
Hodnocení žáků v oboru Výchova k občanství  
Hodnocení žáků v oboru Výchova k občanství se vztahuje především k dosahování očekávaných výstupů a utváření klíčových kompetencí žáka, ovlivňuje 

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

 

                                                                                                          

Kritéria       Metody a nástroje      Pravidla 

1.V dosahování výchovně vzdělávací cílů a 

dosahování klíčových kompetencí    

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

Sledujeme: 

 zájem o znalosti z politického, kulturního, 

společenského života 

  dovednost sdělovat a obhajovat svůj      

  názor, postoje ke společenským jevům 

  schopnost respektovat názor druhých,    

 tolerovat ho 

  schopnost aplikovat obecné znalosti na    

 konkrétní problematiku 

  dovednost hledání řešení při  týmové práci,  

  schopnost spolupracovat 

  dovednost shromažďovat informace za   

 sdělovacích prostředků a publikovat je 

  dovednost kontroly své práce i spolužáka 

  dovednost analyzovat výsledky své práce a    

 zhodnotit je( portfolio žáka) 

  

Zaměřujeme se: 

   na stupeň osvojení znalostí a pochopení    

  učiva 

   na úroveň myšlení a vyjadřování 

➢   na schopnosti uplatňovat osvojené    

  poznatky na aktuální problematiku 

 na aktivitu, samostatnost a tvořivost 

Metody 

 didaktický text z jednotlivých tematických 

celků ( např. Rok v proměnách, Cyklus 

roku, Naše vlast....) 

 ústní zkoušení ( znalost společenských 

pojmů) 

 aktuality 

 referáty 

 skupinovou práci 

 seminární práce 

 projekty  

 dotazník  

 žákovské portfolio 

 domácí úkoly 

 práce v hodině 

Nástroje 

 rozhovor 

 řízený rozhovor 

 práce s textem 

 práce s informacemi 

 sledování medíí 

 

 

 

Kdy 

 ústní zkoušení minimálně 2x za pololetí 

 průběžně během výuky 

 didaktick test při ukončení tématu v rozsahu max. 10 

min. 

 písemná práce 1x za pololetí 

 skupinovou práci po zadání a zpracování v téže hodině 

a provedení prezentace 

 seminární práci po provedení prezentace 

 projekt po zpracování a provedení prezentace 

 referáty podle zájmu žáků, založeno na dobrovolnosti  

 sebehodnocení v každé hodině  

Jak 

 známkování podle klasifikačních stupňů- ústní 

zkoušení, písemné zkoušení, testy, projekty, seminární 

práce 

 + za tři + 1 do žákovské knížky – domácí úkoly, 

aktivita, menší práce v hodině 

 

 



Kritéria       Metody a nástroje      Pravidla 

1.V dosahování výchovně vzdělávací cílů a 

dosahování klíčových kompetencí    

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

 na projevený zájem o společenské, 

politické a kulturní dění 

 na zájem o výuku a postoj k předmětu 

 na kvalitu domácí přípravy 

 jazykový projev 

      přesnost a výstižnost vyjadřování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

Z hlediska výchovně vzdělávacích cílů 

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

Úcta k národu národům a etnikům Žák rozlišuje projevy vlastenectví  Žák vysvětlí co je vlastenectví, ale 

nerozlišuje projevy 

Žák se nechová vlastenecky, 

nerozliší pojem 

Žák respektuje kulturní zvláštnosti  Žák občas respektuje kulturní 

zvláštnosti 

Žák nerespektuje kulturní 

zvláštnosti 

Žák zaujímá tolerantní postoje k 

menšinám 

Žák je v postoji k menšinám méně 

tolerantní 

Žák zaujímá k menšinám 

negativní postoj 

Žák zaujímá aktivní postoj proti všem 

projevům lidské nesnášenlivosti, 

rasizmu, xenofobii 

Žák proti projevům lidské 

nesnášenlivosti zaujímá neutrální 

postoj 

Žák zaujímá pasivní postoj proti 

projevům lidské nesnášenlivosti, 

s projevy rasismu a xenofobie 

souhlasí 

Orientace v aktuálním dění v ČR a EU Žák rozlišuje a porovnává úkoly 

jednotlivých složek státní moci 

ČR(obcích, krajích..) 

