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Přílohy I: Teoretická část 

Příloha I.1: Seznam použitých zkratek 

 
Seznam použitých zkratek 
OECD – Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 
RVP ZV – Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání 
ZV –  zpětná vazba 
FH – formativní hodnocení 
ESL – English as a Second Language 
TOEFL – Test of English as a Foreign Language 
 
Seznam použitých zkratek přezdívek učitelů zahrnutých do výzkumu 
O – Olga 
J – Jakub 
V – Viktor 
E –  Elen 
  
Seznam použitých zkratek – kontextualizace 
Ž – rozhovor s žáky 
U – rozhovor s učitelem 
RH – rozhovor hloubkový 
P – pozorování (pozorovací archy) 
D – dokumenty 
SP – slohová práce 
OH – Ohnisková skupina 
1 (číslo) – ročník 
 
Příklady konkrétních označení zdroje dat a jejich vysvětlení 
E_RŽ_2_SOŠ    rozhovor s žáky Jirkou a Klárou, učitelka Elen, Střední odborná škola 
O_ RŽ _4_G   rozhovor s žákem Prokopem, učitelka Olga, gymnázium 
V_ RŽ _4_G  rozhovor s žákyní Annou, učitel Viktor, gymnázium  
O_OHŽ1_6_G ohnisková skupina s třídou Sexta 1, učitelka Olga, gymnázium 
O_OHŽ2_6_G ohnisková skupina s třídou Sexta 2, učitelka Olga, gymnázium  
O_RU_G  hloubkový rozhovor s Olgou, gymnázium  
V_RU_G  hloubkový rozhovor s Viktorem, gymnázium  
J_RU_G  hloubkový rozhovor s Jakubem, gymnázium  
E_RU_ SOŠ  hloubkový rozhovor s Elen, Střední odborná škola 
O_SP01_G  slohová práce č.1 opravená Olgou, gymnázium  
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Příloha I.2 Znaky a symboly pro korekci slohové práce 

 

Zdroj: Harmer, 2007, p. 149 
 
 
Příloha I.3 Scénář pro hodnocení analýzy krajiny (v zeměpise)  

 

Anglicky 
  

1) GENERAL IMPRESSION 
What I am seeing? 

 
2) PERSPECTIVE 

From where I am seeing it? There are different planes? What is in each of them? 
 
3) FEATURES 

a) Natural: 
- Relief forms? 
       - Type of vegetation? 

- Are there rivers? What about rain, it is more or less frequent? 
- What information gives me the colors? 

b) Human: 
- About settlement: 
    •Is there any? 
    •If yes, where is it placed? (Coast, mountain, flat, near a river, etc.) 
    •If yes, what type is it?• 
     Rural? If so, is it concentrated or spread? 
     Urban? If so, what is the form of the city? (Irregular, checkerboard,    
         concentric, lineal, etc.) 
     What type of functions does the city has? (Industrial, residential,    
         commercial, touristic, etc.) 
- Communication vials 
      Is there any? What type? 
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- Economic activity 
      Is there any? What type? (Agriculture, mining, fishery, industry, tourism,  
           etc.) 

 
4) INTERPRETATION 
        What natural, human or both features contributed to the landscape looks the way it does? 

a) Natural 
- The type of soil? 
- Weather? 
- Erosion and sedimentation? 
- Earthquakes? 
- Constructing agents? (Volcanoes, board elevation, chorale, etc.) 

b) Human 
- What activities modify the landscape? 
- What effect did they bring? 

 
5) CLASSIFICATION 
  - Is the landscape in its majority natural-nature in salvage state?  

- Why do I think that way? 
- Is the landscape in its majority agrarian-there are farms and growing? 

-  Why do I think that way? 
- Is the landscape in its majority industrial-there are factories? 
  Why do I think that way? 

- Is the landscape in its majority urban are there human settlement? 
-   Why do I think that way? 

- In conclusion, what type of landscape I think it is? Why do I think that way? 
 
Has this script help me out to do the landscape analysis? 
 
Česky  
 
1) VŠEOBECNÝ DOJEM 
 Co vidím? 
 
2) PERSPEKTIVA 
 Odkud to vidím? Je tam několik rovin? Co je v každé z nich? 
 
3) ZNAKY 
a) Přírodní: 
  - Formy reliéfu? 
  - Druh vegetace? 
  - Jsou tam řeky? Jak často prší?  
  - Co naznačují barvy?  
b) Člověk 
  - O osídlení: 
         Je tu nějaké? Kde je umístěno? (Pobřeží, hora, planina, u řeky atd.) 
         Jakého je typu? 
           Venkovský? Je soustředěno nebo rozprostřeno? 
           Městský? Pokud ano, jaká je to forma města? (Nepravidelný,  
   šachovnicový, soustředný, lineární atd.)       
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   Jaký typ funkcí město plní? (Průmyslové, obytné, komerční, 
    turistické atd.) 
 - Ekonomická aktivita:  Je tu nějaká? Jaký typ? (Zemědělství, těžba, rybolov,  
 průmysl, cestovní ruch atd.) 
 
4) INTERPRETACE 
        Jaké přírodní, lidské nebo obojí znaky přispěly k tomu, jak krajiny vypadá? 
a) Přírodní 
 - Typ půdy? 
 - Počasí? 
 - Eroze a sedimentace? 
 - Zemětřesení? 
 - Stavební činitelé? (Sopky, náhorní plošiny, chorály apod.) 
b) Člověk 
 - Jaké aktivity mění krajinu? 
 - Jaký měli účinek? 
 
5) KLASIFIKACE 
 - Je většiny krajiny přirozenou přírodou?  - Proč si to myslím? 
 - Je většiny krajiny agrární – jsou tam farmy a pěstitelství? - Proč si to myslím? 
 - Je většiny  krajiny průmyslová – jsou tam továrny? - Proč si to myslím? 
 - Je většina krajiny městská - jsou tam lidské osídlení? - Proč si to myslím? 
 Na závěr, jaký typ  krajiny si myslím, že to je? - Proč si to myslím?  
  
Pomohl mi tento scénář napsat analýzu krajiny? 
 

