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Úvod	
	

Maršál:	 Člověče,	 jste	 blázen	 –	 nebo	 takový	
hrdina?	
Dr.	Galén:	Ne,	 prosím,	 já	 –	Hrdina	 jistě	ne,	
ale	 já	byl	na	vojně	 	 jako	lékař	 	a	když	jsem	
viděl	tolik	lidí	umírat		tolik	zdravých	lidí,	že	
ano	–	
Maršál:	Já	byl	také	na	vojně,	doktore.	Ale	já	
jsem	 tam	 viděl	 lidi	 bojovat	 za	 vlast.	 A	 já	
jsem	je	přivedl	zpátky	jako	vítěze.	
Dr.	Galén:	To	je	právě	to.	Já	jsem	viděl	spíš	
ty,	které	jste	už	nepřivedl	zpátky.	To	je	ten	
rozdíl,	pane...	Vaše	Excelence.	

(Karel	Čapek	:	Bílá	nemoc)	
	
Žijí	 mezi	 námi.	 Nezvítězili.	 První	 porážky	 zažili	 ve	 škole.	 Poté	 ztratili	

sebevědomí.	
Velmi	 málo	 je	 známe.	 Nechodí	 na	 rodičovské	 schůzky.	 V	 hospodě	 s	 nimi	

nesedáme	u	jednoho	stolu.	
Ocejchovaní	pětkami	a	propadáním.	
Neúspěšní.	

1.	Základní	pojmy	
	
KLASIFIKACE	je	třídění,	zařazování	do	přesně	definovaných	skupin,	řádů,	tříd,	

podtříd	 atd.	 (Třídění	 či	 klasifikace	 rostlin,	 nemocí,	 technických	 zařízení,	 druhů	
letadel,	ras.).	
	
HODNOCENÍ	 je	 takový	 popis	 vlastností,	 jevů,	 předmětů	 –	 stručně	 objektů	

hodnocení	–	při	kterém	současně	s	popisem	reality	vyjadřujeme	i	význam,	váhu	
jednotlivých	 vlastností	 hodnoceného	 objektu,	 jejich	 vzájemné	 vazby	 a	 vztahy	
(Hodnocení	politického	vývoje,	hodnocení	programů,	hodnocení	možností	vývoje	
jednotlivců	i	institucí.).	
	
Ke	 zmatkům	 a	 nepřesnostem	 v	 souvislosti	 se	 záměnou	 obou	 pojmů	 dochází	

především	 proto,	 že	 v	 některých	 případech	 při	 klasifikaci	 objektů	 dochází	
i	k	jejich	 stručnému,	 omezenému	 hodnocení	 dle	 předem	 dané	 (co	 nejmenší)	
množiny	 kritérií	 a	 naopak	 při	 hodnocení	 objektů	 může	 docházet	 i	 k	 jejich	
klasifikaci	buď	přímo	při	hodnocení,	nebo	v	 jeho	důsledku.	Vždy	se	však	 jedná	
o	prolínání	odlišných	procesů.	
	



Podstatou	klasifikace	je	vždy	a	především	roztřídění	objektů	(v	našem	případě	
žáků)	 dle	 předem	 daných	 pevných	 kritérií,	 a	 zařazení	 objektů	 (žáků)	 do	
vymezených	skupin	na	základě	tohoto	roztřídění.	Podstatou	hodnocení	 je	popis	
objektu	 (vlastností,	 schopností,	 postojů,	 kompetencí	 žáka)	 s	 přihlédnutím	
k	předem	 určeným	 kritériím	 bez	 jakékoliv	 přímé	 souvislostí	 s	 tříděním	
a	zařazováním.	
	
Klasifikace	je	procesem	desintegračním	(objekt	je	odlišen	od	ostatních	
objektů	 množiny)	 a	 manipulačním	 (objekt	 je	 nezávisle	 na	 své	 vůli	
zařazen.)	
Hodnocení	 je	 proces	 popisný	 a	 analytický.	 Přiřazuje	 k	 objektu	
vlastnosti	(a	schopnosti),	hledá	jejich	vazby	a	vztahy.	
Hodnocení	 je	procesem	dynamickým:	 sleduje	v	 čase	příčiny	vzniku	a	
proměn	 vlastností	 a	 schopností	 objektu,	 určuje	 podmínky	 dalšího	
jejich	vývoje.	
	
Ve	 škole	 jsme	 příliš	 v	 zajetí	 navyklých	 stereotypů,	 proto	 uvedeme	 příklad	

z	oblasti	 zcela	 jiné:	 zdvihací	 zařízení	 jsou	 klasifikaci,	 která	 je	 dána	 normou,	
zařazena	 do	 tříd	 a	 skupin	 na	 základě	 zcela	 jednoznačných	 a	 snadno	
definovatelných	 charakteristik:	 Na	 základě	 druhu	 pohonu	 (ruční	 –	 motorický	 –	
jestliže	 motorický:	 elektrický,	 pneumatický	 ...),	 na	 základě	 nosnosti,	 způsobu	
ovládání	atd.	–	Zdvihací	zařízení	jsou	při	revizi	revizním	technikem	hodnocena:	Je	
popsáno	opotřebení	převodovek,	lan,	je	vyhodnocena	měření	dráhy,	jsou	navržena	
opatření	ke	zlepšení	stavu	zdvíhacího	zařízení,	jsou	určena	doporučení	pro	obsluhu	
atd.	
	
Školní	 klasifikace	 obsahuje	 všechny	 atributy	 klasické	 metody	 třídící,	 nikoliv	

hodnotící.	
1.	 Kritéria,	 stanovená	 pro	 zařazení	 žáků	 do	 jednotlivých	 stupňů	 jsou	 velmi	

přesně	 stanovena.	 Postrádají	 jakékoliv	 prvky	 popisu	 žákovy	 individuality,	
neberou	ohled	na	 jeho	nadání	 a	pracovní	podmínky,	na	 jeho	 startovní	 čáru,	na	
které	stál	na	počátku	hodnoceného	období.	
2.	 Počet	 stupňů,	 do	 kterých	 jsou	 žáci	 zařazeni	 na	 základě	 těchto	 striktních	

kritérií	je	dán	taxativně	–	tři	pro	zařazení	žáka	dle	jeho	chování	a	pět	k	zařazení	
dle	prospěchu.	
	
Slovní	názvy	jednotlivých	stupňů,	do	kterých	jsou	žáci	zařazování	jsou	strohé	

a	mají	 pouze	 symbolický	 význam,	 jehož	 skutečné	 chápání	 je	 nominálnímu	
obsahu	 slova	 velmi	 vzdáleno.	 (Představme	 si,	 že	 rodičům	 žáka	 v	 první	 třídě	
budeme	 neustále	 tvrdit,	 že	 jejich	 dítě	 je	 dobré,	 na	 vysvědčení	 však	 bude	 žák	
zařazen	do	3.	klasifikačního	stupně.)	Hodnocení	ve	svém	popisném	významu	je	



v	teorii	školní	klasifikace	obsaženo	minimálně,	z	praktického	jejího	provádění	se	
ztrácí	zcela.	
	
V	základní	úvaze	je	tedy	na	místě	elementární	otázka:	Jaký	je	ve	školní	výchově	

význam,	smysl	a	cíl	klasifikace?	
Pokusíme	se	na	tuto	otázku	odpovědět	ve	2.	části	naší	práce.	
	

	 	



2.	O	klasifikaci	

2.1.	Klasifikace	jako	relikt	
	
Základy	 našeho	 školského	 systému	 byly	 vybudovány	 v	 bývalém	 Rakousko-

Uhersku.	 Toto	 konstatování	 není	 pouze	 historickou	 reminiscencí.	 Mocnářské	
školství	 v	 Rakousku	 bylo	 od	 dob	 Marie	 Teresie	 a	 Josefa	 II.	 velice	 účinným,	
centralizovaným	nástrojem,	sloužícím	k	odstranění	analfabetismu	v	celé	říši.	Síla	
a	současně	i	slabost,	která	dle	mnohých	nakonec	přispěla	k	pádu	tak	užitečného	
soustátí,	 tkvěla	 právě	 v	 jeho	 tuhém	 centralismu	 a	 v	 dokonale	 propracovaném	
byrokratickém	 aparátu.	 Systém	 kontroly	 školství	 státní	 mocí	 a	 bezvýjimečné	
direktivní	řízení	škol	vybudovaly	ze	školství	mohutnou	instituci,	ne	nepodobnou	
armádě	 a	 státní	 správě.	Relativní	 úspěchy	 zejména	 v	 odstranění	 analfabetismu	
a	v	 zajištění	minimálního	 vzdělání	 v	 oblasti	 trivia	 všem	 poddaným	 císaře	 byly	
uznávány.	 Význačným	 faktorem,	 který	 umožňoval	 bezchybnou	 funkci	 školství	
bez	 ohledu	 na	 současný	 stav	 vzdělanosti	 učitelů,	 bez	 ohledu	 na	 intelektuální	
a	politické	 proudy,	 které	 ovlivňovaly	 jiné	 úseky	 života,	 byla	 geniální	
jednoduchost	vnitřního	fungování	systému.	
	
Trivium	v	 cílech	 –	 naučit	 číst,	 psát,	 počítat	 –	 bylo	 provázeno	 triviem	
v	metodách:	
Frontálně	odučit	–	vyzkoušet	–	oznámkovat.	
Tato	dvě	 trivia	se	stala	základními	atributy	školského	systému,	který	
je	 dnes	 nikoliv	 neprávem	 označován	 mnohými	 jako	 systém	
kasárenský.	
	
Reformní	 proudy	 v	 druhé	 dekádě	 života	 našeho	 samostatného	

demokratického	 státu	 po	 rozpadu	monarchie	měly	 přizpůsobit	 systém	 i	 obsah	
školství	 demokratickým	 idejím	 Masarykovy	 republiky.	 Historické	 události	
odsunuly	 pokusy	 o	 změnu	 podstaty	 našeho	 školství	 o	 dalších	 padesát,	 šedesát	
let.	
	
Klasifikace	 školství	 navenek	 charakterizuje	 a	 uvnitř	 určuje	 vztahy,	 ovlivňuje	

cíle,	 zasahuje	 do	 způsobů	 vyučování,	 často	 sama	 se	 stává	 cílem	 a	 kritériem	
činnosti	školy.	
Klasifikace	 svojí	 desintegrační	 podstatou	 nesmírně	 vyhovuje	 diktátorským	

režimům.	Vhodné	a	účelně	 třídí	občany	na	schopné	a	neschopné.	Zjednodušuje	
výběr	 schopných,	 to	 jest	 těch,	 kteří	 mnohdy	 díky	 své	 přizpůsobivosti	 danému	
stavu	 (režimu	 školy)	 jsou	 (pro	 totalitu)	 perspektivní.	 Provádí	 selekci	 »jiných«,	
režimu	 nepohodlných:	 méně	 nadaných,	 ale	 také	 geniálních,	 svérázných	
osobností,	individualit.	V	demokracii	se	proto	klasifikace	stává	reliktem.	



Škola	 a	 klasifikace	 zatím	 tak	 spolu	 souvisí,	 že	 školu	 bez	 klasifikace	 si	 neumí	
představit	nejen	většina	učitelů	a	rodičů,	ale	ani	mnoho	pracovníků	ve	školství.	
Výrok	 »Známkovat	 se	 přece	 musí«	 se	 stal	 bezdůvodně	 axiomem	 a	 dogmatem.	
Existence	 školských	 systémů	 bez	 klasifikace	 a	 s	minimálním	 hodnocením	 však	
dokazuje	oprávněnost	skepse	vůči	uvedenému	výroku.	
Klasifikace	 byla	 jednoznačně	 odmítnuta	 v	 mnoha	 demokratických	 zemích	

přinejmenším	 na	 1.	 stupni,	 bez	 negativního	 dopadu	 na	 vzdělání	 občanů	 někdy	
i	na	2.	stupni	(Dánsko).	
Odmítnutí	 klasifikace	 v	 těchto	 státech	 již	 překonala	 období	 experimentu.	 To	

vše	 samo	 o	 sobě	 neznamená	 nic	 jiného,	 než	 popření	 axiomatického	 významu	
obecně	používaného	výroku	o	nutnosti	klasifikace.	Užitečnost	či	dokonce	nutnost	
klasifikace	tedy	nelze	předem	předpokládat.	Existuje-li,	 je	nutno	 ji	dokázat.	Což	
se	 zatím	 nestalo.	 Pokusíme	 se	 naopak	 shrnout	 důvody,	 pro	 které	 klasifikaci	
odmítají	někteří	učitelé,	psychologové	i	rodiče	v	naší	vlasti.	

2.2.	Klasifikace	a	obsah	vzdělání	
	
Od	 roku	 1990	 do	 roku	 2000	 se	 celkový	 počet	 vědeckých	 a	 technických	

informací	zdvojnásobuje	každé	čtyři	roky.	
Od	 roku	 2000	 do	 roku	 2005	 se	 předpokládá	 toto	 zdvojnásobení	 počtu	

informací	během	každých	dvou	let.	
Obdobná	 čísla	 platí	 pro	 soubory	 informací,	 jejichž	 zvládnutí	 bude	 nutné	 pro	

úspěch	v	jakékoliv	oblasti	aplikované	–	tedy	praktické	činnosti	od	řídící	úrovně	
mistra	výše.	
	
Změny	 ve	 světě	 za	 uplynulých	 padesát	 let,	 zejména	 informační,	
komunikační	 i	 	mediální	 revoluce	 podstatně	 změnily	 obsah	 pojmu	
vzdělání.	
	
Počet	 informací	 o	 světě,	 o	 vztazích,	 věcech	 i	 lidech	 roste	 exponenciálně.	

Dochází	 ke	 kritickému	 stavu	 v	 rozporu	 mezi	 počtem	 informací,	 nutných	
k	úspěchu	 člověka,	 a	 kapacitou	 jeho	 mozku.	 Intelektuální,	 sociální	 i	 pracovní	
úroveň	 jedince	 nebude	 dána	 množstvím	 znalostí	 a	 dovedností,	 které	 v	 určité	
životní	 etapě	 získal:	 jeho	 lidské,	 pracovní	 i	 konkurenční	 schopnosti	 budou	 čím	
dále	 tím	 více	 určeny	 schopnostmi	 orientace	 v	 džungli	 produktů	 informační	
a	mediální	revoluce.	
	
V	 obsahu	 pojmu	 vzdělání	 se	 proto	 na	 prvé	místo	 dostává	 schopnost	
orientace	v	informacích	o	světě,	tedy	o	reáliích,	vztazích	a	vývojových	
trendech,	 dále	 schopnost	 zaujímání	postojů	k	 systémům	 informací,	 k	
proudům	a	názorům,	a	kompetence,	umožňující	rozhodování	a	jednání	
v	souladu	s	vlastním	prospěchem	a	s	prospěchem	společnosti.	Ukazuje	



se,	 že	 pro	 nabytí	 těchto	 kompetencí	 je	 na	 prvém	místě	 nutný	 rozvoj	
individuálních	vlastností	a	schopností	člověka,	nikoliv	získání	určitých,	
vždy	nedostatečných	a	neucelených	souborů	informací.	
Získávání	souborů	informací	se	v	tomto	chápání	vzdělání	stává	pouze	
nástrojem	a	prostředkem,	nikoli	cílem.	Odborníci	v	oblasti	informatiky	
jsou	 přesvědčení,	 že	 v	 podmínkách	 informační	 revoluce	 budou	 v	
nejbližším	 desetiletí	 základními	 vlastnostmi	 úspěšného	 pracovníka	
fantazie,	 schopnost	 tvůrčího	 myšlení,	 originalita,	 schopnost	 týmové	
práce	a	komunikace.	
	
Školy,	 které	 neakceptují	 tuto	 skutečnost,	 školské	 systémy,	 které	 nedefinují	

smysl	 své	 existence	 a	 svého	 fungování	 v	 souladu	 se	 změnami	 světa,	 se	 stávají	
zastaralými,	retardujícími.	
	
V	 žádném	 případě	 nelze	 v	 takto	 chápaném	 vzdělání	 podceňovat	 význam	

získávání	 ucelených	 souborů	 základních	 informací.	 Vždy	 budou	 diskuse	
o	nutném	 minimálním	 rozsahu	 tohoto	 souboru.	 Vždy	 však	 v	 tomto	 pojetí	
vzdělávání	budou	soubory	informací	stavebními	kameny,	cihlami	a	nástroji.	
Cílem	 školy	 budoucnosti	 nemůže	 být	 shromažďování	 materiálu	 a	 nástrojů.	

Cílem	 je	 budování	 –	 vytváření	 postojů,	 schopnosti	 orientace	 a	 kompetencí	
občana	příštího	tisíciletí.	
Úspěchem	našeho	 školství	 je,	 že	 v	 něm	 existuje	 školský	 projekt,	 který	 právě	

uvedené	změny	světa	se	snaží	akceptovat:	projekt	Obecné	a	Občanské	školy.	
	
Pokud	 obsahem	 vzdělání	 je	 myšleno	 osvojení	 určitého	 (definovatelného	

a	definovaného)	množství	informací	a	dovedností,	pokud	se	hlavním	cílem	školy	
stane	 dosažení	 právě	 takového	 vzdělání,	 pak	 mezi	 cíli	 školy	 a	 klasifikaci	
neexistuje	systémový	rozpor.	Soubor	informací	a	dovedností	nutných	k	dosažení	
určitého	 stupně	 takového	 vzdělání	 je	 prvkem	 do	 značné	 míry	 matematický	
snadno	 zpracovatelným,	 zařazení	 objektu	 množiny	 –	 žáka	 –	 do	 definované	
podmnožiny	 –	 klasifikačního	 stupně	 –	 na	 základě	 určení	 definované	 míry	
dosaženého	vzdělání	je	elementárním	logickým	a	matematickým	úkolem.	
	
(Otázka	 objektivity	 klasifikace	 ve	 školní	 praxi	 je	 však	 otázkou	 samostatnou.	

Bude	pojednána	v	kap.	2.6.)	
	
Pokud	 se	 v	 definici	 vzdělání	 na	 prvé	 místo	 dostává	 schopnost	
orientace,	 závislá	 na	 stupni	 rozvoje	 individuálních	 vlastností	 a	
schopností	člověka,	schopnost	samostatného	vyhledávání,	získávání	a	
třídění	 informací	 o	 světě,	 schopnost	 vytváření	 postojů	 k	 těmto	
informacím,	 zkrátka	 jakmile	 cílem	 činnosti	 školy	 se	 stává	 rozvoj	
lidských	 kompetencí,	 dostávají	 se	 vzdělávací	 cíle	 do	 systémového	



rozporu	 s	 klasifikaci:	 proces	 realizace	 cílů	 není	 kompatibilní	 s	
procesem	metrickým,	 jakákoliv	 snaha	 o	 zařazení	 dílčích	 i	 konečných	
výsledků	 tohoto	 procesu	 na	 základě	 jednoduchých	 a	 jednoznačných	
kritérií	 do	 omezeného	malého	počtu	 skupin	 klasifikaci	 je	 nesmyslná.	
Průběh	 procesu	 je	 možné	 s	 větší	 či	 menší	 přesností,	 s	 větším	 či	
menším	ohledem	na	další	rozvoj	popsat,	tedy	zhodnotit.	
	
(Považujeme	 za	 nutné	 zdůraznit,	 že	 vše	 dosud	 i	 nadále	 uvedené	 se	 vztahuje	

pouze	na	všeobecně	vzdělávací	školy	a	školské	systémy,	ve	kterých	rozhodujícím	
způsobem	převažuje	mezi	cíli	školy	získání	všeobecného	vzdělání.	Čím	blíže	jsou	
školy	 a	 školské	 systémy	 skutečnému	 výkonu	 povolání,	 tím	 větší	 váhu	 dostává	
v	cílech	 těchto	 škol	 osvojení	 souborů	 informací.	 Matematické	 zpracování	
takového	 procesu	 je	 tím	 jednodušší,	 čím	 více	 soubor	 nabývá	 kompaktní,	
definovatelné	 podoby.	 Tato	 podmínka	 je	 snadněji	 splnitelná	 v	 souborech	
odborných	 a	 specializovaných	 informací.	 Systémový	 rozpor	 mezi	 povahou	
procesu	vzdělávání	a	povahou	klasifikace	přestává	být	nepřekonatelný.)	
	
Uvedený	 závěr	 má	 velmi	 závažný,	 zcela	 praktický	 význam.	 Bylo	 zjištěno,	 že	

jakmile	do	plánu	školy	byly	zařazeny	aktivity,	směřující	k	rozvoji	individuálních	
vlastností	 a	 schopností	 žáků,	 zaměřené	 na	 samostatné	 řešení	 problémů,	 na	
rozvoj	 jejich	 individuálních	 postojů,	 začaly	 potíže	 s	 klasifikaci.	 Výsledky	 práce	
žáků,	výsledky	výstupů	etap	výchovného	programu	školy	nebylo	možné	zařadit	
do	omezeného	počtu	ostře	definovaných	klasifikačních	stupňů.	Bylo	nutné	práci	
žáků	a	dosažení	etap	vývoje	jejich	osobnosti,	jejich	vzdělání	–	tedy	také	dosažení	
určitého	 souboru	 vědomostí,	 ale	 s	 důrazem	 na	 rozvoj	 postojů	 žáků	 a	 jejich	
kompetencí	hodnotit	popisem.	Obecně	řečeno:	při	takových	formách	práce,	které	
rozvíjejí	 individuální	 schopnosti	 žáků,	 jejich	 postoje	 a	 kompetence,	 klasifikace	
selhává.	 (Dle	 referátu	 zástupkyně	 ZŠ	 v	 Obříství	 na	 zasedání	 PAU	 v	březnu	
r.	1996.	 -	 Podobné	 zkušenosti,	 k	 jakým	 na	 základě	 praktické	 činnosti	 dospěli	
v	Obříství,	mají	již	učitelé	na	mnoha	dalších	školách.)	
	

2.3.	Klasifikace	pohledem	psychologů	a	učitelů	
	
Vedle	 menšiny	 učitelů	 ZŠ,	 kterým	 klasifikace	 nevyhovuje	 především	

z	praktických	 důvodů,	 vyjadřují	 nespokojenost	 s	 klasifikaci	 i	 někteří	
psychologové	a	vysokoškolští	učitelé.	S	omluvou	všem	ostatním	dovoluji	si	uvést	
charakteristické	názory	některých:	
	
...	 Kdyby	 zkoušení	 a	 známkování	 přežívalo	 v	 naší	 současné	 škole	 jenom	

v	důsledku	(zmíněné)	vzdělávací	tradice,	a	zůstalo	přitom	v	proporcích	s	ostatním	
bohatstvím	 vzdělávacího	 procesu,	 nebyl	 by	 předmět	 úzkosti,	 o	 němž	 zde	



pojednáváme,	 tak	 monstrózní.	 Jenomže	 on	 takový	 je.	 Nabyl	 nových	 obludných	
forem	 a	 síly	 reformou	 našeho	 školství	 v	 roce	 1976	 v	 důsledku	 kolapsu,	 který	 ve	
školství	 způsobila	 a	 jehož	 důsledky	 trvají	 dosud.	 Je	 tomu	 tak	 proto,	 že	 riziko	
kolapsu	zakódovali	tehdejší	reformátoři	do	systému	tím,	že	celoplošně	naroubovali	
přehnané	požadavky	nových	učebních	programů	a	osnov	vyučovacích	předmětů	na	
jeho	zavedený	monopolní	systém	a	tradiční	způsob	výuky,	jednotně	uplatňovaný	a	
již	tehdy	zaostalý....	
...Opakované	 a	 dlouhodobě	 prožívaná	 úzkost	 dítěte	 ze	 zkoušení	 a	 známek,	

navozovaná	 a	 upevňovaná	 naším	 tradičním	 školním	 prostředím	 ve	 svých	
důsledcích	 způsobí,	 že	 se	 postižené	 děti	 nerozvinou	 podle	 svých	 skutečných	
schopností	a	předností,	ale	doslova	ve	škole	zakrní.	Osobní	úpadek	je	sice	krajním	
vyústěním	jejich	školní	dráhy,	nikoliv	však	smyšleným.		
(»Úzkost	 ze	 zkoušení	 a	 školní	 dráha	 dítěte	 v	 režimu	 tradiční	 výuky«,	 PhDr.	

Miluše	Havlínová,	CSc.)	
	
Třetím,	 ale	 co	 do	 důležitosti	 spíše	 prvním	 důvodem	 (...	 k	 nespokojenosti	 se	

současným	stavem...)	je	to,	že	v	českém	školství	je	dnes	známek	používáno	výrazně	
proti	dětským	zájmům,	jako	trestu,	 jako	záporné	motivace,	 jako	postrachu,	a	dále	
že	 jejich	zkostnatělé	chápání	vede	k	deformaci	pojetí	vzdělanosti	vůbec:	za	školní	
prospěch	se	považují	známky	nebo	dokonce	jejich	průměry,...	
(»Prosaďme	 rovnoprávnost	 forem	 hodnocení	 žáků	 všech	 ročníků	 a	 předmětů«,	

PhDr.	Ondřej	Hausenblas,	 bohemista,	 odborný	 asistent,	 FF	UK	Praha,	 předseda	
PAU)	
	
Slovní	 hodnocení	 může	 vrátit	 škole	 a	 vyučování	 ztracený	 smysl,	 žák	 je	 veden	

k	tomu,	aby	si	především	uvědomil,	proč	se	učí	a	co	se	učí.	Nejde	o	učení	z	vnějšího	
donucení	 –	 často	 jen	pro	 známku,	 což	 je	motivace	 vnější	 –	ale	pro	 věc	 samu,	pro	
poznání,	což	je	motivace	vnitřní.	Žák	má	v	takovém	procesu	vyučování	více	svobody	
a	 možnosti	 se	 projevit,	 neboť	 se	 tím	 mění	 sociální	 vztahy	 ve	 vyučování,	 které	
zároveň	 stimulují	 žáka	 k	 přijetí	 větší	 míry	 odpovědnosti	 za	 výsledky	 vyučování.	
Cílem	každého	procesu	hodnocení	by	mělo	být	budování	sebehodnocení	žáka.	
(»Jak	 měnit	 a	 rozvíjet	 vlastní	 školu«,	 kolektiv	 autorů	 pod	 vedením	 PhDr.	

M.	Havlínové,	 CSc.	 Citováno	 z	 části	 Cíle	 a	 obsah	 výuky	 –	 autorka	 PhDr.	
M	Dvořáková,	odborná	asistentka,	katedra	pedagogiky,	FF	UK	Praha)	
	
Kromě	uvedeného	 lze	připsat	k	 tíži	 klasifikace,	 že	 je	 vázána	na	zkoušení,	 často	

před	 celou	 třídou,	 které	 přináší	 řadu	 stresů,	 strachů	 i	 úzkosti,	 které	 jsou	 nejen	
nedobré	 pro	 přirozený	 vývoj	 dítěte,	 ale	 zasahují	 i	 do	 zdraví	 tělesného	
(kardiovaskulární	choroby,	orgánové	neurózy,	vegetativní	potíže	a	další.)	
(Klasifikace	ve	škole,	PhDr.	J.	Nováčková,	CSc.,	psycholožka)	
	
...Špatné	známky	 jsou	přitom	»ideálním	nástrojem«,	 zvláště	díky	 své	 schopnosti	

zobecňovat	dílčí	neúspěchy	tak	dlouho,	až	se	z	dítěte	stane	opravdu	»špatný	žák«.	A	



to	vše	 je	 ještě	provázeno	stálým	stresem	a	obavami,	které	celou	dětskou	osobnost	
ladí	úzkostně	a	neuroticky.	Není	divu,	že	část	dětí	(a	nejen	těch	hůře	prospívajících	
–	stres	a	úzkost	ze	známkování	prožívají	i	jedničkáři!)	se	chce	podobným	situacím	
vyhnout.	 Způsobů	 (nebo	 také	 fází,	 kterými	dítě	 reaguje	na	 stálý	 stres	 ve	 škole)	 je	
několik:	 od	 biflování	 přes	 drobné	 podvody,	 únik	 do	 nemoci	 a	 záškoláctví	 až	 po	
pasivní	 podrobení	 osudu.	 Jedním	 z	 výsledků	 školní	 docházky	 je	 tak	 paradoxně	
nechuť	 dál	 se	 vzdělávat,	 protože	 vzdělávání	 je	 již	 spojeno	 s	 množstvím	
nepříjemných	 zážitků.	 Kde	 potom,	 v	 takovém	 systému	 vzdělávání	 a	 výchovy,	
zůstane	 myšlenka	 celoživotního	 vzdělávání,	 bez	 něhož	 si	 svůj	 život	 ve	 třetím	
tisíciletí	už	sotva	umíme	představit?	
(Výchova	ke	zdraví	na	základní	škole,	PhDr.	Pavel	Kopřiva,	psycholog)	
	
Potrebujú	 deti	 známky?	 Myslíme	 si,	 že	 nie,	 pretože	 im	 známka	 brání,	 aby	 si	

oblúbili	vedomosti	a	žili	v	škole	veselo	a	radostne.	
(Známka	alebo	slovo,	Anna	Thomková	a	kol.)	
	
