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Abstrakt 
 

Príspevok sa zaoberá špecifickými nárokmi na spôsoby hodnotenia v odbore grafický 
design na stredných odborných školách. Vzhľadom k tomu, že hodnotenie výsledkov 
výtvarných činností je obecne pomerne komplikovaná záležitosť, nie je jednoduché ohodnotiť 
ani výsledky úloh zadávaných v rámci výtvarnej profesnej prípravy grafických designérov. 
Napriek tomu, že hodnotenie vo výtvarných predmetoch má pochopiteľne značne subjektívny 
charakter, existujú určité kritéria, podľa ktorých je možné výsledky žiakov posudzovať. 
 
Kľúčové slová: hodnotenie, kritéria hodnotenia, sekundárne vzdelávanie, grafický design, 
výtvarná edukácia 
 
Abstract 
 

The paper deals with special demands on the evaluation methods in art education in 
graphic design departments at secondary schools of applied arts. As the evaluation of artistic 
activity results is a rather complicated matter in general, it is not easy to assess tasks 
completed by graphic design students during their art lessons. Although assessment in art 
education is, of course, very subjective, certain criteria can be found according to which it is 
possible to evaluate the pupils’ work results.   
 
Key words: assessment, secondary education, evaluation methods, graphic design, art 
education 
 

1. ÚVOD 
 
Stěžejní oblastí, kterou se zabývám ve své disertační práci je grafický design. Velmi 

důležitým aspektem tohoto užitého výtvarného oboru je jeho složka vzdělávací, proto 
pedagogická část me práce bude věnována právě odborné výtvarné edukaci. Toto téma mě 
velmi zajímá také z toho důvodu, že již 15 let učím odborné výtvarné předměty právě na 
oboru grafický design na střední umělecké škole. Jsem tedy s tímto oborem denně v kontaktu 
a všímám si také určitých specifik, která edukační proces na tomto typu škol má. 

Odborná příprava grafických designérů nejčastěji probíhá na středoškolské a 
vysokoškolské úrovni. Na rozdíl od ostatních typů škol, kde rovněž probíhá výtvarná edukace 
(ZŠ, ZUŠ, gymnázia...) se zde přístup učitele a metodika ve výuce značně liší. Pro 
vyučujícího, který vede profesní přípravu mladých grafiků, je velmi důležité uvědomovat si 
tyto rozdíly. Vzhledem k tomu, že se zde žáci připravují na profesionální dráhu výtvarníka – 
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grafického designéra, jsou také nároky na kvalitu, profesní i metodickou připravenost učitele 
velmi vysoké. 

Významnou součástí odborné výtvarné edukace je hodnocení. Způsoby evaluace jsou 
pochopitelně značně odlišné od metod používaných v teoretických předmětech, a účel 
hodnocení výsledků výtvarných činností se liší také od ostatních škol, kde probíhá výtvarná 
edukace (ZŠ, ZUŠ, gymnázia apod.) 

Informace použité v tomto příspěvku byly získány zejména pomocí kvalitativních 
metod, především prostřednictvím dlouhodobého pozorování a strukturovaných i 
nestrukturovaných rozhovorů s žáky a učiteli. Téma výtvarné sekundární edukace je u 
odborné veřejnosti kupodivu poněkud opomíjeno a je proto k dispozici jen velmi málo zdrojů 
informací.   

Zkoumány byly zejména  rozdíly ve způsobu výuky výtvarných předmětů a specifika 
přístupu k výtvarné edukaci na střední odborné škole, se zaměřením na evaluační metody. 
 

2. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VÝTVARNÝCH ČINNOSTÍ NA 
OBORU GRAFICKÝ DESIGN NA STŘEDNÍCH ODBORNÝCH 
ŠKOLÁCH 
 

2.1 Současná situace v odborném výtvarném školství v České republice 
(obor grafický design) 

 
Dle údajů zjištěných v  Adresáři škol a školských zařízení ÚIV (2010) působí v 

současné době v České republice celkem 79 středních odborných škol, které nabízejí studium 
uměleckých či uměleckoprůmyslových oborů. Z tohoto celkového počtu škol jich 42 nabízí 
výuku některého z oborů užité grafiky: grafický design, propagační výtvarnictví, design obalů 
či úprava tiskovin. Z toho na 25 školách dobíhá studium oboru propagační výtvarnictví, které 
je postupně nahrazováno novým oborem grafický design. Na 38 z výše zmiňovaných škol se 
již tento obor v současnosti vyučuje. Většinou letos zahajuje prvním ročníkem. Zřízení tohoto 
nového oboru souvisí se změnami, které nastaly se zavedením rámcových a školních 
vzdělávacích programů (RVP, ŠVP) v České republice po roce 2004. 

