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Anotace
Text určený pro studijní program pro získání odborné kvalifikace v programu CŽV se zabývá možnostmi zpracování známek jakožto významného údaje pro posouzení výkonu žáka. Stěžejní část je věnovaná možnostem číselného zpracování, ke kterým jsou uvedeny různé pohledy
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Úvod
Známky nejsou jen „důkaz o zkoušení“, ale mohou být velmi zajímavým zdrojem informací pro učitele a pro žáky znázorňujícím
stav výuky. Výpočty se známkami mohou žákům a učitelům přinést
poznání některých pedagogických problémů, které se týkají jak žáků,
tak učitelů, které jinak zůstanou skryty. To je první důvod, proč vznikl
tento text.
Jedním z dalších důvodů je vyvrácení některých zažitých omylů
týkajících se zpracování známek, které bohužel v našem školství přetrvávají. Typickým omylem je povědomí o aritmetickém průměru jako
o „jediném možném způsobu, jak něco spočítat,“ což je ve skutečnosti
věc matematicky vlastně nesprávná.
Text se týká možností „výpočetního“ zpracování známek a vyjma
úvodní části se nezabývá obecnými principy hodnocení a klasifikace.
Text není primárně o hodnocení a klasifikaci z ryze pedagogického pohledu, ale o známkách a jejich zpracování!
Text není a nemůže být učebnicí statistiky a metod výpočetního
zpracování známek, ale je vyhovujícím přehledem vybraných důležitých jevů souvisejících se známkou a jejím zpracováním, byť ve velmi
zjednodušené podobě, abychom mohli se známkami pracovat na kvalitativně vyšší úrovni. Text se zaměřuje na známky a klasifikaci z hodnocení formativního (průběžného) a následným zpracováním údajů
do podoby sumativní (souhrnné), ale uváděné principy výpočtů jsou
obecné. V textu není z oblasti číselného zpracování údajů zmíněna rozsáhlá problematika didaktických testů, jejich tvorby, zpracování a vyhodnocování.
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Neobávejte se zdánlivé složitosti textu a jeho rozsahu, který je
dán snahou přiblížit problematiku z více pohledů a dát zároveň alespoň
minimální odůvodnění statistických procesů. Text je určen běžnému
učiteli, nikoliv matematikovi se speciálním statistickým nebo informatickým vzděláním. Uvedené příklady především odůvodňují potřebnost
výpočetních metod.
Text se sice zabývá situací „po známkování“, ale bez opravdového
nadhledu nad celým procesem hodnocení a klasifikace není možné se
známkami cokoliv rozumného dělat ani bez počítání.

1 Hodnocení, výpočty
se známkami a profesionalita
Proč vůbec máme známky zpracovávat přiměřenými výpočetními
metodami a co vede k nutnosti známky vhodně zpracovávat?
Otázky k promyšlení
Následující tři otázky se týkají průběžného (formativního) hodnocení
žáků, tj. průběžného hodnocení během školního roku:
1. Proč žáky známkujete?
2. Proč žáky hodnotíte
3. Jak (jakými metodami) žáky hodnotíte?
Další otázka se týká shrnujícího (sumativního) hodnocení žáků, tj. hodnocení „celkem“ např. ve čtvrtletí a třičtvrtěletí, pololetí a za celý školní
rok:
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4. Jakým způsobem a proč zpracováváte (analyzujete, vyhodnocujete) známky?
Odpovědi si poznamenejte a při studiu textu se k nim vracejte a porovnávejte s ním svůj názor na hodnocení.

1.1 Proč „počítání“?
Již celou řadu let jsou známky jedním z nejvíce kritizovaných jevů
spojených se školou. Přesto se však v praxi houževnatě udržují. A pokud
snad nikoliv známky, tak přece jenom alespoň body, úrovně („levels“)
a jiné podobné způsoby oceňování školních výkonů žáků. Proč?
Ve snaze odpovědět vyjděme z toho, že známka je nějaká hodnota –
zpravidla se jedná o hodnotu školního výkonu žáka – vyjádřená symbolicky (symbolem, znakem) číslicí (nikoliv číslem). Číslice je jednoduchý
a zároveň i nejúspornější způsob, který můžeme k vyjádření známky použít. Z toho pak vyplývají veškeré výhody i nevýhody spojené se známkami. O nevýhodách známek bylo již napsáno mnoho, na tomto místě se
jim nebudeme zvlášť věnovat.
Ale kdy může být známka výhodou? Číselné vyjádření hodnoty má
nespornou výhodu všude tam, kde potřebujeme a) získat koncentrované
poznání z většího objemu údajů, b) srovnávat více údajů mezi sebou.
Příkladem je situace učitele druhého stupně ZŠ na třídní schůzce.
Učitel, který na větších školách mívá na starosti mnoho desítek žáků,
musí rodičům v poměrně malém časovém prostoru poskytnout výstižné informace o každém jednotlivém žákovi. Známky mu v tomto případě dodají základní informační oporu nejenom o celkovém výsledku
žáka za určitý časový úsek (je více, resp. méně úspěšný…), ale také o vývoji jeho výkonů v průběhu času (zlepšuje se, zhoršuje, kolísá…). Kromě
toho dovolují i orientační porovnání s výkony ostatních žáků téže třídy
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nebo i celého ročníku (vyniká, patří k průměru atp.) nebo pomáhají zjišťovat další aspekty žákova stylu učení.
Zapamatujte si
Toto všechno je zdánlivou samozřejmostí, ale je nezbytné všechny
údaje používat a zpracovávat korektně, tedy se znalostí věci. V případě práce se známkami a výpočtů z nich používat výhradně správné postupy.

Ze známek můžeme vyčíst podstatně víc, než kolik zvládneme
„pohledem“ na ně. Myšlení člověka se neubírá vždy potřebným směrem, a tak některé vlastnosti známek a vzájemné souvislosti mohou zůstat skryty. Zajímavé je, že učitelská intuice zkušených a přemýšlivých
učitelů bývá v praxi v leckterých ohledech v souladu se statistickými
metodami nebo vztahy vyplývajícími z teorie informace, ale v mnoha
případech může neznalost naopak vést k nepříjemným chybám.
Údaje získané hodnocením žáků, klasifikací, slouží v důsledku k posouzení dvou subjektů: žáka i učitele. Proto každé hodnocení je zároveň sebereflexí, autodiagnózou učitele samotného – zase další důvod pro správné používání a vyhodnocování známek.
Pro praxi je užitečné respektovat rozdíl mezi pojmy „zpracování
známek“, „pedagogické zpracování klasifikace (známek)“ a „výpočetní či
statistické zpracování známek“:
• zpracování známek zahrne všechny úkony související s evidencí
známek a jakýmkoliv dalším zpracováním, třeba jen pro vyžadovaný výkaz ve škole dál nepoužitý, má rysy administrativní činnosti;
• pedagogické zpracování klasifikace (známek) musí mít přímý
vztah k výuce s předpokladem jeho využití ve zpětné vazbě, minimálně jako sdělení žákovi;
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•

výpočetní zpracování známek zahrnuje všechny metody a postupy založené na statistických, matematických nebo informačních postupech výpočtů a mělo by sloužit pro kvalifikovanou
reflexi výuky i pro analýzy nad úrovní třídy nebo školy; výpočty
by měly zohlednit známky jako zvláštní typ statisticky zpracovávaných dat.

Výpočty se známkami ještě zasadíme do celkového kontextu procesu známkování, protože možnosti výpočtů nezačínají a nekončí jen
pouhým vlastním výpočtem ze známek z učitelského zápisníku, ale
jsou podmíněny řadou souvislostí, např.:
• úplným počátkem je plánování výuky, kdy si musíme ujasnit i metody hodnocení žáka a stanovit mj. i účel klasifikace a smysl využití známek včetně forem zpracování (možná, že staří praktici zde
namítnou, že to je samozřejmé, nicméně s ohledem na výpočty je
toto zásadním východiskem a požadavkem a počáteční fázi nelze
vypustit!);
• potom je v nějaké situaci výuky viditelný projev žáka, ke kterému se
chce učitel vyjádřit ve smyslu hodnotícím;
• toto vyjádření chce provést formou klasifikace, tedy porovnáním
vůči zvoleným kritériím s následným zařazením do klasifikačního
stupně;
• klasifikační stupeň označí známkou.
Do této chvíle jde vlastně jen o porovnání výsledků vůči nějakým standardům. Nyní již může začít zpracování známek, ať již výpočetní, nebo
jakékoliv jiné (intuitivní posouzení, diskuse nad známkou, přemýšlení
o správnosti hodnocení atd.). Následuje tedy:
• případné výpočetní zpracování (více známek, porovnání známky
s vývojem žáka apod.);
• interpretace – vysvětlení, odůvodnění, co tato známka nebo výsledky znamenají;
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operacionalizace, což je jiným termínem pedagogický zásah, tedy
cílená a odůvodněná akce učitele navazující na předchozí odůvodnění, zpracování udělené známky vzniklé klasifikací žáka v pedagogické situaci.
Poslední uvedené body jsou v praxi opomíjené, resp. používané jen
nesystematicky. Přesto ale jsou zcela nezbytnou podmínkou pro profesionální jednání učitele.
Otázky k promyšlení
1. Jaké výukové standardy jsou ve Vámi vyučovaných předmětech?
2. Stanovujete při plánování výuky i konkrétní metodu a postup hodnocení? Seznamujete s nimi své žáky?

1.2 Formativní (průběžné)
a sumativní (shrnující) hodnocení
Poslední úvodní poznámka se týká typů hodnocení, jde o rozlišení
hodnocení formativního (průběžného) a sumativního (shrnujícího):
• Formativní hodnocení je tím, které má žákovi poskytovat každodenní informace o jeho průběžně dosahovaných výsledcích a má žáka
nasměrovat správným směrem k cílům vzdělávání a výchovy. To se
projevuje občasným udělením známky, resp. klasifikací. Formativní hodnocení se označuje také jako zpětnovazební, pracovní nebo korektivní. To
znamená, že formativnímu hodnocení má žák co nejlépe rozumět a mělo
by mu sloužit k průběžné kontrole jeho práce a ke zlepšování její kvality. Za projev formativního hodnocení by mohly být pokládány i známky
zapisované do žákovské knížky, avšak ne vždy pro žáka tuto úlohu plní
tak, aby zasluhovaly název „formativní“ v plném smyslu tohoto slova.
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Smyslem sumativního hodnocení je získání celkového (konečného,
závěrečného) přehledu o dosažených výkonech žáka. Jeho cílem
není žáka průběžně vést ve školním roce, ale zařadit ho (oklasifikovat) až
po delším časovém úseku vykonané práce, typicky až pro vysvědčení.
Stanovení známky na vysvědčení někdy podléhá zvyklostem spíše společenským („z hudebky mu přece nemůžu dát čtyřku“ nebo „když měla
v pololetí trojku, tak jí teď jedničku nedám“) než zohledňujícím diagnostické výsledky. Sumativní hodnota by měla vzniknout odůvodněně, výpočtem.

