
Hodnocení žáků v oboru Dějepis 

Kritéria Metody a nástroje Pravidla 

1.V dosahování výchovně vzdělávací cílů a 

dosahování klíčových kompetencí    

2.Co hodnotíme 3.Kdy provádíme hodnocení, jak provádíme hodnocení 

   Sledujeme: 

 dovednost vyhledávat a třídit historické 

informace,   

      práce s učebnicí, atlasem, internetem  

 schopnost uvádět fakta do souvislostí,   

      přemýšlet v historických souvislostech 

 přesnost a výstižnost vyjadřování 

 schopnost pracovat v týmu 

 dovednost analyzovat a hodnotit výsledky     

      své práce - portfolio 

 přispívat k diskusi ve skupině i ve třídě 

 schopnost ocenit naše tradice a kulturní a  

      historické dědictví 

 schopnost plnit povinnosti a závazky 

 vyvíjet aktivitu, samostatnost a zájem o  

      učení 

 mít povědomí o vývoji lidské společnosti, 

dělení dějin na úseky 

  Zaměřujeme se: 

 aktivitu, samostatnost, tvořivost 

 zájem o výuku 

 domácí přípravu 

 schopnost aplikovat poznatky 

 úroveň vědomostí a myšlení 

 

Metody 

 kontrolní test 

 ústí zkoušení 

 skupinová práce 

 samostatná práce 

 rozhovor 

 zapojení v hodině 

 kvízy, kartičky významných osobností 

našich   

      dějin, razítka, křížovky, soutěže 

 vedení sešitů 

 seminární práce, referáty, aktuality 

 orientace na historické mapě 

 výroba pomůcek, modelů 

      Nástroje 

 rozhovor 

 zapojení v hodině 

 výroba pomůcek, modelů 

 práce s historickou mapou 

 sebehodnocení 

 kritéria pro konkrétní činnosti 

Kd  Kdy 

 po tematických celcích- test ( známka) 

 ústní zkoušení průběžně v hodině 2x za pololetí 

(známka) 

 u náročnějších témat rozdělením úkolů,  

následuje prezentace (pochvala do ŽK) 

 

J     Jak 

 razízka za domácí úkoly, aktivitu, práci v hodině 

 malá 1 za jednodušší úkoly, odpovědi v křížovkách, 

aktivitu v hodině např. 10 malých jedna velká do ŽK 

 známka podle klasifikačních stupňů při ústním 

zkoušení, při písemném textu, opakování celků 

 pochvala do ŽK za referáty, seminární práce, 

olympiády, dílčí úspěchy, aktivitu 

 



Sady kritérií s indikátory  pro hodnocení očekávaného výkonu žáka  z hlediska stanovených cílů 