Na třech z celkového uvedeného počtu škol je nabízen obor design obalů a rovněž na 
třech školách pak obor úprava tiskovin. Ze 42 škol, na kterých se vyučuje některý z oborů 
užité grafiky, je 25 škol státních a 17 soukromých. 
 

2.2 Výtvarná edukace na oboru grafický design na středních odborných 
školách 

 
V Rámcovém vzdělávacím programu pro obor vzdělání 82-41-m/05 Grafický design 

na středních odborných školách se uvádí, že „tento obor slouží k odborné přípravě studentů 
pro praxi. Absolvent oboru grafický design je připraven uplatnit se v různých oblastech 
širokého spektra činností v rámci propagace a reklamy i knižní kultury. Konkrétní oblast jeho 
uplatnění vyplývá ze zaměření odborné přípravy ve školním vzdělávacím programu. Může se 
jednat např. o užitou grafiku, práce související s předtiskovou přípravou, webdesign, 
vědeckou kresbu a ilustraci, aranžérskou tvorbu, výstavnictví, různé redakční práce apod. 
Příslušné činnosti může absolvent vykonávat buď samostatně, nebo v grafických studiích, 
reklamních agenturách, architektonických ateliérech, nakladatelstvích, redakcích novin  
a časopisů,  PR  odděleních   firem  a  institucí,   televizních  a   filmových   studiích  a v poly-
grafických firmách apod. 
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Tento obor vzdělání lze realizovat v denní formě studia v průběhu čtyř let, v denní 
formě také ve zkráceném dvouletém studiu pro absolventy oborů vzdělání ukončených 
maturitní zkouškou a rovněž ve večerní nebo kombinované formě vzdělávání  nejvýše o 1 rok 
delším  než  je  vzdělávání  v  denní  formě.   Dosažený   stupeň  vzdělání  je  střední  vzdělání  
s maturitní zkouškou. Dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je 
vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a 
příslušným prováděcím právním předpisem.“ (2008) 

Na středoškolské úrovni vyučují umělecké předměty specializovaní učitelé 
s odpovídajícím vzděláním v příslušném oboru. Profesionální umělci však mohou jen zřídka 
vyučovat svůj umělecký předmět na školách bez toho, aniž by získali příslušnou 
pedagogickou kvalifikaci. Pokud ji nemají, pak mohou získat smlouvu obyčejně jen na dobu 
určitou, v jejímž průběhu si musí pedagogické vzdělání doplnit. (Delhaxhe, 2009) 

Absolventi středoškolského oboru grafický design mají možnost dále pokračovat ve studiu 
svého zaměření na řadě vysokých škol (VŠUP v Praze, FaVU VUT v Brně, FU OU v Ostravě 
a dalších). 
 

2.3 Problematika hodnocení ve výtvarných předmětech 
 

Hodnocení ve výtvarných předmětech v odborném uměleckém sekundárním 
vzdělávání je velmi důležitou složkou edukačního procesu a má svá výrazná specifika.  
V současné době na českých středních uměleckoprůmyslových školách není zavedena žádná 
jednotná metodika ani konkrétní kritéria pro hodnocení výtvarných prací žáků. Je to 
pravděpodobně dáno zejména tím, že výtvarnou tvorbu lze jen velmi těžko objektivně 
posoudit.  

