
 
 
SLOVNÉ HODNOTENIE  

Slovné hodnotenie je konkrétne slovné vyjadrenie dosiahnutej úrovne žiaka vo vzťahu 

k cieľu vyučovania a k možnostiam žiaka. Mnohé krajiny Európy považujú takúto formu 

hodnotenia za efektívnejšiu, má vyššiu informačnú hodnotu 

a môže žiakov lepšie motivovať. Niektoré krajiny ako 

Taliansko a Nemecko toto hodnotenie prijali celoštátne 

a známky vyžadujú len na konci niektorých vyšších ročníkov, 

a dokonca škandinávske štáty slovne hodnotia počas celého 

štúdia na základnej škole. Sú krajiny, v ktorých prijali tieto 

opatrenia, alebo je na základe školskej autonómie 

v právomoci školy rozhodnúť, či sa bude slovne hodnotiť, 

napr. Veľká Británia, flámska časť Belgicka, USA. Do 4. 

ročníka sa na školách vo Švajčiarsku a Rakúsku tiež slovne 

hodnotí.  

ČO JE PREDPOKLADOM  SPRÁVNEHO SLOVNÉHO HODNOTENIA 

V prvom rade si treba povedať, že predpokladom napísania správneho slovného 

hodnotenia je zmena prístupu zo strany učiteľa. K tomu, aby napísal efektívnu a motivujúcu 

spätnú väzbu žiakovi je potrebné ho lepšie poznať. Učiteľ by si mal pamätať, aké výsledky 

dosiahol konkrétny žiak napr. pri poslednej písomke. Či je aktívny na hodine, ale aj aké sú jeho 

slovné odpovede. Veľmi dôležité pri písaní slovného hodnotenia je vnímanie žiaka v širšom 

kontexte jeho osobnosti a prostredia, z ktorého pochádza. Je pochopiteľné, že pri triedach 

s väčším počtom žiakov je to náročnejšie. Učiteľ musí mať čas na napísanie slovného 

hodnotenia. Musí nad ním tráviť viac času ako pri klasifikácii a musí sa zamyslieť, čo tam píše.  

CHARAKTERISTIKY SLOVNÉHO HODNOTENIA  

Je rozdiel, či píšete priebežné alebo záverečné slovné hodnotenie. Ale ak si učiteľ 

dobre „podchytí“ priebežné hodnotenie, s tým záverečným nebude mať veľký problém. 

Ponúkame Vám niekoľko tipov, čo by malo slovné hodnotenie obsahovať.  

 Adresnosť 

Zamerajte sa na to, že hodnotenie píšete konkrétnemu žiakovi. Vyhnite sa všeobecnému 

hodnoteniu, nech dieťa, ale aj rodič vie, že sa píše o ňom. Nech to nie je niečo, čo napíšete 

polovici triedy. Samozrejme môže to mať spoločné znaky, ale musí byť z toho jasné, komu sa 

prihovárate.  



 Motivácia 

V každom slovnom hodnotení by sa mala nachádzať motivujúca časť. Niečo, čo pôsobí 

pozitívne.   

 

 Konštruktívne kritizovanie  

Môžete písať aj kritiku, tá má byť však vecná, jasná a nesmie urážať, ponižovať ani 

zosmiešňovať. Nehodnoťte len výkon, vnímajte širšie súvislosti. 

 Využite pravidlo 3x1 (positivity ratio) 

Keď ide o rozvoj dieťaťa a v konečnom dôsledku človeka ako takého, tak existuje pravidlo, 

ktoré hovorí o tom, že rozvoj viete výrazne ovplyvniť, ak máte pomer pozitívnych a negatívnych 

emócií 3:1. Jedna negatívna emócia a minimálne 3 pozitívne, aby ste dosiahli rovnováhu. 

Znamená to, že pri hodnotení píšte aj o chybách a nedostatkoch. Neklamte, že žiak je 

v niečom dobrý, ak to tak nie je. No nezabúdajte aj na to, v čom sa snaží, kde zaznamenal 

posun.  

