
Hudobná výchova 

Výchova umením 
 

V predmetoch vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra sa ťažko hodnotí výkon žiaka 

výlučne kvantitatívne. Charakter hudobnej výchovy vyžaduje hodnotiť postoj žiaka k hudbe, jeho 

formujúce sa názory na svet, ktorý ho obklopuje, jeho estetické úsudky, snahu vzdelávať sa v 

hudbe a zlepšovať svoje hudobné prejavy.  

Pri hodnotení, priebežnej i súhrnnej klasifikácii, sa uplatňuje primeraná náročnosť a pedagogický 

takt voči žiakovi, jeho výkony sa hodnotia komplexne, berie sa do úvahy vynaložené úsilie žiaka 

a v plnej miere sa rešpektujú jeho ľudské práva. 

Hodnotenie hudobnej výchovy je špecifické, pretože musí zohľadniť špecifický prínos hudobnej 

výchovy k vzdelanostnému rastu a formovaniu osobnosti žiaka. Napriek dominantnosti zážitkov 

a formatívneho pôsobenia na žiaka nesmieme zanedbať ani získavanie vedomostí o slovenskej a 

svetovej hudobnej kultúre, veď toto by malo byť súčasťou všeobecného vzdelania. 

Dôležitá je motivačná funkcia hodnotenia, a to najmä pri menej nadaných žiakov. Teda aktuálny 

výkon žiaka hodnotíme vzhľadom na jeho možnosti. Hodnotenie HV vyžaduje osobný, 

diferencovaný prístup učiteľa k žiakovi. 

 

Forma hodnotenia: 

– ťažiskovou formou hodnotenia je slovné hodnotenie výkonu a vedomosti žiaka na základe 

pozorovania, 

– hodnotenie známkou. Nie je nutné známkovať každý výkon žiaka. 

Podklady na hodnotenie a klasifikáciu výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka získava učiteľ 

najmä týmito metódami, formami a prostriedkami: 

• sledovaním stupňa rozvoja individuálnych osobnostných predpokladov a nadania, 

• sústavným pozorovaním hudobných prejavov žiaka a jeho pozornosti na vyučovaní – 

neodporúča sa vyžadovať sólový hudobný výkon žiaka, úroveň hudobných činností sledujeme v 

skupinách, 

• analýzou výsledkov rôznych činností žiaka vrátane aplikovania osobných a sociálnych 

kompetencií pri činnosti a jeho prosociálneho správania, hodnotením reakcie žiaka na hudbu 

slovom, pohybom, prípadne výtvarným prejavom, 

• ústnym preverovaním úrovne vedomostí o hudbe (odporúča sa od 5. ročníka ZŠ) hlavne pri 

hudobných činnostiach, 

• konzultáciami s ostatnými pedagógmi školy, 

• v prípade mimoriadne nadaného alebo zaostalého žiaka rozhovormi so žiakom a zákonnými 

zástupcami žiaka. 
 

Kritériá hodnotenia: 

Kritériá hodnotenia sú vypracované v súlade s kompetenciami a je potrebné, aby učiteľ pri 

hodnotení mal tieto kompetencie (uvedené v učebných osnovách predmetu) a ich postupné 

dosahovanie na zreteli. 

Učiteľ u žiaka hodnotí primerane veku: 

a) priebeh vytvárania postojov 



b) priebeh získavania zručností a spôsobilostí 

c) priebeh získavania hudobných vedomostí 

 

Orientačný opis naplnenia kritérií vo vzťahu ku škále hodnotenia hudobnej výchovy v 

2. – 7. roč. ZŠ a predmetu výchova umením v 8. a 9. roč. ZŠ  

 

výborný  

žiak spĺňa kritériá (a – c) na vynikajúcej úrovni: 

• je usilovný, vytrvalý, pracuje primerane svojmu veku, prevažne samostatne, tvorivo a pohotovo 

uplatňuje osvojené zručnosti, vedomosti, návyky v úlohách, 

• úspešne ich rozvíja v skupinovom a individuálnom prejave, 

• dokáže vyjadriť veku primerané postoje, názory na hudobné umenie, 

• má aktívny záujem o hudobné umenie, 

• individuálny spev nie je podmienkou, pokiaľ sa úspešne a aktívne realizuje v ostatných 

hudobných činnostiach 

 

chválitebný žiak spĺňa kritériá: 

• je menej samostatný, iniciatívny a tvorivý, 

• menej využíva svoje schopnosti v individuálnom a kolektívnom prejave, 

• potrebuje sústavnú pomoc učiteľa 

 

dobrý žiak realizuje edukačné úlohy priemerne: 

• chýba mu iniciatívnosť a tvorivosť, 

• je málo aktívny a snaživý, potrebuje sústavnú pomoc a povzbudenie učiteľa, 

 

dostatočný žiak realizuje edukačné úlohy na nízkej úrovni, bez vlastného vkladu, 

 

nedostatočný žiak nespĺňa kritériá.  

 


