
Hodnocení žáků v oboru Svět práce 

 
Hodnocení žáků v pracovních činnostech se vztahuje především k dosahování očekávaných výstupů a k utváření klíčových kompetencí žáka, ovlivňuje 

osobnostní a sociální rozvoj žáka. Hodnocením učitel ovlivňuje, řídí a usměrňuje výkony, činnosti, chování žáků. 

 

Kritéria                                                         Metody a nástroje                                Pravidla 

1.V dosahování výchovně vzdělávacích cílů 

a dosahování klíčových kompetencí 

2.Co hodnotíme, jaké nástroje používáme 3.Kdy provádíme hodnocení, jak provádíme hodnocení 

Sledujeme: 

➢  dovednost pracovat soustředěně a 

se 

   zaujetím  

➢  tvořivý přístup k práci 

➢  dovednost  spolupracovat 

➢  dovednost pracovat s různými materiály 

➢  dovednost kontroly své i spolužákovy                    

      práce 

➢  dovednost posoudit výsledky své 

    práce a zhodnotit je 

➢  dovednost  hodnotit  

    výsledky práce ostatních spolužáků         

Zaměřujeme se            

➢  na přesnost práce 

➢  na aktivitu, samostatnost a tvořivost 

➢  na projevený zájem o pracovní  

   činnosti 

➢  na zájem o výuku a postoj k předmětu 

➢  na kvalitu výrobku 

➢  na hospodárné využití materiálu 

Metody 

➢  didaktické testy 

➢  technické výkresy 

➢  pracovní postup 

➢  kvalitu výrobku 

➢  estetickou hodnotu výrobku 

➢  funkčnost výrobku  

➢  čistota pracoviště 

➢  skupinová práce 

Nástroje 

➢  vlastní práce s materiálem 

➢  vlastní praktické činnosti 

➢  rozhovor 

Kdy 

➢  testy průběžně po probrání teorie (známkou) 

➢  technické výkresy před zahájením vlastní     

   práce a po probrání teorie( známkou) 

➢  pracovní postup – během vlastní práce na  

   výrobku(známkou) 

➢  estetičnost a funkčnost výrobku po jeho    

   dokončení (známkou) 

Jak 

➢ známkou – testy, technické výkresy, výrobky-   

  zápisem do žákovské knížky 

➢ pochvalou – ústně při vlastní práci, vzorném  

  úklidu, pomoci učiteli 

 



 

 

 

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 5 

Práce s technickými materiály Žák provádí jednoduché práce s 

technickými materiály a dodržuje 

technologickou kázeň 

 

Žák provádí jednoduché práce s 

technickými materiály s obtížemi a 

nedodržuje technologickou kázeň 

Žákneprovádí jednoduché práce s 

technickými materiály a 

nedodržuje technologickou kázeň 

Žák organizuje a plánuje svou pracovní 

činnost 

Žák organizuje a plánuje svou pracovní 

činnost částečně  

Žák neorganizuje a neplánuje svou 

pracovní činnost 

Žák užívá technickou dokumentaci, 

připraví si vlastní jednoduchý náčrt 

výrobku 

Žák užívá technickou dokumentaci, 

nepřipraví si vlastní jednoduchý náčrt 

výrobku 

Žák neužívá technickou 

dokumentaci, nepřipraví si vlastní 

jednoduchý náčrt výrobku 

Žák dodržuje obecné zásady 

bezpečnosti a hygieny 

Žák dodržuje obecné zásady 

bezpečnosti a hygieny jen částečně 

Žák nedodržuje obecné zásady 

bezpečnosti a hygieny 

Desing a konstruování Žák sestaví podle návodu, náčrtu, 

plánu daný model 

Žák sestaví podle návodu, náčrtu, 

plánu daný model jen s pomocí učitele 

Žák nesestaví podle návodu, 

náčrtu, plánu daný model ani s 

pomocí učitele 

Žák provádí montáž a demontáž a 

opravu jednoduchých předmětů 

samostaně  

Žák provádí montáž a demontáž a 

opravu jednoduchých předmětů jen s 

pomocí učitele 

Žák neprovádí montáž a demontáž 

a opravu jednoduchých předmětů 

ani s pomocí učitele 

Příprava pokrmů Žák používá základní kuchyňský 

inventář a bezpečně obsluhuje 

spotřebiče samostaně 

Žák používá základní kuchyňský 

inventář a bezpečně obsluhuje 

spotřebiče jen s pomocí učitele 

Žák nepoužívá základní kuchyňský 

inventář a neobsluhuje spotřebiče 



Žák připraví samostaně jednoduché 

pokrmy v souladu se zásadami zdravé 

výživy 

 

Žák nepřipraví samostaně jednoduché 

pokrmy, zásady zdravé výživy poruší 

 

 

 

 

 

 

Žák nepřipraví samostaně 

jednoduché pokrmy ani s pomocí 

učitele,  zásady zdravé výživy 

 poruší výrazně 

 

