
   

 
KREDITNÍ SYSTÉM v předmětu Blok politologie ve školním roce 
2016-2017 (platí pro třídy 4. ročníky + V8A) 
 
V předmětu politologie - blok je při klasifikaci používán kreditní systém: 

 
Varianta A: Pro žáky rozvíjející schopnost prezentování informací před třídou  

 

Výkon 
Počet 

kreditů 
Kritéria udělení 

Počet možností 
získání kreditů 
za pololetí  

Test        10  Dle prokázaných znalostí 2 

 
Prezentace 

 

 
0 - 15 

 

Prezentace musí splňovat 
stanovené podmínky 

Maximálně 1 

Doplnění 
prezentace 

 
2  

Pokud neprezentující student 
odborně doplní prezentaci žáků 
nebo učitele nebo poukáže na 

nesprávnost faktů 

Maximálně 4   

Příspěvek k tématu 5  
Dle stanovených podmínek 

hodnocení 
Maximálně 1 

Příspěvek k diskusi 0 - 10  
Dle stanovených podmínek 

hodnocení 
Maximálně 1 

Projekt 
Zastupitelstvo 

0 - 5  
Dle stanovených podmínek 

hodnocení 
1. pololetí 

Projekt 
Free2choose 

0 – 5  
Dle stanovených podmínek 

hodnocení 
2. pololetí 

 
Převod na známky: 
 
výborně               35 kreditů 
chvalitebně    31 - 34 kreditů 
dobře     23 - 30 kreditů 
dostatečně    16 - 22 kreditů 
nedostatečně    méně jak 16 kreditů 
Poznámka: 

1. Pokud někdo dosáhne méně než 16 kreditů, má možnost podstoupit 
přezkoušení formou písemného testu, ve kterém bude přezkoušen 
z probrané látky, a pokud prokáže alespoň dostatečné znalosti, bude 
hodnocen dostatečně. 



Varianta B: Pro žáky rozvíjející schopnost obhájit získané informace před 
učitelem 

 

Výkon 
Počet 

kreditů 
Kritéria udělení 

Počet možností 
získání kreditů 
za pololetí  

Test        10  Dle prokázaných znalostí 2 

Doplnění 
prezentace 

 
2  

Pokud neprezentující student 
odborně doplní prezentaci žáků 
nebo učitele nebo poukáže na 

nesprávnost faktů 

Maximálně 4   

Příspěvek k tématu 5  
Dle stanovených podmínek 

hodnocení 
Maximálně 3 

Příspěvek k diskusi 0 - 10  
Dle stanovených podmínek 

hodnocení 
Maximálně 1 

Projekt 
Zastupitelstvo 

0 - 5  
Dle stanovených podmínek 

hodnocení 
1. pololetí 

Projekt 
Free2choose 

0 – 5  
Dle stanovených podmínek 

hodnocení 
2. pololetí 

 
 
 
Převod na známky: 
 
výborně               35 kreditů 
chvalitebně    31 - 34 kreditů 
dobře     23 - 30 kreditů 
dostatečně    16 - 22 kreditů 
nedostatečně    méně jak 16 kreditů 
Poznámka: 

1. Pokud někdo dosáhne méně než 16 kreditů, má možnost podstoupit 
přezkoušení formou písemného testu, ve kterém bude přezkoušen 
z probrané látky, a pokud prokáže alespoň dostatečné znalosti, bude 
hodnocen dostatečně. 
 