Žák vyjmenuje úkoly jednotlivých 

složek moci 

Žák nezná úkoly jednotlivých 

složek moci 

Žák objasní demokratický způsob 

řízení státu 

Žák objasní demokratický způsob 

řízení státu jen částečně 

Žák neobjasní demokratický 

způsob řízení státu ani částečně 

Žák popíše vliv začlenění ČR do EU Žák s obtížemi popíše vliv začlenění 

ČR do EU 

Žák  nepopíše vliv začlenění ČR 

do EU 

Realistické sebepoznání Žák realisticky pozná a hodnotí vlastní 

osobnost 

Žák méně a s obtížemi realisticky 

pozná a hodnotí vlastní osobnost 

Žák nehodnotí ani nepozná 

vlastní osobnost 

Žák rozpozná projevy záporných 

charakterových vlastností u sebe i 

druhých 

Žák s obtížemi rozpozná záporné 

charakterové vlastnosti u sebe i 

druhých 

Žák nerozpozná záporné 

charakterové vlastnosti u sebe i 

druhých 

Žák popíše jak lze usměrňovat Žák popíše jen částečně jak lze Žák nepopíše jak lze usměrňovat 



charakterové a volní vlastnosti a 

rozvíjet osobní přednosti 

usměrňovat charakterové a volní 

vlastnosti a rozvíjet osobní přednosti 

charakterové a volní vlastnosti a 

rozvíjet osobní přednosti 

Právní vědomí Žák je schopen samostatně provádět 

jednotlivé právní úkony a chápe jejich 

důsledky 

Žák s pomocí je schopen samostatně 

provádět jednotlivé právní úkony a 

chápe jejich důsledky 

Žák není schopen samostatně 

provádět jednotlivé právní úkony 

a chápe jejich důsledky 

Žák dodržuje právní ustanovení Žák jen  dodržuje právní ustanovení Žák nedodržuje právní ustanovení 

Žák rozpozná protiprávní 

jednání,rozliší přestupek a trestný čin 

Žák rozpozná jen částečně protiprávní 

jednání,rozliší přestupek a trestný čin 

Žák nerozpozná protiprávní 

jednání,rozliší přestupek a trestný 

čin 

Názory a postoje ohrožující lidskou 

důstojnost 

Žák dodržuje pravidla chování ve 

společnosti. Neohrožuje ostatní 

urážkami, pomluvami. Dodržuje 

pravidla morálky 

Žák jen částečně dodržuje pravidla 

chování ve společnosti. Ohrožuje občas 

ostatní urážkami, pomluvami. 

Dodržuje částečně pravidla morálky 

Žák nedodržuje pravidla chování 

ve společnosti. Ohrožuje ostatní 

urážkami, pomluvami. 

Nedodržuje pravidla morálky 

Uplatňování prostředků komunikace, 

vyjadřování vlastních myšlenek, citů, 

postojů 

Žák plánuje životní cíle a perspektivy Žák plánuje životní cíle a perspektivy 

jen částečně.Tápe 

Žák neplánuje životní cíle a 

perspektivy. Neví 

Žák samostatně vyjadřuje své vlastní 

myšlenky a postoje 

Žák méně samostatně vyjadřuje své 

vlastní myšlenky a postoje 

Žák samostatně nevyjadřuje své 

vlastní myšlenky a postoje 

Žák prosazuje vůli a aktivitu a osobní 

kázeň při seberozvoji 

Žák v prosazování vůle a aktivity a 

osobní kázňě při seberozvoji je pasivní 

Žák nemá žádnou vůli  a osobní 

sebekáze při seberozvoji 

Orientace v hospodářství Žák rozlišuje různé formy vlastnictví Žák rozlišuje jen částečně   formy 

vlastnictví 

Žák nerozlišuje formy vlastnictví 

Žák objasní vlastní způsoby 

hospodaření s penězi. Majetkem 

Žák objasní jen částečně  vlastní 

způsoby hospodaření s penězi. 

Majetkem 

Žák neobjasní vlastní způsoby 

hospodaření s penězi. Majetkem 

Žák vysvětlí funkci bank Žák jen částčně vysvětlí funkci bank Žák nevysvětlí funkci bank 