Žák dodržuje zásady stolování,  

společenského chování a obsluhy u 

stolu 

Žák dodržuje zásady stolování jen 

částečně, společenské chování a 

obsluhu u stolu porušuje 

Žák nedodržuje zásady stolování, 

společenského chování a obsluhy u 

stolu vůbec 

 

 

 

 

Z hlediska klíčových kompetencí 

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

Kompetence k učení 

Získání základních praktických 

dovedností a návyků při ručním 

opracování 

materiálů,elektrotechnických pracech, 

činnostech v domácnosti 

Žák ovládá spolehlivě základní 

dovednosti a návyky při všech 

pracovních činnostech 

Žák ovládá jen některé dovednosti a 

návyky při  pracovních činnostech 

Žák neovládá  základní dovednosti 

a návyky při všech pracovních 

činnostech 

Kompetence k řešení problémů 

Používání vybraných materiálů, volba 

vhodného nástroje, pomůcek 

Dodržení pracovního postupu 

Žák  samostaně vybírá materiál, volí 

vhodné nástroje, pomůcky 

Dodržuje pracovní postup 

Žák   vybírá materiál s pomocí učitele, 

volí vhodné nástroje, pomůcky s 

pomocí učitele 

Dodržuje pracovní postup částečně 

Žák nepoužívá vybrané materiály, 

nevolí vhodné nástroje, pomůcky 

Nedodržuje pracovního postupu 

Kompetence komunikativní 

Umění se domluvit na společném 

pracovním postupu 

Orientace v odborné literatuře 

Žák se samostaně dokáže domluvit s 

ostaními na vhodném pracovním 

postupu 

Žák se ne vždy samostaně dokáže 

domluvit s ostaními na vhodném 

pracovním postupu 

Žák se nedokáže domluvit s 

ostaními na vhodném pracovním 

postupu 

Žák se orientuje v odborné literatuře Žák se orientuje v odborné literatuře 

jen částečně 

Žák se neorientuje v odborné 

literatuře 

Kompetence sociální a personální Žák samostatně dokáže rozdělit práci Žák dokáže rozdělit práci mezi ostaní Žák  nedokáže rozdělit práci mezi 



Hodnocení vlastní práce a práce 

spolužáků. 

Dělba práce 

mezi ostaní spolužáky, samostaně  

ohodnotí vlastní práci i práci ostaních 

spolužáky ale ne vždy dobře, hodnotí 

vlastní práci i práci ostaních částečně 

ostaní spolužáky,  nehodnotí 

vlastní práci i práci ostaních 

Kompetence občanská 

Odpovědnost za svěřený majetek 

Osvojení zásad bezpečnosti při práci 

 

 

Žák nepoškozuje svěřený majetek,  

důsleně jej chrání 

 

 

 

 

Žák nepoškozuje svěřený majetek,  

důsleně jej nechrání 

 

 

 

 

Žák svévolně poškozuje svěřený 

majetek, nechrání jej 

Žák dodržuje uvědoměle zásady 

bezpečnoti práce 

Žák dodržuje částečně zásady 

bezpečnoti práce 

Žák nedodržuje vůbec zásady 

bezpečnoti práce 

Kompetence pracovní 

Orientace na trhu práce 

Pozitivní vztah k práci 

Žák se dobře orientuje na trhu práce, 

volí si samostaně budoucí povolání. 

K práci má kladný vztah 

Žák se na trhu práce orientuje jen s 

pomocí učitele, pracovníka úřadu 

práce. K práci projevuje vlažný vztah 

Žák se na trhu práce neorientuje   

K práci zaujímá téměř negativní 

vztah 

 

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 pozorně přečtou návod, 

prostudují plánek, prodiskutují zda 

zadání všichni porozuměli a na základě 

toho si určí pracovní postup 

Žáci si  přečtou návod,plánek nedaří se 

jim odhalit, jaký bude pracovní postup 

Žáci vyčkávají, až jim učitel poradí 

jak mají dále pracovat 

Vlastní práce Žáci postupně pracují, využívají 

zkušeností z předcházejících témat 

navrhují  postup práce, využívají 

připravené materiály.Pracují 

promyšleně, odborně diskutují 

Žáci pracují nahodile, zmateně 

používají připravené materiály. 

Dřívější znalosti využívají minimálně. 

Diskutují poměrně hlasitě občas se 

odchylují od práce 

Žáci nepřemýšlí,pracují 

mechanicky Často se odchylují od 

vlastní práce. Při práci se hlasitě 

dohadují 



Prezentace výrobku Žáci vyrobí výrobek, který je estetický 

funkčí. Samostaně jej předvedou 

Žáci vyrobí výrobek, který není zvlášť 

estetický,ale je funkčí. Výsledek své 

práce neumí prezentovat 

Žáci nevyrobí výrobek. Výrobek je  

neestetický, nefunkčí. 

