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Úvod
Tato metodická příručka je součástí materiálů vydaných NPI ČR v rámci projektu SYPO na pomoc
učitelům, k jejich podpoře při používání formativního hodnocení na základních a středních školách,
zejména ve výuce matematiky a českého jazyka.
Cílem nebylo napsat další z mnoha publikací, které se zabývají problematikou hodnocení žáků
obecně, nýbrž předložit čtenáři náměty a zkušenosti učitelů z praxe, kteří formativní hodnocení žáků
používají. Učitelům, kteří formativní hodnocení používají, příručka umožňuje porovnat své přístupy
a zkušenosti s přístupy a zkušenostmi jiných učitelů. Učitelům začínajícím s formativním
hodnocením a zejména učitelům s dlouhodobou praxí, kteří problematiku formativního hodnocení
neměli zahrnutou do své pregraduální přípravy, nabízí k využití příklady a zkušenosti učitelů z praxe.
Příručku tedy tvoří především texty, ve kterých učitelé z praxe popisují, jakým způsobem formativní
hodnocení používají a jaké s ním mají zkušenosti ve své učitelské praxi. Čtenář tak v publikaci
nalezne konkrétní příklady a zkušenosti použití různých nástrojů, jimiž je možno zabezpečit
formativní hodnocení ve třídě: návrhy hodnotících kritérií, dotazníky, hodnotící tabulky, mapy
učebního pokroku, žákovské sebehodnocení i vrstevnické hodnocení.
Formativní hodnocení ve výuce, se pro jeho význam po právu těší velké pozornosti odborníků a stále
více i učitelů z praxe. Publikované texty i příklady prezentují subjektivní, individuální názory
a přístupy autorů. Proto jsou texty doplněny o poznámky a komentáře.
V příručce jsou uvedeny příklady koncepčního přístupu k hodnocení žáků s využitím uvedených
konkrétních nástrojů. Proto zde popisují autoři i vlastní způsoby použití a zkušenosti. Autoři jsou si
vědomi skrytého nebezpečí publikace: Pouhé formální převzetí a uplatnění uvedených nástrojů bez
zasazení do kontextu postupů formativního hodnocení nenahradí žádoucí formativní hodnocení.
Součástí metodické příručky jsou i odkazy a upozornění na publikace a webináře zaměřené na
problematiku formativního hodnocení.
Děkujeme všem přispěvatelům za inspirující ukázky z jejich pedagogické praxe a recenzentkám
PaedDr. Vladimíře Slavíkové a za ČŠI Mgr. Ivaně Reihsové za pečlivé pročtení textu a cenné
připomínky, které jsme zohlednili při úpravách textu příručky.

Praha srpen 2021
Za autorský kolektiv
RNDr. Miroslav Bartošek, Mgr. Alena Sochorová
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TEORETICKÁ ČÁST

1. Formativní hodnocení
Jakákoliv změna, a to nejen v oblasti školství a vzdělávání, by měla vycházet z postupů, které byly
ověřeny výzkumy, pilotované na reprezentativním vzorku škol a mají prokazatelný dopad na zlepšení
učení žáků. Kladný vliv formativního hodnocení na kvalitu výuky byl doložen výzkumy. Právě proto je
formativní hodnocení již řadu let pevnou součástí mnoha zahraničních vzdělávacích systémů
a jakkoliv je jeho zavedení časově náročné, jedná se o směr, kterým se i naše školství musí vydat.
U formativního hodnocení totiž nejde pouze o zpětnou vazbu, ale o celkovou koncepci pedagogické
práce, kterou v základu můžeme rozdělit do pěti strategií: cíle učení a kritéria úspěchu, třídní diskuse
a důkazy o učení, poskytování zpětné vazby, vzájemné hodnocení žáků a sebehodnocení žáků.
Každá strategie obsahuje množství konkrétních nástrojů, ze kterých učitel volí ty nejvhodnější do
své praxe. Neexistuje však zaručený návod, jak na to, ačkoliv se s podobným požadavkem ze strany
učitelů setkáváme poměrně často. Kdo někdy učil, ví, že do procesu vzdělávání vstupuje nespočet
proměnných a fakt, že jste měli s konkrétní aktivitou úspěch v jedné třídě, neznamená, že ho budete
mít v jiné třídě znovu. S tím zcela zásadně souvisí porozumění tomu, jakým způsobem na žáky
techniky působí, v čem jsou formativní a kdy a proč je aplikovat. Bez toho nemůže formativní
hodnocení ve škole fungovat.
Učitelé ve své praxi využívají při hodnocení škály, diagramy či emotikony v domnění, že jde
o formativní hodnocení. Vždy je však důležité připojit také kvalitativní složku zpětné vazby, aby
žák zároveň obdržel informaci o tom, v jaké oblasti udělal chybu a jakým způsobem se může
zlepšit. Když učitel takovou zpětnou vazbu poskytne, musí si později najít čas na to, aby zjistil, jak
na ni žák zareagoval, a dal mu možnost prokázat vlastní posun.
Důraz je kladen na komunikaci nejen mezi učiteli či učitelem a žákem, ale i žáky navzájem. Pedagog
si s jednotlivými žáky stanoví cíle a kritéria a pravidelně v krátkých intervalech jim poskytuje zpětnou
vazbu a společně vyhodnocují, co se podařilo, na co je potřeba se v budoucnu zaměřit a jak
konkrétně postupovat. Formativní hodnocení primárně nesrovnává žáky mezi sebou, ale soustředí
se na dosahování cílů u jednotlivců.
Charakter vzdělávání se mění zároveň se světem. V ideálním případě přichází se změnou samotný
učitel, který hledá nové metody a možnosti výuky. Původcem změny však může být i škola měnící
vzdělávací systém prostřednictvím vzdělávacích programů nebo projektů. Je potřeba změnit způsob
hodnocení u učitelů a zapojení žáků do procesu hodnocení jako „vlastníků“ svého učení.
(text dostupný na: https://formativne.cz/prakticke-vyuziti-formativniho-hodnoceni/)
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Co je formativní hodnocení
Formativní hodnocení neporovnává, ale sleduje individuální pokrok. Proto dobře funguje především
u méně úspěšných žáků a žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Spíš než tlačit všechny
žáky do jednoho cíle nám jde o to, aby každý dělal pokroky, což má ve svém důsledku vliv na úroveň
vzdělání v celé společnosti. Navíc pro úspěch v 21. století potřebujeme osvojení určitých
kompetencí, které formativní hodnocení u žáků podporuje.
Jedná se sebehodnocení, sebereflexi, hodnocení navzájem mezi žáky – tzv. vrstevnické hodnocení,
spolupráci. Pro celoživotní učení je velmi důležité vyhodnotit si, co se mi povedlo a co ne, a zvolit si
strategie, které mi pomůžou obstát příště. (https://formativne.cz/formativni-hodnoceni-ano-aleznamky-nerusme-gramotni-cz/)

Formativní hodnocení je způsob plánování, realizace a reflexe výuky, který má za cíl pomáhat
žákům v procesu učení. Učitelé, kteří ve své práci naplňují principy formativního hodnocení, získali
v okamžiku uzavření škol výhodu oproti kolegům, kteří tento způsob práce doposud nepoužívali.
Mohli totiž stavět na zažitých procesech, které si žáci osvojili ještě za běžného provozu škol.
Jednou z podmínek, která je pro aplikaci formativního hodnocení potřebná, je přenechání větší
odpovědnosti žákům. Je zřejmé, že žáci, kteří byli zvyklí pracovat nezávisle na přítomnosti učitele,
byli pro nečekanou situaci lépe vybaveni a připraveni převzít spoluodpovědnost za své učení. „To
se mohlo projevit i tak, že učitelé plánovali úkoly ve střednědobém horizontu a zamýšleli se více než
kdy jindy nad jejich kvalitou a smysluplností. S tímto plánem poté seznámili žáky a nechali na nich
rozvržení práce na úkolech podle jejich individuálního tempa nebo třeba přístupu k internetu nebo
počítači,“ dodává Karel Starý z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.
Smyslem formativního hodnocení je napomáhat žákům v procesu učení, sledovat individuální
pokrok a neporovnávat s ostatními. V tomto ohledu mohli učitelé využít online výuku velmi
prospěšně, protože bylo často pouze na nich, jakou informaci nechají mezi žáky sdílet. Učitel tak
mohl ponechat žákům jen minimální možnost pro to, aby se mezi sebou nějakým způsobem
srovnávali, a podporovat žáky individuálně bez nutnosti sdělovat, jak jsou na tom ostatní.
Mezi doporučeními k distanční výuce, která učitelům poskytlo MŠMT, mimo jiné patří
upřednostňování opakování učiva před probíráním nové látky. Učitelé tak mají více prostoru pro
práci s chybou žáků, odhalování její příčiny a možnosti odstranění. To je další z principů
formativního hodnocení.
Dalším z doporučení je využívání formativní zpětné vazby při hodnocení žáků. Jakkoli je idea tohoto
doporučení správná, je třeba si uvědomit, že formativní hodnocení se pedagogové učí postupně
a dlouhodobě. „Pro učitele mohla být online výuka vhodný podnět, díky kterému se o jiné formy
hodnocení začali více zajímat, a ti, kteří s formativním hodnocením začali již dříve, mohli v rámci
distanční výuky nabyté zkušenosti ověřovat a prohlubovat,“ říká Michal Orság, ředitel vzdělávací
organizace EDUkační LABoratoř. (https://formativne.cz/formativni-hodnoceni-behem-distancnivyuky/)
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Poznámky a komentáře k textu:
1. Zaměření na obeznámenost se vzdělávacím oborem je pro formativní hodnocení příznačné –
má-li žákům skutečně pomáhat, nejde ho zpravidla zvládat jenom v obecné úrovni, ale vyučující
musí dobře znát svůj obor, tj. vzdělávací obsah a kurikulum.
2. Cílem formativního hodnocení je postupně vybavit žáky schopnostmi k takovému porozumění
tomu, co se učí, aby mohli sami hodnotit a své hodnocení vysvětlovat. Je to důležitá schopnost
i potřebný návyk jak pro celoživotní učení po opuštění školy, tak pro životní praxi.
3. Uplatnění formativního hodnocení je významně závislé na aktuálním situačním kontextu. Lze
však rozlišit postupy, které jsou obecně vhodnější pro většinu žáků, od postupů obecně méně
vhodných.
4. Učitelé totiž často vnímají hodnocení jenom jako svůj nástroj pro informaci a řízení žáků, ale
hodnocení není jenom nástrojem, ale také cílem výuky: především žáci sami by se měli naučit
hodnotit to, co dělají. A nadto by se měli učit s hodnocením zacházet v komunikaci s druhými
lidmi i psychicky se s tím dobře vyrovnávat. Nejde jenom o jednoduše používané vrstevnické
hodnocení, ale o celou soustavu komunikačních a sociálních dovedností, které k hodnocení patří:
jak hodnocení zdůvodňovat, jakou formou ho sdělovat, jak vybírat nejdůležitější informace pro
druhé i pro sebe, jaké postoje k hodnocení zaujímat v různých životních situacích atd.
5. Používání formativního hodnocení nebrání použití srovnávání výsledků, protože je důležité při
společném přemýšlení a učení se z chyb. Je však třeba, aby učitelé při práci s chybou zajistili
takové sociální klima, v němž žádná chyba není podnětem k posměchu, nýbrž ke společnému
přemýšlení, k debatě zaměřené na proces řešení a různé způsoby řešení dané úlohy.
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2. Odborné panely české školní inspekce k tématu hodnocení
V rámci individuálního projektu systémového „Komplexní systém hodnocení“, jehož realizace byla
zahájena v únoru 2017, pořádá Česká školní inspekce odborné panely, jejichž cílem je propojování
různých aktérů na úrovni vzdělávacího systému a přenos příkladů dobré praxe. K odborným
diskusím jsou kromě zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Národního
pedagogického institutu, zřizovatelů škol nebo neziskového sektoru zváni také představitelé fakult
připravujících budoucí učitele. Zkušenosti a postřehy z praxe prezentují ředitelé a pedagogové
mateřských, základních a středních škol. Několik odborných panelů bylo věnováno tématu
formativního hodnocení.
Na prvním odborném panelu byli účastníci seznámeni s teoretickým ukotvením formativního
hodnocení, možnými riziky při jeho zavádění, výsledky výzkumu v českém prostředí i návrhy, jak by
bylo
možné
toto
téma
ve
školách
smysluplně
rozvíjet.
(viz
https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Ceska-skolni-inspekce-diskutovala-s-experty-o-form)
Dosavadní zkušenosti projektu Pomáháme školám k úspěchu představila na druhém odborném
panelu jeho programová ředitelka Hana Košťálová. (viz https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Ceskaskolni-inspekce-usporadala-dalsi-setkani-k-t)
Na třetím odborném panelu byly prezentovány příklady inspirativní praxe z tzv. individuálních projektů
ostatních, které téma zavádění formativního hodnocení řeší. Dále se diskutovaly otázky týkající se
motivace škol pro práci s principy formativního hodnocení nebo přínosů pro školy, které s nimi již
pracují. Stranou nezůstala ani rizika spojená se zaváděním inovací obecně, či otázka, jak zajistit, aby
formativní hodnocení bylo přijato jak dětmi a žáky, tak rodiči a také například zřizovatelem, nebo jak
se vypořádat s časovou náročností tohoto typu hodnocení. (viz https://www.csicr.cz/Strednicast/Tiskove-zpravy/Ceska-skolni-inspekce-pozvala-odborniky-k-dalsi-di)
Čtvrtý odborný panel se věnoval specifikům hodnocení v období distančního vzdělávání.
(https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Ceska-skolni-inspekce-usporadala-odborny-panel-k-h)
Zatím poslední panel byl zaměřen na téma pedagogické diagnostiky jako nezbytného předpokladu
kvalitní realizace formativního hodnocení. (viz https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Ceska-skolniinspekce-usporadala-seminar-se-zamere)

3. Formativní hodnocení na odborných školách pohledem učitele
matematiky
Mgr. Miroslav Staněk, SOŠ André Citroena, Boskovice

