
Škola pro udržitelný život

Příklady a postupy ověřování 
studijních výsledků



Východisko

Program ŠUŽ je realizován prostřednictvím 

• projektové výuky (projektů)

• tematické výuky 

• činnostního a prožitkového učení

• výuky v mezioborových souvislostech



Jak ověřovat efektivitu projektů?

a) TŘI OTÁZKY V PŘÍPRAVĚ PROJEKTU

b) PŘÍKLADY, POSTUPY, INSPIRACE



1. Jsou cíle projektu v souladu s 
požadavky ŠVP ?

• Konkrétní záměr, cíle, očekávané výstupy

• Přesahy do EVVO, VDO, ČaP,…

• Vždy přesahy do Čj, Inf, KK

Nutný požadavek:

• spolupráce, komunikace, sdílení, plánování 
celého sboru 



2. Jak docílíme splnění cílů?

• Didaktické prostředky

• Předpokládaná úroveň výstupů: žák řeší, 
plánuje, porovnává, uspořádá, navrhne, 
obhájí, prověří, ...

• Zásobník dílčích metod, aktivit, technik

Nutný požadavek:

• Sdílení metod, pravidel,…v rámci školy



3. Zajímá nás proces nebo výsledek?

Proces učení
• Průběžná zpětná vazba
• Práce s chybou
• Závěrečná reflexe
• Prožitky, pocity, poznatky 

Výsledek
• Kvalita, významnost produktu
• Získané dovednosti, KK, vědomosti
• Zosobnění, postoje



Ověřování studijních výsledků

• Příklady

• Postupy

• Inspirace



Průběžné ověřování

• Individuální dílčí úkol (zjistí a zpracuje informace, 
předloží návrh, prezentuje řešení, vyrobí 
pomůcku, vyhodnotí výsledky šetření…)

• Skupinový úkol (vypracují anketu, zorganizují 
přípravu, spolupracují na výrobě, …)

• Nutná opatření: předem známá kritéria
• Doporučená opatření: účast žáků na tvorbě 

kritérií a vzájemném hodnocení 



Závěrečné (dodatečné) ověřování

• Portfolio (reflexe, třídění a hodnocení 
materiálů, prezentace, hodnocení dle kritérií)

• Individuální testy (s pomocí portfolia, z otázek 
vytvořených žáky)

• Individuální písemná práce (referát, volné 
psaní, úvaha, esej, mediální zpráva, …) 

• Zosobnění (Moje rozhodnutí, Osobní plán, 
aktivita, změna,…)



Projekt Nové bydlení
Očekávaný výstup, žák:

Vždy, zcela, 
samostatně

Většinou,
s dopomocí

Částečně, 
někdy

Málo, 
povrchně

nabízí vlastní náměty a názory, zapojuje se do diskusí a aktivit

přijímá a plní úkoly a role ve skupině, přispívá ke zdárnému 
řešení

podporuje druhé, přispívá k dobré atmosféře a spolupráci 
všech

posoudí životní úroveň modelové domácnosti podle 
stanovených kritérií

vysvětlí výhody a nevýhody různých druhů bydlení z hlediska 
vlastnictví

zpracuje odborný text pomocí vlastních otázek a 
jednoduchých odpovědí

prezentuje výsledky své práce v rámci dohodnutých pravidel 
a požadavků

vysvětlí podstatu finančních produktů vhodných pro řešení 
bydlení

vysvětlí řešení finanční situace, objasní strategický a finanční 
plán 

zpracuje dopad navrhovaného řešení do rozpočtu 
domácnosti

vede přehledně tematické portfolio, používá ho jako zdroj 
informací



Projekt Chráníme les
Očekávaný cíl

Míra a kvalita jeho dosažení
Vždy, zcela, 
samostatně

Většinou,
s dopomocí

Částečně, 
někdy

Málo, 
povrchně

…znázorní a objasní, co je ekosystém 
lesa a jak funguje

…vysvětlí význam lesa v souvislosti s 
jeho ekosystémem

…uvede příklady možného ohrožení 
lesa a způsobů jeho ochrany

…spolupracuje, plní své úkoly, pomáhá 
ostatním, dodržuje pravidla

…přečte odborný text, vysvětlí jeho 
pochopení, použije získané poznatky

…zpracuje získané poznatky, nabídne je 
ostatním (veřejnosti)  

…vyjádří své vlastní rozhodnutí, svůj 
postoj k ochraně lesa

…vede přehledně tematické portfolio, 
používá ho jako zdroj informací



Hodnocení práce skupiny

5 = rozhodně ano 1 = rozhodně ne

1 2 3 4 5

Jak jsme spolupracovali ve skupině? 

Vypracovali jsme před započetím práce jasný plán postupu?

Sledovali jsme průběžně, jak tento plán naplňujeme?

Přizpůsobovali jsme plán měnícím se okolnostem?

Měl každý člen skupiny přidělen konkrétní úkol?

Byli jsme schopní týmové práce?

Diskutovali jsme o smyslu společné práce?

Řekli jsme si, jak se nám práce podařila?

Jaký byl můj osobní přínos?   

Povzbuzoval jsem ostatní?

Sdílel jsem s ostatními své nápady a informace?

