MANUÁL PRO CENTRÁLNÍ HODNOTITELE PP ČJL
HODNOCENÍ PP ŽÁKŮ S PUP MZ V IS CERTIS
Ve vyhlášce platné pro MZ 2017 se místo dřívějšího pojmu posudek ŠPZ pracuje s pojmem
doporučení ŠPZ.

A. Obecné informace
•

Hodnocení písemných prací žáků s PUP MZ vychází z kritérií hodnocení, která jsou
stanovena pro žáky intaktní.

•

Chyby či nedostatky, které jsou pro písemný projev žáka s PUP MZ typické, jsou
označeny jako symptomy a jsou konkrétně specifikovány v oddílu B doporučení.
Hodnotitelům PP se tedy zobrazuje pouze tento oddíl (samozřejmě bez identifikace
žáka).

•

Žáci s PUP MZ zařazení do skupiny 1 zapisují PP do ZA, nemají k dispozici volné listy
v ZA.

•

Žáci s PUP MZ zařazení do skupiny 2 a 3 mohou PP zapisovat:
-

na linkované listy ZA;
na volné (nelinkované) listy, které jsou součástí ZA;
na PC (PP se tiskne na volné listy v ZA);
na Pichtově psacím stroji (v tomto případě škola zajišťuje přepis PP do ZA).

B. Práce s doporučením
Na začátku oddílu B je uvedeno, do které skupiny byl žák zařazen, poté následuje výčet
přiznaného uzpůsobení podmínek.
Pokud v doporučení nejsou uvedeny konkrétní symptomy (např. žák má pouze navýšen čas
na vypracování PP, má nárok na kompenzační pomůcky nebo může text PP zapisovat na PC),
hodnocení PP se v žádném kritériu nenavyšuje. Pokud by se tedy v textu objevily nedostatky
charakteristické např. pro žáky se specifickými poruchami učení (záměna hlásek zvukově
i vizuálně podobných aj.), budou v tomto případě tyto chyby posuzovány jako chyby žáků
intaktních, tedy podle principů uvedených v chybníčku.
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Pokud je v doporučení zaškrtnuta položka „tolerance diagnostikovaných symptomů
v písemném projevu“ a následuje výčet symptomů, které se týkají PP ČJL, musí být tyto
symptomy při hodnocení zohledněny, a to navýšením hodnocení příslušného kritéria o 1 bod
(specifikováno dále v textu).
Vnitřní podmínka hodnocení se týká všech žáků s PUP MZ, všichni tito žáci musí splnit
požadavky na 1A i 1B1 minimálně na 1 bod, a to bez ohledu na doporučení. Hodnocení lze tedy
navýšit pouze v kritériích 2A, 2B, 3A, 3B.

Informace o tom, že hodnocení
PP bude navýšeno.

Informace o tom, v kterých
kritériích bude hodnocení
navýšeno.

Pozor! Pokud jsou v doporučení uvedeny pouze další specifické chyby (např. vynechávání
písmen, slabik či občasná záměna pořadí písmen, slabik), hodnocení PP se v žádném kritériu
nenavyšuje.

Symptomy zohledněné při hodnocení PP navýšením hodnocení v daném kritériu
Hodnocení kritéria 2A se navyšuje o 1 bod, pokud je v doporučení uveden alespoň jeden
z následujících symptomů:
rovina
morfologická
syntaktická

symptom uvedený v doporučení
problémy s aplikací gramatických pravidel do písemné podoby
problémy s pravidly českého pravopisu
chyby v interpunkci

1

Výjimka platí pouze pro žáky s poruchou autistického spektra, kteří mohou mít zohledněny symptomy i při
hodnocení 1B. Hodnocení těchto PP je nutné vždy konzultovat prostřednictvím diskuse s VHT.
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Hodnocení kritéria 2B se navyšuje o 1 bod, pokud je v doporučení uveden alespoň jeden
z následujících symptomů:
rovina

symptom uvedený v doporučení
menší slovní zásoba; opakování slov

lexikální

menší slovní zásoba; opakování slov (obtížné hledání synonym)
problémy ve znalosti ustálených obratů, rčení a frází, přenesených
významů
nepřesnosti v užívání slov z hlediska jejich významu
nepřesné chápání a používání některých slov z hlediska jejich významu

sémantická

obtíže se zacházením s jazykovými figurami (metafora, metonymie,
hyperbola)
obtíže se zacházením s jazykovými figurami (metafora, metonymie,
hyperbola, ironie), problémy v použití abstraktních pojmů
potíže s chápáním různých vrstev slov ve slovní zásobě (např. slov cizích,
expresivních, nespisovných)

