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Domácí přípravy z dějepisu – skupiny T. Zářeckého 
 

 Žák za pololetí odevzdává dvě vypracované domácí přípravy do konce třetího měsíce pololetí (30. 11., 31. 4.). 

 Žák práce posílá na e-mail tomas.zarecky@zs-studanka.cz nebo po dohodě jinak. 

 Žák si vybere, jaký typ práce vytvoří. Může vytvořit dvě práce od jednoho typu. 

 Pokud práce nesplňuje kritéria zdařilé práce, dostane žák zpětnou vazbu na e-mail, ze kterého práci odeslal, a 

může práci upravit a poslat k opětovnému ohodnocení. 

 Práce je zadávána na začátku školního roku. Pokud žák neodevzdá do termínu, dostane náhradní plnění. 

 U každého typu práce má žák k dispozici podrobně popsaná kritéria zdařilé, nadějné a nezdařilé práce. 

Nejdůležitějším kritériem je u všech typů vlastní názor. 

 Na konci kritérií je u každého typu práce uvedený kontrolní seznam k projité před odesláním. 

 Žák má k dispozici 1x týdně konzultační hodiny (středa od 14 hodin) k jakýmkoliv dotazům. 

 

Zápis o četbě 
 

 Zdařilá práce Nadějná práce Nezdařilá práce 

Kritérium 1  

 

Téma a 

zdroje 

Práce obsahuje název článku / 

knihy, autora, časopis, ve kterém 

vyšel a rok vydání. Pokud se 

jedná o internetový článek, je zde 

uvedený odkaz v celé délce. 

Pokud některá informace 

neexistuje (např. není uveden 

autor článku), je to v práci 

poznamenáno. Téma článku je 

vybráno, aby odpovídalo 

probírané látce daného školního 

roku. Článek pochází 

z věrohodného zdroje a je 

přiměřeně náročný a dlouhý 

vzhledem k věku žáka. 

V práci chybí jedna či více 

informací vedoucí 

k identifikaci čteného textu, u 

článku z webu není uvedena 

kompletní adresa, ale jen název 

webu. Téma je blízké danému 

ročníku, ale patří ke starší nebo 

novější látce. Článek pochází 

z věrohodného zdroje, ale není 

přiměřený věku žáka (je příliš 

dlouhý a odborný, plný 

nesrozumitelných slov / je 

příliš jednoduchý a krátký). 

 

V práci není vůbec žádná 

informace o původu článku, 

nebo jen zcela minimální 

(např. jen název článku, 

webový odkaz bez dalších 

informací apod.). Článek 

pochází z nevěrohodného 

zdroje (blog, Facebook…). 

Článek je zcela mimo téma 

ročníku (např. článek o 

pravěkých Keltech v období 2. 

poloviny 20. století). Místo 

článku byla čtena encyklopedie 

apod. 

Kritérium 2  

 

Struktura 

Práce je vypracována v logickém 

pořadí jméno a příjmení a třída 

autora, uvedení zdroje 

s náležitými informacemi, 

shrnutí článku vlastními slovy, 

klíčová slova, vlastní názor. 

Jednotlivé části jsou zřetelně 

odděleny, práce používá stále 

stejný typ, barvu a velikost 

písma. Z práce je zřejmé, o čem 

její jednotlivé části jsou. 

Práce dodržuje logický sled 

povinných částí, ale jsou špatně 

odděleny, někdy je těžší odlišit, 

co k čemu patří. Jedna nebo 

více částí chybí. 

 

Práce zcela ignoruje strukturu, 

jednotlivé části splývají 

dohromady nebo chybí, jsou 

psané na přeskáčku či se 

prolínají, je velice těžké až 

nemožné se v práci vyznat. 

 

Kritérium 3  

 

Český jazyk 

Práce je vysoce kvalitní 

z hlediska českého jazyka, 

pracuje dobře s velkými a 

malými písmeny, interpunkcí, 

shodou přísudku s podmětem 

apod. Práce obsahuje pravopisné 

chyby jen ve velmi malé míře a 

nejsou rušivé při čtení. 