Z hlediska výchovně vzdělávacích cílů 

Kritérium Indikátor pro kvalitu 1 Indikátor pro kvalitu 3 Indikátor pro kvalitu  

Člověk v dějinách Žák uvede příklady zdrojů informací o 

minulosti, pojmenuje instituce, kde 

jsou zdroje shromážděny 

Žák chybuje ve specifikaci zdrojů 

informací, pojmenuje pouze některé 

instituce 

Žák se neorientuje a neuvede 

zdroje informací ani příklady 

institucí 

Žák se orientuje na časové ose, řadí 

hlavní historické epochy 

v chronologickém sledu 

Žák se na časové ose orientuje 

sporadicky, historické epochy řadí 

pouze s pomocí 

Žák se na časové ose 

neorientuje, historické epochy 

nedokáže zařadit 

Počátky lidské společnosti Žák charakterizuje život pravěkých 

sběračů a lovců, jejich materiální a 

duchovní kulturu 

Žák dokáže charakterizovat život 

pravěkých lidí povrchně, nechápe 

souvislosti mezi materiálním a 

duchovním aspektem 

Žák nedokáže popsat život 

pravěkých lidí, neuvede ani 

příklady jejich materiální a 

duchovní kultury 

Žák objasní význam zemědělství, 

dobytkářství a zpracování kovů pro 

lidskou společnost 

Žák uvede některé příklady 

zemědělských destinací, ale nechápe 

jejich přínos pro společnost 

Žák neuvede příklady 

rozvinutých zemědělských 

společností ani význam pro 

lidstvo 

Žák uvede příklady archeologických 

kultur na našem území 

Žák jmenuje pouze malou část 

příkladů archeologických kultur 

Žák se v příkladech 

archeologických kultur 

neorientuje 

Nejstarší civilizace, kořeny evropské 

kultury 

Žák rozpozná souvislosti mezi 

přírodními podmínkami a vznikem 

prvních zemědělských civilizací 

Žák jmenuje některé zemědělské 

civilizace, ale nechápe souvislosti 

s přírodními podmínkami 

Žák nedokáže pojmenovat první 

zemědělské civilizace ani 

souvislosti s přírodními 

podmínkami 



Žák demonstruje na konkrétních 

příkladech přínos antické kultury, 

uvede osobnosti antiky, zrod 

křesťanství a souvislosti s judaismem 

Žák uvede některé osobnosti antiky, 

vysvětlí podstatu křesťanství, ale 

nechápe přínos a souvislosti 

Žák neuvede příklady ani přínos 

antické kultury, neovládá 

souvislosti 

Žák porovná formy vlády a postavení 

společenských skupin v jednotlivých 

státech a vysvětlí podstatu antické 

demokracie 

Žák vyjmenuje formy vlády, ale neumí 

je porovnat, nevysvětlí podstatu 

demokracie 

Žák neovládá příklady forem 

vlády, nevyjmenuje ani 

společenské vrstvy 

Křesťanství a středověká Evropa Žák popíše změny v Evropě v důsledku 

příchodu nových etnik a vzniku států 

Žák uvede příklady některých etnik v 

Evropě, ale nespecifikuje důsledky 

změn 

Žák nepopíše změny v Evropě a 

neuvede příklady pohybu 

nových etnik 

Žák porovná základní rysy 

západoevropské, byzantsko-slovanské a 

islámské kulturní oblasti 

Žák popíše základní události a oblasti, 

ale neporovná jednotlivé kultury ani 

vliv islámu 

Žák nedokáže základní rysy 

popsat 

Žák objasní situaci Velkomoravské říše 

a vývoj českého státu v evropských 

souvislostech 

Žák se orientuje v základních státních 

útvarech na našem území, nedokáže je 

ale charakterizovat a nevidí souvislosti 

Žák se neorientuje ve státních 

útvarech na našem území 

Žák vymezí úlohu křesťanství a víry 

v životě člověka, konflikty mezi 

světskou a církevní mocí 

Žák objasní podstatu křesťanství, ale 

nechápe význam víry ani konflikty 

mezi světskou a církevní mocí 

Žák neuvede úlohu křesťanství 

v životě společnosti 

Žák ilustruje postavení vrstev 

středověké společnosti, uvede příklady 

románské a gotické kultury 

Žák uvede základní znaky a vrstvy 

středověké společnosti pouze 

sporadicky, přehled o románské a 

gotické kultuře je povšechný 

Žák neuvede znaky středověké 

společnosti, neorientuje se 

v jejich vrstvách, neuvede 

příklady kultur 



Objevy a dobývání, počátky nové 

doby 

Žák vysvětlí podstatu a zdroje 

renesance, humanismu a reformace 

Žák má pouze povšechné znalosti, 

