
 

Hodnocení žáků v oboru Hudební výchova 
        

Kritéria Metody a nástroje Pravidla 

1. V dosahování výchovně vzdělávacích cílů 

a dosahování klíčových kompetencí 

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

hodnocení 

Sledujeme: 

 dovednost pracovat soustředěně se zaujetím 

 pracovitost, vytrvalost, přesnost 

 dovednost sdělovat a obhajovat svůj názor, 

postoje 

 respektovat názor druhých, tolerovat ho 

 dovednost kontroly své i spolužákovy 

práce 

 dovednost analyzovat a hodnotit výsledky 

práce spolužáků 

 zaměřujeme se : 

 aktivitu během výuky 

 zájem o práci v předmětu 

 

Metody 

 ústní zkoušení 

 písemné prověrky 

 referáty 

 testy 

 skupinová práce 

       Nástroje 

 rozhovor 

 sebehodnocení 

 práce v hodině 

 

Kdy 

 průběžně během výuky (známkou, pochvalou) 

 referát po provedení prezentace (známkou) 

 hudební aktivity pěvecké, instrumentální, 

poslechové (známkou, pochvalou) 

 hudební aktivity pěvecké, instrumentální, sólové i 

skupinové (známkou, pochvalou) 

     Jak 

 známka podle klasifikačních stupňů – za ústní 

písemné zkoušení, aktivity 

 body- za hudební aktivity 

 pochvala-za hudební aktivity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

    
Z hlediska klíčových kompetencí 

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

Kompetence k učení 

Dodržování hlasové hygieny, 

získání hudebně pohybových 

dovedností a návyků 

Žák si osvojuje základní hudební 

dovednosti a návyky při hudebně 

pohybových činnostech 

Žák ovládá jen některé hudební 

dovednosti a návyky při hudebně 

pohybových činnostech 

Žák neovládá základní hudební dovednosti a 

návyky při hudebně pohybových činnostech 

Kompetence k řešení problému 

Uvědomování si svých dosažených 

dílčích cílů v hv a na jejich základě 

stanovení dalších 

Žák  v hudební výchově dokáže 

samostatně řešit problémy 

Žák  v hudební výchově řeší 

problémy za pomoci učitele 

Žák nedokáže řešit problémy ani za vedení a 

pomoci učitele 

Kompetence komunikativní 

Vyjádření svých názorů, pocitů a 

myšlenek různými způsoby  

 

Žák umí komunikovat s učitelem a 

dokáže vyjádřit a obhájit své 

názory 

Žák neodpovídá úplně správně na 

zadané otázky, své názory umí 

obhajovat s obtížemi 

Žák neodpovídá na zadané otázky, 

nekomunikuje 

Kompetence sociálně-personální 

Prožívání svých emocí v daném 

okamžiku 

Žák umí formulovat své vlastní 

hodnotící soudy o hudbě, 

samostatně a objektivně ohodnotí 

hudební dovednosti své i ostatních 

Dokáže vyjádřit své pocity  

Žák málo spolupracuje, nedokáže 

dostatečně vyjádřit své názory a 

pocity 

Hudební dovednosti hodnotí jen 

zčásti 

Žák nespolupracuje 

Nedokáže hodnotit 

Kompetence občanské 

Respektování našeho hudebního 

dědictví 

Žák chrání naše kulturní tradice, 

má dobře osvojené základní 

společenské normy  

Žák chápe s určitými nedostatky 

naše kulturní tradice i společenské 

normy 

Žák nechápe naše společenské normy 

Kompetence pracovní 

Pozitivní vztah k práci v hudební 

výchově 

Žák má kladný vztah k hudební 

výchově 

Žák nemá příliš vřelý vztah k 

hudební výchově 

Žák  zaujímá téměř negativní vztah k hudební 

výchově 

 

   

 

 



