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Formativní hodnocení je již delší dobu prosazováno do výuky na českých školách. I přes snahy 

ministerstva, odborníků, ředitelů škol či jednotlivých pedagogů ale toto úsilí stále naráží na 

limity. Jedním z nich může být i nedostatečná připravenost budoucích učitelů s tímto pojetím 

výuky pracovat. Osobně se domnívám, že frontálním předáváním informací o formativním 

hodnocení se tento problém nevyřeší. Z tohoto důvodu navrhuji zavést prvky formativního 

hodnocení do výuky na Pedagogické fakultě, která by se tak mohla stát přirozeným zdrojem 

inspirace, jak s ním pracovat v praxi. 
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Hlavním cílem tohoto projektu je zavést do výuky budoucích učitelů na Pedagogické fakultě 

MU formativní hodnocení. Podrobněji lze tento záměr popsat těmito cílovými stavy:  

1. Studenti chápou smysl výuky. Znají cíl výuky daného předmětu a zvládnou 

pojmenovat, jak se jim budou předávané znalosti a dovednosti hodit do praxe. Po dvou 

letech od zavedení formativního hodnocení takového stavu dosáhneme alespoň v 70 % 

případů. 

2. Hodnocení na fakultě podporuje učení. Vyučující předávají studentům průběžné 

hodnocení pomocí popisné zpětné vazby a současně jim pomáhají ve schopnosti 

vlastního sebehodnocení. Po dvou letech od zavedení formativního hodnocení 

takového stavu dosáhneme alespoň v 60 % případů. 

3. Kriteriální hodnocení je součástí konečného sumativního hodnocení předmětů. Bude 

ho obsahovat 70 % případů, kdy je předmět ukončen ústní zkouškou. V rámci sylabů 

budou kritéria stanovena v 80 % případů. Tohoto stavu dosáhneme do dvou let od 

zavedení formativního hodnocení. 

 

Tento projekt míří především na vyučující Pedagogické fakulty MU. Jeho dopady by měly mít 

vliv na kvalitu vzdělávání studentů fakulty. 

 

Samotný záměr zavádět prvky formativního hodnocení je nutné chápat jako soubor dílčích 

konkrétních cílů, které lépe vystihují, k čemu tento projekt směřuje. V této části tedy budou 

popsány jednotlivé cíle a vysvětleno, proč je jejich realizace žádoucí v kontextu autorových 

zkušeností jak z Pedagogické fakulty, tak jiných prostředí (Erasmus, mimouniverzitní aktivity). 

Konkrétní kroky pro dosažení cílů budou popsány v kapitole „prostředky“. 
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Cíl 1: Studenti chápou smysl výuky. 

Tento cíl lze chápat ve dvou základních rovinách: 

A) Studentům je vždy objasněno, co se mají naučit – tedy cíl předmětu a jeho dílčí části 

(seminář, přednáška). 

Učivo každého předmětu by mělo mít své konkrétní hranice, které budou vyžadovány. 

Požadavky by měly být konkretizovány a jasně vymezeny. Prozatím jsou tyto informace 

přístupné jen u některých předmětů v Informačním systému MU. Lze se ale setkat se 

stavem, kdy jsou tyto informace specifikovány jen plytce, obecně či nekompletně. 

Takový stav nebudí důvěru u studentů, předmět i plán vzdělávání budí chaotický a 

neorganizovaný dojem. 

Z hlediska formativního hodnocení samotné definování cíle semináře či přednášky 

napomáhá k většímu zapojení studenta do vlastního procesu učení. Zvlášť pokud by 

bylo prozrazení cíle doprovázeno jeho zdůvodněním (C1/B) a vlastním zhodnocením 

své úrovně (C3). Přesně taková praxe se nyní objevuje v běžné výuce českých škol. 

Mnoho studentů Pedagogické fakulty ji však nikdy nezažilo, proto inspirace k tomuto 

kroku dobrým příkladem výuky fakulty může výrazně prospět k dalšímu šíření této 

metody mezi novými učiteli z řad naší fakulty. 

 

B) Studenti chápou, proč je fakulta či katedra chce vzdělávat v konkrétních předmětech. 

Odhalení samotného cíle výuky je dobré pro pozorování a řízení vlastního procesu 

učení studenta. Nicméně to samotné nezajišťuje motivaci k studiu konkrétního 

předmětu. Mnozí studenti navíc těžko zvládnou aplikovat nabité znalosti z fakulty 

v běžné praxi. Z tohoto důvodu je zdůvodnění, proč se daný předmět učí a jak jej lze 

využít v pedagogické praxi, naprosto zásadní. Mimo těchto benefitů by mohl tento 

prvek mít i dopad na uvažování vyučujících fakulty ve smyslu, zda to, co učí je 

doopravdy přínosné a nezbytné pro studenty tak specifického oboru jako učitelství. 

