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Válka generací
O seniorech, které neoslovujeme babi a dědo

Na dálnici bez viněty: pokuta až sto tisíc

V
edle jména, příjmení a dal-
ších osobních informací se
do přihlášky na střední ško-
lu zapisují i známky z po-
sledního vysvědčení. Což

je v tomto případě vysvědčení polo-
letní. Rozhodovat se ale jen podle
známek, kam přihlášku podat,
může být ošidné.
Že je vypovídací hodnota známek

omezená, ukázala naposledy stu-
die thing-tanku IDEA při Akademii
věd, která porovnává výkony v přijí-
macích testech se známkami.
Dívky, jež šly k přijímačkám v loň-

ském roce, podle níměly na vysvěd-
čení v průměru o 0,6 stupně lepší
známku zmatematiky než v testech
stejně úspěšní chlapci.
V praxi to znamená, že když se

má učitel rozhodnout, jestli se na
vysvědčení přikloní spíše ke dvoj-
ce, nebo ke trojce, je tu velká prav-
děpodobnost, že dívce spíše uleví,
zatímco na chlapce bude přísný.
Přitom chlapci mají tento předmět
více v oblibě. „Na přísnější známko-
vání chlapců to ale vliv nemá,“ říká
spoluautor studie Daniel Münich.
Problém je podle něj v tom, že

známky samy o sobě představují vý-
znamný faktor v rozhodnutí, na kte-
rou střední školu se dítě bude hlá-
sit. „Platí to i tam, kde známky v sa-
motném přijímacím řízení střed-
ních škol hrají malou roli,“ konsta-
tují autoři studie.
Na co studie neodpovídá, je otáz-

ka, zda jsou učitelé na chlapce přís-
nější i tam, kde se rozhodují mezi
čtyřkou a pětkou, tedy mezi tím,
zda žák postoupí do další třídy,
nebo propadne. Statistiky minister-
stva školství ale říkají, že mezi pro-
padlíky na 2. stupni základní školy
tvoří většinu právě chlapci.

Češtináři jsou spravedlivější
Těm, kteří přihlášku na střední ško-
ly podávají, známky do značné
míry ovlivňují jejich sebedůvěru.
S dvojkou na vysvědčení budou
dítě a jeho rodiče spíše cítit dosta-
tek sebedůvěry k tomu, aby podali
přihlášku na prestižní střední ško-
lu, než pokud na vysvědčení bude
mít z matematiky trojku.
Zajímavé je, že učitelé matemati-

ky jsou na chlapce podstatně přís-
nější než učitelé českého jazyka.
Testy z obou těchto předmětů jsou

součástí jednotných přijímacích
zkoušek. Také v českém jazyce mají
dívky v průměru lepší známky.
Na rozdíl od matematiky však roz-

díl mezi známkami dívek a chlapců,
kteří měli v přijímacích testech po-
dobné výsledky, není nijak výrazný.

Známky stále vedou
Část potíží s odlišným hodnocením
chlapců a dívek by mohlo odstranit
slovní hodnocení, které by umožni-
lo lépe než jednou číslicí vysvětlit
učitelův pohled na výkon dítěte.
Jenže pro většinu škol je známka

pořád jediným způsobem, jak rodi-
če systematicky o prospěchu dítěte
informují. Přestože školský zákon
vedle klasického známkování
umožňuje hodnotit žáky také slov-
ně nebo kombinací slovního hodno-
cení a známek.
Škol, které systematicky přidávají

ke známkám i hodnocení slovní,
jež dává učiteli možnost vysvětlit,
co se za známkou ukrývá, ale přece
jen pomalu přibývá.
V loňském školním roce podle ná-

městka ústředního školního inspek-
tora Ondřeje Andryse hodnotilo
své žáky pouze známkami 53 pro-
cent základních škol. O rok dříve to
bylo 65 procent základek.
„Tradice známkování je stále do-

minantní, i když hodnocení znám-
kou má svá omezení. Je otázka, ja-
kou vypovídací hodnotu má napří-
klad dvojka,“ říká Andrys.
Právě vysvědčení je podle něj pro

slovní hodnocení ideální příležitos-
tí. „Souhrnné slovní hodnocení za
delší časový úsek dokáže mnohem
lépe než známka popsat, jak na
tom žák je, a co by měl udělat, aby
se zlepšil, nebo si dobré výsledky
udržel,“ dodává Andrys.
Slovní hodnocení se stále častěji

používá na 1. stupni základních
škol, i když pro to podle Veroniky
Laufkové z Ústavu výzkumu a roz-
voje vzdělávání z Univerzity Karlo-
vy není žádný důvod. „Dobře na-
psané slovní hodnocení pro ně
může být velmi cenné. Povzbuzují-
cí a zároveň dost konkrétní na to,
aby věděli, jaké jsou jejich silné
a slabé stránky a na čemmohou ješ-
tě zapracovat,“ říká odbornice na
školní hodnocení.
Zavádění slovního hodnocení má

i tak řadu úskalí. Mohou to být rodi-
če. „Všichni vědí, že jednička zna-
mená premianta a čtyřka velký pro-
blém,“ říká Laufková. Také učitelé
se musí nejprve naučit, jak se slov-
ním hodnocením pracovat.

