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Abstrakt 

Kritické myslenie patrí do oblasti vyšších kognitívnych schopností človeka. Cieľom 

príspevku bolo zistiť, či celkové hodnotenie žiaka z vybraného vyučovacieho predmetu má 

vplyv na výsledok testu hodnotenia kritického myslenia. Štatistickým spracovaním výsledkov 

výskumu sme zistili zaujímavé zistenia. Konštatujeme, že schopnosť kriticky myslieť sa 

považuje za kľúčovú kompetenciu 21. storočia, preto odporúčame posilniť výučbu žiakov 

v tomto smere.  

Kľúčové slová: kritické myslenie, súvislosti kritického myslenia. 

 

Abstract 

Critical thinking is one of the areas of higher cognitive human abilities. Aim of this paper was 

to find out whether an overall assessment of thestudent from a selected subjecth as an impact 

on the test result of critical thinking evaluation. We found interesting findings by the 

statistical processing of the results of research. We note that critical thinking skill is 

considered as a key competence for a 21th century; therefore we recommend to strength the 

teaching towards to critical thinking for pupils. 

Key words: critical thinking, context of critical thinking. 

 

ÚVOD 

Kritické myslenie je jedna z najnáročnejších a neprebádaných oblastí v rámci 

Slovenska. V odbornej literatúre nachádzame veľmi málo informácií o tejto problematike. 

 Cieľom príspevku je prezentovať parciálne výsledky experimentálneho výskumu 

zameraného na rozvoj kritického myslenia žiakov gymnázií. Ante merania v experimentálnej 

skupine boli zamerané aj na čiastkový cieľ – zistiť, či existuje súvis medzi úrovňou kritického 

myslenia žiaka a jeho polročným hodnotením v konkrétnom vyučovacom predmete.  

V príspevku ponúkame teoretické východiská komponentov súvisiacich s úrovňou 

kritického myslenia žiakov SŠ získané prostredníctvom obsahovej analýzy primárnych 

a sekundárnych zdrojov predmetu témy. V empirickej časti práce využívame analýzu, 

dedukciu, zovšeobecnenie a zo štatistických metód tzv. Pearsonov korelačný koeficient. 

Základným zdrojom pre teoretické východiská  boli odborné poznatky odborníkov: D. 

Heldová, P. Koršňáková, J. Kováčová, O. Zápotočná, M. Zelina, Z. Zimenová, analýzy správ 

Ministerstva školstva a NÚCEM. 
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1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ KOMPONENTOV SÚVISIACICH S ÚROVŇOU 

KRITICKÉHO MYSLENIA ŽIAKOV SŠ 

Analýzy OECD PISA 2003 prvýkrát predstavili  na Slovensku informácie o tom, aká 

je úroveň čitateľskej gramotnosti našich 15-ročných žiakov.
1
 Poukázali na to, že problémy 

žiakom spôsobovala potreba uplatniť hodnotiace (kritické) myslenie v úlohách, v ktorých 

bolo potrebné využitie textu v bežných životných situáciách, uvedomiť si hodnoty textu ako 

odkazu pre život. Výkony tiež poukázali na ťažkosti týkajúce sa zovšeobecnení získaných 

informácií, hľadaní ich širšieho významu a súvislostí, ako aj na ťažkosti pri hodnotení 

dôležitosti informácií. Ďalším zo zistení bolo, že žiaci nepreukázali v dostatočnej miere 

schopnosť vyjadriť vlastný názor, prípadne zhodnotiť primeranosť štýlu autora. Príčinu autori 

vidia v uprednostňovaní výučby orientovanej na nižšie poznávacie funkcie vo vyučovaní 

oproti rozvíjaniu vyšších poznávacích funkcií (Koršňáková, Heldová a kol., 2006, s. 19 – 25). 