neuvede souvislosti mezi nimi 

Žák nedovede charakterizovat 

uvedené pojmy 

Žák vymezí význam husitské tradice 

pro český politický a kulturní život 

Žák má o husitském hnutí povšechný 

přehled, nedokáže vymezit jeho 

význam 

Žák má o husitských tradicích 

minimální znalosti 

Žák demonstruje průběh, příčiny 

důsledky zámořských objevů 

Žák objasní jen základní objevy, 

neuvede příčiny ani důsledky 

Žák nemá o zámořských 

objevech žádné znalosti 

Žák objasní postavení českého státu 

v rámci habsburské monarchie 

Žák částečně objasní postavení 

českého státu v rámci habsburské 

monarchie 

Žák nezná souvislosti, nedokáže 

vysvětlit význam českého státu 

v habsburské monarchii 

Žák objasní příčiny a důsledky 

třicetileté války, konkretizuje 

absolutismus, konstituční monarchii a 

parlamentismus 

Žák s problémy objasní příčiny a 

důsledky třicetileté války, s pomocí 

učitele konkretizuje absolutismus, 

konstituční monarchii a 

parlamentismus 

Žák nedokáže popsat příčiny, 

průběh a důsledky třicetileté 

války 

Žák uvede základní znaky kulturních 

styků, představitele, památky 

Žák rámcově uvede základní znaky 

kulturních styků a představitele 

Žák nezná základní znaky 

kulturních styků, představitele a 

památky 

Modernizace společnosti Žák vysvětlí podstatné změny všech 

oblastí moderních společností v Evropě 

i ve světě a rozdílné tempo 

modernizace 

Žák částečně chápe a vysvětlí 

podstatné změny všech oblastí 

moderních společností v Evropě i ve 

světě a rozdílné tempo modernizace 

Žák má vážné mezery 

v základních pojmech, nedokáže 

vysvětlit podstatné změny všech 

oblastí moderních společností 

v Evropě i ve světě a rozdílné 

tempo modernizace 



Žák objasní význam francouzské 

revoluce a napoleonských válek 

Žák má základní znalosti o 

francouzské revoluci a napoleonských 

válek  

Žák se neorientuje v příčinách, 

průběhu a důsledcích 

francouzské revoluce a 

napoleonských válek 

Žák vysvětlí utváření novodobých 

národních hnutí u nás i v Evropě 

Žák částečně vysvětlí utváření 

novodobých národních hnutí u nás i 

v Evropě 

Žák nedokáže vysvětlit utváření 

novodobých národních hnutí u 

nás i v Evropě 

Moderní doba Žák charakterizuje totalitní systémy, 

příčiny a důsledky pro svět 

Žák pojmenuje totalitní systémy, 

neuvede ale jejich rysy ani důsledky 

Žák neobjasní rysy totalitních 

režimů ani příčiny a důsledky 

Žák na příkladech vyloží 

antisemitismus, rasismus a jejich 

nepřijatelnost z hlediska lidských práv 

Žák v hrubých rysech vysvětlí pojmy, 

ale nedokáže specifikovat jejich 

nepřijatelnost 

Žák pojmy nevysvětlí, nechápe 

souvislosti 

Žák zhodnotí postavení ČSR 

v evropských souvislostech 

Žák se v hlavních faktech orientuje 

pouze povrchně 

Žák se v událostech neorientuje 

Rozdělený a integrující svět Žák vysvětlí příčiny a důsledky vzniku 

bipolárního světa 

Žák uvede některé rysy a konflikty, 

neuvede je do souvislostí 

Žák nedovede bipolární svět 

charakterizovat 

Žák doloží mocenské a politické 

důvody euroatlantické hospodářské a 

vojenské spolupráce 

Žák nedokáže doložit důvody 

spolupráce, uvede pouze základní 

fakta 

Žák neuvede ani základní 

principy spolupráce 

Žák prokáže základní orientaci 

v problémech současného světa 

Žák se v problémech současného světa 

orientuje povrchně 

Žák nemá prakticky žádný 

přehled 

 

 

 



                                                                                   Z hlediska klíčových kompetencí 

Kritérium Indikátor pro kvalitu 1 Indikátor pro kvalitu 2 Indikátor pro kvalitu 3 

Kompetence k učení 

Znalosti historie 

Žák si osvojuje znalosti o vývoji lidské 

společnosti tvořivým přístupem 

 

Žák si osvojuje znalosti pasivně 

 

Žák si poznatky neosvojuje ani pasivně 

 

Kompetence k řešení 

problémů 

Práce s historickou 

literaturou 

Žák vyhledává informace v učebnici, 

atlase, obrazových materiálech, na 

internetu apod. 