Zapamatujte si
Formativní a sumativní hodnocení nelze zaměňovat. Zpracováním údajů z formativního hodnocení vznikne hodnota sumativní.
Tolik pro úvod. V dalším textu se budeme řídit následujícím pojetím:
nikdy nelze cokoliv počítat bez pochopení věci samotné. Statistika
je nebezpečným nástrojem v rukou neznalého. Naopak, pochopení
principů (i bez výpočtů) může v praxi přinášet všem zúčastněným (žáci,
učitel, rodiče…) nesrovnatelně lepší výsledky než bezmyšlenkovité počítaní podle vzorců.
Otázky k promyšlení
Které další situace při vzdělávání vyžadují sumativní hodnocení?

1.3 Hodnocení a známka
Začneme příkladem, který dokumentuje, jak známka souvisí s hodnocením a jeho smyslem pro školní práci žáka. Pepíček, Anička a Vašek
psali diktát. Podívejme se na jednu z jejich vět.
Pepíček napsal: Milan vyjel do zimní chumelenice vyzkoušet nové lyže.
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Vašek napsal: Mylan vijel do zimňý chumeleňyce viskoušet nové lyže.
A konečně věta Aničky: Milan vijel do zimní chumelenice viskoušet
nové lyže.
Pomineme-li jen pro tuto chvíli neopominutelnou závažnost chyb,
je na první pohled zřejmé, že jejich počet u jednotlivých žáků je následující: Pepíček – 0, Vašek – 6, Anička – 3. Právě tak je zřejmé, že např.
v závislosti na počtu chyb můžeme bez problémů stanovit míru úspěšnosti jednotlivých dětí. Tuto míru lze samozřejmě nějak jednoduše
vyjádřit, například známkou. V daném případě by tedy známka byla
symbolem, údajem, který informuje o míře kvality výkonu v závislosti
na počtu pravopisných chyb. Kdy má tento údaj rozumný pedagogický smysl? Přirozeně pouze tehdy, jestliže v konečném důsledku je
prospěšný žákovi.
Buď tím, že slouží jako podnět k podpoře žákova učení ze strany
učitele nebo rodičů. Nebo ještě lépe tím, že přímo podporuje kvalitu
žákova učení. V obou případech jde o to, že ze známky jakožto jednoduchého údaje o míře kvality školního výkonu musí být nějak získána informace, která bude použitelná pro další rozvoj žákova učení.
Jinými slovy: Hodnocení nikoliv jako „cukr nebo bič“, ale jako plnohodnotná informace pro žáka. Tento okamžik je zásadní – známka
má pro žáka praktický smysl tehdy, když si ji dokáže sám vysvětlit
(„proč že jsem udělal tyto chyby a jak a proč je to správně“), tedy
známku interpretovat, a když pak dokáže sám sebe usměrnit k učení, které mu pomůže chyby pro příště odstranit. Tomu pak říkáme,
že žák umí známku operacionalizovat. Samozřejmě, že i s dopomocí
učitele.
Otázky k promyšlení
1. Používáte známkování jako „bič na žáky“? Proč?
2. Mohou existovat situace, kdy je tato možnost případně použitelná?
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A jaký smysl má známka pro učitele? O tom jsme již psali výše a znovu se k tomu vracíme. Připomeňme: Číselné vyjádření hodnoty má nespornou výhodu všude tam, kde potřebujeme:
• získat koncentrované poznání z většího objemu údajů,
• srovnávat více údajů mezi sebou.
Tato data – o žákovských výkonech – jsou velmi důležitou zpětnou
vazbou o učitelově práci.
Zapamatujte si
Hodnocení neslouží jen učiteli, ale slouží jako plnohodnotná informace
pro žáka.
Zpracování známek napomáhá zobecňování procesů z výuky, jejich lepšímu porozumění. Kromě obecnosti můžeme zároveň lépe poznat individuality dětí, protože můžeme porovnávat společné, obecné
hodnoty s osobními. V uvedeném příkladu, pokud by Vašek měl pětku častěji, bychom měli přemýšlet o důvodech netypických známek
a např. porovnáním s ostatními předměty bychom mohli dojít např.
k tomu, že Vašek má LMD s důsledkem dyslexie, tedy že problémy vedoucí ke špatné klasifikaci jsou zdravotní a objektivní a že musíme naopak klasifikaci nutně přizpůsobit jeho dysfunkci, tedy že jeho „chyby“
nejsou chybami jazykovými.
Zapamatujte si
Obecně platí, že pouhá data, údaje, nejsou samy o sobě informací,
tou se stávají až jejich zařazením do kontextu, a použitelnou informací až tehdy, jestliže s nimi něco „děláme“, interpretujeme a operacionalizujeme je.
Známky mohou přinést žákům užitek, až když jim přisoudíme nějaký
význam a pracujeme s nimi.
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Otázka k promyšlení
Komu všemu jsou určeny údaje z hodnocení žáků? Komu prioritně
a komu dalšímu v pořadí?

1.4 Hodnocení, známky a výpočty
Následujících několik poznámek formou otázek a odpovědí je stručným úvodem k dalším částem a „běžnými“ dotazy kolem statistiky. Většina faktů je rozvedena v dalším textu.
• Co je pro žáka známka?
Známka je formální symbol, kterým učitel žákovi shrne svůj názor
na jeho (posuzovaný) výkon. To je základ a část jeho (o)hodnocení. Bez
interpretace a operacionalizace je význam známky poměrně malý.
• Co žákovi známkou přímo sdělujeme?
Oznamujeme mu jen jeden z klasifikačních stupňů, sdělujeme mu, kam
zařazujeme jeho výkon. Klasifikace znamená zároveň vždy uspořádání
(ordinalitu).
• Je známkování totéž co klasifikace?
Samozřejmě není, stejně tak např. hodnocení, diagnostika, reflexe a slovní hodnocení jsou další a různé pojmy. Ovšem, chceme-li se
známkami dále pracovat (a tento článek je až o tom), měli bychom mít
nejzákladnější pedagogické pojmy již ujasněné, přesto (i proto) jsou
dále ještě zmíněny.
• K čemu jsou tedy známky?
Důležité je vědět, že známky slouží kromě jiného k rozhodování, k budoucím akcím učitele a žáka. Proto je nutné je využívat jen jako podklad pro navazující uvažování, pro které je rozumné známky adekvátně
zpracovat.
• Známkami motivujeme, nemusíme tedy se známkami nic dalšího
dělat?
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Známka není motivací ani vždy, ani sama o sobě. Aby žáka motivovala,
musí v něm být vnitřní „neuspokojenost“, která je známkou uspokojována. Taková potřeba (představa) není automatická. Kromě toho, kterýkoliv klasifikační stupeň může být pro různé žáky motivující i demotivující.
• Co když místo známek používáme body nebo procenta?
To je jedno, vždy jde o nějakou stupnici, liší se pouze svým rozsahem.
• Zajistí výpočty spravedlivější klasifikaci?
To záleží na mnoha okolnostech. V každém případě zpracováním známek získáme více podkladů, další informace, které dovolí účinněji analyzovat výuku a diagnostikovat žáky. Vhodné zpracování dat může obvykle přinést „spravedlivější“ náhled na známky. Poskytnutím lepších informací získáme více než jen lepší práci s klasifikací, můžeme zkvalitnit
dialog mezi učitelem a žáky, vést žáky k autonomii, což jsou kategorie
možná důležitější než pouhá „klasifikace“.
• Jsou výpočty správnější než běžný odhad výsledné známky z klasifikace?
Správně používané matematické a informační metody dávají rozhodně
lepší výsledky než odhadování zpaměti. Tím není nijak dotčena učitelská intuice, naopak, rozumným zpracováním známek je více podpořena.
• Kolik známek musíme mít, abychom je mohli zpracovat?
Co nejvíce. Ale to platí pro jakékoliv diagnostické úvahy, ať již se známkami počítáme, nebo ne. Pokud chceme založit „známkování“ na známkách, dvě nebo tři za pololetí je vždy málo.
• Jak mám provádět všechny výpočty? Z hlavy?
Některé ano, na modus, medián a „číselný nadhled“ počítač ani kalkulačka nejsou třeba. Pro opravdové výpočty je počítač s odpovídajícím programem téměř nezbytný. Obvyklou námitku, že psaní známek do počítače je ztráta času, musíme vyvrátit zkvalitněním celé diagnostiky žáka,
což je (časem) neocenitelné a patří do profesionální pedagogické praxe.
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•