 

Práce obsahuje větší množství 

pravopisných chyb, některé 

pravopisné chyby se opakují. 

Chybný pravopis někdy ztěžuje 

čtení či porozumění, ale 

nedochází k záměně slov. 

Některé věty jsou kostrbaté, ale 

srozumitelné. 

Práce obsahuje velké množství 

pravopisných chyb, které ji činí 

téměř nečitelnou. Věty nejsou 

provázány do jednoho celku a 

často na sebe nenavazují nebo 

vůbec nedávají smysl. Dochází 

k záměně slov. 

 

Kritérium 4  

 

Shrnutí 

vlastními 

slovy 

Žák popíše v přiměřeném 

rozsahu (jeden odstavec / cca 

deset vět) hlavní myšlenky 

článku a to vlastními slovy. 

Zaměří se na vystihnutí 

podstatných informací. Píše 

Rozsah je příliš krátký a 

vynechává důležité informace / 

obsah je příliš rozsáhlý a 

zabředává do detailů a 

nedůležitých informací. Je 

náročnější se v zápise 

Text je celý nebo z velké části 

opsaný / zkopírovaný. Text je 

plný odborných / cizích 

termínů. Rozsah zápisu je zcela 

nepřiměřený (extrémně krátký 

nebo extrémně dlouhý). Text 
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stručně a jasně. Nevynechává nic 

z důležitých informací, které 

dokáže rozlišit od těch 

nedůležitých. Věty na sebe 

logicky navazují, je to krátké 

vyprávění, ne soubor 

izolovaných nesouvisejících vět.  

orientovat, žák skáče z jednoho 

místa do druhého. V textu se 

mísí vlastní slova žáka a věty 

zkopírované (opsané z článku). 

 

není psaný ve větách, ale 

odrážkách, je chaotický a nelze 

z něj pochopit, o čem žák četl. 

 

Kritérium 5  

 

Klíčová 

slova 

Práce obsahuje tři až pět 

klíčových slov / slovních spojení, 

které výstižně a stručně 

charakterizují obsah článku a 

jeho hlavní myšlenky. Klíčová 

slova jsou srozumitelná, 

dostatečně konkrétní a navzájem 

odlišná. 

 

Klíčová slova se opakují 

(synonyma), nevypovídají o 

celém článku, ale pouze o části, 

je jich méně či více oproti 

zadanému počtu, ale lze z nich 

stále poznat obsah článku. 

 

Klíčová slova zcela chybí nebo 

nejsou v udaném počtu, jsou 

příliš obecná, nevztahují se 

k podstatě článku nebo jsou 

zavádějící a matoucí, jsou 

použita slova, kterým žák sám 

nerozumí, místo klíčových 

slov jsou napsány celé věty. 

Kritérium 6  

 

Vlastní 

názor 

Žák v přiměřeném rozsahu 

(jeden odstavec / cca deset vět) 

zaujímá vlastní postoj 

k získaným informacím, zamýšlí 

se nad nimi, klade si otázky, 

k nimž posléze sám vymýšlí 

odpovědi, hodnotí a svá 

hodnocení podpírá argumenty. 

Nepopisuje fakta přejatá 

z článku, ale sám s nimi pracuje 

a rozvíjí je. Vyjadřuje se 

srozumitelně a jasně. 

 

Vlastní názor je příliš krátký 

(několik jednoduchých vět). 

Žák sice hodnotí, ale málokdy 

uvede zdůvodnění svých 

názorů. Žák si neklade otázky, 

nebo klade otázky řečnické, na 

které se nedají nalézt odpovědi 

a ani o to neusiluje. Používá 

prázdné fráze. Přes výše 

uvedené ale k textu přidává 

vlastní názor. 