Žák neužívá rozšiřující informace, 

pracuje pouze se zápisem 

Žák si vede nedostatečné záznamy, jiné 

zdroje neužívá 

Kompetence 

komunikativní 

Formulace myšlenek 

Žák výstižně formuluje své myšlenky a 

vyjadřuje se logicky 

Žák odpovídá jednoduchými větami 

bez logické stránky 

Žák neodpovídá na zadané otázky 

Kompetence personální 

Spolupráce 

Žák pracuje aktivně, umí pracovat 

v týmu 

Žák je spíše pasivní, do týmové práce 

se zapojí s obtížemi 

Žák je pasivní, v týmu nepracuje 

Kompetence občanské a 

pracovní 

Chápaní vývoje lidské 

společnosti 

Žák poznává a chápe logiku vývoje 

lidské společnosti, formuluje si hrdost 

na kulturní vývoj svého národa, vytváří 

si i vztah k umění 

Žák logiku vývoje lidské společnosti 

nechápe, neumí vysvětlit příčiny 

vývoje, chápe, že je nutné znát historii 

svého národa, ale nesnaží se o to 

Žák nechápe nutnost znát historii, nezajímá 

se o ni 

 

 



Sady kritérií s indikátory pro hodnocení žáků z hlediska používaných metod ( činností ) 

Skupinová práce – hodnocení práce skupiny 

Kritérium Indikátor pro kvalitu 1 Indikátor pro kvalitu 3 Indikátor pro kvalitu 5 

Rozdělení rolí ve skupině Žáci samostatně rozdělí jednotlivé role 

ve skupině podle vlastních 

schopností,využijí zkušeností z 

předešlé práce, tolerují jeden druhého a 

vzájemně si důvěřují 

Žáci si rozdělí jednotlivé role ve 

skupině, rozdělení je nahodilé 

nevychází ze znalostí spolužáků, při 

práci hlasitě diskutují a vzájemná 

důvěra je malá 

Žáci si rozdělí role s velkou 

námahou, často svá rozhodnutí 

mění, některé členy ve skupině 

vyčleňují 

Práce se zadáním Žáci si zadání pozorně přečtou, 

prodiskutují zda zadání všichni 

porozuměli a na základě toho si určí v 

čem spočívá problém.   

Žáci si zadání přečtou, nedaří se jim 

odhalit, čem spočívá problém ačkoliv 

se snaží. 

Žáci vyčkávají, až jim učitel 

poradí jaký problém mají řešit. 

Sami se nesnaží. 

Rozbor problému Žáci pojmenují  všechny důležité 

složky problému, provedou rozbor a 

naplánují si jednotlivé kroky k jejich 

vyřešení 

Žáci pojmenují jen některé složky 

problému, rozbor provedou jen 

částečně proto řešení problému je 

neúplné 

Žáci si neuvědomují, že je třeba 

rozbor provést, proto pojmenují 

jen některé složky problému. 

Řešení problému Žáci hledají postupná řešení, využívají 

zkušeností z předcházejících témat 

navrhují přiměřená řešení, využívají 

připravené materiály.Pracují 

promyšleně, odborně diskutují 

Žáci hledají řešení.Pracují nahodile, 

zmateně používají připravené 

materiály. Dřívější znalosti využívají 

minimálně. Diskutují poměrně hlasitě 

občas se odchylují od práce 

Žáci nepřemýšlí, zda-li podobný 

problém již řešili,nesnaží se 

odhalit problém mechanicky 

něco řeší. Často se odchylují od 

vlastní práce 

Komunikace Žáci společně zvažují možná řešení, 

živě diskutují a dokáží se domluvit na 

Pouze někteří členové skupiny se 

zapojí do diskuse nad řešením 

Žáci nediskutují, řešení úkolu 



společném řešení  úkolu,ostatní jsou pasivní, diskuse není 

živá a tvořivá 

nechávají na jedinci 

Obsažené informace Žáci v úkoly předkládají všechny 

potřebné informace, které získaly 

řešením úkolu. Informace jsou 

zajímavé, vypovídající neodchylují se 

od tématu 

Žáci předkládají informace , které 

získaly řešením úkolu. Informace však 

nejsou ucelené, postrádají zajímavosti, 

v řadě přídadů se odchylují od tématu 

Žáci předkládají velmi málo 

informací. Informace nejsou 

ucelené a odchylují se od tématu 

Přehlednost Žáci předkládají informace které jsou 

přehledné, obsahují všechny důležité 

informace, v přehledu se dá velmi 

dobře orientovat a pochopit jeho obsah 

Žáci předkládají informace chaoticky. 