Dovtedajšia školská prax nebola cieľavedome zameraná na rozvoj vyšších kognitívnych 

funkcií. Žiaľ, výskumy robené na Slovensku a v Česku odhalili ako negatívum to, že približne 

95 % učiteľových otázok, adresovaných žiakom, je faktografických, ktoré sú buď jednoslovné 

alebo ide o odpoveď krátkou vetou.
2
 

Výskumy zamerané na analýzu vyučovacej jednotky ukazujú, že väčšina úloh a otázok  

smeruje na nižšie poznávacie funkcie. To sú dôvody, prečo naši žiaci zlyhali v úlohách, kde 

sa vyžadovala aplikácia, syntéza, hodnotiace a kritické myslenie a tvorivosť.  Uskutočnená 

analýza výsledkov PISA a PIRLS z roku 2006 poukazuje na závažné zistenie, že vyššie 

kognitívne funkcie, najmä samostatné, hodnotiace a kritické myslenie a tvorivé myslenie nie 

je dostatočné rozvíjané (Zelina, 2011, s. 24). 

V cykle PISA 2009 bola čitateľská gramotnosť hlavnou sledovanou oblasťou. 

Slovenskí žiaci opäť dosiahli výkon, ktorý je štatisticky významne nižší ako priemer krajín 

OECD. V rámci krajín OECD sa  umiestnili slovenskí žiaci na 25. – 29. mieste. Medzi 

všetkými zúčastnenými krajinami im patrilo 32. – 37. miesto. Celkový výkon je na rozhraní 

úrovne 2 a úrovne 3 zo šiestich. Podobný výkon dosiahli Gréci, Španieli, Česi, Chorváti, 

Luxemburčania a Rakúšania. Naši žiaci dosiahli najhoršie výsledky v činnosti „čítanie – 

uvažovanie a hodnotenie“ (Koršňáková, Kováčová, Heldová, 2010, s. 20). 

Vo výskume, kde sa zisťovali názory učiteľov na reformu, jej priebeh a hodnotenie 

s osobitným zameraním na otázky čitateľskej gramotnosti Zápotočná (2011, s. 54) uvádza, že 

úroveň čítania má klesajúcu tendenciu, a aj keď žiaci majú dobrú techniku čítania, problémom 

je nedostatočné porozumenie. Príčinu vidí v tom, že žiaci málo resp. vôbec nečítajú.  

Musíme brať do úvahy fakt, že naši žiaci sa umiestnili v čitateľskej gramotnosti v 

medzinárodných meraniach (2003, 2006, 2009) pod priemerom OECD. Iba menej ako štvrtina 

slovenských žiakov vie kriticky uvažovať (Zimenová, 2010, s. 1). 

Samozrejme, táto skutočnosť sa stala predmetom analýzy, ktorú nariadilo Ministerstvo 

školstva, aby zistilo, prečo naši žiaci dosahujú slabé výsledky. Zelina (2011, s. 15) 

v príspevku ponúka analýzu možných príčin: 

 

                                                           
1
 Medzinárodné merania organizujú dve medzinárodné organizácie. OECD - zisťuje výsledky vzdelávania z 

pohľadu požiadaviek trhu práce a sústreďuje sa na žiakov v posledných rokoch školskej dochádzky. IEA - 

sleduje výsledky vzdelávania vo vzťahu k predpísanému obsahu vzdelávania v jednotlivých zúčastnených 

krajinách a skúma žiakov vybraných ročníkov jednotlivých stupňov vzdelávania (SKU, 2009). 
2
 V tejto súvislosti upriamime pozornosť na tieto diela: Mareš, Křivohlavý (1989), Zelina, Zelinová (1990), 

Gavora (1990), Zelina (1994), a i. 
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 slabé výsledky spôsobené metódami, spôsobmi výučby, tvorenia vzťahov učiteľ – žiak; 

 príčiny spôsobené obsahom vzdelávania; 

 príčiny, ktoré možno pripísať materiálno-technickému vybaveniu škôl, vrátane učebníc, 

metodických materiálov, finančnej a inej stimulácie práce škôl. 