Vlastní názor zcela chybí nebo 

je vyjádřený zavádějící větou 

(např. Článek se mi líbil.). Žák 

nepoužívá žádné argumenty 

ani si neklade otázky. Žák 

zaměňuje informace z článku s 

vlastním názorem a do 

vlastního názoru jen opisuje 

informace, které si přečetl a nic 

k nim nepřidává vlastního. 

 

 

Kontrolní seznam k zápisu o četbě: 

 

1. Téma práce odpovídá ročníku. 

2. Zdroj je věrohodný a přiměřený věku žáka. 

3. V práci je zdroj dostatečně popsán. 

4. Práce dodržuje určenou strukturu. 

5. V práci nechybí žádná povinná část. 

6. Práce nemá výrazné nedostatky z hlediska českého jazyka. 

7. Shrnutí četby je napsané vlastními slovy v přiměřeném rozsahu. 

8. Práce obsahuje 3-5 správně zvolených klíčových slov. 

9. Práce obsahuje vlastní názor podpořený argumenty v přiměřeném rozsahu. 

 

 

Úvaha 
 

 Zdařilá práce Nadějná práce Nezdařilá práce 

Kritérium 1 

 

Téma a zdroje 

Téma úvahy odpovídá probírané látce 

daného školního roku. Práce může / 

nemusí vycházet pouze z žákových 

nápadů a poznatků z hodiny, v takovém 

případě nemusí uvádět zdroje. Pokud 

ale žák do práce čerpá fakta z knih, 

internetu, časopisů apod., uvede na 

závěr tyto zdroje. U tištěného zdroje ve 

tvaru autor, název, jméno časopisu, rok 

vydání, u internetového zdroje ve tvaru 

autor, název a kompletní odkaz na 

zdroj. 

Téma je blízké danému 

ročníku, ale patří ke starší 

nebo novější látce. Žák 

používá informace, které 

prokazatelně nezískal 

v hodinách, ale neuvádí 

jejich zdroje, nebo je jejich 

uvedení nedostatečné. 

 

Úvaha je zcela mimo téma 

ročníku (např. článek o 

pravěkých Keltech 

v období 2. poloviny 20. 

století). Žák použil 

informace z cizích zdrojů, 

ale neuvedl je. 
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Kritérium 2 

 

Struktura 

Úvaha obsahuje následující části: 

jméno a příjmení a třídu žáka, vlastní 

název práce, úvod, v němž žák 

představí téma a zdůvodní jeho výběr, 

hlavní část, kde se žák zamýšlí nad 

tématem, závěr, v němž žák shrnuje, 

k čemu dospěl ve svém zamyšlení, 

klíčová slova, zdroje (pokud jsou). 

Jednotlivé části jsou od sebe jasně 

odděleny (např. formou odstavců). 

 

V úvaze chybí jedna či dvě 

povinné části. Řazení částí 

je na přeskáčku. Není 

důsledně dodržováno 

oddělování jednotlivých 

částí, některé části splývají 

dohromady. Je náročnější 

se v práci zorientovat, ale 

výsledek je stále 

soudržným přínosným 

textem. 

Úvaha zcela ignoruje 

logické uspořádání, je 

chaotická, nepoužívá 

členění na odstavce či jiné 

dělení, vynechává více jak 

dvě povinné části. Po jejím 

přečtení není jasné, co se 

autor snažil sdělit. 

 

Kritérium 3 

 

Český jazyk 

Práce je vysoce kvalitní z hlediska 

českého jazyka, pracuje dobře 

s velkými a malými písmeny, 

interpunkcí, shodou přísudku 

s podmětem apod. Práce obsahuje 

pravopisné chyby jen ve velmi malé 

míře a nejsou rušivé při čtení. 

Práce obsahuje větší 

množství pravopisných 

chyb, některé pravopisné 

chyby se opakují. Chybný 

pravopis někdy ztěžuje 

čtení či porozumění, ale 

nedochází k záměně slov. 

Některé věty jsou 

kostrbaté, ale srozumitelné. 

Práce naplňuje literární 

žánr úvahy. 

