
Příklady metod hodnocení:

Jednoduché neverbální metody

Terč – nakreslí se terč se soustřednými kruhy a výsečemi – do každé výseče se 
napíše např. nějaká činnost Ekotýmu – žáci hlasují vpisováním značek do terče – 
čím blíže středu značku udělají, tím více jsou s touto činností spokojeni

Palec nahoru – palec symbolizuje různé odpovědi – palec přímo nahoru znamená 
kladnou odpověď, palec dolů zápornou, všechny „přechodné“ pozice vyjadřují celou 
škálu odpovědí

Semafor („vykřikovací karty“) – každý žák má tři barevné karty (červenou, 
oranžovou, zelenou) – pomocí nich vyjadřují svůj názor. Barevná symbolika je stejná 
jako u semaforu – zelená karta znamená souhlas, líbí se mi to, jsem s činností 
spokojen, červená nesouhlas, oranžová  - něco mezi. Místo barev lze použít i 
symboly – křížek (ne), fajfku (ano), otazník.

Počasí – žáci zvedají karty, nebo dolepují lístečky se symboly jasno – polojasno – 
zataženo.

Smajlíky – obdoba předchozí metody, pro hodnocení se použijí obličeje: usměvavý – 
neutrální – zamračený.

Teplota – žáci si představí vertikální škálu od země nad hlavu (jako stupnice na 
teploměru). Čím výše dají ruku, tím lépe hodnotí danou situací, tím více souhlasí 
apod.

Krok vpřed – žáci stojí v řadě vedle sebe. Učitel, lektor, nebo někdo z Ekotýmu 
pokládá otázky (Kdo vidí jako užitečné…? Komu se líbilo…? apod.). Kdo z žáků 
souhlasí, udělá krok dopředu.

4 rohy – ve čtyřech rozích místnosti jsou umístěny odpovědi (souhlasím, je mi to 
jedno, nevím, nesouhlasím apod.). Učitel, lektor, nebo někdo z Ekotýmu pokládá 
otázky. Žáci se přemisťují do rohů podle své odpovědi na otázku.

Kuličky – vhodné pro hlasování, vyhodnocování nejpovedenější akce apod. 
Připravíme tolik sklenic, kolik věcí hodnotíme. Ke každé sklenici dopíšeme název 
akce apod. Žáci mají k dispozici několik korálek, vhodí je dle svého uvážení 
k nejpovedenějším akcím (všechny kuličky k jedné, nebo je rozdělí mezi několik 
akcí). Dají se použít kuličky dvou barev – červené vhazují k povedeným akcím, černé 
k propadákům.
 



Verbální metody
Jedním slovem/jednou větou – žáci hodnotí průběh akce/činnosti jedním slovem, 
nebo jednou větou. Všichni si nejprve slovo/větu připraví na lísteček. Potom je 
všichni (nebo jen dobrovolníci) přečtou.

Karty – každý žák si vylosuje z balíčku jednu kartu. Podle vylosované karty hodnotí. 
Černá karta znamená kritiku, negativní hodnocení; červená karta pozitivní 
hodnocení, chválu. Můžeme přidat další pravidla: nízká karta – hodnotím vlastní 
práci, vysoká karta – hodnotím práci týmu apod. Podobně jako karty můžeme využít i 
hrací kostku.

Dokonči větu – učitel, lektor, nebo některý z žáků začne větu (Za nejpovedenější 
akci Ekotýmu v letošním roce považuju…) a předá slovo dalšímu. Ten větu dokončí a 
přidá začátek nové věty (… Den Země. Při analýze stavu školy nám nejvíc 
pomohl…). Takto pokračujeme, až se všichni vystřídají. Můžeme předem stanovit 
téma, čeho se hodnocení bude týkat.

Zakládací papírek – připravíme dlouhé pruhy papíru pro každou hodnocenou 
aktivitu/člověka. Ve spodní části papíru napíšeme název aktivity/jméno člověka. Žáci 
se posadí do kruhu a každý dostane jeden pruh papíru. Napíše své stručné 
hodnocení (např. jednou větou, nebo na jeden řádek). Papír potom přeloží tak, aby 
hodnocení nebylo vidět, a předá sousedovi po levici. Až papíry oběhnou celý kruh, 
rozloží se a u každé akce je tak sesbíráno hodnocení od všech dětí.