Vytratí-li	se	ze	školní	práce	pocit	štěstí,	vytratí	se	smysl	školy.	
(PhDr.	Vladimír	Václavík,	Vysoká	škola	pedagogická,	Hradec	Králové)	
	
Je	samozřejmě,	že	uvedené	citace	mají	ilustrační	a	nikoliv	důkazovou	hodnotu.	

Vlivem	známek	na	zdraví	dětí	a	na	jejich	psychický	vývoj	se	z	literatury,	uvedené	
v	 závěru	 knihy,	 zabývají	 především	 práce	 PhDr.	 Miluše	 Havlínové,	 CSc.,	 PhDr.	
Jany	 Nováčkové,	 CSc.	 a	 PhDr.	 Pavla	 Kopřivy.	 Zájemci	 tam	 naleznou	 kompletní	
důkazový	materiál,	jehož	uvedení	v	textu	naší	knihy	považujeme	za	neúčelné.	
	
Učení	je	proces	ještě	velmi	málo	známý,	popsaný	a	prozkoumaný.	V	posledních	

létech	 se	však	podařilo	 s	dostatečnou	přesností	 stanovit	podmínky,	umožňující	
optimální	vývoj	dítěte	i	proces	učení.	
	
Obecné	 podmínky,	 za	 kterých	může	 optimálně	 probíhat	 vývoj	 dítěte,	
jsou	známé	od	šedesátých	 let.	V	 té	době	byly	 již	definovány	základní	
potřeby	dítěte,	nutné	pro	jeho	optimální	vývoj:	

- fyziologické	potřeby	
- potřeba	bezpečí	
- potřeba	lásky	a	náklonnosti	
- potřeba	porozumění	
- potřeba	uznání	
- potřeba	osobního	vývoje	(potřeba	úspěchu)	
- potřeba	seberealizace.	

(Matějček,	Dunovský)	
	



Američanka	 Susan	 Kovaliková	 ve	 své	 knize	 »Integrovaná	 tematická	
výuka«	 shrnuje	 poslední	 poznatky	 o	 podmínkách,	 za	 kterých	 může	
probíhat	učení,	do	těchto	bodů:	

- nepřítomnost	ohrožení	
- smysluplný	obsah	(činnosti)	
- možnost	výběru	
- přiměřený	čas	
- obohacené	prostředí	
- spolupráce	
- okamžitá	zpětná	vazba	
- dokonalé	zvládnutí	

	
Ani	 obecné	 podmínky	 optimálního	 vývoje	 dítěte,	 ani	 podmínky	 učení	 nelze	

považovat	 za	 výsledky	 módní	 teorie	 či	 dokonce	 za	 myšlenky	 hypotetické.	
Obrovské	 uznání	 ve	 světě	 si	 vysloužily	 především	 tím,	 že	 zcela	 odpovídají	
dlouholetým	 zkušenostem	 pedagogů	 a	 klinických	 psychologů:	 jsou	 to	 závěry	
výzkumů,	ověřené	praxí.	
	
První	a	pro	nás	klíčovou	podmínku,	za	které	může	probíhat	učení	–	podmínku	

nepřítomnosti	ohrožení	–interpretuje	psycholog	P.	Kopřiva	takto:	
	
Jestliže	 mozek	 vnímá	 určitou	 situaci	 jako	 ohrožující,	 »přepíná«	 z	
mozkové	 kůry	 na	 nižší	 a	 vývojově	 starší	 etáže	 (limbický	 systém,	
mozkový	 kmen),	 které	 zajišťují	 mobilizaci	 sil	 k	 úniku	 a	 přežití,	 kde	
však	 nenastává	 dlouhodobý	 proces	 akademického	 učení,	 který	 by	
Vlastně	 bránil	 rychlé	 a	 pohotové	 reakci.	 Je-li	 mozek	 často	 nucen	
»přepínat«	 na	 tyto	 nižší	 úrovně,	 učí	 se	 obtížně.	 První	 podmínkou	
úspěšného	učení	proto	 je	 odstranit	 vše,	 co	by	mohlo	 vytvářet	 situaci	
skutečného	 nebo	 domnělého	 ohrožení	 (tu	 může	 navodit	 zkoušení,	
veřejné	 ponížení,	 obavy	 ze	 špatné	 známky,	 strach	 z	 trestu	 od	 rodičů	
...).	 Jinými	 slovy,	 je	 třeba	 vytvořit	 ovzduší	 důvěry	 ,	 spolupráce	 a	
porozumění,	jak	mezi	učitelem	a	žáky,	tak	mezi	žáky	navzájem.	
	
Samozřejmě,	 že	 se	 vnucuje	 otázka,	 zda	 by	 vynikající	 pedagogové	 nedokázali	

klasifikovat	 a	 současně	 zajistit	 uspokojení	 základních	 potřeb	 dítěte	 (zejména	
potřebu	 bezpečí)	 i	 vytvoření	 podmínek,	 které	 neretardují	 práci	 vyšších	
mozkových	etáží,	ve	kterých	probíhá	proces	učení.	Tedy	známkovat	tak,	aby	dítě	
nepocítilo	 ohrožení	 neúspěchem	 nebo	 důsledky	 špatných	 známek,	 aby	 žilo	
v	jistotě	 a	 v	 bezpečí	 před	 posměchem	a	 diskriminaci,	 způsobené	 zařazením	do	
pro	ně	»špatné«	klasifikační	kategorie,	aby	žilo	v	 jistotě,	že	za	špatnou	známku	
nebude	rodiči	trestáno.	



	
Ano,	je	to	možné,	existují	takoví	učitelé.	
Musí	 přitom	 dodržovat	 jedinou	 základní	 podmínku:	 soustavně	 porušovat	

psaná	i	nepsaná	pravidla	klasifikace.	
Nemohou	 dát	 špatnou	 známku	 dítěti,	 jestliže	 vědí,	 že	 za	 ni	 bude	 dítě	 doma	

krutě	bito.	
Nemohou	 nechat	 propadnout	 z	 matematiky	 v	 rozhodující	 třídě	 dívku,	 která	

sice	 nezvládla	 ani	 základy	 předepsaného	 učiva,	 chce	 však	 být	 zahradnicí	 a	 na	
učiliště	ji	s	pětkou	nevezmou.	Musí	brát	zřetel	na	žákovy	schopnosti	a	možnosti,	
na	 jeho	 »startovní	 čáru«	 v	 dané	 třídě	 a	 klasifikovat	 cestu,	 kterou	 žák	 urazil,	
nikoliv	klasifikací	porovnávat	výsledky	jeho	práce	se	standardními	požadavky.	
Učitelé	se	pak	dostávají	nutně	do	rozporu	se	svým	svědomím	(protože	neměří	

všem	žákům	stejným	metrem),	často	i	s	rodiči	a	s	vedením	školy.	
Je	to	cesta,	kterou	snad	bylo	možné	tolerovat	za	totality.	Je	to	cesta	nedůstojná	

učitele	ve	společnosti,	usilující	o	demokracii.	
	
Přesto	takoví	vynikající	učitelé	budou	schopni	za	cenu	ústupků	a	kompromisů	

nanejvýše	 eliminovat	nejzávažnější	 negativní	dopady	klasifikace	na	duši	dítěte.	
V	žádném	 případě	 jim	 nepodaří	 vytvořit	 z	 klasifikace	 proces,	 podporující	
vytváření	 duchovního	 prostředí	 optimálního	 pro	 tu	 mozkovou	 činnost,	 kterou	
nazýváme	učením.	
	

2.4.	Známkování	a	malá	statistika.	Poznatky	z	praxe	
	
Jsme	přesvědčení	o	tom,	že	klasifikace	žáků	na	základním	stupni	známkami	je	

zbytečná,	 nesprávná,	 že	 více	 škodí,	 než	 prospívá,	 že	 děti	 často	 traumatizuje,	
zkrátka	že	je	špatná.	Často	je	nám	však	namítáno:	
1.	Děti	je	nutné	nějak	hodnotit.	
2.	Rodiče	musí	být	informováni	o	prospěchu	svého	dítěte.	
3.	Známkování	děti	povzbuzuje	k	práci.	
	
Ad	 1.	 Tvrzení	 je	 vysloveno	 axiomaticky,	 přitom	 jeho	 obecná	 platnost	 je	

popřena	 úspěšnými	 školskými	 systémy,	 ve	 kterých	 se	 žáci	 ve	 školách	 až	 do	
vyšších	tříd	nejen	neznámkují,	ale	v	našem	pojetí	toho	slova	ani	nehodnotí	(např.	
v	Dánsku	do	8.	třídy).	
Hodnocení	 na	 školách	 nepovažujeme	 za	 nezbytné,	 ale	 na	 rozdíl	 od	 našich	

kolegů	z	Dánska	ho	považujeme	za	užitečné.	
Odmítnutí	klasifikace	je	však	něco	zcela	jiného,	než	odmítnutí	hodnocení.	Víme	

již	z	1.	kapitoly,	že	klasifikace	a	hodnocení	jsou	dva	zcela	odlišné	procesy.	
	
Ad	2.	Autoři	se	s	uvedeným	tvrzením	zcela	ztotožňují.		
Obě	prvé	námitky	jsou	tedy	výsledkem	nedorozumění.	



	
Zbývá	námitka	třetí.	
Na	 základě	 celoživotních	 učitelských	 zkušeností	 tvrdíme,	 že	 známky	 kladně	

motivují	 jen	velmi	malou	část	dětí,	 větší	 část	dětí	 známky	stresují	 a	 sráží.	 Je	 to		
však	tvrzení	bezcenné,	protože	je	podložené	pouze	naší	individuální	zkušeností.	
Proto	jsme	shromáždili	údaje	o	vlivu	známek	na	práci	dětí	tří	pátých	tříd.	Získané	
údaje	 považujeme	 za	 dostatečně	 průkazné	 zejména	 proto,	 že	 ve	 všech	 třech	
sledovaných	 pátých	 třídách	 byl	 výjimečně	 nízký	 počet	 žáků	 –	 celkem	 48,	
v	jednotlivých	 třídách	 17,	 15,	 16,	 všechny	 žáky	 jsme	 během	 pěti	 let	 školní	
docházky	 důkladně	 poznali	 a	 získali	 jsme	 si	 jejich	 důvěru.	 Byli	 jsme	
v	soustavném	 styku	 s	 rodiči	 žáků,	 znali	 jsme	 jejich	 reakce	 na	 dobré	 i	 špatné	
známky	dětí.	
	
(Důrazně	 upozorňujeme,	 že	 jakýkoliv	 průzkum	 na	 toto	 téma	 musí	 sledovat	

minimálně	tyto	aspekty:	
1.	Bezprostřední	působení	známek	na	dítě.	
2.	Reakce	rodiny	na	známky.	
3.	Vliv	známek	na	dítě,	zprostředkovaný	reakcemi	rodiny.	
4.	Vlivy	postojů	třídního	kolektivu,	ovlivněné	známkami.)	
	
Metodou	 tohoto	 miniprůzkumu	 byly	 ankety,	 minitesty,	 rozhovory	 se	 žáky	

i	s	rodiči,	sledování	reakcí	žáků	na	známkování.	
Děti	jsme	nakonec	rozdělili	do	šesti	skupin	a	každou	skupinu	pracovně	nazvali	

podle	jména	reprezentanta	skupiny.	
	
A.	Skupina	Jarmila	
Nesmírně	 nadané	 a	 ctižádostivé	 děti,	 převážně	 dívky.	 Dobré	 rodinné	 zázemí,	

soustavná	spolupráce	rodičů	se	školou,	výborné	výsledky	–	známky	1,	výjimečně	a	
nanejvýš	 během	 jednoho	 klasifikačního	 období	 2.	 Na	 tyto	 děti	 působí	 známky	
vysloveně	 povzbudivě,	 touží	 být	 hodnoceny,	 ze	 známek	 mají	 radost	 a	 jsou	
známkami	motivovány.	
Počet	dětí	v	této	skupině:	5.	
	
B.	Skupina	Karel	
Velmi	nadané	děti	s	širokým	spektrem	zájmů,	učení	je	baví,	mají	radost	z	úspěchů	

ve	 škole	 i	 ve	 sportu.	Na	známkách	 jim	příliš	nezáleží,	 nejsou	 cílem	 jejich	 snažení,	
mají	 nejčastěji	 známky	 1-2.	 Občasná	 špatná	 známka	 je	 nevyvede	 z	míry,	 i	 rodiče	
krátkodobé	neúspěchy	berou	sportovně.	
Počet	dětí	ve	skupině:	4.	
	
C.	Skupina	Jiřina	
Nadaně	 nebo	 průměrně	 nadané	 děti,	 nucené	 ctižádostivými	 rodiči	 k	výsledkům	

lepším,	než	které	odpovídají	jejich	možnostem.	Bez	volného	zájmu	o	učení,	protože	



mají	vždy	horší	výsledky,	než	 si	 rodiče	přejí.	Nechápou,	 co	 je	 to	 radost	z	poznání.	
Známky	 horší,	 než	 takové,	 které	 odpovídají	 představám	 rodičů,	 na	 ně	 působí	
vyloženě	depresivně,	protože	často	takové	známky	pro	ně	znamenají	větší	či	menší	
nepříjemnosti	 v	 rodině.	 Známky	 1-3.	 U	 žádného	 z	 dětí	 této	 skupiny	 jsme	
nepozorovali	kladný	vliv	známek.	
Počet	dětí	ve	skupině:	13.	
	
D.	Skupina	Honza	
Děti	 nadané	 více	 na	 praktické,	 než	 teoretické	 činnosti.	 Výborné	 při	 práci	 na	

školním	 pozemku,	 při	 práci	 se	 dřevem,	 práce	 ve	 třídě	 při	 klasickém	 způsobu	
Klasifikace	 a	 slovní	 hodnocení	 výuky	 je	 vyloženě	 nudí,	 je	 v	 hlubokém	 rozporu	
s	jejich	 přirozeností.	 Špatné	 známky	 berou	 s	 rezignaci,	 jejich	manuální	 nadání	 je	
zejména	na	venkově	rodiči	akceptováno	a	na	špatné	známky	si	rodiče	zvykli,	děti	se	
smířily	s	rolí	nenadaných	a	přijímají	tuto	roli	stejně	odevzdaně	jako	přesvědčení,	že	
povolání	 s	 vyššími	 nároky	 na	 kvalifikaci	 (automechanik,	 elektromechanik,	
zámečník)	jsou	jim	díky	špatným	známkám	uzavřena.	
Počet	dětí	ve	skupině:	10.	
	
E.	Skupina	Hana	
Méně	nadané	děti	 (známky	nejčastěji	2-4)	s	dobrým	rodinným	zázemím,	rodiče	

pravidelně	spolupracují	se	školou,	mají	zájem	na	školní	práci	dětí,	špatná	známka	
jejich	dětí	znamená	pro	rodiče	i	společenský	neúspěch,	jsou	však	schopni	vyvarovat	
se	při	soustavné	osvětě	se	strany	třídního	učitele	vyloženě	stresujících	reakcí.	Vliv	
známek	 je	zde	rozporný:	známky	 jako	nesmírně	závažné	 jsou	vnímány	především	
rodiči.	 Jejich	vliv	na	děti	záleží	na	schopnosti	rodičů	tlumit	své	negativní	reakce	 i	
výčitky.	 Díky	 známkám	 rodiče	 práci	 dětí	 pravidelně	 sledují,	 současně	 však	 děti	
velmi	často	zdůrazňováním	významu	známek	otravují,	deprimují,	demotivují.	
Počet	dětí	ve	skupině:	9.	
	
F.	Skupina	Víťa	
Nešťastné	děti.	Nadané	převážně	na	manuální,	praktické	činnosti	se	schopností	v	

těchto	 činnostech	 i	 vynikat,	 ale	 neschopnost	 zvládnout	 požadované	 učivo	 je	
odsouvá	 díky	 špatným	 a	 velmi	 špatným	 známkám	 do	 skupiny	 outsiderů.	 Rodiče	
nespolupracují	 soustavně	 se	 školou.	 Za	 špatné	 známky	 jsou	 děti	 trestány,	 často	 i	
krutě.	 Známky	 mají	 v	 těchto	 případech	 stresující,	 častěji	 však	 neurotizující	 vliv,	
utvrzují	děti	v	jejich	přesvědčení	o	vlastní	hlouposti,	nedostatečnosti,	neschopnosti.	
Ve	vyšších	třídách	se	dostávají	do	skupin	záškoláků,	začnou	školu	nenávidět,	mají	
vážné	kázeňské	prohřešky	a	jejich	osud	je	zpečetěn.	
Počet	dětí	ve	skupině:	7.	
	
Z	výše	uvedeného	tedy	vyplývá:	



Nesporně	 motivačně	 kladně	 známky	 působily	 na	 pět	 žáků,	 průkazný	 vliv	
neměly	na	sedmnáct	žáků,	mírně	negativní	vliv	na	třináct	žáků,	vážněji	negativní	
vliv	na	šest	žáků,	stresující	až	neurotizující	vliv	na	sedm	žáků.	
Samozřejmě,	 že	 oproti	 výše	 uvedenému	 tvrzení	 lze	 vznést	 námitku	 nízkých	

čísel.	
Naproti	 tomu	 výsledky	 tohoto	 šetření	 odpovídají	 našim	 mnohaletým	

zkušenostem.	Jsou	v	souladu	s	podobnými	zjištěními	psychologů.	
Základní	 práce,	 obsahující	 průkazný	 a	 nikoliv	 pouze	 ilustrační	 materiál,	

kterým	 je	 v	 podstatě	 náš	malý	 průzkum,	 jsou	 uvedeny	 v	 soupisu	 literatury	 na	
závěr	 této	 knihy	 (Autoři	 prosí	 čtenáře,	 aby	 seznam	 literatury	 nechápali	 jako	
formalitu,	vyžadovanou	konvencemi.).	
	
V	 každém	 případě	 lze	 s	 dostatečnou	 přesností	 tvrdit,	 že	 známky	
působí	 na	 nikoliv	 nepodstatnou	 část	 dětí	 negativně,	 některé	 z	 nich	
známky	neurotizují,	výjimečně	i	traumatizují.	jsou	u	mnohých	příčinou	
vzniku	pocitu	méněcennosti	a	vedle	dalších	vlivů	vedou	k	tomu,	že	dítě	
se	dostává	na	okraj	společností.	Nepovažujeme	za	slučitelné	se	snahou	
o	 humanizací	 našeho	 školství	 dávat	 do	 protikladu	 této	 nesporně	
skutečnosti	 počty	 dětí,	 na	 které	 známky	 působí	 z	hlediska	 motivace	
kladně.	
	

2.5.	Motivační	a	výchovný	význam	klasifikace	
	
Všeobecně	se	uznává,	že	známky	děti	motivují.	Toto	 tvrzení	 lze	považovat	za	

pravdivé	pouze	pro	určitou	část	dětí.	Potvrdil	to	i	»ilustrační«	průzkum,	popsaný	
v	 předchozí	 kapitole.	 Je	 to	 však	 tvrzení	 příliš	 všeobecné,	 pokud	 nebude	
definován	obsah	a	cíl	motivace.	
	
A.	K	čemu	a	jak	motivují	známky?	
B.	Lze	ztotožnit	vliv	známek	a	vliv	klasifikace?	
	
Ad	 A.	 Výše	 bylo	 pouze	 konstatováno,	 že	 určitá	menší	 část	 dětí	 známkami	 je	

motivována.	Nebylo	sledováno,	k	čemu	byly	děti	známkami	motivovány.	Teprve	
následně,	 u	 jiného	 souboru	 dětí,	 jsme	 cíleným	 rozhovorem	 zjišťovali,	 k	čemu	
vlastně	 známky	 nutí,	 vedou,	 podněcují.	 Během	 jednoho	 měsíce	 jsme	 dle	
náhodného	 výběru	 vyhledali	 10	 žáků	 6.	 a	 7.	 tříd	 (kteří	 dříve	 navštěvovali	 naši	
školu	a	měli	tedy	k	nám	velmi	vysokou	důvěru)	a	ptali	 jsme	se	jich	na	výsledky	
jejich	současné	práce.	 (Do	souboru	byli	zahrnutí	 ti	 žáci,	kteří	na	naší	škole	byli	
předtím	hodnoceni	slovně	i	ti,	kteří	byli	u	nás	známkování.)	Jejich	odpovědi	byly	
nápadně	 podobné,	 ačkoliv	 navštěvují	 3	 různé	 školy;	 Odpovědi	 se	 shodovaly	
v	těchto	bodech:	



	
1.	 Na	 otázku,	 jaké	 mají	 dnes	 v	 učení	 úspěchy,	 všichni	 odpovídali	 uvedením	

známek	z	jednotlivých	předmětů,	nikdo	z	nich	neodpověděl	obsažnou	informací	
o	úspěchu	či	neúspěchu	v	té	či	oné	části	učiva.	
2.	 Na	 otázku,	 z	 jakého	 učiva	 a	 proč	 obdrželi	 známky	 (dobré	 či	 špatné),	 byl	

schopen	 odpovědět	 pouze	 jediný	 žák.	 Z	 ostatních	 nikdo	 přesně	 nevěděl	 za	 co	
a	proč	 onu	 známku	 dostal.	 (U	 diktátů	 nedokázal	 nikdo	 říci,	 v	jaké	 oblasti	
pravopisu	se	dopouští	chyb	či	co	mu	bránilo	v	dosažení	lepší	známky.	V	zeměpise	
bylo	 nejčastější	 odpovědí	 »z	 testu	 na	 opakování«	 -	 otázky	 jsme	 zadávali	
počátkem	 školního	 roku.	 Bližší	 specifikací	 nedokázal	 uvést	 nikdo.	 V	 dějepise	
dokázali	žáci	nanejvýš	říci,	zda	byli	zkoušení	z	učiva	o	Egyptu,	Řecku	či	Římu.	Na	
otázku,	 proč	 dostali	 špatnou	 známku,	 zpravidla	 odpověděli	 -	 »protože	 jsem	
nevěděl	nějaké	letopočty«	nebo	»nepamatoval	jsem	si	něco	o	válkách	v	Řecku«.	
3.	V	případě	neúspěšných	známek	(za	neúspěšné	jsme	považovali	 ty	známky,	

které	neodpovídaly	schopnostem	dětí	tak,	jak	jsme	je	za	pět	let	poznali)	jsme	se	
ptali,	 jak	 na	 nepříznivé	 známky	 budou	 reagovat.	 Žáci	 zpravidla	 odpovídali:	
»Budu	 se	muset	 víc	 učit«.	 A	 na	 otázku:	 »Co	 si	 od	 toho	 slibuješ?«,	 jsme	 dostali	
totožnou	nebo	podobnou	odpověď:	»Že	budu	mít	lepší	známku«.	
4.	Se	 třemi	nadanými	žáky	sedmých	 tříd	ze	 tří	 různých	škol	 (kteří	v	5.	a	v	6.	

třídě	měli	všichni	z	dějepisu	nejčastěji	známku	1,	jen	výjimečně	2.	st.)	jsme	vedli	
totožný	rozhovor	o	starověkém	Řecku.	Rozhovorem	jsme	zjistili,	že	nikdo	z	žáků	
neví	nic	o	přínosu	Řecka	pro	naši	kulturu,	nic	o	vzniku	demokracie	v	Řecku	a	jen	
velmi	málo	o	vzniku,	vývoji	a	zániku	Řecka.	
	
Závěrem	jsme	se	vždy	ptali,	proč	se	tedy	o	Řecku	učili,	když	dnes,	po	roce	či	po	

dvou	o	něm	už	téměř	nic	nevědí.	
Odpověď	byla	ve	všech	případech	obsahově	shodná:	»No	přece	kvůli	známce,	

ne?«.	V	odpovědi	byl	 vyjádřen	údiv	nad	 tím,	proč	 se	ptáme	na	 tak	elementární	
věc.	
	
Naše	konání	mělo	opět	jen	ilustrační	význam.	Dokreslilo	to,	co	každý	zkušený	

učitel	 ví:	 že	děti,	 které	 jsou	známkami	motivovány,	učí	 se	 zas	 jen	pro	dosažení	
dobré	 známky.	 Že	 podstata	 učení,	 jeho	 smysl,	 smysl	 a	 význam	 jednotlivých	
předmětů	jim	uniká,	je	mimo	obzor	jejich	zájmu.	
Své	 individuální	 postoje	 k	 demokracii	 ve	 starověkém	 Řecku,	 své	 skutečné	

vztahy	k	přečteným	knížkám	a	k	 jejích	hrdinům,	 své	názory	na	přírodu,	na	 její	
ochranu,	 vztahy	 k	 živým	 tvorům,	 své	 postoje	malých	 občanů	 ve	 třídě	 –	 to	 vše	
považují	 v	 souvislosti	 se	 školní	 prací	 za	 vedlejší,	 protože	 to	 není	 předmět	
zkoušení,	není	z	toho	známka.	Stejně	tak	víme,	že	špatné	známky	z	literatury	děti	
odrazují	 od	 čtení,	 špatné	 známky	 z	 matematiky	 v	 nich	 vzbuzují	 odpor	
k	matematice,	 špatné	 známky	 z	 fyziky	 způsobují,	 že	 Ohmův	 zákon	 je	 pro	 ně	
mystickou	 záhadou,	 ačkoliv	 všechny	 vzorečky	 z	 něj	 vyplývající	 se	 musely	
nakonec	kvůli	známce	naučit	nazpaměť.	



	
Bezprostředním	cílem	školního	snažení	rozhodující	většiny	dětí	i	jejich	
rodičů	není	získání	kvalitních	postojů	a	životně	důležitých	kompetencí.	
Cílem	 se	 stává	 dosažení	 dobré	 známky.	 Jestliže	 tedy	 známky	 děti	
motivují	 k	 činnosti	 (nejen	k	učení,	 ale	 i	 k	 podvádění,	 k	 opisování	 a	 k	
biflování	 nepochopených	 vzorečků	 nazpaměť),	 pak	 cílem	 a	 smyslem	
této	motivace	je	dosažení	známky,	nikoliv	získání	postojů,	orientace	v	
oboru,	kompetencí,	zkrátka	kvalitního	vzdělání.	
Jejich	práce	se	stává	samoúčelnou.	
	
Závěr:	
Lze	 s	 dostatečnou	 přesností	 konstatovat,	 že	 požadavky	 učitelů,	
uplatňované	prostřednictvím	známek,	vedou	děti	k	 co	nejsnadnější	 a	
tedy	 nejpovrchnější	 cestě	 za	 dobrou	 známkou,	 často	 bez	 ohledu	 na	
prostředky:	na	opisování,	učení	se	nazpaměť	těch	partií,	které	mohou	
být	 jen	 pochopeny	 a	 prožity.	 Známky	 v	důsledku	 toho	 vedou	 i	 k	
rychlému	 zapomínání	 povrchně	 naučeného,	 pokud	 možno	 ihned	 po	
dosažení	známky	jako	rozhodujícího	cíle	snažení.	
	
(Motivační	 význam	 známek	 je	 v	 sebe	 uzavřený,	 samoúčelný:	 známkování	

motivu	je	opět	jen	činnosti,	vedoucí	k	dosažení	známek.)	
	
Ad	 B.	 Známkování	 je	 výsledkem	 procesu	 klasifikace.	 Klasifikace	 je	 tedy	 cosi	

jiného,	 než	 známky.	 Školní	 klasifikace	 je	 metodou	 třídění	 žáků.	 Známky	 jsou	
samozřejmě	nejviditelnějším,	nikoliv	však	jediným	jejím	produktem.	
	