Jiný způsob hodnocení je pochopitelně využíván na školách, kde neprobíhá odborná 
výtvarná příprava (tzn. MŠ, ZŠ, ZUŠ, atd.). Poslání a cíle výtvarného vzdělávání zde mají 
zcela jinou podstatu než na školách odborných. Hodnocení zde mnohdy není nutné a  
v případě některých činností ani možné. Výtvarná výchova probíhá často formou zážitku, 
který nelze, a ani není potřebné, jej hodnotit, neboť pro každého žáka mohou mít jeho 
prožitky různý význam. Samozřejmě, že i na těchto školách se zařazují činnosti, které do 
určité míry posoudit lze, jako je například kresba podle skutečnosti, práce s písmem nebo 
kompozicí atd. V případě těchto úkolů může hodnocení jistě poskytnout žákům zpětnou 
vazbu, zda danou problematiku uspokojivě zvládli. 

Ovšem celkově zcela jiná je situace na středních odborných školách s výtvarným 
zaměřením, kde cílem výuky je vychovat profesionálního výtvarníka. Žák, který se má 
profesionálem stát, musí do určité míry znát poměrně jasně, jaká jsou ve výtvarném umění 
(konkrétně v grafickém designu) pravidla, a jakým způsobem se tvorba hodnotí. Jednoduše 
řečeno: žák by se měl naučit rozlišovat, co v daném oboru je, a co naopak není považováno za 
kvalitní.  

V rámci výuky na oboru grafický design je zařazeno hned několik výtvarných 
předmětů: výtvarná příprava, praktická cvičení, figurální kresba, písmo. V každém z těchto 
předmětů, v závislosti na jeho povaze, existují různá kritéria pro klasifikaci. V rámci výtvarné 
přípravy a figurální kresby je možné poměrně jasně zhodnotit zda byla správně pochopena a 
použita perspektiva, jestli byl dobře vyjádřen prostor a objemy předmětů. Je možné také 
objektivně posoudit zda poměry jednotlivých objektů, jejich vzájemné vztahy a proporce jsou 
správné, můžeme ohodnotit i gradaci a kontrast kresby nebo správnost stínů. Posoudit lze také 
řemeslnou stránku kresby, tedy zvládnutí zvolené kresebné techniky, technickou čistotu, 
rukopis, výraz, zda byl respektován daný kresebný materiál atd. Problematické je však již 
hodnocení volné a abstraktní tvorby, neboť zde není příliš mnoho kritérií, podle kterých by se 
dalo objektivně hodnotit. Do hry vstupuje vkus učitele a jeho osobní výtvarný názor. 
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Důležitější by v tomto případě mohlo být sebehodnocení a diskuse ve skupině, což může žáky 
mnohdy velmi obohatit. Ovšem takováto diskuse, aby splnila svůj účel, musí být vedena, 
podněcována a usměrňována kvalitním a zkušeným  pedagogem.  

V praktických cvičeních je posuzována zejména technická stránka práce. Cílem je, aby 
žáci zvládli některé stěžejní výtvarné techniky, které by mohli při své výtvarné činnosti 
potřebovat. Hodnotit se zde pochopitelně musí zejména čistota provedení, která je u grafiků 
velmi důležitá, a bývá proto klasifikována velmi přísně. Dalším hodnotícím kritériem je 
celkové pochopení a řemeslné zvládnutí použité techniky. Velmi významný je u výtvarníka 
v jakémkoliv oboru kreativní přístup, jež lze také, do určité míry, zhodnotit. Problematické 
pro posouzení jsou potom opět výrazové a vkusové složky výtvarného díla, na které mohou 
mít i různí pedagogové různé názory. 

V předmětu Písmo, je možné hodnotit správný výběr písma, kompozici, rozpaly, 
čistotu provedení, případně originalitu a nápaditost. 

Při samotném navrhování grafických prostředků ve vyšších ročnících jsou hodnocena 
již zmiňovaná výtvarná hlediska, a zejména pak schopnost jejich aplikace na daný úkol – 
výběr písma, výběr barev, rozvržení kompozice tiskoviny atd. Ale do okruhu 
ohodnocovaných složek vstupují další, jako například velmi důležitý nápad, výraz, a třeba i 
výtvarný vtip.  

V současné době probíhá na středních uměleckých školách nejčastěji klasifikace 
průběžných úkolů učitelem a dvakrát ročně hodnocení klauzurních pololetních prací komisí 
složenou z pedagogů školy. 

