
 

Hodnocení žáků v oboru Český jazyk a literatura 
               

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 spolupracovat při týmové práci 

 dovednost shromažďovat informace a materiály 

i mimo školu 

 dovednost vyhledávat informace v jazykových 

příručkách 

 dovednost kontroly své i spolužákovy práce 

 dovednost analyzovat a zhodnotit výsledky své 

práce (portfolio žáka) 

 dovednost analyzovat a hodnotit výsledky 

práce spolužáků 

 

Metody 

 ústní zkoušení 

 písemné práce 

 kontrolní diktáty 

 jazykové rozbory 

 pravopisná cvičení 

 slohové práce 

 referáty 

 testy 

 mluvní cvičení 

 doporučená četba 

 recitace 

 čtenářská dovednost 

 skupinová práce 

Nástroje 

 rozhovor 

 žákovské portfolio 

 práce s textem 

 sebehodnocení 

Kdy 

  jazykové prověrky 4x za školní rok ( body, 

známka) 

 čtvrtletní slohové práce 4x za školní rok 

 6x kontrolní diktát za rok 

 1x recitace básně za pololetí 

 2x doporučená četba za pololetí 

 ústní zkoušení minimálně 1x za pololetí 

 průběžně během výuky 

 referát po provedení prezentace 

 desetiminutovky pravopisné -průběžně – 

známka 

 domácí úkoly 1x týdně 

Jak 

 známka podle klasifikačních stupňů – ustní 

zkoušení, pravopisné desetiminutovky, 

jazykové prověrky 

 malé jedničky ( případně razítka)- za aktivitu 

v hodině 

 za hrubé pravopisné chyby v diktátech 

0-1 chyba.............1 

2-3 chyby.............2 

4-5 chyb...............3 

6-7 chyb...............4 

8 a více chyb........5 

 známky a razítka za pěkně odvedenou 

domácí přípravu( 5 razítek v domácím sešitě 

– pochvala do žákovské knížky 



     

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

Hodnocení z hlediska výchovně vzdělávacích cílů 

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

Gramatické dovednosti Žák umí samostaně pracovat s 

jazykovými příručkami, kultivivaně 

komunikuje a plynule čte 

Žák s obtížemi pracuje s jazykovýmí 

příručkami, komunikuje s drobnými 

obtížemi 

Žák nepracuje s jazykovýmí 

příručkami, neumí komunikovat 

Žák chápe správně všechny pravopisné 

jevy, dokáže je odůvodnit 

Žák chápe jen některé pravopisné jevy, 

ty odůvodní jen částečně 

Žák nechápe pravopisné jevy, 

neodůvoní je 

Žák umí určovat slovní druhy, 

skloňovat ohebné slovní druhy a 

určovat jejich kategorie 

Žák umí určovat slovní druhy, 

skloňovat ohebné slovní druhy a 

určovat jejich kategorie s chybami 

Žák neumí určovat slovní druhy, 

skloňovat ohebné slovní druhy a 

určovat jejich kategorie 

Žák se orientuje ve stavbě věty i 

souvětí 

Žák se orientuje ve stavbě věty i 

souvětí s obtížemi 

Žák se neorientuje ve stavbě věty 

i souvětí 

Slovní dovednosti Žák se vyjadřuje kultivovaně, volí 

vhodné jazykové prostředky, rozlišuje 

spisovný a nespisovný projev 

Žák má drobné obtíže při výběru 

vhodných jazykových prostředků 

Žák se nevyjadřuje kultivovaně, 

nevolí vhodné jazykové 

prostředky, nerozlišuje spisovný a 

nespisovný projev 

Žák dokáže samostaně a přehledně 

formulovat hlavní myšlenky textu 

Žák s pomocí učitele dokáže  

formulovat hlavní myšlenky textu 

Žák nedokáže  formulovat hlavní 

myšlenky textu 

Žák samostaně utváří slohový útvar na 

základě znalostí slohových postupů a 

gramatických pravidel 

Žák utváří slohový útvar s pomocí 

učitele slohové postupy a gramatická 

pravidla užívá částečně 

Žák neutváří slohový útvar na 

základě znalostí slohových 

postupů a gramatických pravidel 

Literární dovednosti Žák výrazně a plynule čte, reprodukuje 

přečtený text, zaznamenává hlavní 

myšlenky 

Žák čte a reprodukuje přečtený text s 

drobnými obtížemi, stručně 

zaznamenává hlavní myšlenky 

Žák čte se značnými obtížemi, 

přečtený text 

nereprodukuje,nezaznamenává ani 

hlavní myšlenky 

 Žák zná a zařadí významné osobnosti Žák s pomocí učitele zařadí významné Žák nezná významné české 



české literatury osobnoti české literatury literatury 

 Žák používá základní literární pojmy Žák používá základní literární pojmy 

částečně 

Žák nepoužívá základní literární 

pojmy 

Z hlediska klíčových kompetencí 

 