1.	Klasifikace	ve	školní	práci	zakořenila.	Axiomaticky	se	považuje	klasifikace	za	

její	 součást.	 Je	 samozřejmě,	 že	 kompatibilita	 činností	 je	 základním	 atributem	
fungujícího	 systému.	 Aniž	 učitelé	 chtějí	 či	 nechtějí,	 význam	 a	 smysl	 každého	
školního	 konání	 je	 posuzován	 také	 z	 hlediska	 jeho	 kompatibility	 s	 klasifikací.	
Konání	 s	 klasifikaci	 nekompatibilní	 není	 posuzována	 jako	 závažné,	 důležité,	
rozhodující.	Do	popředí	zájmu	se	tak	dostávají	činnosti	klasifikovatelné.	 Jsou	to	
činnosti,	 jejichž	výsledky	 jsou	metricky,	matematicky,	statisticky	zpracovatelné,	
jak	bylo	 již	dříve	konstatováno.	Přesně	definované	 soubory	 informací,	 znalostí,	
dovedností.	 Mimo	 centrum	 pozornosti	 unikají	 aktivity,	 jejichž	 výstupy	 jsou	
jedinečné,	 nezpracovatelné	 uvedenými	 metodami:	 získávání	 postojů,	 názorů,	
zárodky	 kompetencí,	 vytváření	 neformálních	 mezilidských	 vztahů,	 zárodky	
týmové	práce	ve	skupinách	žáků,	schopnost	komunikace,	empatie,	adaptabilita	–	
všechno	to,	co	bylo	nazváno	stavbou,	jež	je	cílem	moderní	školy.	
Klasifikace	 takto	 spoluvytváří	 »ducha	 školy«,	 ten	 žáky	 ovlivňuje	

i	mimoslovními,	 mimovizuálními	 prostředky	 školní	 komunikace.	 Je	 velmi	



důležitou	 složkou	 školního	 vzdělávání.	 Složkou,	 která	 pod	 vlivem	 klasifikace	
vzdělávání	zplošťuje,	odosobňuje,	formalizuje.	
	
2.	Opomíjen	zatím	zůstává	vliv	klasifikace	na	učitele.	
Od	 roku	 1990,	 kdy	 jsme	 se	 o	 podstatu	 klasifikace	 začali	 soustavněji	 zajímat,	

kladli	 jsme	 svým	 kolegům	 otázku	 o	 vnitřním	 smyslu	 klasifikace	 a	 o	morálním	
oprávnění	učitele	ke	třídění	děti	do	pěti	skupin.	Reakce	byly	specifické.	

- Rozhodující	 většina	 zejména	 starších	 učitelů	 považovala	 otázku	 za	
směšnou	 a	bezobsažnou.	 Při	 vytrvalých	 pokusech	 o	 dialog	 docházelo	
zpravidla	 ke	 dvěma	 směrům	 jeho	 vývoje.	 Buď	 se	 prokázalo	 u	 kolegy	
zařazení	klasifikace	do	kategorie	pojmů	axiomatické	povahy:	nezabiješ	
–	nepokradeš	–	malé	bratry	a	sestry	své	tříditi	budeš.	V	druhém	případě	
bylo	 poukazováno	 na	 účelnost	 a	 nutnost	 klasifikace.	 Další	 snaha	 o	
dialog	 skončila	 vždy	 u	 hranic	 tvrzení	 »bez	 známkování	 by	 se	 děti	
neučily«.	 Zatím	 jsme	 se	nesetkali	na	 této	úrovni	 se	 solidním	pokusem	
o	prokázání	 platnosti	 této	 teze	 či	 o	 odkaz	 na	 prameny,	 které	 by	 toto	
tvrzení	prokazovaly	jinak,	než	opět	axiomaticky.	
Neopodstatněné	 zařazení	 klasifikace	 do	 kategorií	 dogmat	 a	 axiomů	
nepříznivě	determinuje	 jakékoliv	další	úvahy	učitele	o	klasifikaci.	 Jako	
každý	 pojem	 z	 těchto	 kategorií	 zařazuje	 se	 pak	 i	 klasifikace	 mezi	
základní	 kameny	 hodnotového	 systému.	 Ohrožení	 dogmat	 a	 axiomů	
chápeme	vždy	jako	ohrožení	systému	samého.	Odmítnutí	pochybností	o	
smyslu	 klasifikace	 je	 tedy	 ve	 své	 podstatě	 aktem	 obrany	 kontinuity	
osobnosti-	aktem	obrany	integrity	role	učitele.	

- Druhá	 skupina	 spíše	 mladších	 učitelů	 odmítá	 otázku	 po	 vnitřním	
smyslu	klasifikace	především	proto,	 že	 žádný	vnitřní	 smysl	 klasifikaci	
nepřisuzuje.	Během	svých	studií	a	prvních	učitelských	kroků	odolávali	
tlaku	zprofanované	a	překroucené	marxistické	ideologie,	která	jim	byla	
vnucována,	 vnitřním	odmítnutím	 jakékoliv	 ideologizace	 svého	 konání.	
Soustředili	se	na	zcela	utilitární,	konvenční	a	praktické	vnímání	hodnot	
a	 praxe	 učitelského	 povolání.	 Vytěsnění	 otázek	 po	 vnitřním	 smyslu	 v	
prostředí	 invaze	 normalizační	 ideologie	 bylo	 projevem	 snahy	 o	
»přežití«.	 V	 současné	 době	 jen	 s	 obtížemi	 připouští	 základní	 význam	
»hledání	vnitřního	smyslu«	pojmů	a	činů	pro	učitelské	konání.	
Pro	 tuto	 skupinu	 učitelů	 je	 klasifikace	 konvenci,	 jejíž	 užitečnost	 je	
prokázána	jejím	opět	konvenčním	fungováním.	Další	není	zajímavé.	

	
Rozhodujícími	 tvůrci	 školního	 duchovního	 prostředí	 jsou	 učitelé.	 Právě	

ilustrované	 postoje	 jednotlivých	 učitelů	 vůči	 klasifikaci	 vytváří	 pro	 žáky	 velmi	
důležitou	součást	tohoto	duchovního	prostředí	školy.	
	
Ponecháme	 na	 laskavé	 úvaze	 čtenáře,	 aby	 posoudil,	 jak	 tento	 »duch	
školy«,	 spoluzrozený	 klasifikací,	 ovlivňuje	 jeho	 vztah	 k	 dětem	 jako	 k	



bytostem,	 které	 je	 oprávněn	 na	 základě	 klasifikace	 s	
nezpochybnitelnou	 jistotou	 třídit	 na	 výborné	 až	 nedostatečné,	 tedy	
segregovat,	škatulkovat	a	na	základě	svého	individuálního	přesvědčení	
často	fatálně	ovlivňovat	jejich	budoucnost.	

2.6.	Klasifikace,	objektivita,	spravedlnost	
	
Objektivita	a	spravedlnost	není	parametrem	klasifikace	jako	třídící	metody,	je	

věcí	její	aplikace.	
Definovanou	množinu	 prvků	 lze	 roztřídit	 a	 zařadit	 dle	 přesně	 definovaných	

a	měřitelných	 vlastností	 v	 jednoduchých	 případech	 zcela	 objektivně,	 to	 jest	
nezávisle	 na	 osobě,	 místě	 a	 času.	 (Příkladem	 budiž	 nejen	 již	 vzpomínaná	
klasifikace	zdvíhacích	zařízení,	ale	i	klasifikace	účastníků	některých	sportovních	
disciplín,	při	kterých	 jsou	parametry	výkonů	exaktně	měřitelné:	při	bězích	 jsou	
to	délka	dráhy,	čas,	rychlost	větru	a	měřitelný	obsah	definovaných	látek	v	krvi	či	
moči	sportovce).	
Je-li	na	klasifikaci	trváno	i	ve	složitějších	případech	a	současně	je	požadována	

ještě	 únosná	 míra	 objektivity,	 vzrůstá	 náročnost	 programu,	 dle	 kterého	 je	
klasifikace	prováděna.	Obecněji	známá	je	klasifikace	výsledků	při	krasobruslení.	
Zde	 se	 již	 klasifikace	 neobejde	 bez	 popisu	 dílčích	 parametrů	 výkonu:	 velice	
komplikovaným	 způsobem	 je	 popsána	 činnost,	 které	 bude	 přiřazená	 určitá	
numerická	 hodnota,	 jsou	 přesně	 definovány	 odchylky	 od	 normovaného	
(ideálního)	 výkonu,	 každé	 odchylce	 je	 přiřazená	 numerická	 hodnota	 nikoliv	
lineárně,	 ale	 pomocí	 přesně	 stanovených	 koeficientů.	 Objektivita	 i	 takto	 velmi	
precizního	programu	klasifikace	 je	 zásadně	narušena	 lidským	 faktorem:	 i	 když	
rozhodčí	 je	 vázán	 téměř	 exaktně	 stanovenými	 pravidly	 pro	 přiřazení	 určité	
známky	 k	dané	 dílčí	 činnosti,	 i	 když	 konečnou	 známku	 určuje	 rozhodčí	 na	
základě	 řady	 dílčích	 kroků,	 je	 opět	 složitým	 výpočtem	 stanovena	 hodnota	
výsledná	z	hodnot,	přiřazených	témuž	závodníkovi	mnoha	rozhodčími.	
K	 tomu,	 aby	 tato	 precisní	 klasifikace	 fungovala	 a	 byla	 přijímána	 ještě	

s	únosnými	výhradami,	 je	bezpodmínečně	nutná	vysoká	kvalifikace	rozhodčích,	
kteří	 musí	 být	 odborníky	 nejen	 v	 oblasti,	 které	 se	 klasifikace	 týká.	 Velice	
důkladně	 musí	 studovat	 sám	 proces	 klasifikace	 a	 právě	 z	 něj	 skládat	 přísné	
zkoušky.	
	
(Většinu	 činností,	 které	 v	 klasické	 škole	 pracující	 klasickými	 metodami	

podléhají	 klasifikaci,	 lze	 přirovnat	 ke	 sportovním	 výkonům	 v	 disciplínách	 na	
klasifikaci	 méně	 náročných:	 k	 běhu,	 skoku,	 vrhu	 atd.	 Aby	 tyto	 školní	 činnosti	
mohly	být	objektivně	klasifikovány,	musela	by	být	jednotně	stanovena	podrobná	
pravidla	klasifikace	všech	klasifikovaných	úkonů.	U	diktátů	by	musel	být	přesně	
stanoven	jeho	rozsah,	čas	pro	diktát	vyměřený	(a	tím	rychlost	diktování),	číselně	
vyjádřený	 koeficient	 obtížnosti,	 určený	 počet	 možných	 chyb	 ve	 sledovaném	
pravopisném	 jevu	 a	 způsob	 výpočtu,	 na	 jehož	 základě	 bude	 provedena	



klasifikace.	Výpočet	 by	 samozřejmě	musel	 vycházet	 z	 poměru	možných	 chyb	k	
chybám	 skutečně	 se	 vyskytujícím	 a	 byl	 by	 vynásoben	 empiricky	 či	 statisticky	
stanoveným	 koeficientem	 obtížnosti.	 Z	 přesně	 určeného	 počtu	 jednotlivých	
diktátů	 by	 pak	 upraveným	 výpočtem	 –	 tzn.	 váženým	 průměrem	 –	 mohla	 být	
vypočtena	 známka	 z	 pravopisu.	 Váha	 této	 známky	 vynásobená	 příslušným	
koeficientem	by	figurovala	ve	vzorci	pro	výpočet	klasifikace	z	českého	jazyka.	
Samozřejmě,	že	pravidla	pro	klasifikaci	slohové	práce,	ústního	vyprávění	nebo	

recitace	básně	by	byla	podstatně	složitější.	Vytvořením	sboru	rozhodčích	by	byly	
do	jisté	míry	eliminovány	subjektivní	vlivy.	
Většinu	úloh	v	matematice	by	bylo	možné	klasifikovat	jednodušeji.	
Proces	 klasifikace	 by	 se	 musel	 stát	 důležitým	 studijním	 předmětem	 na	

pedagogických	školách,	musely	by	z	něj	být	konány	zkoušky	na	úrovni	zkoušek	
z	hlavních	předmětů.)	
	
Lze	 tedy	 konstatovat,	 že	 po	 vypracování	 precizního	 klasifikačního	 řádu,	

pravidel,	 stanovujících	podmínky	pro	zadávání	a	provádění	klasifikačních	prací	
a	po	náročném	kvalifikačním	školení	těch,	kteří	by	klasifikaci	směli	provádět,	by	
bylo	 možné	 začít	 uvažovat	 o	 objektivitě	 klasifikace.	 Samozřejmě	 pouze	 v	těch	
školách,	 jejichž	 výchovným	 programem	 je	 osvojení	 maxima	 vědomostí	
a	dovedností.	I	zde	je	tato	možnost	jen	teoretická,	uvedené	podmínky	objektivní	
klasifikace	jsou	obtížně	splnitelné.	Ve	školách,	ve	kterých	je	hlavním	cílem	jejich	
výchovného	 programu	 osvojení	 postojů	 a	 kompetencí	 tak,	 jak	 bylo	 popsáno	
v	1.	kapitole,	 je	 úvaha	 o	možnosti	 objektivní	 klasifikace	 úvahou	 zcela	 absurdní.	
Výstupy	 jednotlivých	 etap	 takto	 chápaného	 vzdělávání	 nejsou	 převoditelné	 na	
metrické	veličiny	ani	nemohou	být	zpracovány	binárně.	
	
Závěr:	
V	běžné	školní	praxi	je	požadavek	objektivity	klasifikace	nesplnitelný.	
Jestliže	 spravedlnost	 klasifikace	 spojujeme	 s	 požadavkem	 její	
objektivity,	pak	klasifikace	nemůže	být	ani	spravedlivá.	
	
(Toto	 konstatování	 samozřejmě	 nezbavuje	 klasifikaci	 vitality	 a	 naděje	 na	

přežití.	Objektivita	klasifikace	není	téma,	které	by	většinu	učitelů	životně	trápilo.	
Klasifikace	 přežije:	 vždy	 se	 najde	 část	 učitelů,	 kteří	 budou	 chtít	 odučit	
a	oznámkovat.	
Proč	 si	 lámat	 hlavu	 s	 filosofováním	 o	 jakési	 abstraktní	 objektivitě	

a	spravedlnosti?	
Vždy	 se	 najde	 část	 rodičů,	 kteří	 dají	 přednost	 jednouchému	 a	 pro	 ně	

pochopitelnému	 zatřídění	 svého	 dítěte	 a	 nebudou	 přemýšlet	 o	 mezích	
objektivity:	 možnost	 snadného	 srovnání	 s	 dítětem	 souseda	 bude	 pro	 ně	
důležitější.)	



2.7.	Klasifikace	a	demokracie	
	
Členové	Kruhu	přátel	Obecné	a	Občanské	školy	obdrželi	nedávno	milý	dárek:	

vynikající	 publikaci	Philippe	Augiera	 »Svrchovaný	občan«.	 Jsou	 to	malá	 skripta	
o	demokracii	pro	učitele.	
	
Vyjímáme:	
	
»Soutěživost	 je	 mládeži	 vlastní,	 je	 však	 třeba	 ji	 usměrňovat,	 nejlépe	

k	překonávání	 sebe	 sama	 v	 zájmu	 celého	 kolektivu	 a	 nikoliv	 k	 prosazování	
vlastního	 já.	Mnohem	 častěji	 vidíme,	 že	 ze	 soutěživosti	 vyrůstají	 takové	 jevy	 jako	
egoismus,	 etnocentrismus,	 ziskuchtivost,	 panovačnost	 a	 intolerance.	 A	 to	 jsou	
nejhorší	nepřátele	demokracie«.	
	
Otázky:	
Vede	klasifikace	více	k	usměrnění	 soutěživosti	 nebo	k	prosazení	 vlastního	 já	

cestou	 maximální	 snahy	 o	 získání	 dobré	 známky	 pro	 sebe,	 neboť	 známka	 je	
mírou	školního	úspěchu?	
V	důsledku	tedy	klasifikace	podporuje,	nebo	nepodporuje	demokracii?	
Axiom	demokracie:	Každá	forma	diskriminace	je	škodlivá.	
	
Otázky:	
Klasifikace	 desintegrací	 diskriminaci	 posiluje,	 nebo	 omezuje?	 Ve	 svých	

důsledcích	tedy	klasifikace	demokracii	podporuje,	nebo	oslabuje?	
	
V	 LN/1996	 byla	 uveřejněna	 vynikající	 stať	 psychoanalytika	 PhDr.	 Michaela	

Šebka,	 CSc.	 »Co	 v	 nás	 zbylo	 z	 bolševika«.	 Článek	 se	 zabývá	 výchovou	 v	 rodině,	
některé	myšlenky	mají	platnost	obecnou.	
	
Vyjímáme:	
»Dresura	 často	 pokračuje	 za	 přispění	 školy,	 ta	 má	 raději	 žáky	 konformní	 než	

originální	povahy.	Poté	v	nevědomých	částech	psychiky	se	postupně	usazují	zážitky	
nesvobody,	 pronásledování,	 pasivního	 přizpůsobení,	 přijetí	 jistot,	 koupených	 za	
loajalitu«.	
	
Otázky:	
Zážitky	 a	 pocity	 nesvobody,	 návyky	 pasivního	 přizpůsobování	 a	 přijímání	

jistot	výměnou	za	loajalitu	demokracii	podporují,	nebo	destruují?	
Klasifikace	návyky	pasivního	přizpůsobování	požadavkům	učitele	podporuje,	

nebo	omezuje?	
Je	 klasifikaci	 více	 podporována	 schopnost	 zaujímání	 vlastních	 individuálních	

názorů,	nebo	výměnou	za	dobrou	známku	přijetí	názoru	učitele	bez	zbytečných	
otázek	a	diskusí	?	



Domníváte	 se,	 že	 autor	 měl	 na	 mysli	 v	 této	 kritice	 školu,	 pro	 kterou	 je	
charakteristické	 známkování,	 nebo	 spíše	 školu,	 ve	 které	 v	 důsledku	 změn	 cílů	
pěstují	jako	vzácnou	květinku	každý	projev	samostatného	myšlení,	každý	projev	
osobního	postoje,	 vznik	 osobních	 kompetencí,	 a	 klasifikaci	 buď	odmítli	 nebo	 ji	
přijímají	s	velkými	výhradami	jako	dočasné	nutné	zlo?	
	
Závěr:	
Návyk	klasifikace	si	každé	dítě	odnáší	do	života.	Jeho	pohled	na	lidi	je	
zúžen	do	vertikální	 stupnice:	dobrý	–	špatný	–	a	 tři	 stupně	mezi	 tím.	
Soudy	pavlačových	drben.	Obrovskou	škálu	hodnot,	vlastností	a	barev	
lidské	 duše	 objevuje	 obtížně	 a	pozdě	 –	 jestli	 vůbec	 někdy.	 Děti	 se	
smiřují	 se	 segregací,	 v	 důsledku	 toho	 s	diskriminaci	 jako	 s	 nutným	
zlem.	Konformita,	smíření	s	těmito	skutečnostmi,	vyžadovaná	většinou	
škol,	bezprostředně	vede	děti	k	pasivitě,	ke	 smíření	 s	daným	stavem.	
To	 vše	 destruuje	 snahu	 o	 výchovu	 k	 demokracii.	 Slova	 a	 slova	
v	hodinách	 občanské	 výchovy	 se	 stávají	 výsměchem	 v	konfrontaci	 s	
běžným	duchem	školy.	
Nepíšeme	 o	 teoretických	 závěrech.	 Přecházíme	 mezi	 třídami	
diametrálně	odlišnými	podle	 toho,	 jestli	 se	 v	nich	 známkuje	nebo	ne.	
Děti	 z	 prvních	 tříd,	 ve	 kterých	 od	 počátku	 jsou	 zvyklé	 používat	
pestrého	výběru	pojmů	k	ohodnocení	své	práce,	 svých	činů,	kde	 jsou	
vedeny	 ke	 svobodnému	 vyjádření	 svých	 postojů	 bez	 ohledu	 na	
důsledek,	 který	 by	 toto	 vyjádření	 mohlo	 mít	 (neboť	 svobodné	
vyjádření	 žádného	 postoje	 nikdy	 nevede	 k	 výsměchu,	 odsouzení,	
ostudě,	 ocejchování,	 naopak	 vždy	 je	 uznáno),	 kde	 se	 učí	 týmové	
spolupráci	 bez	 postranních	 myšlenek	 na	 vlastní	 úspěch	 na	 úkor	
úspěchu	skupiny,	mají	zcela	odlišné	sociální	klima	od	tříd,	ve	kterých	
vládne	 celoroční	 boj	 o	 známky	 provázený	 opisováním,	 drobnými	
nepravdami	 při	 omluvách,	 kde	 duch	 třídy	 je	 dán	 přesvědčením	 o	
prioritě	 významu	 vlastní	 známky	 jako	 základního	 kritéria	 úspěchu	
školní	 činnosti,	 chování	 nevyjímaje.	 Absence	 klasifikace	 jako	 formy	
segregace	 je	 nutnou	 (nikoliv	 však	 postačující)	 podmínkou	 účinné	
školní	výchovy	k	demokracii.	
	
Klasifikace	nepodporuje	výchovu	k	demokracii.	

2.8.	Morální	aspekty	klasifikace	
	
Dvakráte	za	rok	přečteme	si	v	černé	kronice	regionálního	tisku	mezi	zprávami	

o	obětech	silnice	a	 lupičů	 i	několikařádková	sdělení	o	dokonané	či	nedokonané	
dobrovolné	smrti	dítěte,	kterému	cejch	vpálený	do	tiskopisu	VYSVĚDČENÍ	učinil	



život	 nesnesitelným.	 Dvakrát	 za	 rok	 je	 tisíce	 dětí	 zbito	 za	 to,	 že	 jsou	 jiné	 než	
ostatní	a	tato	jejich	jinakost	byla	potvrzena	číslicí	či	krutým	slovem.	Dvakrát	za	
rok	 jinak	běžný,	 každodenní	 strach	přeroste	meze	 a	děti	 utíkají	 z	 domova.	My,	
učitelé,	 s	 bohorovným	 nadhledem	 zíráme	 na	 tyto	 skutečnosti	 z	 piedestalu	 své	
neomylnosti.	 Připustíme-li	 si	 nějakou	 otázku,	 pak	 se	 pouze	 ptáme,	 zda	 jsme	
oplývali	spravedlností	vojevůdců,	kteří	vyšlou	do	zteče	i	jednotku,	ve	které	jako	
prostý	vojín	slouží	náš	syn.	Spravedlnost,	pravda	a	oprávněnost	věci	samé	se	nás	
netýká:	 klasifikace	 je	 fetišem,	 hovořiti	 a	 přemýšleti	 o	 její	 mravní	 podstatě	
a	smysluplnosti	 patří	 často	 do	 oblasti	 tabu.	 Mytí	 rukou	 je	 základním	
předpokladem	duševní	hygieny	moderního	člověka.	
Většina	 z	 nás	 vstupovala	 poprvé	 v	 roli	 učitele	 do	 třídy	 právě	 s	 tímto	

přesvědčením	 o	 svrchovanosti	 našeho	 učitelského	 práva	 děti	 třídit	 do	 pěti	
skupin,	 dle	 našeho	 nejlepšího	 vědomí	 a	 svědomí	 oddělovat	 úspěšné	 od	
neúspěšných,	svým	rozhodnutím	je	podstatně	a	fatálně	ovlivňovat.	
Dříve	 či	 později	 jsme	 museli	 »v	 zájmu	 objektivity	 a	 spravedlnosti«	 dát	

z	matematiky	v	rozhodující	třídě	pětku	dívence,	která	toužila	jen	po	tom,	aby	se	
mohla	 stát	 zahradnicí.	 Nezvládnutí	 základního	 učiva	 z	 algebry	 a	 neschopnost	
vypočítat	 přeponu	 pravoúhlého	 trojúhelníka	 bylo	 pro	 nás	 dostatečným	
a	všeobecně	uznávaným	důvodem	pro	to,	abychom	jí	znemožnili	kvalifikovat	se	
v	jediném	povolání,	pro	které	měla	nadání	 i	 lásku.	Jako	repetentku	ji	na	učiliště	
nevzali,	skončila	nekvalifikovaná	na	okraji	společnosti.	
Stejně	 tak	musel	 opakovat	 třídu	 chlapec,	 který	 nezvládl	 ani	 základy	 chemie.	

Neuměl	 napsat	 jedinou	 chemickou	 rovnici,	 neznal	 chemické	 názvosloví.	 Náš	
smysl	pro	spravedlnost	a	objektivitu	nám	nedovolil	učinit	výjimku,	 i	když	 jsme	
věděli,	 jak	 je	manuálně	zručný	a	 jak	má	rád	motory,	kterým	díky	tátovi	 i	dobře	
rozumí.	
Chlapec	 ztratil	 sebevědomí.	Získal	přesvědčení	o	 své	neschopnosti,	 o	 tom,	 že	

nikdy	nemůže	vykonávat	žádné	kvalifikované	povolání,	protože	je	hloupý.		
Mnohým	z	nás	tato	rozhodnutí	způsobila	několik	bezesných	nocí.	
Hledali	jsme	východisko.	
Východiska?	 Z	 čeho	 východisko?	 Z	 bludiště,	 do	 kterého	 jsme	 se	 dostali?	 Ze	

schizofrenie	–	víme,	že	to	není	ono,	ale	přesto	to	děláme?	
Mnozí	jsme	se	po	krátkém	čase	s	tímto	faktem	opět	vyrovnali.	Je	to	kruté,	ale	je	

to	nutné	v	zájmu	výchovy	a	vzdělání.	Známkovat	se	musí	–	 jinak	by	se	děti	nic	
nenaučily.	Známkovat	se	musí	–	 jen	tak	přinutíme	žáky	k	práci.	A	když	se	musí	
známkovat,	musí	se	známkovat	objektivně	a	spravedlivě,	i	když	to	někdy	způsobí	
bolest	a	zklamání.	
Je	 to	úvaha	 velmi	blízká	onomu	hrůznému	 zdůvodnění	 zločinů	komunismu	 -	

»když	se	kácí	les,	lítají	třísky«.	
Vždyť	 ale	my	 se	 žádného	 zločinu	 nedopouštíme!	 Známkujeme	 v	 zájmu	 dětí,	

v	zájmu	jejich	dalšího	vývoje,	v	zájmu	vzdělanosti	našeho	národa!	
	



Opusťme	 zajímavou	 filosofickou	 úvahu	 o	 tom,	 zda	 v	 zájmu	 ideje	 smíme	
ubližovat,	rozhodovat	o	štěstí	druhých.	
Přijměme	 na	 chvíli	 oprávněnost	 uvedeného	 výroku	 a	 ptejme	 se	 po	 jeho	

platnosti.	Předpokladem	je	pravdivost	tohoto	tvrzení:	
Známkovat	 se	 musí,	 neboť	 jedině	 známkování	 umožňuje	 úspěšný	 průběh	

procesu	vzdělávání.	
	
Položme	si	základní	otázku:	máme	důkaz	o	nespornosti	tohoto	tvrzení?	
Je	 nesporně	 prokázáno,	 že	 známkování	 jako	 produkt	 klasifikace	 je	

předpokladem	úspěšnosti	procesu	vzdělávání?	
Vážené	 kolegyně,	 vážení	 kolegové,	 asi	 mnohé	 z	 vás	 naše	 dosavadní	 tvrzení	

o	neprospěšnosti	klasifikace	nepřesvědčila.	Mnozí	vše	doposud	napsané	považují	
za	plané	řeči.	
Již	 poněkolikáté	 se	 proto	 odvoláme	 na	 existenci	 úspěšných	 škol,	 úspěšných	

školských	systémů,	ve	kterých	se	neznámkuje,	ba	někdy	ani	nehodnotí	v	našem	
slova	smyslu.	
	
Ptejme	se	tedy	znovu:	
Lze	výše	uvedený	výrok	o	nutnosti	známkování	v	zájmu	vzdělání	považovat	za	

tak	prokázaný,	aby	v	nás	nevznikly	alespoň	oprávněné	pochybnosti?	
	
Jestliže	naše	jistota	je	nahlodána:	
Smí	soudce	vyřknout	výrok	o	vině,	má-li	pochybnosti	o	platnosti	zákona?	
Je	tedy	oprávněný	náš	výrok	o	nedostatečnosti	znalostí,	kterým	žáka	–	občana	

–	 de	 facto	 i	 de	 iure	 odsuzujeme	 do	 role	 outsidera	 a	 odsouváme	 ho	 na	 okraj	
společnosti?	
Kdo	nám	dal	k	tomu	právo?	
	
Kdo	 nám	 dal	 právo	 ostatní	 žáky	 na	 základě	 stejně	 zpochybnitelné	
teorie	 zatřídit	 do	 některé	 z	 minorit	 a	 tím	 fatálně	 ovlivnit	 jejich	
současné	štěstí,	jejich	radost	a	zásadně	determinovat	jejich	další	život?	
	