Studijní plány fakulty totiž obsahují mnoho předmětů, o kterých studenti v tomto 

smyslu pochybují. 

Přispět ke zvýšení motivace studentů k dokončení studia odhalením smyslu látky je 

taktéž žádoucí. Zvlášť pokud srovnáme počty studentů, kteří dokončí studium na naší 

fakultě a na jiných školách tuzemských či zahraničních. 
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Cíl 2: Hodnocení na fakultě podporuje učení. 

V současné době má hodnocení, které studenti na fakultě získávají mnohdy pouze finální, 

sumativní charakter. Chybějící rozvíjející složku lze přidat pomocí následujících specifikací 

tohoto cíle: 

A) Hodnocení probíhá i průběžně. 

Průběžné hodnocení má pozitivní dopad na vývoj učení studenta. Chyby se mu díky včasné 

zpětné vazbě daří eliminovat a rozvíjí tak své schopnosti. Pokud chce fakulta nabízet i jiné 

vzdělávání než to směrem k znalostem, musí zapojit více průběžné hodnocení. V opačném 

případě bude produkovat pouze studenty se znalostmi, které mnohdy nebudou schopni 

aplikovat. Se změnou zaměření (přechod z primárního cílení na vědomosti a znalosti na 

dovednosti) musí jít ruku v ruce i zavedení průběžného hodnocení. 

Průběžné hodnocení jsem si zažil na studijním programu Erasmus+ v Lincolnu. Výstupy ke 

každému předmětu měl každý student možnost pravidelně konzultovat s vyučujícím. 

Studenti byli zvyklí této možnosti pravidelně využívat. V případě, že student potřeboval 

více pomocí, mohl se vždy obrátit na univerzitní poradenské centrum, které nabízelo 

množství služeb – nejen konzultace esejí, ale i praktické příručky, jak psát akademický text, 

a další. Ve srovnání s naší fakultou studenti pracovali souběžně s konzultacemi s učitelem. 

Výsledná práce měla vždy dostala rozsáhlou slovní zpětnou vazbu. U nás studenti pracují 

individuálně bez konzultací. Konečné hodnocení se pak mnohdy omezuje jen na pouhou 

známku v Informačním systému.  

Chceme-li posunout kvalitu absolventů, je potřeba se více soustředit na průběžné 

hodnocení. 

B) Vyučující používají popisnou zpětnou vazbu. 

Popisná zpětná vazba je konkrétní a slovní. Využívá popisný jazyk, který nenálepkuje. Svým 

charakterem je tedy víc srozumitelná studentům a má tedy i větší rozvojový potenciál. 

Takové hodnocení by mohlo mít daleko větší dopad než pouhá známka v Informačním 

systému MU.  

Aktuálně v rámci souhrnného hodnocení tento druh zpětné vazby existuje na Pedagogické 

fakultě jen velmi omezeně. Většina vyučujících ji nevyužívá ani pro hodnocení seminárních 
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prací, esejí či jiných výtvorů studentů, kde by měla největší význam. Pouhá známka ale 

studenta nikam nerozvíjí, jen mu řekne, zda prošel či ne. I se slabými průběžnými výsledky 

se tak dostane hodně studentům až ke státním závěrečným zkouškám, kde najednou zjistí, 

že mají závažné nedostatky. Popisná zpětná vazba tedy může nejen zvyšovat kvalitu 

absolventů, ale také snižovat neúspěšnost u státních závěrečných zkoušek.  

 

C) Součástí přípravy budoucích učitelů je i schopnost sebehodnocení 

Učitel, který neumí používat sebereflexi a sebehodnocení, se může potýkat s vážnými 

problémy nejen v profesní, ale i osobní oblasti svého života. Profesní rozvoj učitelů se 

v současném českém školství skoro výhradně zakládá na jejich vlastní reflexi. Zhodnotit, 

jaké má silné a slabé stránky, je pro absolventa fakulty naprosto zásadní.  

K naplnění záměru naučit se sebehodnotit v současnosti směřuje několik předmětů 

společného základu. Problém ale je, že za hranicemi pravomocí dvou kateder, které jej 

garantují, se tato praxe nekoná. Tento cíl tedy prosazuje, aby byl student schopen 

zhodnotit svou esej, mapu, výkres či jakýkoli jiný výtvor. Zvláště když v reálné praxi to bude 

muset také sám dělat.  

 

Cíl 3: Kriteriální hodnocení je součástí konečného sumativního hodnocení předmětů.  