Zdroj: Panadero, Tapia, 2010  
 

 

  



7 

 

Příloha I.4 Kriteriální hodnocení zkoušky Cambridge English na úrovni B2 

 

Zdroj: Cambridge English – Assessing writing performance level B1 dostupné z 
http://www.cambridgeenglish.org/images/cambridge-english-assessing-writing-performance-
at-level-b2.pdf 



8 

 

Příloha I.5 Kriteriální hodnocení zkoušky TOEFL-řízené psaní 

 

 
 Zdroj: ETS Toefl dostupné z 
https://www.ets.org/Media/Tests/TOEFL/pdf/Writing_Rubrics.pdf 
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Příloha I.6 Kriteriální hodnocení zkoušky TOEFL – nezávislé psaní 

 

 
 
Zdroj: ETS Toefl dostupné z 
https://www.ets.org/Media/Tests/TOEFL/pdf/Writing_Rubrics.pdf 
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Příloha I.7 Kriteriální hodnocení státní maturitní zkoušky z českého jazyka -shrnutí (cermat) 

 

Zdroj: Nová maturita - Kritéria hodnocení dostupné z http://www.novamaturita.cz/kriteria-hodnoceni-1404035057.html 
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Příloha I.8 Kriteriální hodnocení státní maturitní zkoušky z českého jazyka (cermat) 

 

Zdroj: Nová maturita - Kritéria hodnocení dostupné z http://www.novamaturita.cz/kriteria-hodnoceni-1404035057.html 
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Příloha I.9 Kriteriální hodnocení státní maturitní zkoušky z cizího jazyka 1.část (cermat) 

  

Zdroj: Nová maturita - Kritéria hodnocení dostupné z http://www.novamaturita.cz/kriteria-hodnoceni-1404035057.html 
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Příloha I.10 Kriteriální hodnocení státní maturitní zkoušky z cizího jazyka 2.část  (cermat) 

 

Zdroj: Nová maturita - Kritéria hodnocení dostupné z http://www.novamaturita.cz/kriteria-hodnoceni-1404035057.html 
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Příloha I.11 Statistika chyb  

 

Statistika chyb 

Některé chyby děláme stále dokola, ať už v pravopisu nebo v gramatice. A člověk se jim 
může vyhnout jedině tak, že na nich bude cíleně pracovat. 

Jakmile se přistihnete, že v něčem konkrétním opakovaně děláte tutéž chybu, poznamenejte si 
ji na papírek. Napište si to ve správné formě a tam kde děláte chybu, si to podtrhněte. 

 

Levý sloupec 

Slovo nebo slovní obrat s Vaší věčně 
opakovanou chybou 

Pravý sloupec 

Pokaždé, když se s touto chybou setkáte, 
udělejte si čárku 

Potom by Vaše statistika mohla vypadat takto: 

My statistics of mistakes  

We haven´t been there yet.       /// 

Accommodation       // 

He ran as fast as he could.      //// 

Description of a picture    ////  // 

 

 

Vyvěste si Vaší statistiku na nějaké místo, kam se často díváte, třeba na zeď nad váš pracovní 
stůl. Po nějaké době jistě budete moci jednu z Vašich chyb vyškrtnout. Ale jistě se mezitím 
objeví nějaké nové chyby.  

Tipy pro praxi v kurzu: 

• Účastníci kurzu si přečtou zadání na pracovním listu 

• Společně proberou způsob zpracování statistiky chyb 

• Každý účastník nebo účastnice vypracuje vlastní statistiku chyb. 

 

Zdroj : Rampilon, 1995 in Pelikánová, 2009 (přeloženo a upraveno pro potřeby výuky 
anglického jazyka)  
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Příloha I.12 Ukázka vyplněného hodnotícího archu používaného v americké škole pro 
recenzi knihy (hodnocení učitelem) 

 

Zdroj: autentické výukové materiály pocházející ze základní školy v USA, vyplněné 
konkrétním žákem, získané osobně od matky daného žáka, kopie uloženy v archivu autorky 
práce.  
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Příloha I.13 Ukázka vyplněného hodnotícího archu používaného v americké škole pro 
recenzi knihy (vrstevnické hodnocení)

  

Zdroj: autentické výukové materiály pocházející ze základní školy v USA, vyplněné 
konkrétním žákem, získané osobně od matky daného žáka, kopie uloženy v archivu autorky 
práce.  
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Příloha I.14 Ukázka vyplněného hodnotícího archu používaného v americké škole pro 
recenzi knihy (sebehodnocení)   

 

Zdroj: autentické výukové materiály pocházející ze základní školy v USA, vyplněné 
konkrétním žákem, získané osobně od matky daného žáka, kopie uloženy v archivu autorky 
práce.  
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Příloha I.15 Ukázka slohové práce žáka v americké škole - recenze knihy  

 

Zdroj: autentické výukové materiály pocházející ze základní školy v USA, vyplněné 
konkrétním žákem, získané osobně od matky daného žáka, kopie uloženy v archivu autorky 
práce.  
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Příloha I.16 Ukázka vyplněného pracovního listu pro vytvoření podrobné osnovy pro psaní 
recenze knihy používaného v americké škole    

  

Zdroj: autentické výukové materiály pocházející ze základní školy v USA, vyplněné 
konkrétním žákem, získané osobně od matky daného žáka, kopie uloženy v archivu autorky 
práce.  
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Příloha I.17 Ukázka vyplněného hodnotícího archu Glow a Grow používaného v americké 
škole pro vyprávění příběhu v ich formě (vrstevnické hodnocení)  

 

Příloha I.18 Ukázka závěrečného komentáře učitele pro vyprávění příběhu v ich formě  

 

Zdroj: autentické výukové materiály pocházející ze základní školy v USA, vyplněné 
konkrétním žákem, získané osobně od matky daného žáka, kopie uloženy v archivu autorky 
práce.  
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Přílohy II. Metodologie výzkumu 

 

Příloha II.1 Ukázka souhlasu s výzkumem pro rodiče žáků 

 
Dobrý den,  

jmenuji se Kateřina Novotná a jsem doktorandkou na Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání 
na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Chtěla bych Vás a Vaši/Vašeho dceru/syna 
požádat o spolupráci na výzkumu v rámci výzkumu pro mou disertační práci. 
Předmětem výzkumu je opravování slohových prací učiteli a názory žáků na jednotlivé styly 
opravování. Chtěla bych požádat o souhlas s uskutečněním rozhovoru s Vaším synem/Vaší 
dcerou. Rozhovor bude uskutečněn v listopadu a prosinci 2015 po vyučování v pauze mezi 
dopoledním a odpoledním vyučováním. Výzkum je anonymní, jméno Vaší dcery/Vašeho 
syna, školy ani příslušného učitele nikde nebude zaznamenáno ani zveřejněno. Souhrnné 
výsledky celého výzkumu budou pravděpodobně poskytnuty škole, ale přímé záznamy 
rozhovorů škole ani žádnému učiteli poskytnuty nebudou. Veškeré další informace o 
výzkumu Vám velmi ráda poskytnu na emailové adrese katerina.novotna@pedf.cuni.cz nebo 
na telefonním čísle 737 404 609. Mockrát Vám děkuji za spolupráci.  