Vážené	 kolegyně,	 vážení	 kolegové,	 velmi	 vás	 prosíme,	 abyste	 tuto	
otázku	 nepovažovali	 za	 otázku	 řečnickou.	 Je	 nutné	 na	 ni	 odpovědět	
dříve,	než	napíšeme	jedinou	známku.	
	
Zpochybňujeme	 tedy	 oprávněnost	 jediného	 účinného	 prostředku,	
který	přinutí	žáky	k	práci?	Slyšíme	velice	často	tuto	námitku,	dokonce	
i	takto	otevřeně	formulovanou.	
Na	to	nemáme	odpověď.	
Pravděpodobně	vždy	určitá	část	učitelů	bude	potřebovat	známky	tak,	
jako	ovčák	potřebuje	hůl,	jako	krotitel	potřebuje	bič	a	kostku	cukru.	



	

2.9.	Klasifikace	a	výsledky	
	
Před	 několika	 lety	 byl	 proveden	 široce	 založený	 průzkum	 vědomostí	

absolventů	 základních	 škol.	 Všichni	 máme	 v	 živé	 paměti	 výsledky.	 Byly	 velmi	
deprimující.	 Nemyslíme,	 že	 překvapující.	 Stačilo	 předložit	 několika	 tatínkům	
našich	žáků,	kteří	v	8.	 třídě	neměli	horší	známku	než	3	(a	později	nestudovali,)	
k	přečtení	 a	 překladu	 běžný	 ruský	 text.	 Nebo	 je	 požádat	 o	 napsání	 několika	
vzorečků	 organických	 sloučenin,	 o	 rovnici,	 popisující	 tuhnutí	 betonu.	 Několik	
stejně	 kvalifikovaných	 maminek	 požádat	 o	 výpočet	 odporu	 jednoduchého	
elektrického	 obvodu	 se	 dvěma	 spotřebiči	 v	 sérii.	 Požádat	 je	 o	 vyjmenování	
ostrovních	pásem	v	Oceanii.	
Samozřejmě,	že	na	katastrofálním	rozporu	mezi	odučenou	látkou	a	znalostmi	

absolventů	 se	 nepodepsala	 pouze	 klasifikace.	 Byl	 to	 celkový	 duch	 školy,	 který	
klasifikace	podstatnou	měrou	spoluvytvářela.	
Vznikl	 propastný	 rozdíl	 mezi	 deklarovanými	 a	 denní	 prací	 ve	 škole	

sledovanými	 cíli:	 i	 v	 hodinách	 se	 hovoří	 velkými	 slovy	 o	 výchově	 a	 vzdělání,	
každý	 se	 však	 pachtí	 za	 známkami.	 Možná,	 že	 to	 byl	 i	 důsledek	 nesmyslných	
požadavků.	 I	 vztahů	 mezi	 žáky	 a	 učiteli.	 Spoluvinu	 nese	 rozpor	 mezi	
předmětovou	a	pedagogicko-psychologickou	odbornosti	učitelů.	
Klasifikace	však	byl	fetiš,	kterému	jsme	se	všichni	klaněli.	Praktickou	činností	

ve	škole	jsme	vykonávali	úlitby	klasifikaci,	nikoliv	vzdělání.	
	
Klasifikace	 se	 podstatnou	 měrou	 podílí	 na	 nízkých	 znalostech	
absolventů	 základních	 škol.	 Mezi	 důležité	 příčiny	 tohoto	 stavu	 lze	
zařadit	rozpor	mezi	hlásanými	a	v	denní	praxi	realizovanými	cíli	práce	
ve	 škole.	Namísto	vzdělání	 je	běžným,	denním	cílem	získání	 známek.	
Pro	 učitele	 pak	 odučit	 a	 oznámkovat.	 je	 však	 skutečný	 podíl	 viny	 na	
klasifikaci,	nebo	na	učitelích,	kteří	tuto	inverzi	hodnot	dopustili?	
	

2.10.	Závěry	
	
1.	Ve	školách,	ve	kterých	učitelé	chápou	vzdělání	jako	osvojení	postojů	
a	kompetencí,	umožňujících	orientaci	a	úspěch	i	v	příštím	tisíciletí,	kdy	
množství	 informací	 nadále	 poroste	 exponenciálně,	 je	 klasifikace	
nesystémovým	procesem.	
	
2.	 Klasifikace	 je	 proces	 nekompatibilní	 s	 tvorbou	 duchovního	
prostředí,	které	podporuje	učení.	
	



3.	 Praktické	 zkušenosti	 i	 drobné	 statistiky	 prokazují,	 že	 klasifikace	
může	 kladně	 motivovat	 jen	 malou	 část	 žáků.	 Určitou	 část	 žáků	
klasifikace	 neurotizuje,	 v	některých	 případech	 i	 traumatizuje.	 tato	
zkušenost	je	potvrzena	klinickými	pozorováními	psychologů.	
	
4.	 Existuje	 teoretická	 cesta	 k	 tomu,	 aby	 se	 z	klasifikace	 stal	 proces	
objektivní.	V	praxi	je	tato	možnost	nevyužitelná.	Proto	není	klasifikace	
ani	spravedlivá.	
	
5.	 Informační	 hodnota	 klasifikace	 je	 diskutabilní,	 jestliže	 informace	
v	klasifikaci	obsažené	nejsou	objektivní.	
	
6.	 Klasifikace	 ztěžuje	 výchovu	 k	 demokracii,	 vytváří	 naopak	
předpoklady	 k	segregaci.	 Zužuje	 pohled	 na	 lidi.	 Vytváří	 celoživotní	
návyk	pohledu	štěrbinou	úzké	vertikální	stupnice.	
	
7.	 Klasifikace	 se	 význačnou	měrou	 podílí	 na	 nepříznivých	 výsledcích	
průzkumu	 vědomosti	 žáků	 základních	 škol.	 Příčinou	 je	 záměna	 cílů:	
praktickým	 cílem	 školní	 práce	 se	 stalo	 dosažení	 známky,	 nikoliv	
vzdělání.	
	
8.	Klasifikace	je	jednou	z	příčin,	pro	kterou	lidé	po	ukončení	školy	mají	
často	 nechuť	 k	 dalšímu	 vzdělávání,	 nutnému	 k	 udržení	 kvalifikace.	
Klasifikace	 se	 v	procesu	 vzdělávání	 stala	 pro	 mnohé	 zdrojem	
nepříjemností	a	potíží,	v	jejich	nitru	se	tyto	potíže	spojily	se	vzděláním	
tak,	že	další	vzdělávání	odmítají.	Klasifikace	tedy	stojí	proti	požadavku	
celoživotního	vzdělávání.	
	
9.	 Škola	 se	 přizpůsobuje	 mezím	 klasifikace.	 Její	 cíle	 jsou	 tím	
degradovány.	
	
10.	Morální	 právo	 učitele	 ke	 klasifikaci	 jako	 formě	 segregace	 dětí	 je	
postaveno	na	velmi	vratkých	filosofických	základech.	
	

2.11.	Důsledky	
	
Uvedené	 nedostatky	 a	 nevýhody	 nemohou	 klasifikaci	 z	 našich	 škol	 vymýtit.	

Klasifikace	 odpovídá	 určitému	 výchovnému	 programu,	 určitému	 duchu	 škol,	
určitý	 typ	 učitelů	 si	 školu	 bez	 klasifikace	 nedokáže	 představit	 a	 jejich	



přesvědčení	 je	 často	 nezvratitelné.	 Bylo	 by	 nedůstojné	 učitele,	 kdyby	 musel	
přijmout	ideu,	odporující	jeho	naturelu.	Trpěl	by	on,	trpěly	by	děti.	
Pro	mnoho	rodičů	bude	vždy	známka	nejsrozumitelnějším	měřítkem	úspěchu	

dítěte.	
Bylo	by	v	hrubém	rozporu	se	zásadou	demokratizace	školství,	kdyby	tyto	tak	

rozšířené	skutečnosti	nebyly	respektovány.	
	
Naopak:	 považujeme	 za	 nedůstojné,	 nemorální,	 jestliže	 učitelé	 jsou	
nuceni	 klasifikovat	 i	 v	 tom	případě,	 když	 došli	 k	 poznání	 škodlivosti	
klasifikace	a	současně	znají	dokonalejší	metody	motivace	žáků	a	lepší	
způsoby	informace	rodičů	o	práci	jejich	dětí.	
Považujeme	za	pozůstatek	 totalitního	 režimu,	 jsou-li	 učitelé	nuceni	 v	
rozporu	 se	 svým	 svědomím	 vůči	 dětem	 používat	 takové	 metody,	 o	
jejichž	škodlivosti	jsou	v	souladu	s	míněním	psychologů	a	v	souladu	s	
vlastními	í	obecnými	zkušenostmi	hluboce	přesvědčení.	
Proto	 požadujeme,	 aby	 MŠMT	 v	 zájmu	 směřování	 našeho	 školství	 k	
demokracii	i	v	souladu	s	trendy	v	celém	demokratickém	světě	konečně	
stanovilo	 taková	 pravidla,	 která	 umožní	 učitelům	 používat	 metody	
hodnocení,	 odpovídající	 obecně	 uznávaným	 psychologickým	 i	
pedagogickým	zásadám	a	současně	slučitelné	s	jejich	svědomím.	
	
V	následující	části	se	pokusíme	popsat	co	nejúplněji	 jednu	z	takových	metod,	

která	žáky	kladně	motivuje,	má	vysokou	informační	hodnotu	a	současně	pomůže	
žákovi	určit	perspektivy	jeho	další	cesty.	Takovou	metodou	je	slovní	hodnocení	
žáků.	
Zkušenosti	se	slovním	hodnocením	na	1.	stupni	jsou	dostatečné	k	tomu,	aby	za	

podmínek,	 o	 kterých	 se	 zmíníme,	 mohlo	 být	 používáno	 slovní	 hodnocení	 na	
tomto	stupni	škol	bez	jakéhokoliv	omezení.	
Předpokládáme	určité	potíže	zejména	technického	rázu,	které	mohou	ztěžovat	

aplikaci	námi	popsaného	slovního	hodnocení	i	na	2.	stupni.	
Existují	však	i	další	metody	hodnocení,	které	v	rozhodující	míře	odstraní	hrubé	

nedostatky	klasifikace	a	mají	předpoklady	 státi	 se	pro	mnohé	učitele	2.	 stupně	
přijatelnější	než	slovní	hodnocení.	
	

	 	



3.	O	slovním	hodnocení	

3.1.	Situace	

3.1.1.	Ve	světě	
	
Jak	 vypadá	 realita	 hodnocení	 žáků	 na	 1.	 stupni	 základní	 školy?	 V	nižších	

ročnících	 se	 téměř	 v	 celé	 Evropě	 i	 v	 zámoří	 neklasifikuje,	 např.	 v	 Německu	
a	Rakousku	v	1.	a	2.	 ročníku,	některé	země	na	celém	primárním,	elementárním	
stupni	 (do	10-12	 let	 věku	dítěte)	 –	Anglie,	 severské	 země,	Nizozemí,	Austrálie,	
v	některých	 zemích	má	 slovní	 hodnocení	 místo	 dokonce	 i	 na	 vyšších	 stupních	
škol	 (severské	 země,	Austrálie,	 některé	 státy	USA).	Předmětem	hodnocení	 jsou	
nejen	 znalosti,	 ale	 především	 kompetence	 dítěte,	 postoje	 a	 dovednosti	 vyššího	
řádu	(dovednost	kooperovat,	utřídit	informace	atd.).	
	
(Nové	 přístupy	 k	 hodnocení	 žáků	 při	 vyučování:	 PhDr.	 Vladimíra	 Spilková,	

CSc.,	Pedagogická	fakulta	UK	Praha)	

3.1.2.	U	nás	
	
Někteří	 učitelé,	 podporovaní	 závěry	 psychologů,	 pociťovali	 již	 před	 rokem	

1989	 potřebu	 změny	 klimatu	 ve	 škole.	 V	 rámci	 tuhé	 administrativy	 byly	 jejich	
záměry	 limitovány	 daným	 rámcem,	 proto	 snahy	 realizovali	 pouze	 uvnitř	 své	
třídy	 změnami	 metod,	 změnami	 vztahů	 k	 žákům,	 bez	 možnosti	 formulovat	
a	definovat	 tyto	změny	navenek.	Skryté	touhy	menší	části	pedagogů	však	velmi	
rychle	našly	možnosti	 realizace	v	prvých	 létech	po	pádu	 totalitní	moci.	Učitelé,	
ředitelé,	 psychologové	 k	 sobě	 hledali	 cesty,	 vznikala	 centra	 různě	
organizovaných	 struktur,	 která	 na	 rozdíl	 od	 oficiálních	 si	 začala	 více	 všímat	
vnitřních	 podmínek	 transformace	 školství	 a	 snažila	 se	 ovlivňovat	 legislativu	
právě	v	této	oblasti.	Vznikaly	tak	různé	návrhy	na	organizační	členění	škol,	které	
byly	 především	motivovány	psychologicko-pedagogickými	 hledisky,	 skupiny	 se	
velmi	intenzivně	účastnily	tvorby	kurikulí	a	definice	kmenového	učiva.	Devizou	
těchto	 hnutí	 byl	 vnitřní	 zápal	 jejich	 členů	 a	 schopnost	 nekonformního	myšlení	
a	formulování	požadavků.	
Právě	 v	 rámci	 těchto	 hnutí	 se	 velmi	 intenzivně	 rozvíjí	 diskuse	 o	 slovním	

hodnocení.	 Zúčastnění	 učitelé,	 psychologové	 a	 lékaři	 jsou	 zpravidla	 nadšenými	
propagátory	 slovního	 hodnocení	 jako	 nadějné	 alternativy	 klasifikace.	 Mnozí	
z	nich	 razantně	 požadují,	 aby	 slovní	 hodnocení	 bylo	 v	 legislativě	 zcela	
rovnocenné	klasifikaci.	Projevuji	tím	značnou	dávku	tolerance.	
	



3.2.	Základní	požadavky,	kladené	na	slovní	hodnocení.	Druhy	
slovního	hodnocení	
	
V	 žádném	případě	nelze	považovat	 slovní	hodnocení	 za	náhražku	klasifikace	

nebo	 za	 poněkud	 podrobněji	 rozepsaný	 slovní	 význam	 jednotlivých	
klasifikačních	stupňů.	Slovní	hodnocení	je	nutné	především	považovat	za	účinný	
motivační	 a	 výchovný	 prostředek,	 napomáhající	 podstatnou	 měrou	 rozvíjet	
osobnost	 dítěte	 ve	 smyslu	 moderního	 pojetí	 cílů	 vzdělání.	 Učení	 přitom	
považujeme	 za	 jeden	 ze	 základních	 vzdělávacích	 procesů	 –	 na	 jeho	 základě	
a	souběžně	 s	 ním	 pak	 rozvoj	 individuálních	 vlastností	 dítěte:	 schopnost	
vytváření	 a	 obhajování	 svých	 názorů	 a	 postojů,	 schopnost	 jednání	 v	 souladu	
s	těmito	 názory	 a	 postoji,	 tedy	 rozvoj	 kompetencí.	 Postoje	 vůči	 společnosti	 –	
v	demokratické	 společnosti	 demokratické	 postoje	 vůči	 sociálnímu	 okolí,	
především	 ve	 školní	 třídě	 jako	 nejbližším	 kolektivu	 –	 jsou	 v	 oblasti	 postojů	
a	kompetencí	prioritní.		
	
Z	toho	vyplývají	požadavky	na	slovní	hodnocení:	
1.	Slovní	hodnocení	musí	být	v	souladu	s	obecnými	podmínkami	rozvoje	dítěte	

i	 s	 podmínkami	 podporujícími	 učení,	 které	 byly	 taxativně	 vyjmenovány	 v	 kap.	
2.3.	
2.	 Slovní	 hodnocení	 musí	 podporovat	 rozvoj	 vlastních	 názorů,	 postojů	

a	kompetencí	 dítěte	 s	 mimořádným	 důrazem	 na	 postoje	 a	 kompetence	
společenské,	rozvíjející	v	dítěti	demokratické	občanství.	
	
Specifikováno:	
	
1.	Slovní	hodnocení	musí	bezprostředně	obsahovat	uznání	dítěte.	
	
2.	Slovní	hodnocení	nesmí	pro	dítě	znamenat	žádnou	formu	ohrožení	
například	diskriminaci,	segregací,	posměchem,	trestem.	
	
3.	Slovní	hodnocení	musí	být	výrazem	hlubokého	porozumění	dítěti.	
	
4.	 Slovní	 hodnocení	musí	 podněcovat	 širokou	 spolupráci	mezi	 dětmi	
navzájem	i	ve	dvojicích,	v	pracovních	skupinách	i	mezi	skupinami.	Dítě	
musí	pociťovat	práci	učitele	jako	spolupráci	na	společném	úkolu.	
	
5.	Slovní	hodnocení	musí	zajistit	všem	dětem	–	v	dané	oblasti	konání	
více	 i	méně	 nadaným	 –	 prožití	 kladného	 pocitu	 úspěchu	 z	 dobře	
vykonané	práce.	
	



6.	 Slovní	 hodnocení	 musí	 vytvářet	 podmínky	 pro	 vznik	 duchovního	
prostředí,	naplněného	láskou	a	porozuměním.	
	
7.	Slovní	hodnocení	musí	obsahovat	 jasnou,	stručnou	a	 jednoznačnou	
informaci,	srozumitelnou	dítěti,	rodičům	i	dalším	učitelům.	
	
8.	 Slovní	 hodnocení	 musí	 obsahovat	 analýzu	 příčin	 případných	
neúspěchů	dítěte	a	doporučení	k	jejich	odstranění.	
	
9.	Slovní	hodnocení	musí	rozvíjet	seberealizaci	dítěte	tím,	že	bude	brát	
na	vědomí,	akceptovat	a	uznávat	i	činnosti,	vymykající	se	výchovnému	
plánu	 a	programu	 školy	 či	 učitele	 (individuální	 zájmy	 dítěte	 a	 jeho	
postoje	mimoškolní,	jeho	zájmovou	činnost	atd.).	
	
10.	Slovní	hodnocení	musí	podporovat	touhu	po	dokonalém	zvládnutí	
práce.	
	
11.	 Slovní	 hodnocení	 musí	 aktivně	 napomáhat	 rozvoji	 emotivních	
i	racionálních	 složek	 osobnosti,	 vytvářejících	 vztah	 k	 demokracii	 a	 k	
přijetí	všech	jejích	etických	a	sociálních	hodnot.	
	
12.	 Slovní	 hodnocení	 musí	 obsáhnout	 maximum	 oblastí,	 z	 nichž	 se	
skládá	 cíl	 našeho	 školního	 konání	 –	 výchovy	 k	 postojům	 a	
kompetencím.	Nesmí	se	omezit	na	hodnocení	míry	a	kvality	v	oblasti	
získávání	a	osvojování	informací.	
	
Připustíme-li	určitou	dávku	 schematismu,	můžeme	slovní	hodnocení	 rozdělit	

do	pěti	skupin:	
	
1.	Slovní	hodnocení,	vyjádřené	běžnou	poznámkou	během	práce.	
	
2.	Slovní	hodnocení	dokončené	žákovy	práce,	pracovní	etapy,	činnosti,	
úkolu	(zhodnocení	písemné	práce,	výkresu,	dramatizace,	výrobku).	
	
3.	Písemná	nebo	ústní	informace,	podávaná	rodičům.	
	
4.	 Pololetní	 a	 výroční	 slovní	 hodnocení,	 zapsané	 formou	 vysvědčení	
buď	 jako	 dopis	 žákovi,	 dopis	 rodičům	 nebo	 jako	 neosobní	 popis	
žákovy	práce,	jeho	možností	a	schopností	a	cest	k	jejich	rozvoji.	
	



5.	Diagnostické	hodnocení,	sloužící	jako	důvěrný	materiál	učiteli.	
	
Požadavky,	uvedené	v	předešlé	kapitole,	musí	splňovat	i	slovní	forma,	kterou	

hodnocení	je	vyjádřena.	
Naše	 škola	 obecně	 trpí	 mnohomluvností	 učitelů.	 (Důsledkem	 jsou	 pak	

nedostatky	ve	slovní	komunikaci	absolventů	našich	škol:	během	školní	docházky	
měli	 pro	 její	 rozvoj	 minimální	 prostor.	 Kolik	 minut	 při	 průměrné	 vyučovací	
hodině	mluví	každý	žák?)	
Právě	 při	 každé	 formě	 slovního	 hodnocení	 by	 měl	 učitel	 velmi	 šetřit	 slovy,	

každý	pojem	by	měl	být	jasný,	nepodmíněný,	srozumitelný.	
	
Příklady	
	
Příklad	č.	l	
»Kačenka	kdyby	ses	více	snažila,	byla	by	tvoje	práce	lepší«.	
	
Věta	 je	 v	 podstatě	 bezobsažná,	 neobsahuje	 hodnocení	 práce.	 Obsažená	

informace	je	nejasná,	pro	dítě	těžko	pochopitelná.	
1.	 Ví	 Kačenka,	 co	 má	 paní	 učitelka	 přesně	 na	 mysli	 oním	 »kdyby	 ses	 více	

snažila«?	Kačenka	si	myslí,	že	se	opravdu	snažila	napsat	diktát	bez	chyby	a	neví,	
proč	napsala	tolik	chyb!	Kdyby	se	Kačenka	paní	učitelky	zeptala,	co	to	znamená,	
aby	se	více	snažila	–	asi	by	paní	učitelka	začala	»mlžit«.	Jestliže	to	paní	učitelka	
ví,	v	čem	přesně	se	Kačenka	nesnažila	(?),	pak	to	měla	několika	slovy	říct.	
2.	 	 »byla	 by	 tvoje	 práce	 lepší«.	 –	 Co	 je	 to	 »lepší«?	 Zcela	 nekonkrétní	

konstatování,	informace	bez	informace,	sdělení	bez	sdělení.	
Výrok	paní	učitelky	nelze	považovat	za	slovní	hodnocení.	Neobsahuje	přesnou	

informaci	 o	 Kačenčině	 práci,	 nesděluje	 příčinu	 chyb.	 Kačenka	 nezískala	
konkrétní	představu	o	možnosti	nápravy	–	o	cestě,	to	jest,	kudy	a	jak.	
	
Zcela	jinak	informuje	a	motivuje	toto	sdělení:	
»Kačenko,	dnes	jsi	napsala	v	diktátě	už	jenom	pět	chyb.	I	úprava	je	pěkná.	Čtyři	

chyby	máš	 v	 psaní	 tvrdých	 souhlásek.	 Zítra	 ráno	mi	 připomeň,	 že	 si	máš	 napsat	
cvičení	 č.	 15	 na	 pravopis	 tvrdých	 souhlásek.	 Zaškrtni	 si	 ho	 v	 učebnici.	 Můžeš	 se	
doma	na	to	připravit«.	
	
Možná,	 že	 paní	 učitelka	 neměla	 ani	 čas,	 ani	 dostatečné	 informace	 k	právě	

takovému	sdělení.	Pak	měla	raději	mlčet.	
	
Závěr	č.	l:	
Podmiňovací	způsob	v	hodnocení	používejme	zcela	výjimečně	a	pouze	
tehdy,	 jestliže	 podmínku	 lze	 jednoduše	 přesně,	 dítěti	 srozumitelně	
formulovat.	Každý	pokyn,	návrh,	opatření	ve	slovním	hodnocení	musí	



být	vyjádřen	stručně,	 jasně	a	konkrétně.	Adjektiva	 lepší,	horší,	dobrý,	
špatný	sama	o	sobě	nic	neříkají.	
	
Příklad	č.	2	
»Filipe,	ten	první	příklad	z	matematické	písemky	jsi	úplně	zkazil.	Cožpak	neumíš	

dělit	dvoumístným	dělitelem?	Ještě,	že	další	příklady	máš	správně«.	
	
Hodnocení	jsme	začali	vytknutím	chyby.	První	sdělení,	které	se	Filip	dozvěděl,	

bylo	 negativní.	 Motivace	 pozitivním	 hodnocením,	 uvedeným	 v	 závěru,	 je	 tím	
podstatně	zeslabena.	Hodnocení	vždy	začínáme	konstatováním	úspěchu,	 teprve	
pak	vytkneme	chyby	a	doporučíme	cestu	k	jejich	nápravě:	
	
»Filipa	písemka	 z	matematiky	 se	 ti	 povedla.	 Potěšilo	mne,	 že	 ve	 všech	 slovních	

úlohách	 máš	 správný	 postup.	 V	 prvním	 příkladě	 jsi	 udělal	 chybu	 při	 písemném	
dělení	dvoumístným	dělitelem.	Domnívám	se,	 že	chybuješ	při	dělení	 čísly	7,	8	a	9.	
Udělej	si	doma	několik	příkladů	na	dělení	třeba	čísly	78,	97,	89!«	
	
Závěr	č.	2:	
Motivační	 působení	 slovního	 hodnocení	 je	 nejsilnější	 tehdy,	 jestliže	
hodnocení	začneme	konstatováním	kladů	práce,	činnosti	či	myšlenky	a	
to	i	v	tom	případě,	když	objekt	hodnocení	považujeme	za	velmi	špatný	
(vždy	 musíme	 nalézt	 alespoň	 jedinou	 maličkost,	 zasluhující	 uznání).	
Teprve	poté	budeme	konstatovat	nedostatky	–	vždy	zcela	konkrétně,	
vždy	s	naznačením	konkrétní	a	srozumitelné	cesty	k	nápravě.	
	



Příklad	č.	3	
»Milane,	to	jsi	tak	hloupý,	že	ještě	nevíš,	že	ve	slově	byt	se	píše	tvrdé	y?«	
	
Slovní	hodnocení	 je	vždy	hodnocením	činnosti,	práce,	akce,	výrobku,	chování	

atd.,	 nikdy	 ne	 hodnocením	 osobnosti	 dítěte.	 Ta	 je	 pro	 nás	 nedotknutelná!	
(Hodnocení	 osobnosti	 je	 doménou	 psychologů,	 psychiatrů.	 Zejména	 záporné	
hodnocení	osobnosti	-jsi	hloupý,	jsi	zlý...-	může	dítě	velmi	negativně	ovlivnit,	ale	
nikdy	nepřinese	nic	pozitivního.)	Když	se	domníváme,	že	nedostatky	dítěte	jsou	
velmi	závažné,	smíme	použít	i	razantnější	formu	hodnocení:	
	
»Milane,	 vždyť	 vyjmenovaná	 slova	 jsi	 na	 počátku	 roku	 uměl	 velmi	 dobře.	

V	dnešním	 diktátě	 máš	 správně	 všechna	 vyjmenovaná	 slova	 se	 slabikou	 -ly-,	 ale	
dvakrát	jsi	napsal	slovo	byt	špatně.	To	je	v	páté	třídě	opravdu	závažná	chyba.	Sedni	
si	s	 Janou	k	pracovnímu	stolku	a	nadiktuj	 jí	2	věty,	ve	kterých	bude	muset	napsat	
slovo	byt	s	-y	a	2	věty,	ve	kterých	napíše	bit	s	-i.«	
	
Závěr	č.	3:	
Hodnotíme	vždy	činnost	nebo	její	výsledek,	nikdy	ne	osobnost	dítěte.	
Zejména	 negativním	 hodnocením	 osobnosti	 dítěte	 můžeme	 dítěti	
velmi	uškodit.	
	
Příklad	č.	4	
Chceme	zhodnotit	dnešní	Vaškovo	chování.	Často	proneseme	větu:	
»Vašku,	proč	dneska	tak	zlobíš?«	
	
1.	 Buď	 je	 to	 řečnická	 otázka	 a	 pak	 je	 zcela	 nevhodná,	 protože	 o	 tak	 závažné	

věci,	 jakým	 je	 zlobení,	 na	 které	musíme	 právě	 nyní	 a	 právě	 takto	 reagovat,	 je	
něco	moc	důležitého.	To	nelze	odbýt	řečnickou	otázkou.	
2.	 Nebo	 je	 to	 zcela	 vážně	 míněná	 otázka,	 kterou	 se	 Vaška	 dotazujeme	 na	

příčinu	 jeho	 chování.	 V	 takové	 situaci	 začít	 otázkou	 »Vašku,	 proč	 dneska	 tak	
zlobíš?«	je	velmi	špatné.	To	je	totéž,	jako	kdybychom	vyšetřování	krádeže	začali	
otázkou	po	příčině,	aniž	bychom	objasnili	skutkovou	podstatu.	
Ptáme	se	Vaška,	proč	zlobí:	jsme	tedy	přesvědčení	1.	o	tom,	že	skutečně	zlobí,	

2.	o	tom,	že	Vašek	ví,	v	čem	spočívá	jeho	zlobení,	3.	o	tom,	že	Vašek	zná	motivy	
a	příčiny	svého	jednání.	Máme	důvod	k	tomu,	abychom	byli	přesvědčení	o	třech	
tak	závažných	věcech?	
	
