
Hodnocení samostudia 

Kvarta B – MA 

 

1) Seminární práce DIAGRAMY  

- hodnocení: známka (každý si nad svou prací sedněte a uvažte, co z následujících poznámek se vás asi týká): 

- většinou velmi pěkné práce a nápadité statistiky, i pěkná úprava a celkové zpracování :-) 

- někdy chyběl popis os, nadpis, co má daný diagram vyjadřovat nebo nějaké další vysvětlivky či popisky 

- někdy byla úprava trochu horší, velmi pěkná úprava naopak mohla vyvážit drobné nedostatky 

- v několika spojnicových diagramech se objevily statistiky, pro které se spojnicový diagram nehodí – ten 

vyjadřuje nějaký vývoj, většinou v čase, nehodí se tedy např. pro délku jednotlivých skladeb na albu, pro věk, 

pro průměr známek z jednotlivých předmětů nebo pro cenu jablek podle kg 

- v pár ojedinělých případech nebylo vůbec jasné, co daný diagram vyjadřuje 

- zvl. u spojnicových diagramů se někdy objevovaly nepřesnosti, že nebylo jasné, který údaj patří ke kterému 

popisu (nebyly na kolmici) 

- jednou se objevilo i to, že jste jednu statistiku vyjádřili třemi diagramy, měli jste si ale pro každý diagram 

zvolit jinou a vhodnou statistiku (ne každý diagram se hodí ke každé statistice – viz výše poznámka ke 

spojnicovému diagramu) 

- tři lidi mi své diagramy doposud neposlali vůbec :-( 

 

2) Kontrola výpisků do sešitu a cvičení v pracovním sešitě 

- každý, kdo to pošle do stanoveného termínu a má vše vypracováno bez závažnějších chyb, získává plus 

- pěkné výpisky získávají dva plusy (pěkně strukturované, přehledné, barevně zvýrazněné, podtrhané, 

formulované svými slovy, nejen opsané rámečky z učebnice atd.)  

- kdo nestihne bez omluvy termín, ale pošle to, píšu si, že má splněno (nezískává plus ani mínus), stejně tak 

i ten, kdo to sice pošle v termínu, ale něco mu tam chybí nebo tam má závažnější chyby 

- kdo mi to neposílá vůbec, získává za každý úkol mínus 

 

Pro plusy a mínusy platí stále stejná pravidla: 3 plusy = jednička, 3 mínusy = pětka 

 

Známka za čtvrtletí je ze všech známek, které jste získali ve škole i z těch za samostudium doma, včetně všech 

plusů a minusů. Známka s mínusem vyjadřuje, že je to mezi dvěma známkami, tj. 1- je 1-2, nikoli jen horší 1! 