 

Kateřina Novotná 

Souhlasím se zapojením dcery/syna do výzkumu 

 Jméno dcery/syna ……………………………………………………………. 

 

Dnešní datum:……………………..   ………………………………………………. 

Podpis zákonného zástupce 
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Příloha II.2 Ukázka pyramidového modelu otázek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

. 

. 

 

 

 

  

Specifická výzkumná otázka 2 
SVO 2 

Tazatelská otázka 1 
TO1 

Tazatelská otázka 1 
TO1 

Tazatelská otázka 2 
TO2 

Tazatelská otázka 2 
TO2 

Tazatelská otázka 3 
TO3 

Tazatelská otázka 3 
TO3 

Tazatelská otázka 5 
TO4 

Tazatelská otázka 4 
TO4 

Základní výzkumná otázka  
ZVO 

Specifická výzkumná otázka 1 
SVO 1 
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Příloha III.3 Konkretizace pyramidového modelu pro vlastní výzkum 

ZVO: Jak učitelé a žáci vnímají korektivní zpětnou vazbu jako nástroj pedagogické 
komunikace?  

SVO1: Jak učitelé vnímají chybu a její korekci a jak s chybou pracují?  

TO1: Jak byste definoval/a chybu? Mohla byste mi dát příklad nějaké chyby? 

TO2:Jaký je účel opravování chyb? 

TO3: Jaké má opravování chyb místo v rámci celkového hodnocení žáka?  

TO4: Jsou některé chyby obecně důležitější než jiné? Které? 

TO5: Které chyby opravujete důrazněji/ důsledněji? 

TO6: Stává se někdy, že chyby neopravíte? Které chyby to jsou?  

TO7:  Máte vytvořený nějaký systém podle důležitosti chyb? Jak vypadá? 

  

SVO2: Jak učitelé podávají zpětnou vazbu k písemnému projevu a jak hodnotí písemný 
projev?  

TO8:  Mohla byste mi více popsat váš systém opravování a hodnocení písemných prací?  

TO9: Na základě čeho se rozhodujete, že chybu označíte pouze značkou nebo poskytnete 

správné řešení?  

TO10:  Užíváte různý způsob opravování v různých třídách/ ročnících? Na čem to závisí? 

Používáte dané značky/kódy od 1. ročníku?  

TO11: Kolikrát čtete práci jednoho studenta, než ji ohodnotíte? 

TO12: Opravují žáci písemně chyby, jak jim práce vrátíte?  

TO13: Jak postupujete, když píšete komentář k písemné práci? Dodržujete určitou strukturu?  

TO14: Vyjadřujete se k názorům studentů v esejích, proč? 

TO15: Je podle vás důležité potvrdit studentům co v eseji bylo správně?  

TO16: Za jakých okolností píšete komentáře v češtině?  

TO17: Jak se odlišuje opravování souvislého projevu a písemky?  

TO18:  Máte stanovená kritéria obecně nebo pro každé zadání zvlášť?  

TO19:  Podílí se žáci na stanovování kritérií? Jak?  

TO20: Kde mají kriteria k dispozici?  

TO21: Jaké způsoby opravování chyb jsou podle vás neúčinnější? (Považujete nějaký způsob 

opravování chyb za nevhodný nebo naopak nejlepší? Považujete nějaký způsob opravování 

chyb za nejefektivnější?) 

TO22: Čím je váš styl opravování  a hodnocení inspirován? 
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SVO3: Jak učitelé přistupují k výuce slohu?  

TO23: Jak často píšete slohová cvičení? 

TO24: Témata slohových cvičení se vztahují k širšímu tématu nebo jsou spíše cvičeními?  Jak 

témata vybíráte?  

TO25: Kolik dní mají žáci na napsání eseje? 

TO26: Jakou učebnici používáte? Jaké tam jsou cvičení na souvislý písemný projev? Pomáhá 

vám dostatečně při nacvičování psaní delšího textu?  

TO27: Známkujete vždy? Píšou žáci někdy jen cvičné psaní, kdy jen označíte chyby 

TO28: Dáváte během hodiny čas ještě esej zkonzultovat  s kamarádem  než ji odevzdají? 

 

SVO4: Jak reflektují žáci korekci písemných prací a jejich hodnocení?  

TO36: Máte od žáků zpětnou vazbu, zda žákům víc vyhovuje značkování či poskytnutí 

správné odpovědi? 

TO37: Čtou si žáci vaše komentáře? Jak na ně reagují? Jak často na ně reagují? 

TO38: Mohly byste popsat, jak váš učitel(ka) opravuje slohové práce?  

Mohly byste pospat jak hodnotí slohové práce? 

TO39: Považujete její opravy za srozumitelné a přehledné?  

TO40: Dokážete vždy určit za co vám byly odečteny body ?   

TO41: Čtete komentáře, které vám tam paní profesor(ka) píše? Vrátíte se k písemce a jejím 

komentářům ještě doma nebo když píšete novou práci?  

TO42: Jak vypadají komentáře, které dostáváte? 

TO43: Rozumíte vždy angličtině, kterou jsou komentáře pnapsány?  

To44: Ocenili byste více komentářů/delší komentáře? Jak byste je zlepšily? Co byste si v nich 

chtěli přečíst?  

TO45:Pomáhají vám? V čem? 

TO46: Co na jejím opravování a hodnocení oceňujete? Co vám na jejím opravování  a 

hodnocení chybí?  

TO47: Jaký způsob opravování se vám zdá nejúčinnější? / Kdybyste měli porovnat paní 

profesorku s jiným učitelem….opravuje nějaký jiný učitel lépe? 

TO48: Jakou barvou máte nejraději být opravování? 

TO49: Jak přínosné by vám přišlo, kdyby nejdříve paní profesorka opravila vaše práce bez 

známkování, pak jste měli možnost ji ještě přepsat a poté by vám je teprve oznámkovala?  
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TO50: Když píšete slohovou práci, riskujete  a používáte nová slovíčka a spojení nebo se 

raději držíte těch známých, abyste neudělali chybu?  