(Co	 je	 vlastně	 podstatou	 věci?	 Vašek	 během	 našeho	 krátkého	 vyprávění	

o	květnovém	 povstání	 v	 Praze	 třikrát	 dával	 Věrce	 psaníčka.	 Když	 jsme	 ho	
napomenuli,	 začal	 trucovat.	 Otočil	 se	 a	 nezapojil	 se	 do	 následného	 rozhovoru.	
Chceme	 zhodnotit	 jeho	 chování.	 Samozřejmě,	 že	musíme	 znát	motivy	 Vaškova	



jednání	–	nelze	však	ihned	na	počátku	toto	jednání	kvalifikovat	jako	zlobení.	Nic	
nevíme,	nic	ani	tónem	hlasu,	ani	obsahem	slov	nemůžeme	hodnotit.)	
	
Pokud	se	týká	hodnocení	chování,	řiďme	se	vzorem	z	písničky	S+Š	»Malé	věci	

řešme	rukou	mávnutím«!	V	tomto	případě:	zjistili	 jsme	že	se	 jedná	o	maličkost.	
Nějakým	způsobem	ji	musíme	dořešit	tak,	abychom	Vaškovi	nekřivdili.	
Rozhovorem	zjistíme,	že	Vašek	skutečně	Věrce	cosi	psal,	že	nám	nechce	říct,	co	

psal,	 že	 celkem	 chápe,	 že	 to	 bylo	 nevhodné.	 Zhodnocení	 situace	 by	 mohlo	
vypadat	asi	takto:	
	
»Vašku,	 dobře	 víš,	 že	 jsme	 hovořili	 o	 důležitých	 věcech.	 Minule	 jsi	 přinesl	

o	květnovém	povstání	v	Praze	z	domova	knížku,	která	je	velmi	pěkná.	Dnes	jsi	kazil	
naši	práci.	Napravíš	to.	Od	příští	hodiny	budeš	obsluhovat	diaprojektor.	Vím,	že	to	
děláš	dobře	a	rád.	Na	jiné	věci	nebudeš	mít	čas.«	
	
Závěr	č.	4:	
Při	 hodnocení	 chování	 buďme	 především	 velkorysí.	 tam,	 kde	 je	 to	
nutné,	ohodnotíme	negativním	slovem	samotný	skutek,	nikdy	ne	dítě.	
Slovní	 hodnocení	 chování	 dítěte	 není	 hodnocení	 dítěte	 samého.	 Je	
proto	 vyloučeno	 jakékoliv	 označování	 dítěte	 zlými	 přívlastky.	 Tím	
bychom	 dítě	 vmanipulovali	 do	 role,	 těmito	 přívlastky	 určené.	 Dítě	 v	
každém	 případě	 jedná	 také	 dobře.	 Ze	 slovního	 hodnocení	 chování	
dítěte	právě	tato	skutečnost	musí	být	naprosto	zřejmá.	
	
(Vážené	 kolegyně,	 i	 ve	 školství	 musíme	 přijmout	 fakt	 rozdílnosti	 způsobů	

myšlení	 a	 jednání	 mezi	 pohlavími.	 Tak,	 jako	 ženy	 dokáží	 vnímat	 velmi	 citlivě	
důležité	drobnosti	a	maličkosti	rozhodující	často	o	kvalitě	duchovního	prostředí	
třídy	–	vlídnost	vyjadřování	i	barevné	ladění	malby,	nábytku	a	nástěnek	–	změnu	
v	chování	dítěte	i	rušivý	vliv	vody,	ukapávající	z	kohoutku	–	tak	na	druhé	straně	
muži	 mají	 blíže	 k	 onomu	 nadhledu,	 se	 kterým	 je	 nutno	 hodnotit	 všechny	
»poklesky«	pubertou	postižených	mladých	lidí.	Ty	věci,	které	ženy	často	vnímají	
jako	drzost,	rušení	klidu	ve	třídě	a	narušování	školního	řádu,	lenost	a	vzpurnost.	
To	 jsou	 opravdu	 nejčastěji	 věci,	 zralé	 pro	mávnutí	 ruky	 a	 nanejvýš	 jedno,	 dvě	
kamarádská	slova.	Feminizace	školství	způsobuje	 i	v	 tomto	případě	ve	výchově	
nepříznivou	asymetrii.)	
	
Příklad	č.	5	
Samozřejmě,	 že	 dojde	 i	 k	 vážnějším	 příhodám,	 které	 zasluhují	 slovní	

zhodnocení.	 Lenka	 byla	 mistryní	 ve	 vymýšlení	 omluv	 nepřítomnosti	 ve	 škole.	
Chyběla	po	dobu	asi	jednoho	měsíce	téměř	každý	týden,	vždy	jen	jeden	den,	vždy	
přitom	byla	viděna	tu	na	poště,	jindy	v	obchodě.	A	lhala.	To	už	není	na	mávnutí	
ruky.	 Nakonec	 na	 ni	 prasklo,	 že	 doma	 hlídá	 malého	 Péťu,	 když	 maminka	 jde	



k	lékaři.	Maminka	jí	vždy	nařídila,	 jak	se	má	omluvit.	S	Lenkou	jsme	se	dohodli,	
že	napříště	nám	pokaždé	 řekne,	 že	opravdu	Péťu	hlídala.	Mamince	 jsme	sdělili	
jedinou	 větu:	 Lenka	 už	 bude	 mluvit	 pravdu.	 Lhaní	 je	 zlá	 věc,	 při	 výročním	
hodnocení	chování	to	zhodnoceno	být	muselo.	V	rubrice	CHOVÁNÍ	jsme	popsali	
Lenčinu	obětavost,	její	kamarádské	chování	a	skončili	jsme	větou:	
	
»Lenka	občas	nectila	pravdu.«	
	
(Velmi	 špatné	 by	 v	 tomto	 případě	 bylo,	 kdybychom	 kdykoliv	 během	 řešení	

případu	 použili	 slovo	 »lhářka«.	 Právě	 takovými	 vyjádřeními	 při	 nerozvážném	
hodnocení	 se	 zvyšuje	 pravděpodobnost,	 že	 z	 dítěte	 se	 opravdu	 stane	 lhář	 či	
zloděj.	My	ho	do	této	role	vmanipulujeme,	my	neuváženým	ocejchováním	během	
hodnocení	z	něj	děláme	opravdu	zlého	člověka.)	
	
Závěr	č.	5:	
Žádný	 výrok,	 obsažený	 v	 hodnocení,	 nesmí	 být	 nepravdivý,	 nesmí	
znamenat	 ani	 deformaci	 pravdy.	 Proto	 musíme	 někdy	 při	 slovním	
hodnocení	 sdělit	 rodičům	 a	 napsat	 na	 vysvědčení	 i	 velmi	 negativní	
sdělení.	 Nikdy	 je	 nesmíme	 formulovat	 tak,	 aby	 se	 stala	 pro	 dítě	
determinujícím	stigmatem,	 aby	dítě	uváděla	do	 role,	 kterou	 jsme	mu	
na	základě	subjektivního	přesvědčení	přisoudili.	

3.3.	Specifika	některých	forem	slovního	hodnocení	
	
Dříve	 uvedené	 závěry	 jsou	 obecně	 platné	 pro	 všechny	 formy	 slovního	

hodnocení.	Některé	však	určitou	složku	slovního	hodnocení	více	akcentují.	Zcela	
specifické	je	pak	slovní	hodnocení	diagnostické.	
	
HODNOCENÍ,	 SDĚLOVANÉ	 RODIČÚM	 musí	 být	 formulováno	 podstatně	

diplomatičtěji,	 nutné	 nepříjemné	 části	 poněkud	 zmírníme	 –	 nemůžeme	
předpokládat,	 že	 rodiče	 respektují	 zásady	 pro	 vytváření	 duchovního	 prostředí,	
příznivého	 pro	 učení.	 V	 žádném	 případě	 se	 nesmíme	 dopustit	 zatajení	 vážné	
skutečnosti.	 Pouze	 forma	 podání	 musí	 být	 taková,	 aby	 v	 důsledku	 dítě	
nepoškodila.	Vycházíme	z	důvěrné	znalosti	rodičů.	Čím	méně	rodiče	známe,	tím	
naše	 sdělení	 bude	 šetrnější.	 Čím	 více	 rodiče	 známe,	 tím	 více	 svoji	 formulaci	
přizpůsobíme	jejich	pedagogické	úrovni.	
	
(Považujeme	přitom	za	nezbytné	upozornit	na	nešvar	na	našich	školách	velmi	

rozšířený.	 Je	velmi	trapné	a	učitele	nedůstojné,	když	si	rodičům	na	dítě	stěžuje.	
Slovní	 hodnocení	 nemá	 se	 stížností	 nic	 společného.	 Jakou	 kladnou	 motivaci	
obsahuje	 sdělení	 rodičům	 »vyrušuje	 při	 vyučování«?!	 Jaké	 opatření	 mohou	
rodiče	 přijmout?	 Co	 ze	 sdělení	 se	 dozvěděli	 o	 příčinách	 a	 okolnostech	 synova	



jednání?	Mají	se	 jít	poradit	s	psychologem?	Není	úlohou	učitele,	aby	v	 takovém	
případě	 –	 jestliže	 se	 skutečně	 jedná	 o	 závažný	 případ	 –	 s	 rodiči	 vše	 nejdříve	
projednal,	 pokusil	 se	 spolu	 s	 nimi	 nalézt	 příčinu	 a	možné	 cesty	 nápravy?	 Jsme	
přesvědčení,	 že	 drobné	 »zlobení«	 při	 vyučování	 a	 další	 »hříchy«,	 které	 jsou	
nejčastější	 příčinou	 negativních	 sdělení	 rodičům,	 se	 dají	 velmi	 úspěšně	 řešit	
změnou	 vyučovacích	 a	 výchovných	 metod,	 změnou	 klimatu	 ve	 třídě	
a	individuálním	přístupem	k	labilnějšímu	dítěti,	k	dítěti,	které	snadněji	podléhá	
únavě	nebo	je	rušeno	více	vnějšími	vlivy	-	aniž	se	jedná	o	případy,	psychologem	
diagnostikované	jako	mentální	poruchy.)	
	
Příklad	č.	6	
Sdělení,	zapsané	v	sešitě	pro	zprávy	rodičům:	
»Mirek	je	poslední	dobou	ve	škole	nepozorný«.	
	
Zápis	 není	 formulován	 jako	 stížnost,	 přesto	 je	 zcela	 bezcenný.	 Budí	 zdání	

slovního	 hodnocení,	 nemá	 však	 jeho	 poslání:	 nemotivuje,	 nesděluje	 příčiny,	
neobsahuje	 nic	 pozitivního.	 Přečte-li	 zápis	 rodič	 se	 smyslem	 pro	 humor	
a	absurditu,	odpoví	rovněž	zápisem:	Mirek	doma	nemyje	nádobí.	
Přečte-li	zápis	opilý	rodič	po	návratu	z	hospody,	dá	Mirkovi	výprask.	
Smysl	zápisu	uniká.	
	
Asi	 jsme	 zjistili,	 že	 Mirek	 již	 déle	 než	 týden	 je	 ve	 škole	 nesoustředěný,	

nesleduje	 práci	 ostatních,	 je	 zamyšlený,	 změny	 režimu	 mu	 nepomáhají	 (při	
nepřímé	práci	ostatních	jsme	se	již	Mirkovi	několikrát	věnovali,	hledali	jsme	pro	
něj	 poutavější	 formy	 práce).	 Je	 samozřejmě	 účelné	 poradit	 se	 s	 rodiči.	 Příčina	
změny	Mirkova	 jednání	může	 být	 banální	 i	 vážná.	 Nemírné	 sledování	 televize,	
vlastní	nemoc,	nemoc	v	rodině,	roztržka	mezi	rodiči.	
Nejvhodnější	 je	 v	 tomto	 případě	 telefonické	 pozvání	 rodičů	 do	 školy	 na	

vzájemnou	poradu.	Není-li	technicky	možné,	pak	do	sešitu	pro	zprávy	lze	napsat:	
	
»Vážená	 paní	 Všetečková,	 domnívám	 se,	 že	 Mirek	 je	 poslední	 dobou	 více	

zamyšlený	a	do	sebe	uzavřený.	Mohlo	by	mu	to	vadit	 i	ve	školní	práci.	Velmi	bych	
uvítal,	 kdybychom	 se	 mohli	 o	 tom	 spolu	 poradit.	 Vyhovuje-li	 Vám	 to,	 přijďte,	
prosím,	do	školy	v	....,	nebo	uveďte	jiný	termín.	V	úctě		«	
	
Teprve	po	poradě	s	rodiči	a	po	dalším	rozhovoru	s	Mirkem	rozhodneme,	jestli	

záležitost	 má	 být	 hodnocena.	 Jestliže	 ano,	 pak	 sdělíme	 Mirkovi,	 případně	
i	rodičům	 závěry:	 náš	 názor	 na	 příčinu	 Mirkovy	 nepozornosti	 a	 doporučené	
opatření	–	zpravidla	režimové,	případně	návštěvu	lékaře	či	poradny.	
	
(Vážený	 čtenáři,	 promiňte	 nám	 tuto	 banalitu.	 Asi	 opakujeme	 věci	 všeobecně	

známé.	 Je	 nám	 však	 nepochopitelné,	 proč	 žákovské	 knížky	 našich	 vlastních	



ratolesti	 jsou	 plny	 právě	 takových	 trapných	 banalit.	 Vysoká	 frekvence	 těchto	
zápisů	nás	přiměla	se	i	o	nich	zmínit.)	
	
Závěr	č.	6:	
Většina	 tzv.	 »zápisů«	 v	 žákovských	 knížkách	 nemá	 se	 slovním	
hodnocením	 nic	 společného	 –	 naopak,	 nejčastěji	 jsou	 v	 rozporu	 se	
zásadami,	podle	kterých	se	při	slovním	hodnocení	řídíme.	
Jestliže	 jsme	 konstatovali,	 že	 při	 slovním	 hodnocení	 musíme	 velmi	
vážit	naše	slova,	pak	pro	písemnou	formu	slovního	hodnocení	to	platí	
tím	 spíše.	 Zápis	 pouze	 konstatující	 nedostatek,	 chybu,	 poklesek	 je	 v	
každém	případě	kontraproduktivní.	
	
Příklad	č.	7	
Na	schůzce	sdělíme	rodičům:	
»Karel	patří	v	matematice	mezi	nejhorší	žáky	třídy.«	
	
1.	Slovní	hodnocení	se	vždy	týká	výsledků	žákovy	práce.	Výsledků	určité	etapy	

vzdělávacího	 procesu	 i	 jednotlivého	 výkresu	 nebo	 diktátu.	 Nikdy	 nehodnotíme	
žákovu	 osobnost,	 nikdy	 nezařazujeme	 žáka	 na	 do	 určité	 skupiny	 »lepších«	 či	
»horších«.	 Vzájemné	 porovnávání	 žáků	 nemá	 ve	 slovním	 hodnocení	 místo!	
Nanejvýše	a	velmi	obezřetně	můžeme	sdělit	(žákovi	či	rodičům	–	zásady	tohoto	
druhu	 jsou	 obecné),	 že	 by	 bylo	 účelné,	 kdyby	 se	 podíval	 do	 sešitu	 Vladimíra,	
protože	 Vladimír	 napsal	 příklad	 velmi	 pěkně	 -	 »pokus	 se,	 Karle,	 napsat	 další	
příklad	podobně«!	
	
_	 (Samozřejmě,	 že	 bez	 obav	 dáváme	 pravidelně	 dobrou	 práci	 za	 vzor	

a	doporučujeme	 ji	 k	 napodobení.	 Vyvarujeme	 se	 však	 toho,	 abychom	 dávali	 za	
vzor	častěji	práci	těchže	žáků!)	
	
2.	Již	bylo	konstatováno:	nikdy	sdělení	nezačínáme	konstatováním	neúspěchů.	

Jestliže	 se	Karlovi	 v	 poslední	 době	 nic,	 opravdu	nic	 nedařilo	 –	 pak	 je	 to	 s	 naší	
strany	 velké	 opomenutí.	 Jakmile	 Karel	 začal	 mít	 v	 matematice	 (při	 výpočtu	
obsahu	obdélníka	a	převodu	jednotek)	potíže	a	dvakrát,	třikrát	za	sebou	příklad	
nezvládl,	 měl	 to	 být	 pro	 nás	 signál	 k	 okamžitému	 zásahu,	 k	 povzbuzením	
úspěchem:	měli	jsme	dát	Karlovi	několik	příkladů,	o	kterých	víme,	že	je	s	jistotou	
zvládne	 –	 bylo	 nutné	 za	 každou	 cenu	 přerušit	 sérii	 neúspěchů!	 Dříve,	 než	 se	
Karlovi	věnujeme	individuálně,	musíme	ho	zbavit	pocitu	pádu!	
	
Nechali-li	 jsme	to	dojít	tak	daleko,	že	za	poslední	měsíc	nemůžeme	o	Karlově	

práci	v	matematice	říci	nic	pozitivního,	pak	raději	rodičům	neříkáme	nic,	protože	
jsme	v	polovině	cesty,	čeká	nás	náprava	vlastní	chyby.	
	



Domníváme	se,	že	mezní	sdělení	rodičům	by	mělo	vypadat	takto:	
	
»V	 uplynulém	měsíci	 jsme	 s	 Karlem	 úspěšně	 vypočítali	 základní	 a	 velmi	 lehké	

příklady	na	výpočet	obsahu	obdélníka.	Zatím	se	nám	nepodařil	obrácený	příklad	–	
vypočítat	délku	pokoje,	když	známe	obsah	jeho	podlahy	a	jeho	šířku.	Příliš	jsme	se	s	
Karlem	 oproti	 ostatním	 zdrželi,	 budeme	 si	 muset	 určit	 zvláštní	 plán,	 abychom	
alespoň	 v	 základním	 učivu	 příliš	 nezaostali.	 Proto	 se	 neznepokojujte,	 když	 Karel	
bude	mít	jiná	domácí	cvičení,	než	ostatní	žáci.«	
	
Závěr	č.7:	
Jestliže	 ve	 slovním	 hodnocení,	 sděleném	 žákovi,	 musí	 být	 uplatněna	
zásada	o	prvořadé	důležitosti	zdůraznění	úspěchu	ihned	na	počátku	a	
vytknutí	 chyb	 a	nedostatků	 teprve	 poté,	 pak	 pro	 sdělení	 rodičům	 to	
platí	dvojnásob.	
Jakékoliv	 negativní	 sdělení	 je	 zbytečné,	 jestliže	 současně	 s	 ním	 není	
sdělena	cesta	k	nápravě.	
Hodnotíme	vždy	výsledky	žákovy	práce,	nikdy	ne	jeho	osobnost.	To	se	
netýká	 pouze	 hodnocení	 chování	 žáka.	 Je	 to	 zásada	 základní,	 obecně	
platná.	
	
POLOLETNÍ	 A	 VÝROČNÍ	 HODNOCENÍ,	 PSANÉ	 FORMOU	 DOPISU	 NEBO	

VYSVĚDČENÍ	musí	 obsahovat	 konstatování	 úspěchů,	 jednoduchý	 rozbor	 příčin	
neúspěchů	a	stejně	tak	jednoduché	a	konkrétní	doporučení	ke	zlepšení.	
	
Vysvědčení:	dopis	nebo	sdělení?	
Vyzkoušeli	jsme	oba	způsoby.	
Psát	dopis	 žákovi	první	 třídy	v	prvním	pololetí	 by	mohlo	být	považováno	za	

formalitu,	protože	víme,	že	si	dopis	ještě	neumí	přečíst.	Proto	v	prvním	pololetí	
v	první	třídě	jsme	psali	dopis	rodičům,	na	konci	roku	pak	dítěti.	V	páté	třídě	jsme	
se	přiklonili	k	formě	sdělení	proto,	že	to	odpovídalo	formě	tiskopisu	vysvědčení.	
Domníváme	se,	že	obě	formy	pololetního	a	výročního	slovního	hodnocení	jsou	

rovnocenné.	
	
Příklad	závěrečného	vysvědčení	v	1.	třídě:	
	
Karle,	
ukončil	jsi	první	rok	své	školní	docházky.	Patřil	jsi	k	nejlepším	žákům	třídy,	toto	

vysvědčení	 by	 tedy	mělo	 obsahovat	 samou	 chvála.	Ano,	 velmi	 pěkně	a	výrazně	 jsi	
četl,	 dobře	 jsi	 rozumět	 všemu,	 co	 jsi	 přečetl,	 dovedl	 jsi	 hezky	 vyprávět	 o	 svých	
výletech	s	rodiči.	Někdy	při	čtení	a	vyprávění	ostatních	jsi	byl	netrpělivý	a	vadilo	Ti,	
že	nejsou	všichni	takoví	jako	Ty.	Zapomněl	jsi,	že	Lenka	sice	pomaleji	četla	než	Ty,	
ale	zase	Tě	předhonila	v	počítání	a	nikdy	se	Ti	nesmála!	Moc	hezky	 jsi	zpíval,	ale	



vzpomeň	 si,	 jak	 se	Ti	 nelíbilo,	 že	někteří	Tví	 kamarádi	 nám	 svým	hlasem	zpívání	
kazili.	 Vyčítal	 někdo	 Tobě,	 že	 se	 Ti	 nepodařil	 ani	 jeden	 výkres	 tak,	 abychom	 ho	
mohli	dát	na	výstavu?	
Při	 prvouce	 jsi	 znal	 každý	kout	naší	 obce	a	o	našem	rybníku	 jsi	 nám	řekl	 tolik	

zajímavých	věcí	 jako	zkušený	rybář.	Doma	ale	prý	Tvé	učebnice	a	 sešity	uklízí	za	
Tebe	maminka.	 Pokus	 se	 v	 příštím	 roce	 udržovat	 si	 ve	 svých	 věcech	 pořádek	 už	
zcela	sám!	
Karle,	 byl	 jsi	 opravdu	 dobrý	 žák,	 ale	 to	 ještě	 neznamená,	 že	 smíš	 ostatní	

podceňovat	 jen	proto,	že	neumějí	všechno	 jako	Ty.	Zatím	 jsme	Ti	 to	promíjeli,	ale	
kdybys	 v	 tom	 pokračoval,	 možná,	 že	 by	 Tě	 lidé	 přestali	 mít	 rádi	 –	 a	 to	 by	 byla	
škoda.	Nezapomeň,	že	každý	z	nás	umí	něco	lépe,	něco	zase	hůře.	
Přeji	Ti	moc	hezké	prázdniny	a	hodně	úspěchů	ve	2.	třídě.	
	
Příklady	slovního	hodnocení	na	vysvědčení	v	5.třídě:	
	
Matematika:	
Petrova	rozvinutá	schopnost	abstraktního	myšlení	předbíhá	jeho	písemné	i	ústní	

vyjadřovací	 schopnosti.	 Své	 vynikající	 postupy	 řešení	 zejména	 slovních	 úloh	
nedokáže	často	odpovídajícím	způsobem	vyjádřit	slovně.	Proto	je	jeho	ústní	projev	
občas	méně	srozumitelný	a	grafická	úprava	jeho	písemného	řešení	není	na	úrovni	
jím	stanoveného	kvalitního	postupu	i	numerického	výpočtu.	Jedinou	cestou	nápravy	
je	zklidnění	jeho	překotnosti	a	zpomalení	projevu	jak	ústního,	tak	i	písemného.	
	
Technická	výchova:	
Mirek	byl	velmi	aktivní	i	úspěšný	při	všech	pracích	v	dílně	i	na	školním	pozemku.	

Mimořádných	 úspěchů	 však	 dosahoval	 při	 elektrotechnických	 pracích.	 Nespokojil	
se	 sestavením	 jednoduchého	 obvodu,	 složeného	 ze	 zdroje,	 vypínače	 a	žárovky.	
Vymýšlel	 si	 a	 realizoval	 zapojení	 stále	 složitější,	 např.	 s	 regulací	 otáček	 i	směru	
otáčení	motoru	a	pod.	Má	v	této	oblasti	zcela	zřejmé	nadání.		
	
Dějepis:	
V	dějepise	Helenka	dobře	a	ráda	vyprávěla	o	konkrétních	událostech,	o	životech	

panovníků,	 o	 válkách.	Má	dobrou	 paměť:	 dějepisná	 data	 zná	 nejlépe	 z	celé	 třídy.	
Ráda	poslouchala	 vyprávění.	 Větší	 potíže	 jí	 činilo	 pochopení	 vztahů	 –	 např.	mezi	
rozvojem	vzdělanosti	a	demokracii	v	antice	a	v	současnosti.	 Je	 to	především	dáno	
jejím	způsobem	myšlení.	Bylo	by	účelné,	kdybyste	občas	doma	s	Helenkou	hovořili	o	
příčinách	a	důsledcích,	o	vztazích	mezi	událostmi	kolem	nás.	Více	o	vývoji	a	smyslu	
věcí	a	dění.	
	
Český	jazyk:	
Katka	 je	 vynikající	 recitátorka.	 Chápe	 a	 vnitřně	 prožívá	 každou	 báseň.	 Její	

živelná	 chuť	 ve	 vymýšlení	 etud	 při	 dramatické	 výchově	 často	 strhla	 celou	 třídu.	
Osvědčila	se	 i	 jako	konferenciérka	a	režisérka	našich	besídkových	programů.	Byla	



viditelně	šťastná	při	nahrávání	svých	výstupů	na	magnetofon.	Tomu	odpovídá	i	její	
schopnost	 slovního	 i	 písemného	 projevu	 z	 hlediska	 věcného	 i	z	hlediska	 slovní	
zásoby.	Je	to	důsledek	její	lásky	k	četbě.	
S	 těmito	 výsledky	 kontrastuje	 její	 pravopis:	 nezvládá	 pravopis	 koncovek	

podstatných	jmen	a	příčestí	minulého.	
Vysvětlení	vidím	v	jejím	zaměření:	logické	uvažování	jí	není	blízké.	
Východiskem	 je	 jedině	 klidná,	 soustavná	 práce.	 Během	 prvních	 měsíců	 v	šesté	

třídě	 bude	 účelné,	 když	 se	 znovu	 vrátí	 k	 souhrnným	 pravopisným	 cvičením	
z	pracovního	sešitu	pro	5.	 třídu.	Pokud	budete	mít	čas,	dejte	 jí	počátkem	školního	
noku	několik	diktátů	z	uvedeného	učiva.	Veďte	ji	k	pomalému,	avšak	důkladnému	
zdůvodnění	všech	pravopisných	 jevů	z	diktátu.	Podstatný	zvrat	k	lepšímu	však	 lze	
předpokládat	v	souvislosti	s	jejím	dospíváním	a	celkovým	uklidněním	nejdříve	v	7.	
třídě.	
	
Závěr:	
Pololetní	a	výroční	 slovní	hodnocení	 je	vždy	podrobnější,	než	ostatní	
jeho	 formy.	 Především	poukážeme	na	 úspěchy	 dítěte,	 co	 se	mu	 daří.	
Nedostatky	 popíšeme	 podrobněji	 tehdy,	 jestliže	 existují	 předpoklady	
pro	jejich	odstranění.	
Konkrétním	způsobem	doporučíme	cesty	ke	 zlepšení.	Neopomeneme	
zdůraznit	zajímavé	znalosti,	dovednosti	a	zájmy,	které	s	hodnoceným	
předmětem	souvisí.	

3.4.	Slovní	hodnocení	a	evidence	výsledků	
	
Nespornou	předností	klasifikace	je	jednoduchá	evidence	pracovních	výsledků	

žáků.	 Jestliže	 učitel	 si	 pomocí	 známek	 vedl	 k	 jednotlivým	 tematickým	 celkům	
(v	širším	pojetí	–	k	jednotlivým	pracovním	etapám,	výchovným	úkolům)	evidenci	
o	každém	 svém	 žákovi,	 získal	 snadno	 určitý	 přehled	 o	 plnění	 dílčích	 etap.	
Přehled	 mohl	 být	 do	 jisté	 míry	 podkladem	 pro	 plánování	 práce.	 (Operativní	
změny	plánů,	dotací	hodin	apod.)	Zaměníme-li	klasifikaci	 slovním	hodnocením,	
musíme	změnit	i	systém	evidence	o	plnění	etap.	
	
