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Příloha 1 - Tazatelské otázky pro žáky 

Hodnocení pí.uč. 

1) Jakými způsoby vás paní učitelka hodnotí? (druhy hodnocení) 

2) Jsi spokojený/á s hodnocením paní učitelkou? Pokud ne, tak co bys rád/a změnil/a? 

3) Co ti jednotlivé způsoby hodnocení přináší? V čem ti dané hodnocení pomáhá? 

4) Který způsob hodnocení je podle tebe pro tebe nejpřínosnější? Jak bys chtěl/a být nejvíce 
hodnocen/a? 

5) Je nějaké hodnocení, které je pro tebe vyloženě nepříjemné a v čem? 

6) Jak často jsi hodnocen/a a jak často je pro tebe dané hodnocení přínosné? 

 

Sebehodnocení 

1) Jak často se sebehodnotíte? 

2) Je pro tebe jednoduché nebo problematické se ohodnotit a v čem konkrétně? 

3) Jak časté sebehodnocení by ti nejvíce vyhovovalo?(po každé hodině, denní, týdenní, měsíční) 
nebo se domníváš, že by bylo dobré sebehodnocení zrušit úplně a z jakého důvodu? 

4) Shoduje se tvoje hodnocení s hodnocením paní učitelky? 

 

Vzájemné hodnocení 

1) Jak často se vzájemně hodnotíte? 

2) V čem spatřuješ případné výhody a nevýhody? Je ti hodnocení od spolužáků příjemné a 
nějakým způsobem prospěšné nebo na něm nevidíš nic pozitivního a byl/a bys raději, kdyby 
bylo zrušeno? 

3) Domníváš se, že se ti daří správně ohodnotit své spolužáky nebo máš s hodnocením druhých 
problém? 

 

Portfolio 

1) Jakým způsobem vás vede paní učitelka k práci s portfoliem? 

2) V jakých předmětech je využíváno a jaké práce nejčastěji vkládáte do portfolia? 

3) Domníváš se, že jsi schopný/á vybrat, která práce je zdařilá či nikoliv? 

4) Je podle tebe portfolio užitečné a v čem? 

5) Jakým způsobem bys rád/a portfolio využíval/a, aby bylo pro tebe nejvíce prospěšné ve tvém 
studiu? 

 

Tripartita (konzultace - učitel, rodiče, žák) 

1) Jakým způsobem u vás probíhají konzultace? 

2) Jsou pro tebe tyto konzultace přínosné a popřípadě v čem konkrétně? 
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Příloha 2 - A-R  

Hodnocení pí.uč. 

1) Paní učitelka nás hodnotí čísly od 1 do 5, myslím tedy známkami. Když jsem chodila do druhé 
třídy, tak nám paní učitelka dávala za odměnu různá razítka se zvířátky, když se nám něco 
povedlo, tak jsme dostali razítko. Teď, když napíšeme správně písemku nebo domácí úkol, tak 
dostaneme jedničku nebo ,, usměváčky“. Pak čím víc uděláme chyb, tak tím máme horší známku 
nebo zamračeného ,,usměváčka“. Někdy nám paní učitelka taky napíše hodnocení slovy, co 
děláme dobře a co špatně. Do druhé třídy nás slovně hodnotila i na vysvědčení, ale teď už na něm 
máme známky. 

2) Ano, jsem docela spokojená. Když mám dobrou známku, tak mám radost, když se mi něco 
nepovede, tak mě to mrzí. Ráda bych, abych měla jen dobré známky, ale občas mám i nějakou 
dvojku někdy taky trojku, tak se pak snažím, abych si to mohla opravit. 

3) Když dostanu známku, tak je dobré, že si ji můžu porovnat se spolužáky. To u ,,usměváčků“ 
nemůžu, ale zase když se mi něco nepovede, tak jsem radši, když dostanu jen zamračeného ,, 
usměváčka“ než třeba pětku. Slovní hodnocení je skvělé v tom, že vím, v čem jsem dobrá a v čem 
bych se měla zlepšit, co se mi podařilo nebo naopak nepovedlo. 

4) Nejradši mám asi známky, hlavně na vysvědčení. Těšila jsem se na známky už od loňského 
roku, protože každá známka má nějakou hodnotu a chtěla jsem je porovnávat s kamarády, což u 
jiného hodnocení moc nemůžu. Nebo je dobré, když paní učitelka napíše ke známce i něco slovy, 
že pak vím, kde jsem udělala chybu a v čem se mám zlepšit. To ale nejde vůbec třeba u 
matematiky, tam máme jen známky. 

5) Asi žádné hodnocení mi vyloženě nevadí. Jen když se mi písemka nebo zkoušení obzvlášť 
nedaří, tak jsem ráda, když nedostanu špatnou známku, čtyřku nebo pětku, protože to by se na mě 
pak mamka s taťkou zlobili. 

6) Většinou každý den jsem nějak hodnocena, za domácí úkol nebo za test nebo zkoušení. 
Nejčastěji jsem hodnocena asi známkami, pak ,,usměváčky“ nakonec slovně. Hodnocení je pro 
mě docela přínosné, hlavně když mám známky i napsáno, v čem jsem udělala chybu, protože si 
to pak můžu příště opravit. 

 

Sebehodnocení 

1) To nevím, to moc nepočítám. Ale asi alespoň jednou týdně. 

2) Asi, jak kdy, někdy je to docela jednoduché, někdy ale nevím, jak se ohodnotit. Paní učitelka 
nám dává ale dost času na promyšlenou. Těžké je pro mě se ohodnotit, když nevím, v čem jsem 
udělala chybu nebo třeba ve výtvarce, jestli se mi práce povedla. 

3) Asi bych to nechala tak jak to je, jednou týdně. Hodnocení bych asi nerušila úplně, může nám 
pomoci přijít si na to sami, jak se nám podařilo splnit daný úkol. 

4) Docela ano. Nejčastěji sami sebe hodnotíme tak, že si namalujeme ,,usměváčky“, a když paní 
učitelka nesouhlasí s tím, jak jsme ho nakreslili, tak nám ho upraví podle toho, jak nám to šlo 
doopravdy. Mě ale tolik neopravuje, mojí kamarádce, která se mnou sedí v lavici, musí paní 
učitelka změnit ,,usměváčka“ mnohem častěji. 
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Vzájemné hodnocení 

1) Několikrát týdne se vzájemně hodnotíme. Ve skupině, třeba i v kruhu hodnotíme, když něco 
nakreslíme. Nebo si se spolužákem se kterým sedíme v lavici prohodíme sešity,  a paní učitelka 
nám pak říká správné výsledky, a my to musíme barevnou pastelkou opravit. 

2) Dobré je, že hned víme, v čem jsme udělali chybu, protože se přečtou výsledky. Taky tak vím, 
co si myslí spolužáci, jestli se jim líbí to, co jsem třeba vyrobila nebo napsala ve slohu. Od holek 
mi to nevadí, od kluků se často stydím, to je mi nepříjemné, ale jinak mi to zase až tak moc nevadí, 
protože mě většinou chválí. 

3) Když máme prohozené sešity, tak to je v pohodě, protože nám paní učitelka říká, jak to máme 
opravit. Horší je, když musíme o něčí práci říct něco před celou třídou. To nemám moc ráda, ale 
nakonec vždy něco vymyslím a paní učitelka mi i říkala, že to dělám správně. 

 

Portfolio 

1) Zakládáme si tam některé práce, podle toho, jak rozhodne paní učitelka. Pak se k některým 
pracím zase vracíme, když je třeba hodnotíme nebo na nich ještě můžeme něco upravit. 

2) Vkládáme tam hlavně různé práce z češtiny nebo z výtvarky. Většinou tam dáváme práce, které 
se nám podařily nebo ty, které pak zase ještě budeme potřebovat na něco dalšího, když s nimi 
ještě dál pracujeme. 

3) Asi se mi docela daří vybrat práci, která se mi povedla nebo ne. Na začátku roku jsem vůbec 
nevěděla, jakou práci vybrat, ale paní učitelka nás to už naučila. 

4) Asi je dobré, že máme všechny práce pohromadě, když je pak znovu potřebujeme. Můžeme se 
k nim vracet a porovnávat je se svými předešlými pracemi a nebo se spolužáky. Vidíme třeba v 
čem jsme se zlepšili, co nám už jde lépe v druhém pololetí než v prvním. 

5) Asi tak, jak to s paní učitelkou děláme nyní. 

 

Tripartita 

1) Na konzultace jdu s rodiči, kde rozebíráme s paní učitelkou sebehodnotící list, který si musím 
doma připravit. Paní učitelka mi řekne, jestli jsem se správně ohodnotila, pokud si myslí něco 
jiného, tak mi to opraví, přepíše mi v tabulce šipkami, že jsem se ohodnotila líp nebo hůř. Mamka 
s taťkou pak můžou říct, co si myslí oni . Paní učitelka pak rozebírá větší čtvrtletní a pololetní 
práce, co se mi v kterém předmětu povedlo nebo v čem se mám zlepšit. 

2) Konzultace jsou dobré, že když nám paní učitelka řekne v čem se mám zlepšit nebo co mám 
procvičovat, že to slyší i mamka a může to pak se mnou procvičovat i doma. Taky je dobré, že 
mě paní učitelka může pochválit, v čem jsem byla úspěšná a mamka s taťkou pak ze mě mají 
radost. 
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Příloha 3 - B-R 

Hodnocení pí.uč. 

1) Paní učitelka nás hodnotí ,, usměváčky“, známkami, občas taky slovně při práci ve skupině a 
se spolužáky. 

2) Ano, jsem spokojená s tím, jak nás paní učitelka hodnotí. Paní učitelka je na nás moc hodná, 
známkuje nás spravedlivě. 

3) U známek se v tom nejlépe vyznám, protože hned vidím, jak se mi povedlo napsat písemku 
nebo když jsem zkoušená, tak se dozvím, kolik jsem udělala chyb. ,, Usměváčky“ jsem měla ráda, 
když jsem byla mladší, teď už mi přijdou docela zbytečné. U slovního hodnocení je dobré, že i 
vím, kde jsem udělala chybu, v čem bych se měla zlepšit. 

4) Nejradši mám známky, těšila jsem se na ně už od druhé třídy, protože se mi líbí, když dostanu 
jedničku. Taky tak mám možnost porovnat známku s kamarády a ostatními spolužáky. Doma mě 
pak chválí, když mám dobré známky, takže proto je mám ráda. Ještě by bylo dobré, kdyby paní 
učitelka někdy ke známce napsala i kde jsem udělala chybu, abych se to mohla do příště naučit a 
opravit si to. 

5) Nemám ráda, když dostanu špatnou známku. Zbytečné mi přijde hodnocení ,, usměváčky“. 

6) Většinou každý den dostanu z nějakého předmětu známku. Jinak nás paní učitelka hodnotí 
občas slovně a za menší domácí úkoly nebo písemku několikrát týdně ,, usměváčky“. Je pro mě 
přínosné často, asi každý den, protože dostáváme hlavně známky a ty já dostávám nejraději. 

 

Sebehodnocení 

1) Většinou každý den se máme krátce zhodnotit, co se nám povedlo. Paní učitelka nám řekne, 
třeba, že máme dát ruce nahoru, pokud si myslíme, že se nám dnes dařilo, nebo za záda, když 
nám něco nešlo. Na konci týdne pak zapisujeme do takové tabulky do sešitu, co se nám za celý 
týden v kterém předmětu podařilo, v čem jsme dělali chyby. Vždy každé čtvrtletí pak vyplňujeme 
doma sebehodnotící listy, které pak vezmeme s sebou na konzultační hodiny, kam jdu s mamkou 
a taťkou. Tam si povídáme o tom, co jsem se za toho čtvrt roku naučila. 

2) Když jsem byla mladší, tak jsem vůbec nevěděla, jak se ohodnotit. Teď už mi to jde asi líp, 
protože umím číst a tak vím, kam mám co nakreslit. Do té tabulky, kterou máme od paní učitelky, 
to jde vyplnit docela v pohodě, protože tam se jen vybarvuje, jestli mi to jde dobře nebo se musím 
zlepšit. Baví mě, že to můžeme vybarvovat barevnými pastelkami. Moc mi nejde, když se musím 
hodnotit před spolužáky, to nemám ráda, protože se hodně stydím. 

3) Sebehodnocení by mi vyhovovalo asi jednou za týden v pátek, abych viděla, kde dělám chyby 
a mohla se to třeba přes víkend do pondělí naučit. Častější hodnocení bych nechtěla, to mi přijde 
zbytečné, protože v závěru nic neznamená. Nejdůležitější je, jak nás ohodnotí paní učitelka. 
Známky pak máme totiž v systému na internetu a na vysvědčení, hodnocení od nás ne. 

4) Teď ve třetí třídě se moje hodnocení shoduje s paní učitelkou víc než ve druhé a první třídě, to 
jsem nevěděla, jak se hodnotit. Teď mi to paní učitelka už moc neopravuje, jen občas mi říká, že 
si musím víc věřit, protože si třeba u něčeho nakreslím, že to neumím, a paní učitelka mi pak 
vysvětlí, že to není pravda. 
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Vzájemné hodnocení 

1) Se spolužáky se hodnotíme docela často, asi několikrát týdně. Například ve skupině si máme 
ohodnotit nějakou práci z výtvarné výchovy. Každý týden si taky prohodíme třeba v matematice 
se spolužákem sešit, paní učitelka nám posléze čte správné výsledky, a my je podle toho 
kontrolujeme a červenou pastelkou zakroužkujeme chyby. To mě baví, protože to jsem jako paní 
učitelka, kterou bych chtěla být, až vyrostu. 

2) Asi bych hodnocení od spolužáků nerušila, ale nevím, v čem jsou jeho výhody. Připadá mi 
zbytečné, protože důležité je, když nás hodnotí paní učitelka. Nepříjemné mi hodnocení od 
spolužáků není, připadá mi to podobné jako od paní učitelky. 

3) Já ostatní kamarády hodnotím nerada, protože často nevím, co jim mám říct, nechci někoho 
třeba urazit nebo nevidím, co udělal špatně. V tom mi musí třeba paní učitelka poradit, abych 
věděla na co se mám zaměřit. 