Tolik procent základ-
ních škol dává dě-
tem místo známek
slovní hodnocení.

V ysvědčení měla Petra Plíšková,
učitelka Montessori školy
v Kladně, napsána už na konci

minulého týdne. Na poslední chvíli
to nenechává, napsat slovní hodno-
cení totiž na rozdíl od známek chví-
li trvá. Školy si mohou samy zvolit,
jestli budou hodnotit známkami,
nebo slovně. Známky převažují.

Jak dlouho vám trvá napsat hod-
nocení na jedno vysvědčení?
V pololetí se pod půl hodiny nedo-
stanu, na konci školního roku, kdy
kromě celkového hodnocení píšu
i hodnocení v jednotlivých předmě-
tech, je to minimálně hodina na
dítě. A to se na rozdíl od některých
kolegyň moc nerozepisuji.

Není známkování jednodušší?
Půl roku jsem učila angličtinu na
klasické základní škole, kde se

známkovalo, a bylo to zajímavé.
Měla jsem tam v sedmé třídě pečli-
vé holčičky, které uměly slovíčka,
a pak kluky, co se flákali, nenosili
úkoly a z testu na slovíčka dostávali
špatné známky. Přitom ale uměli
v jazyce líp reagovat. Na začátku
jsem viděla jako nespravedlivé, že
kluci měli trojky a holky jedničky,
ale při známkování učitel mocmož-
ností, jak to udělat jinak, nemá.

Stačí vám na vysvědčení jeden
list papíru?
V pololetí ano, na konci roku jsou
to tři stránky. Baví mě vymýšlet, co
napsat, aby to dítě charakterizova-
lo. Třeba že umí vystihnout, co
bylo zajímavé na prezentaci spolu-
žáků, že má chytré připomínky
nebo si umí zorganizovat práci. Pro-
cházím přitom starší vysvědčení,
abych nenapsala to samé, ale také
je super vidět, jaký je pokrok. Na
známkách by vidět nebyl.

A co hodnocení z češtiny nebo
matematiky?
Tomu je věnována celá dvoustrán-
ka, ale jen na konci roku. To už
není tak zábavné napsat. Dítě se z
toho dozví, jestli zvládlo například
vyjmenovaná slova a co ještě potře-
buje procvičit.
— Radka Hrdinová

PRAHA Dneškem končí platnost
ročních dálničních známek na rok
2017. Řidiči jemusí odstranit z čelní-
ho skla, jinak hrozí pokuta.
Ceny dálničních známek pro le-

tošní rok 2018 zůstaly stejné jako
loni: roční stojí 1 500 korun, měsíč-
ní 440 korun a desetidenní 310 ko-
run. I letos známky změnily barvu:
roční kulatá je žlutozlatá, měsíční
čtvercová je fialová a desetidenní
trojúhelníková má barvu modrou.
Platné jsou do 31. ledna roku 2019.
Kupony dostaly také nové prvky

proti zfalšování. Řidiči by měli

známky kupovat na oficiálních pro-
dejních místech. Ta jsou označena
speciální nálepkou a zároveň jsou
vybavena ceníkem a trojjazyčným
informačním letákem. Pokud dál-
niční známku ještě nemáte, podívej-
te se, kde nejblíže ji koupíte.
Státní fond dopravní infrastruktu-

ry, který má distribuci dálničních
kuponů na starosti, už na konci loň-
ského roku varoval před nákupem
známek na poslední chvíli a nevy-
loučil možné výpadky a riziko, že
při hromadných nákupech dálnič-
ní známky na některých místech

dojdou. Leden je totiž každoročně
nejexponovanějšímměsícem.
V Česku je nutné mít platnou dál-

niční známku na všechny dálnice.
Výjimku tvoří nezpoplatněné úse-
ky dálnic. Letos jich několik kilome-
trů přibylo. Před vylepením kupo-
nu musí řidič na jeho oba díly za-
psat registrační značku auta.
Pokuta za neplatnou nebo špatně

nalepenou vinětu se pohybuje od
pěti tisíc korun na místě po sto tisíc
korun ve správním řízení. V minu-
lých letech vybrali policisté a celníci
vždy bezmála 20milionů korun. (taj)

O tolik procent bylo
loni více jedničkářek
z češtiny než chlap-
ců mezi deváťáky.