TO51: Podvádíte někdy při psaní slohových prací? Stahujete je z internetu, pomáhají vám 

rodiče?  

TO52: Ovlivňuje téma slohové práce to jak se snažíte při jejím psaní? Jsou témata zajímavá? 

TO53: Jak je pro vás angličtina důležitá? Pro vaši budoucnost?  

TO54: Jak vám jde (učení) angličtiny? 

Co vlastně od výuky angličtiny na škole očekáváte (vzhledem k budoucnosti 

TO55: Má hodnocení, zpětná vazba kterou k slovhové práci dostanete vliv na to, jak se 

snažíte v další práci nebo celkově v angličtině? 

TO56: Jak zpětná vazba ovlivňuje váš názor na danou slohovou práci? 

TO57: Stalo se někdy, že byste nesouhlasili se způsobem, jak profesor(ka) opravila  

ohonodtila vaši esej? Vaše očekávání hodnocení  bylo úplné jiné?  Jak jste se cítili? Přijali jste 

názor vyučujícího? Pochybovali jste o jeho názoru? 

TO58: Co by se mělo změnit ohledně podávání zpětné vazby, abyste se cítili více motivovaní 

nebo aby vám to více pomáhalo. 
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Příloha II.4 Ukázka části přepsaného rozhovoru s učitelem Viktorem (V_RU_G) 

tazatel: souhlasíte prosím s nahráváním rozhovoru? 

Respondent: ano souhlasím [s nahráváním rozhovoru.] 

            [ já bych potřebovala jenom tadytu větičku] @tak možná mohli 
bychom nejdříve začít takovými obecnými otázkami a pak se dostat k 
těm konkrétním. 

R: ano můžeme můžeme. 

t: tak moje první otázka je jak byste definoval chybu v angličtině. 

R: jak bych definoval chybu v angličtině  

t:  &  

R: no tak myslím si že jsou dvě dva typy chyb že jsou jednak je chyba nebo určitý druh chyby 
je to co studenti vlastně kde chybujou ať už je to otázka gramatiky nebo slovní zásoby a ještě 
dané učivo osvojené nemají,  

t: & 

R: což si myslím že je jedna jeden typ chyby a tady by učitel měl vopravdu dost dobře 
diferovat co je ještě vlastně ve schopnostech a možnostech toho dítěte a co ne a  potom je 
druhý typ chyby což teda studenti se dopustí chyby ale už v něčem co už by měli mít osvojené 
co už se s nimi probíralo a co už by měli mít naučené. 

t: & a jaký je účel opravování chyb. 

R:  hm účel opravování chyb no tak podle mě student by se měl ze své chyby poučit jo ne teda 
abychom ho nějak opravováním děsili proto mně se třeba taky nelíbí že jaksi se v těch esejích 
když to teda vztáhnu konkrétně k tomuhle případu že se tam musí opravit naprosto úplně 
všechno a  potom že jo ten student vidí prostě celej červenej text tak to třeba pro mě jako pro 
studenta by bylo demotivující jo takže určitě určitě nějaké ty validní chyby které mají vliv 
třeba na pochopení a tak dále nebo je to nějaká banální záležitost za kterou by teda byli potom 
perzekuováni u tý zkoušky tak to si myslím že by se jim mělo opravit a z daných chyb tedy by 
se měli poučit. 

t: & & # no a teď jste teda rozlišoval určitý typy chyb, # tak jestli # jsou některé chyby které 
jsou důležitější než jiné, a tak, nebo jestli máte vlastně vytvořenou nějakou klasifikaci chyb. 

R: hm [#] 

t:  [nebo] typologii [spíš.] 

R:        [tímhle] myslíte tím myslíte vyloženě vztáhnout k hodnocení potom. 

t: & většinou [to tak je že to učitelé mají.] 

R:             [jo tak to] vám můžu ukázat jak já to mám já de facto když hodnotím … už 
tyhle vyšší eseje které vy jste dostala, nebo tedy eseje typu už potom FcEčkový přípravky 
dejme tomu já to takhle de facto hodnotím někdy od té intermediate úrovně, tak mám de facto 
to co doporučuje cambridgské zkouškové centrum,  

t: & 

R: jo, že jsou vlastně čtyři škály jo, jedna je content jako obsah tam se hodnotí jestli teda bylo 
napsáno to co být napsáno mělo jestli bylo zahrnuto to co zahrnuto být mělo, potom je vlastně 
communicative achievement to je druhá škála kdy tedy se hodnotí prostředky které ten ten 
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student volí když píše tu esej  jestli teda účelně efektivně tedy sděluje co sdělit chce, potom 
další je škála Organization kdy tedy …  kdy tedy se hodnotí nevím rozdělení na odstavce 
jestli každý odstavec jeden odstavec jedna myšlenka, jo, jestli de facto je tam nějaké linking 
devices a tak podobně,  

a tím posledním kritériem je Language protože tam teda spadá gramatika a slovní zásoba jako 
taková kolokace idiomy správně užití gramatických struktur protože mně mně třeba přijde že 
spousta učitelů jak jsem třeba viděl na svojí pedagogický praxi když jsem chodil jako student 
tak mnohdy ti učitelé hodnotí právě jenom tu poslední kategorii ten Language jo, a myslím si 
že kolikrát jsou až přehnaně přísní protože jim vypadnou ty ty ty další kritériaa kolikrát ten 
student třeba vytvoří vytvoří esej která je perfektně gramaticky správně ale prostě je to 
naprosto neprůchozí protože protože de facto jako nepoužívá nepoužívá nepoužívá právě ty 
cohesive devices který jsou důležitý pro výstavbu textu že jo což se vlastně nenaučil. 