Formativní hodnocení na odborných školách
Některé prvky formativního hodnocení využívají dobří učitelé při výuce matematiky na odborných
školách již mnoho let a vhodně je kombinují s hodnocením sumativním v závislosti na požadavcích
oboru. Hodnocení je komplexní proces, který má jak formativní, tak sumativní stránku.
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Formativní hodnocení je náročnější. Jak při přípravě zadání, tak při vyhodnocení. Z tohoto důvodu
dostává bohužel často přednost hodnocení sumativní.
Formativní hodnocení je využíváno nepřímo úměrně ke studijním předpokladům žáka.
U žáků s vysokou studijní morálkou a vysokými studijními předpoklady je sumativní hodnocení
většinově kladné, proto se u nich formativní hodnocení využívá málo. U žáků se studijními problémy
má formativní hodnocení nezastupitelnou roli a bylo vždy nutností. Sumativní hodnocení je pro tyto
žáky často nevhodné a nefunkční.
Každý učitel, kterému záleží na postupu žáka, by se měl snažit formativní hodnocení při své práci
využívat v co největší možné míře.
Matematika a její vyučování je oproti jiným předmětům specifická. Na odborných školách jsou cílem
matematického vzdělávání aplikace matematiky v praxi a oboru vzdělání a rozvoj procesů myšlení.
Klíčové je používání matematických kompetencí, které vyžaduje znalosti základních pojmů, ale tyto
znalosti by neměly být a ani nejsou obvykle primárním cílem hodnocení. Jsou jen nutným
předpokladem k aplikacím, jejichž složitost úzce souvisí s oborem vzdělání a jeho nároky na žáka.
Zatímco v některých málo náročných učebních oborech jde hlavně o doplnění nedostatků
v základním vzdělání, tak v některých technických maturitních oborech se jedná o komplikované
využití matematiky vyžadující hluboké znalosti, správnost a přesnost. Proto i hodnocení je zaměřeno
odpovídajícím způsobem na cíle matematického vzdělávání. Na řešení problémů a použití
matematiky. Kontrola znalostí a pojmů je sekundární a většinou se neuplatňuje a mnohdy
i zanedbává. To má vliv na vyšší neúspěšnost žáků v testech a zvyšuje to i náročnost výuky
matematiky pro žáky i učitele.
Sumativní hodnocení většinou nepostihuje jemné nuance žákova postupu a nerozlišuje mezi
hlubokým nepochopením látky a prostou chybou žáka, kde obojí má za následek špatné řešení
problému a mnohdy i stejnou známku.
Učitel matematiky při hodnocení využívá nejčastěji kontrolu práce žáka v lavici (v sešitě, tabletu
apod.), práci žáka ve skupině, práci a zkoušení žáka u tabule, prezentaci práce žáka na projektech
a řešení komplexních problémů, případně časté malé písemky (tzv. pětiminutovky) či jiné formy
rychlého monitorování stavu vzdělávacího procesu, kde odhaluje slabiny žákova vzdělání a jeho
individuální schopnosti a dovednosti. Zjišťuje způsob uvažování žáka, hloubku a příčiny
nepochopení či přítomnost nedostatečné pracovní morálky a pracovních návyků. Snaží se
hodnocením posunout žáka dál. Používá jak slovní hodnocení, tak hodnocení známkou. Není až tak
důležitá forma nástroje formativního hodnocení jako spíš cíl a vhodný způsob použití. Pokud se
oznámkuje či slovně ohodnotí pětiminutovka bez přihlédnutí k postupu řešení, degraduje se tak jen
na sumativní hodnocení. Naopak vhodně koncipovaný test s uzavřenými distraktory může dobře
posloužit k formativnímu hodnocení, pokud se vhodně vymyslí a zpracuje a žák pochopí příčiny chyb
a důvody ohodnocení.
Dobrý učitel neustále pátrá po příčinách žákova neúspěchu a pokouší se situaci v mezích možností
napravit. Úspěch a neúspěch tohoto učitelova snažení ovlivňuje mnoho okolností. Od počtu žáků,
se kterými pracuje, přes šířku spektra studijních předpokladů žáků, klima třídy až po časové
možnosti učitele, jeho schopnosti a jeho kondici. Tyto okolnosti jsou často obecnými materiály
a metodikami opomíjeny a jsou tak příčinou jejich nízké použitelnosti.
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Formativnímu hodnocení se dříve nevěnovalo tolik pozornosti, kolik si zaslouží. Velká propagace
a vzdělávání v metodách formativního hodnocení proběhla v souvislosti s přechodem od osnov na
RVP. Bohužel zůstalo především u teoretické osvěty a většina předsevzetí a nadšení učitelů vzalo
za své při střetu se školskou realitou. Specifika odborných škol byla natolik odlišná od reality
základních škol, že mnohé metody byly učiteli po prvním neúspěchu zamítnuty.
V souvislosti s kritickými pohledy na obvyklou praxi v hodnocení žáků se formativní hodnocení
dostává do popředí zájmu. Objevuje se nespočet materiálů převzatých ze zahraničí, metodik
a doporučení, seminářů a školení. Pro učitele je vhodné se seznámit s méně známými metodami
formativního hodnocení, které zvyšují efektivitu práce, a ty vhodně využívat. Protože čím větší
spektrum metod má učitel k dispozici, tím větší je šance, že nalezne metodu hodnocení optimální
pro konkrétní situaci při vzdělávání. Neměl by zůstat jen u přebírání metod, ale metody si upravovat,
doplňovat, vylepšovat a případně objevovat nové.
Domácí vzdělávání prostřednictvím ICT postavilo před učitele nové výzvy a mnohé inspirovalo
a umožnilo jim hledat nová řešení. Učitel si nemůže dovolit to, co v hodině na živo. Technika
znesnadňuje při distanční vzdělávání žáků aktuální zpětnou vazbu a individuální přístup, ale zase
nabízí jiné možnosti. Je na učiteli, aby tyto možnosti citlivě využil. Je třeba zohledňovat situaci žáka,
komunikovat s žákem a rodiči a hodnocení tomu přizpůsobit. Způsoby hodnocení se stávají
důležitými prostředky vzdělávání v rukou učitele. Je třeba používat co nejjednodušší, avšak
sofistikované prostředky hodnocení, způsoby hodnocení individualizovat, hodnotit citlivě,
předvídatelně a umožňovat tím žákům své výkony zlepšovat.
V době domácího vzdělávání prostřednictvím ICT lze formativní hodnocení v matematice realizovat
i pomocí testů. Například vhodně volenými otázkami, složením distraktorů, kdy nemusí být jen jedna
správná odpověď. Správné odpovědi mohou být odstupňovány dle hloubky vhledu žáka do
problematiky, lze zmapovat stupeň porozumění a zvládnutí výsledků učení a tím, že žáka vedeme
k tomu, aby sám objevil chyby ve svém výkonu a úlohu opakoval, a tedy i opravil. Žák snáze
dosáhne požadovaných cílů vzdělávání.

Uzavřené otázky s různým počtem správných odpovědí jako nástroj
formativního hodnocení v matematice
Úvod
V průběhu distančního vzdělávání vyvstala potřeba najít způsob snadného a rychlého zjišťování
znalostí a dovedností žáků a jejich hodnocení. Klasické přímo vyplněné nebo ofocené materiály
výpočetní technika po jednom dlouho zpracovává a výsledek zpracování je nepřehledný. Obtížně
se porovnává výsledek práce žáků napříč třídou. Nejsou zřejmé informační toky napříč třídou a chybí
komplexnější pohled na výsledky třídy. Jako vhodné se ukázalo využití testových otázek
s uzavřenými odpověďmi (distraktory), kde správná nemusí být jen jedna.
To, že systém Edookit, použitý při výuce, zobrazuje všechny označené odpovědi žáků celé třídy a je
možno u každého žáka vidět až pět otázek, umožnilo vyučujícímu získat komplexní pohled na
výsledky jednotlivých žáků i celé třídy. Jak se ukázalo, užití těchto otázek nemělo jen čistě sumativní
charakter hodnocení, ale umožnilo formativní hodnocení od monitoringu výsledků žáka přes zpětnou
vazbu až ke vzdělávání žáka a procvičování dovedností.
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Tato metoda může být použita i v jiných systémech, které umožňují náhled na volby žáků, případně
vhodně modifikována. Možnosti užití nejsou uzavřeny, ani nejsou dokonalé. Ale dávají návod
k dalšímu využití, zlepšením a nápadům, které časem v kontaktu s učitelskou praxí a žáky přijdou.
Nevýhody
Příprava otázek je náročnější, a to nejen časově. Na rozdíl od otevřených otázek, kde se učitel může
nechat překvapit žákovou kreativitou, musí zde být kreativní učitel, aby žákovu tvořivost předpověděl
nebo alespoň zachytil. Ne vždy se to ale musí podařit.
Autor testu musí uvážit, co chce otázkou dosáhnout a podle toho otázku koncipovat. Musí
odhadnout, jak bude žák asi uvažovat, aby zachytil vše podstatné, co potřebuje zjistit.
Musí uvážit vlivy, které mohou ovlivnit spolehlivost měření (použití kalkulátoru, photomath aj.).
S těmito vlivy musí počítat. Buďto se je pokusit eliminovat nebo se s nimi smířit nebo je využít ve
výuce.

Výhody
I při malém počtu otázek lze zjistit velké množství informací. Minimalizuje se šance na uhodnutí
správných odpovědí. Tím se zvyšuje šance na odhalení opisování. Při koncipování testu je třeba si
uvědomit hloubku i strukturu očekávaných výsledků učení k nimž se test vztahuje. Připravené otázky
lze použít i k výuce a k procvičování. Vhodné otázky lze využít ve výuce koncipované jako
objevování nových poznatků žáky.
Příklady otázek (zeleně správné odpovědi)
1. Otázka ze dvou oblastí
Označ možnost, která je pravdivá:
Funkce f: y = 0

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

je sudá a není lichá.
je lichá a není sudá.
je lichá i sudá.
není ani lichá, ani sudá.
má v oboru hodnot všechna reálná čísla.
má v oboru hodnot pouze jedno přirozené číslo.
má v oboru hodnot pouze jedno celé číslo.
má v oboru hodnot pouze 0.
nemá v oboru hodnot žádné číslo.

Otázka monitoruje znalosti ze dvou oblastí vlastností funkcí. Oblast oboru hodnot je navíc rozšířena
o porozumění číselným oborům a porozumění významu textu.
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2. Otázka na porozumění textu s různou úrovní úprav rovnice.
Označ rovnice, které mohou být matematickým zápisem tvrzení: Pokud od dvojnásobku částky
odečteme 50, dostaneme 500.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

2 · 50 = 500x
2x – 50 = 500
50x – 2x = 500
2(x – 50) = 500
2x = 500 + 50
𝑥
– 50 = 500
2

x + x – 25 – 25 = 250 + 250
2(-50 + 500) = x

Otázka monitoruje schopnost matematizace reálné situace se schopností elementárních úprav
rovnice.
3. Otázka na ovládnutí pravidel včetně hloubky porozumění problematice.
Který výraz je po úpravě roven 2200 ?

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

0,5400
0,5-200
4100
(-4)100
(-2)200
2100 + 2100
2100 · 2100
2300 - 2100
2600 : 2400
2100 : 2100
4300 : 2400
(2100)2
(2100)100

Otázka ověřuje hloubku znalostí a porozumění práce s mocninami. Od elementárních znalostí po
hlubší souvislosti. Hloubku osvojení a porozumění učivu, která je ověřována, lze zvýšením obtížnosti
distraktorů ještě prohloubit.
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4. Otázka na operace se zlomky včetně neporozumění práce s kalkulátorem.
2

1 2

Zjednodušte: 3 − 3 : 3 =
Označte všechny přesné výsledky.

1)

1
6

2)

1
5

3)

1
3

4)

1
2

5)

2
9

6)

4
9

7)

2
3

−

8)

2
3

−9

9)

2
3

−

10)

1 2
:
3 3

11)

1 2
∙
3 3

12)

3
18

13)

0,166

14)

0,17

15)

0,2

16)

0,33

17)

0,5

18)

Ani jedna z uvedených hodnot není správná.

1
2
2
1 3
∙
3 2

Otázka jednak monitoruje úpravy číselného výrazu a podchycuje nejčastější chyby, jednak odhaluje
neporozumění textu zadání a nevhodné užití kalkulátoru včetně špatného zaokrouhlování.
I přes varování před použitím kalkulátoru na počátku testu byla nejčastější odpovědí odpověď číslo
13) 0,166, která jasně ukazuje na špatné použití kalkulátoru (i s bezmyšlenkovitým opisováním
údaje na displeji). Pro žáky to bylo poučením a při druhém obdobném testu už si dali pozor
a úspěšnost vzrostla.
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5. Otázka s procvičovacím potenciálem.

Která úloha má jako řešení číslo menší nebo rovno číslu 21?
1)

Kolik procent je 246 Kč z 2600 Kč?

2)

Kolik procent je 250 párů bot z 1200 párů bot?

3)

O kolik procent se zvedne hladina při povodni, jestliže se zvedne ze 122 cm na 148 cm?

4)

O kolik procent se zvýší výnos z hektaru, jestliže se zvýšil z 1,25 t/ha na 1,5 t/ha?

5)

Kolik m2 je menší část pozemku, jestliže tvoří 90 % z výměry pozemku o velikosti 2,1 aru?

6)

Kolik obyvatel je 7 % z 300 obyvatel vesnice?

Žák si při řešení procvičí procenta a prokáže schopnost práce s nimi. Podle výskytu chybných
odpovědí je možné pozorovat, které typy úloh nezvládá.
6. Otázka se vzdělávacím potenciálem.
Označ všechny rovnice, které jsou navzájem ekvivalentní, tedy získáme je pomocí ekvivalentních
úprav jedné rovnice.
1

1)

x = 3.

