
Štandard reflexného pocitového hodnotenia podľa ReMe. 

 

 

1. stupeň 

hodnotenia 

2. stupeň 

hodnotenia 
Komentár k hodnoteným výstupom 

a prejavom sledovaného procesu 
bodový rozsah diferencia 

Veľmi 

zle 
(hrubé chyby 

a nedostatky, 

neplnenie alebo 

formálne plnenie 

očakávaní) 

1-29 

1-9 9 
Plnenie cieľov, požiadaviek a očakávaní je 

neaktívne 

10-19 10 Objavuje sa záujem týkajúci sa cieľov 

20-29 10 
Objavuje sa záujem týkajúci sa cieľov a  plnenia 

z nich vyplývajúcich požiadaviek 

Zle 
(chyby 

a nedostatky, 

pozitívne náznaky) 

30 - 44 

30-34 5 
Niektoré čakávania sú plnené formálne (štart 

plnenia) 

35-39 5 
Väčšina očakávaní je plnená formálne 

(odštartovanie všetkých plnení)  

40-44 5 

Plnenie očakávaní osciluje v rovine formálneho 

a reálneho plnenia (niečo sa plní, niečo nie, 

nedosahuje sa štandard). Výsledný pocit 

nespokojnosť. 

Pásmo 

nerozhodnosti 
(akceptovateľné 

prejavy, čiastočné 

plnenie štandardov) 

45 - 54 

45-48 4 

Plnenie očakávaní osciluje v rovine formálneho 

a reálneho plnenia (niečo sa plní, niečo nie, 

občasné priblíženie k štandardu).  Výsledný 

pocitom v odozve na aktivity je záporný. 

49-51 3 
Plnenie očakávaní na hladine reálneho plnenia 

(všetko sa plní, občasné dosiahnutie štandardov). 

V  odozve na aktivity prevláda kladný pocit. 

52-54 3 
Plnenie očakávaní na hladine reálneho plnenia 

(všetko sa plní, trvalé dosahovanie štandardov). 

V odozve na aktivity len kladné hodnotenie. 

Dobre 
(dodržiavanie 

štandardov, plnenie 

nastavených 

očakávaní) 

55 - 79 

55-62 8 
Plnenie očakávaní osciluje okolo hladiny 

akceptovaných štandardov. 

63-71 9 
Plnenie očakávaní osciluje nad hladinou 

akceptovaných štandardov. 

72-79 8 
Plnenie očakávaní je nad  hladinu akceptovaných 

štandardov a vykazuje ich trvalý kvalitatívny 

nárast. 

Veľmi 

dobre 
(prekračovanie 

štandardov, 

inovovanie 

a posúvanie 

nastavených 

hraníc) 

80 - 99 

80-86 7 
Plnenie očakávaní dosahuje trvalo nadštandardný 

stav a vykazuje snahu po zmene nastavených 

hladín. 

87-93 7 
Plnenie očakávaní vysoko a trvalo prekračuje 

hladiny nastavených štandardov 

93-99 7 
Plnenie očakávaní vysoko a trvalo prekračuje 

hladiny štandardov, čoho dôsledkom je nastavenie 

nových cieľov, požiadaviek a očakávaní 

 

Zdroj: vlastné spracovanie Peter Jahn, 2013 