 

Portfolio 

1) Do portfolia zakládáme různé práce. Paní učitelka nám radí, co si do něho máme dát. Někdy 
ho pak třídíme nebo se k němu zase vracíme a na některých pracovních listech dále pracujeme. 

2) Vkládáme do něho práce asi z každého předmětu kromě tělocviku. Nejčastěji z prvouky nebo 
matematiky a češtiny. 

3) Nevím, jestli umím vybrat, která práce se mi povedla. S tím mi musí spíš poradit někdo dospělý, 
abych viděla, co se mi podařilo nebo, kde jsem udělala chybu. 

4) Portfolio je užitečné, že se k němu můžeme vracet a vzpomínat, co jsme všechno ve škole 
dělali. 

5) Ráda bych ho používala častěji, třeba si se spolužáky ukazovala jednotlivé práce, abychom je 
mohli porovnávat. Některé práce, které se mi třeba tolik nepovedly nebo nejsou úplně hotové, 
bych ještě ráda dokončila. Dobré by bylo, kdybychom si mohli vzít portfolio i domů ukázat ho 
rodičům a moci na něm něco dále upravovat. 

 

Tripartita 

1) V první třídě jsme měli konzultační hodiny dvakrát za rok, ve třetí třídě je máme každého čtvrt 
roku. Konzultace probíhají tak, že máme připravený hodnotící list a paní učitelka se baví nejprve 
se mnou a pak s rodiči, v čem bych se měla v dalším čtvrt roce zlepšit nebo naopak, co není nutné, 
abych tolik procvičovala. 

2) Přínosné je pro mě, že tam jde se mnou mamka, někdy také taťka a slyší od paní učitelky, co 
jsem se naučila a co je potřeba, aby se se mnou doma doučili. Dozvím se na nich, kde dělám 
chyby, takže si tam můžu nejvíc uvědomit, co mi nejde. Častější konzultační hodiny bych ale 
nechtěla, to by mi už přišlo zbytečné. 
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Příloha 4 - C-R 

Hodnocení pí.uč. 

1) Paní učitelka nás hodnotí hlavně známkami, v loňském roce jsme měli pouze ,, usměváčky“, 
ty už teď máme jen občas. Někdy nás paní učitelka hodnotí taky jen tak, že nám řekne, co děláme 
dobře nebo špatně a to buď každému samostatně nebo ve skupině. 

2) Vcelku jsem spokojený s hodnocením paní učitelky. Dostávám sice i špatné známky, ale 
protože se třeba nestihnu moc naučit. Paní učitelka nám ale mnohdy, když se nám něco nepovede, 
dává možnost si to opravit. Zadá nám třeba další domácí úkol, nebo skupinovou práci, někdy nás 
taky znovu vyzkouší. Mně se často stává, že dostanu třeba čtyřku nebo pětku a většinou, když je 
nás víc, tak nám paní učitelka dá opravný test, kterým si vylepším známku třeba na dvojku. 

3) Pokud se mi něco nepovede, tak si myslím, že jsou dobré ,, usměváčky“, protože zamračený ,, 
usměváček“ je pořád lepší než pětka. Známky jsou dobré, že hned vím, jak na tom jsem, kolik 
jsem udělal chyb a je tam pět možností, na rozdíl od ,, usměváčků“, kde jsou jen tři. U známek je 
také přesně daná jejich hodnota, kterou pak můžeme porovnávat se se svými kamarády. Slovní 
hodnocení používá paní učitelka asi nejméně, u něho je dobré, že víme, kde jsem udělali chybu. 
U ústního hodnocení je ale problém, že si ho po chvíli již moc nepamatuji, takže mám radši 
písemné, ke kterému se můžu vrátit a uvědomit si, v čem je potřeba se zlepšit. 

4) Nejraději mám asi známky, protože vím, kde se nacházím na číselné stupnici, což u slovního 
hodnocení nevím. U známek zase ale nevím, co se mi nepodařilo, takže nejlepší by  byly asi 
známky ve spojení se slovním hodnocením. 

5) Vyloženě nepříjemné pro mě není žádné hodnocení. Jen mi připadá zbytečné ústní hodnocení, 
protože nemá žádný větší význam, nikam se nepíše, nepočítá se mezi známky a rychle se 
zapomíná. 

6) Hodnocený jsem nejspíš každý den, nejčastěji známkami. Hodnocení je pro mě asi přínosné, 
protože dostávám převážně známky u kterých vidím, kolik jsem udělal chyb. 

 

Sebehodnocení 

1) Každého čtvrt roku píšeme sebehodnocení do takových hodnotících listů, o kterých pak 
mluvíme s paní učitelkou a rodiči na konzultacích. Jinak se každý týden hodnotíme do tabulky do 
sešitu. Je to podobné jako hodnocení na třídní schůzky, ale není tak dlouhé a píše se jen za 
předešlý týden. Pak se občas hodnotíme i před spolužáky. 

2) V tom v čem jsem si jistý, že umím, je hodnocení jednoduché, u toho u čeho nevím, tak to je 
pro mě těžké. Ale o nic nejde, protože paní učitelka to s námi pak prochází, takže se dozvím, jak 
by to mělo být správně. 

3) Vyhovuje mi to, jak to je jednou týdně, ale asi by mi stačilo i jednou měsíčně, protože je to 
pořád hodně podobné. Na sebehodnocení se mi ale líbí, že se můžeme pochválit, ale nebaví mě, 
když ho musíme psát. 

4) Některé moje hodnocení se shoduje, jiné ne, asi tak půl na půl. U něčeho mi to paní učitelka v 
tabulce posune, protože třeba napíšu, že to zvládám a přitom to ještě neumím. 
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Vzájemné hodnocení 

1) Se spolužáky hodnotíme třeba 2 x týdně nějaký vypracovaný úkol, každý nám k němu má říct 
názor. Asi každý týden si vzájemně prohodíme se sousedem v lavici sešit a pak ho podle paní 
učitelky kamarádovi opravujeme. 

2) Hodnocení se spolužáky děláme podle mě zbytečně často. Někdy mi připadá dobré, že nám 
kamarádi řeknou svůj názor, jindy zbytečné, protože známku nám stejně dává pouze paní učitelka. 
Hodnocení od ostatních mi není nijak nepříjemné, někdy je to i docela zábava, takže bych ho 
nezrušil. Nedělal bych ho ale tak často, třeba jen jednou za měsíc. 

3) Záleží asi na tom, co hodnotíme, u někoho mi to nejspíš jde a u někoho mi musí třeba ostatní 
spolužáci nebo paní učitelka poradit. 

 

Portfolio 

1) Nyní s portfoliem ještě nijak nepracujeme, ale brzy budeme. Paní učitelka nám ukazovala, že 
má takovou velkou knihu, do které si zakládá různé papíry a my si to takhle také zakládáme. 

2)Zatím si do v portfolia zakládáme jen nějaké papíry z češtiny, matematiky a prvouky, nejvíc asi 
z výtvarky, ale nic víc už s nimi dál neděláme. Paní učitelka říkala, že se k nim budeme teď ve 
druhém pololetí znovu vracet a navzájem si je třeba hodnotit. 

3) Myslím si, že umím vybrat práci, která se mi povedla, ale do portfolia dáváme všechno možné 
nikoliv jen povedené práce. 

4) Portfolio podle mě není moc užitečné a je to docela zbytečná ztráta času. Různé pracovní listy 
do nich máme dávat o přestávkách, čímž si ji zkracujeme, takže si to alespoň, když nám je paní 
učitelka rozdá, rozdělím nejprve do šanonů, takže je mám připravené, než si je uklidím do 
portfolia. 

5) Připadalo by mi dobré, když bychom si je mohli vzít domů, podívat se na ně a ukázat je 
rodičům. To by mi přišlo zajímavé, že bych se pochlubil rodičům, co se mi třeba podařilo. Zatím 
si je necháváme ale jen ve škole, kde mi to přijde vcelku zbytečné, protože si myslím, že by nám 
stačilo si dávat jednotlivé listy třeba jen do desek. 

 

Tripartita 

1) Konzultace u nás ve škole probíhají asi čtyřikrát za rok, takže jen takhle málo. Ono to ale úplně 
stačí, protože jsem vždy docela vyděšený. Mám strach, že když mám špatné známky, tak se to 
bude na schůzce probírat, a rodiče se na mě budou zase zlobit. Taťka na mě totiž poté vždy křičí 
a něco mi zakáže. Takže konzultační hodiny jsou pro mě dost děsivé, protože se na nich řeší 
všechno, co se mi za toho čtvrt roku nepovedlo. Musím se na nich ohodnotit nejprve sám, pak mě 
hodnotí paní učitelka, a nakonec k tomu řeknou něco i mamka s taťkou. 

2) Přínosné je na nich, že nám paní učitelka řekne třeba něco nového, co nám ještě neřekla. Dobré 
je taky, když mě v něčem chválí, ale nemám rád, když říká, že jsem se ohodnotil v hodnotícím 
listu líp, než na tom doopravdy jsem. To mě pak opravdu mrzí a byl bych radši, kdyby tyto 
schůzky byly třeba jen jednou za rok. 
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Příloha 5 - D-R 

Hodnocení pí.uč. 

1) Paní učitelka nás hodnotí podle toho, jak se snažíme a co umíme. Takže většinou známkami 
od jedničky do pětky, podle toho, kolik chyb jsme v testu udělali.Za 0-1 chybu dostáváme 1, za 
2-3 chyby 2, za 4-5 chyb máme 4 a za víc jak 5 chyb máme 5. Na konci týdne nám dává paní 
učitelka ,, usměváčky“ podle toho, jak jsme se po celý týden chovali, pokud dobře, tak se ,, 
usměváček“ usmívá, když jsme třeba trochu zlobili, tak dostáváme ,,rovňáka“ a za opravdu 
ošklivé chování máme smutného ,,mračouna“. Jinak nás paní učitelka hodnotí také slovně a to 
buď, že nám jen řekne, co se nám podařilo a co ne nebo nám to i napíše. V první a druhé třídě 
jsme měli slovní hodnocení na vysvědčení, teď ve třetí třídě máme na vysvědčení už jen známky. 

2) S hodnocením paní učitelkou jsem spokojený, akorát bych chtěl být hodnocený častěji. Za 
každou jedničku dostávám totiž od taťky 10 korun, takže bych si tak mohl dřív našetřit na novou 
hru na počítač. 

3) Známky jsou výborné, že ihned vím, jak přesně jsem ohodnocený, kolik jsem udělal chyb. 
Většinou nemám žádné chyby, ale někdy se mi taky něco nepovede, takže rychle vím, o kolik 
chyb mi třeba utekla jednička nebo dvojka. U slovního hodnocení mám rád, že se dozvím, co se 
mi nepodařilo. To mi pomáhá v tom, abych příště ty samé chyby už znovu neudělal. Jiné 
hodnocení jako jsou ,, usměváčci“ je dobré, když se hodnotíme my sami, od paní učitelky bych 
je již dostávat nemusel. Nemají totiž žádnou hodnotu, na vysvědčení ani na internet se nám 
nezapisují, takže jsou docela zbytečné. 

4) Nejvíc bych chtěl dostávat asi známky, protože, až budeme chodit na střední školu nebo na 
vysokou, tak už si na ně tak zvykáme. Rád bych ale, aby byl ke známce připojený i nějaký slovní 
komentář, abych věděl, co je potřeba trénovat. 

5) Dřív jsem měl rád ,, usměváčky“, ale teď bych je už dostávat nemusel, připadají mi spíš dobré 
pro děti ve školce nebo v první třídě. 
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Sebehodnocení 

1) Každý týden se většinou hodnotíme, co se nám podařilo a co bychom měli ještě trénovat. U 
tohoto hodnocení máme tabulku, ve které je napsaná čeština, matematika, jednotlivé výchovy a 
chování a my k tomu přikreslujeme ,, usměváčky“ podle toho, jak se nám každý předmět v tom 
týdnu dařil, napíšeme k tomu, co nás bavilo a v čem se musíme zlepšit. Paní učitelka se nám poté 
na hodnocení podívá a řekne nám k tomu svůj vlastní názor. Někdy si také máme ohodnotit 
písemku, jak si myslíme, že se nám ji podařilo napsat. To se hodnotíme známkou nebo ,, 
usměváčkem“. Pak ještě jednou za čtvrt roku vyplňujeme hodnotící listy, které pak používáme na 
konzultacích. 

2) Myslím si, že se mi docela daří se ohodnotit, že vím, co se mi za celý týden podařilo, ale někdy 
s tím mám i trochu problém. 

3) Vyhovuje mi to tak jak to je, to písemné hodnocení jednou týdně stačí. Častěji bych ho nedělal, 
ale zase míň často také ne, protože je dobré, že si tím každý týden zopakujeme, co jsme dělali. 
Díky hodnocení si připomeneme, co se nám podařilo a co jsme naopak pokazili. Takhle si 
můžeme uvědomit, co je potřeba přes víkend pocvičovat. Protože to hodnocení máme napsané v 
sešitu, tak to můžeme ukázat doma rodičům a učit se pak s nimi. Sebehodnotící list na konzultace 
bych dělal ale i častěji, třeba každý měsíc, protože je dobré, že se k tomu, co jsem napsal, dozvím 
najednou názor i od paní učitelky a rodičů. 

4) V některých předmětech se moje hodnocení shoduje s hodnocením paní učitelky, chování, 
čeština a výchovy se shodují, horší je jen matematika. Občas mi paní učitelka musí proto v 
hodnocení něco změnit, ale není toho mnoho. 

 

Vzájemné hodnocení 

1) Asi každý týden si v češtině nebo matematice prohodíme ve dvojici v lavici sešity a vzájemně 
si je oznámkujeme podle počtu chyb, jak nám paní učitelka přečte správné výsledky. Někdy dáme 
do sešitu jen ,, usměváčka“ a napíšeme k němu svoje jméno. Potom máme také skupinové práce, 
většinou také jednou týdně a v té skupině se pak máme všichni ohodnotit, jak jsme spolu 
spolupracovali. Několikrát do roka, když máme napsat čtenářský list na nějaké téma nebo po 
prázdninách čtenářský deník, tak z něho před třídou přečteme nějakou ukázku a tu pak celá třída 
hodnotí. 