2)

1=3

3)

3x = 1

4)

3=1-x

5)

3x – 3 = -2

6)

-3 =

7)

x–1=

8)

x-3=1

9)

-2x = 1 – 5x

𝑥

−2
3𝑥
−2
3

10)

1
x
3

2

11)

−2𝑥
4

12)

3x – 2 = 3(x – 3)

13)

𝑥
−2

14)

x2 = 9

=3
1

=4–

5𝑥
4
2

=1–

3+5𝑥
4

1

Žák si zopakuje, procvičí či objeví možnosti úprav lineární rovnice od jednoduchých až po složitější.
Je poznat, jak hluboko problematice rozumí a které úpravy nezvládá.
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Pokud se test s podobnými otázkami zadá znovu, poté co žáci uvidí správné výsledky a sami odhalí,
proč neměli odpovědi správně, mohou v opravném testu tyto nově objevené osvojené znalosti
využít. Tím získá test další vzdělávací rozměr.
Závěr
Uzavřené otázky s více správnými odpověďmi můžeme využít jako prostředek formativního
hodnocení velmi jednoduše. Od možnosti posoudit hloubku osvojení očekávaných výsledků učení
a způsob uvažování žáků až po potenciál k procvičování či vzdělávání žáků.
Další možností je konstruktivistický dopad testu – opakování testu s obdobnými úlohami. Pokud jsou
úlohy nenáročné a známka není naším prvotním cílem, je vhodné nechat žáky test absolvovat. Po
absolvování zpřístupnit správné odpovědi a nechat žáky najít své chyby a odhalit jejich příčiny. Pak
žákům dát test s podobnými otázkami. Tím zjistíme, zda problematiku už zvládli. V tomto případě
může být první test i z učiva, které žáci neznají, ale mají něco teprve objevit. Tímto způsobem by
bylo možné také vést podstatnou část výuky, která může být tvořena řetězci testů, jejichž úlohy
a distraktory žáky vedou správným směrem.
Učitel může testy známkovat i nemusí. Může použít až známku z testu, kde měl žák možnost si své
nedostatky opravit. Známka tedy není prvotním cílem testu, ale spíš způsobem zpětné vazby pro
žáka od učitele, která nemusí být definitivní a frustrující. Potenciál těchto testů je velký jen je třeba
nebát se a využít jej.
Poznámky a komentáře k textu:
1. Doporučuji průběžně zdůrazňovat vlastní hodnocení žáků a hodnotící komunikaci mezi nimi.
Právě v matematice díky jejímu vysoce racionálnímu charakteru lze ve vhodných případech relativně
nejlépe využít diskusi o chybách k formativnímu hodnocení a k rozvoji matematického myšlení žáků.
2. K využití testování pro formativní hodnocení doporučuji dodat a zdůraznit, že vyhodnocení testu
musí být spojené s formativním hodnotícím dialogem se žáky a s promyšlenou didaktickou prací
s tím, jak žáci v testu odpovídali. Podle typu odpovědi lze totiž rozpoznávat určitý typ chybného
uvažování a společně hledat cestu k jeho nápravě. Obecně by měly být co nejčastější poukazy na
zpětnovazební a formativní dialog mezi žáky a učitelem, který následuje po vyhodnocení testu.
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PRAKTICKÁ ČÁST

4. Příklady formativního hodnocení používané v hodinách českého
jazyka a literatury
Poznámky a komentáře k textu:
1. Zde je využito porovnávání výkonů mezi žáky, které by nemělo být neuváženě odmítnuto, protože
je nutnou součástí nejenom práce ve škole, ale i života mimo školu. Je ale zásadně důležité vytvořit
ve třídě vhodné sociální klima založené především na soustřední „na věc“, o kterou ve výkonu jde
(jak to společně co nejlépe vyřešit), nikoliv na „člověka“ (jakou „nálepku“ si za svůj výkon zasloužíš).
Tedy dávat přednost především poznávací motivaci, nikoliv motivaci výkonové nebo sociální.
A samozřejmě pečovat o vzájemnou toleranci a vzájemný respekt.
2. K větě: „Hodnocení ve výchovných předmětech představuje obecně obrovský problém.“
Doporučuji zmírnit jednoznačnost podobných formulací, protože právě ve výchovných předmětech
jsou výtečné předpoklady k formativnímu hodnocení. Výchovné předměty totiž relativně nejlépe
umožňují analýzu vlastních výkonů samotnými žáky. Je ale podstatné, zda je vyučující dokáže
vybavit vhodnými kritérii pro hodnocení, zda je naučí analyzovat jejich výkony v kulturním kontextu
apod. Je možné ukázat a doložit, že hodnocení zde má řadu stránek, v nichž se posuzovatelé
mohou velmi dobře shodovat (např. při popisu toho, co lze doložitelně vidět, slyšet) nebo (což je
ještě zajímavější) se shodnou skupinově – kupř. ve třídě (dětské skupině) se vytvoří několik skupin,
jejich členové se (uvnitř skupiny) shodují v hodnocení, ale skupiny se v hodnocení liší. Tyto skupiny
pak mohou o vzájemných rozdílech v hodnocení debatovat mezi sebou, hledat jeho kritéria apod.
Velmi důležitá (a ve shodě s touto mou připomínkou) je tato věta v posuzovaném textu: „… je
nezbytné pracovat s kritérii hodnocení a přesně definovat, co od žáků a v jaké kvalitě očekáváme.“
3. S kritérii pro hodnocení recitace souhlasím. Chybí mi zde však kritérium, které obrací pozornost
žáků k literárním kvalitám přednesu ve vztahu k obsahu básnické výpovědi. Dalo by se mluvit třeba
o výstižnosti přednesu. Někdy je toto hodnocení příliš těžké, ale v mnoha případech je možné dost
dobře rozlišit méně a více výstižný přednes podle jeho estetických kvalit (např. vystižení tajemné,
hrozivé nebo radostné atmosféry, vystižení hlavních momentů básnické výpovědi apod.). Jde hlavně
o to, aby se na tyto kvality vůbec zaměřila pozornost.
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Mapy učebního pokroku učebního pokroku – první stupeň základního vzdělávání
Příspěvek

Český jazyk

Autor

Miroslava Ježková

Pracoviště

ZŠ a MŠ, Dětřichov nad Bystřicí

Název/téma

Mapy učebního pokroku

Časový rozsah
Po konzultaci s pedagogy ze Základní školy Na dědině vznikly tyto mapy učebního
pokroku, které jsou ZDARMA ke stažení a volnému užívání. Licence Creative Commons je
definována níže, v podstatě zní tak, že kdokoliv může toto dílo zcela zdarma používat,
upravovat a posouvat dál, pokud je dílo šířeno nekomerčně a pod stejnou licencí. Pro
komerční užití kontaktujte autora na e-mailu kris@tynalova.com.
•
Stručná anotace

Jsou vizuální pomůckou, která umožňuje žákům hodnotit svůj vlastní pokrok a plánovat
další své kroky. Učiteli žák si více všímají svých silných stránek a díky vizualizaci je pak
mnohem snazší interakce na ose žák – rodič – učitel. Mapy jsou individuální
a nesrovnávají s výsledky ostatních žáků.

•

Mapy učebního pokroku slouží jako jeden z prostředků formativního hodnocení, jsou
vynikajícím nástrojem na reflexi a průběžné hodnocení dětí. Používají se v řadě zemí,
které jsou vzdělávacími lídry pro globální svět (USA, Singapur, Finsko atd.).

Očekávaný
výstup, cíl

Každý žák pracuje se svou „mapou“ v daném předmětu. V mapě jsou uvedeny
očekávané cíle a žáci si postupně dokreslují dosažené stupně. Dosažení cíle si
vyznačí např. nalepením praporku. Pokud se jim podaří dosáhnout všech úrovní,
vyznačí si i cílový praporek u cílové stanice (PSANÍ, vyjmenovaná slova atd.)

Pro zajímavost přikládáme i mapy učebního pokroku z webu:
https://tynalova.com/mapy-ucebniho-pokroku?fbclid=IwAR0P6YXbjwdQUDf9iTfonqeJteKralryLGiwJDJDWkMaRA-WkaMbJ3cPFc
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Kritéria v tabulkách – první stupeň základního vzdělávání
Příspěvek

Český jazyk

Autor

Miroslava Ježková

Pracoviště

ZŠ a MŠ, Dětřichov nad Bystřicí

Název/téma

Kritéria v tabulkách

Časový rozsah
Stručná anotace

Očekávaný výstup, cíl

Při hodnocení používám předem připravené hodnotící tabulky s předem zadanými kritérii
pro hodnocení. Hodnotit lze všechny činnosti a aktivity ve všech oblastech předmětu.
Kritéria volím s ohledem na své zkušenosti z průběžně probíhajících aktivit – v čem se žáci
mohou posunout, zlepšit, na co se mají soustředit.
Žáci provádí vzájemné hodnocení a sebehodnocení podle předem známých
a jednoznačně formulovaných kritérií.

4.2.1. Popis aktivity s užitím hodnotící tabulky
Přednes básně (recitace)
Žáci dostali za domácí úkol připravit si přednes básně na dané téma (zimní sporty). Mohli si vybrat
báseň podle svého uvážení (délka básně, druh sportu).
Současně byli seznámeni s kritérii, podle kterých bude jejich výkon posuzován.
Kritéria pro hodnocení
• Žák si zvolí přiměřeně náročnou báseň.
• Žák hovoří přiměřeně hlasitě, pečlivě a srozumitelně vyslovuje.
• Žák přesně zopakuje pamětně osvojený text.
• Žák použije vhodnou intonaci při přednesu básně.

Průběh hodnocení:
1. Žáci hodnotili jednotlivá vystoupení spolužáků. Do předem připraveného pracovního listu
(s tabulkami hodnocení pro každého žáka zvlášť) zapisovali žáci ANO – NE podle kvality splnění
kritérií, případně si na lístek dopisovali i krátké poznámky.
Jméno:
1.

Zvolil/a sis přiměřeně náročnou báseň.

2.

Dobře jsem rozuměl/a, co říkáš.

3.

Naučil/a ses báseň výborně zpaměti.

4.

Přednášel/a jsi, jako bys vyprávěl/a.

ANO
NE

ANO
NE

Poznámka

2. Po jednotlivých výstupech si žáci navzájem sdělovali své názory.
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3. Na závěr dostal příležitost vystupující žák, aby provedl vlastní sebehodnocení a navrhnul, jak svůj
„výkon“ do příští hodiny vylepší – např. „budu mluvit hlasitěji – pomaleji..., naučím se zpaměti
druhou sloku..., opravím si intonaci otázek, předložkových vazeb, klesání hlasem na konci věty,
ne na konci verše...“ apod.
4. V následující hodině žáci prováděli hodnocení do „stejných“ tabulek, zaměřili se na hodnocení
původně nezvládnutého kritéria.

4.2.2. Hodnotící tabulka pro písemné úkoly
Tvořivé psaní
(popis obrázku – ilustrace s předvídáním děje)
Jméno:
1.

Pro svůj text jsi zvolil/a výstižný název.

2.

Tvůj text se vztahuje k obrázku.

3.

Napsal/a jsi srozumitelné věty.

4.

Text jsi napsal/a bez pravopisných chyb.

ANO
NE

Poznámka

4.2.3. Hodnotící tabulky ke čtenářské gramotnosti
Metoda R.W.C.T. – čtenářské role
Jméno:
1.
2.
3.
4.
5.

ANO
NE

Poznámka

Spojovatel – popsal/a jsi situaci (postavu),
která se podobala příběhu.
Tazatel – vytvořil/a jsi srozumitelné otázky,
vztahující se k textu.
Mistr pasáží – zdůvodnil/a jsi svůj výběr
zajímavé pasáže z textu.
Badatel – seznámil/a jsi nás se zajímavými
informacemi, které se vztahují k textu.
Hledač slov – objasnil/a jsi srozumitelně
význam neznámého slova.

Doporučení:
• Před aktivitami je nutné žáky seznámit s přesnými požadavky a kritérii pro hodnocení.
• V případě nenaplnění hodnocených kritérií vyžadovat po žácích opravy, doplnění, příp.
dokončení úkolu, nejlépe jako rozhodnutí samotného žáka ke změně, zlepšení.
• Pobízejte žáky: SPLŇ ÚKOL, JAK NEJLÉPE DOVEDEŠ!
• Pro přehlednost je možné zaznamenat počet kladných hodnocení (ANO) a počet záporných
hodnocení (NE) jednotlivých žáků na tabuli (flipchart apod.)
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Podporující formulace – první stupeň základního vzdělávání
Příspěvek

Český jazyk

Autor

Miroslava Ježková

Pracoviště

ZŠ a MŠ, Dětřichov nad Bystřicí

Název / téma

Podporující formulace

Časový rozsah
Podporující formulace používám při hodnocení splněných úkolů v sešitech jako zpětnou
vazbu, výzvu k opravě úkolu před klasifikací i jako doplňující informaci ke klasifikaci.
• Ústně využívám tento způsob hodnocení průběžně při všech činnostech (pro hodnocení
průběhu a výsledků vzdělávání, projevů chování, procesu učení apod.).
• Formulace mohou směřovat k pozitivnímu ovlivňování žáka i k očekávanému vstřícnému
přijetí jeho osoby okolím.
• Je velmi přínosné, pokud se naučí i žáci formulovat svá vzájemná hodnocení tímto
způsobem. Tyto (pozitivní) formulace mohou psát na lístečky a předávat je hodnoceným
spolužákům.
•

Stručná anotace

KDYŽ UDĚLÁŠ NĚCO JINAK (LÉPE), BUDE VÝSLEDEK LEPŠÍ.
4.3.1. Možnosti využití podporujících formulací:
• Podporující formulace používám při hodnocení splněných úkolů v sešitech jako zpětnou vazbu,
výzvu k opravě úkolu před klasifikací, i jako doplňující informaci ke klasifikaci.
• Ústně využívám tento způsob hodnocení průběžně při všech činnostech (pro hodnocení průběhu
a výsledků vzdělávání, projevů chování, procesu učení apod.)
• Formulace mohou směřovat k pozitivnímu ovlivňování žáka i k očekávanému vstřícnému přijetí
jeho osoby okolím.
• Je velmi přínosné, pokud se naučí i žáci formulovat svá vzájemná hodnocení tímto způsobem.
Tyto (pozitivní) formulace mohou psát na lístečky a předávat je hodnoceným spolužákům.
4.3.2. Formulace pozitivně podporujícího hodnocení
Písemné činnosti
•
•
•
•
•
•
•
•

Když si přečteš dvakrát každé slovo, které jsi napsal, najdeš a opravíš si většinu chyb.
Když si přečteš text nahlas, uslyšíš, kde klesneš hlasem a doplníš správně znaménka ve větách.
Když si budeš u složitějšího slova diktovat jednotlivá písmena, napíšeš slovo správně.
Když si nejdříve napíšeš slova, která chceš při „zápisu informací“ použít, bude text výstižnější
a přesnější.
Když tvary slovesa BÝT (jsem, je, bylo, bude …, totéž MÍT – má, máme..., DĚLAT – dělá,
udělám...) nahradíš jinými, přesnějšími výrazy (slovesy), bude tvá práce zajímavější.
Když rozdělíš dlouhou větu na (dvě, tři) kratší věty, bude tvá práce přehlednější
a srozumitelnější.
a naopak... Když spojíš dvě věty do souvětí, bude tvé vyjádření plynulejší.
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Čtení, čtenářská gramotnost
• Když si při čtení budeš představovat situace (postavy, prostředí apod.), lépe porozumíš, o čem
čteš.
• (Doporučuji využívat metodu R.W.C.T. „PĚT SMYSLŮ – Imagine“ – mluv o tom, co bys chtěl
vidět, slyšet, cítit, ochutnat, čeho by ses chtěl dotknout v souvislosti se čtením textu…)
• Když budeš číst pomaleji (pečlivěji každé slovo), bude se nám lépe naslouchat.
• Když si budeš při čtení psát poznámky (zajímavá nebo důležitá slova), dokážeš výstižněji
reprodukovat text.
• Když si se spolužákem popovídáš o přečteném textu, lépe mu porozumíš – lépe si zapamatuješ
důležité myšlenky.
• Když si před čtením prohlídneš ilustrace, bude se ti lépe předvídat, o čem text bude.
Komunikace
• Pokud použiješ zdvořilý výraz „prosím“, bude pro nás mnohem jednodušší ti vyhovět (pomoci ti,
omluvit tě apod.).
• Pokud si předem promyslíš promluvu (otázku, odpověď na otázku apod.), lépe porozumíme, co
nám chceš sdělit.
• Pokud si vyslechneš, co říká spolužák, pomůže ti to splnit úkol.
• Pokud budeš mluvit více nahlas, uslyšíme všechno, co nám říkáš.
• Pokud nebudeš křičet, budeme snáze vnímat, co nám chceš říct a pravděpodobně dosáhneš
svého.
• Pokud si sestavíš jednoduchou osnovu (myšlenkovou mapu), budeš hovořit plynuleji.
• Pokud překonáš svůj ostych a sdělíš nám svůj názor, obohatíš tím náš rozhovor.
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Abeceda – první stupeň základního vzdělávání
Příspěvek

Český jazyk, 2. ročník ZŠ

Autor

Jana Blažková

Pracoviště

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace

Název/téma

Abeceda

Časový rozsah

1 hodina

Stručná anotace

Hodina je zaměřena na procvičování české abecedy a řazení slov podle abecedy. Osvědčuje
se nechat děti pracovat s manipulačními pomůckami (v tomto případě abeceda a žetony
v lavici), které umožňují učiteli sledovat práci dětí a postřehnout, s čím potřebují pomoc.
Cíle a kritéria je vhodné mít zapsané na tabuli nebo připravené pro každého žáka (takto
mohou vše sledovat i rodiče, kteří mají přesný přehled, co se probírá, jaká jsou kritéria pro
zvládnutí úkolu). Pro učitele je obtížné, pokud má v ročníku více dětí s různými speciálními
potřebami, ale úkoly lze gradovat – i zde je důležité přesné pojmenování cílů i kritérií (a je také
výhodou, pokud rodiče rozumí kritériím i faktu, že děti dosáhnou cílů v různém čase).