Z hlediska výchovně vzdělávacích cílů 

Kritérium Indikátor pro stupeň 1 Indikátor pro stupeň 3 Indikátor pro stupeň 5 

Pěvecké dovednosti a návyky Žák má správně osvojené hudební 

dovednosti, zpívá čistě a rytmicky 

přesně písně různých žánrů 

 

Žák má ne zcela správně osvojené 

hudební dovednosti, zpívá 

rytmicky nepřesně písně různých 

žánrů 

 

Žák nemá osvojené hudební dovednosti , 

nesnaží se zpívat v hodinách  

 

Žák samostatně dodržuje pravidla 

hlasové hygieny 

Žák pravidla hlasové hygieny 

dodržuje jen s pomocí učitele 

Žák nedodržuje pravidla hlasové hygieny 

 

Hudebně teoretické znalosti Žák se orientuje v základní 

hudební teorii a hudebních žánrech 

 

Žák se špatně orientuje v základní 

hudební teorii a hudebních žánrech 

 

Žák se neorientuje v základní hudební teorii 

a hudebních žánrech 

 

Posuzuje hudební dílo z hlediska 

kvality 

Má problémy samostatně 

posuzovat hudební dílo z hlediska 

kvality 

Nedokáže posoudit samostatně hudební dílo 

z hlediska kvality 

Zná život a dílo českých i 

světových skladatelů 

Zná jen částečně život a dílo 

českých a světových skladatelů 

Nezná život a dílo českých a světových 

skladatelů 

Zná a umí využívat hudebně 

výrazové prostředky Rozpozná a 

zařadí hudební nástroje do 

základních hudebních skupin 

Zná jen základní hudební nástroje 

a má problémy se zařazením 

Nerozpozná anizákladní hudební nástroje a 

nezařadí je 

Žák chápe rozdíl mezi hudebními 

žánry 

Nechápe dostatečně rozdíl mezi 

hudebními žánry  

Nechápe rozdíl mezi hudebními žánry 

 

Aktivita, tvořivost Žák aktivně se projevuje při všech 

hudebních činnostech,  

poslouchá hudbu aktivně a snaží se 

ji esteticky zhodnotit 

Žák není pozorný při poslechu 

hudby, 

při hudebních činnostech je 

pasivní 

Žák o hudbu nemá zájem, 

je pasivní, 

neprojevuje zájem o práci 

 

 

 

 

 



Pravidla hodnocení 

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

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

slovní pojmenování. 

 

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

 v hodinách průběžně-slovně 

 známkou podle klasifikačních stupňů 

 

 

Stupeň 1 

 žák je v činnostech velmi aktivní, tvořivý a pohotový 

 pracuje samostatně, plně využívá své možnosti 

 jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, přesný 

 má výrazně aktivní zájem o umění a kulturu 

 úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus 

 

Stupeň 2 

 žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový 

 pracuje méně samostatně, nevyužívá plně své možnosti 

 má zájem o umění a kulturu, ale není aktivní 

 jeho projev je méně působivý, dopouští se drobnějších chyb 

 nerozvíjí v dostatečné míře svůj estetický cit 

 

Stupeň 3 

 žák je v činnostech převážně pasivní 

 nepracuje samostatně ani tvořivě 

 rozvoj jeho schopností je neuspokojivý 

 minimálně osvojené dovednosti dovede aplikovat jen zčásti 

 neprojevuje zájem o práci 

 

 

 

 



Stupeň 4 

 žák ovládá učivo jen zčásti 

 při práci je nesamostatný, potřebuje výraznou pomoc učitele 

 minimálně osvojené dovednosti nedovede aplikovat  

 neprojevuje zájem o práci, nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus 

 

Stupeň 5 

 žák neovládá učivo 

 neprojevuje zájem o práci, nesnaží se rozvíjet svůj estetický vkus  

 při práci je pasivní, nepracuje ani při vedení učitelem 

 nemá osvojené ani základní hudební vědomosti a dovednosti 

 