Současně	 se	 zavedením	 slovního	 hodnocení	 je	 nutné	 oddělit	 slovní	
hodnocení,	 určené	 k	 publikaci	 (žákovi,	 rodičům,	 ve	 třídě)	 od	 těch	
hodnocení,	 která	 mají	 důvěrný	 charakter	 a	 slouží	 pouze	 k	 interní	
potřebě	učitele.	
	
Samozřejmě,	 že	 při	 slovním	 hodnocení	 je	 tato	 evidence	 velmi	 rozmanitá.	

Obsahuje	i	žákovu	rodinnou	anamnézu,	záznamy	o	jednání	s	rodiči	a	zhodnocení	
výsledků	 pracovních	 etap	 v	 prozatímním	 vyjádření	 a	 bez	 ohledu	 na	motivační	



význam	obsahu	či	formy	záznamu.	Proto	je	nutné,	aby	tato	evidence	měla	přísně	
důvěrný	charakter.	
	
(Pro	 ilustraci	dovolujeme	si	připomenout	 zásadní	oddělení	důvěrné	 lékařské	

evidence	o	pacientovi	od	zpráv,	které	lékař	pacientovi	sděluje.)	
	
Tato	 dokumentace	 nám	 slouží	 jako	 podklad	 pro	 sdělení	 rodičům	 i	 pro	

souhrnné	slovní	hodnocení	psané	na	vysvědčení	a	současně	je	přehledem	o	tom,	
jak	 jednotliví	 žáci	 plní	 požadavky	 učebních	 plánů.	 Proto	 lze	 tolerovat	 v	 této	
dokumentaci	(ale	pouze	v	ní!)	i	určité	prvky	normativního	hodnocení.	
Autoři	mají	zkušenosti	pouze	s	malým	počtem	slovně	hodnocených	žáků.	Naše	

»diagnostická	 dokumentace«	 byla	 jednoduchá	 a	 přehledná,	 obsahovala	 stručná	
připomenutí,	podrobnosti	se	nám	vybavovaly	o	každém	žákovi,	o	každé	důležité	
události	bezprostředně	po	přečtení	schematické	poznámky.	Zapisovali	jsme	si	ji	
do	 velkého	 sešitu,	 každý	 žák	 měl	 vyhrazeno	 10	 stránek.	 Domníváme	 se,	 že	
kdybychom	měli	každý	slovně	hodnotit	30	a	více	žáků,	museli	bychom	se	opřít	
o	adaptaci	některého	z	kantorských	počítačových	programů	nebo	o	elektronický	
záznamník.	Malý	diktafon	pro	potřebu	okamžitého	záznamu	by	byl	nezbytný.		
Tento	 způsob	 evidence	 je	 časově	 náročnější,	 než	 evidence	 plnění	 dílčích	 cílů	

známkami.	 Současně	 nás	 však	 nutí	 k	 hlubšímu	 hodnocení	 kvality	 plnění	
výchovných	 a	 vzdělávacích	 úkolů	 a	 umožní	 i	 provádění	 komplexních	
kvalitativních	rozborů.	
	

3.5.	Slovní	hodnocení	jako	zpětná	vazba	
	
Aby	mohlo	být	plně	využito	motivační	hodnoty	slovního	hodnocení,	musí	plnit	

funkci	 zpětné	 vazby.	 Výraz	 zní	 složitě,	 podstata	 je	 velmi	 jednoduchá:	 okamžitá	
kladná	motivace,	vyplývající	z	uznání,	může	nesmírně	podnítit	chuť	k	další	práci,	
je-li	práce	vykonávána	bezprostředně	po	uznání.	Stav	libosti	navozený	uznáním	
mobilizuje	 mozek	 k	 vyššímu	 výkonu.	 Uznání	 za	 vykonanou	 práci	 vytváří	
podmínky	pro	další	úspěch.	
Hodnocení	sdělené	žákovi	týden	po	ukončení	činnosti	ztrácí	značnou	část	své	

motivační	hodnoty.	
	
U	 slovního	 hodnocení,	 které	 plní	 funkci	 vysvědčení	 –	 vyslovuje	 uznání	 za	

činnost,	za	práci	během	delšího	období	–	je	dominantní	jeho	informační	hodnota.	
Jeho	 hodnota	motivační	 je	 nízká.	 Nenastartuje	 zpětnou	 vazbu.	 Nejúčinněji	 plní	
funkci	 zpětné	 vazby	 slovní	 hodnocení,	 vysloveně	 bezprostředně	 po	 skončení	
práce	–	úkolu	–	činnosti	–	etapy.	
	
Z	 právě	 stanovených	 podmínek	 vyplývá,	 že	 slovní	 hodnocení	 musí	 prolínat	

celým	procesem	školní	práce,	každý	splněný	úkol	musí	být	 co	nejdříve	stručně	



zhodnocen.	 Dosud	 bývá	 ke	 škodě	 věci	 za	 slovní	 hodnocení	 považováno	 pouze	
slovní	zpracování	vysvědčení.	Je	to	nedorozumění.	
	

3.6.	 Slovní	 hodnocení	 a	 pocit	 úspěšnosti	 z	 dokonalého	
zvládnutí.	Individualizace	učiva	
	
Pocit	 úspěšnosti	 je	 další	 základní	 podmínkou	 optimálního	 vývoje	
dítěte.	S	dítětem	přitom	nelze	manipulovat	–	hrát	nepravdivé	divadlo.	
Odhalení	podvodu	mělo	by	 tragické	následky.	 Jak	 to	 tedy	udělat,	 aby	
pocit	úspěšnosti	byl	založen	na	objektivním	zjištění?	Víme	přece,	kolik	
dětí	 je	 ve	 škole	 neúspěšných!	 Podstata	 tkví	 v	 určení	 startovních	
možností	 dítěte	 a	 ve	 stanovení	 reálných,	 konkrétním	 dítětem	
splnitelných	 cílů.	 Hodnotit	 nikdy	 nebudeme	 srovnáním	 s	ostatními	
dětmi	 nebo	 s	 danou	 jednotnou	 normou	 platnou	 pro	 všechny	 děti.	
Hodnotit	budeme	vždy	skutečné,	dosažené	úspěchy	dítěte	–	jeho	cestu,	
kterou	 urazilo	 od	 startovní	 čáry!	 Tak	 může	 být	 i	 méně	 nadané	 dítě	
úspěšné.	
Délka	cesty	nemůže	nabýt	záporných	hodnot.	
	
Jedná	 se	 o	 velmi	 obtížný	 požadavek.	 Jeho	 splnění	 závisí	 na	 dobrém	 poznání	

možností	 dítěte,	 na	 bezchybně	 organizaci	 práce	 a	 do	 značné	míry	 i	 na	 odvaze	
a	pevnosti	učitele,	se	kterou	bude	zejména	před	rodiči	obhajovat	někomu	těžko	
pochopitelnou	zásadu	různé	startovní	čáry	u	různých	dětí.	Nedomníváme	se,	že	
tuto	 z	 nejtěžších	 věcí	 při	 slovním	 hodnocení	 lze	 splnit	 naráz,	 během	 jediného	
školního	roku.	Začínali	 jsme	na	počátku	roku	postupným	určováním	etapových	
cílů	 nejdříve	 třem,	 čtyřem	 žákům	 ve	 třídě,	 další	 rozšiřování	 závisí	 na	 našich	
schopnostech,	na	naší	energii,	na	naší	síle.	Cíle	není	možné	stanovovat	na	dlouhá	
období.	Osvědčilo	se	nám	stanovit	pouze	směr	a	úkol,	nikoliv	čas:	»Moniko,	nyní	
se	pustíme	do	dělení	jednomístným	dělitelem.«	(Většina	třídy	již	probírala	dělení	
dvoumístným	 dělitelem.	 Dívenka	 měla	 v	 předchozí	 třídě	 svůj	 strop	 v	 dělení	
dvojmístného	 čísla	 jednoduchými	 čísly	 –	 dělení	 čísly	 7,8,	 9	 jí	 činilo	
nepřekonatelné	potíže.)	Samozřejmě,	že	Monice	muselo	být	vysloveno	uznání	za	
každý	příklad,	který	vypočetla,	proto	zpočátku	dostávala	pouze	takové	příklady,	
aby	 je	opravdu	bezchybně	a	 samostatně	zvládla.	Monika	poprvé	v	životě	zažila	
pocit	úspěšnosti,	protože	během	deseti	dnů	zvládla	to,	co	před	rokem	bylo	pro	ni	
naprosto	 nepřekonatelnou	 překážkou.	 Monika	 velmi	 dobře	 cítila	 vysloveně	
uznání	jako	partnerské	ocenění:	Podařilo	se	nám	to!	
Podmínkou	 realizace	 jednoho	 ze	 základních	 kamenů	 účinného	 slovního	

hodnocení	je	hluboké	pochopení	vnitřního	smyslu	učitelské	práce:	cílem	našeho	
konání	 je	 dát	 dětem	 opravdu	 maximum	 vzdělání,	 které	 odpovídá	 jejich	
možnostem,	 ne	 pouze	 formálně	 »plnit«	 předepsané	 učivo	 tím,	 že	 ho	 dětem	



»vyložíme«	s	použitím	maxima	dovedností	metodických,	 že	učivo	»procvičíme«	
a	»vyzkoušíme«.	Vnitřní	hodnota	naší	práce	není	měřitelná	mírou	plnění	těchto	
vnějších	úkonů.	Rozhodujícím	kritériem	všeho	našeho	školního	činění	je,	do	jaké	
míry	 jsme	předali	 dětem	hodnoty	 vzdělání	 v	 takovém	 rozsahu,	 který	 odpovídá	
všem	 jejich	 duševním	 schopnostem.	 Tedy	 nikoliv	 maximum	 vůči	 předepsané	
normě,	ale	maximum	vůči	schopnostem	každého	jednotlivého	dítěte	je	smyslem	
naší	učitelské	práce.	
Praktickou	 realizaci	 si	 musíme	 maximálně	 usnadnit.	 Ti	 z	 nás,	 kteří	 mají	

zkušenosti	s	učením	v	málotřídních	školách,	mají	práci	jednodušší.	Schéma	zatím	
neexistuje	-	zde	opravdu	vše	závisí	na	naší	invenci.	
Velmi	 nám	 napomůže	 skupinové	 vyučování.	 Nikdy	 se	 však	 nesmíme	 nechat	

zlákat	ke	zdánlivě	efektivnímu	vytváření	skupin	dle	nadání	a	schopností.	Znovu	
bychom	 se	 vraceli	 k	 segregaci.	 Rozdělení	 do	 skupin	 především	 přenecháme	
žákům	samotným	–	 jen	v	nutných	případech	 individuálně	radíme	tak,	abychom	
pokud	možno	dosáhli	 rozdělení	do	skupin	stejně	výkonných	–	v	každé	skupině	
pak	budou	jedni	pomáhat	druhým.	
	
(To	je	však	již	»o	něčem	jiném«	-	o	skupinovém	vyučování.)	
	
Výsledky	tohoto	způsobu	práce	jsou	překvapivé,	naplňují	nás	pocitem	vnitřní	

radosti	a	uspokojení.	
	
(Bez	pocitu	uspokojení	učitele	nemohou	zažít	pocit	uspokojení	ani	děti	ve	třídě	

a	naopak.	Zpětná	vazba	funguje	i	takto.)	

3.7.	Slovní	hodnocení	a	spolupráce	
	
Při	 přechodu	 na	 slovní	 hodnocení	 nám	 činila	 velké	 potíže	 neschopnost	 dětí	

aktivně	 spolupracovat.	 Pod	 pojmem	 spolupráce	 si	 představovaly	 opisování	
jednoho	 od	 druhého.	 Dělba	 práce	 ve	 skupině	 za	 účelem	 optimálního	 zvládnutí	
úkolu	–	pomoc	slabšímu	vysvětlením	a	vyzkoušením	–	přátelská	oprava	chyby	–	
to	 vše	 se	 děti	 začaly	 teprve	 učit.	 O	 základní	 pracovní	 metodě	 současnosti,	
o	týmové	 práci,	 neměly	 ani	 ponětí.	 Klasifikace	 spolupráci	 v	 jejich	 třídě	
nepodporovala.	
	
Naopak,	brzdila	ji.	Pokud	jsme	známkovali,	byla	práce	ve	skupinách	velmi	málo	

produktivní.	 Teprve	 po	 přechodu	 na	 slovní	 hodnocení	 děti	 začaly	 chápat	
a	využívat	 plně	 výhody	 a	 sílu	 kolektivu,	 skupiny	 nebo	 dvojice.	 Začaly	
spolupracovat.	
	
Zcela	jinak	se	učí	spolupráci	děti	v	1.	třídě,	které	od	počátku	školní	docházky	

poznaly	 pouze	 slovní	 hodnocení.	 Než	 jsme	 zavedli	 slovní	 hodnocení	 v	 5.	 třídě,	
musel	 předcházet	 rok	 přípravy	 mimo	 jiné	 i	 proto,	 aby	 děti	 zvládly	 základy	



skupinové	práce.	Dosud	cílem	jejich	snažení	bylo	dosažení	dobré	známky.	Smysl	
práce	 ve	 skupině,	 jejíž	 podstatou	 je	 vzájemná	 pomoc	 a	 dělba	 jako	 zárodek	
týmové	práce,	děti	dlouho	nepřijaly	za	vlastní.	
	
Co	nejširší	pracovní	spolupráce	dětí	ve	třídě,	realizovaná	buď	formou	
skupinové	práce	nebo	formou	práce	ve	dvojici,	je	jednou	ze	základních	
podmínek	produktivního	učení.	
Teprve	 slovní	 hodnocení	 umožní	 upřímnou	 a	 otevřenou	 spolupráci	
dětí	 ve	 skupině	 i	 spolupráci	 na	 vyšší	 úrovni	 –	 spolupráci	 mezi	
skupinami.	
	
(Je	nutné	se	zmínit	o	tom,	že	vnitřní	přeměnu	školy,	tedy	přeměnu	vztahů,	cílů	

a	metod	nelze	realizovat	bez	alespoň	minimálních	změn	v	organizaci	práce	jak	ve	
škole,	tak	i	ve	třídě.	
Realizovat	požadavky	týmové	či	skupinové	práce	a	vytvořit	 tak	podmínky	ke	

spolupráci,	 k	 individualizaci	 učiva	 a	 tím	ke	 smysluplnému	 slovnímu	hodnocení	
například	 nelze	 v	 podmínkách	 klasické	 frontální	 výuky,	 kterou	 jsme	 jako	
metodickou	 formu	opustili	 ihned	na	počátku	vnitřní	 transformace	 školy.	Velmi	
důležité	je	i	uspořádání	učebny:	musí	být	v	plném	souladu	se	systémem	práce.	
Pouze	 výjimečně	 jsme	 měli	 prostorové	 podmínky	 pro	 takové	 uspořádání	

učebny,	které	by	umožňovala	dvě	základní	formy	naší	práce	–	práci	ve	skupinách	
i	práci	u	kulatého	stolu	–	bez	přestavby	nábytku.	Zpravidla	jsme	byli	okolnostmi	
nuceni	k	takovému	uspořádání,	kdy	rychlé	přechody	mezi	prací	u	kulatého	stolu	
k	práci	 skupinové	a	naopak	 jsme	 řešili	 zavedeným	a	bezproblémovým	rychlým	
přesunem	nábytku	během	vyučovací	 jednotky.	 Je	 samozřejmé,	 že	do	3.	 třídy	 je	
vhodnější	 práce	 na	 koberci	 než	 u	 kulatého	 stolu,	 často	 jsme	 na	 koberci	 místo	
u	kulatého	stolu	pracovali	i	v	5.	třídě.)	
	

3.8.	Uznání,	pochvala,	odměna	
	
Není	 náhodou	 ani	 nedopatřením,	 že	 mezi	 podmínkami,	 které	 umožňují	

optimální	vývoj	dítěte,	je	uvedeno	právě	uznání	a	nikoliv	pochvala	nebo	odměna.	
Je	tím	vyjádřen	mimořádný	význam	uznání	ve	výchově.	V	čem	jsou	rozdíly	mezi	
těmito	pojmy?	
	
Uznání	je	vyjádřením	vztahů	ve	stejné	rovině.	
	
Uznávají	 se	 navzájem	 spolupracovníci,	 uznání	 je	 tak	 závažná	 hodnota,	 že	 ji	

nenaruší	ani	rozdíly	názorové,	ani	osobní	rozepře.	Chlapi	se	navzájem	uznávají,	
i	když	 se	 poperou.	 Uznání	 je	 vyjádřením	 důležitého	 vztahu	 sociálního.	 Obřady,	



kterými	 jsou	 u	 přírodních	 národů	 hoši	 přijímání	 mezi	 muže,	 jsou	 výrazem	
uznání.	
	
Nedostatek	 uznání	 dětí	 na	 našich	 školách,	 absence	 vztahů	 spolupráce	 mezi	

žáky	a	učiteli	–	 i	 to	 jsou	neblahé	důsledky	feminizace	školství.	Vážené	kolegyně	
jistě	prominou:	uznání	je	opravdu	více	chlapská	záležitost.	
(Tím	netvrdím,	že	pro	dívky	neznamená	uznání	rovněž	základní	hodnotu.	Pocit	

uznání	sokyně	je	však	dívkám	neznámý.	Pro	pochopení	podstaty	uznání	je	právě	
toto	důležité.)	
	
Chválit	 můžeme	 i	 toho,	 koho	 neuznáváme:	 chválíme	 ho	 za	 něco	 pro	 nás	

prospěšného.	I	odměnu	mu	můžeme	dát.	
	
Chválí	 zpravidla	 nadřízený	 podřízeného.	 Stejně	 tak	 i	 odměňuje.	
Pochvala	a	odměna	demonstrují	vztah	nadřízenosti	a	podřízenosti.	
Uznáním	 demonstrujeme	 existenci	 společné	 základní	 roviny.	 Roviny	
spolupráce	a	sounáležitosti.	
	
Právě	proto	je	uznání	tak	důležité	pro	rozvoj	samostatného,	silného	a	hrdého	

člověka.	
	
Forma,	 jakou	 projevujeme	 uznání	 ve	 slovním	 hodnocení,	 je	 v	 souladu	

s	obecnými	 požadavky	 na	 formulace	 slovního	 hodnocení.	 Projev	 uznání	 není	
slučitelný	 s	 mnohomluvností:	 upovídanost	 snižuje	 význam	 uznání.	 Uznání	 je	
neslučitelné	 s	 formou	 podmíněnosti:	 kdybys,	 abys.	 Uznání	 lze	 účinně	 vyjádřit	
pouze	 zcela	 konkrétně,	 stručně	 a	 srozumitelně:	 »Ta	 budka	 je	 velmi	 pevně	
sešroubovaná.	 Bude	 sloužit	 mnoho	 let.«	 -	 »Mílo,	 dnes	 jsi	 besídku	 uváděla	 jako	
Marek	 Eben.	 S	 vtipem,	 svižné	 a	 srozumitelně.«	 -	 »Obraz	 kolektivu	 2.	 skupiny	 se	
správnou	mírou	nadsázky	ilustruje	báji	o	Prometheovi.	Zarámujeme	ho	a	dáme	do	
jídelny.«	
Absence	 jednoznačnosti	 a	konkrétnosti	 snižuje	význam	uznání.	Proto	nestačí	

říci	nebo	napsat	»Ta	budka	je	velmi	pěkná«,	»Mílo,	hezky	jsi	uváděla	naši	besídku«,	
»Děti	ten	výkres	se	vám	povedl«.	To	však	už	bylo	napsáno	v	kapitole	3.	
	
Správně	formulované	slovní	hodnocení	je	výrazem	uznání	
	
Význam	 pochvaly	 a	 odměny	 (a	 trestu)	 ve	 výchově	 se	 dříve	 zveličoval.	

V	padesátých	 létech	 na	 fakultě	 přednášel	 asistent,	 který	 si	 založil	 »vědeckou«	
kariéru	na	popisu	svérázného	modelu	učení.	Vycházel	pouze	z	Pavlovovy	teorie	
o	fyziologii	mozkové	činnosti.	Základem	modelu	učení	pana	asistenta	byla	krysa	
v	 bludišti.	 Když	 náhodným	 výběrem	 šla	 směrem	 k	 východu,	 čekal	 ji	 pamlsek.	
Když	zvolila	směr	špatný,	dostala	elektrickou	ránu.	Podle	pana	asistenta	se	krysa	



»naučila«	hledat	východ.	Tento	model	»procesu	učení«	měl	jedinou	vadu:	Krysa	
se	 »naučila«	 hledat	 východ	 pouze	 v	 jediném	 bludišti.	 Nikdy	 a	 nikomu	 se	
nepodařilo	 prokázat,	 že	 metodou	 pamlsku	 a	 elektrické	 rány	 –	 metodou	 cukru	
a	biče	–	metodou	trestu	a	odměny	–	je	možné	u	krysy	rozvinout	schopnost	tvorby	
systému	hledání	únikových	cest.	
	
Doufáme,	 že	 o	 psychologii	 toho	 dnes	 už	 víme	 přece	 jen	 trochu	 více.	 Snad	 se	

shodneme	 na	 tom,	 že	 »učení«	má	 blíže	 k	 procesu	 tvorby	 programů,	 k	nalezení	
cest,	 k	 procesu	 hledání	 a	 určování	 směrů	 a	 orientačních	 bodů	 než	 k	nacvičení	
stereotypu	pomocí	pamlsku	a	elektrické	rány.	
	
Odměnu	a	pochvalu	zařazujeme	spíše	do	oblasti	přátelských	vztahů.	Právě	zde	

je	jejich	místo	ve	škole.	Nikoliv	však	jako	nutná	součást	školní	práce,	jako	součást	
slovního	 hodnocení.	 Různost	 rovin	 mezi	 chválícím	 a	 chváleným,	 mezi	
odměňujícím	 a	 odměňovaným	 zdůrazňujme	 co	 nejméně.	 Pokusme	 se	 chválit	
i	odměňovat	jako	přátelé.	Vážně	a	rovnocenné.	Bez	přílišných	sladkosti	v	úsměvu	
i	hlase.	Pak	se	možná	i	pochvala	a	odměna	stanou	vhodnou	motivací.	
	

3.9.Slovní	hodnocení	a	rozvíjení	osobních	vlastností	dítěte	
	
Zde	 je	 jedno	 z	 vážných	 rizik	 slovního	 hodnocení:	 riziko	 snahy	 o	 nemístné	

zasahování	učitele	do	osobnosti	dítěte.	Jak	je	to	možné?	
Slovní	 hodnocení	 nás	 nutí	 daleko	 hlouběji	 a	 častěji	 uvažovat	 o	 duši	 dítěte	 –	

o	jeho	 vlastnostech	 a	 schopnostech,	 přednostech	 a	 nedostatcích.	 Ve	 svatém	
nadšení	 a	 s	 nejčistšími	 úmysly	pak	můžeme	být	 svádění	myšlenkou	pokusit	 se	
vlastnosti	tu	a	tam	poopravovat.	
	
Ilustrace:	
Alenka	je	tiché,	neprůbojné	dítě.	Existují	čtyři	možné	příčiny	této	skutečnosti:	
1.	Alenka	skutečně	je	ve	své	podstatě	mírná,	klidná,	do	vínku	je	jí	dáno	minimum	

ctižádosti.	
2.	 Alenka	 je	 především	 ustrašená,	 je	 blokovaná	 v	 důsledku	 skutečných	 či	

zdánlivých	neúspěchu,	má	se	školou	sérii	nepříjemných	zkušeností.	
3.	Alenka	zažila	vážné	trauma,	ze	kterého	se	dosud	nevzpamatovala.	
4.	Alenka	možná	trpí	mírnou	vývojovou	poruchou.	
	
Pouze	platnost	alternativy	č.	2	nás	opravňuje	k	pokusu	o	účinný	zásah.	Právě	

slovní	 hodnocení	 nám	 umožňuje	 určit	 Alenčinu	 startovní	 čáru,	 hodnocením	 jí		
vyslovíme	 uznání	 při	 každém	 jejím	 úspěchu	 (a	 těch	 bude	 mnoho,	 protože	 jí	
budeme	 zadávat	 práce,	 při	 kterých	 s	 jistotou	 bude	 úspěšná),	 Alenka	 prožije	
poprvé	 pocit	 dobře	 zvládnutého	 učiva.	 Existuje	 reálná	 naděje,	 že	 za	 rok	 změní	
Alenka	své	jednání,	že	i	ve	škole	bude	Alenka	aktivní,	živá,	spokojená.	



	
(Ad	 1.:	 Alenka	 se	 chová	 stále	 stejně,	 doma,	 na	 hřišti,	 na	 výletě	 i	 ve	 škole.	

Vypadá	 spokojeně,	 je	 přátelská,	 s	 každým	 si	 rozumí.	 Proto	 se	 asi	 nejedná	
o	získanou	vlastnost,	Alenka	taková	prostě	je.	
V	 Alence	musíme	 rozvíjet	 vědomí,	 jak	 je	 to	 pěkné,	 když	 je	 někdo	 tak	 klidný	

a	mírný,	jako	je	ona.	Jak	to	bude	bezvadné	pro	její	děti,	pro	všechny	lidi	kolem	ní.	
V	dramatické	výchově	budeme	s	ní	nacvičovat	asertivní	metody	jednání.	
Budeme	 ji	posílat	vyjednávat	všechny	 třídní	záležitosti,	 aby	se	naučila	 jednat	

úspěšně	 v	 rámci,	 který	 je	 jí	 přírodou	 dán.	 Nikdy	 nedáme	 najevo,	 že	 její	
neprůbojnost	považujeme	za	negativní	vlastnost.	
Ad	3.	i	ad	4.:	Alenčino	chování	je	nepřirozeně,	nevíme	si	s	ní	rady,	na	vysloveně	

uznání	nezabírá,	její	lhostejnost	je	hluboká	a	trvalá.	Jakákoliv	výchovná	opatření	
může	určit	pouze	psycholog.)	
	
To	 nejhorší,	 co	 bychom	 mohli	 Alence	 udělat,	 by	 bylo,	 kdybychom	 jí	 říkali:	

»Alenko,	jsi	moc	hodná,	pilná,	škoda,	že	jsi	tak	zakřiknutá.	Snaž	(!)	se	být	trochu	
průbojnější	!«	
	
Závěr:	
Slovní	hodnocení	nás	vede	k	 lepšímu	poznání	dětí,	odhalujeme	 jejich	
povahové	vlastnosti.	Učitel	nemá	právo	měnit	 vlastnosti	dítěte,	 které	
jsou	dítěti	dány	jeho	naturelem.	
Vlastnosti	dítěte	smíme	jen	rozvíjet.	
K	tomu	nám	slovní	hodnocení	poskytuje	dostatečný	prostor.	
	

	 	



4.	Přechod	od	klasifikace	ke	slovnímu	hodnocení	
	
Přechod	 ke	 slovnímu	 hodnocení	 chápeme	 jako	 součást	 vnitřní	
transformace	školy,	jako	další	změnu	vnitřního	klimatu	školy.	
	
S	vědomou	a	cílenou	vnitřní	transformací	naší	školy	ve	Višňové	jsme	započali	

hned	 v	 roce	 1990.	 Projekt	 školy,	 vytvořený	 s	 cílem	 poskytování	 duševního,	
fyzického	i	sociálního	zdraví	všem	žákům	školy,	posunul	ZŠ	Višňová	mezi	11	škol	
v	 ČR,	 zařazených	 do	 evropské	 sítě	 Zdravých	 škol.	 Toto	 nepíšeme	 se	 snahou	
upozornit	 na	 naše	 úspěchy:	 tímto	 zapojením	 jsme	 získali	 kontakty	 a	 zdroje	
poznání	 neocenitelné	 v	 době,	 kdy	 neexistovala	 ani	 základní	 transformační	
literatura,	 ani	 semináře,	 kurzy	 a	 dílny	 s	 transformační	 tematikou.	 Byli	 jsme	
motivováni	 mnohaletou	 pedagogickou	 zkušeností,	 intuicí	 a	 nezvratitelným	
přesvědčením	 o	 nutnosti	 především	 vnitřních	 změn	 v	 našich	 školách.	
Neocenitelnou	pomocí	nám	byl	soustavný	osobní	styk	s	pracovníky	z	Národního	
centra	podpory	zdraví	-	s	MUDr.	Marií	Břízovou,	s	PhDr.	Miluší	Havlínovou,	CSc.,	
s	 PhDr.	 Janou	 Nováčkovou,	 CSc.	 a	 s	 PhDr.	 Pavlem	 Kopřivou.	 Pouze	 osobním	
stykem	 jsme	 se	 seznamovali	 s	 jejich	 dosavadními	 pracemi,	 které	 s	programem	
transformace	 jsou	 plně	 kompatibilní.	 Dle	 svých	 sil	 a	 možností	 jsme	 se	 snažili	
spojit	naše	zkušenosti	s	výsledky	jejich	výzkumů,	které	v	té	době	vesměs	teprve	
začaly	být	publikovány	nebo	teprve	probíhaly	či	byly	připravovány.	
	