Průběžné hodnocení je zcela v kompetenci vyučujícího daného předmětu. Kromě 
konkrétního výsledku práce je potřebné posoudit i průběh práce, tedy pracovní proces a také 
přístup k němu, aktivitu a kreativitu. Velmi potřebné je zde slovní hodnocení, neboť pouhá 
číselná známka nemá z tohoto pohledu téměř žádnou vypovídací schopnost. Je samozřejmě 
nutné ji žákovi sdělit, s ohledem na platný hodnotící systém na našich středních školách, ale je 
možné ji udělit až na základě dílčího posouzení jednotlivých, již zmiňovaných, složek dané 
práce. Pak je teprve možné stanovit celkovou známku.  

Důležité je i sebehodnocení, které vede žáky ke zdravému kritickému a objektivnímu 
náhledu na vlastní práci. Zároveň je učí, aby dovedli sami sebe pochválit, pokud se jim práce 
povede, a tím pádem předcházet zbytečnému sebepodceňování. Tímto způsobem je možné  
u žáků rozvíjet zdravé sebevědomí a víru ve vlastní schopnosti, což jsou osobnostní složky, 
které jsou v praxi velmi potřebné a řadě výtvarníků chybí. 

Rovněž je důležité respektovat určité zvláštnosti období adolescence, ve kterém se 
žáci střední školy vývojově nachází. Helene Illeris ve svém článku píše, že přestože mnoho 
pedagogů má obavy pracovat s mladými, dospívajícími lidmi, může být práce s nimi velmi 
zajímavá. Dospívající mají především výbornou pozorovací schopnost, dokáží vidět detailně a 
odlišit i drobné rozdíly. Což jsou vlastnosti velmi užitečné jak pro percepci umění, tak i pro 
hodnocení vlastní tvorby. Výborné také je, že většina dospívajících dokáže zpříma vyslovit 
své názory. Současné umění i vlastní tvorba je skvělá příležitost k diskusi, a mladí lidé velmi 
rádi diskutují. Zde je ovšem opět velmi důležitá úloha pedagoga, který by měl na základě 
svých zkušeností diskusi vést a usměrňovat, aby měla řád a byla přínosná. (2005, s. 231-242). 

Na středních odborných uměleckých a uměleckoprůmyslových školách obvykle žáci 
vytvářejí pololetní a závěrečnou klauzurní práci, jejíž výsledek se podstatně podílí na 
výsledné známce na vysvědčení. 

Hodnocení klauzurních prací má pochopitelně stejná kritéria, jako hodnocení 
průběžných úkolů. Klauzurní práce by totiž měla prezentovat, jak žák zvládl činnosti 
vyučované v uplynulém pololetí. To znamená, že jde o jakési celkové jejich shrnutí 
aplikované na vhodně zvoleném složitějším úkolu.  



MVEK Prešov 2011  Katedra pedagogiky FHPV PU 
 

 
504 

 

Subjektivita hodnocení je v případě klauzurních prací do jisté míry eliminována 
komisio-nálním hodnocením. Obvykle práce hodnotí nejméně pětičlenná komise, která 
v případě většinové neshody přistupuje k hlasování. Hodnotí se pomocí patnáctibodové 
stupnice, kdy 15 bodů je nejvyšší počet. Toto hodnocení se pak dále přepočítává na klasickou 
pětistupňovou klasifikaci vždy po třech bodech. To znamená, že od 15 do 13 bodů je žák 
hodnocen stupněm výborný (1), od 12 do 10 bodů chvalitebný (2) atd. Po oznámení bodových 
výsledků ohodno-cení prací je velmi důležité rozebrat se žáky konečný výsledek jejich prací a 
uvést důvody hodnocení. Tento postup je velmi potřebný, protože žáci sami ještě nemají 
dostatečně rozvinuté schopnosti kriticky a objektivně posoudit svou výtvarnou práci a 
zbytečně pak dochází k nedorozumění. Slovní hodnocení rovněž lépe umožní žákovi 
pochopit, kde jsou jeho silné a slabé stránky, v čem postupoval správně a kde naopak udělal 
chybu. (Mason, 2006, s. 119-133) 

