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“Dřív jsme na každé akci říkali Finsko, 
teď se všude říká FORMATIVNÍ HODNOCENÍ.” 

Robert Plaga



CO NÁS ČEKÁ?

S



FORMATIVNÍ a SUMATIVNÍ HODNOCENÍ

S

Když kuchař ochutnává polévku,
jedná se o FORMATIVNÍ hodnocení.

Když polévku ochutnává host,
jde o hodnocení SUMATIVNÍ.

Žáci psali test. Když učitel testy ohodnotí, získá přehled o tom, kteří žáci se testovanou látku dobře naučili (dobře jí 

rozumí) a kteří ne. Je-li zápis známek do ŽK to jediné, co následuje, má tento test SUMATIVNÍ funkci.

Slovo HODNOCENÍ pro nás 
často reprezentuje KONEČNÝ 
ROZSUDEK místo příležitosti 
ZAREAGOVAT a ZLEPŠIT SE. 



SUMATIVNÍ
- závěrečné, finální, koncové
- cílem je posoudit ZDA 

a V JAKÉ KVALITĚ žák ovládá 
dané učivo

- minulost (CO BYLO)
- směřuje “ven” (žák, rodič, škola)
- známky, body, procenta, razítka, 

slovní hodnocení, vysvědčení,...

FORMATIVNÍ
- průběžné, sleduje pokrok k cíli
- cílem je ovlivnit žákův výkon tak, 

aby dosáhl stanoveného cíle 
(ve vyšší kvalitě)

- budoucnost (CO BUDE)
- směřuje “dovnitř” (žáci, učitel)
- slovní komentáře (někdy ve spojení 

se symboly), ústní ZV, kritéria 
kvality, cíle,...



STRATEGIE FORMATIVNÍHO HODNOCENÍ
S

1) CÍLE UČENÍ A KRITÉRIA ÚSPĚCHU

2) DŮKAZY O UČENÍ

3) ZPĚTNÁ VAZBA

4) VRSTEVNICKÉ UČENÍ

5) SEBEREFLEXE A METAKOGNICE

kam 
míříme?

kde právě jsme?

jak se tam 
dostaneme?

ŽÁK UČITEL SPOLUŽÁCI



CÍLE UČENÍ & KRITÉRIA ÚSPĚCHU
S

“Jestliže jasně vymezíme, co chceme, aby se naši žáci naučili, 
zvyšujeme pravděpodobnost, že se to také naučí.”

“Dnes se budeme učit o houbách.”         “S oporou o obrázek popíšu základní stavbu houby.”

“Žák pochopí pojem synonyma.”          “V textu vyznačím dvojice slov podobného významu.”

“Pokrok žáků v učení se zefektivňuje, pokud předem znají podobu 
kvalitní práce vzhledem k zamýšleným cílům.”

“Vypočítej úlohu č. 4.”            “Do sešitu vytvoř zápis, výpočet i odpověď k úloze 4.”

#BloomovaTaxonomie



ZDROJE DŮKAZŮ O UČENÍ ŽÁKŮ
S

“Důkazy nezajišťujeme ve FH proto, abychom je oznámkovali, ale abychom 
z nich ZÍSKALI INFORMACE o tom, co přesně se naši žáci naučili.”

“Myslím, že tomu docela rozumí.”            

“Většina žáků vyjmenuje kraje ČR a krajská města. Občas se jim pletou kraje, jejichž název 
není odvozen od názvu města (Vysočina). Často chybují v určení polohy kraje na slepé mapě.

produkt práce (prac. list, prezentace, zápis v sešitě, diktát, …), výkon, pozorování

#Domněnky



EFEKTIVNÍ ZPĚTNÁ VAZBA
S

“ZV míří na ŽÁKŮV VÝKON, ne na žáka samotného. Obsahuje VODÍTKA pro 
další postup či jednání žáka a přináší VÍCE PRÁCE PRO ŽÁKA než pro učitele.”

“Jsi šikovný počtář.”               “Moc Ti to nejde, ještě trénuj!”                   “ 2-  Oprava: “

“Správně určíš číslo i rod 
podstatných jmen. Zopakuj si 

pády, trénovat jejich 
určování můžeš TADY (link).”

“Řešíš gradované úlohy 
v té nejvyšší úrovni.”

“Na řádku, kde jsem objevila 
chybu, je žlutá tečka. 

Do pondělí zkus chyby najít 
a slova si oprav.”

#PopisnýJazyk



“Bylo to dobré, řeklas to moc hezky.”                    

“Splnila jsi téměř všechna kritéria. Líbilo se mi, žes mluvila dostatečně nahlas. 
Příště zpomal, budeme Ti lépe rozumět.”

VRSTEVNICKÉ UČENÍ a VZÁJEMNÁ ZV
S

“Vzájemné hodnocení šetří čas učiteli a jsou-li žáci zapojeni efektivně, 
může to zvyšovat výkony těch, kteří ZV dostávají, i těch, kteří ji poskytují.”

“Vyšlo to 24 cm2.”            “Obsah je jako tabulka čokolády. 6 sloupečků krát 4 řádky.”

“Efekt vrstevnického učení může být téměř stejně velký, jako individuální 
výuka žáka učitelem.”