Zastávame rovnaký názor a uvádzame aj konkrétne zistenia z praxe. Z realizovanej 

sondy na vzorke 54 stredoškolských pedagógov Prešovského kraja (Kosturková, 2012, s. 217-

227), zameranej na zistenie stavu kritického myslenia v stredných školách vyplýva, že 83,33 

%, t.j. 45 stredoškolských učiteľov vie, čo je kritické myslenie, ale 79,63 % z nich (t.j. 43 

pedagógov) nevie tento pojem definovať. Na problémy procesu reformy v kontexte roly 

učiteľa poukazuje aj Pasternáková (2009). 

Posledným uskutočneným testovaním bolo OECD PISA 2012. Hlavné testovanie bolo 

realizované v rámci národného projektu s názvom Hodnotenie kvality vzdelávania v 

základných a stredných školách v SR v kontexte prebiehajúcej obsahovej reformy vzdelávania. 

Dominantnou testovanou oblasťou hodnotenia 5. cyklu štúdie PISA  je matematická 

gramotnosť, ale žiaci riešili úlohy aj z čitateľskej a prírodovednej gramotnosti (NÚCEM, 

2011).  Od testovania z roku 2012 sme očakávali viac pozitívnych správ, no výsledok nás 

nemilo prekvapil. Prvé výsledky boli zverejnené 03. 12. 2013. Zo správy NÚCEM sme zistili, 

že výkony slovenských žiakov v čitateľskej gramotnosti sa nachádzajú pod priemerom 

zúčastnených krajín OECD, dokonca ich priemerný výkon v porovnaní s predošlými rokmi je 

nižší (NÚCEM, 2012, s. 5). Analýzy Ministerstva školstva (2013) apelujú na fakt, že až 28,2 

% žiakov sa svojím výkonom zaradilo do rizikovej skupiny, čo znamená, že títo žiaci 

nedisponujú ani najzákladnejšími čitateľskými zručnosťami, ktoré sú tak potrebné pre ďalšie 

vzdelávanie. 

V závere teoretických východísk poukážeme na zistenia, ktoré úzko súvisia s vyššími 

kognitívnymi schopnosťami človeka a s jedným s komponentov zahrnutým do 

medzinárodných meraní OECD PISA „čítanie – hodnotenie a uvažovanie o texte“. Ide 

o oblasť kritického myslenia. Z realizovaného výskumu (Kosturková, 2012, s. 11-15) na 

vzorke 365 žiakov gymnázií (15-16 ročných) vyplýva, že ich priemerné hrubé skóre 

dosiahnuté v Watson-Glaserovom teste hodnotenia kritického myslenia predstavuje priemernú 

hodnotu 40,41 bodov z plného počtu 80 bodov. Tieto výsledky poukazujú na potrebu 

rozvíjania kritického myslenia žiakov v školách, a to prostredníctvom metód, ktoré viac 

aktivizujú žiakov, umožnia im premýšľať, diskutovať a robiť úsudky a poskytnú príležitosť 

prežiť radosť z vlastného úspechu. V škole by sa nemali odovzdávať žiakom hotové poznatky. 

Žiaci  by mali sami dospieť vlastnou aktivitou k rekonštruovaným schémam, príp. poznatkom.   

V tejto časti sme upriamili pozornosť na to, v čom sú naši žiaci slabí. Na druhej strane 

nám konkrétne zistenia poukazujú na to, čo je potrebné v školstve zmeniť. Jedným 

z parciálnych častí výskumu bolo zistiť, či polročné a koncoročné hodnotenie žiaka 

z vybraného vyučovacieho predmetu má vplyv na dosiahnutú úroveň žiaka v Watson-

Glaserovom teste. Empirické zameranie a parciálne výsledky predstavujem v ďalšej časti. 

 

2 SÚVIS MEDZI ÚROVŇOU KRITICKÉHO MYSLENIA A HODNOTENÍM ŽIAKA  

 V empirickej časti štúdie predstavujeme parciálne výsledky výskumu realizovaného 

vo vybraných gymnáziách Prešovského kraja.  
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2.1 Empirické zameranie 

Zistenia neuspokojivých výsledkov v kritickom myslení žiakov stredných škôl 

(Kosturková, 2012, s. 11-15) boli dôvodom na hľadanie ďalších možností skúmania 

v problematike. Na základe teoretických východísk sme sformulovali tento relačný problém: 

Existuje súvis medzi úrovňou kritického myslenia žiaka a jeho polročným hodnotením 

v konkrétnom vyučovacom predmete? 