Snažil jsem se zjistit, zda ostatní chápou, o co se snažíme?

Byl jsem ochotný druhým pomáhat?

Cítil jsem odpovědnost za výsledek?

Naslouchal jsem názorům ostatních?

Nabízel jsem ostatním pomoc?

Byl podíl všech členů skupiny vyrovnaný?



Jak jsme splnili zadání úkolu? 

Prodiskutovali jsme různé možnosti, jak se s úkolem vypořádat?

Prozkoumali jsme vše, co bylo pro úkol důležité, z různých hledisek?

Vyhledávali jsme to, co jsme nevěděli, v různých zdrojích informací?

Vybírali jsme uvážlivě, hledali jsme argumenty?

Má naše práce logickou strukturu, je v ní vidět pečlivost v myšlení?

Je naše práce použitelná pro další učení?

Je naše práce srozumitelná, přehledná, „uživatelsky příjemná“?

Dokončili jsme úkol ve stanoveném čase?

Splnili jsme úkol přesně podle zadání?

Je naše práce odlišná od ostatních?

C jsem osobně získal/a? 

Naučil jsem se něco nového?

Je to, co jsem se naučil, pro mne důležité?

Zažil jsem pocit úspěchu?

Zjistil jsem něco nového o sobě?

Ztotožňuji se s výsledkem práce skupiny?

Celkové vyhodnocení pro jednotlivce (součet bodů – min. 30, max. 150)

Celkové vyhodnocení pro skupinu (součet bodů jednotlivců/počet členů)



KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ POSTERU (projekt Jak žít zdravě a být v pohodě)
•Úplnost

�Splňuje váš díl portfolia požadavky zadaného úkolu – popisuje, co můžeme dělat pro své zdraví, jak žít 
zdravě a být v pohodě (v oblasti, kterou se zabýváte)?
�Není vaše portfolio přeplněné – neobsahuje informace, které se k tématu nevztahují?

•Přehlednost
�Je vaše portfolio přehledně uspořádáno?
�Jsou texty vašeho portfolia čitelné a bez gramatických chyb?
�Jsou hlavní myšlenky a argumenty snadno srozumitelné?

•Informační hodnota
�Jsou uvedené informace správné, pravdivé?
�Obsahují tyto informace hlavní fakta, důležité pojmy a názory?
�Jsou informace, které jste publikovali, důležité pro porozumění vašemu tématu?

•Podpora
�Uvedli jste vhodné příklady k vysvětlení nebo podpoře vašich nejdůležitějších argumentů?
�Podali jste promyšlené vysvětlení?

•Ilustrace
�Souvisejí vaše diagramy, grafy, fotografie, kresby s obsahem portfolia a vaší oblasti?
�Poskytují tyto ilustrace nějaké informace?
�Má každý grafický prvek nadpis nebo titulek?
�Pomáhají vaše ilustrace lépe porozumět oblasti, kterou popisujete?

•Dokumentace
�Využili jste k dokumentaci spolehlivé, důvěryhodné a různorodé zdroje informací?
�Vybrali jste nejdůležitější zdroje informací?
�Zapsali jste všechny zdroje informací?

•Přesvědčivost
�Jsou argumenty, které uvádíte dostatečně přesvědčivé, ukazují, že je toto téma důležité?

•Praktická využitelnost
�Je vámi navrhovaný postup praktický a uskutečnitelný?



Jak být zdravý a v pohodě – osobní plán

1.Můj problém (co chci / potřebuji zlepšit, napravit, posílit). Současný stav: 

2.Očekávaný cíl:

3.Co, jak, kdy budu dělat pro dosažení cíle:

4.Čím se budu motivovat (na co, na koho budu přitom myslet, koho požádám o spolupráci)

111111111111111111111111111111111111111

Kdy zkontroluji dodržování tohoto plánu 111111111111111111111.

Tento závazek dávám sám sobě, protože 111111111111111111111..

Datum:1111111111Podpis:1111111111111111111111.



Kritéria hodnocení projektu - žáci: ano ne částečně

…pracovali ve skupinách 

…samostatně plánovali a organizovali svou práci, postupovali systematicky

…využívali různé informační zdroje

…využívali osobních zkušeností a poznatků z různých oborů a ze života

…zpracovávali nové informace, zobecňovali, tvořili závěry 

…používali multimediální techniku (PC, internet, diaprojektor, kamera, fotoaparát, ….)

… naučili se nové dovednosti s multimediální technikou

…zpracovávali úkoly podle stanovených kritérií, pracovali s návody

…porovnávali výsledky podle stanovených kritérií

…reflektovali svou práci

…výsledkem projektu byl užitečný, významný, konkrétní výstup (produkt) společný / 
individuální

…cíle projektu jsou v souladu se záměrem ŠVP, očekávanými výstupy, požadovanými 
kompetencemi 

…zvolené metody a činnosti žáků odpovídaly stanoveným cílů 



Děkuji za pozornost

Jitka Kašová

jkasova@seznam.cz

Projekt Škola pro udržitelný život – vzdělávání pro udržitelný rozvoj a tvorba sítě škol a jejich partnerů, 
CZ.1.07/1.1.00/08.0064 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České 
republiky.