2) Výhody spatřuji v tom, že nás hodnotí víc lidí a tím pádem máme víc názorů. Připadá mi to 
lepší než jen sebehodnocení, protože se dozvím i nějaký názor třeba od spolužáků, co si o mé 
práci myslí. Paní učitelka i říkala, že nám jde lépe se vzájemně hodnotit, protože víc hlav víc ví, 
na rozdíl od samostatného hodnocení, kde děláme většina spoustu chyb, protože ohodnotit 
objektivně sám sebe je těžší. Takže hodnocení se spolužáky je asi celkově jednodušší a 
přínosnější, protože se do ní zapojí celá skupina a ne jen jednotlivci. Nevadí mi, když mě druzí 
hodnotí, jsem na to zvyklý a jsem rád, že se dozvím od druhých, co se mi podařilo a co se mi 
nepovedlo. Mám taky rád překvapení, takže jsem zvědavý, jak mě druzí ohodnotí. 

3) Myslím si, že mi jde lépe ohodnotit spolužáky než sám sebe, protože u druhého vidím chyby 
víc než u sebe. A je to docela zábavné, protože tak děláme vlastně porotce a to mě baví, takže mi 
jde dobře. 

 

 

 

 

 



12 
 

Portfolio 

1) Pokaždé, když vyplníme nějaký pracovní list, tak si ho založíme do portfolia a k některým z 
nich se po čase zase vracíme a ještě na nich něco vyplňujeme. 

2) Do portfolia vkládáme práce skoro ze všech předmětů a řadíme je podle názvů. 

3) Myslím si, že ano. Většinou vybírám práci, která mě nejvíc bavila, ta se mi totiž potom i nejvíc 
líbí. 

4) Portfolio je pro mě užitečné, že máme všechny práce, ke kterým se můžeme později vrátit 
pohromadě, je to vlastně taková kniha, která je seřazená podle předmětů a je proto přehledná, 
protože je v ní pořádek. Navíc se nám nemůžou pracovní listy jen tak poztrácet, to by mě opravdu 
mrzelo, protože s tím bylo plno práce. 

5) Rád bych se vracel k tomu, co se mi třeba tolik nepovedlo v první třídě nebo v loňském roce a 
dál na tom pracoval a vylepšil to. Těším se na to, až si je budeme moci vzít v páté třídě domů a 
budeme v nich moci listovat a zkoumat, co jsme se za pět let naučili.  

Byl bych radši, kdybych si mohl brát portfolio domů už teď ve třetí třídě a opravovat v něm 
nepovedené práce. Taky si myslím, že bychom do něj mohli častěji zařazovat větší množství listů, 
abychom toho měli víc na prohlížení. Potom bychom je mohli mezi sebou se spolužáky častěji 
porovnávat, protože by mě zajímalo, co by na ně řekli. 

 

Tripartita 

1) Každého čtvrt roku jdeme s mamkou a taťkou do školy, kde si rodiče sednou na moje místo. 
Paní učitelka nám poté řekne, jak bude probíhat tento školní rok, jaké nás čekají akce. Poté se 
mám většinou nejprve ohodnotit já podle připraveného sebehodnotícího listu, po mně k tomu 
řekne svůj názor paní učitelka a nakonec rodiče, zda s tím souhlasí. Všichni se společně 
domluvíme, co by bylo potřeba, abych dále procvičoval a čemu se mají rodiče se mnou věnovat. 

2) Na konzultacích je pro mě přínosné, že se dozvím informace o tom, co je potřeba, abych se víc 
učil nebo u čeho to už není nutné, protože to umím. Jen si myslím, že by bylo lepší, abychom se 
to dozvěděli častěji, a proto bych si přál, aby byly každý měsíc. 
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Příloha 6 - E-R 

Hodnocení pí.uč. 

1) Paní učitelka nás hodnotí převážně známkami. Známky dostáváme vlastně od třetího ročníku, 
do druhé třídy jsme měli jen slovní hodnocení a to i na vysvědčení nebo zamračené a usměvavé 
,, smajlíky“. Dnes máme již jen známky nebo slovní hodnocení. Známky dostáváme při zkoušení 
nebo při testech. Slovně jsme hodnoceni na konzultacích, při skupinových činnostech. 

2) Jsem spokojená s hodnocením paní učitelkou. Asi bych byla jen raději, kdybychom nebyli 
hodnoceni tak často, protože mi přijde, že neustále píšeme z něčeho testy nebo jsme zkoušeni a 
máme zbytečně moc známek. Jen nemám moc ráda, když se čtou třeba někdy výsledky testů před 
celou třídou. Pokud by se mi to povedlo a měla plný počet bodů, tak by mi to nevadilo, ale pokud 
jsem práci zkazila, tak jsem radši, když se to ostatní spolužáci nedozví. 

3) Známky jsou dobré, že jsou rychlé a srozumitelné. Ty mi pomáhají ihned vidět, jak jsem 
dopadla. Slovní hodnocení je dobré, když je na doplnění ke známkám, ale jen pokud je přehledné 
a dobře vysvětlené, v čem jsem udělala chybu. Slovní hodnocení mi může pomoct pochopit, proč 
jsem třeba byla hůř hodnocená a příště se toho vyvarovat. 

4) Nejpřínosnější jsou pro mě nejspíš známky, protože se díky nim hned dozvím, jak jsem 
dopadla. Nejsem nejspíš ten typ člověka, kterému někdo jen slovně napíše nebo řekne, že jsem v 
něčem dobrá. Nevím, co si pod tím mám totiž představit, do jaké kategorie vlastně spadám, zda 
je to trojka, dvojka nebo jednička. 

5) Slovní hodnocení bych asi mít nemusela. Je pro mě příliš matoucí a nepřehledné. V těch 
různých odborných pojmenováních se špatně orientuji. Pokud by však bylo slovní hodnocení lépe 
vysvětlené, tak by to bylo dobré, že bych se dozvěděla, v čem jsem chybovala. Nepříjemné pro 
mě totiž slovní hodnocení určitě není, spíš obtížnější mu porozumět. 

6) Nejvíc jsem hodnocena asi známkami a tento způsob hodnocení je pro mě přínosný. Když jsme 
hodnoceni slovně, tak je pro mě přínosné, pokud nám paní učitelka jen v krátkosti řekne, v čem 
jsme chybovali. 

 

Sebehodnocení 

1) Každý den většinou děláme jen krátké zhodnocení, probíhá to vlastně na způsob tělesné 
výchovy, kdy si stoupneme, když se nám něco povedlo nebo sedneme, když se nám nedařilo. 
Taky třeba tleskáme nebo dupeme, podle toho, jak jsme v předešlé hodině pochopili probíranou 
látku. Jednou měsíčně vyplňujeme sebereflexi žáka, kam nejprve do tabulky uvádíme, v které 
oblasti si myslíme, že jsme dobří a co ještě neumíme, na druhou stranu poté ještě víc rozebíráme 
slovně, co třeba musíme zlepšit. Dřív mě bavilo i tzv. včelí hodnocení, které bylo podobné jako 
ta sebereflexe, ale vyplňovalo se do tabulky barevně, to mě bavilo, protože z toho nakonec vznikl 
barevný obrazec. Jinak jednou za rok vždy děláme taková psaníčka, která píšeme jako sobě. Tam 
například napíšeme: ,, tohle se ti za letošní rok povedlo, tohle ještě neumíš, v tomhle se musíš 
zlepšit“. 

U psaníček je dobré, že se k nim poté zpětně vrátíme v dalším roce a porovnáváme, co se nám 
podle nich podařilo splnit. V něčem se zlepšíme, v něčem třeba i zhoršíme, pro porovnání vidíme, 
že v nich máme i gramatické chyby, které bychom dnes již nenapsali. 

2) U toho u čeho si jsem jistá, že zvládám nebo, že se mi to povedlo, tak tam se asi zvládám 
ohodnotit dobře. Kde si nejsem jistá, tak se asi spíš podceňuji, i když někdy si zas pak připadám 
hloupě, že bych to neuměla vůbec, tak si napíši, že to alespoň trochu umím. Takže u toho, co tolik 
neumím, tak mám docela problémy se ohodnotit. 
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3) Vyhovovalo by mi místo sebehodnotících listů psát každý měsíc ta psaníčka, protože ta mi 
přijdou zábavnější a sebereflexi psát místo toho jen jednou za rok. Takže jen tyhle dva druhy 
hodnocení bych prohodila, jinak bych asi neměnila, jak se hodnotíme. 

4) Většinou se mi o jeden bod neshoduje nebo jednu kolonku v tabulce, paní učitelka mi tam už 
víckrát napsala, abych na sebe nebyla tak přísná. 

 

Vzájemné hodnocení 

1) Několikrát za rok si hodnotíme práci z čtenářského deníku, v hudební výchově zpěv nebo v 
češtině recitaci. Jinak máme častější hodnocení ve skupinkách, když děláme nějakou skupinovou 
práci nebo nějaký projekt. Každý týden většinou hodnotíme výrobek nebo výtvarnou práci, tam 
se dozvíme, co si o ní ostatní spolužáci myslí. Někdy si také vzájemně máme oznámkovat sešity, 
musíme sami najít chyby a opravit to místo paní učitelky. 

2) Výhoda je asi, že si líp uvědomím, co mi ještě nejde. Myslím si třeba, že už jsem se danou věc 
naučila nebo že se mi práce podařila, když mi spolužáci potom řeknou pravý opak, tak se nad tím 
znovu zamyslím, že jsem se asi ohodnotila špatně. Dobré je taky, že se tak víc učíme mluvit tak, 
abychom nikomu neublížili, ale zároveň dokázali říct pravdu třeba kamarádovi, kterému se něco 
nepovedlo. Další výhodou je, že se dozvím další názor, takže nemám jen svůj a paní učitelky ale 
i někoho dalšího, spolužáků, kteří jsou stejně staří, takže na to mají třeba podobný pohled jako já. 
Nevýhodu vidím asi jen, když se někomu něco nepovede a celá třída mu to zkritizuje, že se pak 
dotyčný asi cítí hodně špatně, což se mi už taky stalo. Velmi mě pak mrzelo, že jsem se před 
ostatními svojí prací shodila. Takže pokud něco pokazím, tak je mi hodnocení od spolužáků 
opravdu nepříjemné. Mám pocit, že když vím, že se budeme hodnotit navzájem se spolužáky, že 
se pak snažím ještě víc než když jsem hodnocená jen od paní učitelky. To je pak zase dobré v 
tom, že můžu mít lepší známku, takže každé hodnocení má svoje plusy a minusy. 

3) Asi, jak kdy. Pokud se mi práce nebo výkon spolužáka hodně líbí, tak nemám problém s tím 
mu to ohodnotit. Když mám ale nějaké výhrady, tak nechci druhého ranit, tak dávám, třeba že to 
bylo průměrné, abych ho úplně nezkritizovala. Snažím se vždy najít i něco dobrého, což třeba 
někdy úplně nejde, takže to je pro mě nejvíc obtížné. 

 

Portfolio 

1) Do portfolia si průběžně zakládáme různé pracovní listy, výrobky z výtvarné výchovy a tak. 
Jednou za rok si pak například práce z výtvarky znovu vyndáme a třídíme, které se nám zdají 
povedené a které ne. Také vždy jednou za ten rok, aby nebyly práce nějak zpřeházené se je 
snažíme srovnat podle jednotlivých předmětů. Když potom třeba paní učitelka chce najít pololetní 
písemku z matematiky, tak jsme schopni ji rychle vyhledat, protože máme v portfoliu přehled a 
víme, kde se nachází. Nyní v páté třídě po nás paní učitelka chtěla, abychom práce, ke kterým 
nemáme co říct a co se nám třeba nepovedli z portfolia vyhodili. To se mi ale nechtělo, protože 
mi jich bylo líto, takže jsem si doma zavedla ještě jedno portfolio. Jinak jsme za vedení portfolia 
dostali na konci roku známku. Poté jsme měli na lístečky napsat, o kterých pracích si myslíme, 
že se nám podařily, které bychom měly vylepšit nebo ve kterých jsme udělali nejvíc chyb. Po 
nějaké době jsme se k tomu znovu vrátili a zpětně hodnotili, jestli se náš původní názor shoduje. 

2) Do portfolia vkládáme práce téměř ze všech předmětů, podle jednotlivých předmětů je máme 
seřazené. Snažíme se je rovnat i časově, jak šly za sebou. Do portfolia dáváme ty důležitější práce 
a to jak povedené, tak nepovedené. Nejvíc asi z češtiny a matematiky, z výtvarné výchovy vždy 
až po třeba za pololetí, protože jsou naše výrobky různě vystavené po nástěnkách. 

3) Myslím si, že už od druhé třídy jsem schopná vybrat zdařilou nebo nepovedenou práci. 
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4) Portfolio je podle mě užitečné, protože je velmi zajímavé, když se k jednotlivým listům po čase 
vrátíme, že si připomeneme, co jsme třeba v loňském roce dělali. Také, když někdo nepochopí 
probíranou látku, tak se může z portfolia učit, protože slouží nejen jako úložiště ale i učebnice. 
Nějaký z listů můžeme půjčit třeba spolužákům, kteří ve škole chyběli. Dobré je také, že je, že 
zpětně porovnáváme naše hodnocení nebo některé listy hodnotíme až po delší době, když už 
máme od dané práce odstup, a můžeme ji hodnotit objektivněji. Překvapivé je, jak se mnohdy náš 
názor po nějaké době změní, to mě baví pozorovat. 

5) Nejspíš bych ho i nadále využívala pro učení se toho, co se nám tolik nejde, využívání portfolia 
jako ucelené a přehledné učebnice, kterou jsme si sami sestavili. Také jako možnost, jak pomoci 
spolužákům, kterým něco nejde tím, že jim půjčíme naše listy, které jsou vyplněné správně. Z 
toho mám dobrý pocit, takže proto je portfolio určitě přínosné. 