Očekávaný výstup,
cíl

ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky,
odlišuje dlouhé a krátké samohlásky.
ČJL-3-2-01p zná všechna písmena malé a velké abecedy.
ČJL-3-2-01p rozpoznává samohlásky (odlišuje jejich délku) a souhlásky.

Na počátku lekce (hodiny) je nutné přesně pojmenovat cíle, kterých mají žáci dosáhnout.
Na konci hodiny:
• žák vyjmenuje hlásky abecedy ve správném pořadí, naváže na nedokončenou řadu abecedy (žák
vyslovuje správně jednotlivé hlásky),
• žák doplní chybějící písmeno/hlásku v abecedním řazení (žák pozná písemnou podobu hlásky),
• žák určí chybně sestavené abecední řazení a opraví jej,
• žák poskládá věci ze své aktovky v abecedním pořadí,
• žák seřadí spolužáky podle abecedy,
• žák seřadí slova v abecedním pořadí (žák čte intonačně správně slova, rozlišuje písmena),
• žák seřadí věci, spolužáky, slova v abecedním pořadí i v případě, že je první hláska/ písmeno
stejná/é.
Na tabuli je vhodné tyto cíle napsat tak, aby žáci cíle pochopili. Případně je možné cíle zapsat
jednotlivým žákům (do dopisu, na papír apod.)
Společně si stanovíme kritéria, podle kterých každý žák pozná, že zamýšleného cíle dosáhl (lze
odstupňovat i podle speciálně vzdělávacích potřeb):
Odříkám celou abecedu (s nápovědou/ bez nápovědy/ s podporou tabulky…).
Doplním tři (deset…) chybějící písmena v abecedě.
V pěti (třech) skupinách písmen po pěti (čtyřech) opravím chybně zařazené písmeno.
Seřadím 5 věcí, 5 spolužáků podle abecedy.
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Seřadím slova do správného abecedního pořadí (zapíši do sešitu, očísluji, seřadím na tabletu…).
Potom je v průběhu hodiny jednodušší reagovat na práci žáků a také žáci samotní dokáží popsat,
co se jim daří, v čem potřebují pomoc. Stejně tak při dobře stanovených kritériích spolužáci velmi
přesně popíší učební pokrok ostatních.
V průběhu hodiny žáci postupují svým tempem. První část je společná, kdy v kruhu odříkávají
abecedu nejprve společně, potom jednotlivě – navazují na sebe postupně, a nakonec na sebe
navazují na přeskáčku, přestanou odříkávat a vyvolají dalšího, ten naváže, přeruší a zase vyvolá
dalšího. Už tato fáze napoví učiteli, komu je nutné se věnovat déle, kdo potřebuje oporu
v pomůckách – abecední přehledy na tabuli či přímo v lavici.
V další fázi hodiny už každý postupuje dle svých možností, postupně plní zadané úkoly. Je tedy
možné, že na konci hodiny budou mít pomalejší splněno méně, ale budou vědět, že postupují
správně. Je dobré poskytnout žákům vlastní přehledy, které mají v lavici. S pomocí žetonů určují
pořadí slov dříve, než je zapíšou. (Slova si pojmenují a k jednotlivým písmenům v přehledu položí
žeton, potom sledují, který žeton je v pořadí dříve, pojmenují písmeno, dohledají slovo a zapíší jej
ve správném pořadí.)
V této fázi už někteří pracují zcela samostatně nebo ve dvojicích, ale učitel či asistent kontrolují
postup a pomáhají dětem – potřebuješ pomoc? …vidím, že některá slova jsi ještě nezařadil/a…
zkontroluj si zařazení slov u písmen např. a až c….
Osvědčila se vzájemná pomoc – někdo chce pracovat samostatně, potom má k dispozici pomůcky,
kterými ukazuje učiteli a ostatním, zda potřebuje pomoc (např. semafor, barevné kelímky, barevné
tyčinky apod.), někdo potřebuje oporu někoho dalšího, takže má možnost v případě potřeby se
zeptat spolužáka. Učitel sleduje práci jednotlivců, dvojic či skupin, pracuje s důkazy o učení.
Pro poskytování rychlé zpětné vazby se mi osvědčilo využívání aplikace Toglic – každý žák má před
sebou vlastní úlohu a program vyhodnocuje jeho práci. Žáci sami mohou požádat o zopakování
úlohy – opakování zdůvodní popisem toho, co se jim dařilo, ale také si analyzují chybu, kterou při
opakovaném procvičování opraví. Toglic je česká aplikace, která nabízí několik různých úkolů, kde
si lze zadat vlastní cvičení. Žáci se přihlásí v chytrém telefonu, na tabletu nebo PC pod kódem učitele
a svým jménem, učitel rozešle přihlášeným úkol jedním kliknutím a sleduje výsledky – vidí, jak kdo
pracuje, jak se mu daří, může ihned ve třídě reagovat. Podobně lze zadat i domácí úkol – v přehledu
vidí, kolikrát žák úkol zkusil a jak pracoval, kde dělal chyby. Na tom lze postavit další hodinu –
provést rozbor pochybení a zaměřit se na nácvik a nápravu.
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Stylizace popisu předmětu – druhý stupeň základního vzdělávání
Příspěvek

Český jazyk a literatura
- Komunikačně slohová výchova
7. ročník – Stylizace popisu předmětu

Autor

Mgr. Bc. Markéta Krčmářová

Pracoviště

Základní škola Prokopa Velikého 633, Kolín

Název/téma

Stylizace popisu předmětu

Časový rozsah

1–2 vyučovací hodiny

Stručná anotace

Příklad dobré praxe ukazuje využití formativního hodnocení v hodinách komunikačně
slohové výchovy, konkrétně při stylizaci popisu předmětu. Žákům jsou prostřednictvím
komentářů v textovém editoru sděleny stylistické i jazykové nedostatky textu. Následně se
žák pokouší nedostatky odstranit. Osvědčilo se pracovat s využitím textového editoru. Žáci
komentáře vítají a jsou schopni text vylepšit. Dále jsou žáci vedeni k sebehodnocení podle
stanovených kritérií.

Očekávaný výstup, cíl

Cílem vzdělávací jednotky je nácvik dovednosti žáka napsat smysluplný popis
předmětu s využitím textového editoru.

METODICKÝ POSTUP:
DÍLČÍ CÍLE JSOU:
•
•
•
•
•

žák dokáže text členit na odstavce,
žák využívá k popisu textové editory,
žák strukturovaně popíše sledovaný objekt,
žák používá vhodně spisovný jazyk,
žák vytvoří funkční text.

PO NÁCVIKU PO JEDNOTLIVÝCH ČÁSTECH, PŘISTOUPÍME K ZADÁNÍ PRÁCE – motivačně
slouží ukázky zdařilých prací, které byly prezentovány v předchozích hodinách.
ZADÁNÍ PRÁCE:
• popiš předmět ze svého okolí
DRŽ SE PRAVIDEL: pravidla jsou vizualizovaná
•
•
•
•
•

Text čleň na odstavce.
Popis od nejnápadnějších znaků k méně výrazným.
Předmět zhodnoť.
Nevyužívej jen slovesa – JE a MÁ.
Text si několikrát přečti.

ŽÁCI VYTVOŘÍ TEXT, ZAŠLOU UČITELI ČI PŘEDAJÍ.
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TEXTY UČITEL NÁLEŽITĚ OKOMENTUJE A POŠLE ŽÁKŮM K OPRAVĚ.
PŘÍKLAD okomentovaného textu:

OPRAVENÝ TEXT
Koloběžka Versatyl Bloody Mary
Budu popisovat svoji koloběžku, protože na ní jezdím.
Řadí se mezi freestylové koloběžky, které se využívají na jízdu jak ve skateparku, tak i na ulici.
Řídítka jsou vyrobena z oceli, měří 620 mm, řídítka ve tvaru Y mají opěry, které zaručí větší odolnost,
na koncích jsou opatřeny gripy pro lepší úchop. Uchycení řídítek k vidlici je řešeno kompresním
systémem IHC pomocí dvoušroubé objímky. Samotná deska vyrobená z hliníku je svými parametry
spíše určena pro jízdu ve skateparku, na konci desky je umístěna ocelová bezpružinová brzda.
Rozměry koleček s hliníkovým středem obsahují ložiska abec9, měří 110 mm.
Koloběžka je výborná hlavně kvůli své váze 3,2 kg, čímž je možno s ní snáze provádět triky a pro
začátečníka je tím usnadněna manipulace.
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HODNOCENÍ od učitele
Kompetence

Komentář

Body – max.
10

Členění na odstavce

Členění a odstavce zvládáš.

10

Struktura popisu

Popis vytváříš systematicky, snažíš se postupovat od
nejnápadnějších rysů k detailům.
Více se zaměř na pozorování, některé části by si zasloužily více
rozepsat.

8

Stylistická pestrost

Oceňuji, že se snažíš používat synonyma, ale není to ještě ono.
Doporučuji též psát kratší věty.

7

Pravopis

Pravopis zvládáš, chybí jen jedna čárka – to je ale učivo 8. ročníku.

10

Celkový dojem

Text se jeví jako zdařilý. Zkus psát kratší věty a více využívat
synonyma pro vyjádření děje.

9

Kompetence

Komentář

Body – max.
10

Členění na odstavce

To umím.

10

Struktura popisu

Snažil jsem se, od materiálu k částem, ale nevím.

6

Stylistická pestrost

To mi moc nejde.

4

Pravopis

To mám dobře, editor to kontroluje.

10

Celkový dojem

Snažil jsem se opravit dle komentářů, dal jsem si s tím práci,
ale nevím.

7

HODNOCENÍ od žáka samotného
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HODNOCENÍ OD UČITELE

HODNOCENÍ OD ŽÁKA SAMOTNÉHO

METODICKÉ POZNÁMKY:
VARIANTY – lze využít i žákovské hodnocení – náročné na čas.
FORMATIVNÍ HODNOCENÍ LZE ROZŠÍŘIT I NA PRVOTNĚ VYTVOŘENÝ TEXT. Z mého pohledu
je pedagogicky vhodnější hodnotit až text po opravě samotným žákem.
U žáků, kterým se daří, zadáme hodnocení již prvotního textu a vedeme je také ke zlepšení.
CÍL: žák dokáže reflektovat výsledky své práce,
žákovi na základě kritérií hodnocení, se kterými je seznámen, vytvoří text dle zadání,
žák opraví text (pravopisné chyby, stylistické nedostatky apod.) dle instrukcí učitele.
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Specifika hodnocení v literární výchově – druhý a třetí stupeň vzdělávání
Příspěvek

Český jazyk a literatura

Autor

Mgr. Markéta Králíčková, Ph.D.

Pracoviště

Gymnázium Duhovka, Ortenovo nám. 34, Praha 7

Název/téma

Specifika hodnocení v literární výchově

Časový rozsah

5 hodin

Stručná anotace

Příspěvek je zaměřen na specifičnost hodnocení vybraných aktivit v rámci literární
výchovy. Může být vnímán jako inspirace, jak lze v hodinách literární výchovy funkčně
pracovat s formativním hodnocením.