Práce obsahuje velké 

množství pravopisných 

chyb, které ji činí téměř 

nečitelnou. Věty nejsou 

provázány do jednoho 

celku a často na sebe ani 

nenavazují nebo dokonce 

vůbec nedávají smysl. 

Dochází k záměně slov. 

Není naplněn literární žánr 

úvahy. 

Kritérium 4 

 

Úvaha 

Žák se zamýšlí nad zvoleným tématem. 

Klade si otázky, vyhledává problémy a 

sám navrhuje odpovědi a řešení. Žák 

zaujímá kritické hodnotící postoje a 

odůvodňuje je argumenty. Úvahu 

rozvíjí v přiměřeném rozsahu (jeden až 

dva odstavce / deset až dvacet vět), 

skládá jí do provázaných vět či souvětí. 

V úvaze se může opřít o fakta z hodin 

či jiných zdrojů, ale může rovněž 

postupovat zcela samostatně. Fakta 

popisuje ale pouze vlastními slovy, 

nekopíruje je, a zřetelně odlišuje, co je 

jeho názor a co fakta. Fakta jsou v práci 

zastoupena ve výrazně menší míře než 

vlastní myšlenky, argumenty, postoje 

apod. 

Žák se zamýšlí nad 

zvoleným tématem, přináší 

vlastní myšlenky, otázky či 

hodnotící postoje, ale často 

mu chybí argumenty či se 

vyhýbá hledání odpovědí. 

V práci jsou ve velké míře 

zastoupena fakta na úkor 

vlastního tvůrčího psaní, 

práce připomíná spíše 

referát. Srozumitelnost 

některých vět je kostrbatá. 

 

Žák používá prázdné věty 

bez argumentů a bez 

vypovídající hodnoty. 

V úvaze jsou místo 

vlastních myšlenek pouze 

přejatá fakta, na které 

vlastní myšlenky vůbec 

nenavazují. Práce je 

nepřehledná a 

nesrozumitelná. Rozsah je 

mimo přijatelný rámec. 

Není naplněna podstata 

literárního žánru úvahy a 

místo toho je vytvořený 

referát pouze rekapitulující 

odjinud převzaté 

informace. 

 

Kritérium 5 

 

Klíčová slova 

Úvaha obsahuje tři až pět klíčových 

slov / slovních spojení, které výstižně a 

stručně na závěr shrnou její obsah / 

hlavní myšlenky. Klíčová slova jsou 

srozumitelná, dostatečně konkrétní a 

navzájem odlišná. 

Klíčová slova se opakují 

(synonyma), opomíjejí 

některé části úvahy, 

podávají zkreslený obrázek 

o jejím tématu. Stále se 

z nich ale dá poznat, o co se 

autor snažil. 

Klíčová slova zcela chybí 

nebo nejsou v udaném 

počtu, jsou příliš obecná, 

nevztahují se k podstatě 

úvahy nebo jsou zavádějící 

a matoucí, jsou použita 

slova, kterým žák sám 

nerozumí, místo klíčových 

slov jsou napsány celé 

věty. 

 

 

Kontrolní seznam k úvaze: 

 

1. Téma práce odpovídá ročníku. 

2. Pokud jsem využil jiné zdroje než hodiny, uvedl jsem je dostatečně podrobně na konci práce. 

3. Práce dodržuje určenou strukturu. 

4. V práci nechybí žádná povinná část. 
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5. Práce nemá výrazné nedostatky z hlediska českého jazyka. 

6. V úvodu je představeno a zdůvodněno téma. 

7. V hlavní části je dostatek mých myšlenek, názorů, hodnocení, otázek apod. s argumenty, vlastními návrhy 

odpovědí, řešeními apod. 

8. V závěru je stručně shrnuta hlavní myšlenka práce. 

9. Práce obsahuje 3-5 správně zvolených klíčových slov. 

 

 

Prezentace 
 

 Zdařilá práce Nadějná práce Nezdařilá práce 

Kritérium 1 

 

Téma a zdroje 

Závěrečný snímek obsahuje kompletní 

výčet všech použitých materiálů (pro 

textovou i grafickou část). U tištěného 

zdroje název článku / knihy, autora, 

časopis, ve kterém vyšel a rok vydání. 