 

Tripartita 

1) Konzultace probíhají asi 2 x za rok, tím způsobem, že si vezmeme k ruce portfolio a s paní 
učitelkou ho rozebíráme. Orientujeme se v něm zejména podle vložených lístečků, podle kterých 
se znovu vracíme k některým pracím a opět je hodnotíme, tentokrát společně s paní učitelkou, 
která má k tomu také svůj názor. Zároveň k tomu můžou říct svůj názor i rodiče, kteří jdou na 
konzultace s námi. Dále hovoříme o čtvrtletních nebo pololetních písemkách. V neposlední řadě 
také řekneme paní učitelce svůj názor na to, v čem bychom se chtěli zlepšit, čeho bychom rádi 
dosáhli, co se nám ve třídě nelíbí, co bychom si přáli v našem kolektivu změnit. 

2) Přínosné je to, že máme možnost si osobně s paní učitelkou promluvit o tom, co nás trápí, co 
bychom chtěli vylepšit a ona nám zase řekne svůj názor na to, jak se učíme a co musíme dál 
trénovat. V normálních hodinách není tolik možnost, aby se nám paní učitelka každému 
individuálně věnovala, takže na těch konzultacích je prostor na vše, co je potřeba více probrat. To 
nám může pomoci v našem dalším studiu. Další výhodou je že to všechno slyší i rodiče, kteří nám 
pak můžou pomoci doma, protože se na těchto schůzkám dozví různé informace a návody, co je 
potřeba s námi procvičovat. Jako nevýhodu vidím, že jsem se občas styděla mluvit zároveň před 
rodiči a paní učitelkou. Dále pak, že paní učitelka s tím musí mít spoustu práce se na každého z 
nás připravit a pak se nám okolo půl hodiny někdy déle věnovat. Nejvíc mi asi vadí, že před 
odchodem chce ještě mluvit paní učitelka s rodiči sama beze mě. To mě docela znervózňuje, 
protože nevím, co si o mě říkají a cítím se pak docela odstrčená. Mamka mi ale vždy řekne, že 
mluvili jen o tom, jak mi ještě víc pomoci, aby se mi ve škole dařilo. 
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Příloha 7 - F-R 

Hodnocení pí.uč. 

1) Paní učitelka nás hodnotí hlavně známkami, méně slovním hodnocením a to samostatně nebo 
třeba ve dvojicích nebo skupinkách, podle toho, jak nám zadá nějakou práci. Dřív nás paní 
učitelka hodnotila i ,, smajlíky“, ty už dnes nepoužíváme, což je škoda, protože jsem je měl rád. 

2) Myslím si, že paní učitelka nás hodnotí podle toho, jak si kdo zasloužíme, takže s hodnocením 
souhlasím. Spokojený někdy nejsem, když dostanu špatnou známku, ale za to nemůže paní 
učitelka, ale já, když se na test moc nepřipravím. Jen u větších čtvrtletních prací z matematiky mi 
připadá malé procentuální rozpětí. Myslím, že to hodnocení je, že na jedničku mám nárok, když 
mám splním dobře 95% a víc a toho nemám šanci dosáhnout. Většinou mám okolo 89%, takže 
už mám dvojku. Takže bych byl rád, kdyby u větších prací bylo mírnější hodnocení, ale s tím se 
asi nedá nic dělat. 

3) Známky jsou pro mě prospěšné v tom, že můžu v jednotlivých předmětech porovnávat, v čem 
jsem se zlepšil nebo také zhoršil. Slovní hodnocení je dobré, že vím, v čem jsem chyboval, což u 
známky nezjistím, tam vím jen počet chyb, ale nevím třeba, co konkrétně zlepšit. Výhoda 
slovního hodnocení je proto hlavně v případě, že se mi něco nepovede, tak se dozvím, co jsem 
pokazil a také to, že nedostanu špatnou známku, ale je to jen napsané. Tam může být vypsané 
třeba i něco pozitivního, na rozdíl od špatné známky, která je jen negativní. Špatná známka i 
slovního hodnocení nám může ale pomoci v tom, abychom se snažili zlepšit do příště. 

4) Pokud se budu učit opravdu velmi dobře, tak bych chtěl být hodnocený známkami. Pokud 
špatně, tak bych byl raději hodnocený slovně, protože to nepůsobí tak strašně jako třeba pětka. 
Ale protože mi každou chvíli jednička nebo třeba dvojka o nějakou chybu nebo bod uteče, tak 
celkově bych chtěl být asi hodnocený víc slovně, protože to je pak menší riziko průšvihu než 
známky. 

5) Hodnocení od učitele mi není nijak nepříjemné, to jen někdy známka, ale za tu učitel nemůže. 
Mně spíš vadí hodnocení od spolužáků, ti totiž správně nevědí jako učitel jak mě hodnotit a já 
pak nevím, co si z toho, co mi řeknou mám odnést. Mně se například stalo, že mě kamarádi 
ohodnotili hůř než na co jsem se cítil já sám nebo než mě pak ohodnotila paní učitelka, což mě 
docela naštvalo. 

6) Hodnoceni známkami jsme asi každý den, někdy i v několika předmětech. Záleží na tom, kolik 
stihneme napsat testů. Z hlavních předmětů jsem ještě z každého třeba 2 x za půl roku ústně 
zkoušený. Slovní hodnocení máme třeba jednou týdně ve skupinkách nebo nás paní učitelka tak 
hodnotí i občas samostatně. Jak často je pro mě hodnocení přínosné záleží asi na konkrétním 
předmětu. V předmětech, které umím je hodnocení přínosné častěji, v těch problematických jako 
jsou třeba v češtině diktáty méně časté. Z některých předmětů by mi nevadilo být hodnocený 
denně ale z těch, co mi nejdou by mi stačilo třeba 2 x za měsíc. 
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Sebehodnocení 

1) S paní učitelkou máme nějaké sebehodnocení prakticky každý den. Někdy i několikrát za den 
se na konci předmětu máme zhodnotit, jak se nám podařil pochopit výklad paní učitelky nebo 
jestli pro nás byla hodina něčím zajímavá. To pak máme dát třeba ruce nad hlavu, že jsme byli 
spokojeni s průběhem hodiny nebo za záda, že nastaly nějaké problémy nebo taky ukázat na 
prstech jako na stupnici od 1 do 5, jak se nám dařilo. Občas to doplníme i slovním hodnocením. 
To funguje tak, že nás paní učitelka namátkově vyvolá, abychom k tomu řekli svůj názor a blíž 
vysvětlili, proč předešlou hodinu takto hodnotíme. Záleží na času, co všechno stihneme. Jinak 
ještě píšeme 2 x za rok sebehodnotící listy, kde do tabulky v jednotlivých předmětech vypisujeme 
v konkrétních oblastech, čeho jsme v nich dosáhli. Tyto listy společně s portfoliem, ve kterém se 
také hodnotíme bereme s sebou na konzultace. 

2) Většinou je to docela jednoduché, myslím, že jsem se docela zlepšil v hodnocení toho, co už 
zvládám a co ještě ne. 

3) Záleží na typu hodnocení, rychlé sebehodnocení, které děláme každý den by mi vyhovovalo 
klidně i na konci každé hodiny. To slovní hodnocení, které k tomu někdy doplňujeme by mi 
stačilo říkat třeba jednou za měsíc. A ty sebehodnotící listy bych raději vyplňoval jen jednou za 
rok. 

4) U sebehodnotících listů se moje hodnocení téměř ve všem shoduje s hodnocením s paní 
učitelkou. Také máme občas práci ze slohu, kterou si pak máme ohodnotit sami známkami, co se 
nám na ní dařilo vypracovat a co ne. Vedle našich známek nám pak dá známky i paní učitelka a 
její klasifikace se posledně úplně shodovala s tou mojí. 

 

Vzájemné hodnocení 

1) Asi 2x za měsíc se si vzájemně snažíme ohodnotit nějakou práci a to naši samostatnou nebo 
skupinovou. Někdy jsme ve skupině dostali na závěr společné práce takovou tabulku, do které 
jsme se měli po skupinkách ohodnotit, co se nám podařilo, jak nám šlo spolupracovat, co bychom 
ještě případně zlepšili. Několikrát za rok jsme měli na lístečky ohodnotit, jaký je ve třídě kolektiv, 
jak spolu umíme všichni vycházet, který předmět máme nejraději, v čem je potřeba, abychom se 
víc učili. Někdy jsme to pak říkali před třídou sami za sebe, někdy jsme to psali anonymně a 
nepodepsané jsme to pak nechali kolovat po třídě. Poté paní učitelka chtěla, abychom přečetli 
hodnocení spolužáků nahlas před třídou a ostatní to komentovali. 

2) Výhoda je určitě to, že se dozvím, jak to vidí kamarádi a spolužáci. Zajímavé je pro mě právě 
to hodnocení naší třídy, které za nás čte nahlas někdo jiný, protože se k tomu dozvíme názor 
ostatních a přitom se nemusíme tolik stydět za svůj vlastní názor. Nevýhodou je to, což je mi 
mnohdy nepříjemné, že spolužáci hodnotí docela negativně. Paní učitelka proto musí často toto 
hodnocení přerušit a stanovit nám, že musíme říct i nějaké klady a doporučení, ne jen negativa, 
což je opět výhoda. 

3) S hodnocením druhých mám docela problém, protože nevím, jak je správně ohodnotit. Každý 
je dobrý na něco jiného, ale my musíme hodnotit jen tu konkrétní věc, která se třeba nepovedla. 
Pro mě je pak obtížné najít i něco pozitivního, když se mi práce nelíbí, ale nechci ji úplně 
zkritizovat. Navíc paní učitelka chce, abychom našli vždy i něco kladného. Pokud se mi práce 
nebo výkon druhého opravdu líbí, tak v tom případě asi nemám potíže druhého ohodnotit. 
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Portfolio 

1) Paní učitelka nás vede k práci s portfoliem tak, že chce, abychom si do něj zakládali různé 
pracovní listy. Napíše nám na tabuli, jak to máme mít seřazené a my si to podle toho upravujeme. 
Celkem máme dvě portfolia. Jedno je celé na prvouku-Člověk a jeho svět, to máme vyloženě jako 
učebnici. Do druhého portfolia si řadíme práce z ostatních předmětů. Portfolio pak využíváme 
jako knihu, ze které se můžeme učit. Někdy jsme do něho také zakládali papírky, na které jsme 
napsali, co se nám podařilo a v čem jsme chybovali. Zpětně jsme se pak k našemu hodnocení 
vraceli a před třídou rozebírali, jestli s tím stále souhlasíme. Některé práce jsme si ale mezi sebou 
hodnotili ještě než jsme je uskladnili do portfolia. Na konci školního roku děláme ještě to, že 
práce, které jsou nám nějak na obtíž nebo jsou už nedůležité, můžeme vyřadit. 

2) Nejčastěji do portfolia vkládáme práce z prvouky, poté asi testy a nakonec pracovní listy. 

3) Nejlépe mi jde vybrat zdařilou práci, kterou už mám ohodnocenou známkou. Práce, ze které 
jsem dostal jedničku, považuji za povedenou, tu ze které mám trojku za nezdařilou. Pokud bych 
měl vybrat neoklasifikovanou práci, tak si myslím, že bych to také zvládnul. Obtížnější by již pro 
mě bylo ji dále hodnotit, ale jen určit, která je dobrá, bych dokázal bez problémů. 

4) Podle mě je užitečné, že se můžeme zpětně vrátit k testům, které jsme napsali a zkoumat, jaké 
jsme z nich dostali známky. Dobré je taky, že nám slouží jako knížka, ze které se můžeme učit na 
další testy. 

5) Portfolio bych chtěl dál využívat tím způsobem, jakým ho doposud využíváme. Mít ho i nadále 
jako velkou učebnici seřazenou podle jednotlivých předmětů. Kdybychom totiž portfolio neměli 
a dávali si různé práce jen tak někam na hromadu do desek, bylo by to hrozně nepřehledné a 
vůbec bychom se v tom neorientovali. Takhle jsem rád, že to máme všechno seřazené, je v tom 
pak pořádek a dobře se mi hledá, když něco z toho ve výuce znovu potřebuji. 

 

Tripartita 

1) Konzultace probíhají 2x do roka, jdu na ně většinou s oběma rodiči. Sedneme si do první lavice 
ve třídě a rozebíráme moje portfolio a sebehodnotící list. Většinou hodnotím větší písemné práce, 
celkově co se mi za pololetí podařilo a co bych chtěl vylepšit v příštím pololetí. Paní učitelka má 
již na papíře připravené k čemu se bude chtít ještě vyjádřit. Nakonec řeknou svůj názor i rodiče a 
společně všichni uděláme určitá doporučení v mém dalším učení. 

2) Konzultace mi přijdou přínosné, protože se mamka dozví, o čem se momentálně učíme, jak se 
mi v jednotlivých předmětech daří a v čem bych se měl zlepšit. Rodiče mě tak můžou doma lépe 
podporovat v tom, co musím ještě vypilovat. Na konzultacích mi přijde nevýhodné to, že pokud 
by se mi něco hodně nedařilo, tak se to rodiče od paní učitelky všechno dozvědí, a doma pak budu 
mít zákaz hrát na tabletu. Taky se mi nelíbí, že po skončení si paní učitelka ještě chce promluvit 
sama s rodiči a já musím jít na chvíli čekat za dveře. Nikdo mi pak neřekne o čem spolu mluvili, 
což mě stresuje, protože si myslím, že jsem asi udělal něco špatně a domlouvají se na mě, co se 
mnou dál provedou. 
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Příloha 8 - G-R 

Hodnocení pí uč. 

1) Paní učitelka nás hodnotí od třetí třídy známkami a slovním hodnocením. Do třetí třídy nás 
hodnotila ,, usměváčky“ a tím slovním hodnocením. Jinak nás paní učitelka nechává hodnotit se 
spolužáky nebo jen sám sebe. 

2) S hodnocením paní učitelkou jsem spokojená, nic bych asi neměnila. 