t: & & 

R: takže já ty eseje de facto hodnotím z pohledu těhle čtyřech škál z každé škály mohou získat 
pět bodů, oni jsou potom na to je takováhle tabulka což já jsem si vlastně vypsal z těch jejich 
pokynů a pak se to vlastně hodnotí hodnotí nula až pět  

t: & 

R: sečtou se body a pak ta škála jde po dvou jo takže oni mohou získat dvacet, takže dvacet 
devatenáct je jednička osmnáct sedmnáct dvojka šestnáct patnáct tři čtrnáct třináct a tak dále 
jo, 

t: & & 

R: a k tomu vlastně já když ty eseje opravuju tak mám zavedený takový systém zkratek kde 
vlastně já jim tu chybu naznačím, když je to první druhá esej tak jim naznačím chybu a dopíšu 
jim co by tam měly mít správně protože jsou to děti který já neučím  

t: & 

R: jo 

t: & & jasně 

R: takže takže prostě chci aby ony přesně věděly co jsem tím myslel v těch prvních dvou 
esejích a potom vlastně od té třetí nebo čtvrté co potom už píšou nebo by psaly tak už jenom 
bude systém zkratek a  

t: jasně & 

R: # a budou budou budou spíše budou spíše vedený k tomu aby teda samy se pokusily danou 
chybu opravit než když já jim to tam napíšu protože mně kolikrát přijde že když teda učitel 
učitel opraví chybu prostě škrtne napíše jak to má bejt správně tak prostě oni už se tím dál 
nezabývaj jo takže ta práce přijde vniveč. 

t: & & # takže vlastně každá esej je hodnocena dvaceti body tím pádem  

R: jo [ano.] 

t:       [vždycky to nějak] ať už je jakkoliv dlouhá tak vlastně 

R: přesně tak přesně tak jo ono potom já nevim třeba kolegové co jedou na procenta tak z 
každý tý škály potom dávaj pětadvacet jo aby dosáhli tý stovky,  
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Příloha II.5 Ukázka části přepsaného rozhovoru s žákem Prokopem (O_ RŽ _4_G) 

tazatel: souhlasíte s nahráváním rozhovoru prosím? 

Respondent: ano souhlasím s nahráváním rozhovoru 

t: děkuji a v jakém jste ročníku tedy 

R: jsem v oktávě                                                                                               

t: & a kteří učitelé vás na arcibiskupském gymnáziu učí teď v současné chvíli na angličtinu 

R: # na angličtinu paní profesorka Olga 

t: takže žádný takový ten kurz FCE nenavštěvujete 

R: # navštěvoval jsem ho minulý rok tak ho můžu zmínit ale tenhle rok už ho nenavštěvuju 

t: jo a jiní učitelé co vás učili na arcibiskupském gymnáziu 

R: # v minulosti čtyry roky zpátky paní profesorka Fialová a předtím asi dva roky primu 
sekundu paní profesorka Mečíková 

t: & & a hodláte maturovat z angličtiny @ 

R: & @ 

t: dobře a mohl byste mi tedy popsat jak paní profesorka Olga opravuje vaše písemky 

R: # písemky nebo slohové práce?  

t:  slohové práce 

R: jo protože v tom je že jo velkej rozdíl 

t: & 

R: no takže paní profesorka # má takový zvláštní řekněme bodový systém samozřejmě nás 
hodnotí jakoby na procenta a ona to vždycky rozdělí na čtyři kategorie myslím že je to jakoby 
gramatika slovíčka obsah a jakoby celkový splnění úkolu takže za každou tu kategorii 
můžeme vlastně získat dvacet pět bodů čili dvacet pět procent to se pak posčítá do toho 
celkovýho počtu sta procent a jakoby to funguje tak že my jí dáme ten samotnej teda text tý 
slohový práce # ona všechny chyby samozřejmě teda opraví vždycky pak jakoby vedle toho 
řádku napíše jedno písmeno právě třeba g za gramatiku v jako vocabulary a tak abysme teda 
věděli v čem je ta chyba a potom nahoře na tý písemce máme teda jakoby počet bodů za 
každou tu kategorii čili třeba dvacet čtyři dvacet dva plus plus plus a samozřejmě celkovej 
součet 

t: & & a rozumíte vždycky těm značkám které ona tam píše  

R: # asi jo a každopádně hlavně každou takovouhle slohovou práci když nám rozdá # tak jako 
prostě času na dotazy kolik je potřeba že fakt jako ke každýmu se dostane když se někdo 
potřebuje na něco zeptat 

t: & & takže stejně tak ona tam píše někdy i otazníčky když něčemu nerozumí ne? 

R: jo to je taky pravda 

t: tak je vám schopná jako vysvětlit co # nebo se můžete doptat 

R:  přesně tak 

t: & takže považujete její opravy za srozumitelné? 
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R:  # já bych řekl že jo protože možná i víc než u jiných učitelů fakt hlavně kvůli tomu že 
přesně víme teda řekněme v jaký kategorii jsme byli slabší jako kde jsme udělali jakou chybu 
a z toho se můžeme poučit třeba do budoucna že jo 

t: & 

R: to je to je podle mě docela super 

t:  & a jsou i přehledné považujete je za přehledné 

R: @ # no to je docela zajímavá otázka to asi jakoby zas tak moc ne nebo že by člověk na 
první pohled třeba hned vždycky věděl zvlášť když má třeba hodně chyb že jo a pak za tou 
řádkou je napsaný ňáký g v v něco tak si říká ježkovy ta co co k čemu patří a co tak # takže 
jako přehlednost bych úplně na maximum nevyzdvihnul ale s tím že se to teda samozřejmě 
jako všechno dá pak zpátky doptat samozřejmě 

t: jasně # a ona vám tam občas píše i komentáře na závěr té slohové práce dostáváte ty nebo 
píše je k vaším slohovým pracem 

R: to píše snad skoro ke všem si myslím 

t: & & # a jak vypadají ty komentáře 

R: no to taky záleží @ jak vypadala ta práce že jo @ ale ale jak kdy no # většinou je tam něco 
ve stručnosti přesně ve stylu samozřejmě ty komentáře jsou anglicky a je tam prostě něco jako 
jako dal jste si hezky záležet možná příště bych rozšířila slovní zásobu a nerozuměla jsem 
tadytý a tadytý větě 

t: & 

R: jakoby že většinou to zhodnotí i zase s ohledem na ty čtyři kritéria mi přijde a jako a zas 
jako hezky vždycky něco ocení a pak teda řekne jako co do příště zlepšit a co bylo slabší... a 
tak no prostě se ňák vyjádří ve třech čtyřech větách k celý tý práci     

t: & a takže skoro každý kom skoro vždycky když napíšete esej tak obsahuje komentář 

R: to zhruba je vždycky no 

t: & a většinou teda pak má  nejdřív nějakou pochvalu a pak teda řekněme co se jí nelíbilo 
nebo co by chtělo zlepšit  

R: jako snad jsem nezažil a ani nevím jako o nikom kdo by říkal že by tam prostě měl pět 
řádků ňákýho strašnýho nadávání nebo něčeho takovýho že jako 

t: & 

R: že je to takový diskrétní řekněme @ 

t: jo no tak @ tak já vám ukážu některé komentáře 

R: & 

t: jestli teda můžu napadlo mě a jak dlouho vlastně máte paní Olgu? dva roky? 