Predpokladané súvislosti medzi premennými vyjadrené vo výskumnom probléme  sme 

formulovali do tejto hypotézy: 

H: Predpokladáme, že existuje štatisticky významná závislosť medzi polročnou známkou 

žiakov experimentálnej skupiny z predmetu slovenský jazyk a literatúra a úrovňou 

dosiahnutého hrubého skóre v Watson-Glaserovom teste. 

 

2.2 Charakteristika výberového súboru výskumu 

Pri realizácii experimentálneho výskumu sme uprednostnili dostupný výber. Išlo o 10 

tried žiakov 1. ročníka štvorročných gymnázií Prešovského a Košického kraja. V štúdii 

predstavujeme analýzu parciálnych výsledkov jednej z troch skupín zaradených do 

experimentu. Ide o 32 členov experimentálnej skupiny č. 1. Skupina z hľadiska rodového 

zaradenia pozostávala z 12-tich dievčat a 20-tich chlapcov.  

 

2.3 Metodika výskumu stavu kritického myslenia 

Metódy zhromažďovania údajov 

Hlavným nástrojom zistenia stavu kritického myslenia žiakov výskumného súboru bol 

Watson-Glaserov test hodnotenia kritického myslenia /T – 185/ – Forma C (Watson, Glaser, 

2000).  

Štatistické metódy spracovania 

V rámci analýzy vstupných dát experimentálnej skupiny č. 1 sme použili základné 

štatistické charakteristiky: početnosť (n), priemer (x), medián a smerodajnú odchýlku (s). 

Korelácie sme zisťovali pomocou tzv. Pearsonovho korelačného koeficientu. 

 

2.4 Analýza parciálnych výsledkov výskumu a diskusia 

Ante merania  pomocou Watson-Glaserovho testu v experimentálnej triede (ďalej 

len ES) prebiehali v mesiaci január 2012, kedy boli uzavreté polročné prospechy žiakov. 

Keďže experiment sme realizovali vo vyučovacom predmete slovenský jazyk a literatúra, 

zaujímalo nás to, či prospech žiaka z uvedeného predmetu má vplyv na jeho dosiahnuté hrubé 

skóre v Watson-Glaserovom teste. Priemerná hodnota polročného hodnotenia zo slovenského 

jazyka a literatúry  v ES predstavovala hodnotu  r = 2,5. Výsledok testovania v ES uvádzame 

v tabuľke 2.1. 
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Tabuľka 2.1 Súvislosť medzi hrubým skóre dosiahnutým v Watson-Glaserovom teste v ante 

meraní a polročnou známkou žiakov ES 

 

Premenná  

Korelácie pomocou tzv. Pearsonovho korelačného koeficientu 

ES – experimentálna skupina (N = 32) 

Označené korelácie sú významné na hladine p < ,05000 

HS vstup 
Polročná známka z predmetu 

Sj a L 

HS vstup 1,000000 - 0,726667 

Polročná  

známka 
-0,726667 1,000000 

N – početnosť       Zdroj: vlastné spracovanie 

HS – hrubé skóre 

Sj a L – slovenský jazyk a literatúra 

 

 Tabuľka 2.1 nám naznačuje, že v ES polročná známka žiaka na vysvedčení 

z vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra mala vplyv na jeho dosiahnuté hrubé 

skóre v Watson-Glaserovom teste. Vzťah nám ukazuje hodnotu -0,72, čo znamená, že čím je 

lepšia známka, tým je vyššie hrubé skóre v teste hodnotenia kritického myslenia. V tomto 

prípade sa potvrdila signifikantná závislosť. Dedukujeme, že žiaci, ktorí mali výborné 

polročné hodnotenie vyjadrené známkou na vysvedčení z uvedeného predmetu, dosahovali aj 

vyššie hrubé skóre. Naopak, žiaci, ktorí mali horšie učebné výsledky z konkrétneho predmetu, 

dosahovali nižšie hrubé skóre v teste. 