Pokud se jedná o internetový článek, je 

zde uvedený odkaz v celé délce. Téma 

prezentace je vybráno, aby odpovídalo 

probírané látce daného školního roku. 

V práci chybí kompletní 

výčet zdrojů nebo některé 

zdroje nejsou uvedeny 

dostatečně konkrétně 

(např. jen google apod.). 

Téma je blízké danému 

ročníku, ale patří ke starší 

nebo novější látce. 

 

V práci chybí úplně nebo 

z velké části zdroje. Soupis 

zdrojů je neúplný a 

zavádějící. Prezentace je 

zcela mimo téma ročníku 

(např. článek o pravěkých 

Keltech v období 2. 

poloviny 20. století).  

 

Kritérium 2 

 

Struktura 

Prezentace obsahuje úvodní snímek se 

jménem a příjmením a třídou žáka a 

názvem prezentace. V prezentaci je 

minimálně jeden snímek uvádějící 

fakta o tématu a jeden snímek 

s vlastním názorem. Poslední snímek 

uvádí přehled použitých zdrojů. 

Minimální rozsah jsou čtyři snímky, 

maximální není určený, ale prezentace 

by neměla být příliš dlouhá (patnáct a 

více snímků). Pokud je prezentace 

rozsáhlejší a členitá, měla by obsahovat 

osnovu. 

Prezentace dodržuje 

strukturu úvodní snímek – 

fakta – názor – zdroje, ale 

v této struktuře jsou 

nedostatky, chybí např. 

jméno autora či název 

práce v úvodním snímku, 

snímek se zdroji je 

zařazený na začátku 

prezentace a ne na konci 

apod. 

 

Některé povinné části 

prezentace chybí. Práce je 

celkově chaotická a 

zmatečná. 

 

Kritérium 3 

 

Český jazyk 

Práce je vysoce kvalitní z hlediska 

českého jazyka, pracuje dobře 

s velkými a malými písmeny, 

interpunkcí, shodou přísudku 

s podmětem apod. Práce obsahuje 

pravopisné chyby jen ve velmi malé 

míře a nejsou rušivé při čtení. 

Práce obsahuje větší 

množství pravopisných 

chyb, některé pravopisné 

chyby se opakují. Chybný 

pravopis někdy ztěžuje 

čtení či porozumění, ale 

nedochází k záměně slov. 

Některé části textu jsou 

hůře pochopitelné. 

 

Práce obsahuje velké 

množství pravopisných 

chyb, které ji činí téměř 

nečitelnou. Jednotlivé části 

textu na sebe nenavazují. 

Dochází k záměně slov. 

Některé části jsou velmi 

těžko srozumitelné. 

 

Kritérium 4 

 

Grafická 

podoba 

Prezentace si drží jednotný grafický 

styl (přechody snímků, animace, 

písmo, barva apod.). Prezentace 

obsahuje minimálně tři různé obrázky 

vztahující se k tématu, na závěr jsou 

uvedeny jejich zdroje. Pod pojmem 

obrázky se rozumí i mapy, fotografie 

apod. Obrázky jsou v prezentaci 

umístěny na vhodném místě, 

nepřekrývají text, nejsou zčásti 

uříznuté koncem obrazovky, mají 

zachovaný správný poměr stran, 

věrohodné barvy atd. 

Prezentace střídá různé 

styly (písmo, animace 

apod.). Písmo je hůře 

čitelné vinou špatně 

zvolené velikosti či barvy. 

Obrázky částečně 

překrývají text nebo jsou 

ve špatném rozlišení (např. 

moc malé), některé 

obrázky se netýkají tématu, 

není jich v prezentaci 

dostatečný počet. 