Očekávaný výstup, cíl

Sdílet příklad hodnotících aktivit v rámci literární výchovy

Literární výchova už svým názvem naznačuje, že obsahovým zaměřením se řadí do oblasti
výchovných estetických předmětů (vedle hudební, výtvarné a dramatické výchovy). Hodnocení ve
výchovných předmětech představuje obecně velký problém. Je to způsobeno tím, že z velké části
závisí předvedený výkon ve výchovném předmětu na nadání dítěte ke konkrétní činnosti, tudíž je
těžko hodnotitelný měřitelnými nástroji.
Ve srovnání s gramatikou je posouzení žákova výkonu v literární a slohové výchově také zpravidla
problematičtější, neboť v těchto složkách českého jazyka je učitel více odkázán na subjektivní
posouzení jednotlivých úkolů.
Učitelé se často potýkají s otázkou, jak hodnotit žáky v literární výchově, jejímž hlavním posláním je
motivovat žáky k četbě, pomoci utvářet jejich čtenářský vkus a podporovat emocionální zážitek
z četby. Lze tuto složku vůbec objektivně hodnotit? Jak ohodnotit žákův „výkon“ známkou, aby
výsledek nebyl kontraproduktivní, tzn. aby známka žáka nedemotivovala a neovlivnila negativně
jeho vztah k četbě?
V návaznosti na tyto otázky se okamžitě nabízí další: Co všechno hodnotit v literární výchově? Jakou
podobu má hodnocení mít? Jak hodnotit jednotlivé žáky rozdílné čtenářské úrovně?
Otázka hodnocení žákova výkonu je problematická hlavně z toho důvodu, že předvedené výkony
žáků nejsou měřitelné podle známých kritérií aplikovaných v jiných předmětech (např. počtu chyb
a odpovídajících správných řešení). Tím může nastat řada úskalí a potíží, proto je nezbytné pracovat
s kritérii hodnocení a přesně definovat, co od žáků a v jaké kvalitě očekáváme. Jedná se o užitečný
nástroj nejen pro samotné žáky, ale hlavně pro učitele, kterému dobře formulovaná kritéria
s odstupňovanými indikátory mohou výrazně usnadnit práci při posuzování žákova výkonu.
Spektrum zařazovaných aktivit
V literární výchově se předmětem mého hodnocení stává především aktivita žáků a jejich zapojení
do jednotlivých činností. Žáci pracují jak jednotlivě, tak ve dvojicích i ve skupině. Při aktivní účasti
na průběhu hodiny ode mě dostávají motivační hodnocení (100 % při váze 0,1). Do hodin literární
výchovy pravidelně zařazuji čtenářské dílny a literární semináře. V literárních seminářích, které mají
podobu diskuse nad přečteným titulem, zohledňuji aktivitu žáků při zapojení do diskuse. Posuzuji
i znalost literární teorie nezbytné pro interpretaci textů v seminářích. V hodinách literární výchovy se
věnujeme také recitaci, popř. dramatizaci textů. Snažím se literární výchovu propojovat co nejvíce
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se slohovou výchovou, přečtené texty bereme často jako inspiraci pro kreativní psaní a jiné tvůrčí
úkoly (např. dramatizace).
Pro některé aktivity mám zpracovány tabulky s kritérii hodnocení, k nimž jsou ve 3–4 úrovních
popsány indikátory kvality. Tato kritéria používáme pro hodnocení recitace, prezentace četby či
čtenářského listu.
Hodnocení recitace
Žáci vnímají recitaci často jako možnost získat poměrně snadno dobré hodnocení. Při recitaci se mi
osvědčilo jim dát šanci vybrat si text k přednesu podle vlastní volby. Žákům, kteří si sami neví rady
s volbou a požádají o pomoc, doporučuji autory, popř. pro ně vhodné básnické sbírky. Při hodnocení
recitace používám kritéria s popisem indikátorů ve 4 úrovních pro každé kritérium. Žáci vědí, čeho
si při recitaci u spolužáka mají všímat. Výkon spolužáka posuzují podle příslušné kvality provedení
(úroveň 1–4). Po žácích vyžaduji, aby dokázali spolužákův výkon popisně podle návodných kritérií
ohodnotit. Při hodnocení začínáme nejdříve vyzvednutím kladů a pochvalou za dílčí aspekty
předvedeného výkonu, potom přecházíme k nedostatkům a definujeme doporučení pro zlepšení.
Kritéria pro hodnocení recitace
Kritérium

Reprodukce
textu

Hlasitost,
melodie

Artikulace

Tempo

Neverbální
doprovodné
projevy

Indikátor
pro kvalitu
1

Indikátor
pro kvalitu
2

Indikátor
pro kvalitu
3

Indikátor
pro kvalitu
4

žák bezchybně
ovládá text, výkon je
jistý a zcela
samostatný

žák text ovládá, občas
se objeví drobné
výpadky (nemají vliv na
kvalitu přednesu)

v žákově projevu se
objevují větší nedostatky,
nápověda je nutná, ale
s dopomocí zarecituje celý
text

žák se nepřipravil
nebo je schopen
zarecitovat minimum,
a to ještě s výraznou
dopomocí

odpovídá zcela
obsahu a naladění
reprodukované-ho
textu

hlasitost a práce
s melodií většinou
odpovídají obsahu
a naladění
reprodukovaného textu

přednes je příliš tichý,
práce s melodií monotónní,
ale je zde patrná snaha
o co nejlepší přednes
reprodukovaného textu

žák nepracuje
s melodií, přednes je
monotónní, není
patrná vůbec žádná
snaha

text je pronášen
zřetelně
a srozumitelně

text je pronášen
žákův projev je spíše
převážně zřetelně, občas
nesrozumitelný, ale je zde
není některé slovo dobře
patrná snaha
srozumitelné

žákův projev je
nesrozumitelný,
výslovnost nedbalá,
jakákoliv snaha zcela
chybí

tempo je přiměřené
a odpovídá obsahu
a atmosféře básně

tempo je většinou
přiměřené a většinou
odpovídá obsahu
a atmosféře básně

tempo neodpovídá obsahu
ani atmosféře básně, ale na
upozornění se žák snaží
upravit tempo přednesu

tempo je překotné,
neodpovídá vůbec
obsahu textu, není
patrná snaha

žák se snaží soustředit na
text, ale častěji doprovází
jeho projev neverbální
nedostatky (nechá se
snadno rozptýlit)

žák si je velmi nejistý,
šklebí se, má ruce
v kapsách, kymácí se,
přehnaně gestikuluje

žák se většinou
žák se plně soustředí
soustředí na text, občas
na text, mimika
se dopouští drobných
i gesta jsou normální,
nedostatků (např.
přiměřené textu
přešlapování na místě)
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Hodnocení prezentace četby ve čtenářské dílně
Čtenářská dílna je vymezena dvakrát ročně prezentaci četby žáků, volba titulu vychází z jejich zájmu
a čtenářských preferencí. Součástí hodnocení je vedle ústní prezentace vybrané knihy také
zformulování otázky vyplývající z textu a zamyšlení nad ní po dobu nejméně 2 minut. Na celou
prezentaci má žák k dispozici vymezený čas v rozsahu 12–15 minut. Současně žáci vyplňují
čtenářský list, který si posléze zakládají do portfolia. Při prezentaci slouží čtenářský list jako osnova
či vodítko pro žákův samostatný verbální projev. Žáci mají na paměti, že mohou do poznámek
nahlížet, nikoli celý text pouze přečíst.
Kritéria pro hodnocení prezentace přečtené knihy
Kritérium

Indikátor
pro kvalitu
1

Indikátor
pro kvalitu
2

Požadované
informace ke
knize

uvede všechny požadované
informace (název knihy,
informace o autorovi,
časoprostor, stručný děj,
hlavní postavy s jejich
charakteristikou, jazyk díla
s příklady, hodnocení díla)

Připravenost

referát je pečlivě připravený,
referát je většinou
žák si je jistý, mluví spatra
dobře připravený,
nebo podle svých
občas se cítí nejistý
poznámek, text nečte

projev je zcela srozumitelný,
je v souladu s jazykovou
normou, žák dokáže
Srozumitelnost, vystihnout podstatné
spisovnost
informace, myšlenky na
sebe navazují, neopakují
se, dokáže vysvětlit některé
složitější výrazy

Plynulost
a hlasitost
projevu

žák mluví přiměřeným
tempem a přiměřeně
hlasitě

zformuluje otázku
k přečtené knize
Zamyšlení nad (k vystupujícím postavám,
otázkou
autorovu stylu, použitým
zformulovanou jazykovým prostředkům
prezentujícím
apod.), podpoří svou aspoň
žákem
dvouminutovou úvahu
vhodnou ukázkou z knihy

uvede většinu údajů,
chybí drobnosti –
např. nepříliš
propracovaná
charakteristika
hlavních postav

Indikátor
pro kvalitu
3

Indikátor
pro kvalitu
4

uvede jen část
požadovaných údajů
(např. obsah knihy),
popř. je zpracuje
povrchně

uvede pouze
minimum
požadovaných
informací, popř.
neuvede žádné

referát není připraven
příliš pečlivě, žák si je
hodně nejistý, často
nahlíží do textu

příprava referátu
je odbyta, text je
pouze přečten

projev je většinou
srozumitelný, žák
většinou používá
spisovný jazyk,
dokáže vystihnout
podstatné informace,
ale občas vázne
logické řazení
myšlenek

projev je často
nesrozumitelný, žák
sklouzává k obecné
češtině, používá často
vycpávková slova
a podstatně vázne
logické řazení
myšlenek

projev je zcela
neuspořádaný,
chaotický, žák
přeskakuje od jedné
myšlenky k druhé bez
logické návaznosti,
vyjadřuje se
nespisovně, používá
ve velké míře
vycpávková slova

žák se snaží mluvit
přiměřeným tempem
a hlasitostí, občas se
objeví drobné
nedostatky

žák se často dopouští
nedostatků v plynulosti
a hlasitosti, na
upozornění se snaží
chyby napravit

žák příliš drmolí nebo
mluví potichu, tyto
faktory mají vliv na
porozumění textu

zformuluje vhodnou
otázku k přečtené
knize, vybere
výstižnou ukázku,
ale jeho úvaha
neodpovídá
požadovanému času
(kratší než 2 minuty)

zformuluje vlastní
otázku, ale své
zamyšlení nedoprovodí
žádnou ukázkou
z knihy nebo na otázku
odpoví velmi stručně
jednou větou či
několika slovy

vlastní otázku
k zamyšlení
vůbec nezformuluje
a zároveň si
nepřipraví žádnou
ukázku z knihy
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Čtenářský list
Čtenářský list je jakási zjednodušená alternativa čtenářských deníků. Jeho kostru tvoří vedle
několika tradičních bodů (bibliografické údaje, časoprostor, stručný děj) i úkoly, které více prověří
čtenářskou zdatnost žáků. Aby se žáci vyvarovali bezduchému opisování záznamů o knize
z internetu, vyžaduji vedení tzv. podvojného deníku. Jeho podstatou je zachycení 2–3 stěžejních
úryvků z knihy, nad nimiž se žák zamýšlí a volně je interpretuje, např. proč vybranou část považuje
za důležitou v kontextu knihy, demonstruje proměnu postojů hlavní postavy, všímá si užitého jazyka
a jeho funkce v textu, srovnává vybrané pasáže s filmovým zpracováním apod.
Kritéria pro hodnocení čtenářského listu
Kritérium

Základní údaje
o knize a autorovi

Časoprostor,
stručný děj

Charakteristika
hlavních postav

Vypravěč, jazyk
a kompozice textu

Podvojný deník

Čtenářský názor

Úprava, pravopis,
rozsah

Kvalitně

Přijatelně

Nepřijatelně

uvede základní údaje o knize
(název knihy, jméno autora,
popř. překladatele)
a zajímavosti o autorovi

uvede jen část údajů, některé
z nich chybí, např. informace
o autorovi

neuvede žádné základní
údaje, popř. pouze jméno
autora

napíše, kde a kdy se příběh
odehrává, uvede hlavní
zápletku a děj shrne max. do
10 řádků

uvede všechny údaje, při
líčení děje zabíhá do
zbytečných detailů, obsah
knihy přesahuje 10 řádků

neuvede žádný z údajů
nebo se soustředí pouze na
obsah

charakterizuje hlavní postavu
(y) s využitím charakteristiky
přímé i nepřímé

charakteristika je pouze
povrchní a je zastoupena
pouze charakteristika přímá

charakteristika hlavní
postavy úplně chybí

stručně uvede, kdo je
vypravěčem, jak se postavy
vyjadřují (konkrétní příklady),
charakterizuje kompozici textu

nezpracuje všechny složky
nebo neuvede konkrétní
příklady

rozbor této pasáže úplně
chybí

vybere dvě ukázky z díla
a okomentuje je, názor podpoří
vlastními argumenty

zvolí pouze jednu ukázku,
nebo je komentář příliš
povrchní

výběr ukázek a jejich
komentář schází úplně

uvede, jak hodnotí přečtenou
knihu, svůj názor vysvětlí,
navrhne procentuální
hodnocení knihy

uvede pouze hodnocení bez
odůvodnění (např. Kniha se
mi líbila/nelíbila.)

čtenářský názor není
uveden vůbec

předtištěný čtenářský list je
vyplněn celý, neobsahuje
pravopisné chyby a je úhledně
zpracován

není splněno některé
z kritérií, např. text obsahuje
větší počet pravopisných
chyb

čtenářský list je neúplný,
chybí větší část odpovědí,
je nepřehledný a plný
pravopisných chyb
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Tvůrčí psaní
Tvůrčí psaní je aktivita, která se mi velmi osvědčila. Umožňuje funkční a flexibilní propojení literární
a slohové (rep. komunikační) výchovy. Inspiraci ke kreativnímu psaní hledám v každodenním životě,
východiskem může být rovněž četba textů umělecké literatury. Mezi poměrně obecně známé aktivity
patří např. psaní dopisu vybranému hrdinovi z knihy. Největší ohlas mají ovšem aktivity, při nichž
mohou žáci rozvíjet svou fantazii a kreativitu. Souvisí to bezpochyby se současným trendem
oblíbenosti fantasy literatury.
S ukázkami tvorby žáků se seznamujeme v hodině češtiny, dávám prostor dobrovolníkům, kteří
chtějí sdílet svoji práci s ostatními. K přečtenému textu se nejdříve vyjadřují žáci, poté já. Držíme se
zásady nejdříve uvést za něco ocenění, teprve potom přijdou na řadu připomínky a doporučení.
Jak už bylo uvedeno na začátku, hodnocení některých aktivit v literární, popř. slohové výchově není
jednoduché. Za nejdůležitější považuji motivaci žáků jak k četbě, tak k psaní. Žáci by měli dostat
možnost rozvíjet svou kreativitu a komunikační dovednosti. Obavy z hodnocení představují ale
nežádoucí překážku, která tomuto cíli zabraňuje. Proto se snažím tradičnímu hodnocení úplně
vyhnout, preferuji motivační slovní hodnocení, popř. ocením procentuálním motivačním hodnocením
ty studenty, kteří se odhodlali svůj text představit ostatním.
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Současná česká literatura – práce s prozaickým textem
Příspěvek

Český jazyk a literatura

Autor

Mgr. Radka Brejchová

Pracoviště autora

Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, přísp. org.

Název /téma

Současná česká literatura – práce s prozaickým textem - Radka Denemarková a její
román Peníze od Hitlera
Literární dílo a čtenářský zážitek – význam a smysl literárního díla, jeho analýza a vlastní
interpretace na základě přečtení celého literárního díla (dohodnutý text).