 Ponúknite „cestovnú mapu“  

Vo svojom hodnotení aspoň naznačte, v čom vie svoj výkon žiak zlepšiť. Môžete si pomôcť aj 

vizuálne. Nakreslite mu „mapku“ kam sa môže vo svojom rozvoji posunúť. Ak dieťa robí tú istú 

chybu dlho a neustále, už potom nejde o cestu rastu, ale zastavenie rastu a neefektívny 

prístup. Potom musí nastať zmena v prístupe.  

 OBSAH SLOVNÉHO HODNOTENIA  

Ponúkame Vám niekoľko inšpirácií, aké slovné spojenia by malo obsahovať slovné 

hodnotenie.  

Vytrvalosť 

 Oceňujem tvoju usilovnú prácu... 



 Nevzdávaš sa, si vytrvalý... 

 Zaznamenal si posun v...len tak ďalej.. 

 Vidím ako bojuješ s úlohami, zadaniami a veľmi oceňujem tvoj prístup, snahu...to ako sa 

nevzdávaš...  

Nadšenie a entuziazmus 

 Všímam si, že k minulej úlohe si pristúpil naplno, s nadšením a odhodlaním...  

Optimizmus 

 Veľmi sa mi páči tvoj pozitívny prístup k povinnostiam... 

 Si človek, ktorý sa nevzdáva a verí, že veci dobre dopadnú.. A robí vždy pre to všetko... 

 Vždy sa snažíš ukázať najlepšiu verziu seba... 

Spolupráca 

 Všímam si, aký tímový hráč si... 

 Kolektív sa vie na teba vždy spoľahnúť... 

Sociálna inteligencia, empatia 

 Si oporou kamarátov, triedy... ,Vieš ich pochopiť, podržať...., Vždy si nájdeš pre nich dobré 

slovo... 

Sebaovládanie 

 To ako zvládaš ... 

 Ako si sa dokázal prispôsobiť... 

 Všímam si tvoju dôslednosť... 

 Teší ma, že si plníš svoje povinnosti... 

 K úlohám, povinnostiam pristupuješ zodpovedne... 

 

 Láska k učeniu 

 Nadšenie pre vedomosti v tomto predmete sú aj pre mňa povzbudením... 



Kreativita, originalita 

 Zaujalo ma, ako kreatívne si pristúpil k ..... 

Zvedavosť 

 Teší ma, že sa pýtaš a si zvedavý.... 

Kritické myslenie 

 Oceňujem tvoj pohľad na... 

Spravodlivosť 

 Máš cit pre spravodlivosť ... 

Nadhľad a úsudok 

 Tvoj pohľad na ... 

  

  PRÍKLADY SLOVNÉHO HODNOTENIA ŽIAKOV  

Polročný osobný list (3. roč.): 

 

Milá Sofia 

       Je koniec prvého polroka školského roka, počas ktorého si sa snažila používať všetky 

životné zručnosti, vedúce  k zlepšovaniu osobného výkonu. 

      Veľmi si sa zdokonalila v čítaní, ktoré Ti už ide výborne. Čítaš čoraz krajšie, s dôrazom na 

priamu reč, a plynulo prečítaš akýkoľvek, aj neznámy text. Matematické úlohy zvyčajne riešiš 

takmer bez chýb. Písomný prejav máš pekný, obsahovo aj gramaticky väčšinou správny. Pri 

písaní diktátov už dokážeš správne používať skoro všetky vybrané slová. Ešte by si mohla 

docvičovať tie, v ktorých zatiaľ nemáš istotu a tiež si trochu zopakovať pravidlá o mäkkých 

a tvrdých slabikách. 

      Pravidlá spolužitia sa Ti väčšinou darí dodržiavať. 

      Želám veľa úspechov!                                                   

 triedna učiteľka 

 

Záverečné hodnotenie (4.roč.) 