Obsah není úplný,nedá se v přehladu 

dobře orientovat 

Žáci ztrácejí důležité informace,  

Časový limit Žáci si uvědomují, že je potřeba po  

dobu určenou na vyřešení problému 

intenzivně pracovat.Sami si hlídají 

dodržení času. Práci končí včas nebo 

před časovým limitem a vyřeší všechny 

úkoly 

Žáci těžko chápou, že je třeba si práci 

rozvrhnou časově. Problémy řeší 

nerovnoměrně, některé nevyřeší.Na 

zbývající čas musí být 

upozorněni.Časový limit dodrží 

Žáci značně překročí časový 

limit. 

V časovém limitu úlohy nevyřeší. 

Prezentace Žáci se domluví na prezentaci, drží se 

tématu, prezentují výsledky svého 

řešení přehledně, srozumitelně, 

používají odbornou terminologii, 

mimiku, gesta. Hovoří spatra, 

Prezentace zaujme ostaní je poutavá 

Žáci se na prezentaci nedomluví. 

Improvizují víc než je užitečné.Sled 

informací je nejasný,mluví málo 

hlasitě, vynechávají některé údaje, 

tápou při volbě slov, nepřečtou text, 

nepoužívají mimiku.Prezentace není 

poutavá 

Žáci se nedohodli, za skupinu 

hovoří jen jeden a zbylí jen 

postávají, nebo se překřikují. 

Informace se zdvojují, zůstanou 

opomenuty. Čtou text doslova, 

hovoří mechanicky. Reakce 

publika je negativní 



Celkový dojem Žáci vyřešili úlohy správně, při práci 

dodrželi všechna kritéria, celkový 

dojem z jejich práce je velmi dobrý 

Žáci se při řešení úloh dopustili řady 

chyb, některá kritéria se jim nepodařilo 

dodržet. Dojem z jejich práce je vlažný 

Žáci se při řešení úloh dopustili 

závažných chyb. Stanovená 

kritéria nedodrželi.Celkový 

dojem z jejicj práceje negativní 

 

Skupinová práce – hodnocení práce  jednotlivce 

Kritérium Indikátor pro kvalitu 1 Indikátor pro kvalitu 3 Indikátor pro kvalitu 5 

Přijmutí role ve skupině Žák diskutuje s ostatními členy 

skupiny a ochotně přijme přidělenou 

roli ve skupině a kvalitně ji splní 

Žákovi je jedno jakou roli ve skupině 

bude mít, roli přijme, kvalitně ji 

nesplní 

Žák nepřijme žádnou roli ve 

skupině  

Zapojení do práce skupiny Žák se stále  aktivně podílí na 

jednotlivých krocích při práci skupiny, 

dokáže zaujímat různé role ve skupině, 

pobízí ostatní členy skupiny, přemýšlí 

o nápadech druhých, oceňuje druhé 

Žák se podílí na práci skupiny,  

v některých krocích je pasivní, zastává jen 

svou roli, ostatními musí být spíš vybízen 

k práci 

Žák je při práci skupiny pasivní, 

do práce musí být členy skupiny 

stále pobízen. Pro skupinu nemá 

takový žák žádný přínos 

Podíl na vyřešení úkolu Žák ve skupině je v roli organizátora  a 

řešitele, přichází stále s novými 

kvalitními příspěvky, svůj nápad si umí 

prosadit 

Žák ve skupině čeká na výsledky práce  

ostatních, pro samostatné řešení 

problému potřebuje pomoc. 