 

Prezentace je mixem 

mnoha různých stylů, 

obrázky působí rušivě a 

znemožňují četbu textu, 

obrázky se vůbec netýkají 

tématu, obrázky nemají 

v závěru uvedený zdroj, 

obrázky v prezentaci zcela 

chybí. Písmo je příliš malé 

nebo veliké, barvy jsou 

zvoleny nevhodně (např. 

žlutá na bílém pozadí). 

 

Kritérium 5 

 

Prezentace obsahuje v přiměřené míře 

(jeden až cca tři snímky) fakta o 

Prezentace obsahuje velké 

množství informací, které 

Práce je plná 

okopírovaného textu, 
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Fakta vybraném tématu. Fakta jsou zapsána 

ve stručných bodech, ne ve větách. Jsou 

prezentována stručným a jasným 

jazykem. Žák fakta sám formuluje a 

píše, nekopíruje je z jiných zdrojů ani 

doslovně nepřepisuje, vyhýbá se 

odborným termínům, kterým by jeho 

spolužáci nerozuměli. Do prezentace 

dává pouze takové informace, kterým 

sám rozumí a dokáže je případně 

vysvětlit. 

jsou často ve větách nebo 

dokonce i v odstavcích. 

Některé informace jsou 

doslovně převzaty odjinud. 

Některé informace jsou 

mylné a žák si je při 

zpracování neověřil. 

Většina informací je však 

pravdivá a jsou podány 

srozumitelnou formou. 

 

informace jsou vkládány 

v dlouhých větách a 

odstavcích, orientace 

v nich je nepřehledná a 

náročná. Informací je velké 

množství, nebo naopak 

zcela chybí. Velká část 

faktů je mylná. Práce je 

plná odborných pojmů, 

které žák nedokáže 

vysvětlit. 

Kritérium 6 

 

Vlastní názor 

Žák v přiměřeném rozsahu (jeden až 

cca tři snímky) zaujímá vlastní postoj 

ke zpracovávanému tématu, zamýšlí se 

nad ním, klade si otázky, k nimž 

posléze sám vymýšlí odpovědi, hodnotí 

a svá hodnocení podpírá argumenty. 

Vyjadřuje se srozumitelně a jasně. 

Vlastní názor může být formulovaný ve 

větách, resp. krátkých odstavcích, 

stejně jako v jednotlivých bodech.  

 

Vlastní názor je příliš 

krátký (několik 

jednoduchých bodů). Žák 

sice hodnotí, ale málokdy 

uvede zdůvodnění svých 

názorů. Žák si neklade 

otázky, nebo klade otázky 

řečnické, na které se nedají 

nalézt odpovědi a ani o to 

neusiluje. Používá prázdné 

fráze. Přes výše uvedené 

ale jeho názor práci 

obohacuje a je přínosem. 

 

Vlastní názor zcela chybí 

nebo je vyjádřený 

zavádějící větou (např. 

Hitler je mi odporný.). Žák 

nepoužívá žádné 

argumenty ani si neklade 

otázky. Žák zaměňuje 

informace s vlastním 

názorem a do vlastního 

názoru jen opisuje 

informace, které si přečetl 

jinde a nepřidává k nim nic 

vlastního. Vlastní názor 

neodpovídá zvolenému 

tématu. 

 

 

Kontrolní seznam k prezentaci: 

 

1. Téma práce odpovídá ročníku. 

2. Práce dodržuje určenou strukturu. 

3. Úvodní snímek obsahuje jméno, příjmení, třídu, název práce. 

4. Závěrečný snímek obsahuje kompletní a detailní výčet použitých zdrojů. 

5. Fakta v práci jsou uvedena vlastními slovy v jednotlivých bodech. 

6. Práce obsahuje propracovaný vlastní názor s argumenty. 

7. Práce nemá výrazné nedostatky z hlediska českého jazyka. 

8. Práce má jednotnou grafickou podobu, text je čitelný, obrázky mají vhodnou velikost a umístění. 

9. Práce obsahuje minimálně tři obrázky (mapy, fotografie…). 

 

 