3) U slovního hodnocení se dozvím, co v které oblasti výuky neumím, což je určitě velké plus. U 
známek vím totiž jen počet chyb. Známky mají ale zase tu výhodu, že můžu srovnávat své 
předešlé výsledky, vím, že jsem se zhoršila nebo zlepšila. Špatná známka mě asi nutí víc se do 
příště lépe učit, abych si to mohla opravit než jen slovní hodnocení. Když dostanu jedničku, tak 
jsem určitě radši než, když mám slovní hodnocení. Hodnocení ,, usměváčky“ jsem měla ráda v 
první třídě, pak už jsem se těšila na známky, protože na vysvědčení se pak ,, uměváčci“ nedávali 
a hodnoceni jsme byli jen na –dobře a špatně, což mi nestačilo. Potřebuji asi vědět, jak na tom 
přesně jsem. Bylo by možná dobré i spojení známek a slovního hodnocení, tam bych se dozvěděla 
kompletně všechno. U některých testů jako jsou pětiminutovky by to ale asi bylo zbytečné. 

4) Nejpřínosnější je pro mě asi hodnocení známkami. V případě, že se mi test nebo zkoušení 
nepovede, tak bych byla radši hodnocena slovně. Když mám práci třeba průměrnou, dostanu z ní 
trojku, tak bych byla ráda za hodnocení známkou i slovně, abych věděla, co do příště vylepšit. 

5) Hodnocení od paní učitelky mi nepříjemné není. To spíš hodnocení od spolužáků, ze kterého 
jsem asi víc nervózní než od paní učitelky. Nevadí mi ani to, když čte paní učitelka naše výsledky 
před celou třídou, i když si ostatní pak můžou říkat, že mám třeba pětku. Víc mě to totiž nutí do 
příště na sobě pracovat, abych byla čtená mezi jedničkáři. 

6) Nějakým způsobem jsme hodnoceni docela často, nejčastěji asi známkami. Jen doma rodiče 
říkají, že by bylo lepší, kdybychom dostávali víc i těch menších známek s váhou tři, abychom 
měli větší šanci si vylepšit průměr. Proto bych byla ráda, kdybychom dostávali víc dobrovolných 
úkolů, kterými bychom si postupně mohli vylepšit nepovedené testy s váhou jedna a dva. Do 
čtvrté třídy jsme to tak i docela často dělali. Paní učitelka dala doplňující otázky k probírané látce, 
a my na ně mohli doma připravit odpovědi. Ty se poté na lístečkách společně se zdrojem, odkud 
jsme čerpali, vhazovaly do tzv. ,, koumácké schránky“, ze které pak paní učitelka na konci týdne 
vybrala správné odpovědi, které ohodnotila menšími jedničkami. Někdy je pro mě hodnocení 
přínosné, jindy už méně. Záleží asi dost na tom, jestli si v tu chvíli dokáži uvědomit, kde jsem 
udělala chybu. Někdy se na to musím proto i paní učitelky zeptat, abych věděla za co jsem špatnou 
známku dostala. 

 

Sebehodnocení 

1) Nějakou formu sebehodnocení děláme vždy, když probereme novou látku. Takže i několikrát 
za den provádíme třeba jen krátké zhodnocení na prstech, jak jsme ji porozuměli. Občas děláme 
i delší slovní hodnocení, kdy se musíme vyjádřit, co se nám dařilo nebo nepovedlo naučit nebo i 
co se nám líbí na naší práci ve výtvarné výchově nebo ve slohu. Před konzultacemi 2 x za pololetí 
vyplňujeme delší sebehodnotící listy. 

2) Jednoduché mi připadá to rychlé hodnocení, které jen ukazujeme vždy, když se něco naučíme. 
Horší je již hodnocení, ke kterému musíme říct něco i nahlas před celou třídou. Z toho jsem docela 
nervózní. Do čtvrté třídy jsem navíc na sebe byla obzvlášť přísná, styděla jsem se před druhými 
v něčem pochválit, abych nevypadala namyšleně.  

Teď se již snažím najít na sobě, písemce nebo mém výrobku i něco dobrého, takže už to zvládám 
asi mnohem lépe. Hlavně jsem se v tom zlepšila asi z toho důvodu, že mi paní učitelka řekla, 
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abych se tolik nepodceňovala, že to nemám zapotřebí. Asi jsem ale i docela perfekcionista, takže 
i s tím jsem měla vážně problémy, protože pokud práce nebyla dokonalá, tak se mi nelíbila, nyní 
se na to už snažím dívat pozitivněji. 

3) Na konci každé hodiny, když probereme novou látku, bych dělala to kratší hodnocení, protože 
to mě i baví. Jednou za den by asi bylo dobré i nějaké naše slovní hodnocení, kdy se musíme víc 
vyjádřit o tom, co se nám podařilo. Myslím si totiž, že toto hodnocení je pro nás dost důležité, 
ačkoliv ho moc nemusím, protože mě často nervuje. Jednou za týden bych ho již nedělala, protože 
se mi nelíbí, že musíme vzpomínat na určité věci po delší době. Myslím to tak, že v pátek bych 
už moc nevěděla, že se mám zlepšit v matematice, ve které se mi něco nepovedlo v pondělí, 
protože bych si to již tolik nepamatovala. 

4) Do čtvrté třídy se moje hodnocení moc neshodovalo s hodnocením paní učitelky. Nyní v páté 
třídě se mi můj sebehodnotící list za pololetí téměř ve všem shodoval s názorem paní učitelky. Co 
se týká těch kratších slovních hodnocení k našim výkonům a testům, které děláme docela často, 
tak to se mi asi shoduje částečně, někdy ano, někdy ne. 

 

Vzájemné hodnocení 

1) Vzájemně se hodnotíme třeba 2x za měsíc, když se máme naučit nějakou báseň, tak nám 
spolužáci pak hodnotí recitaci. Taky občas slohovou práci nebo nějakou činnost, kterou děláme 
ve skupině. Skupinovou práci pak hodnotíme mezi skupinami a skupina, která dokázala nejlépe 
ohodnotit jejich projekt dostane 1. Párkrát za rok je i nějaká větší akce, teď třeba byl nedávno ,, 
Butovický zvoneček“, tam hodnotíme zpěv ostatních spolužáků. 

2) Výhodou vzájemných hodnocení by asi mělo být, že můžeme získat názor od svých vrstevníků. 
Dobré by by bylo, že by nám mohlo pomoci, protože bychom získali víc pohledů na danou věc 
než jen od paní učitelky. Já však na něm u nás ve třídě vidím spíš nevýhody, protože hodnocení 
od spolužáků mi připadá velmi nezkušené, čímž mi vlastně nic moc nepřináší. Vadí mi, že mě 
hodnotí druzí, kteří jinak o mě nic nevědí, jak se třeba jinak učím a pak kritizují něco, o čem ani 
nevědí proč. Na naše hodnocení by měla mít proto právo podle mě jen paní učitelka. Asi bych 
byla proto ráda, kdybychom vzájemné hodnocení už nemuseli dělat a paní učitelka ho zrušila. 

3) S hodnocením druhých mám velké obtíže. Když máme totiž hodnotit celkově to, jak se komu 
daří v učení, nevím, jak mám spolužáka ohodnotit, protože nevidím celkově do jeho prospěchu. 
Jediné, co znám je třeba jeho aktivita v hodině a to mi přijde pro toto hodnocení nedostatečné. 
Veškeré informace o žákovi má totiž jen paní učitelka, my je k dispozici nemáme, takže můžeme 
hodnotit maximálně konkrétní práci. U konkrétní práce je proto pro mě hodnocení spolužáka o 
něco jednodušší, ale i tam mám problém objektivně někoho ohodnotit, nevím totiž, z jakého 
důvodu se mu třeba něco nepovedlo a nechci nikomu ukřivdit nebo ho naopak příliš přechválit. 
Volím proto u hodnocení takovou zlatou střední cestu, kdy jen řeknu, co se mi líbí a doporučím, 
co bych změnila. Paní učitelka říká, že tak je to správně, ale já si opravdu příliš nevěřím v tom, 
abych neřekla někomu něco špatně. 
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Portfolio 

1) Portfolio máme rozdělené podle jednotlivých předmětů. Já si osobně do něho zakládám práce 
tím způsobem, že si je nejprve shromažďuji v papírových deskách a vždy po nějaké době, když 
jich mám víc je přendávám do portfolia. Vždy několikrát za rok v jedné z dvouhodinovky ve 
výtvarné výchově máme čas na to, abychom si portfolio roztřídili podle pokynů paní učitelky. Ta 
nám i na konci loňského roku řekla, abychom práce, které jsou pro nás nepodstatné z portfolia 
vyřadili. Byla to taková očista prací na závěr školního roku. To mě opravdu bavilo, protože jsem 
mohla vyházet všechny nepovedené práce a písemky a nechat si jen ty, co se mi líbí a testy s 
jedničkami. 

2) Do portfolia vkládáme práce téměř ze všech předmětů, nejčastěji z českého jazyka a 
matematiky různé písemky. Poté v něm máme spoustu prací z výtvarné výchovy. Nyní po 
přebrání máme v portfoliu okolo 100 prací. 

3) Domnívám se, že jsem schopná vybrat povedenou a nepovedenou práci podle toho, která se mi 
líbí nebo podle toho, jak ji mám oklasifikovanou. 

4) Užitečné je určitě, že máme všechny práce pohromadě a můžeme se k nim znovu vracet. Pokud 
si nepamatujeme, které práce jsme dělali, tak jsme schopni je rychle najít, protože to máme 
seřazené. Výhodou je tudíž, že můžeme svoje výsledky porovnávat s výsledky z nižší třídy. Dobré 
je i, že portfolia můžeme srovnávat s ostatními ve třídě nebo dále hodnotit, což občas děláme. 
Nevýhoda je ale opět to, pokud spolužáci hodnotí práci nesrozumitelně, tak nevím, co si z 
takového hodnocení vzít k srdci. 

5) Portfolio bych ráda využívala tak, že bychom se k některým pracím vraceli a mohli si je 
upravovat nebo se z nich učit. Nevadilo by mi ani je hodnotit ale spíše každý svoje práce 
samostatně nebo paní učitelkou nikoliv spolužáky. Také by se mi líbilo, když bychom měli víc 
portfolii rozdělených podle ročníků-od 1-do 5 a v každém roce podle předmětů, tak by bylo asi 
ještě přehlednější. Navíc by mě pak tolik nerozptylovaly písemky nebo listy z jiných předmětů, 
když bych se potřebovala učit jen na jeden konkrétní předmět. To se mi totiž mnohdy stává, že 
ním začnu listovat a zahledím se na něco, co zrovna v tu chvíli nepotřebuji, čímž ztrácím zbytečně 
čas. 

 

Tripartita 

1) Konzultace probíhají tím způsobem, že paní učitelka po nás chce hned na úvod, abychom si 
připravili portfolio. V něm si máme najít konkrétní písemku a říct k ní, co se nám na ní povedlo 
a co naopak ne. Většinou se jedná o čtvrtletní nebo důležitější práci. Poté se probírají naše 
sebehodnotící listy, jak jsme se v nich ohodnotili a zda s nimi paní učitelka souhlasí. Dále se 
bavíme i o našem kolektivu, s kým se kamarádím, jaké si myslím, že máme ve třídě vztahy a co 
bych v ní případně změnila. Na závěr si promluví paní učitelka soukromě s rodiči. 

2) Konzultace mi připadají velmi dobré, protože můžu říct zároveň před rodiči a paní učitelkou 
svůj názor. Zároveň se můžou vyjádřit paní učitelka i rodiče. Od paní učitelky se navíc dozvím i 
v čem se musím zlepšit, řekne mi víc informací než třeba jen normálně v hodinách, protože se mi 
může okolo půl hodiny samostatně věnovat. 
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Příloha 9 - H-R 

Hodnocení pí.uč. 

1) Od třetí třídy jsme hodnoceni známkami, do druhé třídy jen slovně nebo ,, usměváčky“. Paní 
učitelka nám ale udělala na konci první a druhé třídy ještě jedno vysvědčení i se známkami, ale 
to hlavní vysvědčení jsme měli vypsané jen slovně. Občas i ve třetí, čtvrté a páté třídě jsme měli 
,, smajlíky“, nejvíc ale asi převažují známky případně to slovní hodnocení. Slovně jsme hodnoceni 
za nějaký výrobek, sloh, zpěv, recitaci, skupinovou práci, na konci dne nebo týdne, co se nám 
povedlo a také 2 x za rok při sebehodnotících listech, když se nám k nim paní učitelka vyjadřuje. 
Slovní hodnocení máme i při ústním zkoušení, ale do systému nám pak nám paní učitelka dá za 
všechno, co jsem jmenoval známku. 

2) Dřív jsem byl asi spokojenější, jak nás paní učitelka hodnotila. Známky moc rád nemám, radši 
bych se vrátil zpátky se slovnímu hodnocení nebo ke ,, smajlíkům. 

3) Slovní hodnocení je dobré, že se dozvíme v čem jsme chybovali. Paní učitelka nám při něm 
řekne vždy i něco pozitivního, ne jen co se nám nepovedlo a také zjistíme, co bychom měli do 
příště víc procvičovat. Známky jsou v pohodě, pokud dostávám jedničky a dvojky, u trojek a hůř 
už ze známek moc radost nemám. Známky jsou asi nejlepší na porovnávání mých výsledků a taky 
asi na vysvědčení. Na vysvědčení mám totiž asi raději známky než slovní hodnocení, protože 
jsem už tak na ně víc zvyklý, je to přehlednější a nemusí se přemýšlet nad tím, jak to paní učitelka 
myslela. Stejně tak i pro rodiče a dědu s babičkou jsou v tomhle případě známky jednodušší. 
Rodiče mají celkově raději známky, protože jim přijdou důležitější. Mně by se ale nejvíc líbilo 
vrátit se zpátky k těm ,, smajlíkům“, protože je lepší dostat zamračeného ,,smajlíka“ než ošklivou 
známku. Ti,, usměváčci“ mi asi přináší to, že mě potěší, když dostanu usměvavého a nijak 
nerozhodí, když zamračeného. Když mám od paní učitelky ,, mračouna“, tak mi to ani moc nevadí 
jako pětka, takže se tolik nemusím snažit si to opravit. 

4) Nejradši bych dostával ty ,,usměváčky“. Ty ale nemají skoro žádnou hodnotu, tak bych byl rád 
víc za slovní hodnocení, abych věděl, v čem se zlepšit. 