Nepředvedou co vyrobili 

 

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 výrobě výrobku Žák ve skupině je v roli organizátora     

svůj nápad si umí prosadit, organizuje 

postup práce, snaží se aby všichni 

pracovali 

Žák ve skupině čeká na výsledky práce  

ostatních 

Žák není schopen pracovat ve 

skupině 

 

Ústní zkoušení- hodnocení teorie 

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 

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 



drobné chyby či nepřesnosti 

 

Hodnocení výrobku 

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

Práce s pracovním postupem Žák pracuje podle připraveného 

pracovního postupu, dodržuje určený 

pracovní postup při řezání-pilování-

vrtání-spojování materiálu-dlabání-

nýtování-ohýbání-povrchové úpravě 

Žák nepracuje podle připraveného 

pracovního postupu, dodržuje částečně  

určený pracovní postup při řezání-

pilování-vrtání-spojování materiálu-

dlabání-nýtování-ohýbání-povrchové 

úpravě 

Žák nepracuje podle připraveného 

pracovního postupu, nedodržuje 

určený pracovní postup při řezání-

pilování-vrtání-spojování 

materiálu-dlabání-nýtování-

ohýbání-povrchové úpravě 

Celkové estetické hledisko Žák vyrobí výrobek přesně podle 

plánku, dodrží stanovené rozměry, 

tvar, velikost. Výrobek je na pohled 

velmi pěkný, nerozpadá se, je estetický 

Žák vyrobí výrobek  podle plánku, 

nedodrží stanovené rozměry, tvar, 

velikost. Výrobek je na pohled nedbalý  

nerozpadá se, je málo  estetický 

Žák nevyrobí výrobek přesně podle 

plánku, nedodrží stanovené 

rozměry, tvar, velikost. Výrobek je 

na pohled velmi nedbalý, rozpadá 

se, je neestetický 

Funkčnost finální podoby výrobku Žák vyrobí výrobek, který zcela 

funkčí.Funkčnost odpovídá účelu na co 

se bude používat 

Žák vyrobí výrobek, který není zcela 

funkčí. Funkčnost sice odpovídá účelu 

na co se bude používat, ale ne úplně 

Žák vyrobí výrobek, který je zcela 

nefunkčí. Nedá se vůbec použít 

 

Údržba a čistota pracoviště 

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

Péče o svěřený materiál, pomůcky, 

nářadí 

Žák svědomitě pečuje o svěřený 

materiál, zbytečně neplýtvý pracovním 

materiálem, pečuje o svěřené 

nářadí.Poškozené nářadí ihned hlásí 

učiteli 

Žák pečuje o svěřený materiál, občas 

plýtvá pracovním materiálem, nahodile 

pečuje o svěřené nářadí. Poškozené 

nářadí ihned nehlásí učiteli 

Žák nepečuje o svěřený materiál, 

plýtvá pracovním materiálem, 

nepečuje o svěřené 

nářadí.Poškozené nářadí  nehlásí 

učiteli 

Pořádek na pracovišti Žák během práce udržuje pořádek na 

pracovním stole, na stole má jen to 

nářadí které používá. Po ukončení 

práce si sám uklidí na stole i kolem něj 

Žák během práce s obtížemi udržuje 

pořádek na pracovním stole, na stole 

má i to nářadí které momentálně 

nepoužívá. Po ukončení práce si  uklidí 

Žák si během práce neudržuje 

pořádek na pracovním stole, na 

stole má nepořádek,  nářadí, které 

nepoužívá. Po ukončení práce si 



na stole i kolem něj jen s upozorněním 

učitele 

sám neuklidí na stole i kolem něj 

 

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 

1. v hodinách průběžně-slovně 

2. známkou podle klasifikačních stupňů 

 

Stupeň 1 

 žák ovládá podstatu pracovních postupů, umí je využít k samostatné práci 

 prokazuje pohotovost, samostatnost při práci  

 je aktivní, svědomitý a pracuje se zájmem 

 je manuálně zručný 

 

Stupeň 2 

 žák s menší samostatností ovládá podstatu pracovních postupů a umí je částečně využít k samostatné práci 

 je méně pohotový, pracuje s menší pomocí, ale se zájmem 

 je méně manuálně zručný, ale snaží se chyby odstranit většinou s úspěchem 

 

Stupeň 3 

  žák nesamostatně ovládá pracovní postupy, k samostatné práci jej umí užít jen částečně 

 není pohotový při práci, nepracuje samostatně, jeví malý zájem o práci 

 je málo manuálně zručný, s pomocí učitele se snaží nedostatky odstranit  

 

Stupeň 4 

 nedává do souvislosti návody a pracovní postupy, potřebuje výraznou pomoc učitele 

 je nesamostatný, při práci má značné potíže, neumí pracovat s návody, potřebuje pomoc 

 při práci je nedbalý a nepřesný 

 není manuálně zručný, podstatné chyby dovede s pomocí učitele opravit 



 

 

Stupeň 5 

 na návody reaguje nesprávně nebo vůbec 

 při práci je pasivní 

 nechápe podstatu návodů a pracovních postupů, nepracuje 

 pomoc a vybízení se míjejí účinkem  

 

 

 

 

      