Průkopnické	 doby	 jsou	 za	 námi,	 vědomí	 o	 nutnosti	 vnitřních	 změn	 pociťuje	

velmi	 mnoho	 škol	 a	 učitelů,	 osobní	 pomoc	 zkušených	 je	 dnes	 realizována	
množstvím	 seminářů	 a	 nyní	 již	 i	 akreditovaných	 kurzů	 organizovaných	
především	 PAU,	 dílny	 pro	 učitele	 pořádají	 členové	 NEMES	 atd.	 Existuje	 velmi	
bohatá	základní	i	doplňková	literatura	k	vnitřní	transformaci	škol.	Nedovedeme	
si	 představit	 úspěšnost	 izolovaných	 pokusů	 o	 cílevědomou	 a	 účinnou	 vnitřní	
transformaci	 vlastní	 školy,	 vlastní	 učitelovy	 práce	 ve	 třídě.	 Transformační	
literatura	 musí	 být	 co	 nejúplnější	 v	 každé	 učitelské	 knihovně,	 kniha	 výpůjček	
nesmí	obsahovat	u	jednotlivých	titulů	pouze	jediný	záznam	za	rok	(jak	jsme	se	o	
tom	 bohužel	 v	 některých	 případech	 přesvědčili).	 Osobní	 styk	 s	 lidmi	 »stejné	
krevní	 skupiny«	 na	 dílnách,	 seminářích	 a	 akreditovaných	 kurzech	 je	 přesto	
nezbytností.	
	
Na	 mnoha	 místech	 jsme	 citovali	 myšlenky	 zkušených,	 zde	 by	 citace	 byla	

nemístná.	 Kolektiv	 autorů	 (PaedDr.	 Stanislav	 Červenka,	 PhDr.	 Markéta	
Dvořáková,	Petr	Friebel,	PhDr.	Miluše	Havlínová,	CSc.,	PhDr.	Hana	Kasíková,	CSc.,	
PaedDr.	 Helena	 Marinková,	 CSc.,	 PaedDr.	 Jarmila	 Mojžíšová,	 PhDr.	 Hana	
Mukařovská,	CSc.,	PhDr.	Jana	Nováčková,	CSc.,	RNDr.	Pavla	Polechová,	CSc.)	pod	
vedením	PhDr.	M.	Havlínové,	CSc.	sepsal	vynikající	příručku	»Jak	měnit	a	rozvíjet	
vlastní	školu«,	kterou	by	neměl	přehlédnout	nikdo,	kdo	se	o	vnitřní	transformaci	



školy	zajímá.	Tato	knížka	by	měla	podnítit	náš	zájem	o	všechny	další,	měla	by	nás	
orientovat	 ve	 složitosti	 základních	 úkolů,	 které	 nás	 v	 souvislosti	 s	 přestavbou	
očekávají.	
	
V	 souladu	 s	 uvedenými	 autory	 se	 domníváme,	 že	 s	 prvními	 kroky	

v	transformaci	 lze	 začít,	 aniž	 bychom	 uvažovali	 o	 slovním	 hodnocení	 jako	
o	následném,	časově	limitovaném	kroku.	
V	 určité	 fázi	 přestavby	 vztahů	 a	 pracovních	 metod	 se	 přechod	 na	
slovní	 hodnocení	 ukáže	 být	 nutností,	 další	 rozvoj	 je	 klasifikaci	
blokován.	
	
Toto	tvrzení	vychází	z	praxe	mnoha	škol.	
Přechod	 od	 klasifikace	 ke	 slovnímu	 hodnocení	 má	 však	 svá	 úskalí	 i	 tehdy,	

jestliže	ve	 škole	 se	 již	daří	podstatným	způsobem	měnit	vnitřní	vztahy	 i	 formy	
práce.	Pokusíme	se	na	některá	upozornit.	
	

4.1.	Spolupráce	s	rodiči	
	
Oprávněně	 si	 stěžujeme,	 že	 současná	 legislativa	 nám	 pro	 slovní	 hodnocení	

nevytváří	takové	podmínky,	aby	slovní	hodnocení	bylo	uznáno	jako	rovnocenné	
klasifikaci.	 Možná,	 že	 někteří	 ředitelé	 se	 domnívají,	 že	 největší	 překážkou	 při	
zavádění	 slovního	 hodnocení	 budou	 stereotypy	 jejích	 učitelů.	 Někteří	 učitelé	
marně	přesvědčují	o	nutnosti	zavedení	slovního	hodnocení	své	ředitele.	
Jistěže	to	vše	jsou	vážné	obtíže	a	všechny	by	zasluhovaly	samostatný	rozbor.	
Největší	riziko	při	snaze	o	zavedení	slovního	hodnocení	však	znamenají	podle	

našich	zkušeností	odmítavé	postoje	rodičů.	
Slovní	 hodnocení	 chceme	 zajisté	 zavést	 jako	 nedílnou	 součást	 změny	 školy,	

nikoliv	jako	opatření	izolované	a	tedy	formální.	
Uznáváme	 tedy	nutnost	 široké	demokratizace	 školy,	 založené	mimo	 jiné	 i	na	

realizaci	práva	rodičů	na	spolurozhodováni	o	všech	zásadních	změnách	ve	škole,	
které	 se	 týkají	 jejich	 dětí.	 Přijetí	 slovního	 hodnocení	 mezi	 takové	 změny	
samozřejmě	patří.	Dosažení	konsensu	s	rodiči	o	změně	je	tedy	nezbytné.	
Znamená	to	v	prvé	řadě	velmi	intenzivní	informování	všech	rodičů	o	podstatě	

změny.	Bohužel	 rodiče	 právě	 těch	 žáků,	 kterým	by	 změna	nejvíce	 prospěla,	 na	
schůzky	 nechodí,	 více	 jsou	 pak	 slyšeny	 hlasy	 rodičů	 vynikajících	 žáků,	 těmto	
rodičům	klasifikace	vyhovuje	a	změně	nejsou	nakloněni.	
Zdálo	 by	 se,	 že	 podobné	 problémy	 by	 měly	 být	 menší	 v	 1.	 třídě.	 Opak	 je	

pravdou.	 Téměř	 všichni	 rodiče	 prvňáků	 jsou	 přesvědčení,	 že	 právě	 jejich	 dítě	
přinese	 domů	 jedničku	 přes	 celé	 vysvědčení,	 babička	 a	 dědeček	 se	 na	 ni	 tolik	
těší!	



Největší	 odpovědnost	 leží	 v	 každém	 případě	 na	 třídních	 učitelích.	 Je	
samozřejmé,	 že	 ti,	 kteří	 samí	 nejsou	 vnitřně	 přesvědčení	 o	 nutnosti	 změny,	
rodiče	svých	žáků	nepřesvědčí.	
Na	hlubokou	informovanost	rodičů	si	ponechme	jeden	školní	rok.	Začít	o	tom	

hovořit	měsíc	před	prázdninami	je	pozdě.	S	rodiči	prvňáků	o	slovním	hodnocení	
začneme	 hovořit	 při	 zápisu.	 Některé	 školy	 si	 v	 této	 době	 na	 schůzky	 s	 rodiči	
budoucích	prvňáků	zvou	učitele	a	 rodiče	ze	škol,	které	se	slovním	hodnocením	
mají	 již	 zkušenosti.	 Známe	 konkrétní	 úspěšné	 příklady	 tohoto	 postupu.	 Změně	
bývají	nakloněni	i	pracovníci	psychologicko-pedagogických	poraden,	jistě	i	ti	by	
pomohli	rádi.	
Tato	 okolnost	 napovídá,	 že	 by	 bylo	 utopií	 domnívat	 se,	 že	 budeme	 moci	

v	jednom	 školním	 roce	 zavést	 slovní	 hodnocení	 ve	 všech	 prvých	 až	 třetích,	
později	 zajisté	 i	 pátých	 třídách.	 Jedinou	 reálnou	 šancí	 je	 zavádět	 slovní	
hodnocení	 vždy	 ve	 všech	 třídách,	 které	 v	 daném	 školním	 roce	 budou	 mít	
šťastnou	 konstelaci	 hvězd:	 učitele,	 kteří	 o	 nutnosti	 změny	 jsou	 pevně	
přesvědčení	 a	 současně	 jsou	 schopni	 ji	 realizovat,	 a	 rodiče,	 kteří	 změnu	budou	
akceptovat.	
	

4.2.	Příprava	učitelů	
	
Známe	několik	ředitelů,	kteří	současně	s	úvahami	o	vnitřních	změnách	ve	své	

škole	nejdříve	kolem	sebe	 shromáždili	 skupinu	nadšenců	a	 ihned	potom	začali	
realizovat	 i	 osobní	 změny	 ve	 sboru	 tak,	 aby	 rozhodující	 většina	 učitelů	 byla	
o	nutnosti	změn	vnitřně	přesvědčena.	
	
(Součástí	demokratizace	naší	školy	není	jen	to,	že	žáci	a	rodiče	si	mohou	volit	

z	co	nejširší	nabídky	škol.	I	učitelé	budou	považovat	za	přirozené,	že	budou	učit	
na	takové	škole,	jejíž	výchovný	program	vyhovuje	jejich	naturelu,	ředitelé	pak	si	
musí	vybírat	učitele	dle	svých	výchovných	programů.	Nevyhranění	učitelé	budou	
působit	 v	 nevyhraněných	 školách.	Ne,	 to	není	 utopie,	 je	 to	 realizováno	 –	 zatím	
sporadicky.	 Jinak	 to	však	nepůjde.	Učitelé,	kteří	 jsou	zapálení	pro	věc,	většinou	
další	pokyny	a	plány	v	přípravném	období	nepotřebují.	Sami	vyžadují,	aby	mohli	
absolvovat	 odborné	 dílny,	 semináře	 a	 akreditované	 kurzy.	 Sami	 žádají	
dovybavení	školní	knihovny.)	
	
Předpokládejme	tedy,	že	před	úvahami	o	zavedení	slovního	hodnocení	mají	již	

učitelé	za	sebou	osobní	zkušenosti	se	změnami	své	práce	ve	třídě.	Zjistili,	že	další	
kroky	 jsou	 limitovány	 právě	 klasifikací.	 Prostudovali	 dostupnou	 základní	
transformační	literaturu	a	literaturu	o	slovním	hodnocení	a	absolvovali	alespoň	
některé	kurzy,	dílny	a	semináře.	Seznámili	se	se	svými	kolegy,	kteří	se	rozhodli	
jít	podobnou	cestou.	



Kdybychom	 dnes	 znovu	 začínali,	 mnohem	 více	 bychom	 se	 soustředili	 na	
budování	skutečného	pracovního	týmu	učitelů.	Dosavadní	učitelské	sbory	se	více	
podobají	 klasické	 školní	 třídě,	 vedené	 učitelem,	 než	 modernímu	 pracovnímu	
týmu,	vedenému	manažerem.	Učitelé	zatím	nejčastěji	na	pokyn	ředitele	vznášejí	
na	 pedagogické	 radě	 návrhy	 a	 připomínky,	 jejich	 realizace	 se	 podobá	 plnění	
služebního	úkolu.	 Je	 to	 styl	 práce,	 který	 se	 skutečnou	 týmovou	prací	 nemá	nic	
společného.	 Manažerské	metody	 vytváření	 a	 vedení	 týmu	 se	 vymykají	 obsahu	
této	knížky.	O	možnostech	 týmové	práce	ve	 škole	píše	PhDr.	Karel	Rýdl	ve	 své	
knížce	 »Metoda	 týmového	 vyučování«	 (1996).	 Vnitřní	 přestavba	 školy	 je	
především	 výsledkem	 týmové	 práce,	 proto	 knížku	 v	 soupisu	 literatury	
nepřehlédněte.	
	

4.3.	S	kterými	třídami	začít?	
	
Věříme,	že	v	nejbližší	době	bude	zrušeno	nesystémové	omezení	pro	používání	

slovního	 hodnocení	 pouze	 na	 1.	 až	 3.	 třídu.	 Vícekrát	 jsme	 se	 zmínili	 o	 našich	
zkušenostech	se	 slovním	hodnocením	v	5.	 třídě.	Zavedli	 jsme	ho	bez	problémů	
po	 dvouletých	 zkušenostech	 se	 slovním	 hodnocením	 v	 1.	 třídě.	 Všechny	 naše	
předpoklady	 se	 splnily,	 byl	 to	 úspěšný	krok.	Rozhodující	 bylo,	 že	 pro	 zavedení	
slovního	 hodnocení	 byly	 vytvořeny	 podmínky	 v	 oblasti	 vnitřní	 transformace	
školy.	 Proběhla	 i	 výměna	 některých	 učitelů,	 byl	 přijat	 a	 realizován	 výchovný	
program	 Zdravé	 školy,	 byly	 zavedeny	 vyučovací	 metody	 v	 souladu	 s	 tímto	
programem,	ve	škole	se	začaly	ujímat	nové	vztahy	především	mezi	učiteli,	dětmi	
a	 rodiči.	 Po	 ročním	 záběhu	 začala	 naplno	 fungovat	 Rada	 rodičů	 jako	
plnohodnotný	a	autonomní	partner	ředitele	školy.	
	
Zjistili	jsme:	
Na	 1.	 stupni	 základní	 školy	 lze	 začít	 po	 splnění	 uvedených	
předpokladů	se	slovním	hodnocením	kdykoliv	a	v	kterékoliv	třídě.	
	

4.4.	Příprava	žáků	
	
Pro	 slovní	 hodnocení	 v	 5.	 třídě	 jsme	 žáky	 začali	 cílevědomě	připravovat	 rok	

předem	-	v	konkrétním	popisovaném	případě	od	počátku	4.	třídy.	Rozhodujícím	
důvodem	 pro	 takto	 dlouhou	 přípravu	 byly	 naše	 obavy	 z	 určitých	 možných	
nesnází	při	změně	návyků	a	cílů	žáků	ve	třídě.	Dosud	se	učili	pro	známky,	občas	
podváděli	 opisováním	 a	 lhali	 při	 vymýšlení	 omluv,	 proč	 se	 to	 či	 ono	 nemohli	
naučit.	Vzájemná	pomoc	mimo	tajného	opisování	byla	pro	ně	neznámým	pojmem	
a	o	kolektivní	práci	ve	skupině	neměli	ani	tušení.	Pro	přípravný	rok	jsme	si	určili	
tyto	cíle:	
	



- Snížit	ve	vědomí	žáků	úctu	ke	známce,	učinit	ze	známek	a	známkování	
podružnou,	 společenskou	 a	 zcela	 otevřenou	 (odtajněnou	 a	
odtabuisovanou)	činnost.	

- Zrušit	 vědomí	 o	 tajemné	 moci	 průměru	 známek.	 Zdůraznit,	 že	 každý	
bude	klasifikován	dle	skutečných	znalostí	a	dovedností	k	danému	dni	a	
vzhledem	 ke	 svým	 možnostem,	 ke	 svým	 předpokladům.	 Toto	
rozhodnutí	bezpodmínečně	po	celý	rok	dodržovat.	

- Tím	 vložit	 do	 vědomí	 žáků	 přesvědčení	 o	 ceně	 skutečných	 a	 trvalých	
vědomostí,	které	mohou	–	ale	současně	též	musí	-	kdykoliv	prokázat.	

- Naučit	 žáky	 pracovat	 jak	 v	 kolektivu,	 tak	 i	 opravdu	 samostatně.	 Díky	
klasifikaci	neuměli	pořádně	ani	jedno,	ani	druhé.	

- Naučit	 je	 zásadám	 horizontálního	 hodnocení	 –	 potlačit	 návyk	
vertikálního	škatulkování.	To	 jsme	provedli	zavedením	autohodnocení	
ihned	na	počátku	přípravného	období.	

	
Ve	 třídě	 vyučovali	 vedle	 třídního	 další	 tři	 učitelé.	 Koordinace	 práce	 tohoto	

malého	kolektivu	třídním	učitelem	byla	nezbytnosti.	Uvedené	zásady	musely	být	
alespoň	v	hlavních	rysech	dodržovány	ve	všech	předmětech.	Je	samozřejmě,	že	je	
vyloučené	 dospět	 k	 ideální	 souhře.	 Činnosti,	 které	 jsou	 obsaženy	 ve	 slovním	
hodnocení,	 jsou	 závislé	 na	 osobních,	 tedy	 zcela	 specifických	 postojích	 učitelů.	
K	ideální	 souhře	 tedy	 nemůže	 dojít.	 I	 kompromisní	 výsledek	 považujme	 za	
úspěch.	
	

4.4.1.	Autohodnocení	žáků	
	
Není-li	pouze	 frází	 teze	o	výchově	a	vzdělání	dětí	 v	občany	příštího	 tisíciletí,	

v	občany	schopné	zaujetí	postojů	vůči	sobě	samým,	společnosti,	přírodě	i	k	Bohu	
jako	cíle	naší	školy,	pak	je	ve	škole	výchova	ke	schopnosti	sebehodnocení	jedním	
ze	 základních	 úkolů.	 Dosavadní	 škola,	 determinovaná	 klasifikaci,	 k	této	
schopnosti	 své	žáky	nevychovává:	nanejvýše	 je	vede	k	návyku	klasifikace,	 tedy	
k	třídění	dle	předem	striktně	daných	a	velmi	omezených	kritérií.	To	samozřejmě	
se	skutečným	hodnocením	vlastních	schopností	a	možností	nemá	nic	společného.	
Naopak,	 deformuje	 schopnost	 sebehodnocení	 a	 sebepoznání	 na	 otázku:	 Kolik	
informací	 obsahuje	 můj	 mozek?	 Jak	 umím	 vyjmenovat	 životopisná	 data	
panovníků?	 Jak	 jsem	 se	 naučil	 nazpaměť	 všechna	 hlavní	města	 států	 v	 Africe?	
Nedivme	se,	 že	schopnost	 reálného	odhadu	vlastních	šancí	 je	pak	v	praktickém	
životě	u	mladých	 lidí	u	nás	na	velmi	nízké	úrovni.	 Jak	učíme	děti	hodnotit	sebe	
samé,	 své	 spolužáky,	 ostatní	 lidi	 v	 našem	 okolí,	 jestliže	 rozhodujícím	 cílem	
snažení	 dětí	 je	 dosažení	 dobrých	 známek?	 Je	 samozřejmě,	 že	 komplexní	
hodnotící	kritéria	se	pak	rozvíjejí	jen	velmi	obtížně.	
Jak	uvedeno,	žáci	se	musí	především	naučit	ctít	různost	jevů,	vztahů,	lidí,	tedy	

popisem	hodnotit	a	orientovat	se,	nikoliv	pouze	vše	třídit	pěti	stupni	od	výborně	



po	nedostatečně.	Souběžně	je	nutné	vštípit	dětem	vědomí	omezenosti	klasifikace	
pouze	 pro	 určité,	 specifické	 případy.	 (Kvalifikační	 klasifikace	 při	 testování	
schopností	 k	 výkonu	 určitých	 vybraných	 činností	 –	 sportovní	 klasifikace	 –	
klasifikace	při	konkursech	a	podobně.)	
Návyk	 škatulkování	 je	 již	 ve	 druhé	 a	 v	 každé	 vyšší	 třídě	 velmi	 silný.	 Je	

podporován	v	rodině,	tradicí,	duchem	školy.	
	
Jen	 velmi	 výjimečně	 lze	 postoje	 dětí	 ovlivnit	 verbálně,	 postoje	 se	 vytvářejí	

především	vlastní	činností	dětí,	obhajováním	vlastních	názorů	v	diskusi,	vlastním	
hledáním.	 Zaměnit	 návyk	 klasifikace	 za	 návyk	 hodnocení	 je	 závažnou	 změnou	
postojů.	Je	možný	pouze	vlastní	činností.	
Zavedli	jsme	sešitky,	do	kterých	žáci	jednou	za	týden	měli	popsat	svoji	školní	

práci.	 Velmi	 dlouho	 se	 nedokázali	 obejít	 bez	 známek:	 každé	 hodnocení	 si	
zjednodušovali	známkami.	
	
Příklady:	
	
Alenka	S.:	
Matematika	mě	baví,	ale	až	na	to,	že	do	26.	5.	mi	nešlo	dělení.	Ale	už	mi	to	jde.	

Nevím,	jak	se	mám	ohodnotit.	Asi	je	to	za	3.	Nebo	je	to	horší	?	
	
Jana	Č.:	
Z	matematiky	jsem	nerozuměla	té	slovní	úloze	o	rozpočtu	rodiny,	ale	pan	učitel	

mi	pak	vysvětlil	postup.	Pak	jsem	měla	problém	s	osami.	A	přišla	prověrka,	no	a	já	
zabodovala.	Známku	jsem	ale	nedostala.	Dala	bych	si	nejistou	jedničku,	ale	ta	je	jen	
podle	mne.	
	
Jen	pozvolna	děti	ve	svém	sebehodnocení	známky	opouštěly,	začaly	se	snažit	

o	primitivní	hodnocení	vlastní	práce	a	svého	vztahu	k	ní:	
	
Mirek:	
Ve	 vlastivědě	 nám	 pan	 učitel	 udělal	 na	 tabuli	 čáru	 a	 pod	 ni	 napsal	 roky	 naší	

československé	vlasti	a	co	se	dřív	stalo.	Já	tomu	nejdřív	nerozuměl,	až	mi	pan	učitel	
ukázal,	kdy	se	narodil	náš	děda.	Ted'	už	tomu	dobře	rozumím.	
	
Pepa	byl	vynikající	kreslíř,	ale	trochu	nesmělý.	Nedokázal	se	rozhodněji	vyjádřit.	

Jednou	namísto	týdenního	hodnocení	práce	v	zeměpise	nakreslil	pana	učitele,	jak	se	
u	 tabule	 před	 nakreslenou	 časovou	 osou	 s	 vyznačením	 vlády	 Karla	 IV.	 chytá	 za	
hlavu	 a	 jak	 Pepa	 sám	 leze	 pod	 lavici	 a	 u	 úst	 má	 bublinkovou	 výpověď	 »Já	 se	
stydím!«.	 Bylo	 to	 vynikající	 zhodnocení	 jeho	 práce	 v	 uplynulém	 týdnu.	 Navíc	 už	
nikdy	nezapomene	na	to,	kdy	vládl	u	nás	Karel	IV.	
	



Uvedené	 zápisy	 ilustrují	 vývoj	 od	 klasifikace	 k	počátkům	 věcného	
sebehodnocení:	 teď	 už	 tomu	 dobře	 rozumím.	 Zařazení	 do	
klasifikačních	 stupňů	 pozvolna	 ztrácelo	 význam.	 Děti	 počaly	 chápat	
smysl	své	práce.	
	
Samozřejmě,	 že	 k	 jejich	 hodnocení	 jsme	 každý	 týden	 zaujímali	 stanoviska,	

soustavně	 jsme	 se	 snažili	 odstraňovat	 i	 z	 jejich	 velmi	 primitivních	 soudů	
černobílé	vidění	očima	klasifikace.	
	
Velmi	 soustavně	 jsme	 se	 věnovali	 podstatě	 hodnocení	 při	 hodinách	 českého	

jazyka.	 Při	 čtení	 i	 při	 slohovém	 výcviku.	 Od	 počátku	 jsme	 učili	 děti	 obhajovat	
jejich	 individuální	 hodnotící	 postoje	 vůči	 literárním	 hrdinům.	Nevyčerpatelnou	
studnicí	námětů	v	této	oblasti	byl	pro	nás	Malý	princ.	Z	kolika	různých	hledisek	
jsme	 hodnotili	 chování	 podivných	 obyvatel	 jeho	 pohádkových	 planet!	 Jak	
udivující	bylo	konstatování,	že	na	hodnocení	samotného	malého	hrdiny	se	nelze	
dohodnout!	 (Jak	naivní	 a	marný	 se	 ukáže	při	 takové	práci	 náš	 plán,	 ve	 kterém	
jsme	si	na	Malého	prince	vyhradili	dle	 loňských	zkušeností	dva	 týdny.	Nestačil	
nám	 ani	 měsíc	 –	 a	 příští	 rok,	 možná,	 nebudeme	 mít	 za	 deset	 dní	 o	 čem	 si	
povídat.)	
Problematika	 dialogu	 a	 diskuse	 je	 v	 této	 souvislosti	 tak	 důležitá,	 že	 by	 si	

vyžadovala	vlastního	zpracování.	I	vlastní	hodnocení	se	rodilo	v	dialogu:	Pavel	se	
velmi	podceňoval,	protože	koktal.	Učitelova	slova	povzbuzení	nebyla	tak	účinná,	
jako	když	slyšel	od	spolužáků,	že	to,	co	neumí	říct,	umí	třeba	v	matematice	velmi	
dobře	 vyjádřit	 nákresem	 a	 postupem	 výpočtu	 a	 že	 jeho	 písemné	 vyprávění	
o	návštěvě	muzea	bylo	bezvadné,	 i	když	ho	za	něj	četla	Jana.	Mirek	se	naučil	tři	
Kolumbovy	výpravy	podle	starého	časopisu	ABC	téměř	nazpaměť.	Velmi	se	tím	
chlubil	 a	považoval	 se	 za	 experta	na	 zeměpis.	Teprve	mínění	 třídy	ho	přivedlo	
k	tomu,	 že	 jeho	nadání	by	 jistě	bylo	výborné	pro	učení	 rolí	 v	divadle,	 ale	 že	 se	
skutečnými	 zeměpisnými	 znalostmi	nemá	až	 tak	mnoho	 společného.	Mirka	mu	
musela	 připomenout,	 že	 jeho	 určování	 zeměpisných	 souřadnic	 bylo	 dosti	
neslavné.	
Ve	 vlastivědě	 a	 v	 dějepise	 jsme	 děti	 vedli	 k	 formulaci	 samostatných	 soudů,	

vyjadřujících	 skutečně	 individuální	 hodnotící	 postoje	 ke	 společenským	 jevům	
s	maximálním	 důrazem	 na	 jejich	 původnost	 a	 originalitu.	 Snažili	 jsme	 se	
odhalovat	 soudy	 bezmyšlenkovitě	 opakované.	 Velmi	 opatrně	 jsme	 zacházeli	
s	tzv.	soudy	»obecně	platnými«.	
Při	této	široké	činnosti	jsme	vycházeli	z	jasně	definovaného	záměru.	Jednotlivé	

etapy	pak	byly	nejčastěji	výsledkem	improvizace,	okamžitého	nápadu,	vedoucího	
k	 možnosti	 využití	 daného	 tématu	 k	 soustavnému	 rozvíjení	 schopnosti	
samostatného	hodnocení	a	sebehodnocení.	
	



Podstatně	 jednodušší	 byla	 tato	 práce	 v	 1.	 třídě,	 pro	 kterou	 jsme	 stanovili	
podobné	 cíle	 autohodnocení.	 Děti	 si	 je	 velmi	 rychle	 osvojily	 –	 samozřejmě	 na	
úrovni	 ústního	 vyjadřování	 a	 formulacemi,	 přiměřenými	 spontánnímu	 projevu	
žáků	1..	 třídy.	Nebylo	však	nutné	destruovat	vžité	negativní	návyky	 formálního	
černobílého	hodnocení	a	vyjadřování.	
Bylo	radostí	poslouchat	na	konci	prvé	třídy	konstatování	Jirky	o	tom,	že	sice	už	

moc	 dobře	 čte,	 ale	 písmenka	mu	 stále	 ještě	 padají,	 ale	 že	mu	 to	 zatím	 nevadí,	
protože	 hlavní	 je,	 že	 si	 už	 umí	 přečíst	 všechny	 svoje	 knížky.	Malá	 Alenka	 byla	
trochu	smutná,	že	se	jí	ještě	pořád	plete	»b«	a	»d«	a	že	se	špatně	učí	básničky,	ale	
věděla,	že	to	vynahradí	bohatě	sčítáním	přes	desítku	a	že	největší	radost	má	ze	
svých	 výkresů	 na	 výstavě.	 Je	 samozřejmě,	 že	 dopis,	 který	 obdrželi	 prvňáci	 na	
konci	roku,	byl	v	naprostém	souladu	s	těmito	vlastními	vyjádřeními.	
	