Slovní hodnocení je ale diametrálně odlišné od známkování, má
něco společného s výpočty?
V jistém smyslu ano, protože i v něm je obsažena kvantita, porovnání.
Pouhým slovním výrokem primárně označíme absolutní žákův výkon
(„udělal jsi tyto chyby, jednal jsi takto“), ale to ještě není (!) hodnocení,
to je pouhé pojmenování (analogicky označení chyby před udělením
známky). Až slovním hodnocením („logická úvaha byla v pořádku, postup řešení nebyl bez chyby a výpočet také nebyl správný, tvůj výkon
dnes patřil k těm horším“) porovnáme žákův výkon s nějakými standardy, ale to je již také klasifikace, byť ve verbálním tvaru. Oproti známkám
se jen podstatně hůř dále zpracovává, ale základní diagnostické principy jsou stejné. I když jím žákovi sdělíme více, je méně operativní než
známka. Použití známek je v praxi stejně naprosto převažující.
• Nechci používat a zpracovávat známky, můžu hodnotit jen slovně?
Diskusi o účelnosti a smyslu obojího zde nechme stranou, podstatné
je, že i když se v praxi známky někdy odmítají, tak se stejně obvykle
používají. V textu jde o účelnost jejich zpracování, nikoliv o odůvodnění
známkování.
Otázky k promyšlení
1. Pokud používáte nebo byste používali pro klasifikaci bodovou stupnicí 1 až 9 bodů, jaký by měl být její vztah ke klasifikační stupnici
a klasifikačním stupňům?
2. Pokud ne, čím odůvodníte svůj názor?
Zapamatujte si
Jestliže chceme známky a i další údaje z hodnocení statisticky zpracovávat, vždy bychom měli používat adekvátní metody a postupy.
Naopak, pokud statistiku použít z jakéhokoliv důvodu nechceme, je to
sice možné, ale měli bychom odůvodnit metody a postupy, které v tom
případě používáme.
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1.5 Profesionalita učitele
Zmínka o profesionalitě je uvedena bez hlubšího vysvětlování, jako
fakta, která bychom měli přijmout, pokud chceme vystupovat jako odborníci a nést zodpovědnost za svoje jednání. Proč? A proč v souvislosti
se zpracováním známek? Obsah pojmu profesionalita charakterizujeme
klíčovými pojmy odbornost a zodpovědnost.
Cíle jakéhokoliv oboru, tedy i učitelství, jsou skryty v zodpovědnosti,
zodpovědné jednání by mělo být podřízeno jeho cílovým normám profese. Cíle a normy oboru bývají podřízeny obecnějším společenským
normám, zákonitostem a principům. Nejsou neměnné, změny odpovídají společenské situaci a východiskům profese.
Pojem odbornost vymezíme jako schopnost člověka vlastnit a ovládat takové portfolio poznatků, aby byl schopen podloženě jednat a argumentovat ve všech situacích své profese v souladu s dosaženým
obecným poznáním. Výraz „vlastnit“ neznamená výlučně vlastnictví
duševní, profesionál se často neobejde bez informační podpory z vnějších zdrojů, dokonce se musí chovat tak, aby rozšiřoval svoje informační
zdroje a kontakty na ně.
Otázky k promyšlení
1. Považujete se za profesionála?
2. Je Vaše odbornost na potřebné úrovni?
3. Jednáte v edukačních situacích vždy zodpovědně?
4. Dokážete svoje pedagogické aktivity odůvodnit odborně, tj. nikoliv
pouhým sdělením názoru?
Posuzování variant a rozhodování je význačným rysem práce profesionála. Rozhodování jako stanovení optimální varianty postupu je
závislé i na čase. Rozhodování v informačním pojetí vyžaduje zajištění
dostatku validních informací a systémový přístup k jejich zpracování.
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Zapamatujte si
Profesionální učitel by měl (kromě jiného) používat jen metodicky správné postupy, měl by být schopen odůvodňovat svoje jednání na odborné úrovni a neměl by podléhat různým náhodným vlivům a vlivům okolí (nejen při hodnocení a při zpracování klasifikace).
Otázky k promyšlení
1. Ve kterých pedagogických situacích se nepotřebujete rozhodovat
a proč?
2. Jste plně kompetentní pro výkon Vaší pedagogické práce? Pokud
ne, jak chcete dosáhnout plné úrovně?
3. Posuzují žáci Vaši kompetenci, jakými způsoby?
V textech psychologa Smékala týkajících se pojetí výchovy se popisuje mj. rozdíl mezi přístupy učitele ke třídě jako k celku a k žákům
jako individuím: „Všichni se rodíme jako originály, mnozí umíráme jako
kopie. Potřebujeme takovou reformu v metodách, prostředcích a organizaci výchovy, která by podporovala rozvoj pozitivních originálů a minimalizovala výskyt deprivantů – a to nikoliv represí a vylučováním, ale
prevencí a hlubokou lidskou péčí.“
Vyznívá zde potřeba hluboké diagnostiky žáků jako jedinců, nikoliv
přístup učitele k plánování výuky prvotně pro globálně pojatou třídu.
Profesionála můžeme souhrnně charakterizovat jako odborně vzdělaného člověka, zodpovědně přistupujícího ke své práci, s aktivitami vedoucími k zachování své odbornosti. Musí být trvale v kontextu požadavků odborných, požadavků společnosti a musí zachytávat potřebné
tendence ve svém oboru, případně se na jeho rozvoji přímo podílet.
Ze systémového pohledu vyplývá potřeba schopnosti řídit (alespoň
výuku žáků) a pro řízení a vyhodnocování procesů využívat adekvátní
technologie, především informační. Z pohledu zodpovědnosti by ne-
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měl podléhat náhodným vlivům a dočasným potížím ani krátkodobě
výhodným zákulisním tlakům. Ve své zodpovědnosti se nesmí dopustit
prohřešků vůči žádným osobám spojeným s výkonem své učitelské práce (žáci, kolegové, rodiče). Je též zřejmé, že mimo osobnostních složek
potřebuje profesionál dostatek vhodných informací.
Otázky k promyšlení
1. Jak rozlišujete hodnocení žáka a hodnocení třídy? Jaké standardy
k hodnocení používáte?
2. Jak hodnotíte svoje pedagogické působení z pohledu požadavků
kladených na profesionální jednání?
Zapamatujte si
Profesionál musí být schopen žákovi (i rodičům, řediteli, ostatním kolegům) odůvodnit jeho klasifikaci, tedy udělované známky i veškeré
hodnocení.

2 Klasifikace a známkování
Tyto dva termíny jsou zásadní pro ujasnění možností výpočtů. Jde
o vztahy mezi známkou (to je pouze značka, symbol, označení) a klasifikací (což je především proces, postup, stanovení uspořádání). Text
sice není o obecném smyslu hodnocení, známkování a klasifikace, přesto ale zásadní rozdíly ve významech jsou, mezi klasifikací a známkováním je rozdíl a pojmy nelze zaměňovat. Vymezení se může někomu
zdát zbytečné, ale např. podle jednoho průzkumu celá polovina učitelů
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středních škol definuje pojem klasifikace chybně (včetně 13 % učitelů
zcela zaměňujících uvedené pojmy) a jen 7 % učitelů správně (zbytek
druhé poloviny uvádí přijatelné vymezení jako „forma hodnocení“, které sice nejde do podstaty věci, ale není nesprávné).
Zapamatujte si
Klasifikace je způsob, jak žákovi přidělit jeden z klasifikačních stupňů. Je
vymezena vyhláškou MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání
a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, a zákonem
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.
Otázky k promyšlení
1. Četli jste školský zákon? Pokud ne, proč ne? Lze pracovat bez znalosti zákonů?
2. Uvádí školský zákon možnost přímo známkovat žáky?
Ve zmíněné vyhlášce je v § 31 (Hodnocení žáků) uvedeno v odst. 3:
„Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných
předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu
a) 1 – výborný
b) 2 – chvalitebný
c) 3 – dobrý
d) 4 – dostatečný
e) 5 – nedostatečný.“
Ve vyhlášce není nikde zmínka o „známce“.
Ani kdysi v předchozí vyhlášce (vyhláška MŠMT o základní škole,
zákon č. 291/1991 Sb.) nebyla nikde zmínka o známce, byla jen přímo
vymezena klasifikace, a to i v předmětech:
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„Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován
těmito stupni:
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 – nedostatečný.“
Stejně tak ve školském zákoně je v § 31 (Hodnocení výsledků vzdělávání žáků) uvedeno doslova: „(2) Hodnocení výsledků vzdělávání žáka
na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále jen „klasifikace“) …“
Klasifikace se dále také dotýká metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení nebo chování, č. j.: 13 711/2001-24. V něm je v Čl. V, Hodnocení
a klasifikace žáka, uvedeno: „Při hodnocení se doporučuje užívat různých forem hodnocení, např. bodové ohodnocení, hodnocení s uvedením počtu chyb apod.“ a „při klasifikaci žáků ve věku plnění povinné
školní docházky se doporučuje upřednostnit širší slovní hodnocení“.
To je formální stránka věci, obecně klasifikace znamená roztřídění do několika skupin podle předem (!) vymezených kritérií či požadavků (cílové kategorie, normy…). Tato vymezující kritéria musí být
stanovena nejpozději před okamžikem klasifikace, ale prakticky je
nutné používat posuzovací systém dlouhodobě vymezený a žákům dostatečně známý.
Klasifikace je zároveň jen jednou z forem hodnocení.
Zapamatujte si
Známka je pouze (!) zástupný symbol označující klasifikační stupeň
(symbol „1“ je zjednodušeným zápisem klasifikačního stupně „výborný“,
symbol „2“ je zjednodušeným zápisem klasifikačního stupně „chvalitebný“ atd.).
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Z pojmosloví i z vyhlášek a zákonů nikde nevyplývá, že by známka
měla být číslem nebo že by měla mít číselnou hodnotu!!!
Z principu klasifikace, kterým je ve skutečnosti roztřídění, resp. též
uspořádání předmětu hodnocení (žáka podle jeho výsledků), vyplývá, že
skutečný možný rozsah „ocenitelných“ výsledků žáků je velkým zjednodušením (zhruběním, opak zjemnění) do pouze pětistupňové škály – to
je reálným důvodem, proč velká část učitelů používá u známky „mínus“
a „plus“ nebo proč při zkoušení nebo při testech hodnotíme výsledky
bodově nebo procenty (a pak je hned degradujeme do známky). Jedním
z východisek, jak toto nějakým způsobem systematicky omezit, je mj.
používání kriteriálního hodnocení.
Otázky k promyšlení
Kolikabodovou stupnici (škálu) pro hodnocení žáka považujete za optimální? Proč?
Čím odůvodníte svůj názor?