Na základe zistených výsledkov konštatujeme, že sa potvrdil náš predpoklad 

vyslovený v hypotéze, že existuje štatisticky významná závislosť medzi polročnou známkou 

žiakov ES z vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra a úrovňou dosiahnutého 

hrubého skóre v Watson-Glaserovom teste hodnotenia kritického myslenia. 

 Z hľadiska komplexnosti by bolo vhodnejšie, ak by sme v budúcnosti zisťovali, či 

celkový priemerný prospech žiaka na polročnom a koncoročnom vysvedčení žiaka (za všetky 

vyučovacie predmety, nielen za vybraný predmet) má vplyv na dosiahnutú úroveň hrubého 

skóre v spomínanom teste. Domnievame sa, že žiak, ktorý má výborné výsledky z predmetov 

matematika, fyzika, chémia, nemusí excelovať v predmete slovenský jazyk a literatúra. Na 

základe toho predpokladáme, že pri sledovaní vplyvu premennej celkový priemerný prospech 

polročného a koncoročného vysvedčenia žiakov na premennú dosiahnutú úroveň hrubého 

skóre v teste by sme dosiahli nepochybne spoľahlivejšie a dôveryhodnejšie výsledky. 

Dôvody, prečo sme použili iba hodnotenie žiaka vyjadrené na vysvedčení známkou 

z vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra, boli spojené s ochranou osobných 

údajov žiakov. 

 

ZÁVER 

 V teoretickej rovine tejto štúdie sme predstavili základné východiská, týkajúce sa 

problematiky čitateľskej gramotnosti, pri ktorej nachádzame úzky súvis s kritickým 

myslením. Analýzy medzinárodných meraní OECD PISA 2003, 2006, 2009 a 2012 

predstavili závažné nedostatky našich 15-ročných žiakov – hlavne čo sa týka komponentu 

„čítanie – hodnotenie a uvažovanie o texte“. Na slabé výsledky 15 – 16-ročných žiakov v tejto 
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oblasti poukazujú aj nami realizované výskumy. V rámci hľadania ďalších možností 

skúmania v tejto problematike sme realizovali v edukačnej praxi experimentálny výskum. 

V rámci ante meraní sme dospeli k čiastkovému cieľu, že existuje štatisticky významná 

závislosť medzi polročnou známkou žiakov ES z vyučovacieho predmetu slovenský jazyk 

a literatúra a úrovňou dosiahnutého hrubého skóre v Watson-Glaserovom teste hodnotenia 

kritického myslenia. Žiaci, ktorí mali výborné polročné hodnotenie vyjadrené známkou na 

vysvedčení z predmetu (kde sme realizovali výskum) dosahovali aj vyššie hrubé skóre. 

Naopak, žiaci, ktorí mali horšie učebné výsledky z konkrétneho predmetu, dosahovali nižšie 

hrubé skóre v teste. 

Faktom je, že žiaci v celku dosahujú veľmi slabé výsledky v kritickom myslením. 

Doterajší encyklopedický model vyučovania staval žiaka do roly submisívneho vykonávateľa 

didaktických inštrukcií učiteľa, čo mimoriadne potláčalo jeho tvorivosť i kritické myslenie. 

Požiadavky učiacej sa spoločnosti kladú dôraz na tzv. učenie sa pre budúcnosť. Našich žiakov 

na náročné spoločenské požiadavky môžeme lepšie pripraviť prostredníctvom aktivizácie vo 

vyučovaní, ktorá prináša mnoho pozitív – zodpovednosť za vlastnú učebnú činnosť, 

samostatnosť, schopnosť flexibilne reagovať, schopnosť kooperovať, mať radosť z vlastného 

úspechu a pod.  
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