Žák není schopen samostaně řešit 

problém, ve skupině se prakticky 

nezapojuje 

 

 

 



 

 

Projektová práce  

Kritérium Indikátor pro kvalitu 1 Indikátor pro kvalitu 3 Indikátor pro kvalitu 5 

Práce se zadáním Žáci si podrobně prostudují téma a cíl  

projektu, provedou rozbor problému, 

rozdělí si práci, připraví si pomůcky 

Žáci se seznámí s tématem a cíly 

projektu, nedaří se jim odhalit problém, 

nerozdělí si práci, pomůcky si připraví 

jen částečně 

Žáci vyčkají, až se  některý ze 

spolužáků s tématem seznání, 

neodhalí společně problém, 

nepřipraví si pomůcky 

Obsažené informace Žáci uvedou všechny podstatné 

informace, které zjistily při řešení 

problému, použitím literatury, 

internetu, jiných pomůcek 

Žáci uvedou jen některé informace. 

Problém neřešili, jen uvedly takové 

informace, které citovali z literatury, 

internetu. 

Žáci uvedou minimum informací. 

Informace jsou jen částečnou 

citací z literatury, internetu. 

Nesouvisí s problémem 

Přehlednost Žáci uvádějí zjištěné informace 

přehledně, verbální i obrazové 

informace jsou sladěny, působí 

vyváženě 

Žáci uvádějí zjištěné informace. 

Musíme však potřebné hledat. Slovní a 

obrazové informace se zdvojují nebo 

spolu nesouvisí  

Důležité informace se v projektu 

ztrácejí. Převažuje jedna složka 

buď grafická, nebo slovní 

celkově práce vyvolává dojem 

chaosu 

Nápady a myšlenky Žáci sami přišli s vlastními nápady a 

myšlenkami, kterými projekt doplnili 

Žáci projekt doplnili o nápady a 

myšlenky, ale sami je nevymysleli jen 

použili nápady někoho jiného 

Žáci se vůbec nesnažili použít 

jakékoliv nápady a myšlenky 

Prezentace Žáci se domluví na prezentaci, drží se 

tématu, prezentují výsledky svého 

Žáci se na prezentaci nedomluví. 

Improvizují víc než je užitečné.Sled 

Žáci se nedohodli, za skupinu 

hovoří jen jeden a zbylí jen 



řešení přehledně, srozumitelně, 

používají odbornou terminologii, 

mimiku, gesta. Hovoří spatra, 

Prezentace zaujme ostaní je poutavá 

informací je nejasný, mluví málo 

hlasitě, vynechávají některé údaje, 

tápou při volbě slov, nepřečtou text, 

nepoužívají mimiku. Prezentace není 

poutavá 

postávají, nebo se překřikují. 

Informace se zdvojují, zůstanou 

opomenuty. Čtou text doslova, 

hovoří mechanicky. Reakce 

publika je negativní 

Celkový dojem Žáci vyřešili úlohy správně, při práci 

dodrželi všechna kritéria, celkový 

dojem z jejich práce je velmi dobrý 

Žáci se při řešení úloh dopustili řady 

chyb, některá kritéria se jim nepodařilo 

dodržet. Dojem z jejich práce je vlažný 

Žáci se při řešení úloh dopustili 

závažných chyb. Stanovená 

kritéria nedodrželi.Celkový 

dojem z jejicj práceje negativní 

 

Ústní zkoušení 

Kritérium Indikátor pro kvalitu 1 Indikátor pro kvalitu 3 Indikátor pro kvalitu 5 

Požadované poznatky, fakta, definice, 

zákonitosti 

Žák ovládá požadované poznatky, 

fakta, pojmy, definice, zákonotosti 

uceleně, přesně, chápe vztahy mezi 

nimy.Učivo ovládá 

Žák má mezery v ucelenosti a přesnosti 

znalostí, faktů, pojmů, definic a 

zákonitostí.Hlavní myšlenky chápe. Ve 

vědomostech má mezery 

Žák má v poznatcích více mezer 

než znalostí.Souvislosti nemá na 

čem budovat,Nechápe ani hlavní 

myšlenky.Učivo neovládá 

Formulace myšlenek Žák správně a výstižně formuluje 

myšlenky,odpovídá srozumitelně, 

věcně správně, uvažuje logicky 

správně.Postupuje jen s nepatrnou 

pomocí učitele. Může se občas dopustit 

drobné chyby či nepřesnosti 

Žák postupuje s pomocí učitele v 

podstatě správně.Formulace myšlenek 

nejsou vždy přesné, jasné, správné. 