3 Známky, jejich vlastnosti
a příklady klasifikace
Známka je symbolické označení zastupující a představující
pouze stupeň klasifikační škály vymezené pěti stupni (výborný…
nedostatečný, 1… 5). Nic víc, nic míň. Toto je východiskem i závěrem
pro navazující zmínky o statistických údajích, ze kterých vyplývá velká
část informací o možnostech zpracování známek.
Pro výpočty je tedy zásadním faktem, že známka není číslo.
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Zapamatujte si
Známka není číslo!
Na první pohled neobvyklý výrok si můžeme i bez znalosti věci přiblížit a intuitivně odůvodnit příkladem z jiných zemí, ve kterých mohou
žáci při klasifikaci dostávat místo symbolů 1 až 5 např. symboly A až E –
to je možné i v ČR ve vysokoškolské klasifikaci (zde dokonce A až F).
V tomto případě asi na první pohled uznáme, že „stanovení průměru
z hodnocení klasifikačními stupni A, A, B, C“ je poněkud zcestné…
Na dovysvětlení je vhodné na tomto místě přiblížit škálu, ukazující
na uspořádanost a klasifikační kategorie známek, z jiného pohledu: škála je uspořádaný soubor údajů, mezi nimiž existuje vztah uspořádanosti daný nějakou zvolenou mírou. Tato definice je jedna z mála
zde uvedených, která může působit jako „psaná cizí řečí“, ale určuje to
podstatné:
• jde o (nějaké) údaje, prakticky libovolného druhu, ale k tomu
• musí existovat způsob, jak je mezi sebou navzájem uspořádat
do nějakého pořadí, posloupnosti, takže lze říci, který údaj je „před“
kterým a „za“ kterým,
• toto uspořádání je dopředu někým vymezené, tato vymezenost
musí být „mírou“, nikoliv nezbytně nutně číselnou, ale např. podle
důležitosti, významnosti, oblíbenosti, pořadím samotným apod.,
• jednotlivé údaje jsou uspořádány do tzv. stupňů.
Škála se používá právě pro ten účel, pro který byly určeny její údaje
a příslušné uspořádání. Tedy, pro klasifikaci bylo zvoleno pět údajů, nazvaných klasifikační stupně a příslušně pojmenovaných, byla dána míra
určená jako „úroveň znalostí, dovedností…“ a pořadí stupňů pro tuto
míru od stupně „nedostatečně“ do stupně „výborně“. Mimochodem,
obecně je jedno, jestli škálu uvádíme „odleva doprava“ nebo naopak,
tedy od méně významných stupňů po nejvíce významné nebo naopak,
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to je pouze věc domluvy a zvyklosti. Je tedy jedno, jestli si představujeme „1, 2, 3, 4, 5“ nebo „5, 4, 3, 2, 1“.
Příklady škál týkajících se hodnocení:
• výborně až nedostatečně,
• 1 až 5,
• 0 až 100,
• 0 až 100 procent,
• 1 až 7,
• 0 až 10 bodů.
a dále např. škály využívající popisu krajních možností (pólů, okrajů)
škály, např.
• pamatuje si zcela … nepamatuje si vůbec,
• je oblíbený … není oblíbený,
• ovládá … neovládá.
Takové škály se často používají třeba při zjišťování názorů, postojů, obliby.
Zapamatujte si
Pro hodnocení se velmi často používá škála. Je to uspořádaný soubor
údajů, mezi nimiž existuje vztah uspořádanosti daný nějakou zvolenou
mírou.
Výpočty se známkami nelze provádět bezmyšlenkovitě, protože
musíme také respektovat jejich statistické vlastnosti a charakter reálných způsobů klasifikace v různých předmětech. Je velký rozdíl, jestli
chceme počítat „průměr“ např. v matematice a např. ve výtvarné výchově: Známky v obou dvou předmětech bývají udělovány tak rozdílně, že
je potřebné využívat raději různé početní (statistické) metody.
Otázky k promyšlení
Pokud vyučujete různé předměty, liší se Vaše známkování v nich? Jak?
A proč se liší?
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Na dokreslení uvedeme příklady, všechny jsou ze skutečného
známkování žáků základních škol v různých předmětech (v průběhu
řady týdnů nebo až měsíců). Na obrázku jsou známky 1 až 5 a počet
(četnosti, histogram) jejich udělení, tj. kolik známek učitel v daném
předmětu při klasifikaci všech žáků celkem použil, můžete si klidně
představit i relativní (procentuální) počty či poměry. První příklad se
týká matematiky, druhý českého jazyka, třetí výtvarné výchovy, čtvrtý
kritéria „aktivita“ (z kriteriálního způsobu hodnocení) ve fyzice. Příklady
jsou vybrány tak, aby se na nich daly ukázat některé obecné zákonitosti.

Matematika, 8. ročník

známka
1
2
3
4
5

četnost známky
••••
•••••••••••••
••••••
••
•••

Český jazyk, 5. ročník

známka
1
2
3
4
5

četnost známky
••••••
•••••••••••
••••••
••••
••

Výtvarná výchova, 3. ročník

známka
1
2
3
4
5

četnost známky
•••••••••••••••
••••
••
•
–		
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Fyzika, 8. ročník, kritérium „aktivita“ známka
1
2
3
4
5

četnost známky
••••••
••
•
•••
••••••••

Vlastnosti tzv. rozložení četností jsou viditelně různé v různých
předmětech. Proč? Souvisí to s poměrně obecnými způsoby, jak učitelé
přistupují ke klasifikaci:
První viditelný rozdíl je mezi předměty „výchovnými“ a předměty „vzdělávacími“ (hlavně přírodovědnými). Ve výchovných předmětech vysoce převažují jedničky nad ostatními známkami, rozložení
četností je jednovrcholové typu L. Příčinou takového „hodnocení“ může
být např. společenská zvyklost nebo tendence učitelů pomíjet střední
a horší výkony žáků, resp. upřednostňovat výkony lepší (z důvodu vyzdvihování pozitivních jevů). Nedejte se zmást příkladem již z páté třídy, učitel používal podobné četnosti i v ostatních ročnících.
Další viditelný prvek bývá zvětšený a vybočující počet pětek (lokální vrchol v průběhu četností). To může vést ke zjištění používání
stupně „nedostatečně“ nikoliv jako stupně klasifikačního, ale ke zdůraznění „nevyhovění“ žáka v daném úkolu. To ukazuje na chybný postup
učitele při klasifikaci, protože tím vybočuje z její logiky a používá pětku
jako nástroj negativního soudu nad žákem, což je poněkud (spíš velmi
a někdy i zcela) nesprávné. Rozlišujte „pětku jako klasifikaci“ a „pětku za trest“! Do početního zpracování klasifikace nesmí patřit pětky
vyjadřující postoj učitele k žákovi.
Některé posuzované jevy jsou silně atypické, viz četnosti kritéria
„aktivita“. Zde je vysvětlení celkem jasné, učitel si spíše všimne žáků vybočujících z průměru (to platí obecněji), u aktivity ani nemá důvod příliš
rozlišovat mezi póly hodnotící škály.
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Již méně viditelné na pohled je (odůvodnění tohoto zjištění již vyžaduje početní zpracování z řady klasifikací od různých učitelů a předmětů), že průběhy četností neodpovídají v některých případech tzv.
normálnímu rozloženi („Gaussova křivka“), i když to na první pohled
tak může vypadat.
Zapamatujte si
Statistické metody předpokládají pro jejich správné použití obvykle
řadu (omezujících) podmínek. Měli bychom je vždy respektovat.
Otázky k promyšlení
1. Jaké metody zpracování známek znáte?
2. Zkuste si znázornit četnosti známek, které jste udělili svým žákům
v posledním období (zvolte si jeden libovolný předmět a časové
období takové, aby známek bylo aspoň 20–30). Jaký průběh tyto
četnosti mají?
3. Zpracujte četnosti pro různé předměty, pokud jich učíte více. Liší se
průběhy četností v různých předmětech? Jestliže ano, jak?
Je nutné na tomto místě uvést, že způsob rozložení četností známek
je jedním z klíčových momentů pro použití nějaké výpočetní (statistické) metody, nebo naopak striktní zamítnutí jejího použití (a to zejména)!
Stejně tak je jednou z častých omezujících podmínek i počet hodnot používaných pro statistické zpracování. Jestliže za pololetí dostane žák dvě nebo tři známky, pak je to po formální stránce dost málo
na jakéhokoliv objektivní posouzení (možná snad jen s výjimkou třech
zcela stejných klasifikačních stupňů), natož pro nějaké počítaní. Zde
existuje souvislost s tzv. rozděleními pro rozsáhlost výběrů („množství
údajů pro zpracování“): Pro malé výběry není vhodné zohlednit normální rozdělení, ale např. t-rozdělení. Pro něj ovšem platí jiné metody
výpočtů než „spočítání střední hodnoty aritmetickým průměrem“.
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Další omezující charakteristikou je (ne)náhodnost udělené známky. Většina statistických metod (zejména těch základních) je založena
na vzájemné nezávislosti získaných údajů (známek). Klasifikace žáků
je specifická v řadě ohledů, například zkoušení v situaci „nauč se to, já
tě vyzkouším“ vede ke známce, která není (statisticky ani prostou úvahou) příliš srovnatelná s ostatními, stejně tak opakované zkoušení nebo
psaní testů a písemek na prakticky stejné téma během krátkého období vede k nenáhodnosti vztahů mezi získanými známkami („dnes i zítra umí žák prakticky to samé“, takže proč ho zkoušet znova). Jedním
z možných (nejen teoreticky) východisek je tak velmi častá klasifikace,
že naopak poměrně dobře vyeliminuje takové souvislosti.
Otázky k promyšlení
Používáte pro zpracování jen známky „náhodné“, nebo i vzniklé při různých pro žáky atypických a jimi těžko ovlivnitelných situacích?
V praxi je častým přístupem ke klasifikaci respektování různé
důležitosti (významnost, váha) známek udělených při posouzení různých typů prací a projevů žáka. To vede k (číselnému) vážení
jednotlivých známek při zpracování a k zesložitění výpočtů, pro které
se již bez počítače neobejdeme. Nejde ale o principiálně nový přístup
ke zpracování známek, jen jsou tyto váhy navíc zohledněny – dá se
přiblížit představou, že „důležitější známky“ započítáme vícekrát, aniž
bychom jakkoliv měnili způsob výpočtů. Logicky pochopitelná věc
může být navíc zatížena obvykle číselně chybným vnímáním vah člověka, který má tendenci zdůraznit číselně váhu více, než jak si představuje (jde o nepoměr mezi kvalitativní představou a kvantitativním
vyjádřením). Existují metody, jak vhodně určit váhy, jsou nejčastěji
z oblasti vícekriteriálního rozhodování. Mimochodem, tyto metody
jsou vynikajícím způsobem realizace hodnocení při obecně pojatém
subjektivním posuzování (téměř čehokoliv, v situacích posuzování
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a výběru variant, kam klasifikace s následným sumativním shrnutím
jednoznačně patří)!
Zapamatujte si
Používání vah je možné, tvoří ale jen „nadstandard“ k používaným metodám. Liší se vlastně jen tím, že známky s větší váhou se„započítají více
podle hodnoty váhy“, výpočet se principiálně nemění.