5) Často nemám rád známky, protože je nemám nic moc, takže je pro mě docela nepříjemné, když 
dostanu špatnou známku. 

6) Myslím si, že asi 3 x týdně dostáváme známku. Párkrát za rok jsme hodnoceni slovně při 
zkoušení nebo když vyplňujeme hodnotící listy. Taky nám paní učitelka říká nějaký svůj názor 
při práci ve skupině nebo na nějakou naši práci, to nevím, jak často, asi tak 2 x za měsíc. Přínosné 
je pro mě asi jak kdy, z toho slovního si asi spíš odnesu, co se po mně vlastně chce. Ty dobré 
známky jsou přínosné, já mám ale často špatné, takže hodnocení je pro mě spíš nepříjemné. Byl 
bych proto raději, kdybychom neměli tolik známek za testy. Dobré by bylo dostávat za domácí 
úkol víc pracovních listů, protože z nich mám dobré známky, tím že si je můžu udělat v klidu 
doma. 

Sebehodnocení 

1) Sami sebe hodnotíme v sebehodnotících listech vždy jednou za pololetí. Pak používáme taky 
jen takové rychlé hodnocení každý den, když dokončíme novou látku, tak třeba zvedneme tužku 
nad hlavu na znamení, že tomu rozumíme. Nebo si musíme dřepnout, když jsme něco nepochopili 
a stoupnout, pokud ano. Jednou za týden se máme i víc zhodnotit, co se nám od pondělí do pátku 
všechno podařilo a co naopak ne. To je někdy jen ústně, někdy i písemně. Sebehodnocení 
dohromady s hodnocením paní učitelkou je pro mě asi nejpřínosnější. 

2) V některých předmětech se mi daří se ohodnotit a v jiných ne. Vůbec jistý si nejsem, jak se 
správně ohodnotit v češtině a ve výtvarce. Občas také, když nějaké látce nerozumím, tak nejsem 
schopný si sám najít chyby. 
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3) Nejvíce by mi vyhovovalo dělat sebehodnocení jednou týdně, možná by stačilo i jen jednou 
měsíčně. Denní bych každopádně nedělal, to mi přijde zbytečné. 

4) Někdy se spíš ohodnotím o trochu hůř a paní učitelka mi pak moje hodnocení zlepší, že jsem 
byl na sebe zbytečně tvrdý. Většinou se ale hodnocení nás obou shoduje. 

Vzájemné hodnocení 

1) To je různé, někdy jednou týdně, někdy jednou měsíčně, záleží na tom v jakých předmětech. 
Nejčastěji se hodnotíme se spolužáky ve výtvarné výchově, někdy v recitaci, zpěvu nebo slohu. 
Teď jsme se zrovna hodnotili ve zpěvu v akci ,, Butovický zvoneček,, . 

2) Nevýhoda je, že můžu říct někomu něco ošklivého a naštvat ho tím. Kamarádi se pak zase 
naopak mezi sebou hodnotí líp než by měli, což mi přijde docela nespravedlivé. Žádnou výhodu 
asi moc nevidím, ale třeba v ,, Butovickým zvonečku,, bych dělal hodnocení klidně i dál. Osobně 
mi moc nevadí, když mě druzí hodnotí, ale připadá mi to docela zbytečné. 

3) Vůbec nevím, jestli jsem schopný druhého správně ohodnotit. Jen když nám paní učitelka 
řekne, že jsem druhého ohodnotil správně, pak to už vím. Jinak je pro mě docela problém druhého 
ohodnotit, protože netuším, co komu říct, abych ho neurazil. 

Portfolio 

1) Zakládáme si do něho různé práce seřazené podle předmětů. Teď v pětce jsme měli vybrat 
práce, které už tam máme jen navíc. Já jich tam měl od první třídy asi přes 200 a snížit jsme to 
měli na 100 důležitějších testů a prací. Nejvíc jsme proto vyřazovali různé pracovní listy a 
nechávali si tam hlavně testy a výtvarnou výchovu. 

2) Nejvíce vkládáme práce z matiky a výtvarky. Paní učitelka nám řekla, že si to můžeme rozdělit 
po ročníkách a nebo po předmětech. Já to mám rozdělené po ročníkách, ale nevím, jestli to mám 
správně. Většina spolužáků to má po předmětech, protože tak je to pro ně prý snazší. 

3) Myslím si, že docela ano. Někdy děláme, že si na jeden papír napíšeme-to se nám povedlo a 
na druhý-to se nám nepodařilo a potom to vkládáme k práci, o které si myslíme, že to tak je. Paní 
učitelka mi pak, když jsme se k tomu znovu vraceli a hodnotili říkala, že jsem to vybral správně. 

4) Portfolio mě moc nebaví dělat. Nejhorší bylo, když jsme právě museli vybrat ty práce, které 
jsou už pro nás zbytečné. To mi přišla jako velká ztráta času. Užitečné je jen, že to máme jako 
knihu vzpomínek a možnost, jak porovnat svoje současné práce s těmi předešlými. Také je to 
dobré místo, kam si můžeme schovat důležité a zajímavé práce. 

5) Byl bych rád, kdyby se do portfolia dávaly jen důležité testy a to sebehodnocení, které si do 
něho každý rok přidáváme, jinak bych do něho nic dalšího nedával. 

Tripartita 

1) Vždy musíme přinést vyplněné sebehodnocení společně s portfoliem. Paní učitelka se nás ptá 
na jednotlivé práce a sleduje, jestli je máme v portfoliu zařazené. Pak hodnotíme, s čím jsem 
spokojený a s čím nespokojený. Rodiče taky řeknou, co si o tom myslí a na závěr nám paní 
učitelka poradí, co mám dělat, abych si mohl známky vylepšit. 

2)Konzultace bych spíš nechtěl, ale asi jsou užitečné. Rodiče se můžou dozvědět, jak to ve škole 
chodí, a jak na tom jsem. Všichni k tomu můžeme říct svůj názor a říct si, co je potřeba do příště 
změnit. Na konzultacích mi vadí, že jsem z toho vždy už alespoň den předem nervózní, protože 
se bojím, na co se mě bude paní učitelka ptát a že se bude mluvit o mých špatných známkách. 
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Příloha 10 - Tazatelské otázky pro učitele 

Hodnocení pí.uč. 

1) Jakými způsoby jsou žáci hodnoceni? (druhy hodnocení, způsob vedení formativního 
hodnocení) 

2) Jste spokojená se způsobem Vašeho hodnocení? Zvolila byste jiná, případně jaká a proč? 

3) Myslíte si, že jsou žáci s Vaším způsobem hodnocení spokojeni? 

4) Co jednotlivé způsoby hodnocení žákům přináší? V čem jim dané hodnocení pomáhá? 

5) Který způsob hodnocení je podle Vás pro žáky nejpřínosnější? 

6) Je nějaké hodnocení, o kterém si myslíte, že je pro žáky vyloženě nepříjemné a v čem? 

7) Jak často jsou žáci hodnoceni a jak často je pro ně dané hodnocení vůbec přínosné? 

 

Sebehodnocení 

1) Jak často je ve výuce využíváno sebehodnocení? Jak často by to bylo podle Vás nejpřínosnější? 

2)Myslíte, že je pro žáky jednoduché nebo problematické se ohodnotit a v čem konkrétně? 

3)Myslíte, že sebehodnocení je ve výuce důležité nebo se domníváte, že by bylo dobré ho zrušit 
a z jakého důvodu? 

4)Shoduje se Vaše hodnocení se sebehodnocením žáků? 

 

Vzájemné hodnocení 

1) Jak často se žáci vzájemně hodnotí? 

2) V čem spatřujete případné výhody a nevýhody? Je některým žákům hodnocení od spolužáků 
nepříjemné?  

3) Domníváte se, že se žákům daří správně ohodnotit své spolužáky nebo mají  s hodnocením 
druhých problém? 

 

Portfolio 

1) Jakým způsobem jsou žáci vedeni k práci s portfoliem? 

2) V jakých předmětech je využíváno a jaké práce vkládáte nejčastěji do portfolia? 

3) Jsou žáci schopni vybrat, která práce je zdařilá či nikoliv? Od jaké třídy? V jakém věku?  

4) Je podle Vás portfolio užitečné a v čem? 

5) Jakým způsobem byste ráda portfolio využívala, aby bylo pro žáky nejvíce prospěšné ve 
studiu? 

 

Tripartita (konzultace - učitel, rodiče, žák) 

1) Jakým způsobem zde probíhají konzultace? 

2) Jsou pro žáky tyto konzultace přínosné a popřípadě v čem konkrétně? 

3) Vidíte v tripartitě i nějaké nevýhody?  
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Příloha 11 - Y-R 
 

Hodnocení pí.uč. 

1)Hodnotím známkami, ,,usměváčky“, slovně, tabulkami tzv. sebehodnotícími listy. Děti tak 
hodnotím nejen při testech a zkoušení, ale i v rámci výuky formou skupinové práce či práce ve 
dvojicích. Zde většinou na konci hodiny hodnotím, co se děti naučily, jak se při tom cítily, v čem 
je potřeba se dále zlepšit. Pokud však zjistím, že se v průběhu hodiny žákům něco nedaří, tak 
danou činnost přeruším a snažím se zjistit, kde je problém. Co se týká toho, jaký způsob 
hodnocení využívám, tak při testech se jedná převážně o známky nebo také procentuální 
vyjádření, kdy žáci vědí, jaká jsou kritéria pro získání dané známky. Při skupinové práci se 
přikláním ke slovnímu hodnocení. 

2)Vcelku jsem se způsobem svého hodnocení spokojená, dětem je vždy řečeno, jakým způsobem 
budou hodnoceni, snažím se, aby všechny formy hodnocení byly vyrovnané, protože každé má 
své klady i zápory. Nejčastěji však hodnotím od třetího ročníku známkami. Problém spatřuji jen 
v hodnocení na konci hodiny, kdy nezbývá již tolik prostoru, takže nechávám děti např. jen 
formou určitých pohybových úkonů vyjádřit, jaký mají z předešlé hodiny dojem(viz. stoj=velmi 
spokojen, sed na židli-průměrně spokojen, sed na zem=nespokojen).Alespoň jednou týdně 
zařazuji delší hodnocení ve skupinkách či ve dvojicích, kde mají děti i možnost se vyjádřit, kratší 
v průběhu každého dne. Rovněž využívám na závěr každého týdne tabulkové hodnocení, kde si 
děti zapíší, který den se jim nejvíce dařilo, které činnosti se jim povedly či nikoliv. 

3)Domnívám se, že vcelku ano, děti jsou na daný způsob hodnocení zvyklé, ale samozřejmě 
nemohu mluvit za každého. Myslím si ale, že řada dětí by uvítala být již dřív hodnocena 
známkami, ne až od třetího ročníku. 

4) Každé hodnocení má své pro a proti. Známky mají určitou hodnotu, stále je to nejpoužívanější 
forma hodnocení. Při klasickém známkování je naprosto zřejmé, jak si daný jedinec vedl. 
Hodnocení formou ,,usměváčků“ je vhodné spíše pro mladší ročníky, ve třetí třídě se používá 
spíše jen jako doplňující forma hodnocení při méně důležitých úkolech a testech. Slovní 
hodnocení nabízí širší možnosti, jak zjistit silné a slabé stránky jedince, je však ale méně 
přehledné než známkování. Pro učitele je navíc mnohem víc časově náročné. 

5) Pro rychlou orientaci mojí, dětí i rodičů jsou dobré známky. Pro děti a pro mě si myslím, že je 
tento způsob hodnocení nejlepší. Slovní hodnocení by bylo také přínosné především pro rodiče, 
protože tak mají možnost zjistit, v čem se jejich dítěti daří a naopak v čem by se mělo zlepšit. Pro 
rodiče by mělo sloužit jako návod, co s dítětem procvičovat. Problém však nastává v tom, že řadu 
rodičů toto hodnocení moc nezajímá, mnohdy slovní hodnocení nečtou, nemají zájem o to s 
dítětem doma dále pracovat, a i pro ně je tak jednodušší orientace v hodnocení známkami. Na 
vysvědčení bych však slovní hodnocení zrušila již od druhého pololetí první třídy. Mnozí rodiče 
a zejména prarodiče se totiž nejsou schopni vyznat v tom, jak na tom jejich dítko vlastně je, 
protože slovní hodnocení se dříve nepoužívalo a je pro ně víc vypovídající hodnocení známkou. 

6) Pokud nemají vyloženě špatný prospěch, tak se domnívám, že žádné z hodnocení jim nevadí. 
Pokud se však žákům nedaří, tak nezáleží na tom, který způsob hodnocení použiji, protože každý 
z nich pro ně bude určitým způsobem nepříjemný a stresující. 

7)Známkou jsou z jednotlivých předmětů hodnoceni žáci každý den. Přibližně vychází celkem ze 
všech předmětů okolo 5-6 známek za týden. Dále je využíváno krátké denní hodnocení, většinou 
na konci každé hodiny, delší je pak sebehodnocení dětí jednou za týden, které slouží pro jejich 
vlastní potřebu a zapisují ho do tabulek do sešitu, čtvrtletně pak sebehodnotící listy, které jsou 
dále probírány na konzultacích s rodiči. 
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Sebehodnocení 

1) Kratší sebehodnocení probíhá většinou každý den, kdy se snažím vybrat spíše žáky, kteří mají 
nějaký problém, aby se učili se vyjádřit a přijít si na to, v čem dělají chybu. Jinak na konci každého 
týdne pak zapisují děti do tabulek, jakých dovedností dosáhly, co se jim podařilo a nepovedlo. 
Toto hodnocení je asi pro ně ně nejpřínosnější, protože tím, že si ho napíší, tak o svých 
nedostatcích ale i přednostech musí více přemýšlet. 

2) Myslím si, že je to pro ně obtížné, ale postupně se to učí a čím dál víc se od první třídy zlepšují 
v tom umět se na sebe podívat z vnější pozice. Je proto dobré k tomu žáky vést již od začátku 
školní docházky, nejprve jen formou ,,usměváčků“, postupem času i slovně. 