Kladenská učitelka Petra Plíšková

Radka Hrdinová
reportérka MF DNES
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Únos v Libanonu

Unesení u soudu
neuspěli se
žalobou na stát
Čtyři z pěti Čechů, kteří byli
v roce 2015 uneseni v Libanonu,
od státu odškodnění nedosta-
nou. Překladatel Adam Homsi,
advokát Jan Švarc, novináři Mi-
roslav Dobeš a Pavel Kofroň žá-
dali satisfakci za 199 dní, kdy
byli vězněni. Jsou přesvědčeni,
že stát při řešení únosu selhal a
mohl mu zabránit, za což chtěli
40 milionů korun. Obvodní
soud pro Prahu 1 jejich žalobu
včera odmítl. Rozsudek není
pravomocný. (jkk, ČTK)

Paliva

Veřejných pump
přibylo, jsou jich
téměř čtyři tisíce
V Česku loni přibylo veřejných
čerpacích stanic. Ke konci roku
jich bylo k dispozici 3 940, opro-
ti závěru roku 2016 o 34 více.
Celkový počet pump stoupl
o 28 na 7 020. Nejvíce veřejných
pump je ve Středočeském a Jiho-
moravském kraji, nejméně
v Karlovarském. (ČTK)

UNESCO

Kladruby si
slibují desetkrát
větší návštěvy

Nominační dokumenty k zápi-
su kladrubského hřebčína na se-
znam světového dědictví byly
předány Organizaci OSN pro
vzdělání, vědu a kulturu
(UNESCO). Od zápisu na se-
znam si hřebčín slibuje mimo
jiné výrazný nárůst počtu ná-
vštěvníků – z loňských 80 tisíc
až na desetinásobek. (ČTK)

Nehoda

Neboural vlastní
vinou. Přesto mu
hrozí vězení
Devatenáctiletý mladík z Chru-
dimska si na návštěvě u známé-
ho bez dovolení vzal klíče od
jeho auta. Cesta skončila neho-
dou, když mu řidička v křižovat-
ce nedala přednost. Podle poli-
cistů mladík nehodu nezavinil,
ale jelikož auto řídil bez vědomí
vlastníka, je podezřelý z neo-
právněného užívání cizí věci, za
což mu hrozí až dva roky věze-
ní. Také nejspíš dostane pokutu
za přestupek, protože nemá ři-
dičské oprávnění. (jah)
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Zdroj: CERGE, Česká školní inspekce, MŠMT

KuponDálniční známka na rok 2018

6,5
Tolik dětí propadlo
v loňském školním
roce na prvním stup-
ni základky.

INZERCE

Umění a starožitnosti
Slovenské obrazy prodáte nejlépe na Slo-
vensko. T.00421905659148, art@degas.sk162857

Motocykly
Koupím Moto, Auta a Díly, Škoda, Octavia,
Tatra, Wartburg 311, JAWA, ČZ, PAV,
775262334161266

Knihy a časopisy
Odkoupím velkou knižní pozůstalost.
Tel:603478873158945

Sběratelství
Zaplatím nejvyšší ceny za mince i sbírku,
bankovky,hodinky,vyznamenání a známky,
odhad i po telefonu.Tel: 602 802 040160380

Koupím
Koupím housle, violu, violoncello, kontrabas
v jakémkoliv stavu. T: 739907598160221

Omega hodinky. Tel. 602303309160326

Vše po hodináři. Tel. 602303309.160362

Les koupím. Tel.: 777 014 870 160508

Soudní znalec zdarma ocení obrazy, znám-
ky, dopisy, pohledy, mince, bankovky. Sbír-
ky i jednotlivosti též rád koupím a platím nej-
vyšší ceny. Ihned, profesionálně, 24 hodin
denně. Tel: 608709299161684

Staré trámy a prkna z demolic, popřípadě
provedu demontáž zdarma. T.: 608080077 161925

TERA-VARI, MF-70, TZ4K, MT8 koupím T:
603 897 100162248

Dívky dostávají v průměru lepší
známky než chlapci. Znalosti
z matematiky mají přitom
o něco horší.
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Pokrok na známkách vidět není

Stejné znalosti,
jiné známky