#Modelování



SEBEHODNOCENÍ & METAKOGNICE
S

“Slohy mi nikdy nešly.”            “Při psaní slohu mi pomáhá, když si předem 
                                                    načrtnu mapu příběhu. V soustředění mě ruší 

                                                       hluk i hudba, potřebuji tiché místo.”

“Žáci potřebují čas na reflexi toho, CO se ne/naučili a JAK se to naučili.”

“Chci se zlepšit v angličtině.”                               “Dobře si pamatuju slovíčka, 
                                                                                  ale potřebuji trénovat jejich správný zápis.”

Učitelé by měli dávat žákům příležitosti, aby si mohli objevit a pojmenovat 
strategie, které jim v učení pomáhají nebo brání.

#JakSeUčím



SHRNUTÍ

Vytvářím příležitosti pro VZÁJEMNÉ UČENÍ žáků, VZÁJEMNÉ HODNOCENÍ, SEBEHODNO- 
CENÍ (opřené o kritéria úspěšnosti) a METAKOGNICI. Žáky učím, jak tyto dovednosti rozvíjet. 

ZPĚTNOU VAZBU zaměřuji na výkon žáka, co může zlepšit, předávám mu další práci.

PLÁNOVÁNÍ POZPÁTKU:

1) vyjasním si CÍLový stav  (až hodina skončí, co nového bude žák umět dělat/čemu bude rozumět?)

2) určím zdroje DŮKAZů  (z jakých zdrojů poznám, zda a v jaké kvalitě žák dosáhl cíle?)

3) vyjasním si očekávanou KVALITU (které znaky má práce žáka obsahovat, aby splnila cíl?)

4) volím kroky k cíli, aktivity, metody  (jaké postupy žákovi pomohou cíle dosáhnout?)



PŘÍKLAD z praxe (CÍL)

#GoogleTabulky
#MěsíčníPlán



PŘÍKLAD z praxe (OBJEVUJEME)

#Padlet.com
#OnlineNástěnka



PŘÍKLAD z praxe (KRITÉRIA ÚSPĚCHU)

#GoogleClassroom
#Zadání práce



PŘÍKLAD z praxe (TRÉNINKOVÉ POLE)

Jani, 
popis postavy je mnohem 
přesnější, než v úkolu z 
minulého týdne. Využíváš 
zajímavá slova i přirovnání. 
Při práci na druhé verzi se 
zaměř na to, aby se v textu 
méně opakovala slova (nosí, 
Elena). 

#GoogleClassroom
#Odevzdaná práce



PŘÍKLAD z praxe (SUMATIVNÍ HODNOCENÍ)

ZNÁMKA 
nebo 

SLOVNÍ 
HODNOCENÍ

#GoogleClassroom
#FinálníVerze



CO SE MI OSVĚDČILO

- TÝDENNÍ / MĚSÍČNÍ PLÁN - zkouším formulovat cíle na dané období
(ale je to náročné, pořád se učím ladit jejich formulaci, aby byly efektivní a daly se dobře vyhodnocovat)

- FORMULOVAT KRITÉRIA SPOLEČNĚ S ŽÁKY - pokud je společně vytváříme, zvyšujeme 

pravděpodobnost, že jim žáci budou dobře rozumět, zároveň díky moderované diskuzi 

postupně budujeme konkrétní představu kvalitního výkonu

- ONLINE TESTY - okamžitá ZV pro žáka, jako učitel vidím, co se žákům ne/daří a můžu 

další hodinu plánovat podle toho. Výsledky se dají žákům/rodičům poslat.

                                                        Využívám TRÉNINKOVÉ POLE a FINÁLNÍ TEST.

- VEDLEJŠÍ MEET - v G Classroom mají děti vložený odkaz na další Meet místnosti, kde si 

mohou v učení navzájem pomáhat (režim SP: pracuji sám / ve skupině / s p. učitelkou )



CO SE MI OSVĚDČILO

- ANONYMNÍ PRÁCE ŽÁKA - při hledání kvality využívám autentické práce, promítnu 

přepsaný text, hledáme, je-li kvalitní a proč, jak to autor zařizuje, aby kvalitní by

- DIKTOVÁNÍ ZV - při vytváření zpětné vazby někdy využívám převod hlasu na text (umí 

např. Google Dokumenty: NÁSTROJE - HLASOVÉ ZADÁVÁNÍ), šetří mi čas, kopíruji 

- PROPUSTKA - mám připravenou otázku/úkol, žáci odpovídají na lístečky a odevzdají mi 

odpovědi jako propustku na přestávku, v online podobě jde o krátký kvíz 

- TOHO, KDO NEODEVZDAL ÚKOL, SE DOPTÁVAT - Všimla jsem si, žes neodevzdal 

poslední dva úkoly. Potřebuješ nějak pomoct? Nebo jsi jen zapomněl? Pojďme se 

domluvit, co s tím…



CO JSME ZVLÁDLI...

S



KAŽDÁ ZMĚNA VYŽADUJE ČAS

“Učitelská rutina je naším 
největším jměním, ale i 

břemenem. Abychom se mohli 
zlepšit, musíme se zároveň 

trochu zhoršit. Aspoň na chvíli.”

“Cíl může být vzdálený. Jeden 

krok ale zvládneš vždycky. 
A pak další…”

zdroje k FH:
www.pancelcino.cz

Emma MurphyLucie Ernestová

https://www.pancelcino.cz/webinar-o-formativnim-hodnoceni/




Pojďme
na dotazy
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