Hodnocení kritéria 3A se navyšuje o 1 bod, pokud je v doporučení uveden alespoň jeden
z následujících symptomů:
rovina
syntaktická

symptom uvedený v doporučení
nedostatky ve slovosledu v českém jazyce (ČJ)
problémy ve výstavbě složitějších větných celků

Hodnocení kritéria 3B se navyšuje o 1 bod, pokud je v doporučení uveden následující
symptom:
rovina
textové
syntaxe

symptom uvedený v doporučení
obtíže s kompoziční výstavbou textu

Pod výčtem symptomů v rámci jednotlivých rovin (morfologické, lexikální atd.) může být
uveden řádek „jiné“, v němž ŠPZ specifikuje další symptom. Pokud jde o symptom, který není
popsán v tomto manuálu, a to ani v rámci následujícího výčtu dalších specifických chyb,
hodnotitel povinně zakládá diskusi, v níž na příslušný symptom upozorní.
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Další specifické chyby tolerované při hodnocení PP bez navýšení hodnocení
Následující specifické chyby v písemné práci tolerujeme, tzn. že nejsou důvodem k penalizaci.
Zároveň však nejsou důvodem k navýšení hodnocení v rámci příslušného kritéria.
asimilace hlásek (krezba, steska, blíský)
vynechávání písmen, slabik
občasné vynechání písmen, slabik
občasná záměna pořadí písmen, slabik
zbytečné přidávání písmen a slabik v rámci slov nebo přidávání slov v rámci vět
občasné nadbytečné přidání písmene v rámci slova
vynechávání nebo nepřesné přiřazování diakritických znamének (háčky, čárky, tečky apod.)
občasné nepřesné přiřazování diakritických znamének (háčky, čárky, tečky apod.)
záměny hlásek zvukově i vizuálně podobných (krátké × dlouhé vokály (a × á); znělé x
neznělé (p × b); ostré a tupé sykavky (s × š); slabiky bě, pě, vě, mě, měkké × tvrdé slabiky
(např. ti × di; ni × ny) apod.)
záměny hlásek zvukově podobných, avšak vizuálně odlišných (š × sch, i × ü, i × y)
záměny písmen tvarově podobných (a × o, l × k × h; m × n apod.)
záměny písmen tvarově podobných (o × c × e; l × k × h; m × n apod.) či tvarově stejných,
pouze s jinou směrovou orientací (q × p × d × b)
inverze písmen, slabik a slov (on × no, saw × was; lokomotiva × kolomotiva)
obtíže v určování hranic slov v písmu, která spolu tvoří zvukovou jednotku (psaní slov
s předložkami, se členy apod. dohromady: dokina, abook), nebo která zvukovou jednotku
netvoří (např. jakto; thisis)
občasné nedodržení hranic slov v písmu
problémy se skloňováním a časováním
problémy s používáním nebo vynecháváním zvratných sloves
problémy s používáním zájmen
problémy s určováním slovních druhů (např. záměna sloves a zájmen)
problémy s valencí
obtíže se správným použitím spojek
snížená kvalita písma způsobující sníženou čitelnost textu (nedodržování správných tvarů
a velikosti písma, správného sklonu písma, neudržení písma na řádku)
snížená čitelnost písma (nedodržování správných tvarů a velikosti písma, správného sklonu
písma, neudržení písma na řádku)
obtíže s celkovou úpravou písemné práce na základě obtíží s pravolevou orientací
a prostorovým vnímáním
obtíže s celkovou grafickou úpravou písemné práce
4