4 Výpočty se známkami
a statistika
Abychom věděli, kam patří nástroje pro výpočty, nahlédneme
do statistiky zjednodušeným a velmi stručným přiblížením statistiky
jako takové: Zabývá se hromadnými jevy a veličinami, u kterých lze předpokládat opakovatelnost pozorování či měření. Z toho ovšem s mírnou
nadsázkou vyplývá filosofická úvaha, zda klasifikaci a její výsledky lze
považovat za hromadný jev (protože „několik kusů známek“ není hromadou) s rozumnou opakovatelností (zapomínání, různé metody ověřování žákova výkonu apod.). Je také možné považovat i soubor několika známek za zpracovatelný, ale v tomto případě máme na mysli vztah
tohoto tzv. vzorku dat (nazývaného též výběr z populace) ku základní
populaci; populací není míněno lidstvo, ale vše to, co pro zpracování
sledujeme, v tomto případě posouditelné výkony žáka. Statistické charakteristiky počítané v reálné praxi téměř vždy na výběru (např. udělené
známky za některé projevy žáka ve školním roce) jsou tedy vlastně jakýmisi odhady jejich protějšků v populaci (teoreticky možné udělitelné
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známky za všechny projevy žáka, kdybychom „známkovali nepřetržitě“).
Přestože v tomto odstavci jsou vysloveny spíše pochyby, připomeňme,
že jakákoliv alespoň trochu vhodná metoda je lepší než špatná či špatně použitá anebo žádná.
Od tohoto je jen malý krok k chápání vlastností známek v obecnějším pojetí informačním, které je v jistém smyslu základnější, rozumnější
či účinnější než pouhé statistické zpracování, ale vyžadující zároveň již
podstatně hlubší porozumění teoretickým vztahům (byť s menším počtem „vzorečků“).
Kromě výpočtů, které jsou bez obtíží proveditelné zpaměti, nejsou
dále v textu uváděny matematické vzorce, protože již mírně složitější
výpočty než ty „z hlavy“ asi skoro nikdo v praxi provádět nebude. Dalším důvodem je, že zájemci o matematické podklady použijí ucelené
publikace a učebnice statistiky, a v neposlední řadě i již zmíněné zaměření textu, který nechce být učebnicí statistiky, uvádí jen její vybrané
a aplikovatelné myšlenky a směřuje k pochopení důležitých principů
klasifikace a jejího zpracování.
Otázky k promyšlení
1. Znáte počítačové programy, které umožňují výpočetně zpracovávat známky?
2. Znáte statistické možnosti zpracování dat v tabulkových kalkulátorech Excel, Open Office, Libre Office?

4.1 Typy (statistických) dat
Nyní ukážeme na příkladech, s jakými typy údajů můžeme pracovat, abychom došli k lepšímu vymezení a pochopení známky
jako typu dat. Důvodem je, že pro různé typy dat můžeme použít
jen příslušné metody výpočtů (podrobnosti v literatuře), tedy, řeče-
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no z druhé strany, pro některé typy údajů nesmíme některé metody
použít (!).
Začneme s příklady:
První příklad:
Při tělocviku zjišťujeme, za jak dlouho uběhnou žáci naší třídy 100 m.
Získáme výsledky, jejichž část je uvedena v tabulce:
čas
počet žáků

13,2
2

13,4
3

13,9
1

14,0
4

14,2
atd.
3		

Sledovali jsme čas a zjišťovali, kolik žáků tohoto času dosáhne (v reálné situaci sice „necháváme žáky běžet a zjišťujeme čas“, ale pro výpočet je základem čas, nikoliv žák nebo počet žáků, protože čas je to, co
dopředu neznáme a co sledujeme, zjišťujeme).
Zjištěné údaje (čas) mají jednu základní vlastnost: Jsou to běžná čísla, přímo vyjadřují „kolik“, tedy kolik sekund žáci potřebují na uběhnutí
dané vzdálenosti. Jestliže zjištěné údaje jsou čísly, pak se označují
jako kardinální (číselné, též numerické, kvantitativní či metrické – názvosloví je v různých publikacích různé) údaje.
Druhý příklad:
Žáci se zajímají o barvy aut, která jezdí kolem školy. Během přestávky
zjistí např. následující barvy projetých aut a počet aut těchto barev:
		
barva auta		 počet aut 				
		modrá		 4
		bílá		 7
		červená		 3
		černá		 5
		
atd.
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Sledovali „auta“, ale zajímali se o jejich barvy, v tabulce je celkový
počet aut daných barev. Odpověď je slovní (konkrétní barva).
Sledované hodnoty, barvy, mají dvě podstatné vlastnosti: Nejsou to
čísla, tedy nevyjadřují číselně „kolik“, ani je nelze uspořádat podle nějaké „hodnoty“ (těžko se dá říci, že modrá je větší než červená, že hnědá
je důležitější a významnější než bílá apod.). Jestliže zjištěné údaje nejsou čísly, ani je nelze uspořádat podle nějaké míry, pak se označují jako nominální (pojmenované) údaje. Takovými údaji jsou často
vlastnosti věcí, prostá „nesouvisející fakta“. Příkladem mohou být např.
názvy jídel při sledování druhů jídel v jídelně, názvy časopisů při zjišťování toho, co vybrané osoby čtou apod.
Otázky k promyšlení
Jaké další příklady nominálních údajů můžete uvést?
Třetí příklad:
V hodině rodinné výchovy zjišťujeme u děvčat oblibu „zamilovaných“ románů. Pro vymezení oblíbenosti použijeme škálu s vymezenými stupni
obliby („míra obliby“) a sečteme počty jednotlivých odpovědí.
odpověď
počet odpovědí
velmi oblíbené
9
spíše oblíbené
4
jak kdy
6
spíše neoblíbené
3
velmi neoblíbené
2
V charakteru („tvaru“, zápisu) odpovědí vidíme na první pohled, že
odpovědi jsou slovní, tedy nejsou to čísla, k tomu přidáme ještě skutečnost, že od jedné strany variant odpovědí směrem ke druhé roste míra
oblíbenosti, lze říci, že nějaká volba odpovědi je „významnější, lepší,
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důležitější“ než předchozí, existuje zde jistá uspořádanost jednotlivých
variant odpovědí.
Varianty odpovědí mají dvě podstatné vlastnosti: Již to nejsou běžná čísla, tedy nevyjadřují číselně „kolik“, bývají to slova (sousloví), ale
odpovědi (jednotlivé výroky) lze uspořádat (v příkladu podle míry oblíbenosti) např. podle významnosti, důležitosti nebo obecné „hodnoty“.
Jestliže zjišťované údaje nejsou čísly, ale lze je uspořádat podle nějaké míry, pořadí, pak se označují jako ordinální (uspořádané, též
pořadové) údaje.
Nyní je vidět, že známku zařazujeme do ordinálního typu údajů.
Známka není číslo (protože je to pouze „klasifikační stupeň“), ale existuje uspořádání známek podle „kvality“ známky či „úspěšnosti žáka“
oceněného daným stupněm. Pro účely statistiky je jedno, jestli pro výpočty řadíme stupně zleva doprava nebo naopak (tj. od stupně výborně
ke stupni nedostatečně anebo naopak).
Poznámka: Druhy údajů můžeme dělit ještě trochu jinak, např. se
v literatuře uvádějí data dichotomická, stejně tak ve statistice můžeme data různě transformovat, ale tyto informace jsou mimo základní
pohled na známky a jejich zpracování, na formativní a sumativní hodnocení.
Otázky k promyšlení
O jakých způsobech zpracování dat jste se dozvěděli ve svém předchozím studiu na jakékoliv škole nebo v jakémkoliv kurzu či školení? Použili
jste získané informace pro svoji praxi učitele?
Co plyne z rozdělení sledovaných údajů na tyto tři skupiny,
a v důsledku i pro zpracování známek? V podstatě platí, že
• metody statistických výpočtů vhodné (určené) pro daný typ údajů
lze použít vždy pro ně, dále pak navíc
• metody vhodné pro nominální údaje lze použít i pro ostatní typy
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•

metody vhodné pro ordinální údaje lze použít dále jen pro údaje
kardinální.
Znamená to, že např. aritmetický průměr (jako metoda výpočtu
střední hodnoty) definovaný přímo pro údaje kardinální (a s dalšími
nutnými předpoklady) nemůžeme použít pro údaje ostatních typů,
tedy ne pro ordinální, kam známka patří!!!
Nezmiňujeme se dále o řadě různých a poměrně stále ještě podstatných věcech, např. o tom, že známky tvoří rozdělení diskrétní čili nespojité (jsou to samostatné oddělené stupně), pro které platí poněkud jiné
zákonitosti než pro údaje spojité, a že např. tzv. normální rozdělení (pro
které se používá většina tzv. „obvyklých“, „známých“ či „běžných“ metod
výpočtů včetně např. aritmetického průměru, který pro známky nepoužívejte) vychází z rozdělení spojitého atd.; statistiky, které dávají k dispozici hodnoty bez ohledu na normalitu rozdělení, se nazývají robustní.
Stejně tak existuje skupina statistických metod, které nepředpokládají konkrétní rozdělení údajů (tj. četnosti čili počty známek) – nazývají
se neparametrické metody (neparametrické testy). Nejvíce se užívají
k analýze údajů, které nevyhovují požadavkům na rozdělení v parametrických metodách, kam známky často patří (resp. právě testuji hypotézy
o parametrech rozdělení). Druhým důvodem, proč používat neparametrické testy, je fakt, že jsou často jedinou dostupnou metodou pro určité
typy údajů, například pro ordinální data. Toto berte jako ukázku, že se
známkami lze sice udělat leccos, ale pokud správně, pak s alespoň
minimálními znalostmi aplikované statistiky.