R: asi už tři třetím rokem myslím 

t: už v sextě jste jí měli 

R: myslím že jo 

t: tak to mě napadá jestli není tohle náhodou vaše esej protože tady mám esej Prokopa 

R: je to možný  
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Příloha II.6  Ukázka části přepsané ohniskové skupiny sexty 2 (O_OHŽ2_6_G) 

 

Informace k výzkumu a k vedení rozhovoru (1:10) 

T: Tak moje první otázka je jestli byste mohli popsat jak vám vaše paní profesorka angličtiny 
opravuje písemky a slohovky? Popsat to. 

Žák 1: tak ona to má rozdělený do nějakejch čtyřech kategorií myslím že to má rozdělený 
slovní zásobu pak stylizaci strukturizaci nebo něco takový pak gramatiku a pak jak jsme se 
trefili do tématu je to tak?  

Žák 2: no já teda myslím že to hodnocení takhle v tomhletom je úplně přijde mi trošku 
zbytečný dělat jako na ty procenta vzhledem k tomu že jako údajně to pak stejně přepisuje na 
známky ale z druhý skupiny jsme slyšel že pak je hroznej problém když třeba člověk jednou 
dejme tomu by napsal čtvrtletku a měl by celkem třeba jenom deset procent tak pak by ji mohl 
znova napsat a měl by třeba devadesát co že by byla ještě jednička takže by defacto měl dostat 
jedničku a pětku to by se mu mělo zprůměrovat na trojku ale jestli jsem to správně pochopil to 
od druhý skupiny tak by se defacto celkem to počítalo sto procent takže průměrně by bylo 
padesát procent  

Žák 3: což už je pětka 

Žák 2: což je pětka takže člověku zničehonic vlastně z toho že by mu u klasickýho hodnocení 
by mu vycházela trojka tak mu takhle vychází pětka což mi přijde jako hrozně zbytečný jako 
vůbec převádění na ty procenta no že je to mnohem drsnější potom hodnocení 

Žák 3: je to přísný hodně přísný 

Žák 1: no já myslím že to tam je kvůli tomu že paní profesorka říkala že to chce mít hodně 
přesný takže tam to není kvůli tomu že by nám udělat ale že to je nechtěnej vedlejší účinek že 
chce mít opravdu přesnost v tom známkování (2:57) 

Žák 2: ale na druhou stranu se občas stane že třeba na nějakou písemku zapomene že úplně 
byla a pak tam pokazí hodně věcí a může se mu pak stát že mu to hrozně bude ovlivňovat 
průměr do konce roku  

T: &  

Žák 5: já nevím já jestli teda můžem mluvit o těch procentech já osobně bych si na ně 
nestěžoval mě přijde fér že občas někdy přijde člověku nespravedlivý že se hodně učil a 
kolega vedle něj to opsal  maj stejnou známku takhle v těch procentech tam přece jenom 
drobnej rozdíl bude třeba pět procent  byl bych pro kdybychom si to psali na vysvědčení 
protože potom z toho to už nikdo externí nevyčte co to jak znamená když mám 75% to 
opravdu nikdo nebude vědět tak kdyby se to nepřevádělo tak by to bylo lepší protože ale já 
jsem asi osobně pro s těma písemkami  

Žák 3: mě přijde škoda že to je jenom v jednom předmětu že jako je to hlavně srovnání podle 
mě všichni viděj ty známky kdybychom měli všechny předměty jako v těch procentech tak by 
s tím nikdo problém neměl ani s tím jak je to přísný ani potom kdyby se to převádělo na 
známky ale tím jak je to jediný předmět hodně jinej způsob tak to to je takový náročnější  

Žák 4: jestli můžu tak oni ty procenta nejsou možný v těch ostatních předmětech protože 
zvlášť v tom jazyku jsou ty nároky jakoby větší že # to známkování je přísnější a v tom 
jazyku prostě je padesát procent je už nestačí jako nebo a kdyžto v ostatních předmětech kde 
to je o jakoby těch aktuální znalostech to co tu danou látku kterou jsem se naučil na ten test 
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tak prostě když si představím dějepis biologii nebo prostě takovýhle předměty zeměpis takže 
tam za 50% by byla pětka tak myslím že je to trochu nemožný dělat na ty procenta 

Žák 2: v dějepise máš za 50%  

Žák 4: za dvacet 

Žák 3: v dějepise? 

Žák 4: náš pan dějepisář za dvacet  

Žák 2: on ti bude počítat správnou odpověď žes ji odpověděl tak na šedesát procent takže já si 
myslím že to zrovna dávat za příklad hodnocení dějepisu myslím není úplně optimální  
protože to bychom mohli začít dost dlouhý téma    

Žák 3: hlavně v tomdlectom jako jo že padesát procent v těch jakoby přírodovědnejch 
předmětech je jako takový jako hloupý ale jako zase kdyby se to nepřevádělo zpátky na ty 
známky tak padesát procent je padesát procent  

T: tak & a vy už nemáte žákovský knížky nebo něco takovýho?  

Žák 1: no to máme studijní průkaz a ten nikdo nepoužívá (text) /mluví více žáků najednou/  

Žák 1: (text) elektronický formy na ten známkovej na ten školní systém bakaláři jakoby to 
vlastně nepoužívá jenom naše škola že to je širší (5:37) 

T: jasně a kam vy se na to můžete podívat i vaše rodiče? (5:48) 

Žák 5: my spíš ne 

Žák 2: oficiálně to dostali jenom rodiče takže čistě teoreticky my bychom vlastně kdyby nám 
to rodiče nedali tak nemáme žádnej způsob jak to zjistit 

Žák 4: my bychom si oficiálně měli psát svoje známky do studijního průkazu tudíž my 
bychom pro sebe měli mít ve studijním průkazu a rodiče by je měli vidět aby měli kontrolu 
protože do studijního průkazu si to píšem sami aby mohli vidět skutečný známky tak se 
můžou kouknout na internet ale prakticky si myslím že ve většině případů to funguje tak že ty 
bakaláře používaj jak rodiče tak studenti a do studijního průkazu si to ani nikdo nepíše 

T: jenom do toho bakaláře to zapisuje paní profesorka v těch procentech nebo tam to přepisuje 
na ty jedničky dvojky?   