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

Kompetence k učení 

Vybírání efektivního způsobu učení 

Žák pracuje samostatně bez pomoci 

učitele, dokáže aplikovat získané 

znalosti 

Žák nepracuje dostatečně samostatně, 

při práci se dopouští častých chyb 

Žák nedokáže pracovat 

samostatně a získávat dostatečně 

informace 

Kompetence k řešení problému 

Samostané řešení problémů 

V jazykové a literární oblasti dokáže 

žák samostatně řešit problémy a hledat 

adekvátní odpovědi, analyzuje přečtený 

text a umí ho kriticky posoudit 

V jazykové a literární oblasti řeší 

problémy za pomoci učitele, dokáže 

pracovat s textem pouze s návodnými 

otázkami 

Žák nedokáže řešit problémy ani 

za vedení a pomoci učitele 

Kompetence komunikativní 

Obhajování svého názoru ústně i 

písemně 

Žák souvisle odpovídá na zadané 

otázky, umí obhajovat své názory 

Žák neodpovídá úplně správně na 

zadané otázky, své názory umí 

obhajovat s obtížemi 

Žák neodpovídá na zadané otázky  

Kompetence sociálně-personální 

Vyjádření svých pocitů a myšlenek 

Žák má představu o sobě samém, 

dokáže vyjádřit pocity a myšlení, 

pomáhá druhým 

Žák málo spolupracuje, nedokáže 

dostatečně vyjádřit své názory a pocity 

Žák nespolupracuje 

Kompetence občanské 

Chápání společenských norem v 

písemném i ústním projevu 

Žák chrání naše kulturní tradice, 

dostatečně chápe společenské normy 

v písemném i ústním projevu 

Žák chápe s určitými nedostatky naše 

kulturní tradice i společenské normy 

Žák nechápe naše kulturní a 

společenské tradice 

Kompetence pracovní 

Využívání znalostí matrřského jazyka 

pro své budoucí povolání 

Žák využívá vědomostních dovedností 

při samostatné tvorbě jazykových 

projevů nejrůznějšího charakteru 

Žák využívá vědomostních dovedností 

za pomoci učitele, nemá dostatečný 

smysl pro pracovní povinnost  

Žák nevyužívá vědomostních 

dovedností, nemá smysl pro 

pracovní povinnost 

Diktát 

 

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

Souvislý text odpovídající věku a 

dosud probíraným znalostem 

0-1 gramatická chyba 4-5 gramatických chyb 8 a více gramatických chyb 

 

Slohové práce 

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



Souvislý, srozumitelný text bez 

gramatických chyb s vhodnými 

jazykovými prostředky splňující 

zadaný slohový útvar 

Žák vytvořil kultivovaný souvislý text 

odpovídající zadanému útvaru bez 

gramatických chyb a s bohatou slovní 

zásobou 

Žák částečně vytvořil souvislý text 

odpovídající zadanému útvaru, 

s gramatickými chybami a malou 

slovní zásobou 

Žák není schopen vytvořit 

souvislý text odpovídající 

zadanému útvaru 

 

Recitace 

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

Výrazný, kultivovaný přednes a přesná 

reprodukce textu 

Žák zvládá výrazný a kultivovaný 

přednes a přesnou reprodukci textu 

Žák zvládá s obtížemi výrazný a 

kultivovaný přednes a přesnou 

reprodukci textu 

Žák zvládá s většími obtížemi 

výrazný a kultivovaný přednes a 

přesnou reprodukci textu 

 

 

Doporučená četba 

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

Interpretace zadaného literárního díla 

pomocí vhodných výrazových 

prostředků 

Žák uceleně a bez gramatických chyb 

interpretuje dané literární dílo 

Žák nezvládne samostatně interpretovat 

dané literární dílo 

Žák nesplnil 

 

 

Mluvní cvičení 

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

Plynulý, kultivovaný projev, 

formulace myšlenek 

Žák kultivovaně, výstižně formuluje 

své myšlenky, dodržuje dané téma, 

snaží se zaujmout posluchače. Na svůj 

projev je pečlivě připraven 

Žák své myšlenky formuluje méně 

výstižně, nedodržuje zadané téma, 

projev není dostatečně připraven 

Žák nesplnil 

 

Seminární práce=Referáty 

 

 

 

 

 

 

 



Stupeň 1 

 žák chápe a ovládá podstatu probíraných jazykových, slohových i literárních jevů 

 umí se souvisle, samostatně a kultivovaně vyjádřit písemně i ústně 

 dokáže vytvářet souvislé texty bez gramatických chyb 

 je aktivní, učí se svědomitě, se zájmem 

 chápe souvislosti mezi učivem v českém jazyce, literatuře a slohu s jinými předměty 

 

Stupeň 2 

 žák chápe a ovládá podstatu probíraných jazykových, slohových i literárních jevů s menší samostatností 

 umí se vyjádřit méně souvisle, samostatně a kultivovaně písemně a ústně 

 dokáže vytvářet souvislé texty s drobnými gramatickými chybami, které dokáže sám odstranit 

 méně chápe souvislosti mezi učivem v českém jazyce, literatuře a slohu s jinými předměty 

 

 

Stupeň 3 

 žák má potíže při chápání podstaty probíraných jazykových, slohových i literárních jevů 

 nepracuje samostatně, dopouští se často chyb v písemném i ústním projevu 

 vyjadřuje se málo souvisle a nepřesně 

 ne vždy chápe souvislosti mezi učivem v českém jazyce, literatuře a slohu s jinými předměty 

 

Stupeň 4 

 žák ovládá učivo jen zčásti 

 při práci je nesamostatný, potřebuje výraznou pomoc učitele 

 dopouští se často závažných chyb v písemném i ústním projevu 

 v práci je nedbalý a nepřesný 

 

Stupeň 5 

 žák neovládá učivo 

 nechápe podstatu probíraných jazykových, slohových i literárních jevů 

 při práci je pasivní, nepracuje ani při vedení učitelem 

 

 