4.2 Statistické ukazatele a vybrané metody
Zapamatujte si
Budete-li chtít něco ze známek „spočítat“, vyberte si některou z dále
uvedených metod výpočtů. Nejsou samozřejmě jediné, ale základ-
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ní a vedou k rozumnějším výsledkům než jen neodůvodněný pohled
na známky. Metody jsou zároveň cestou k přemýšlení o vlastnostech
známek a k následné (sebe)reflexi.
V obecném podvědomí o statistice bývá to, že častým způsobem
shrnutí nějakých údajů jsou míry polohy (centrální tendence, střední
hodnoty, v běžné řeči nevhodně nazývané „průměry“) a míry variability („rozptyly“, kam patří např. směrodatná odchylka pro číselné
údaje). To je rozumná představa, ale bez pochopení vlastností známek
z klasifikace a jen sama o sobě není pro praxi vyhovující. Například
výstupy z různých počítačových programů pro školní administrativu
deklarující výsledky typicky jako průměr a rozptyl jsou silně zavádějící,
pokud jim budeme přikládat velkou důležitost a považovat je za správné, neboť jsou „zpracované počítačem“.
Nejvíce uvažovanou hodnotou počítanou je míra polohy známá
jako střední hodnota (nesprávně chápaná jako „průměr“ se zavádějícím významem jako „průměr aritmetický“). Pro všechny typy údajů
můžeme použít modus, což je nejčastěji se vyskytující údaj ve sledovaném souboru dat. U známek tedy ta, které je nejvíc (na počet,
na kusy), např. u souboru známek 2, 2, 3, 3, 3, 4 je modus 3 (trojek
je nejvíc), u souboru 1, 2, 2, 5 je to dvojka. Protože střední hodnoty charakterizují „prostředek“ souboru, můžeme použít modus jako
vhodnou„typickou“ hodnotu i pro stanovení sumativního hodnocení (např. pro známku na vysvědčení, čtvrtletní hodnocení, vymezení
úrovně žáka v předmětu).
Otázky k promyšlení
Jaký je modus známek z nějakého Vašeho hodnocení žáků? Použijte pro
výpočet údaje z klasifikace libovolného žáka za co nejdelší dobu školního roku.
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Může se stát, že dvě (i více) známek nějakého žáka je stejně početných. Pak říkáme, že rozdělení četností (počtu) známek je bimodální
(vícemodální). Příkladem jsou třeba známky 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4 (dvojek
i trojek je nejvíce a zároveň stejně) nebo 2, 2, 3, 5, 5 (dvojek a pětek je
nejvíce). Nevýhoda modu se tedy projeví v bimodálním rozdělení. To
bývá při malém počtu známek a nejčastěji v případě, kdy známky žáka
jsou na rozhraní sousedních klasifikačních stupňů nebo kdy žák dosáhne výjimečně několika číselně význačných úspěchů nebo neúspěchů.
Hodnota modu tedy není jediná, anebo je stanovena pouze formálně
matematicky jako jeden z vrcholů, což není pro praxi vhodné. Příkladem mohou být soubory známek 1, 1, 2, 2 (modus je 1 i 2) nebo 1, 1,
2, 3, 3 (modus je 1 a 3). V takových případech bychom měli analyzovat
známky další zvolenou metodou.
Pro údaje ordinální je definován medián jako hodnota tzv. prostřední. Medián získáme tak, že seřadíme sledovaný soubor od jedné
strany škály ke druhé (všechny známky „od jedniček k pětkám“ nebo
naopak) a vezmeme v pořadí fyzicky prostřední údaj. Ten je mediánem.
Medián je klasickým způsobem výpočtu pro nominální údaje, je použitelný i pro ostatní typy údajů, je vhodný pro vysvětlení výpočtu střední
hodnoty a zároveň i názorný.
Pokud je sledovaných hodnot sudý počet, pak může být mediánem
jak hodnota těsně vlevo od prostředku, tak i těsně vpravo (u lichého
počtu známek je „prostřední“ známka jediná, medián je jednoznačně
uprostřed). Nejsou-li shodné, pak (záleží na dohodě ve statistickém
zpracování) jednu z nich vybereme (ale pak vždy buď jen tu „vlevo“,
nebo jen tu „vpravo“). Příklady: Pro známky 1, 2, 2, 3, 4 je medián 2, pro
známky 1, 1, 1, 1, 3, 5 je medián 1, pro známky 2, 2, 3, 3, 3, 4 je medián v každém případě 3, pro známky 2, 2, 2, 3, 3, 4 může být medián
2 i 3 (vezmeme hodnotu „vlevo“, tedy ho stanovíme jako 2). Vychýlení
od středu mezi klasifikačními stupni s přiložením významu takto zpracované polohy rozdělení může být tedy zavádějící. Medián poskytuje
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tendenční hodnoty i při malém počtu známek pouze dvou stupňů, kdy
se medián rovná při lichém počtu známek známce četnější (např. 2, 2,
2, 3, 3 má medián 2), zde bychom jistě měli uvážit potřebnost další klasifikace.
Otázky k promyšlení
Jaký je medián známek z nějakého Vašeho hodnocení žáků? Použijte
pro výpočet údaje z klasifikace libovolného žáka za co nejdelší dobu
školního roku.
Pro ordinální údaje včetně známek je z různých důvodů ale vhodnější používat metody upřednostňované pro údaje ordinální. Z nich
můžeme vybrat mj. ordinální medián. Ten ale zpaměti počítat nebudeme, přestože vzorec pro výpočet není nijak složitý. V praxi jsou rozdíly
ve výsledcích mezi mediánem a ordinálním mediánem poměrně malé,
i když ne vždy zanedbatelné.
Vztah mezi modem a mediánem: Jestliže si jsou obě hodnoty rovny, pak můžeme říci, že s poměrně velkou pravděpodobností je střední
hodnota známek právě tato, a v případě, že tímto způsobem přemýšlíme o známce shrnující (na vysvědčení), pak (při správně vedené klasifikaci) ji můžeme celkem s klidným svědomím považovat za výsledek.
Ve většině předmětů učitelé klasifikují tak, že používají více „lepších“
známek, v tomto případě je typické, že modus je menší než medián (tj.
modus je blíže ke stupni „výborně“). Pak bychom měli uvažovat i o výpočtu variability.
Otázky k promyšlení
Vypočtěte modus a medián ze známek několika žáků. Liší se u většiny
žáků nebo jen u málokterých z nich?
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Variabilita udává, jak moc jsou údaje rozptýleny od střední hodnoty. Jestliže jsou shluknuté kolem středu, je variabilita menší, než když
jsou hodnoty od středu dále. Ve vztahu ke známkám se dá říci, že klasifikace žáka s malou variabilitou ukazuje na vyrovnanost výsledků, klasifikace s velkou variabilitou poukazuje naopak na nevyrovnanost výsledků. V prvním případě můžeme považovat střední hodnotu za více
pravděpodobný odhad skutečného stavu, tedy střední hodnota může
vést k sumativnímu hodnocení. Ve druhém případě musíme hledat příčinu nevyváženosti klasifikace a až poté můžeme přemýšlet o sumativní hodnotě, protože střední hodnota nemusí vyjadřovat skutečný
stav věci, tedy „průměrné“ žákovy schopnosti. Opět připomeneme, že
známka je údaj vzniklý často subjektivně a může vyjadřovat vztah učitele k žákovi, tudíž vyšší variabilita může indikovat i problémy učitele!
Výpočet variability vyžaduje znalost vzorců a nebudeme ho v běžné praxi provádět zpaměti. Pro ordinální údaje včetně známek můžeme používat např. metodu diskrétní ordinální variance (v literatuře
se používá též zkrácené označení dorvar) a např. pro kardinální údaje
(čísla) je typická směrodatná odchylka. U známek zhruba platí, že dorvar o velikosti cca do 0,7–1 ještě nesymbolizuje „velmi velké výkyvy
ve známkách“, vyšší hodnoty již obvykle indikují zřetelně nestejnorodost klasifikace nebo výkonů žáka.
Opět připomeňme, že klasifikace je akt učitele nad výkonem žáka
a že odchylky mohou být způsobeny i průběžnou změnou pohledu učitele nebo uvažovaných norem použitých pro hodnocení i jinými různými vlivy.
Zapamatujte si
Sebereflexe učitele je nezbytnou částí uvažování nad jakýmikoliv výsledky žáků.
Klasifikace by neměla zohledňovat náhodné vlivy působící na výkon
žáka a na jeho hodnocení učitelem.
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Jestliže vypočtené charakteristiky ukazují na „nevyhraněný“ výsledek, pak v praxi přicházejí na řadu různé další možnosti (zpracování)
klasifikace, jak se přiklonit k jednomu nebo druhému stupni s využitím
klasifikace, např.
• dodatečné vyzkoušení,
• „závěrečná“ písemka před vysvědčením,
• zvýšení důrazu na „čtvrtletní“ písemku,
• zanedbání známek např. za pětiminutovky nebo za úkoly apod.
Ty ale často neprobíhají za srovnatelných podmínek, za kterých
byly stanovovány předchozí známky (z pololetí), jsou východiskem
z nouze. Obecným řešením je natolik dostatečná průběžná klasifikace, aby byly sporné případy postupně minimalizovány. Je pravda, že
asi vždy zůstane několik „nejasných“ případů, kdy celkovou známku
nakonec stanovíme se zdůrazněním jiných kritérií. Zde ale opět velmi
pomůže počítač s vhodným programem, který průběžně upozorňuje
na nevyhraněné hodnoty, a naopak na různé tendence anebo případy
vybočující nějak z řady.
Nezmiňujeme se o mimoklasifikačních způsobech rozhodnutí, jak
vymezit shrnující známku (na vysvědčení), které do výpočetních metod
nepatří, např. „ve výtvarce mu trojku dát nemůžu“, „minule jsem přilepšil, teď uberu“ nebo „pořád zlobí, tak mu dám čtyřku“.
Otázky k promyšlení
Jak často odůvodníte známku žáka na vysvědčení nějakým nevýpočetním způsobem zohledňujícím známky, případně přímo bez ohledu
na ně?
Poslední informace o metodách výpočtů se týká hledání a vymezování vzájemných vztahů mezi skupinami údajů (pro kardinální údaje je
v podvědomí zažitý korelační koeficient udávající závislost mezi dvěma
veličinami). Pro ordinální údaje bychom ovšem využívali spíše kontin-
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genční tabulku. S její pomocí bychom mohli zjišťovat např. souvislosti
mezi známkami jednotlivých žáků – to může ukazovat na podobný styl
učení, nebo zda souvisí známky daného žáka z různých typů posuzovaných aktivit – pokud ne, ukazuje to na různou míru možnosti zvládnout
dané typy úloh s nezbytným zohledněním v dalších pedagogických
opatřeních. Opět připomeňme, že velká část vztahů vyplývajících ze
známek nemusí být jasná na první pohled, jen malá část žáků má „ze
zkoušení dvojky a z písemek vždy jedničky“.
Otázky k promyšlení
Uvažovali jste již ve své praxi nad obecnějšími souvislostmi a významy,
které mohou přinést známky celé třídy zpracované celkově?

5 Výpočty zpaměti
Některé z již uvedených metod jsou takové, že jejich výpočet je zcela nenáročný i při počítání bez pomůcek (kalkulačka, počítač). K nim patří zejména již uvedený modus a medián.
Jednou z velmi mála dalších metod, které mohou být použitelné
pro zpracování známek jen z hlavy, je useknutý aritmetický průměr.
I když název metody obsahuje slova „aritmetický průměr“, v žádném
případě tuto metodu nepovažujte za shodnou s metodou výpočtu nazývanou aritmetický průměr (hlavní důvody byly již uvedeny)! Jednou
z podmínek, za které můžete useknutý aritmetický průměr použít, je
větší počet známek, pro běžnou praxi uvažujme minimálně cca 8 až 10
známek. Počítá se tak, že
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•

•
•

seřadíte známky od jednoho kraje ke druhému, tedy od jedniček
směrem k pětkám anebo naopak (je to jedno), např. známky žáka
získané za pololetí 2, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 5 lze seřadit 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 5
nebo 5, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1;
od každého kraje (zleva i zprava) „useknete“ čtvrtinu (25 %) počtu
známek, tedy v příkladu 1, 1 a 5, 3;
ze zbytku spočítáte klasicky aritmetický průměr, tedy v příkladu ze
známek 1, 1, 1, 2, vyjde 1.25. To je vše.