Žák vysvětlí podstatu fungování trhu Žák jen částečně vysvětlí podstatu 

fungování trhu 

Žák nevysvětlí podstatu 

fungování trhu 

Orientace v mezinárodních v vztazích Žák uvede některé projevy globalizace, Žák uvede některé projevy Žák neuvede některé projevy 



porovná  klady a zápory globalizace,ale neporovná klady a 

zápory 

globalizace, neporovná lady a 

zápory 

 Žák uvede některé globální problémy 

současnosti a vyjádří svůj postoj 

Žák uvede některé globální problémy 

současnosti a nevyjádří svůj postoj 

Žák neuvede některé globální 

problémy současnosti a nevyjádří 

svůj postoj 

Z hlediska dosahování klíčových kompetencí 

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

Kompetence k učení 

Propojování poznatků do souvislostí  v  

různých oblastech  společenského 

života  

Žák získané poznatky o společnosti, 

společenském životě umí popsat, umí 

je dávat do souvislostí 

Žák získané poznatky o společnosti, 

společenském životě umí popsat, 

neumí je dávat do souvislostí 

Žák nemá ucelené  poznatky o 

společnosti, společenském životě  

nezná souvislosti 

Kompetence komunikativní 

Používání komunikačních prostředků 

Žák aktivně sleduje TV, rozhlas, 

tisk.Na základě informací ze 

sdělovacích medií komunikuje o 

společenském dění 

 

Žák pasivně  sleduje TV, rozhlas, tisk. 

Informace ze sdělovacích medií má 

útržkovité, nekomunikuje o 

společenském dění správně 

Žák  nesleduje TV, rozhlas, tisk. 

Informace o společenském dění 

nemá.Nekomunikuje 

Kompetence sociální a personální 

Mezilidské vztahy 

Žák upevňuje vztahy mezi spolužáky, 

kamarády.Chápe význam dobrých 

mezilidských vztahů 

Žák udržuje kladný vztah k ostatním, 

neklade důraz na dobré mezilidské 

vztahy 

Žák má negativní postoj k 

udržování mezilidských vztahů 

Kompetence občanské 

Rozhodování podle právních a 

morálních morem 

Žák dodržuje právní a morální pravidla 

vždy 

Žák zná právní a morální pravidla, ale 

občas se dopučtí jejich porušování 

Žák ví o  právních a morálních  

pravidlech, ale výrazně je 

porušuje 

Kompetence pracovní 

Vedení k významu práce pro 

společnost 

Žák je pracovitý, zodpovědný, 

systemeticky se připravuje k 

budoucímu povolání 

Žák se na budoucí povolání připravuje 

nesystematicky. Je nerozhodný, 

nezodpovědný 

Žák nechává vše náhodě, je mu 

jedno co bude v budoucnu dělat 

Kompetence k řešení problémů 

Tvořivý přístup k řešení problémů 

společnosti 

Žák se orientuje ve společenských 

problémech, má aktivní přístup k řešení 

některých z nich dle jeho možností 

Žák jmenuje společenské problémy, 

zaujímá k nim pasivní postoj 

Žák se nezajímá o společenské 

problémy 

 

 



 

 

 

Sady kritérií s indikátory pro hodnocení žáků z hlediska používaných metod ( činností ) 
 

Aktuality 

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

Obsah sdělení Zpráva je aktuální, obsahuje důležitou 

zprávu z kulturního, politického, 

sportovního života  

Zpráva již není aktuální, obsahuje  

nepodstatné zprávy z kulturního, 

politického, sportovního života  

Sdělení aktuality neodpovídá 

zadání, zpráva je neakruální, 

neobsahuje žádné informace z 

kulturního, politického, 

sportovního života  

Výstižnost Zpráva je zcela výstižná, srozumitelná 

pro všechny žáky i pro žáky samotného 

Zpráva je zbytečně dlouhá nebo velmi 

krátká, málo srozumitelná pro všechny  

Zpráva jr moc dlouhá nebo 

krátká, nesrozumitelná 

Prezentace  Žák prezentuje zprávu vlastními 

slovy.Obsahu rozumí.Prezentace je 

poutavá 

Žák k prezentaci užívá částečně text. 

Obsahu rozumí částečně, zbytečně tápe 

Žák text čte, nerozumí obsahu.Je 

zcela zmatený 

 

Aplikace znalostí 

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

Znalost základního učiva Žák ovládá dané učivo daného tématu. 