Pro splnění jakéhokoli předmětu by mělo stačit, aby student naplnil určitá kritéria. Mimoto 

by se mělo opustit od výjimečných (avšak stále se někdy objevujících) případů hodnocení 

podle sociální normy (tedy normativního hodnocení).  

Kriteriální hodnocení specifikuje studentům cíl, který by měli svým studiem naplnit. Toho 

lze dosáhnout pomocí stanovení kritérií pro splnění každého předmětu. Zvláště pak u 

ústních zkoušek je kriteriální hodnocení nezbytné – pokud tedy nechceme zůstávat 

fakultou, kde o úspěšnosti studentů rozhodují subjektivní dojmy.  
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K realizaci jednotlivých cílů a naplnění celkové vize navrhuji řetězec jednotlivých kroků: 

1. Diskuse v užší skupině a úprava projektu 

Nejdříve je nutné návrh projednat v užším týmu zkušených lidí. Navrhovatel tohoto 

projektu je student bez hlubších znalostí fakultních psaných i nepsaných pravidel a vazeb. 

Zde je tedy nutné najít podobně uvažující osoby z řad akademiků i studentů, kteří by tento 

projekt upravili tak, aby byl reálný pro specifické fakultní prostředí. Tento tým lidí bude 

dále fungovat jako přípravný tým projektu, jehož cílem bude zavedení změn v dalších 

fázích plánu. 

2. Praktická příručka, jak pracovat s formativním hodnocením 

V rámci užšího týmu projektu bude sepsána informační příručka pro vyučující, jak 

s formativním hodnocením pracovat ve výuce.  

3. Diskuse na různých úrovních (fáze projednávání) 

Každá změna vyžaduje diskusi, kde by měli jednotliví aktéři možnost se vyjádřit. Oproti 

tomu cesta tlaků a příkazů může způsobit ještě horší stav než ten současný. Proto bude 

potřeba nastartovat širší diskusi o změně formy hodnocení na úrovni celé fakulty. Dílčí 

debaty na toto téma by měly probíhat mezi akademiky, tak i mezi studenty. Výsledek 

takových debat bude předložen akademickému senátu k projednání. 

4. Debaty v oborových radách a katedrách  

Pokud by byly návrhy schváleny akademickým senátem, další vývoj proběhne na úrovni 

kateder, které garantují jednotlivé předměty. Ty by se měly dohodnout, jak budou 

pracovat s formativním hodnocením.  

Každá katedra bude mít k dispozici jak příručky o formativním hodnocení, ale i členy 

přípravného týmu projektu pro pomoc se zaváděním změn. 

5. Předělání sylabů předmětů 

Sylaby jednotlivých předmětů by měly být předělány tak, aby obsahovaly účel předmět – 

tedy relevanci pro učitelskou profesi a možné využití předávaných znalostí a dovedností 

v praxi. Kriteriální hodnocení by mělo doplňovat kapitolu „Metody hodnocení“. 
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6. Zpětné zhodnocení úspěšnosti 

Po roce od zavedení změn na fakultě bude zhodnoceno v rámci přípravného týmu 

projektu, jak se podařilo či nepodařilo zavést formativní hodnocení. To bude provedeno 

na základě dotazníku mezi studenty. Následovat budou případné další kroky. 

7. Zhodnocení projektu 

Cíle by měly být naplněny do dvou let od spuštění zavádění formativního hodnocení. 

V případě nenaplnění může projekt dále pokračovat. 

 

Skupina lidí, která zajišťuje naplnění cílů projektu. Podle časových možností jeho členů bude 

potřeba zhruba 5 lidí. Úkolem přípravného týmu bude sepsání příručky pro vyučující fakulty, 

organizování diskusí, zjišťování úspěšnosti naplnění cílů a další organizační práce. 

 

Největším limitem bude pravděpodobně odpor nebo lhostejnost vůči navrhovaným změnám. 

Jelikož se projekt nesnaží prosazovat změny nátlakem a příkazy, může se stát, že i přes snahy 

o diskusi se změny v některých předmětech prosadit nepodaří. Z tohoto důvodu jsou 

nastaveny nižší hranice naplnění cílů. 

 

Kromě lidských zdrojů budou třeba i zdroje finanční. Nejdražší položkou bude publikace a tisk 

příručky o formativním hodnocení. Odvedená práce může být finančně ohodnocena podle 

možností a zvyklostí fakulty, případně lze zkusit hledat dobrovolníky. Minimální náklady se 

však budou pohybovat okolo 15 000 Kč (tisk, práce, pronájem prostor).  
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Čtení pomáhá vydala EDUkační LABoratoř. 