Časový rozsah

45 minut / běžná vyučovací hodina online

Stručná anotace

Podstatná část hodiny probíhala prostřednictvím kanálů v MS Teams vytvořených pro
potřeby skupinové práce s textem. Tato forma mi vyhovuje, mohu si pro jednotlivé
skupiny, které si připravím předem, vytvořit různé materiály a zároveň mohu sledovat při
„procházení“ jednotlivými týmy funkčnost spolupráce žáků, rozdělení rolí v týmu, aktivitu,
způsob vzájemné komunikace v rámci skupiny a v neposlední řadě také plnění zadaných
úkolů. V danou chvíli může vyučující za předpokladu, že má svoji vyučovací hodinu
důmyslně a dosti detailně připravenou, být de facto pouze průvodcem žáků nebo
případným iniciátorem podnětů k další činnosti. Jeho úkolem je inspirovat a motivovat. Při
práci s textem volím nejčastěji taková kritéria hodnocení, která vycházejí z konceptu
motivujícího hodnocení průběžného či hodnocení v podobě reflexe na konec hodiny.
Z tohoto úhlu pohledu mě při práci s textem zajímá následující:
1. zapojení žáka v rámci skupiny (včetně role, kterou v týmu volí – pro začátek je ale
vhodné, aby učitel role stanovil sám: hledač citací, spojovatel, tazatel, dohlížitel,
badatel, vykladač postav, stopař, hledač slov, ilustrátor, zpravodaj; role lze podle
potřeby variovat),
2. porozumění textu a pojmenování čtenářského zážitku,
3. schopnost vyjádřit vlastní názor na přečtené či postoj k předkládanému tématu
(pole interpretačních možností),
4. verbální dovednosti a jazyková kultura žáka.

Očekávaný výstup, cíl

Žák při interpretaci literárního textu ve všech jeho kontextech uplatňuje prohloubené
znalosti o struktuře literárního textu, literárních žánrech a literárněvědných termínech.
Postihne smysl textu, vysvětlí důvody a důsledky různých interpretací téhož textu,
porovná je, případně zhodnotí. Využívá informací z odborné literatury, internetu, tisku
a z dalších zdrojů, kriticky je třídí a vyhodnocuje, získané schopnosti a dovednosti
tvořivě využívá v produktivních činnostech rozvíjejících jeho individuální styl (osobní
záznamy, podvojný deník k textu, anotace, recenze).

Práce s textem je nezbytnou součástí vyučovacích hodin literatury, jednak rozvíjí intelekt žáka (nejen
jazykový) a tříbí kritické myšlení, jednak formuje jeho osobnost, postojový aparát i hodnotový
systém. Práce se současným textem byla určena pro oktávu gymnázia a měla být příležitostí
vhodnou mimo jiné k přípravě na ústní maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury. Vyučovací
hodina navazovala na předchozí osobní autentickou zkušenost žáků tohoto ročníku danou setkáním
se spisovatelkou před dvěma roky – účast na literárním čtení autorky organizovaném ve spolupráci
s Knihovnou UJEP v Ústí nad Labem. Vřele podobné akce doporučuji, živý kontakt s literaturou
například právě v podobě autorského čtení je pro žáky inspirativní a může jim dodat potřebný impuls
k aktivnímu čtenářství. Zároveň tato hodina navazovala na předchozí výklad nástinu současné
české literatury – co číst a k čemu na poli soudobé literatury žáky vést.
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Volila jsem nejprve formu skupinové práce prostřednictvím platformy MS Teams. Žáci měli
v jednotlivých skupinách za úkol zjistit podstatné informace o spisovatelce Denemarkové.
Zpřístupnila jsem jim zároveň vlastní prezentaci věnovanou problematice současné české prózy –
román a povídka na dnešních knižních pultech a vyhledat si potřebné indicie k románu Peníze od
Hitlera (téma podlosti, křivdy a msty, příběh Gity Lauschmannové, česko-německé vztahy,
stigmatizace traumat, vina a trest). K jednotlivým skupinám jsem se připojovala víceméně jako
pozorovatel, sledovala jsem pozorně týmovou spolupráci včetně rozdělení rolí a úkolů. Na závěr této
přípravné fáze (cca 20 minut) si žáci měli nahlas přečíst výňatek z literárního díla. Poté jsme
pracovali s textem společně (20 minut) dle obecné struktury pro práci s uměleckým textem. Otázky
k textu a jeho interpretaci by měli být žáci před maturitní zkouškou schopni formulovat sami.
Pokládají je také vyučujícímu, je-li to potřebné. Na závěr hodiny jsem žákům zadala do
poznámkového bloku otázky pro potřeby reflexe činností v rámci hodiny a požádala je o písemné
zpracování do osobních sešitů v aplikaci OneNote v průběhu tzv. asynchronní hodiny v čase, který
si sami žáci zvolí:
• Jak byste zhodnotil/a svůj dnešní výkon?
• V čem jste se cítil/a jistý/á, co vám šlo nejlépe?
• Co byste naopak chtěl/a zlepšit?
• Co příště uděláte jinak?
• Co si můžete vzít z dnešní hodiny jako poučení pro další práci?
Závěrečné hodnocení práce žáků (cca 5 minut) jsem provedla sama – poskytla jsem žákům pozitivní
zpětnou vazbu ke skupinové práci i společné práci s textem. Součástí bylo také zadání pro
samostatnou domácí práci: buď napište recenzi románu, nebo vytvořte výtvarný návrh obalu ke
knize, anebo napište úvahu na téma Co vše je schopen člověk podstoupit a vykonat, aby dosáhl
spravedlnosti?
Příloha 1: výňatek z literárního díla, se kterým jsme pracovali
V kůlně není žárovka, muž rožne oko baterky. Hromadí se tu harampádí. Staré věci, které by se
jednou mohly hodit; většinou si už na ně nikdo nikdy nevzpomene. Polámané hrábě a staré vidle na
snopy. Šrotovník na obilí. Rozdvojené rýče. Lis na slámu a ruční pohrabovačky. Nízký regál
s vylámanými policemi. Vysoká dětská malovaná židlička. Němé, vykuchané, rozložité rádio. Fukar,
rozbitý mlýnek na čištění obilí. Otlučená malovaná almara, které se nedovírají přední dveře; pravá
polovina se zplihle uvolnila a klekla k zemi.
Světle zelená kredenc s posuvnými, skleněnými dvířky a vylámanými šuplíky bez držadel.
Na kredenci trůní tmavohnědá papírová krabice s nápisem Elektrolux, zatížená starou knihou
v kožených deskách. Žena vytrhne muži z ruky baterku. Je natolik fascinovaná papírovou hnědí,
duchem nepřítomná, že muž svůj odpor spolkne. Blíží se ke krabici. Muž škobrtne o převrženou židli
s protrženým, proplétaným sedátkem.
„Zatracená práce, jestli se tu motáme zbytečně a kvůlivá nějaký blbině!?“

Strana 36

Žena se mlčky zastaví před krabicí. Mlčky podá muži baterku, mlčky zdvihne knihu vázanou v kůži
a pohodí ji na zem. Muž si posvítí na nesrozumitelný nápis vrytý švabachem do kožené vazby. Žena
obřadně odklopí křídla krabicového krytu a ustoupí. Mlčky naznačí, ať se muž podívá sám. Čeká.
„No tak, jen se podivej!“
Muž si odplivne.
„Jak ten idiot tu čučím.“
Hrábne do krabice, vyloví tvrdý bílý předmět. Svítí na sešívanou, nesouměrnou kouli. Otočí ji
a ztuhne, baterka zostří kontury zpevněných míst, srůsty švů a upozorní na temné prohlubně
prázdna. Očnice. Obličejový skelet. Muž lebku prudce odhodí zpátky.
„A do prdele! Do prdele, do prdele! – Kde to sebral?“
„Řiká, že to vykopal na zahradě.“ „Na kerý zahradě?“
„Na kerý asi, na naší! Co začíná jabloňovej sad. Renety a ty holovouský malináče.“ Muž si hrčivě
odkašle a odplivne.
„A to našel… to si hrál… to vyčenichal jenom todle?“
„Jenom tohle.“
„No, co na mě tak vejráš, co na mě tak čumíš, třeba, třeba to je takovej ten, ten neandrtálec, co je
dneska vyhrabávaj a píšou vo tom v novinách, dyť to vůbec nemusí bejt…“
„Co budeme dělat?“
Muž pochopí. Není ta správná chvíle na fantazírování. Oni dva si lhát nemusí. Žena to dává najevo
svým pevným postojem, ale i roztřeseným hlasem. Zvlhlýma očima. Muž konstruktivně zvěcní.
„Najdem zbytek. Musí nám říct, kde to našel. A ty si pro něj připravíš nějakou pohádku.“

DENEMARKOVÁ, R. Peníze od Hitlera. 2. vydání (brožovaný dotisk). Brno: Host, 2017. 248 s.
ISBN 978-80-7294-309-8. s. 14–16.
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Příloha č. 2 – rozpracovaná struktura pro práci s výňatkem z uměleckého díla Peníze od
Hitlera
Kritérium

Ověřované vědomosti a dovednosti
I. část

Analýza
uměleckého
textu

•

zasadit výňatek do kontextu literárního díla

•

uvést klíčové motivy a postihnout téma výňatku

•

charakterizovat časoprostor výňatku

•

analyzovat významotvornou funkci názvu literárního díla

•

charakterizovat kompoziční výstavbu

•

pojmenovat literární druh a žánr

II. část

•

charakterizovat vypravěčskou formu

•

popsat postavy vystupující ve výňatku, odhalit motivy jejich chování
ve vztahu k hlavní postavě Gity

•

dokladovat v textu různé vyprávěcí způsoby

•

uvést typy promluv a vysvětlit jejich funkci v textu

III. část

Literárněhistorický kontext

•

charakterizovat jazykové prostředky a jejich funkci ve výňatku

•

pojmenovat některé tropy a figury

•

dokladovat prostřednictvím obrazných i neobrazných jazykových
prostředků nezaměnitelnost autorského stylu

•

zasadit dílo do kontextu autorčiny tvorby s ohledem na tematiku jejích
literárních děl

•

postihnout literární / obecně kulturní kontext současné české
literatury (pojem ženská literatura)
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5. Příklady formativního hodnocení používané v hodinách matematiky
Poznámky a komentáře k textu:
Nejsem určitě proti sebehodnotícím tabulkám apod., ale bez dalších komentářů se může až příliš
snadno stát, že se u tohoto typu jednoduchých pomůcek úplně vytratí formativní hodnocení jako
KONCEPČNÍ přístup a soustava STRATEGIÍ. Tedy přesně to, co bylo zdůrazněno úvodem tohoto
materiálu. Velmi doporučuji k těmto kapitolám dodat nějaké úvodní vysvětlení, kde bude
zdůrazněno, že uvedené pomůcky/příklady jsou jenom součástí celé soustavy mnoha dalších
pedagogických nástrojů, jimiž je možné a nutné zabezpečit formativní hodnocení ve třídě.

Procvičování malé násobilky – první stupeň základního vzdělávání
Příspěvek

Matematika a její aplikace, 1. stupeň ZŠ
(zkušenost aplikovaná na žácích 1. až 3. třídy)

Autor

Mgr. et Mgr. Adamcová Eva

Pracoviště

Základní škola a mateřská škola Libchavy, Dolní Libchavy 153, 56116 Libchavy

Název téma

Procvičování malé násobilky – individuální i skupinová práce

Časový rozsah

45 minut (1 vyučovací hodina)

Stručná anotace

Očekávaný výstup, cíl

Na základě své dosavadní zkušenosti aplikuji určité formy a metody formativního
hodnocení u žáků již od počátku zahájení jejich školní docházky. Formativní hodnocení
mám postavené ve svých vyučovacích hodinách na kombinaci svého hodnocení,
sebehodnocení žáků, ale i skupinového hodnocení a vzájemného hodnocení mezi žáky
ve třídě. Snažím se kombinovat slovní formativní prvky s neverbální složkou hodnocení
(škály, smajlíci, barometry, palce…). Své formativní hodnocení stavím na tom, co se
žákům daří a vede, ale neopomíjím ani oblasti, na kterých by měli žáci ještě zapracovat.
Snažím se je vést k tomu, aby sami objevili cestu, kam se mohou v daných oblastech
posunout a určit si, kdo nebo co jim může pomoci (jak toho dosáhnou).

Aby si žáci s pomocí pedagoga dokázali stanovit aktuální míru svých
individuálních dovedností a schopností v dané oblasti a zároveň si vytyčili, kam se
chtějí v dané oblasti posunout a co nebo kdo jim v tom pomůže.

V úvodu hodiny žákům vysvětlím, že se v aktuální hodině budeme věnovat procvičování malé
násobilky a popíši jim, které postupy a hry k tomu využijeme. V případě potřeby připomenu/objasním
pravidla her, které již žáci z mých hodin dobře znají. Součástí úvodu hodiny je také první
sebehodnotící prvek, kdy se žáci pomocí pomyslné škály od 0 do 10 postaví ke konkrétnímu
číslu, které vyjadřuje jejich dosavadní míru znalosti malé násobilky.
Poté následuje první, individuální, aktivita, při které žáci postupně plní zadané aktivity na
4 stanovištích ve třídě. V průběhu času, kdy se žáci věnují zadané práci, procházím mezi dětmi
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a poskytuji jim průběžné slovní hodnocení. Při tomto průběžném hodnocení se zaměřuji
především na postup práce žáků. Pokud si žák není jistý svou prací, nepředkládám mu hned správný
výsledek, ale vedu ho k tomu, aby sám objevil zdroj, který mu může pomoci ke správnému vypočítání
příkladu (např. může oslovit jiného spolužáka a poradit se s ním nebo nahlédnout do tabulky
násobků a ujistit se ve správnosti výpočtu). Po ukončení aktivity se vracíme zpět do lavic, kde si
prostřednictvím společné kontroly a bodového hodnocení stanovuje každý žák svou
individuální úspěšnost. Žáci mohou získat 1 až 4 body podle toho, kolik aktivit se jim podařilo
stihnout vypracovat (časový prvek), dále další 1 až 4 body podle toho, kolik matematických aktivit
se jim podařilo správně vypočítat (prvek úspěšného výpočtu).
Nikdy se tedy nestane, že by někdo z žáků nezískal žádný bod, protože úkoly se snažím dávat
gradované od nejjednodušších, aby si s nimi dokázal poradit každý z mých žáků. Vnímám jako
velmi důležitý aspekt, který jde ruku v ruce s kvalitním formativním hodnocením, aby měl
každý žák možnost prožít úspěch a byl motivován k další práci.
Poté si pomocí „barometru“ či palce děti zhodnotí, jaká byla jejich úspěšnost v realizované aktivitě
a pomocí jednoho slova popíší, co se jim povedlo. Také já krátce zhodnotím, co na jednotlivých
žácích oceňuji a na co si mají dát příště pozor. Pokud mluvím před celou třídou, snažím se o chybách
hovořit spíše obecně, abych nezpůsobila žákům nepříjemné pocity před ostatními spolužáky.
Poté již následuje druhá část hodiny, skupinová aktivita. Žáci pracují ve skupinách, které máme
stanovené vždy na 1 měsíc, skupiny jsou tvořeny čtyřmi až pěti žáky. Děti si vezmou do skupin své
výstupy z předešlé aktivity a společnými silami hledají, kde udělaly při výpočtech chybu a srovnávají
své výsledky. Já jednotlivé skupiny obcházím a žáci si navzájem sdělují své postřehy – co se
jejich spolužákům podařilo, kde udělali chybu, na co si příště mají dát pozor. I já mám v tuto
chvíli prostor pro individuální slovní zhodnocení práce jednotlivých žáků. Každá skupina poté
krátce shrne, která aktivita byla vyhodnocena jejich členy jako jednoduchá a bezproblémová
a naopak náročná, s častou chybovostí.
Na závěr hodiny si společně s žáky shrneme, co nám konkrétní vyučovací hodina přinesla,
co nového jsme se naučili, a každý žák si stanoví, do jaké míry se posunul v daném učivu
(malé násobilce). Na úplný závěr hodiny dětem poděkuji za jejich aktivní a poctivou práci a dávám
poslední prostor pro jejich sebehodnocení. Pokud jsou žáci spokojení se svou úrovní znalostí
malé násobilky a nepotřebují další procvičování, přesunují se k zelenému smajlíkovi, kterého
máme u okna. Pokud si uvědomují, že jejich znalost malé násobilky není ještě dostačující a potřebují
další procvičování, jdou se postavit ke žlutému smajlíkovi, který je umístěn na skříni. Tím získávám
i já zpětnou vazbu, kolik času mám ještě procvičování malé násobilky věnovat.
Tyto metody a postupy práce spojené s formativním hodnocením žáků prolínají do všech mých
vyučovacích hodin a vyučovacích předmětů. Moji žáci jsou na tento způsob práce již zvyklí, pokud
se jedná o již zvládnuté učivo, většinou nám sebehodnocení a zpětná vazba zabere jen pár minut
ve vyučovací hodině. Větší časovou dotaci věnuji těmto postupům u novější látky nebo u učiva, které
bylo součástí distanční výuky a potřebuji se přesvědčit o tom, do jaké míry ho žáci zvládli. I v rámci
online hodin využívám jednoduché formy sebehodnocení žáků (palec, smajlík, barometr) jako
podklad pro formativní hodnocení žáků v průběhu distanční výuky. V rámci formativního hodnocení
velmi často využívám tyto formulace:
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Ve Tvé odevzdané práci oceňuji…
Obzvlášť se Ti vydařil…
Dle výsledků Tvé práce je patrné, že se v tomto učivu… kvalitně orientuješ…
Tvé řešení je originální…
Bezchybně se Ti podařilo…
Ve Tvé práci jsem objevila … chyby. Věty, kde se chyby objevily, jsem označila puntíkem.
Prosím Tě, ještě se k těmto větám vrať a zkus chyby najít a opravit. Děkuji za spolupráci…
• V pracovním listu si chyboval v… Doporučuji Ti ještě procvičit… Pokud budeš potřebovat mou
pomoc, neváhej se na mne obrátit.
•
•
•
•
•
•