Jmenuje všechna fakta, definuje pojmy 

Žák částečně ovládá dané učivo daného 

tématu. Jmenuje jen některá  fakta, 

definuje částečně  pojmy 

Žák neovládá dané učivo daného 

tématu. Nejmenuje žádná 

fakta,ani nedefinuje pojmy 

Řešení problému Žák samostaně aplikuje obecné znalosti 

na konkrétní problematiku 

Žák aplikuje obecné znalosti na 

konkrétní problematiku, ale dopuští se 

chyb 

Žák neaplikuje obecné znalosti na 

konkrétní problematiku 

Aktivita Žák je samostaný, aktivní, hlásí se Žák jeméně samostaný, méně 

aktivní,téměř se  nehlásí 

Žák je zcela pasivní 

 

 



 

 

 

 Referát 

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

Přesnost informací a aktuálnost Referát obsahuje přesné informace 

odpovídající tématu. Je aktuální 

Referát obsahuje informace k tématu, 

ale nejsou zcela aktuální 

Referát neobsahuje žádné 

informace k tématu, je neaktuální 

Pochopení problematiky Žák chápe přednášenou problematiku, 

rozumí všem pojmům, pojmy vysvětlí 

Žák částečně chápe přednášenou 

problematiku, rozumí jen některým 

pojmům, některé pojmy vysvětlí 

Žák nechápe přednášenou 

problematiku, nerozumí  pojmům, 

pojmy nevysvětlí 

Prezentace Žák přednáší referát nahlas, 

srozumitelně, poutavě. Zná obsah, 

hovoří s malou pomocí textu 

Žák přednáší referát potichu, jeho 

přednes je málo srozumitelný, málo 

poutavý. Obsah čte-téměř nezná obsah 

Žák čte referát s obtížemi, 

nesrozumitelně. Nezná obsah 

Reakce na otázky Žák samostatně odpovídá na doplňující 

otázky žáků a učitele, dokáže vysvětlit 

podstané 

Žák při odpovídání na doplňující 

otázky žáků a učitele tápe, vysvětlí jen 

malou část 

Žák nedokáže reagovat na otázky 

žáků a učitele 

Doplňující materiál  Žák doplní referát o řadu fotografií, 

obrázků, předmětů, které se ztahují k 

danému tématu v referátu 

Žák sice doplní referát fotografiemi, 

obrázky, předměty, ale jen 

částečně.Některé se k tématu referátu 

nevztahují 

Žák nedoplní referát fotografiemi, 

obrázky, předměty 

 

Projektová práce  

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

Práce se zadáním Žáci si podrobně prostudují téma a cíl  

projektu, provedou rozbor problému, 

rozdělí si práci, připraví si pomůcky 

Žáci se seznámí s tématem a cíly 

projektu, nedaří se jim odhalit problém, 

nerozdělí si práci, pomůcky si připraví 

jen částečně 

Žáci vyčkají, až se  některý ze 

spolužáků s tématem seznání, 

neodhalí společně problém, 

nepřipraví si pomůcky 

Obsažené informace Žáci uvedou všechny podstatné 

informace, které zjistily při řešení 

problému, použitím literatury, 

Žáci uvedou jen některé informace. 

Problém neřešili, jen uvedly takové 

informace, které citovali z literatury, 

Žáci uvedou minimum informací. 

Informace jsou jen částečnou 

citací z literatury, internetu. 



internetu, jiných pomůcek internetu. Nesouvisí s problémem 

Přehlednost Žáci uvádějí zjištěné informace 

přehledně, verbální i obrazové 

informace jsou sladěny, působí 

vyváženě 

Žáci uvádějí zjištěné informace. 

Musíme však potřebné hledat. Slovní a 

obrazové informace se zdvojují nebo 

spolu nesouvisí  

Důležité informace se v projektu 

ztrácejí. Převažuje jedna složka 

buď grafická, nebo slovní celkově 

práce vyvolává dojem chaosu 

Nápady a myšlenky Žáci sami přišli s vlastními nápady a 

myšlenkami, kterými projekt doplnili 

Žáci projekt doplnili o nápady a 

myšlenky, ale sami je nevymysleli jen 

použili nápady někoho jiného 

Žáci se vůbec nesnažili použít 

jakékoliv nápady a myšlenky 

Prezentace Žáci se domluví na prezentaci, drží se 

tématu, prezentují výsledky svého 

řešení přehledně, srozumitelně, 

používají odbornou terminologii, 

mimiku, gesta. Hovoří spatra, 

Prezentace zaujme ostaní je poutavá 

Žáci se na prezentaci nedomluví. 

Improvizují víc než je užitečné.Sled 

informací je nejasný, mluví málo 

hlasitě, vynechávají některé údaje, 

tápou při volbě slov, nepřečtou text, 

nepoužívají mimiku. Prezentace není 

poutavá 

Žáci se nedohodli, za skupinu 

hovoří jen jeden a zbylí jen 

postávají, nebo se překřikují. 