3)Určitě ano, protože si díky tomu dítě uvědomuje, co se mu daří a co ne. Není mu to jen 
předkládáno někým druhým-učitelem, rodiči, ale zkouší si na to přijít sám, což ho vede k větší 
zodpovědnosti za své jednání. Často se pak děti víc snaží, protože jsou rády, když se mohou 
ohodnotit co nejlépe. 

4) To je velmi individuální, ale za ty tři roky, kdy dítě dochází do školy jsou vidět velké pokroky 
v jejich schopnosti se zhodnotit. V první třídě s tím žáci měli velký problém, moje a jejich 
hodnocení se vůbec neshodovalo, dnes se již u každého v řadě bodů shoduje, u některých dětí 
téměř ve všem. Mám však vytipované jedince, kteří se v hodnocení podceňují či naopak přeceňují, 
těch co se podceňují je větší množství, ty se poté snažím více motivovat a ty, kteří si naopak příliš 
věří vést k tomu, aby si uvědomili své chyby. 

 

Vzájemné hodnocení 

1) Vzájemné hodnocení probíhá většinou každý den, samozřejmé záleží na časových možnostech. 

2) Velmi záleží na způsobu, jakým se děti navzájem hodnotí a také na individualitě jedince, jak 
je schopen např. přijmout kritiku. Je proto potřeba, což se snažíme učit, aby se děti naučily mluvit 
tak, aby tím druhému neublížili a zároveň, aby se dítě, které je hodnoceno negativně snažilo 
koukat na danou věc pozitivně, protože každý má možnost se do příště zlepšit. Při hodnocení jsou 
žáci vedeni k tomu, aby nejprve vytyčili spolužákovy klady v dané činnosti a teprve následně 
vznesli určité připomínky a třeba návrhy na možné zlepšení. Vzájemné hodnocení žáků vnímám 
spíše pozitivně, protože si tím procvičují schopnost vyjádřit se, učí se přijmout názor druhého a 
adekvátně na něj reagovat, formou shrnutí se dozví klady a zápory své práce o kterých můžou 
dále přemýšlet. Zároveň je tu i možnost pozorování ostatních a srovnávání prací s dalšími 
spolužáky. 

3) V první třídě měly děti s hodnocením druhého velký problém, protože hodnotily spíše na 
základě oblíbenosti, dnes se jim již vcelku daří hodnotit objektivně vykonanou činnost nikoliv 
spolužáka. Důležitou roli v tom hraje nejen to, že mají žáci čím dál větší slovní zásobu a čím dál 
víc jsou schopni danou věc zhodnotit, ale také to, že se již všichni ve třídě dobře znají a nemají 
před sebou takový ostych. 
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Portfolio 

1) K práci s portfoliem jsou žáci vedeni opět od první třídy, kdy si do portfolia ukládají nejprve 
vše, co sami chtějí. Postupně se pak snaží vybrat, co se jim podařilo nebo nepovedlo. Od druhé 
třídy jsou pak portfolia řazena tematicky podle jednotlivých předmětů. Žáci dostanou pokyn, kam 
si mají danou práci založit a v současné době si to již dělají většinou automaticky sami, většinou 
před třídními schůzkami se pak práce třídí, podle toho, které jsou dále potřeba. 

2) Nejčastěji prvouku (člověk a jeho svět), různé projekty, samostatné práce, myšlenkové mapy, 
v českém jazyce pak různé práce s textem, v neposlední řadě výtvarné práce. Portfolio pak slouží 
dětem i jako učebnice. 

3) Ve třetí třídě ještě nejsou žáci objektivně vybrat zdařilou nebo nepovedenou práci, to se jim 
daří spíše až od čtvrté třídy. Ve třetí třídě jsou schopni všechny práce vyhodit nebo naopak si je 
všechny chtít nechat. 

4) Do některých předmětů se portfolio určitě opravdu hodí. Zejména, když není dostatečné 
množství informací k danému tématu v učebnicích. Dobré je, že se děti mohou ke svým pracím 
vracet, zpětně porovnávají jakého zlepšení po určité době dosáhly. 

5) Jak jsem již zmínila, tak nejvíce bych ho využívala právě jako další z učebnic, kterou si vlastně 
vytvořily samy děti. Určité práce, které vyberu, si do něho zakládají děti povinně, další pak záleží 
na jejich volbě. Jednotlivé materiály mohou děti využít jako přípravu na výuku nebo i při 
přechodu na druhý stupeň. 

 

Tripartita 

1) Konzultačních hodin se účastním já společně s žákem a jeho rodičem. Zde se dítě samo 
ohodnotí, jako podklad má z domova připravený sebehodnotící list, následně k tomu vyjádřím 
svůj názor já i rodiče, takže je to jakási forma zpětné vazby mezi třemi stranami. 

2) Jsou určitě přínosné zejména pro žáky, kteří mají určité problémy, protože se tak nejen oni ale 
i rodiče dozví, v čem je nutné se zlepšit, jakým způsobem určitou oblast procvičovat. 

3) Jako nevýhodu vidím časovou náročnost, každé konzultaci je potřeba věnovat alespoň třicet 
minut včetně domácí přípravy sebehodnotících listů, které musí žák vyplnit doma před příchodem 
na konzultaci. Občas spatřuji negativa také v problematické komunikaci s rodiči z důvodu 
nepochopení nebo nízkého zájmu o spolupráci, čímž je správné vedení dané konzultace rovněž i 
psychicky velmi náročné. 
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Příloha 12 - Z-R 

Hodnocení pí.uč. 

1) Tady na škole mají žáci v první a druhé třídě slovní hodnocení a třetí až pátá jsou normálně 
známky. Přestože známky jsou sumativní nikoliv formativní hodnocení, tak od třetí třídy jako 
způsob hodnocení převládají. Slovní formativní hodnocení mají žáci víc do druhé třídy vlastně i 
na vysvědčení, ale na něm mají vytvořené jakési škály podle kterých se orientují, takže mi toto 
hodnocení připadá spíše na pomezí sumativního a formativního. Do druhé třídy se používají i 
razítka, tzv. ,, usměváčci” nebo jen počet chyb a procenta, aby měli žáci ponětí, kde se tak se 
svými znalostmi přibližně nacházejí. Od třetí třídy hodnotím převážně známkami, při nějakých 
nadstandardních aktivitách i tím razítkem nebo samolepkou, slovnímu hodnocení se také snažím 
věnovat, ale je na něj samozřejmě již méně času, když už se využívají i známky. Protože je 
celkově i víc časově náročné, tak se ho chci zařazovat vždy alespoň průběžně na konci probrané 
látky nebo při nějakých projektech a sebehodnocení a vzájemném hodnocení žáků, do kterého 
dalšími doplňujícími otázkami vstupuji a doplňuji o svůj názor. V závěru je ale nutné veškeré mé 
formativní hodnocení převést na známky, které jsou u nás od třetí třídy oficiálně stanovené.  

2) Nejsem moc spokojená se způsobem svého hodnocení. Nemám ráda známky, přestože chápu 
jejich výhody, jedná se o zavedený systém, kterému celá společnost rozumí. Já je principiálně ale 
neuznávám, protože nemapují žákův pokrok, přestože se může do příště v dané oblasti zlepšit, ale 
dostane opět špatnou známku, protože je další test zaměřený zase na novou látku. Nejúčinnější 
by podle mě byly mapy učebního pokroku, kde by se žáci dozvěděli, kde se momentálně v dané 
oblasti nalézají, co je potřeba dále zlepšit. Zde by byl nejvíc vidět posun, tento způsob je navíc 
velmi přehledný jak pro děti, tak pro rodiče a učiteli dává jasnou zpětnou vazbu a mustr podle 
čeho se řídit. Bylo by nutné tuto formu zavést a zrušit známky, protože hodnotit oběma způsoby 
je opět velmi časově náročné. 

3) Přiznám se, že to si nejsem úplně jistá, protože jsme to se žáky nijak víc neřešili. Od rodičů 
mám zpětnou vazbu co se týká sebehodnotících listů, že ty pro ně byly vždy nejpřehlednější. Pro 
žáky si myslím, že s touto formou jsou také spokojeni, protože se jedná o společné hodnocení 
žáka, následně mé i rodičů. Se známkami je řada z nich spokojená asi už méně, což se jim nedivím, 
když dostanou špatnou známku a do příště se to naučí, jenže v testu je třeba zas něco dalšího, což 
ještě neovládají a známku si tudíž neopraví. Jediná možnost jsou opravné testy na to samé téma, 
což v případě neúspěchu většího počtu žáků využívám, ale není možné tímto způsobem fungovat 
neustále. To bychom vlastně nic jiného nedělali než kvůli někomu psali opravné písemky. Ještě 
je tu možnost nechat se z nějaké látky na opravu vyzkoušet, tu také někteří žáci občas využijí. 
Takže jak je kdo spokojený je asi značně individuální. 

4) Pokud se jedná o nějakou škálu, tak u ní je dobré, že žáci vidí, kam se mohou posunout, dává 
jim jasný signál, kde momentálně jsou, a kam je potřeba se dostat. V případě nějakých razítek se 
jedná jen o takovou drobnou motivaci. Známky přináší možnost zpětného zhodnocení a porovnání 
výsledků sám se sebou nebo s vrstevníky. Známky jsou nejvíc přehledné, lehce uchopitelné, 
dávají žáku informaci, jak konkrétní oblast z daného předmětu pochopil. Jsou vhodné i pro děti, 
které třeba nemají tolik vyvinutou schopnost abstraktní představy, protože naprosto porozumí 
tomu, jak se jim dařilo na rozdíl od slovíčkaření v případě slovního hodnocení. Je to i jakýsi 
nástroj, jak někoho donutit, aby se víc snažil o nápravu než ve slovním hodnocení, které všichni 
berou na lehčí váhu. Je ovšem otázka do jaké míry je pozitivní to, že se děti víc snaží jen pod 
hrozbou špatné známky. Slovní hodnocení má na rozdíl od známek výhody, že se žáci dozvědí 
pozitiva a negativa v jejich učení včetně možnosti nápravy. Pokud by se slovní hodnocení 
využívalo důsledněji a pro žáky se více zpřehlednilo, bylo by to pro ně určitě lépe pochopitelné 
než třeba v současném školství je.  

Žáci ani rodiče totiž nejsou naplno schopni pochopit, když dostanou před sebe hromadu textu 
místo známek. Je to škoda, protože formativnímu hodnocení by mělo být ve výuce věnováno více 



29 
 

času, ale je nejprve potřeba naučit žáky, jak s ním pracovat a vlastně i samotného učitele, jak tento 
způsob nejlépe využívat. Problém dnešní společnosti orientované na výkon, je také, že všichni 
známky vyžadují kvůli určité míře soutěživosti, což pak dělají lidé vlastně celý život v práci. To 
je právě ta největší chyba, že každý má jen potřebu druhému dokazovat, že on je ten lepší. Dalším 
důvodem je také to, že na většině škol stále převládají známky a žáci chtějí být hodnoceni stejně 
jako všichni ostatní, nechávají se strhnout internetem, televizí a lehce tak podléhají davu. 

5)  Podle mě by to byly nejpřínosnější myšlenkové mapy, ty se ale zatím nijak nevyužívají. Takže 
pro dobrou orientaci žáků v současné době by bylo asi dobré slovní hodnocení ve spojení se 
známkou. Řada dětí a rodičů se totiž není schopná vyznat jen ve slovním hodnocení. Když se jim 
třeba napíše, že žák tuto činnost zvládá většinou dobře, tak to považují za to, že je to bez problémů 
a přitom je tím již myšlená dvojka nebo i trojka. Myslím si proto, že nejlepší je určitá provázanost 
formativního hodnocení společně se sumativním. 

6) Domnívám se, že nejvíc stresující a nepříjemné je pro řadu žáků veřejné prezentování jejich 
výsledků. Já proto klasifikaci před celou třídou nečtu, protože známka je soukromým majetkem 
dítěte. Vždy i zdůrazňuji, že nikdo nemusí svou známku nikomu ukazovat ani s nikým 
porovnávat. Nějaké mé individuální slovní hodnocení před třídou využívám, protože na to si 
podle mě musí žáci zvykat. Vždy v životě nastane situace, kdy budou nějakým způsobem 
prezentováni a ostatní se k nim budou vyjadřovat. Je mi jasné, že to může být pro někoho 
nepříjemné, ale pořád je lepší, když se to naučí už na škole než až potom v životě, kdy už to může 
být mnohem nepříjemnější. 

7)  Nějakým způsobem jsou hodnoceni každý den. Co se týká známek, tak mám i povinnost splnit 
určitý počet známek v daném předmětu. To mě i docela štve, protože u některých výchov mi to 
připadá jako absurdní požadavek. Jedná se o 6 známek za pololetí z hlavních předmětů, u výchov 
o tři. Výchovy bych nejradši neznámkovala vůbec, každý má k něčemu jiné dispozice a není 
správné je v tomto případě ohraničit a porovnávat. Formativní hodnocení využívám několikrát 
týdně. Jak často je pro žáky dané hodnocení přínosné, je opět velmi individuální. 

 

Sebehodnocení 

1) V první třídě jsme dělali každý měsíc sebehodnotící list, ve druhé každé dva měsíce, v páté je 
to jednou za pololetí, kdy ho následně hodnotíme při konzultacích. Nějaké kratší sebehodnocení 
zařazuji do výuky každý den, vždy po probrání konkrétní látky. Přibližně jednou týdně i nějaké 
delší ohodnocení své práce, záleží na konkrétním tématu. Ve všech případech se pro mě jedná o 
velkou zpětnou vazbu. Považuji to za úplný základ komunikace se třídou, jejich uvědomění, jak 
se učí a jak se posouvají. Hodnocení každý den je samozřejmě nejpřínosnější, děti mají čerstvě v 
hlavě, co se probíralo. Vždy na krátkém úseku si můžou ověřit, co zvládají a v čem si ještě nejsou 
příliš jistí. Pro mě je zpětná vazba zejména v tom, že si ověřím, kolik dětí látku pochopilo a kolik 
jí nerozumělo. Nejčastější technika, kterou využíváme je ukazování na prstech, nejvíce se nám 
osvědčilo i ruce zapažit, připažit a vzpažit podle míry porozumění. Je možné být i kreativní a 
vymýšlet další způsoby třeba tleskání, dupání, výskoky, v závěru je stejně nejlepší použít 
techniku, kterou celá třída dobře zná a orientuje se v ní. Jinak pokud vezmu v úvahu, že 
myšlenkové mapy není možné využívat, tak nejpřínosnější by bylo samozřejmě uplatňovat 
sebehodnocení společně s hodnocením učitele po každém testu, probrané látce, takže nějakým 
způsobem právě každý den. 