Ověřování znalostí pomocí kvízu, práce s žákem se speciálními vzdělávacími
potřebami – druhý stupeň základního vzdělávání
Příspěvek

Matematika, 2. stupeň základního vzdělávání, 7. třída

Autor

PhDr. Miroslava Huclová, Ph.D.

Pracoviště

31. ZŠ Plzeň

Název téma

Kvíz do matematiky 7. třída s využitím IT + formativní hodnocení i pro žáka se SVP

Časový rozsah

1 vyučovací hodina

Stručná anotace

Příspěvek se zabývá tvorbou kvízu, kterým je možno ověřit zvládnutí učiva nejen
v distanční výuce. Kvíz je vytvořen v platformě MS Forms, která je součástí souboru
cloudových služeb Office 365. Následuje vložení kvízu do Týmu a kanálu v platformě MS
Teams. Známka je zadána ve školním informačním systému Škola OnLine.

Očekávaný výstup, cíl

Ověření znalostí učiva. Ukázka tvoří ucelené využití pro formativní hodnocení žáků
z matematiky. Vychází z praxe distanční výuky na základní škole.

Příspěvek se zabývá tvorbou kvízu, kterým je možno ověřit zvládnutí učiva nejen v distanční výuce.
Kvíz je vytvořen v platformě MS Forms, která je součástí souboru cloudových služeb Office 365.
Následuje vložení kvízu do Týmu a kanálu v platformě MS Teams. Ukázka tvoří ucelené využití pro
formativní hodnocení žáků z matematiky. Vychází z praxe distanční výuky na základní škole.
Známka je zadána v školním informačním systému Škola OnLine.
Mezipředmětové vztahy: vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie.

MS FORMS
Při distanční výuce se mi velmi osvědčilo vytvářet kvízy. Je to velmi efektní nástroj, který můžete
skloubit s MS Teams a rychle a kvalitně ověřit znalosti žáků a přehledně získat zpětnou vazbu.
Získané údaje můžete analyzovat, vytvářet přehledy odpovědí na jednotlivé otázky v kvízu.
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V následujícím textu je názorný průvodce tvorbou kvízu.
Tvorba kvízu
Vytvořte nový formulář s možností Nový kvíz

1.

Zadejte název formuláře. Můžete také zadat nepovinný podnadpis.

2.

Kliknutím na Přidat nový přidáte do formuláře novou otázku. Pro uvedený příklad Volba.

3.

Další nastavení k otázce provedete kliknutím na tři tečky: Matematika. Podnadpis (zobrazí se
řádek pro editaci rovnic). Náhodné pořadí možností (každý žák bude mít v kvízu jinak
upořádanou odpověď). Zaškrtávám tlačítko Povinné (žák je v případě přehlédnutí otázky
upozorněn při odevzdání).
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4. S využitím editoru rovnic zadáte příklad. Při správně typograficky napsaném příkladu jsou
navrženy výsledky příkladu. Zaškrtávací znak označuje správné řešení. Volím Přidat všechny.

5. Takto vypadá kompletní otázka pro žáky včetně bodového hodnocení daného příkladu. Mediální
soubor (obrázek, video) k otázce vložíte kliknutím na ikonu
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6.

Je-li kvíz sestavován na jeden druh otázek, můžete využít nabídku Zkopírovat otázku. Zadáváteli jiný druh otázky volte Přidat možnost.

7.

Náhled zobrazí finální podobu kvízu. Můžete využívat v průběhu přípravy. Získáte přehled
o vizuální podobě pro žáky.
Motiv využijete pro barevné rozlišení kvízu (volba záleží na autorovi). Pro přehlednost můžete
rozlišovat kvízy barevně v závislosti na ročnících či předmětu.

8.

9.

Sdílet využijete pro distribuci odkazu žákům. Odkaz zkopírujete a předáte vhodným
elektronickým kanálem.
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10. Další nastavení formuláře volíte podle vašich požadavků. Pro uvedený příklad kvízu jsou
zaškrtnuty následující příznaky.
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MS TEAMS
Připravený kvíz vložíte do Týmu VII. C Kanál Matematika. Kvíz budou mít žáci k dispozici na konci
hodiny. V kvízu jsou uvedeny příklady, které měli žáci vypracovat v rámci distanční výuky jako
domácí přípravu.
Vložení kvízu a ověření úkolu distanční výuky
1. Kanál Obecné volte Zadání – Vytvořit – Kvíz. Vyberte vypracovaný formulář s názvem
Matematika – početní operace s racionálními čísly.
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2. Vyplňte požadované údaje k novému zadání. Seznamte pomocí pokynů žáky s klasifikací.
Editujte termín a čas odevzdání. Odeslat oznámení o zadání do tohoto kanálu: Matematika.
Zadat.

3. Žáci mají k dispozici kvíz v Týmu VII. C Kanál Matematika. Kliknutím otevřou daný kvíz.
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4. Kanál Obecné, Známky. Po vypracování kvízu se zobrazí pedagogovi jmenný seznam žáků
s počtem získaných bodů. Vždy můžete Otevřít práci studenta a prohlédnou jeho odpověď.

5. Otevřete-li kvíz v MS Forms: Karta Odpovědi. Zde jsou zaznamenány odpovědi žáků v grafické
podobě. Pro možnost bližší analýzy odpovědí lze údaje otevřít v MS Excel.

Strana 48

Hodnocení žáka
Hodnocení provádím v souladu s pokyny v zadání a v souladu s klasifikačním řádem školy. Známky
zapisuji do školního informačního systému. Váhu známky volím s ohledem na obtížnost. K známkám
má přístup žák i zákonný zástupce žáka.
Školní informační systém
Ukázka zadání hodnocení v prostředí Škola OnLine. Zpětnou vazbou, zda byli zákonní zástupci
seznámeni se známkou je elektronický podpis u uvedeného hodnocení.
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Zpětná vazba pro žáka s IVP v oblasti hodnocení
Žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří jsou vzděláváni podle individuálního vzdělávacího
plánu, je nutné hodnotit na základě Doporučení ze školského poradenského zařízení. Pro toto
hodnocení je nutné znát osobnost žáka a stupeň podpůrného opatření. Důležitá je spolupráce jak
se školním speciálním pedagogem, tak zejména s rodinou. V konkrétním případě uvádím zpětnou
vazbu pro žákyni s IVP, stupeň podpůrných opatření 3. Žákyně má středně závažnou poruchu učení,
oslabenou schopnost koncentrace pozornosti, nejvíce jsou oslabeny zejména početní dovednosti.
Rodina i škola se dlouhodobě snaží pracovat na kompenzaci uvedených poruch.
V platformě MS Forms je možno využít slovní hodnocení jednotlivých otázek a jejich odpovědí.
Žákyni takto poskytnu podporu pro opakované řešení kvízu. Tento komentář jí může být nápomocen
k dosažení vyšší úspěšnosti v řešení. Je v souladu s doporučením PPP. Slovní hodnocení provádím
aktivací nabídky Otevřít práci studenta. K jednotlivým příkladům, které byly vyřešeny chybně,
poskytnu zpětnou vazbu. Po domluvě se zákonnými zástupci umožním žákyni vypracovat kvíz znovu
(Odeslat zpět).

Hodnocení u uvedené žákyně doplním slovním komentářem.
Zde ocením práci v platformě MS Teams. Zdůrazním úspěch při orientaci ve vyhledávání kvízu, jeho
zadání, odevzdání a posun mezi oběma vypracovanými testy.
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Hodnocení a opravení písemné práce žákem – střední odborné vzdělávání
Příspěvek

Matematika; obory H, L a M

Autor

Mgr. Josef Bobek

Pracoviště

Střední průmyslová škola Třebíč

Název/téma

Hodnocení a opravení písemné práce žákem

Časový rozsah

3 hodiny
Ještě více než kdy jindy se mi v období distanční výuky osvědčilo zapojení žáků do
opravování a hodnocení jejich vypracovaných písemných prací. Tuto činnost mám
vyzkoušenou i z prezenční výuky.
Stručný popis fází této činnosti:
1.

Připravím zadání písemné práce a zároveň její řešení, které není podrobné, jsou zde
uvedené zejména kroky, které jsou významné pro bodování. Součástí je také stupnice,
kde je uvedena konkrétní známka.

2.

V jedné hodině žáci vypracují a odevzdají písemnou práci, kterou si v období
prezenční výuky okopíruji. (V období distanční výuky originál samozřejmě zůstává
žákům a já dostanu její fotokopii.)

Stručná anotace

Očekávaný výstup, cíl

3.

Kopii písemné práce spolu s řešením vrátím žákům.

4.

Žáci si práci opraví a ohodnotí, chybné příklady vypočítají správně a popíšou chybu
(chyby). Pokud neumí spočítat, ohodnotit nebo najít chybu podle poskytnutého
materiálu – napíšou „nevím“. Při hodnocení popíšou, jaký mají problém, aby příklad
ohodnotili. Opravu písemné práce může žák provést v hodině či za domácí úkol.

5.

V další hodině dořeším a rozeberu situace, které vedly k „nevím“ nebo „neumím
ohodnotit“ individuálně s jednotlivými žáky. (U distanční výuky lze provést
elektronicky.)

6.

Posledním, ale důležitým bodem je shrnutí chyb v písemné práci se vyskytujících
a zodpovězení dotazů.

Očekávaným výstupem je zapojit žáky do hodnocení jejich písemných prací. Žáci se
zapojí do hodnocení a tím se odbourají bariéry mezi žákem a učitelem. Žáci si lépe
uvědomí své chyby v písemné práci, a hlavně dané problematice lépe porozumí. Cíle
jsou dva – lépe si upevnit probranou látku a jasné, přehledné a spravedlivé
hodnocení.

Výuka zejména na SŠ je obvykle koncipovaná tak, že se odpřednáší nová látka s ukázkovými
příklady, které řeší vyučující. Pak následuje procvičování – domácí příprava, samostatná práce ve
skupinách i individuální (tam je na místě formativní hodnocení), pak následuje ověření znalostí
formou písemné práce (využívají se jak otevřené úlohy – ty zejména, tak uzavřené úlohy – testy,
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přiřazovací, ANO/NE na tvrzení). Toto probíhá po probraném celku. Po písemné práci je vhodné
neprobírat nic dalšího. Je to naprosto zbytečné a neefektivní.
Nejdříve je nutné si pečlivě připravit zadání písemné práce a zároveň její řešení, které není
podrobné, jsou zde uvedené zejména kroky, které jsou významné pro bodování. Součástí je také
stupnice, kde je uvedena konkrétní známka. Toto je dobré si rozmyslet a jasně definovat.
Po zveřejnění se to nedá změnit.
Nejdříve žáci napíší písemnou práci, většinou na 30 minut. V období prezenční výuky se odevzdané
práce okopírují. (V období distanční výuky originál samozřejmě zůstává žákům a učitel dostane její
fotokopii). Po odevzdání písemné práce odpoví učitel na případné dotazy a řekne, jak proběhne
opravování a co chce po žácích. Kopii písemné práce spolu s řešením učitel vrátí žákům spolu
s řešením, které lze rozposlat i e-mailem.
Žáci vypracovanou a odevzdanou písemnou práci opraví a ohodnotí, chybné příklady vypočítají
správně a popíšou chybu (chyby). Pokud příklad neumí spočítat, ohodnotit nebo najít chybu podle
poskytnutého materiálu – napíše „nevím“. Při hodnocení popíše, jaký má problém s ohodnocením
příkladu. Opravu písemné práce může žák provést v hodině či za domácí úkol. Zde je důležité pro
žáka najít chybu a hlavně si ji uvědomit. Většinou to žáky baví a ocení důvěru.
V další hodině se dořeší problémové body a rozeberou se situace, které vedly k „nevím“ nebo
„neumím ohodnotit“ individuálně s jednotlivými žáky.
Posledním, ale důležitým bodem je shrnutí chyb vyskytujících se v písemné práci a zodpovězení
dotazů. Tyto dva body jsou nejpodstatnější. Důležité je shrnutí chyb, vysvětlení a hlavně doporučení,
aby se neopakovaly. Je vhodné žákům ještě umožnit opravnou písemnou práci, aby přesvědčili, že
látku zvládli. Tuto práci si může napsat kterýkoliv žák, povinně ten, který chyběl. I ten, který měl
jedničku.
U této formy hodnocení jsou žáci přesvědčeni o hodnocení, na kterém se podíleli, jsou si vědomi
svých chyb. A hlavně nemají při hodnocení pocit křivdy. Žáci nemají potřebu podvádět, naopak
spolupracují, což mezi nimi a učitelem vytváří dobré vztahy.
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Prezentace samostatné práce žákem – střední odborné vzdělávání
Příspěvek

Matematika; obory H, L a M;

Autor

Mgr. Josef Bobek

Pracoviště autora

Střední průmyslová škola Třebíč

Název/téma

Prezentace samostatné práce žákem

Časový rozsah

1 hodina

Stručná anotace

Metodu lze použít jak v případě výuky prezenční, tak v případě online výuky distanční.
Stručný popis fází této činnosti:
1. Žáci dostanou k vypracování zadání samostatné práce. Může to být v hodině i domácí
úkol.
2. Žáci úkol vypracují. Mohou pracovat samostatně či ve skupinách.
3. Vylosujeme žáka, který má svůj úkol prezentovat.
4. Žák diskutuje s učitelem i spolužáky nad problematickými místy úlohy.
5. Žák prezentuje výsledek své práce.
6. V případě, že žákovi dělalo velké problémy vyřešení úkolu, pomůže mu úlohu vyřešit
spolužák.
7. Slovní hodnocení práce učitelem.