Informace se zdvojují, zůstanou 

opomenuty. Čtou text doslova, 

hovoří mechanicky. Reakce 

publika je negativní 

Celkový dojem Žáci vyřešili úlohy správně, při práci 

dodrželi všechna kritéria, celkový 

dojem z jejich práce je velmi dobrý 

Žáci se při řešení úloh dopustili řady 

chyb, některá kritéria se jim nepodařilo 

dodržet. Dojem z jejich práce je vlažný 

Žáci se při řešení úloh dopustili 

závažných chyb. Stanovená 

kritéria nedodrželi.Celkový dojem 

z jejicj práceje negativní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Seminární práce 

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

Obsahová správnost Žák uvede všechny informace správně Žák neuvede všechny informace 

správně, jen některé 

Žák neuvede ani jednu informaci 

správně 

Úprava  Žák dodržuje osnovu, text je 

přehledný, čitelný, žák jej napsal sám 

Žák dodrží osnovu jen částečně, text je 

méně přehledný, špatně čitelný.Žák 

text viditelně nepsal sám 

Žák nedodrží osnovu. Text je 

nepřehledný, nečitelný. Text 

použit z WWW stránek 

Aktuálnost Žák zpracuje práci, která je aktuální k 

dané látce 

Žák zpracuje práci, která se odchyluje 

od dané tématiky 

Žák zpracuje práci, která s učivem 

vůbec nesouvisí 

Rozšížení učiva Žák samostaně rozšiřuje základní učivo Žák seminární prací roušiřuje jen 

částečně základní učivo. Některá fakta 

opakuje 

Žák vůbec nerozšiřuje základní 

učivo.Text opíše 

Dodržení termínu Žák dodrží stanovený termín, práci 

odevzdá včas 

Žák nedodrží stanovený termín.Po 

upozornění práci odevzdá 

Žák nedodrží stanovený ani 

náhradní termín.Práci neodevzdá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 

➢         samostatně tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti 

            myslí logicky správně 

➢        ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně a přesně 

          chápe vztahy mezi nimi a smysluplně propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí 

➢        jeho ústní a písemný projev je správný, přesný, výstižný 

➢        aktivně se zapojuje do diskuse 

➢        aktivně pracuje v týmu, jeho působení je velmi přínosné 

➢        je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů 

 

Stupeň 2 

➢ s menšími podněty uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti. 

➢ myslí logicky správně 

➢ osvojené učivo ovládá s menšími chybami 

➢ ústní a písemný projev mívá menší nedostatky 

➢ kvalita výsledků je zpravidla bez podstatných nedostatků 

➢ aktivně se zapojuje do diskuse a s menší pomocí dokáže řešit problémy a obhajovat svá tvrzení 



➢ pro skupinovou práci je přínosem 

➢ je schopen hodnocení a sebehodnocení 

 

 

 

 

Stupeň 3  

➢ v uplatňování osvojovaných poznatků a dovedností se dopouští chyb 

➢ uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů podle podnětů učitele 

➢ má nepodstatné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků 

➢ podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat 

➢ jeho myšlení je správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby 

➢ částečně se zapojuje do diskuse 

➢ je schopen studovat podle návodu učitele, v týmu je málo aktivní 

➢ je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů 

 

Stupeň 4  

➢  v uplatňování osvojených vědomostí a dovedností vyskytují závažné chyby 

➢ při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede použít, aplikovat své vědomosti je nesamostatný 

➢ žák má v osvojeném učivu závažné mezery 

➢ chybně propojuje poznatky do širších celků 

➢ v logickém myšlení má závažné chyby 

➢ ústní a písemný projev vykazuje závažné nedostatky. 

➢ chyby dokáže opravit jen s pomocí učitele, samostatné studium mu dělá velké těžkosti 

➢ práce v týmu je pasivní, hodnocení a sebehodnocení je schopen málokdy 

 

Stupeň 5  



➢ v uplatňování a osvojování vědomostí a dovedností se vyskytují velmi závažné chyby 

➢ při výkladu a hodnocení jevů nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele 

➢ nemá samostatné myšlení. 

➢ v ústní a písemném projevu má závažné nedostatky 

➢ do diskuse se nezapojuje 

➢ chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele 

➢ v týmu nepracuje 

➢ svou činností narušuje spolupráci, jeho působení pro tým není přínosem 

➢ správného sebehodnocení a hodnocení ostatních členů není schopen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