Pochopí však učitelovu opravu 

Žák nechápe hlavní myšlenky. Při 

zkoušení téměř na pomoc učitele 

nereaguje. V myšlení vykazuje 

logické nedostatkya 

nesamostatnost 

 



Písemné zkoušení 

Kritérium    

Požadované poznatky, fakta, definice, 

zákonitosti 

Žák ovládá požadované poznatky, 

fakta, pojmy, definice, zákonotosti 

uceleně, přesně, chápe vztahy mezi 

nimy.Učivo ovládá 

Žák má mezery v ucelenosti a přesnosti 

znalostí, faktů, pojmů, definic a 

zákonitostí.Hlavní myšlenky chápe. Ve 

vědomostech má mezery 

Žák má v poznatcích více mezer 

než znalostí.Souvislosti nemá na 

čem budovat,Nechápe ani hlavní 

myšlenky.Učivo neovládá 

Formulace myšlenek Žák správně a výstižně formuluje 

myšlenky,odpovídá srozumitelně, 

věcně správně, uvažuje logicky 

správně. Může se občas dopustit 

drobné chyby či nepřesnosti 

Žák postupuje  v podstatě správně. 

Formulace myšlenek nejsou vždy 

přesné, jasné, správné. Dopuští se 

podstatnějších nepřesností a chyb 

Žák nechápe hlavní myšlenky. 

Úkoly nevyřeší.  V myšlení 

vykazuje logické nedostatky a 

nesamostatnost. 

Grafický projev Žák se snaží o slušný grafický projev Žákův grafický projev je nedbalý Žákův grafický projev je na nízké 

úrovni 

 

Seminární práce 

Kritérium Indikátor pro kvalitu 1 Indikátor pro kvalitu 3 Indikátor pro kvalitu 5 

Výběr tématu Žák vybírá téma,( pokud mu není 

určeno) která vždy souvisí s 

probíraným učivem, ostatním 

spolužákům slouží k zopakování, 

získání nových poznatků z dané oblasti 

Žák volí téma, které s probíraným 

učivem souvisí pouze okrajově, 

ostatním spolužákům nepřinese téměř 

žádné informace sloužící k zopakování 

nebo doplnění získaných poznatků 

Žák nezvolí žádné téma, pokud 

práci vypracuje úplně se 

odchyluje od tématu.Jeho práce 

nemá žádný přínos 



dané oblasti 

Odbornost Žák zpracuje dané téma na odborné 

úrovni, přesto používaná odborná slova 

a termíny  jsou ostatním srozumitelná 

Žák zpracuje dané téma na odborné 

úrovni ale používání termínů je 

nesrozumitelné, nezozumí jim ani on 

sám nebo se od odbornosti značně 

odchyluje 

Žák zpracuje dané téma na velmi 

nízké odborné úrovni, které je 

pod úroveň předpokládaných 

vědomostím žáky 2.stupně , nebo 

naopak opíše odborný text, 

kterému nikdo nerozumí 

Věcnost, správnost  Žák předkládá práci, jejíž obsah je 

věcný a  správný, informace jsou 

ucelené a srozumitelné. Čtenář nebo 

posluchač se v textu velmi dobře 

orientuje 

Žák předkládá práci která obsahuje 

podstané chyby, je buď velmi dlouhá a 

souvislosti se ztrácejí, nebo příliš 

krátká a řada informací chybí 

Žák předloží práci, která obsahuje 

velké množství podstatných chyb. 