 

Petra L. 

      Preukázala si vo svojej práci vysoký stupeň tvorivosti, samostatnosti a originality. Osvojila 

si si v plnom rozsahu všetko základné, aj rozširujúce učivo 4. ročníka. Nadobudnuté vedomosti 

a zručnosti racionálne a  pohotovo využívaš pri riešení úloh. Výsledky tvojej práce boli vždy 

mimoriadne kvalitné. Pracuješ sústredene, zodpovedne a nanajvýš spoľahlivo. Nechýba ti 

iniciatíva, zvedavosť, skromnosť a veľká dávka entuziazmu. 



    Písomný prejav máš úhľadný, obsahovo aj gramaticky správny. Výborne štylizuješ, 

komunikuješ, aj čítaš. Bola si úspešná vo všetkých činnostiach, najviac však v matematike a 

v hudobných a výtvarných činnostiach. Bolo by dobré začať si zadávať  a riešiť  vlastné 

domáce úlohy. 

     Krásne spievaš a výborne recituješ. Reprezentovala si  školu vo viacerých recitačných aj 

speváckych súťažiach, no najväčší úspech si  dosiahla obsadením 3. miesta v okresnom kole 

matematickej olympiády. Pravidlá spolužitia vzorne dodržiavaš.  

 

 

 SLOVNÉ HODNOTENIE U ŽIAKOV SO ŠVVP  

  

Žiaci so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami tvoria osobitnú a veľmi 

dôležitú skupinu žiakov. Preto aj k písaniu ich slovného hodnotenia treba pristupovať 

zodpovedne a citlivo. V hodnotení treba vyzdvihnúť každý pokrok, aj ten nepatrný. Aj tu platí 

pravidlo, že konštruktívnou kritikou motivujeme k ďalšiemu rozvoju.  

 

Záverečné hodnotenie (2.roč. – žiak so ŠVVP) 

  

Milý Janko 

Tento rok bol pre teba prelomovým. Integrácia ti veľmi pomohla rozvíjať tvoj potenciál. 

Tvoje sebavedomie vzrástlo a vždy sa poteším, keď sa hlásiš na čítanie nahlas. Obaja vieme, 

že v čítaní je veľa oblastí, ktoré treba zlepšiť. Mohol by si tiež popracovať na reprodukcii 

čítaného textu, ale oceňujem, ako sa snažíš.  



  Tvoj písomný prejav sa mierne zlepšil. Stále sa ti nedarí znížiť počet chýb v diktáte. 

Mohol by si si to dať ako malý cieľ do budúceho roku.  

 Teší ma, že ti nechýba iniciatíva a zvedavosť. Chválim, že si poctivo plníš svoje 

povinnosti a k úlohám pristupuješ zodpovedne. Nemáš problém s dodržaním pravidiel v triede.  

 Prajem ti krásne prázdniny, nech ďalší školský rok začneš plný odhodlania a túžby 

vzdelávať sa.  

      Tvoja triedna učiteľka  

 

 Slovné hodnotenie si bude vyžadovať aj zásadnú zmenu v nastavení mysle. Už bolo veľa 

napísané o standfordskej psychologičke Carol Dweck a jej teórií nastavenia mysle. V jej knihe 

sa okrem iného dočítate, že treba od detí očakávať viac, netreba ich „lacno“ chváliť 

a rozmaznávať. Dweck zdôrazňuje, že je veľmi dôležité chváliť proces, nie len výsledok. 

 

Prajem Vám veľa kreativity pri písaní slovného hodnotenia vašim žiakom. 😊 

         

Odborní zamestnanci CPPPaP Námestovo 

 

Pre ďalšie inšpirácie odporúčame navštíviť stránku www.ucimenadialku.sk , kde nájdete online 

webináre a odkazy na odbornú literatúru.  

 

 

  

http://www.ucimenadialku.sk/