Otázky k promyšlení
Víte, kde jinde se tato metoda (i když trochu modifikovaná) běžně používá?
Další krok již nepatří do výpočtu, ale je logickým potřebným krokem: Porovnejte hodnotu useknutého aritmetického průměru s modem
a s mediánem. Pokud jsou totožné, pak je vysoká pravděpodobnost
toho, že souhrnná vypočtená známka odpovídá skutečnému posuzovanému stavu žáka. V tomto příkladu je modus 1 (nejvíce je jedniček),
medián také 1 („uprostřed“ je jednička), useknutý aritmetický průměr
po zaokrouhlení je 1, tedy souhrnná známka 1 je velmi rozumným posouzením žákovy celkové práce.
Závěrečnou ukázkou výpočtů je několik příkladů. V tabulce jsou
uvedeny různé soubory známek a k nim vypočtený modus, medián,
ordinální medián a useknutý aritmetický průměr, pro porovnání i aritmetický průměr (opět s připomenutím, že ho používat nelze, ale je zajímavé vidět a porovnat, jak se někdy významně liší od skutečnosti, a jak
tím může jeho použití žákům ublížit). V dalším ze sloupců je uveden
rozptyl, počítaný jako diskrétní ordinální variance, aby byly vidět rozdíly
mezi různými typy souborů známek. Příklady jsou voleny úmyslně tak,
aby byl u všech modus 1, tedy aby na první pohled odpovídala střední
hodnota vedoucí k sumativnímu hodnocení stupni „výborně“. Kromě
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dvou až tří případů jsou známky takové, že hodnocení žáka by mělo být
skutečně a asi i překvapivě „za jedna“…
Známky modus medián ordinální useknutý dorvar aritmetický pozn.
			
medián aritmetický		
průměr
				průměr 					
1,1,1,1,2
1
1
1.1
1
0.3
1.2
Tyto čtyři
							
příklady se
							
liší jen
							
dorvarem, ale
							
jinak stále „za
							
jedna“!
1,1,1,1,3
1
1
1.1
1
0.6
1.4			
1,1,1,1,4
1
1
1.1
1
1.0
1.6			
1,1,1,1,5
1
1
1.1
1
1.3
1.8			
1,1,1,5
1
1
1.2
(1)
1.5
2.0
Pro useknutý
							
a. p. i obecně
							
je již málo
							
hodnot.
1,1,1,1,2,3,3 1
1
1.4
1.3
0.9
1.7
Spíše stále
							
ještě
							
„výborně“.
1,1,1,2,2,3,3 1
2
1.8
1.7
0.9
1.9
Hraniční
							
příklad, zde
							
již spíše
							
„velmi
							
dobře“.
1,1,1,2,2,3,5 1
2
1.8
1.7
1.4
2.1
Již velká
							
variance.
1,1,1,1,1,3,5 1
1
1.2
1.0
1.3
1.9
Zde je
							
shrnující
							
jednička!
							
Aritmetický
							
průměr je
							
jasně mylný.
1,1,1,1,1,5,5 1
1
1.2
1.0
1.6
2.1
Zde též!

Otázky k promyšlení
Porovnejte u několika žáků modus, medián a useknutý aritmetický průměr vypočtené z jejich známek. Liší se hodnoty u většiny žáků nebo jen
u málokterých z nich?
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Uvedené (i další jiné) metody jsou inspirací pro přemýšlení o vypovídacích možnostech klasifikace, o kvantitativním pohledu na hodnocení žáků. V každém případě jednou ze základních možností zpracování klasifikace a celého pohledu na hodnocení a známky je použití
přirozené moudrosti učitele, která by měla být vždy nad věcí a která
ve své poznatkové sféře zahrnuje i poznatky potřebné pro statistické
zpracování známek.
Otázky k promyšlení
Zkuste ve své klasifikaci najít „hraniční“ příklady známek žáků např.
z pololetí, jejich sumativní hodnocení (známku na vysvědčení) a porovnejte s výsledky podle uvedených statistických metod. Liší se od Vašeho
hodnocení? Pokud ano, proč?
Zapamatujte si
I bez počítače lze známky zpracovávat. Pokud ale s jeho využitím, pak
je nezbytně nutné znát výpočetní metody použité v programu, aby výsledky nebyly učitelem interpretované chybně.

6 Výpočty s počítačem
Vhodný program pro počítač může učiteli práci skutečně zjednodušit. Nejen při běžné administrativě, pro kterou je pomoc počítače zřejmá,
ale rozhodně i při některých činnostech spojených s hodnocením a zpracováním klasifikace. Jestliže budete chtít programy opravdu používat, počítejte s tím, že při opravdu profesionální práci počítač Vaše pedagogické
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činnosti zkvalitní, ale zpočátku musíte věnovat počítači více pozornosti, než
se zmocníte jím nabízených možností. Nezaměňujte ale nácvik obecných
dovedností práce s počítačem s využíváním pedagogických (i jiných aplikačních) programů! To první vyžaduje i řadu měsíců úsilí, ale potom velmi
rychle zvládnete programy pedagogické, určené učitelům.
Jaký je vztah učitelů k používání počítače při hodnocení žáka? Podle
některých průzkumů cca čtvrtina až dokonce polovina učitelů by uvítala
počítač jako pomocníka při zpracování údajů z hodnocení a klasifikace.
Preference je dávána rutinním výpočtům a zpracování přehledů a výkazů,
což je v souladu s rozdělením rolí mezi počítačem a učitelem, jehož úkolem je pedagogická diagnostika s přenechání výpočtů programům. Pokud
se někomu zdá být ona čtvrtina málo, uvažte, že je to podstatně víc než
obvykle uváděných několik málo procent tzv. novátorů, kteří (bez ohledu
na profesi) se snaží do svého oboru zavádět novinky a používat je.
Ve vztahu ke klasifikaci je role počítače daná možností zpracovávat
její výsledky (známky), při které ušetří vhodný program mnoho času potřebného na výpočty. Učiteli zbývá pedagogické posouzení a analýza výsledků, tedy činnosti zbytečně nezatěžující a naopak zcela nutné.
Problémem existujících programů je správnost použití výpočetních metod. Pravděpodobně žádný program pro administrativu
školy a pro práci učitele kromě dále uvedeného neobsahuje správné
metody statistických výpočtů se známkami a zpravidla ani více různých (výše uvedených) vhodných metod. I když je počítání aritmetického průměru pro výkazy dáno „shora“ (to je jediný důvod, kdy jsme
v rámci subordinace nadřízeným složkám nuceni tuto metodu použít),
ve třídě bychom si jeho použití neměli dovolit.
Otázky k promyšlení
1. Pokud znáte počítačové programy, které umožňují výpočetně zpracovávat známky, znáte i statistické metody, kterými známky zpracovávají?
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2. Jsou tyto metody součástí návodu (uživatelského popisu) programu, nebo jsou uživateli nesmyslně skryty?
3. Jsou tyto metody výpočetně správně?
Kantorův notes je zřejmě jediný dostupný program, který zpracovává „průměry“ známek ordinálním mediánem a rozptyl známek diskrétní ordinální variancí (dorvarem). Je to program určený především
pro vedení a zpracování (kriteriálního) hodnocení. S ohledem na možnost vedení klasifikace žáka ve více kategoriích („sloupcích“, „typech
úkolů a jevů“) je důsledkem vyšší vypovídací hodnota známek, vyšší informační nasycenost klasifikace.
Kantorův notes umožňuje dále zaznamenávání pedagogických údajů
o žácích a třídách včetně klasifikace a i slovního hodnocení, třídění a tvorbu statistických přehledů, podporu při vytváření učitelské přípravy na hodinu včetně zpracování plánů na pololetí či celý školní rok, vedení běžných
přehledů souvisejících s hodnocením apod. Kantorův notes má tedy širší
uplatnění v učitelské práci a přispívá k profesionalizaci učitele.
Druhá stručná zmínka o programech se týká programů z oblasti vícekriteriálního rozhodování. Jejich použití pro pedagogickou praxi je
možné při zohlednění důležitosti klasifikace za různé typy projevů žáka
(zkoušení, písemky, pětiminutovky, příprava, aktivita…), které jsou kvalitou nebo kvantitou nesouměřitelné.
Otázky k promyšlení
Používáte pro evidenci a zpracování známek nějakou formu vícekriteriální evidence a zpracování?
Zapamatujte si
I bez počítače lze známky zpracovávat. Pokud ale s jeho využitím, pak
je nezbytně nutné znát výpočetní metody použité v programu, aby výsledky nebyly učitelem interpretované chybně.
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7 Analogie výsledků
s výroky učitelů
Tato část ukazuje na to, co „statisticky“ znamená, když se řekne… Nejprve uvedeme příklady výroků souvisejících se střední hodnotami. Existuje jasná analogie mezi definicemi poloh rozdělení a používaným slovním odůvodněním sumativního hodnocení žáků:
• Zpracování hodnot s využitím modu jako ukazatele polohy rozdělení odpovídá v pojetí sumativního hodnocení výroku typu „žák má
nejvíc jedniček (dvojek, trojek…), takže je na jedničku“.
• Zpracování hodnot mediánem odpovídá výroku „žák má i řadu
lepších i horších známek, ale známky se v podstatě pohybují kolem …“.
• Nesprávné zpracování hodnot aritmetickým průměrem odpovídá
nejběžnějšímu výroku „žák má průměr známek takový a takový, takže je na …“.
• Zpracování číselných údajů useknutým průměrem můžeme přirovnat k analogii v slovním odůvodnění sumativního hodnocení žáků
výrokem typu „žák má nějaké lepší i horší známky, ale ty jsou spíš
jen náhodné, na jedničku se našprtal, pětku má za úkol, jinak jsou
známky typicky kolem …“.
Otázky k promyšlení
Zapište si svoje výroky, kterými odůvodňujete celkovou známku žáků
v předmětu např. ve čtvrtletí nebo pololetí, tedy odůvodňujete svoje
sumativní ohodnocení.
1. Roztřiďte je poté do skupin, které odpovídají výše uvedeným skupinám.
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2. Existují výroky, které neodpovídají uvedeným metodám, ale zřejmě
jiným výpočetním ano?
3. Existují výroky, které neodpovídají metodám ani uvedeným, ani jiným výpočetním? Proč je používáte? Jak žákům odůvodníte jejich
použití?
Obdobně najdeme souvislosti vysvětlitelné variabilitou známek:
Výrok typu „má (skoro) samé jedničky (dvojky…)“ znamená, že rozptyl známek je nulový nebo velmi malý, takže souhrnná známka prakticky jistě odpovídá projevovaným žákovým schopnostem.
Výrok typu „má velmi různé známky“, „má známky od jedniček
do pětek“ znamená, že rozptyl známek je naopak velmi velký, takže
souhrnná známka sice možná odpovídá „průměrně“ projevovaným žákovým schopnostem, ale máme již jen velmi malou jistotu, že tomu tak
skutečně je.
Otázky k promyšlení
Které ze zapsaných výroků se týkají variability známek?
Řada výroků má velmi různé souvislosti s výpočetními metodami
a může vést také k diagnostice žáka. Ukázkou a námětem k přemýšlení
mohou být třeba výroky:
• „Honza má jedničky z pětiminutovek, ale jinak jen dvojky,“ může
ukazovat na sníženou déletrvající soustředěnost a nižší odolnost
vůči zátěži s možným odůvodněním vedoucím k lehkým mozkovým
dysfunkcím (LMD), stejně tak jako třeba, „než něco napíše, ostatní
už mají hotovo, takže když ho nevyzkouším ústně, tak se nechytne,“
(souvislost s dysgrafií nebo dyslexií).
• „Jednoduché příklady v matematice zvládne sice pomalu, ale správně, ale jinak to je velmi slabé,“ může svědčit nejen o nižší úrovni logického myšlení, ale také o dyskalkulii.
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„Bára má dobré známky z písemek a Věra z ústního,“ může vést
k přemýšlení o různých stylech učení žáků a k následné preferenci
optimálního způsobu zjišťování jejich skutečných schopností.
„Nechápu, proč tu pětku dostal, když má jinak samé dobré známky,“
bude spíše svědčit o mimořádném výpadku žáka směřujícímu vždy
k potřebě zjištění důvodu nebo případně i k ignorování známky při
zpracování („tu pětku ti škrtnu, když si to zítra opravíš“) apod.