Symptomy typické pro žáky s poruchou autistického spektra (PAS)
U žáků s poruchou autistického spektra se mohou vyskytovat specifické symptomy z roviny
sémantické či symptomy spadající do pragmatické roviny. Pokud jsou v doporučení uvedeny
následující symptomy, je hodnotitel povinen hodnocení PP konzultovat prostřednictvím
diskuse s VHT.
neadekvátní situační sémantika (volba slov je neadekvátní pro použití v určité komunikační
situaci a velmi často neodpovídá věku žáka, sociálnímu prostředí nebo rodinnému zázemí)
neologismy
neobvyklý nebo v dané komunikační situaci neadekvátní způsob formulování vlastních
myšlenek
obtíže s popisováním vlastních emocí a prožitků

C. 1 Hodnocení PP žáků s PUP MZ: přístup ze záložky „Všechny PP“
V přehledové tabulce (levé menu – „Všechny PP“) zjistíte, které PP napsali žáci s PUP a do
které kategorie a skupiny jsou zařazeni. (Volná pole ve sloupci PUP MZ znamenají, že PP psal
žák intaktní.)
1. Nejprve si označte PP, kterou chcete hodnotit, a poté klikněte na „Elektronicky hodnotit
PP“.

2. Zobrazí se tabulka hodnocení a ZA, v jehož horní části je také uvedena kategorie a skupina
žáka s PUP MZ. Doporučení žáka, v němž je uvedeno konkrétní uzpůsobení podmínek MZ,
otevřete kliknutím na „Zobrazit doporučení“. Systém vám nabídne, zda chcete doporučení
otevřít, či uložit. Pečlivě si přečtěte doporučení. Poznamenejte si, zda na základě
symptomů uvedených v doporučení bude hodnocení v některém z kritérií navýšeno.
(Postupujte dle pokynů uvedených v tabulkách výše – část B tohoto dokumentu.)
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3. Písemnou práci ohodnoťte stejným způsobem, jako by se jednalo o PP žáka intaktního.
Pokud je práce hodnocena v intervalu 0–11 bodů nebo je její hodnocení problematické,
založte diskusi (viz manuál k diskusím). Poté do tabulky zapište číslo zadání, zaškrtněte,
zda práce splňuje požadavky na stanovený rozsah, a do růžových polí zapište přidělené
body (sloupec pod splněním rozsahu Ano/Ne).
4. Na základě symptomů uvedených v doporučení klikněte ve sloupci „Navýšení“ na ta
kritéria, v nichž má být hodnocení navýšeno. Tabulka pro zápis hodnocení je uzpůsobena
tak, aby se ve třetím sloupci („Výsledek“) automaticky zobrazil celkový počet bodů po
navýšení hodnocení. Pokud v doporučení nejsou uvedeny žádné ze symptomů, na jejichž
základě se hodnocení příslušného kritéria navyšuje, nechte
sloupec „Navýšení“ prázdný. V tomto případě bude
celkový počet bodů v prvním a třetím sloupci shodný.
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V poli „Komentář“ se za příslušné standardizované výroky, které se týkají hodnocení
jednotlivých kritérií, zároveň automaticky připojí výroky uvádějící, v kterých kritériích bylo
hodnocení navýšeno.

5. Uložte hodnocení písemné práce – klikněte na
„Uložit jako CeHOPP“.
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C. 2 Hodnocení PP žáků s PUP MZ: přístup ze záložky „Soubory mých PP“
V přehledové tabulce (levé menu – „Soubory mých PP“) zjistíte, v kterých souborech jsou PP
napsané žáky s PUP a do které kategorie a skupiny jsou tito žáci zařazeni. (Volná pole ve
sloupcích „Kategorie PUP“ a „Skupina“ znamenají, že v souboru jsou PP napsané žáky
intaktními.) Ve sloupci „Počet“ je uveden celkový počet prací v souboru. Soubor může
obsahovat pouze 1 PP, pokud v dané třídě, kterou máte ohodnotit, je pouze 1 žák s PUP MZ.
1. Nejprve si označte soubor PP, který chcete hodnotit, a poté klikněte na „Přehled prací“.

2. V „Přehledu prací“ zaškrtněte PP, kterou chcete hodnotit, a klikněte na „Elektronicky
hodnotit“. Zobrazí se tabulka hodnocení a ZA.
3. Dále postupujete stejně,
jako bylo uvedeno výše,
tedy:
 Přečtete si doporučení,
poznamenáte si, zda na
základě symptomů
uvedených
v doporučení bude
hodnocení v některém
z kritérií navýšeno.