I	v	oblasti	hodnocení	se	učitel	v	 transformované	škole	postupně	zbavuje	role	

předkladatele	moudra	a	stává	se	průvodcem,	moderátorem,	starším	a	zkušeným	
rádcem	 a	 přítelem.	 Jen	 tak	 naplňuje	 proklamace	 o	 výchově	 dětí	 ve	 svobodné	
a	kompetentní	občany	se	schopností	samostatného	myšlení	a	konání.	
	

4.5.	Výsledky	
	
Vladimír	Václavík,	Vysoká	škola	pedagogická,	Hradec	Králové:	
Vytratí-li	se	ze	školní	práce	pocit	štěstí,	vytratí	se	smysl	školy.	
	
V	 těch	 třídách,	 ve	 kterých	 jsme	 zavedli	 slovní	 hodnocení,	 jsme	 se	 snadněji	

přibližovali	takto	ilustrovanému	smyslu	školy.	
Příchod	do	1.	 třídy	byl	pro	nás	pokaždé	příchodem	do	prostředí,	naplněného	

radostí	 z	 činnosti,	 ze	 spolupráce,	 z	 výsledků.	 Děti	 na	 prvý	 pohled	 se	 lišily	 od	
svých	vrstevníků	komunikačními	schopnostmi,	odvahou	a	schopností	formulovat	
své	myšlenky.	
	
Mluvily	zcela	bez	zábran,	bezprostředně	a	tedy	souvisle	a	smysluplné.	
Neznaly	pocit	strachu	z	chyby.	Neznaly	pocit	strachu	z	učitele,	ke	své	
paní	 učitelce	 měly	 vždy	 vztah	 důvěrné	 a	 přítulné	 úcty.	 Pracovaly	
především	pro	radost	z	práce,	z	činnosti,	ze	hry	 i	z	výsledků	činnosti,	
které	 byly	 vždy	 velmi	 důkladně	 a	zpravidla	 kladně	 hodnoceny.	
Neustále	 prožívaly	 kladné	 pocity	 z	 úspěchů:	 z	úspěchů	 skutečných,	
protože	každý	to,	co	dělal,	dělal	skutečně	dobře.	Je	přitom	samozřejmě,	
že	 učení	 zvládalo	 každé	 dítě	 ve	 svém	 zcela	 individuálním	 čase,	
dohromady	 však	 všechny	 děti	 splnily	 základní	 požadavky	 výchovy	 a	
vzdělání	dané	platnými	standardy	pro	1.	třídu.	
	



Výsledky	v	5.	třídě	nebyly	na	první	pohled	tak	nápadné.	Teprve	po	dvouletém	
odstupu,	 během	 kterého	 jsme	měli	možnost	 hovořit	 se	 všemi	 dětmi	 z	 tehdejší	
naší	5.	třídy	a	ověřovat	si	jejich	výsledky	v	6.	a	v	7.	třídě,	bylo	možné	konstatovat	
úspěšnost	a	správnost	zavedení	slovního	hodnocení	po	soustavně	roční	přípravě	
i	v	 této	 třídě.	Byla	prokázána	možnost	úspěšného	zavedení	slovního	hodnocení	
ve	 vyšší	 třídě	 1.	 stupně	 a	 podařilo	 se	 překonat	 tvrzení	 o	 nutnosti	 postupného	
zavádění	slovního	hodnocení	od	1.	třídy.	Nesporné	jsou	tyto	kladné	výsledky:	
	
1. S	 výjimkou	 dvou	 žákyň	 děti	 přijaly	 záměnu	 motivace	 známkami	 za	

motivaci	 radostí	 z	 práce,	 z	 úspěchů,	 z	 uznání,	 vysloveného	 učitelem.	 U	
zmíněných	dvou	žákyň,	u	kterých	hrozilo	zhoršení	prospěchu	a	potíže	při	
přechodu	 do	 6.	 třídy,	 byla	 nutná	 soustavná	 spolupráce	 s	 rodiči,	 a	 v	
důsledku	 toho	 soustavný	 dozor	 rodičů	 nad	 domácí	 přípravou	 obou	
děvčat.	 Nedomníváme	 se,	 že	 tento	 kompromis,	 vynucený	 potížemi	 obou	
žákyň	při	změně	motivace,	je	možné	považovat	za	neúspěch.	

2. Zřetelně	 kladně	 se	 slovní	 hodnocení	 projevilo	 v	 podstatném	 zlepšení	
komunikace	mezi	učitelem	a	žáky,	ve	schopnosti	vést	diskusi	a	obhajovat	
svůj	názor	bez	 (zakořeněného,	 téměř	podvědomého)	strachu	z	možných	
důsledků	nesouhlasu	s	učitelem.	

3. Podle	 pozdějšího	 hodnocení	 zažily	 děti	 poprvé	 pocit	 radosti	 ze	 školní	
práce.	

4. Výrazně	se	zlepšila	(či	vlastně	vznikla)	schopnost	autohodnocení	dětí.	
5. Děti	se	naučily	spolupracovat.	
	
Jedna	žákyně	této	třídy	třídu	opakovala.	
K	 opakování	 došlo	 po	 vzájemné	 dohodě	 rodičů,	 vyučujícího	 učitele,	 vedení	

vlastní	školy	i	vedení	té	školy,	do	které	měla	žákyně	z	5.	třídy	nastoupit.	
Naprosto	 společně	 všichni	 konstatovali,	 že	 opakování	 třídy	 bude	 pro	 žákyni	

znamenat	menší	stresovou	zátěž,	než	postup	do	6.	třídy,	ve	které	by	nevyhověla	
standardně	stanoveným	požadavkům.	
	
(Domníváme	 se,	 že	 opakování	 třídy	 je	 zpravidla	nesmyslné	 a	 zavrženíhodné.	

Má	 své	 oprávnění	 ve	 výjimečných	 případech.	 Jediným	 jeho	 cílem	 může	 být	
ochrana	 žáka	 před	možnými	 stresy	 a	 traumaty	 z	 neúspěchů	 v	 dalších	 třídách.	
Vytržení	 z	 kolektivu	 třídy,	 stigmatizace	 ze	 strany	 veřejnosti	 v	 obci	 a	 často	
i	rodiny,	pocit	ponížení	–	to	vše	jsou	hrůzné	důsledky	opakování.	Velmi	často	se	
dítě	v	důsledku	opakování	dostává	na	okraj	společnosti.	
Individualizace	učiva	a	metod	dle	kap.	3.6	by	umožnila	s	optimálními	výsledky	

absolvovat	i	méně	nadaným	žákům	školní	docházku	bez	opakování.)	
	
Výše	uvedené	výsledky	byly	dosaženy	po	dvouleté	cílené	práci	v	této	třídě.	Bez	

ročního	 přípravného	 období	 by	 se	 podle	 našeho	 názoru	 zavedení	 slovního	
hodnocení	zcela	minulo	účinkem,	nebo	se	projevilo	na	práci	dětí	negativně.	



	
I	 v	 5.	 třídě	 bylo	 zavedení	 slovního	 hodnocení	 úspěšné.	 Byla	 prokázána	

smysluplnost	zavedení	slovního	hodnocení	i	v	těch	případech,	kdy	návaznost	na	
slovní	hodnocení	není	zajištěna.	
	

	 	



5.	Perspektivy	

5.1.	Specifika,	komplikující	zavedení	slovního	hodnocení	na	2.	
stupni	
	
Domníváme	se,	že	úspěšnému	zavádění	slovního	hodnocení	na	1.	stupni	stojí	

v	cestě	jediná	závažná	překážka	–	omezující	legislativa.	
Oba	autoři	této	práce	většinu	svého	učitelského	života	vyučovali	na	2.	stupni,	

tedy	 ve	 třídách	 6.-8.(9).	 Znají	 proto	 dobře	 praxi	 velikých	 škol	 a	 předpokládají	
obtíže,	které	by	mohly	bránit	většímu	rozšíření	slovního	hodnocení	na	2.	stupni.	
	
1.	 I	 pro	 učitele	 1.	 stupně	 je	 slovní	 hodnocení	 v	 tom	 pojetí,	 jak	 bylo	 podáno,	

podstatně	náročnější	než	klasifikace.	Je	snadné	pro	ty	učitele,	pro	které	je	radost	
z	práce	a	z	úspěchů	vyšší	hodnotou,	než	úsilí	spojené	s	hledáním	nových	cest.	Pro	
většinu	 učitelů	 2.	 stupně	 znamená	 slovní	 hodnocení	 ještě	 větší	 pracovní	
nasazení,	 protože	by	museli	měnit	 systém	práce	v	mnoha	 třídách,	 zpravidla	ve	
více	 předmětech.	 Slovní	 hodnocení	 by	 na	 2.	 stupni	 vyžadovalo	 zvýšení	 úlohy	
třídního	učitele,	nutnost	soustavně	spolupráce	učitelů,	vyučujících	v	téže	třídě	–	
skutečnou	týmovou	práci	–	 tedy	 i	větší	časovou	zátěž.	Tito	učitelé	by	se	museli	
občas	 i	 mimo	 klasifikační	 období	 scházet,	 hledat,	 vzájemně	 konzultovat	 svá	
hlediska,	společně	nalézat	cestu	k	jednotlivým	žákům	třídy.	Až	na	samu	mez	by	
bylo	 nutné	 vyčerpat	 časovou	 dotaci	 pracovní	 povinnosti	 učitelů,	 se	 kterou	
v	současné	době	–	zatím	zcela	neoprávněné	–	manipulují	naše	odbory.	
	
(Samozřejmě,	že	takto	by	měli	učitelé	pracovat	bez	ohledu	na	to,	zda	klasifikují	

či	 slovně	 hodnotí.	 Klasifikace	 je	 ale	 pochybená	 ve	 své	 podstatě,	 obsahuje	 vady	
systémové,	nezávislé	na	tom,	zda	učitelé	téže	třídy	pod	vedením	třídního	učitele	
pravidelně	 spolupracují	 nebo	 ne.	 Bude	 fungovat	 i	 souběžně	 s	 existencí	 učitelů,	
kteří	považují	za	svoji	povinnost	odučit,	opravit	písemné	práce	a	připravit	se	na	
příští	 hodinu	 a	 kteří	 odmítají	 jakoukoliv	 práci	 navíc,	 spojenou	 s	 hledáním,	
s	tvorbou	 nové	 koncepce,	 se	 změnou	myšlení.	 smysluplné	 slovní	 hodnocení	 je	
naopak	za	těchto	podmínek	nemyslitelné.)	
	
Závěr:	
Rozpory	 mezi	 slovním	 hodnocením	 a	 stávajícím	 způsobem	 práce	
učitelů,	 jejich	myšlením	a	jejich	stávajícími	vztahy	k	žákům	jsou	na	1.	
stupni	 překonatelné.	 Domníváme	 se,	 že	 toto	 tvrzení	 neplatí	 v	 plném	
rozsahu	i	pro	2.	stupeň.	
	
2.	 Rozsáhlejšímu	 zavádění	 slovního	 hodnocení	 na	 2.	 stupni	 mohou	 bránit	

i	zcela	 technické	 překážky,	 odstranitelné	 pouze	 důslednými	 organizačními	
a	koncepčními	změnami.	



Zatím	 nejsou	 výjimkou	 učitelé,	 kteří	 v	 určité	 třídě	 vyučují	 pouze	 jediný	
předmět	s	minimální	hodinovou	dotací	(např.	hudební	výchovu)	a	tento	předmět	
učí	v	osmi,	někdy	i	ve	více	třídách	školy.	Vyučují	tedy	současně	i	přes	200	žáků.	
Pak	je	existence	smysluplného	slovního	hodnocení	nemyslitelná.	
	
(Existují	alternativy,	umožňující	zavést	slovní	hodnocení	i	za	těchto	podmínek:	

předměty	 s	 malou	 hodinovou	 dotací	 by	 neměly	 být	 hodnoceny	 vůbec	 –	
především	se	to	týká	předmětů	HV,	Vv,	Tv.	U	ostatních	předmětů	by	mohly	být	
upraveny	 rozvrhy	 jednotlivým	 učitelům	 (a	 později	 systémové	 i	 aprobační	
skupiny)	tak,	aby	jeden	učitel	neučil	více	než	3	třídy.	Při	určitých	organizačních	
opatřeních	a	při	využití	počítačů	a	diktafonů	může	dle	našeho	názoru	jeden	učitel	
s	maximálním	osobním	nasazením	smysluplné	slovně	hodnotit	60	-	80	žáků.)	
	
Závěr:	
Většímu	 rozšíření	 slovního	 hodnocení	 na	 2.	 stupni	 mohou	 bránit	 i	
problémy	 ryze	 technické,	 odstranitelné	 pouze	 většími	 zásahy	 do	
současných	zvyklostí	i	do	oblasti	legislativy.	
	
3.	Díky	dosavadnímu	systému	vzdělávání	učitelů	2.	stupně	je	na	tomto	stupni	

předmětová	odbornost	učitelů	na	vyšší	úrovni,	než	 jejich	příprava	pedagogická	
a	filosoficko-postojová.	 Sjednotit	 několik	 odborníků	 bez	 jednotící	 ideje,	
vyučujících	 v	 téže	 třídě,	 na	 novém	 systému	 hodnocení,	 který	 vyžaduje	 vyspělé	
postoje	 v	 oblasti	 humanitní	 i	 občanské	 (postoje	 demokratické)	 je	 úkol	 velmi	
obtížný.	Často	by	přesahoval	síly	i	velmi	erudovaných	třídních	učitelů.	
	
Závěr:	
Potíže	způsobí	na	2.	stupni	i	vyšší	předmětová	odbornost	učitelů,	která	
bez	 výrazné	 sjednocující	 humanistické	 filosofie	 nedává	 dobré	 naděje	
na	 myšlenkovou	 shodu	 všech	 vyučujících	 v	 téže	 třídě,	 nutnou	 ke	
smysluplnému	slovnímu	hodnocení.	
	
Autoři	 se	 proto	 nedomnívají,	 že	 se	 slovní	 hodnocení	může	 v	 dohledné	 době	

stát	 na	 2.	 stupni	 rozšířenou	 metodou.	 Samotné	 legislativní	 povolení	 slovního	
hodnocení	bez	 legislativního	a	organizačního	vyřešení	dalších	problémů	včetně	
změny	pojetí	vzdělávání	učitelů	2.	stupně	na	této	skutečnosti	nic	nezmění.	
Jedinou	reálnou	možností	 je	otevření	prostoru	pro	zodpovědné	a	smysluplné	

hledání	 alternativních	 forem	 hodnocení	 na	 2.	 stupni.	 Buď	 se	 pak	 naše	 obavy	
o	možnostech	aplikace	slovního	hodnocení	na	tomto	stupni	ukáží	jako	liché,	nebo	
vynalézaví	 čeští	 učitelé	 naleznou	 způsoby	 hodnocení,	 splňující	 podmínky	
kompatibilní	 s	 procesem	 učení,	maximálně	motivující	 i	 obsahující	 dostatečnou	
míru	informací	o	výsledcích	žákovy	práce.	
	



5.2.	Naděje	pro	2.	stupeň:	další	alternativy	
	
1.	 Za	 další	 nadějné	 alternativy	 považujeme	 na	 vyšších	 stupních	 v	mnoha	

státech	 používaná	 testování	 i	 velmi	 neobvyklých	 činností	 a	 individuálních	
projevů	při	obhajování	vlastního	názoru,	dále	nadání	k	jednotlivým	předmětům	
bez	 ohledu	 na	 dosavadní	 výsledky	 v	 nich	 atd.	 –	 Myšlenka	 testování	 by	 mohla	
ukazovat	 cestu,	 jestliže	 by	 se	 podařilo	 najít	 takový	 systém	 testování,	 který	 by	
respektoval	 individuální	 schopnosti	–	 indiviuální	»startovní	 čáryc«	 testovaných	
a	současně	byl	schopen	zpracovat	ve	formě	smysluplného	a	motivujícího	výstupu	
takové	vlastnosti,	 jako	 schopnosti	 žákovy	 fantazie,	 tvůrčího	myšlení,	 schopnost	
týmové	 práce	 a	 komunikace,	 originalitu	 i	 schopnost	 empatie.	 Zdá	 se,	 že	 naše	
testy	Kalibro	naznačují	prvé	kroky.	
	
2.	U	nás	jsou	bezúčelně	tabuizované	a	často	předem	odmítané	úvahy	o	tom,	že	

v	 mnoha	 úspěšných	 školských	 systémech	 se	 žáci	 poprvé	 hodnotí	 či	 svérázně	
klasifikují	 až	 po	 dosažení	 14,	 respektive	 15	 let	 věku,	 a	 to	mnohdy	 na	 základě	
jejich	 vlastního	 rozhodnutí	 (stávající	 systém	 v	 Dánsku,	 nazvaném	 autorem	
vynikající	publikace	»pedagogickým	rájem«).	Motivace	žáků	a	pracovní	výsledky	
jsou	 tam	 bez	 jakýchkoliv	 vnějších	 vlivů	 (i	 slovní	 hodnocení	 je	 do	 jisté	 míry	
vnějším	 vlivem)	 závislé	 pouze	 na	 pedagogickém	 i	 osobním	 působení	 každého	
učitele.	
Je	 to	 systém	 univerzální,	 přijatelný	 pro	 1.	 i	 2.	 stupeň,	 předpokládající	 však	

vysokou	mravní	i	pedagogickou	úroveň	rozhodující	většiny	učitelů.	
Autoři	považují	tento	systém	za	velmi	nadějný.	Vážná	diskuse	o	možnosti	jeho	

zavedení	u	nás	by	byla	užitečná	a	zajisté	velmi	podnětná.	
	
3.	 Za	nouzový	kompromis,	 vyhovující	 pro	2.	 stupeň	během	určitého,	předem	

definované	období	(nanejvýš	několika	let	–	do	doby	nalezení	a	vyzkoušení	jiných	
způsobů	hodnocení)	by	bylo	možné	rovněž	považovat	takové	uvolnění	psaných	
i	nepsaných	 zásad	 klasifikace,	 které	 umožní	 každému	 učiteli	 klasifikovat	 na	
základě	 dosažených	 výsledků,	 vztažených	 k	 předpokladům	 žáka	 –	 tedy	
klasifikovat	vykonanou	práci,	úsek	cesty	(od	oné	individuální	»startovní	čáry«),	
nikoliv	 výsledky,	 vztažené	 k	 předepsané	 metě	 nebo	 k	ostatním.	 Tedy	
individualizaci	 klasifikace.	 Je	 samozřejmě,	 že	 v	 myslích	 učitelů,	 žáků,	 rodičů	
i	veřejnosti	by	se	musel	odbourat	současný	fatální	význam	známek	a	klasifikace	
by	nemohla	být	jedním	z	měřítek	úspěšnosti	práce	žáka,	učitele	nebo	školy.	Byla	
by	 dílčím	 ukazatelem	 výsledků	 žákovy	 práce	 v	 jedné	 z	 oblasti	 realizace	
výchovných	 a	 výukových	 cílů	 společné	 učitelovy	 a	 žákovy	 práce.	 Známky	 by	
nemohly	 pak	 sloužit	 ani	 jako	 pomocný	 ukazatel	 v	 procesu	 přijímání	 žáků	 na	
výběrové	školy.	Žáci	by	mohli	opakovat	ročník	 jen	výjimečně,	pouze	po	dohodě	
všech	 zúčastněných	 a	 se	 souhlasem	 psychologa,	 potvrzujícího	 účelnost	
opakování	z	hlediska	dalšího	duševního	vývoje	dítěte.	



Předpokladem	jakékoliv	změny	k	lepšímu	jsou	však	v	každém	případě	takové	
legislativní	úpravy,	které	otevřou	cestu	zodpovědnému	a	smysluplnému	hledání.	
Tak	 zvaný	 experiment	 se	 slovním	 hodnocením	 budiž	 přitom	 odstrašujícím	
příkladem,	kterak	lze	vynikající	myšlenku	nesystémovým	opatřením	zprofanovat	
a	na	dlouho	retardovat	její	širokou	aplikaci.	
	
Za	velmi	škodlivé	považují	autoři	občas	uvažované	současné	použití	klasifikace	

i	 slovního	 hodnocení:	 známku	 jako	 rozhodující	 ukazatel	 doplnit	 slovním	
hodnocením.	
Klasifikace	 a	 slovní	 hodnocení	 vycházejí	 z	 protichůdných	 pedagogických,	

filosofických	 i	 praktických	 předpokladů.	 Současné	 použití	 slovního	 hodnocení	
a	klasifikace	není	současným	podáním	léku	a	podpůrného	vitaminu	či	minerálu.	
Současné	 použití	 slovního	 hodnocení	 a	 klasifikace	 je	 současná	 ordinace	 jedu	
a	protijedu.	 Fungování	 slovního	 hodnocení	 předpokládá	 odmítnutí	 základních	
východisek	 klasifikace.	 Jedná	 se	 o	 procesy	 zcela	 nekompatibilní.	 Jestliže	
klasifikuji,	 nemohu	 smysluplné	 slovně	 hodnotit.	 Klasifikace	 destruuje	
předpoklady	nutné	pro	účelné	slovní	hodnocení.	
	
Klasifikace	 vyhovuje	 učitelům	 určitého	 filosofického	 zaměření.	 Slovní	
hodnocení	preferují	učitelé	se	zcela	 jinou	životní	 filosofii,	 s	diametrálně	
jiným	vztahem	k	dětem.	Nedomníváme	se,	že	lze	považovat	za	systémové	
takové	opatření,	které	by	erudované	učitele	 s	vyhraněnými	postoji	 vůči	
svému	povolání	a	vůči	dětem	nutilo	ke	kompromisům	a	plně	vyhovovalo	
pouze	lhostejným,	bez	vyhraněného	přesvědčení.	
	

	 	



6.	Resumé	
	
Jestliže	 transformaci	 naší	 školy	 chápeme	 jako	 proces	 její	 humanizace	

a	demokratizace,	 pak	 slovní	 hodnocení	 transformaci	 podporuje.	 Klasifikace	 je	
s	tímto	procesem	nekompatibilní,	z	tohoto	hlediska	lze	slovní	hodnocení	chápat	
jako	 jednu	 z	 nadějných	 alternativ	 klasifikace.	 Slovní	 hodnocení	 je	 v	 této	 práci	
chápáno	 jako	 takové	 hodnocení,	 které	 má	 v	 procesu	 učení	 a	 vzdělávání	
především	 motivační	 význam.	 Proto	 musí	 splňovat	 ty	 základní	 předpoklady,	
které	 vytváří	 duchovní	 prostředí,	 příznivé	 pro	 proces	 vyšší	 mozkové	 činnosti.	
Musí	uspokojovat	potřebu	uznání,	umožnit	prožití	úspěchu,	usnadnit	spolupráci.	
Musí	 podporovat	 projevy	 lásky	 nebo	 náklonnosti	 a	 vyjadřovat	 porozumění.	
Nesmí	obsahovat	prvky,	které	by	dítě	mohlo	vnímat	jako	ohrožující.	
Slovní	 hodnocení	 musí	 obsahovat	 srozumitelně	 a	 jednoznačně	 formulované	

informace	o	práci	dítěte	i	konkrétní	rozbor	příčin	případných	neúspěchů.	Slovní	
hodnocení	se	zabývá	především	činností	a	jejími	výsledky,	zejména	v	negativních	
souvislostech	 se	 nezabývá	 hodnocením	osobnosti	 dítěte.	 Jakékoliv	 nálepkování	
negativními	přívlastky	 je	ve	slovním	hodnocení	nepřípustné,	bylo	by	v	rozporu	
s	podstatou.	
Jestliže	 slovní	 hodnocení	 je	 vztahováno	 k	 cestě,	 po	 které	 během	 vzdělávání	

dítě	 kráčí,	 pak	 toto	 slovní	 hodnocení	 nemůže	nabývat	 záporných	hodnot.	Úsek	
cesty	 je	 buď	 nulový,	 nebo	 kladný.	 Ta	 či	 ona	 složka	 slovního	 hodnocení	 má	
v	jednotlivých	formách	slovního	hodnocení	větší	či	menší	význam.	V	průběžném	
hodnocení	 je	 rozhodujícím	 prvkem	 motivace,	 v	 závěrečném	 pak	 informace	
a	analýza.	 Zcela	 specifickou	 částí	 je	 hodnocení	 diagnostické,	 které	 je	 určeno	
výlučně	 pro	 potřebu	 učitele.	 Zavedení	 slovního	 hodnocení	 má	 význam	 pouze	
jako	součást	transformace	či	přestavby	školy	s	důrazem	na	přestavbu	vnitřních	
vztahů,	 klimatu	 a	 prostředí.	 Bez	 této	 základní	 ideje	 by	 zavedení	 slovního	
hodnocení	 mohlo	 být	 samoúčelné,	 zbytečné	 a	 myšlenku	 slovního	 hodnocení	
diskreditující.	
Zkušenosti	 ukazují,	 že	 většina	 škol	 přistupuje	 ke	 slovnímu	 hodnocení	 až	 po	

určitém	čase	od	nastartování	vnitřních	proměn	školy.	
V	 současné	 době	 existující	 legislativní	 zrovnoprávnění	 slovního	 hodnocení	

s	klasifikací	 pouze	 v	 1.	 až	 3.	 třídě	 je	 nesystémové,	 lze	 předpokládat	 brzké	
zrovnoprávnění	klasifikace	se	slovním	hodnocením	na	celém	1.	stupni	ZŠ.	
	
Velmi	se	omlouváme	čtenářům	za	opakované	zdůrazňování	klíčových	hodnot	

slovního	hodnocení.	Na	vysvětlení	si	dovolíme	připojit	varující	příhodu.	
Byli	jsme	pozváni	do	blízké	menší	školy,	abychom	se	s	učiteli	i	s	rodiči	podělili	

o	naše	zkušenosti	se	slovním	hodnocením.	
Chtěli	 od	 příštího	 školního	 roku	 zavést	 slovní	 hodnocení	 v	 1.	 třídě.	 Dlouho	

jsme	si	vyprávěli,	upozorňovali	jsme	na	naše	chyby	a	doporučovali	to,	co	se	nám	
osvědčilo.	 Koncem	 prvého	 pololetí	 došlo	 v	 1.	 třídě	 této	 školy	 k	 velké	



nepříjemnosti.	 Vyskytly	 se	 tam	 opakované	 krádeže.	 Věc	 byla	 vyšetřena,	
pachatelka	usvědčena,	nazvána	zlodějkou	a	zavržena	ve	jménu	svatého	zanícení	
pro	spravedlnost.	
Co	se	vlastně	stalo?	
Paní	 učitelce	 při	 hodinách	 psaní	 se	motivace	 uznáním,	 slovním	 hodnocením	

zdála	 příliš	 nízká,	 chtěla	 děti	 motivovat	 i	 jinak.	 Za	 každé	 krásně	 napsané	
písmenko	 dostal	 prvňáček	 sladký	 bonbon.	 Samozřejmě,	 že	 ve	 jménu	
spravedlnosti	 trochu	 pomalejší	 Mařenka,	 která	 měla	 horší	 koordinaci	 pohybů	
ruky,	nedostala	bonbon	žádný.	Mařenka	toužila	po	úspěchu,	doma	plakala,	že	se	
jí	 nic	 nedaří	 a	 že	 tu	 úžasnou	 věc	 nikdy	 nezíská.	 Maminka	 ji	 marně	 nabádala	
k	trpělivosti.	Štěstí	bytí	a	nebytí	se	Mařence	soustředila	do	barevného	odznaku	
cti.	Nakonec	se	odhodlala	k	hroznému	činu:	bonbon	ze	stolku	si	tajně	vzala,	aby	
se	 mamince	 mohla	 pochlubit,	 že	 už	 je	 jako	 ostatní.	 Maminka	 byla	 šťastná,	 že	
Mařenka	 prolomila	 přehradu	 neúspěšnosti,	 Mařenka	 byla	 v	 sedmém	 nebi	
z	maminčiny	 pochvaly.	 Vždyť	 po	 ničem	 jiném	 netoužila!	 Proto	 čin	 opakovala	
podruhé,	potřetí.	Bonbony	však	měla	paní	učitelka	pečlivě	spočítané,	zločin	tím	
vyšel	najevo	a	byl	souzen,	odsouzen,	pranýřován.	
	
Vážení	 kolegové,	 jestli	 po	 přečtení	 této	 pedagogické	 hrůzy	 nejste	 naplnění	

smutkem	 i	 hněvem	 současně,	 neuvažujte,	 prosím,	 o	 zavedení	 slovního	
hodnocení.	
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