Žák 3: v procentech  

Žák 5: oni jsou ty bakaláři dobrý v tom že se automaticky počítaj tu výslednou známku a ta se 
myslím zobrazuje v procentech ale je tam zároveň napsaný co tomu zhruba odpovídá na 
známku  

Žák 1: v závorce průměr  

Žák 2: tam taky jde o to si zbytečně nenapíše do toho průkazu od prvního pololetí od primy 
protože tam jde o to že všechny známky maj nějakou hodnotu od jedný do deseti tak to kdyby 
si tam ještě člověk psal do toho tak na to není ani pořádně místo a taky by si furt mohl celou 
dobu průběžně počítat průměr takže je to dost nepraktický a podle mě nikdo nemůže počítat s 
tím že by to vážně někdo dělal ten průkaz studijní máme vlastně jenom na to omluvenky 
prakticky většinou  

T: jasně & a tak ještě možná jestli máte něco k těm procentům protože já to teď na chvíli 
opustím to téma 
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Příloha II.7 Témata slohových prací  (přeložené zadání)  

Jakub 

1) Přečti si reklamu jazykové školy a ve 100 slovech napiš, o který kurz bys měl zájem. 

Zadání bylo doplněno o inzerát jazykové školy a čtyři body, které by žák měl v práci zmínit.  

(tercie VG) 

2)  Napiš příběh začínající slovy: „Byl krásný jarní den …“ a končící slovy „ … cítili jsme se 

šťastní, že jsme byli zpátky doma“. Napiš zhruba 100 slov. (kvarta VG)  

3) Výběr ze dvou témat: 

 a) Napiš článek o prázdninové destinaci, kterou dobře znáš, a uveď podrobnosti, co tam 

mohou turisté vidět a dělat.  

b) Napiš článek o někom, kdo tě inspiroval a ovlivnil tvůj život. (3.r.SŠ) 

 

Olga 

1) Napsat email se žádostí o bližší informace k něčemu, co viděli v reklamě. (2.r.SŠ) 

2) Představte si, že vaše třída nedávno diskutovala o jaderné energii. Nyní máte napsat úvahu 

o délce 210-240 slov, abyste odpověděli na otázku. Jaderná energie – ANO, nebo NE? V 

úvaze byste měli představit a rozebrat různé názory, udat příklady pro jejich demonstraci a 

zdůvodnit váš postoj. Nezapomeňte dát vaší úvaze příhodný název a rozdělit ji do odstavců. 

(4.r.SŠ) 

3) Recenze filmu To Sir, With Love, který společně v hodině zhlédli. (2.r.SŠ) 

4) Recenze filmu dle vlastního výběru. (2.r.SŠ) 

 

Viktor 

1) Úvaha: Život ve městě nebo na vesnici (seminář FCE – 3.a 4.r.SŠ) 

2)Recenze filmu: Nejlepší film, který jsem viděl (seminář FCE – 3.a 4.r.SŠ) 

3) Neformální e-mail kamarádovi (s určitými požadavky na obsahovou stránku, seminář FCE 

– 3.a 4.r.SŠ) 

 

Elen 

1) Úvaha: Jak se změní budoucnost v těchto oblastech: internet, technologie, medicína, 

nanoroboti, nová technologie dopravy. Vyberte si čtyři témata a popište a obhajte svůj názor. 

(2.r.SŠ)   

2) Popis: Moje charita – popište projekt charity, kterou byste založili. (3.r.SŠ) 
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Přílohy III. Výsledky  

 

Příloha III.1 Ukázka opravené slohové práce Olgou (O_SP09)  
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Příloha III.2 Ukázka opravené slohové práce Jakubem (J_SP26) 
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Příloha III.3 Ukázka opravené slohové práce Viktorem (V_SP23) 
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Příloha III.4 Ukázka opravené slohové práce Elenou (E_SP05) 
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Příloha III.5 Příklad nácviku psaní v učebnici Maturita activator (s.108), nácvik psaní 
pohlednice  
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Příloha III.6 Systém zkratek a symbolů Olgy, Jakuba a Viktora 

Systém značek a symbolů Jakuba 

Český význam symbolu/zkratky Zkratka, 
symbol 

Celé anglické slovo 

Gramatika G  grammar 

Slovní zásoba V  vocabulary 

Hláskování/ pravopis Sp  spelling 

Referenční bod (povětšinou členy a 
zájmena) 

Rp  reference point 

Tvar slovesa Vf verb form 

Tvar slova wf word form 

Pořádek slov ve větě wo word order 

Co se zvlášť líbilo +   

Co bylo problematické -   

Nejasnost – (nerozumím, nedokážu 
odhadnout)  

? (??)   

Logická spojitost textu (provázanost) c/ coh / logic    koherence / text logic 

Něco chybí V 
 

  

Poznámka      *   

Kolokace     ∞  collocation problem 

 
Systém značek a symbolů Olgy 

Český význam symbolu/zkratky Zkratka, 
symbol 

Celé anglické slovo 

Slovní zásoba V vocabulary 

Gramatika G grammar 

Pořadí slov ve větě 123 nebo  word order 

Organizace věty Org organisation 

Spojitost textu Coh cohesion 

Odsazení odstavce [   

Nejasnost ? (??)   

Styl, způsob vyjadřování register register 

Odkazuje na vysvětlení pod prací      *   

Nepochopení,  ??!!   