Otázky k promyšlení
Které další výroky mohou indikovat nějaké další potíže žáků?
O preferenci kritérií při klasifikaci, tedy o existenci hodnotové soustavy, kterou učitel používá, svědčí např.:
• „při hodnocení dávám přednost …“
• „při hodnocení se zaměřuji na …“
• „za nejdůležitější považuji …“
Otázky k promyšlení
Které vlivy, postupy a odůvodnění kromě výpočetního zpracování známek uplatňujete při hodnocení?
Některé výroky nemají (přímou) souvislost s početním zpracováním klasifikace nebo ani nebývají (samy o sobě) vhodné nebo rozumně
odůvodnitelné ve vztahu k hodnocení a známkování a jeho smyslu, mohou žáky deprimovat a mohou být v příkrém protikladu se (školní) výchovou a vzděláváním, v některých případech dokonce i protizákonné
(viz např. pokyn MŠMT ČR, Hodnocení a klasifikace žáků s vývojovou
poruchou učení), například:
• „známkovat musím, tak nějak oznámkuji“,
• „dvě známky za pololetí musí stačit“,
• „je jedno, za co žáka oznámkuji“,
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„zlobil, tak si tu pětku zaslouží“,
„je to čtyřkař (nebo pětkař), jinou známku mu stejně nedám“,
„děti s SPU (specifické poruchy učení) nemohou mít dobrou známku“,
„když je to dyslektik, tak nemůže dostat jedničku“ aj.
Známky získané takovýmto přístupem samozřejmě nemohou nic
rozumného o žákovi vypovídat a jejich následné zpracování je velmi
nebezpečné, protože může utvrdit „o pravdě učitele“ na základě „správných matematických metod“!
Otázky k promyšlení
1. Jak přistupujete k hodnocení
a) formativnímu
b) sumativnímu
u žáků se SVP (specifickými vzdělávacími potřebami)?
2. Jak se dozvídáte o specifických vzdělávacích potřebách Vašich žáků?
3. Respektujete jejich potřeby při hodnocení a při klasifikaci?
4. Jak přistupujete k hodnocení žáků s poruchami autistického spektra, pokud je vyučujete?
Zapamatujte si
Prakticky každý výrok, kterým odůvodňujete sumativní hodnocení, reprezentuje nějakou statistickou metodu. Je vhodně vědět, kterou a jaké
výsledky a jak udává.

8 Informační pojetí známek
Teorie informace může přinést leccos pozitivního pro hlubší
pochopení smyslu a možnosti klasifikace a jejího zpracování. Jde
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o obecná východiska, zde jen ale velmi stručně a spíše motivačně, jako
variantu náhledu, ukážeme některé souvislosti ovlivňující přístup učitele ke klasifikaci. Jinými slovy, jde o pohled na hodnocení a známkování ve smyslu „jak moc a jaké informace mi hodnocení a známkování
přinese“.
Příkladem východiska může být vymezení pojmu entropie („neuspořádanosti“), opaku pojmu informace, nikoliv ve významu dezinformace nebo neinformování. Entropie udává, „jak málo“ se dozvíme (tedy
vlastně, jak moc se nedozvíme) v nějakém kontextu nebo situaci podle
formálních ukazatelů, u nás tedy známek z klasifikace. Zjednodušeně
pak platí ve vztahu ke známkám, že:
• máme-li více (mnoho) stejných známek, pak se při dalších klasifikacích nic moc nového o žákovi nedozvíme. To vede při výpočtech
k nízké variabilitě známek a statisticky se obvykle interpretuje jako
vysoká pravděpodobnost toho, že „známkami hodnotíme žáka
správně“;
• pokud známky spolu souvisí, pak se entropie zvyšuje, protože posuzujeme „téměř to samé“ a nedozvídáme se o žákovi něco nového.
Otázky k promyšlení
Myslíte, že tato fakta odpovídají skutečnosti, tedy že najdete ve svém
hodnocení žáků příklady známek, které odpovídají těmto faktům?
Důsledkem pro hodnocení může být třeba toto:
• Hodnotíme-li podobné úkoly v krátkém období, mělo by být hodnocení žáka téměř stejné. Výchylky tedy odpovídají náhodným,
nezjištěným nebo ignorovaným skutečnostem, případně jen konkrétní jednotlivosti, kterou žák nepochopil. Známky z výchylek jsou
v praxi pak ony extrémní hodnoty ze souboru známek žáka. Znamená to z informačního pohledu např. to, že nemá velký smysl žáka
hodnotit znovu za stejný nebo podobný úkol, pokud mezi oběma
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hodnoceními nedošlo ke znatelné změně žákových dovedností, poznání učiva pro úkol.
Hodnocení je v jistém časovém období poměrně stabilní a mění se
v souvislosti s celkovou úrovní sledovaných projevovaných schopností žáka. Nemá proto cenu žáka známkovat bezdůvodně příliš často, zdánlivý rozpor mezi dříve uvedeným požadavkem „známkovat
co nejčastěji, abychom měli co nejvíce známek“ vede pouze k optimálnímu stavu, kdy hodnotíme „všechno nezbytné, ale nic víc“.
Ze změn v čase můžeme vznést požadavek na analýzu hodnocení
v závislosti na čase, nikoliv souhrnně za omezené období jednoho
pololetí nebo školního roku.

Uvedené skutečnosti opět propojíme s příklady běžných výroků učitelů:
• Existující závislost mezi známkami z několika známkování v daném
tématu výuky můžeme popsat slovy „dostane stejnou známku,
i když se ho zeptám na něco jiného“ (žák zřejmě pochopil úsek látky
dostatečně široce, takže předmět několika známkování byl totožný
nebo s těsnými vazbami).
• „Dnes jsem ho vyzkoušel znovu, abych zjistil, jestli se na minule
jenom nenaučil nazpaměť bez pochopení látky, a on to opravdu
uměl,“ (známkuje se prakticky shodný úkol a s ohledem na křivku
zapomínání chápe žák vlastně stále totéž).
• Jen velmi nízkou závislost mezi několika známkováními vysledujeme na výroku „můžu zkoušet cokoliv a nejen z poslední doby, a on
to umí pořád stejně“.
Otázky k promyšlení
Které souhrnné informace z hodnocení můžete využít ve své výuce
a jak?
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9 Zpracování dat
a kriteriální hodnocení
Je jednou z možností, jak zkvalitnit proces „známkování“, aby opravdu sloužilo svému účelu, co nejobjektivnějšímu formálnímu posouzení
žákových schopností a dovedností. Kriteriální hodnocení se týká průběžného hodnocení žáka, má mnoho předností a většina učitelů (byť
intuitivně a jen v podvědomí) ho stejně používá (nejčastěji na 1. stupni).
Je to strukturovaná forma hodnocení zahrnující kvalitativní i kvantitativní složku.
Jde v něm o sledování a hodnocení (klasifikaci, známkování, bodování, škálování) žáka ve více oblastech, kategoriích, kritériích. Každé kritérium je určeno obsahem (co z předmětu se sleduje, hodnotí) a škálou
(za co je „jednička“, za co je „pětka“). Protože v každém předmětu může
učitel použít více kritérií, tím spíš se pro výsledky uplatní výpočetní
možnosti zpracování klasifikace.
Kriteriální hodnocení svojí explicitní strukturou může automaticky
napomoci stanovení důležitosti jednotlivých kritérií, v číselném pojetí tedy stanovení vah. Nezaměňujte jen kritéria s formami hodnocení,
kam patří např. hodnocení s využitím zkoušení, psaní různých písemných prací, didaktických testů apod.
Otázky k promyšlení
Používáte pro hodnocení více posuzovacích kritérií?
Zapamatujte si
Z pohledu zpracování dat je výhodou kriteriálního hodnocení zásadní
fakt, že údajů (známek) bývá podstatně více než při celkovém ohodno-
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cení žákova výkonu jednou známkou a že lze zpracovávat samostatně
jednotlivá kritéria, a tak podstatně rozšířit pohled na žáka.

Závěr
Na závěr ještě jednou zmínka o smyslu a určení textu: Velmi důležitým momentem pro praxi je i pouhé přiblížení zdánlivě vzdálené
a „matematické“ teorie. Ze zkušenosti autora setkávajícího se s velkým
počtem učitelů plyne, že nezanedbatelná část učitelů používá řadu metod intuitivně, ale po představení metod a po diskusi získá rychle vhled
do problematiky, která ve své podstatě není nijak nepřekonatelně obtížná. Zkuste se zamyslet i Vy, zda nejsou náhodou uvedené poznatky
blízké i Vám osobně.
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