Očekávaný výstup, cíl

Očekávaným výstupem je prezentování svých dosažených výsledků vylosovaným
žákem, zapojit do hodnocení ostatní žáky a popřípadě vyvolat spolupráci žáků. Cílem
je vést žáky k samostatnosti, umět své výsledky vysvětlit a prezentovat.

Důležité je připravit si zajímavé příklady, které pomohou objasnit probíranou látku a žáky zaujmou.
Žáci dostanou k vypracování toto připravené zadání samostatné práce, které vypracují. To je
důležité mít efektivně připravené, aby došlo k posunu ve výuce, ukázalo se, co žáci neumí
a procvičila se prezentace výsledků. Může to být úkol zadaný v hodině i domácí úkol. Žáci mohou
pracovat samostatně či ve skupinách. Žák diskutuje s učitelem i spolužáky nad problematickými
místy úlohy. Toto probíhá v průběhu řešení samostatné práce.
Po vypracování samostatné práce žák prezentuje výsledek své práce.
Žáka (skupinu), který má svůj úkol prezentovat, vylosujeme. Ve skupině si zvolí žáka, který bude
prezentovat. Losování má za důsledek fakt, že pracovat při samostatné práci musí všichni, protože
nikdo neví, kdo bude vylosován. Losování lze provést kartičkami, dřívky, na kterých jsou jména
(skupiny). Vždy je ale lepší, aby prezentoval jeden z nich. Při skupinové práci mohou ostatní členové
spolupracovat a prezentaci doplňovat. Je to opět důležitý moment, který rozvíjí komunikaci. Při
prezentaci se rozvíjí jak matematické dovednosti, tak komunikace a přehled.
V případě, že žákovi dělalo velké problémy vyřešení úkolu, pomůže mu úlohu vyřešit spolužák nebo
žák ze skupiny. Podstatou je správně pomoci žákovi, který prezentuje. Ať již žákem ze skupiny,
dalším žákem nebo učitelem. Je dobré dodržet toto pořadí.
Na závěr je důležité slovní hodnocení spolužáků a učitele. Učitel potom může převést slovní
hodnocení na sumativní, které se často očekává.
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Cílem je rozvinout nejen matematické dovednosti, ale i komunikaci a hlavně prezentovat a obhájit
své výsledky. Učitel poznává problémy, které žáci s látkou mají, a na to reaguje. Učitel v konečném
hodnocení shrne a vyhodnotí jak matematické hledisko, tak prezentaci. Důležité je okomentovat
i názory ostatních spolužáků a popřípadě ohodnotit aktivní žáky. Metodu lze použít jak v případě
výuky prezenční, tak v případě online výuky distanční.

Videonahrávka – hodnocení žáků
Odkaz ke shlédnutí

Videonahrávka - matematika
Odkaz ke shlédnutí
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6. Příklady formativního hodnocení používané v dalších předmětech
s využitím IT
Poznámky a komentáře k textu:
Nejsem určitě proti sebehodnotícím tabulkám apod., ale bez dalších komentářů se může až příliš
snadno stát, že se u tohoto typu jednoduchých pomůcek úplně vytratí formativní hodnocení jako
KONCEPČNÍ přístup a soustava STRATEGIÍ. Tedy přesně to, co bylo zdůrazněno úvodem tohoto
materiálu. Velmi doporučuji k těmto kapitolám dodat nějaké úvodní vysvětlení, kde bude
zdůrazněno, že uvedené pomůcky jsou jenom součástí celé soustavy mnoha dalších pedagogických
nástrojů, jimiž je nutné zabezpečit formativní hodnocení ve třídě.

Prezentace referátů - druhý stupeň základního vzdělávání
Příspěvek

Svět práce
Pěstitelské práce (dívky, 7. ročník)

Autor

Sylva Ondříčková

Pracoviště

ZŠFŠ Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27

Název/téma

Prezentace referátů z off-line hodin z oboru ovocnářství, pěstování pokojových
a okrasných rostlin

Časový rozsah

2 vyučovací hodiny

Stručná anotace

Očekávaný výstup, cíl

Při zadávání referátů bylo důležité dbát na srozumitelnost témat a přesné vymezení kritérií
(forma, rozsah, fotodokumentace, zdroje). Při prezentaci dívky musely pracovat i s technikou
(počítač, interaktivní tabule, mikrofon, kamera), protože prezentované referáty předváděly
i druhé skupině, která je na distanční výuce doma. Výrazné problémy se ukázaly s uváděním
zdrojů (což bylo způsobeno nezkušeností) a s popisem obrazového materiálu, kde mnohdy
chyběly popisky a prezentující je do svého příspěvku dala jen pro oživení.
Vyhledat ve více zdrojích informace k danému tématu a přednést hlavní informace
ostatním v přiměřeném formátu, reagovat adekvátně na přednesený projev, dokázat
určit, zda byla dodržena stanovená kritéria.

Distanční výuka byla očekávána již od počátku školního roku, a proto jsem se (kromě praktických
činností) zaměřila na včasné formulování hlavních kritérií pro zpracování samostatné domácí práce.
Tato kritéria jsme s děvčaty ze 7.A i 7. B sestavovali společně, aby mohla sama rozhodnout, co
považují za důležité a i pro sebe před tabulí za zvládnutelné.
Práce byla zadaná s téměř dvouměsíční lhůtou, aby bylo dost času prostudovat různé zdroje
a podrobně se se zadaným tématem seznámit.
Na prvním místě jsme rozhodovali o formě – zda powerpointové prezentace či zda postačí klasický
referát psaný rukou či na počítači. Jako optimální zvolila většina powerpointovou prezentaci
v rozsahu 6–8 slidů. Ne všichni ale nakonec tuto formu zvolili, což při závěrečném hodnocení
nevadilo. Formu jednoznačně převážilo ústní podání a přesvědčivost prezentující dívky.
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Kromě faktů a jejich výběru předložené práci hodně svědčila doprovodná fotodokumentace. Ne vždy
dívky zvolily vhodný obrazový materiál, mnohdy nevěděly, co na použité fotografii vlastně je (nějaká
okrasná rostlina – to nestačilo).
Během seznamování s tématem jsme měli možnost požádat o přerušení a nechat si neznámý pojem
vysvětlit, či sami doplnit, co nás zaujalo. Totéž mohly učinit dívky doma u monitorů. Vzhledem
k opravdu ukázněné skupině nebyl problém se skákáním do řeči či jinými projevy nevhodného
chování ani na straně doma sledujících, ale ani přítomných ve škole. Ukázalo se však za vhodnější
zastavovat přednášející pouze při příliš rychlém toku informací, a kromě zápisků zajímavostí si dělat
poznámky pro případné dotazy až po ukončení prezentace.
Prezentující museli pracovat s velkým množstvím informací a zpracovat je do přijatelné podoby pro
ostatní. Při prezentaci bedlivě sledovali, jak ostatní reagují. Hlídali si zřetelnou artikulaci a plynulý
srozumitelný projev a důraz kladli na podstatné informace či zajímavosti k dané problematice.
Na konci uvedené práce byly vyžadovány alespoň tři různé zdroje. Kromě Wikipedie a dalších
internetových stránek byly použity zahradnické příručky všeho druhu, časopisy i vlastní zkušenosti
a rady rodičů či dalších dospělých.
Po skončení prezentace byla vybízena k reakci děvčata jmenovitě podle seznamu účastníků na
„teamsovém“ setkání a poté i přítomní ve třídě. Každý se měl snažit vyjádřit, zda práce vyhovovala
daným kritériím, co bylo její hlavní předností, co se povedlo méně, na co dát příště pozor, čím
přednášející zaujala, čím naopak ztratila pomyslné body, zda šlo dělat pohodlně zápisky, zda bylo
téma přiblíženo tak, že by se o něm dalo podrobně hovořit, protože bylo skvěle zpracováno
a srozumitelně vysvětleno, co ještě k tématu by bylo dobré se dovědět a podobně.
Prezentující naopak neformálně informovala, kolik času jí práce zabrala, jak se jí dané téma
zpracovávalo, jak se cítila před tabulí (a ještě navíc s technikou), čeho by se příště vyvarovala, na
co by kladla větší důraz, co by vynechala či doplnila.
Závěr
Sama jsem byla mile překvapena poměrně vysokou úrovní zpracování zadaných témat a skvělou
prezentací naprosté většiny z nich. I u méně zdařilých prací se spolužačky snažily najít pozitiva a to
špatné sdělit autorce co nejšetrněji. Zapojení všech, přestože šlo o děvčata ze dvou různých tříd,
bylo pro mne důkazem, že i tento poněkud netradiční způsob výuky přináší opravdu přesvědčivé
výsledky. Mnoho dívek se bálo před tabulí mluvit, ale ostatní je velmi mile povzbuzovali a pomáhali
jim s technikou.
Protože nešlo o známku, nešlo vlastně nic zkazit, vystupovaly a projevovaly se žákyně mnohem
otevřeněji, než by tomu bylo při klasifikovaném projevu. Dosahovaly také mnohem lepších výsledků,
než by tomu bylo při formálním přečtení referátu, jak se dříve občas dělo.
V praxi jsme si vyzkoušely vrstevnické učení, schopnost vyhledat informace a náležitě je zpracovat
a předat ostatním. Zároveň jsem mohla pozorovat vztahy ve skupině, míru empatie a výši emoční
inteligence u všech členek skupiny (samozřejmě u těch ve třídě to bylo snadnější, ale i ty doma
dokázaly vystupující hodně podpořit a pravdivě ohodnotit její ústní projev, protože měly do kamery
nastavenou interaktivní tabuli a byly odkázány pouze na hlas z mikrofonu).
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Podobně byly zpracovány referáty o jednotlivých evropských státech v pátém ročníku ve vlastivědě
a žáci bez výjimky zvládli zpracovat powerpointovou prezentaci a přednést svůj příspěvek ostatním před
tabulí. Spolužáci měli danou osnovu, co v práci sledovat, a dokázali určit, do jaké míry byla jednotlivá
kritéria splněna, co a jakým způsobem by se dalo vylepšit a co zaslouží opravdu velké ocenění.
Autorka doporučuje k formativnímu hodnocení teorii:
Článek ze 40. čísla Učitelských novin Na semaforu zelená
D. Wiliam, S. Leahyová: Zavádění formativního hodnocení (EDULAB 2015)
K. Starý, V Laufková: Formativní hodnocení ve výuce

Neživá příroda – první stupeň základního vzdělávání
Příspěvek

Kde se vzaly, tu se vzaly
Prvouka 3. roč., Člověka a příroda

Autor

PaedDr. Ivana Janoušová

Pracoviště

ZŠ a MŠ Dolní Rožínka

Název/téma

Neživá příroda – horniny, nerosty

Časový rozsah

1–2 vyuč. hodiny (možno spojit s hodinou literární výchovy – viz motivační báseň)
Cíl: opakování učiva prvouky s prvky samostatné práce, práce ve dvojici, prvky
formativního hodnocení (otevřené otázky, tříbarevný text, jedna věta na závěr hodiny,
pochvala spolužákovi). V procesu opakování učiva se mi osvědčilo
•

•
Stručná anotace
•
•
•
•
•
•

Očekávaný výstup, cíl

v úvodu vyzvat žáky k zamyšlení se
− nad smyslem probíraného učiva,
− nad stupněm osvojení si učiva,
umožnit žákům krátce prolistovat si danou kapitolu s cílem evokovat probrané učivo a
odstranit případnou bezradnost, nervozitu, nejistotu,
podnítit žáky k vytvoření vlastní „databáze“ pojmů, poznatků
využít jejich zvědavosti, napětí ke stimulaci,
využití tříbarevného testu – zajišťuje aktivizaci jednoho každého žáka, následné
porovnání vědomostí se spolužákem, zaručuje žákům jistotu úspěšného výsledku; takto
získané vědomosti jsou hlubší a trvalejší,
závěrečná sebereflexe – kam se žákovi podařilo „posunout se“,
reflexe spolupráce se spolužákem, najít důvod pro pochvalu,
vyslovení pochvaly před třídou.

OV: Žák roztřídí a pojmenuje vybrané horniny a nerosty podle nápadných určujících znaků.
Cíl: Shrnout a zopakovat učivo, doplnit vědomosti samostudiem i konfrontací vědomostí se
spolužákem, vést žáky k sebehodnocení, vzájemnému hodnocení, zaručit pocit bezpečí.
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Příklady sebehodnocení, sebereflexe rodičů, stanovení kritérií hodnocení –
první stupeň základního vzdělávání
Příspěvek

Sebehodnocení žáků, sebereflexe rodičů, stanovení kritérií hodnocení

Autor

PaedDr. Ivana Janoušová

Pracoviště

ZŠ a MŠ Dolní Rožínka

Název/téma

Příklady sebehodnocení žáků, sebereflexe rodičů, stanovení kritérií hodnocení
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7. Jak na formativní hodnocení
Podnětné materiály k formativnímu hodnocení dostupné na:
https://www.nidv.cz/bulletiny?task=bulletins.download_pdf&id=38

https://kritickemysleni.cz/
http://www.ctenarska-gramotnost.cz/
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