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Co student potřebuje pro práci se zpětnou 
vazbou?

• Vytvářet (si) příležitosti pro (individuální) zpětnou vazbu

• Vyhledat vhodnou zpětnou vazbu, komunikovat

• Interpretovat ji

• Jednat, plánovat další kroky

• Utvářet sám sebe, (profesní) identitu, sebe-vědomí

• Poskytovat zpětnou vazbu – vzájemnost v komunitě



Jak podpořit studenta v práci se zpětnou 
vazbou? 5 prvků



1. Začlenění sebehodnocení a sebereflexe 
do zadání úkolů

• Vypracování úkolu, výstup z učení, artefakt

• V čem je kvalita mého úkolu?
• Jak mi to šlo vzhledem k mým možnostem?
• Co mi nešlo? S čím potřebuji poradit? Čemu nerozumím?
• Kam dál? Co udělat příště jinak, lépe? 

Příklady:

• Janča

• Vojtěch

• Dalibor

https://jancinoporfolio.wordpress.com/2019/12/09/vtc-7-2-video/
https://eclecticdigital.wordpress.com/2019/10/28/iskm31-08-schema-a-plakat-k-hypotetickemu-kurzu/
https://dalibor-123.github.io/podcast-intuice-diskontni-sazby/


2. Vytváření dialogické zpětné vazby

= odpověď na předkládaný artefakt a 
sebehodnocení, výměna

• Pozdrav, oslovení jménem
• V čem je kvalita úkolu?
• Nad čím je potřeba se zamyslet?
• Jaký je úkol vzhledem k možnostem 

studenta/domluveným cílům?
• Kam dál? 

! Studentům je nutno dialog ukázat.



3. Podpora zpětné vazby mezi spolužáky

• Vzájemné hodnocení v IS MUNI

• Stejná struktura – sebehodnocení + hodnocení

• „Dopis“ – pomůcka

Ahoj, 
jsem Radka a jsem v prváku na historii.

Myslím, že jsem zvládla práci s citačním manažerem – je 

to celkem lehké, i vytvoření seznamu. Ale to citování a 

parafrázování to teda nic moc ☹, asi mi to ještě úplně 
nedocvaklo. 

Prosím, kdybys náhodou věděl/a, proč mi v citace.pro 

nefunguje načítání pomocí doi, budu fakt vděčná. 
Díky!



4. Pomoc s využitím technologie poskytující 
zpětnou vazbu

• Grammarly

• Codecademy

https://app.grammarly.com/
https://www.codecademy.com/


5. Využití digitálních portfolií

• Zpětná vazba na dílčí úkoly

• Na práci v semestru/kurzu

• Na práci ve studiu

• Jáňa

• Janča

• Jana

• Ivana

• Dalibor

https://janikoci.wordpress.com/
https://jancinoporfolio.wordpress.com/2019/12/09/vtc-7-2-video/
https://janamatyasova.home.blog/
https://ivanakrumlova.wordpress.com/
https://dalibor-123.github.io/podcast-intuice-diskontni-sazby/
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