Ohodnotíte PP stejně jako PP žáka intaktního, zapíšete body
do prvního sloupce.



Pokud má být na základě symptomů uvedených v doporučení
navýšeno hodnocení některého z kritérií, kliknete ve sloupci
„Navýšení“ na příslušná kritéria.



Hodnocení písemné práce uložíte.
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D. Diskuse nad PP žáků s PUP MZ
Diskuse musí být založena ve stejných případech jako u PP intaktního žáka: pokud je PP i po
navýšení hodnocení na základě symptomů uvedených v doporučení hodnocena v intervalu
0–11 bodů nebo pokud je splnění požadavků na 1. kritérium diskutabilní (zásadní odklon od
1A/1B, zvažuje se hodnocení 0 bodů / 1 bod) a hodnotitel potřebuje konzultaci od VHT. Diskusi
zahajuje CeHOPP, první příspěvek vždy obsahuje identifikátor PUP a stručný popis problému.

E. Ukázky doporučení a hodnocení PP žáků s PUP MZ
SITUACE Č. 1: Žák s PUP MZ byl jako žák intaktní ohodnocen 14 body. Vzhledem k symptomům
uvedeným v doporučení mu bylo navýšeno hodnocení v kritériích 2A, 2B a 3B, celkový počet
bodů je tedy 17.

Symptom vztahující se k 2B.

Symptomy vztahující se k 2A.

9

Symptom vztahující se k 3B.

Specifické chyby, které při
hodnocení PP tolerujeme.

Tabulka s hodnocením a komentář vypadají následovně:
V druhém sloupci označeno
navýšení hodnocení v 2A, 2B a 3A.

Výroky informující o navýšení
hodnocení v kritériích 2A, 2B a 3A.
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SITUACE Č. 2: Žák s PUP MZ byl jako žák intaktní ohodnocen 11 body. Vzhledem k symptomům
uvedeným v doporučení mu bylo navýšeno hodnocení v kritériích 3A a 3B, celkový počet bodů
je tedy 13.

Symptom vztahující se k 3A.

Symptom vztahující se k 3B.

Specifické chyby, které při
hodnocení PP tolerujeme.
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Tabulka s hodnocením a komentář vypadají následovně:
V druhém sloupci označeno
navýšení hodnocení v 3A a 3B.

Výroky informující o navýšení
hodnocení v kritériích 3A a 3B.

SITUACE Č. 3: Žák s PUP MZ byl jako žák intaktní ohodnocen 11 body. Vzhledem k tomu, že
v doporučení nebyly uvedeny žádné symptomy, které se zohledňují navýšením bodového
hodnocení, zůstává celkový počet bodů stejný, tedy 11.
V textu se vyskytují tyto pravopisné chyby: o výkendu, zřejmně, šel s přátely, svadba, když to
uvyděl, vzpoměl si, nevýdanými, 10 chyb v diakritice a 6 přepisů (typu kamrádovi). Žlutě
vyznačené chyby jsou na základě doporučení tolerovány, a tedy nejsou penalizovány. Za
celkem 6 hrubých chyb žák získává 2 body v 2A.

Specifické chyby, které při
hodnocení PP tolerujeme.
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Tabulka s hodnocením a komentář vypadají následovně:

Hodnocení i komentář zůstávají
bez úpravy.

SITUACE Č. 4: Vzhledem k tomu, že písemná práce žáka s PUP MZ zcela jednoznačně nesplňuje
požadavky na 1A, je žák celkově hodnocen 0 body. Žádné symptomy uvedené v doporučení se
tedy nezohledňují a nemají vliv na celkové hodnocení žáka.
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Tabulka s hodnocením a komentář vypadají následovně:

Do komentáře je stejně jako
u žáků intaktních nutné
dopsat zdůvodnění nulového
hodnocení v 1A.

Vzhledem k tomu, že PP nesplňuje
vnitřní podmínku hodnocení, symptomy
uvedené v doporučení nemohou být při
hodnocení zohledněny. Požadavky na
naplnění 1. kritéria jsou stejné pro žáky
intaktní i žáky s PUP MZ.
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