2)  Dříve to bylo pro děti velmi problematické, mnozí se podceňovali, někteří přeceňovali. Z toho 
důvodu byli žáci vedeni již od první třídy k tomu, aby byli schopni se objektivně ohodnotit. Od 
třetí třídy to již většina z nich bez obtíží zvládá. Já k sebehodnocení vždy připojuji i nějaký 
komentář, protože stejně jako pro mě i pro žáky je důležitá zpětná vazba.  

V případě sebehodnotících listů se snažím vždy i dovysvětlit, jak se v dané škále hodnocení 
orientovat, aby bylo pro žáky co nejjednodušší ho vyplnit. Zrovna tak u týdenního hodnocení 
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dávám nápomocné otázky. Je proto potřeba žákům při sebehodnocení co nejvíc pomoci, přesně 
formulovat, která oblast se právě hodnotí, a pak pro ně není tak obtížné se v něm orientovat. Občas 
se však může stát, že se žák ohodnotí správně a učitel na základě nějaké nepovedené práce 
ohodnotí žáka hůř, přitom dotyčný se již mohl mezitím látku doučit. Neexistuje proto žádná 100% 
pravda o tom, že žák je naprosto objektivně ohodnocený, je to takový průsečík komunikace a 
názoru žáka a učitele. A všichni se neustále učíme, takže pro obě strany můžou nastat určité obtíže 
v tomto typu hodnocení, je proto nutné se mu naplno věnovat a neustále se zdokonalovat. 

3) Sebehodnocení je ve výuce velmi důležité, společně s hodnocením učitele úplný základ všeho. 
V životě se pak setkáme s tím, že nás budou často druzí nějakým způsobem hodnotit, je proto 
dobré naučit se hodnotit sám sebe a tím hlavně poznat sám sebe, abych byl poté schopný na 
hodnocení druhých adekvátně reagovat. Na možnosti sebehodnocení je výborné, že dotyčný žák 
může porovnat svoje hodnocení s hodnocením učitele nebo někoho druhého, takže tím získává 
víc pohledů na to, jak danou oblast ve výuce zvládá. 

4) Myslím si, že čím jsou žáci starší, tím víc se jejich hodnocení shoduje s tím mým. Otázka je 
ovšem do jaké míry se již naučili opravdu hodnotit sami za sebe nebo do jaké míry se naučili 
způsob hodnocení, který nejvíc preferuji a tomu se přizpůsobují. Je proto možné, že hodnocení 
jiného učitele by se s názorem žáka shodovat nemuselo, protože má jiné požadavky, a žák na ně 
není ještě zvyklý. 

 

Vzájemné hodnocení 

1) Vzájemnému hodnocení se věnujeme, když se např. vybíráme do nějakých soutěží většinou 
pěveckých nebo recitačních. Na to používáme i hlasovací zařízení, které máme na škole k 
dispozici. Tato činnost žáky velmi baví, protože si tak vlastně hrají na porotce. U referátů, slohů 
nebo výtvarných prací zadávám žákům za úkol napsat na lístečky dvě věci, které se spolužákovi 
podařily a jednu připomínku a nějaké doporučení. Nějaké důležitější práce nechávám žáky 
hodnotit písemně, skupinové třeba jen ústně. Co se týká četnosti, tak tento způsob formativního 
hodnocení využíváme v nějaké podobě alespoň jednou týdně. 

2) Nevýhodou vzájemných hodnocení je, že se u nich projevují vzájemné antipatie. Je proto 
potřeba stanovit pro hodnocení jasné kritérium, vést žáky k tomu, aby se snažili najít vždy nějaká 
pozitiva a spíš vymysleli jen určité doporučení než přímo negativa. Bohužel některé děti se od 
negativního hodnocení nenechají tak lehce odvést a sklouzávají k tomu říct spolužákům něco 
ošklivého, čímž můžou mnohdy velmi ublížit. Některé děti by se pak již nemuseli chtít 
vzájemnému hodnocení věnovat, takže velmi lehce se dá tento způsob hodnocení několika 
zlomyslnými jedinci znehodnotit. Myslím si, že někdy může být žákům nepříjemné i to, když jim 
spolužák opravuje sešit a čmárá mu do něj vlastní připomínky. Důležité je proto neustále 
kontrolovat, jestli žáci opravují chyby správně, aby nedocházelo k tomu, že si to nakonec špatně 
zafixují. Výhodou je, že si díky vzájemnému hodnocení mohou žáci zvykat na odlišný názor 
někoho druhého, zároveň se učí správně komunikovat a nezaujatě hodnotit. Vzájemné hodnocení 
je dále nutí nad danou prací víc přemýšlet a zároveň brát sportovně, když jim řekne někdo něco, 
co se jim třeba příliš nezamlouvá, naučit se akceptovat názor druhého bez přehnaných citových 
reakcí.  

3) Myslím si, že stejně jako u sebehodnocení, tak i ve vzájemném hodnocení se žáci postupem 
času zlepšují. Opět je nutné vést je k tomu od první třídy. Většinou mají žáci ale spíš tendence 
být ke spolužákům více kritičtí a přísnější než k sobě. Nejzajímavější je pozorovat žáky, když si 
mají vzájemně opravují sešity, že jsou schopni najít více chyb, než se v daném textu vyskytuje 
nebo zkritizují něco, co sami také nezvládají. Takže tento způsob hodnocení se mi zdá určitě méně 
objektivní a tudíž i více chybný a problematičtější než vlastní sebehodnocení. 
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Portfolio 

1) Já jsem se snažila od začátku nechat vedení portfolia spíše na dětech. V první a ve druhé třídě 
se žáci snaží spíš jen práce zakládat a být schopné najít tu, na které potřebujeme dále pracovat. 
Od třetí třídy se zakládají všechny důležité práce, čtenářské listy a písemky. Vždy po nějaké době 
se snažíme portfolia seřadit podle určitých kritérií např. podle předmětů a tříd. Několikrát za rok 
do něho vkládáme lístečky s hodnocením dětí k daným pracím a následně je hodnotíme někdy i 
zpětně po určité době. Občas také děláme, že si mají žáci v portfoliu určit práce ze stejného 
předmětu, u kterých je vidět nějaký posun v dané látce. Důležité je totiž, aby se naučili vidět mezi 
jednotlivými listy v portfoliu určité spojitosti a zároveň rozdíly mezi zdařilou a nepovedenou 
prací. Teď v páté třídě vedu žáky rovněž jako v předchozích ročníkách k tomu, aby mi byli 
schopni rychle najít mnou požadovanou práci. Na konci roku vybíráme jen důležité a nebo nějak 
přínosné práce, je zde limitovaný počet, který by měl v portfoliu maximálně být. Ostatní 
nepodstatné práce, ke kterému už nemá žák co říct, je možné vyhodit, založit si na ně další 
portfolio nebo jen desky. Pokud však vidím, že děti mají v portfoliu založené větší množství prací, 
které si chtějí nechat, mají je hezky vypracované, jsou v nich přínosné komentáře, nevidím důvod 
jim v tom bránit. Nejdůležitější je v závěru přeci to, aby byl jedinec schopný s portfoliem pracovat 
a uměl díky němu v delším časovém horizontu provádět lepší sebereflexi. 

2) Na prvouku máme samostatné portfolio, protože jsme neměli na tento předmět učebnici, tak 
jsme si ji vlastně z portfolia vytvořili. V prvouce se jednalo o různé myšlenkové mapy, obrázky, 
zápisky i pracovní listy. Do druhého portfolia vkládáme nejčastěji matematiku, češtinu a 
výtvarku. Práce z dalších předmětů jsem nechávala na uvážení dětí, zda si je do portfolia založí 
nebo si je vezmou domů.  

3) Domnívám se, že určitě ano již od první třídy. K tomu jim často napomáhá i mé hodnocení ale 
i bez něho jsou již děti ve věku od 7 do 11 let schopni vybrat podle toho co se jim líbí nebo z čeho 
mají radost, že to je zdařilé a naopak. 

4) Portfolio je velmi užitečné, nejvíce v možnosti sebereflexe, rozvíjení schopnosti vybrat 
zdařilou práci. Žáci se díky němu učí vytvořit si vlastní systém, podle kterého se budou v portfoliu 
orientovat. Takže práce s portfoliem podporuje větší samostatnost, tvůrčí myšlení, smysl pro 
pořádek a důslednost. 

5) Dobré by bylo, aby bylo možné opravdu mít k dispozici veškeré výsledky a materiály žáka ke 
studiu, zakládat do portfolia i pracovní sešity. Tímto způsobem by měli žáci ke každému předmětu 
ucelené informace, nikoliv jen nějaký probíraný úsek dané látky. Výhodou je pro ně pak, že 
můžou porovnávat své výsledky nyní a třeba před nějakým rokem, čímž vidí větší posun než jen 
v nějakém krátkém časovém období. Dalším zpestřením by bylo vkládat i hodnotící lístečky 
barevně odlišené podle předmětů, což jsem bohužel neudělala, když se portfolia zakládala. 
Nejgeniálnější by bylo na konci páté třídy přidat ke každé práci, kterou žáci v portfoliu mají 
nějaký komentář, který by jim pomohl i třeba na druhém stupni. Od věci by nebyla ani prezentace 
portfolií za celý první stupeň, které se věnovala v loňském roce moje kolegyně. Pro děti to je 
výborná možnost, jak se s něčím na co jsou za celých pět let hrdí pochlubit. Jedná se o určité 
svědectví o jejich úspěchu formou diplomů, zdařilých prací a testů. 
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Tripartita 

1) V páté třídě probíhají 2 x do roka ve čtvrtletí a třetím čtvrtletí. Konzultace nejsou povinné, na 
webu je vyvěšený záznamový arch, kam se rodiče mohou zapsat. Většina se ale zapíše, protože 
mají zájem se mnou hovořit. Na každého žáka mám vyhrazenou půl hodinu. Konzultaci začínám 
tím, že nechávám dítě mluvit o portfoliu, poté o tom, jak to chodí ve třídě, aby seznámil rodiče s 
průběhem vyučování. Posléze se žák vyjadřuje v souvislosti se sebehodnotícím listem k tomu, co 
se mu daří, co mu nejde, jestli ho něco trápí. Některé děti mají celkově problém se vyjádřit, jiné 
mluví úplně samy od sebe, to je velmi individuální. Mnohdy sami žáci nemají nic na srdci, co by 
mi chtěli sdělit, ale místo toho potřebuji nějaký problém řešit já. Ten se většinou týká konfliktů 
ve třídě, aktivity žáka, nenošení pomůcek a domácích úkolů a samozřejmě klasifikace. Na závěr 
se vyjádří i rodiče a společně pak hledáme možnosti řešení. 

2) Na tripartitě je přínosné zejména to, že se stírají rozdíly v pojetí doma -jako toho známého a 
bezpečného a školy- jako něčeho cizího. V momentě, kdy se totiž sejdou všechny tři strany a 
společně se snaží vyřešit nějaký problém a najít vhodné řešení, odpadá souboj škola versus dítě a 
rodič, ale naopak se všichni snaží spolupracovat ve prospěch dítěte. Rodič také začne učiteli 
mnohem víc věřit, protože zjistí, že učiteli jde o to samé co jemu a to podpořit jeho dítě, aby se 
mu ve škole co nejvíc dařilo. Někdy jsem dala i možnost rodiči, aby se přišel na dítě podívat do 
hodiny, aby měl možnost porovnání s ostatními. Většina konfliktů totiž vzniká z toho důvodu, že 
rodič netuší, jakým způsobem se ve škole funguje, znají pouze to, jak jim to interpretuje jejich 
ratolest doma, což bývá často velmi zkreslené. Tím, že dojde k pochopení, z jakého důvodu takto 
hodnotím, proč je potřeba vzniklou situaci takhle řešit, je možné u daného problému lépe 
spolupracovat. Na konzultacích je proto nejlepší možnost řešit výchovné problémy, často má totiž 
rodič pocit, že bylo jeho dítěti ukřivděno, ale při tripartitě není možné, aby žák přede mnou zapíral 
něco, čehož jsem byla svědkem, rodič má však od dítěte nepravdivé informace. Tím, že se vše 
vysvětlí, dojde ke sblížení rodiče a učitele a společně mohou hledat cestu k nápravě. Další z výhod 
je samozřejmě i to, že rodiči ale hlavně žákovi je daná příležitost vyjádřit se, co by rád změnil a 
jakým způsobem. V případě, že má žák velmi špatný prospěch je konzultace prospěšná i k tomu, 
aby učitel získal od rodičů písemné potvrzení toho, že rodiče byli o žákově špatném prospěchu 
informováni a byly jim poskytnuty návody, jak s dítětem efektivně pracovat. Pro učitele je toto 
důležité nejen z důvodu, aby žákovi pomohl, ale i aby byl sám krytý, že s rodiči spolupracuje. 

3) Tripartita je pro učitele velmi náročná na čas, po žáka i učitele navíc i na psychiku, jinak žádné 
jiné nevýhody nespatřuji. 
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Příloha 13 - Sebehodnocení - kritéria 
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Příloha 14 - Průvodní list - Portfolio 
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Příloha 15 - Sebehodnotící list I - 3.třída 

 

A) Sebereflexe žáka-měsíční 

 
B)Sebehodnocení- týdenní                            C)Sebehodnotící list-konzultace 
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Příloha 16 - Sebehodnotící list II – 5.třída 

A) 

 
B) 
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Příloha 17 - Hodnocení učitele 
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Příloha 18 - Portfolio I - 3.třída 
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Příloha 19 - Portfolio II - 5.třída 

A) Způsob řazení prací 

 
 

B) Způsob hodnocení prací 
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Příloha 20 - Sešit I - 3.třída 

A) 

 

B) 
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Příloha 21 - Sešit II - 5.třída 

A) 

 

B) 

 