V dokumentu Arts and Cultural Education at school in Europe je možné zjistit, jaká je 
situace týkající se hodnocení ve výtvarných předmětech v rámci států Evropské Unie. Existuje 
zde potřeba monitorovat pokrok žáků podle kurikula, ale na hodnocení uměleckých předmětů 
se nahlíží jako na mimořádně náročné. Současná Bamfordova studie (2009) zvažuje 
hodnocení uměleckého a kulturního vzdělávání v evropském kontextu. Argumentuje, že 
hlavní cíl hodnocení uměleckých předmětů by měl být středobodem a měl by objasňovat a 
dávat konkrétnější cíle pro studující v rámci programu.  

Kritéria hodnocení v uměleckém vzdělávaní jsou obvykle definována na úrovni školy 
samotnými učiteli. Tato kritéria jsou vytvořena na základě vyučovacích cílů stanovených  
v kurikulu nebo v metodice zpracované vzdělávacími institucemi A umožňují učitelům 
identifikovat různé úrovně výkonů žáků. Takto je tomu i na školách v České republice. Pouze 
v sedmi státech EU byla kritéria hodnocení definována centrálními institucemi. Většina států 
doporučuje používání jednoho nebo více typů škál hodnocení, především na středoškolské 
úrovni, kde jsou používány v převážné většině známky.  
V základním vzdělávaní je pak nejčastější zmiňovaná praxe, kdy kritéria hodnocení stanovuje 
učitel. V některých státech je možné hodnotit také slovně. Zvlášť to platí pro první ročníky 
této úrovně vzdělávání. Zmiňovaný způsob hodnocení funguje ve dvanácti státech EU. Ve 
většině států neadekvátní známka z uměleckých předmětů nemá v praxi přímý vliv na postup 
žáků.  

Velmi málo států sestavuje standardizované národní testy z uměleckého vzdělávání, 
kde se ve většině případů používají na monitorování kvality vyučování. Společně s těmito 
testy jsou zařazené do monitorovacího procesu inspekce a průzkumy. (Delhaxhe, 2009) 
 

3. ZÁVĚR 
 

Pro pedagogy, kteří se podílí na profesní přípravě výtvarníků, je důležité si 
uvědomovat, že nejzásadnější rozdíl mezi výtvarným vzděláváním na střední odborné škole a 
ostatních typech škol spočívá samozřejmě především v jeho účelu. Účelem výtvarné edukace 
na středních uměleckých a uměleckoprůmyslových školách je odborná příprava 
profesionálních výtvar-níků. 

Přístup pedagoga k žákům i k hodnocení jejich výsledků musí mít výrazně 
individuální charakter, žák by měl být učitelem vědomě veden a podněcován, ale jen do té 
míry, aby nestagnovala jeho vlastní aktivita a iniciativa. Velmi důležité je posupovat ve výuce 
systematicky, a to od jednodušších úkolů ke složitějším. Zadané úkoly by měly odpovídat 
výtvarné i myšlenkové vyspělosti žáků. 

Hodnocení je velmi důležitou složkou odborné výtvarné edukace, má však také svá 
specifika a úskalí. Problematická je zejména subjektivita hodnocení pedagogem, který je 
ovlivněn mj. svým výtvarným názorem, vkusem a zkušenostmi. V současné době na českých 
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středních uměleckoprůmyslových školách není zavedena žádná jednotná metodika ani 
konkrétní kritéria pro hodnocení výtvarných prací žáků. Způsoby evaluace jsou zcela 
v kompetenci jednotlivých škol a jejich  učitelů. Podobně je tomu i ve většině ostatních států 
Evropské unie.  

Vhodné je vedle známkování také podrobné slovní hodnocení, díky němuž žák lépe 
pochopí, jaké jsou jeho silné a slabé stránky. Účelné je posuzovat zvlášť jednotlivé aspekty 
daných prací, jako je nápad, originalita, kompozice, technické provedení apod. Velmi důležitá 
je rovněž autoevaluace, protože se žáci jejím prostřednictvím učí sami sebe objektivně 
ohodnotit. 
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