Něco chybí  VV   
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Systém značek a symbolů Viktora  

Český význam symbolu/zkratky Zkratka, 
symbol 

Celé anglické slovo 

Nesprávný pravopis Sp spelling incorrect 

Chybějící/nesprávný člen ʌ article missing /incorrect 

Jednotné číslo /množné číslo sg/pl   singular /plural 

Slovosled wo   word order 

Nesprávné slovo WW wrong word 

Chybějící slovo MW missing word 

Rozdílné slovo DW different word 

Nesprávný gramatický čas T   wrong tense 

Zvážit přepracování celé fráze CR   the whole phrase consider 
revising 

Nesprávná věta (větné fráze) WC wrong clause 
(infinitive/gerund/clause) 

Nesprávný nápad/názor WI wrong idea 

Nadbytečné slovo RW redundant word 

Chybějící nápad/názor MI missing idea 

Nesprávné spojení WL wrong linkage 

Nesprávná fráze Wph wrong phrase 

Nahradit (náhrada) S substitute 

Problém s kolokací CP collocation problem 



40 

 

 

Příloha III.7  Jakubova hodnotící tabulka pro úroveň B1  (J_D01) 
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Příloha III.8  Jakubova hodnotící tabulka pro úroveň B2 (J_D02) 
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Příloha III.8  Viktorova hodnotící tabulka (V_D02-3) 

1 CONTENT (C) 
5 
(25-20) 

-all content is relevant to the task 
-target reader is fully informed 

3 
(15-10) 

-minor irrelevances and omissions 
may be present 
-target reader is on the whole 
informed 

1 (5-0) -irrelevances and misinterpretations 
of the task may be present 
-target reader is minimally informed 

0 (0)  -content is totally irrelevant 
-target reader is not informed 
 

2 COMMUNICATIVE ACHIEVEMENT (CA) 
5 Uses the conventions of the 

communicative task effectively to 
hold the target reader’s attention and 
communicate straightforward an 
complex ideas, as appropriate 

3 Uses the conventions of the 
communicative task to hold the 
target reader’s attention and 
communicate straightforward ideas 

1 Uses the conventions of the 
communicative task in generally 
appropriate ways to communicate 
straightforward ideas 

0 Below 1  

3 ORGANISATION + PARAGRAPH DIVISION (ORG) 
5 Text is well organized and coherent, 

using a variety of cohesive devised 
and organizational patterns to 
generally good effect 

3 Text is generally well-organized 
and coherent, using a variety of 
linking words and cohesive devises 

1 Text is connected and coherent, 
using basic linking words and a 
limited number of cohesive devices 

0 Below 1 

4 LANGUAGE (LANG) 
5 -Uses a range of vocabulary, 

involving less common lexis, 
appropriately 
-Range of simple and complex 
grammatical forms with control and 
flexibility 
-occasional error- do not impede 
communication 

3 -Uses a range of everyday 
vocabulary appropriately, with 
occasional inappropriate use of less 
common lexis 
-Uses a range of simple and some 
complex grammatical forms with a 
good degrees of control 
-Errors do not impede 
communication 

1 -everyday vocabulary used 
generally appropriately, 
occasionally occurring certain lexis 
-simple grammatical forms of with a 
good degree of control 
- errors noticeable – meaning still 
determined 

0 Below 1 

 

 

 



43 

 

Příloha III.9  Pravidla hodnocení Jakuba pro oktávu (J_D05)  (anonymizováno, obsah a 
formátování zachováno v plné podobě)  

Pravidla hodnocení 

Gymnázium 
 

Předmět: Anglický jazyk      Třída: oktáva 
Vyučující: Jakub        Školní rok: 2013/2014 
 
Existuje několik druhů známek různé váhy. Sílu známek na stupnici programu Bakaláři 
shrnuje následující tabulka: 

5x nedodaný úkol = 5 2 
test ze slovíček 2 
cvičení na gramatiku  3 
poslechové cvičení  3 
protokol z hodiny 3 
maturitní portfolio  4 
slohová práce 5 
mluvní vystoupení (prezentace)  5 
kompozice (2 v prvním, 1 ve druhém pololetí)  7 
projektová práce  7 

 
Nezískal-li student za pololetí alespoň 4 známky různého druhu, z nichž jedna musí být za 
kompozici, nebo přesáhne-li jeho celková absence 70%, mohu mu upřít klasifikaci. Náhradní 
termín písemných prací se po dohodě se studenty vypisuje pouze ke kompozicím. 
 
Nedodání domácího úkolu (zvláště, byla-li doba na jeho vypracování delší než 5 dnů) je 
možné hodnotit známkou 5 váhy odpovídající zadání. 
 
Aktivita v hodině se zvlášť nehodnotí, ale v případě nejasností může rozhodnout o známce na 
vysvědčení. O dojmu z aktivity v hodinách jsou studenti informováni po vznesení dotazu 
kdykoli v průběhu školního roku. 
 
Pravidla známkování jednotlivých prací: 
test ze slovíček 

do jedné chyby včetně 1 
do dvou chyb včetně 2 
do tří chyb včetně 3 
do pěti chyb včetně 4 
více chyb 5 

 
Poznámka: U rozsáhlejších testů může být použita i mírnější tabulka pro cvičení na gramatiku 
a poslechová cvičení. 
 
cvičení na gramatiku, poslechové cvičení 

100 – 90% 1 
89 – 75% 2 
74 – 60% 3 
59 – 50% 4 
pod 50% 5 
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protokol z hodiny 
Hodnotí se obsahová i jazyková stránka. V případě neodevzdání nebo pozdního odevzdání je 
možné hodnotit známkou 5. 
 
slohová práce 
Hodnocena podle škály Cambridge First, která je přílohou těchto pravidel klasifikace. 
 
kompozice 
Známkování podle počtu bodů, stupnice celkové známky je shodná se stupnicí cvičení na 
gramatiku. 
 
mluvní vystoupení 
hodnocené aspekty: 

• struktura a vnitřní logika projevu 
• kultivovanost projevu 
• efektivní užití jazykových prostředků 
• vhodnost užití technických pomůcek 
• reakce na otázky 

 
maturitní portfolio 
Do maturitního portfolia student s rozmyslem ukládá pracovní listy a další kopie získané 
v hodinách. Druhou povinnou součástí portfolia je studentská práce – např. testy, jejich 
opravy, slohové práce, ale i další zadané úkoly. Třetí část portfolia pak tvoří doklady 
o mimoškolní práci na rozvoji dovednosti účinně používat anglický jazyk – např. články, 
které student přečetl, rozbor anglického textu z potravinového obalu, nebo několik slovíček 
z celovečerního filmu, který student zhlédl. 
Portfolio se vybírá a hodnotí čtyřikrát ročně. Při hodnocení je rozhodující jeho rozsah i kvalita 
provedení. Jeho neodevzdání nebo pozdní odevzdání lze hodnotit sníženou známkou 
odpovídající váhy. 
 
projektová práce 
Informace o způsobu klasifikace studenti dostanou na začátku projektu. Klasifikace se liší dle 
druhu práce. 
 

 

 

 

 

 

 

 