Je nesrozumitelná. Je natolik 

krátka, ze žádné informace 

neobsahuje 

Grafický projev Žák dodržel grafickou úpravu, grafický  

projev je na vysoké úrovni, text je 

čitelný, přehledný verbální a grafické 

části se vzájemně doplňují, celá práce 

působí vyváženě 

Žák se znažil o grafickou úpravu, text 

je čitelný ale neuspořádaný, 

nepřehledný, obrázky, fotografie a 

písemný text se zdvojují nebo spolu 

vůbec nesouvisí. Práce je nevyvážená 

Žák grafickou podobu vůbec 

nedodržel.Chaoticky používal 

spolu nesouvisející text a obrázky 

či fotografie.Práce je nedbalá 

Zpracování Žák dodržel všechna kritéria, která 

musí seminární práce obsahovat: 

Název tématu, jméno zpracovatele, 

obsah, vlastní práce, obrazovou 

přílohu, grafy, tabulky, seznam použité 

literatury. Práce musí být členěna na 

Úvod, Stať, Závěr 

Žák nedodržel všechna kritéria, která 

musí seminární práce obsahovat. Chybí   

některé z kritérií : název tématu, jméno 

zpracovatele, obsah, vlastní práce, 

přílohy, seznam použité literatury. 

Práce není členěna na Úvod, Stať, 

Závěr 

Žák nedodržel víc jak polovinu 

požadovaných kritérií.Chybí 

některá z kritérií : název, jméno 

zpracovatele, obsah, vlastní 

práce, přílohy, seznam použité 

literatury.Práce není čleňena na 

Úvod, Stať, Závěr 



Prezentace Žák se  drží se tématu, prezentuje svou 

práci přehledně, srozumitelně, 

používají odbornou terminologii, 

mimiku, gesta. Hovoří spatra, 

Prezentace zaujme ostaní je poutavá 

Žák při  prezentaci  improvizuje  víc 

než je užitečné. Sled informací je 

nejasný, mluví málo hlasitě, vynechává 

některé údaje, tápe při volbě slov, 

nepřečte  text, nepoužívá mimiku. 

Prezentace není poutavá 

Žák čte text doslova, lámavě, 

málo hlasitě,  hovoří mechanicky. 

Reakce publika je negativní 

 

 

Pravidla hodnocení 

Žáka hodnotíme podle úrovně zvládání různých složek vzdělávání. Zaměřujeme se na pokrok v žákově výkonu nebo v žákově práci. Máme na mysli 

cíle v oblasti dovedností propojené s oblastí znalostí. Určitou kvalitu zvládání v sadě kritérií  nám mohou sloužit grafické symboly, číslice, body, 

slovní pojmenování. 

Na základě hodnotících nástrojů používaných k ověřování výkonu žáka hodnotíme žáka podle klasifikačních stupňů 

 v hodinách průběžně-slovně 

 známkou podle klasifikačních stupňů                                 

Stupeň 1 

 žák tvořivě uplatňuje osvojené poznatky, logicky myslí, dokáže fakta spojovat 

 jeho ústní a písemný projev je přesný a výstižný 

 aktivně se zapojuje do diskuse a práce v týmu 

Stupeň 2 

 osvojené poznatky uplatňuje s menšími chybami, logicky myslí, fakta spojuje s menšími problémy 

 jeho ústní a písemný projev mívá menší nedostatky 

 aktivně se zapojuje do diskuse, v týmové práci je snaživý 



Stupeň 3 

 v osvojených poznatcích chybuje 

 ke správným výsledkům se dopracuje s pomocí učitele 

 logické myšlení je nepřesné, ale s pomocí učitele je dokáže korigovat 

 do diskuse se zapojuje zřídka, je málo aktivní 

Stupeň 4 

 v osvojených vědomostech závažně chybuje, má značné mezery, v logickém myšlení dělá závažné chyby, nedokáže poznatky propojovat 

 ústní a písemný projev vykazuje velké nedostatky, nedokáže samostatně studovat 

 je pasivní, při práci v týmu je pasivní 

Stupeň 5 

 ve vědomostech má velmi závažné nedostatky, nereaguje ani na pomoc učitele 

 v ústním a písemném projevu má velmi výrazné nedostatky 

 do diskuse se nezapojuje, je pasivní, v týmu nepracuje, práci narušuje 

 


