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Abstrakt 

V príspevku sme predstavili stav kritického myslenia vysokoškolských študentov. Výberový 

súbor výskumu tvorilo 294 študentov učiteľských odborov. Jednotlivé zistenia sme 

komparovali vo vzťahu k vybraným skupinám vysokoškolákov – FHPV PO a TF KE. 

Konštatujeme, že analýzou vybraných komponentov boli zistené štatisticky významné 

rozdiely  v prospech študentov Teologickej fakulty. Pedagogická profesia  v súčasnosti je 

jednou z najdôležitejších, pretože od nej závisí prosperita nášho štátu. 

Kľúčové slová: úroveň kritického myslenia, komparácia úrovne kritického myslenia. 

 

Abstract 

Article presents the state of critical thinking of university students. The sample consisted of 

294 students studied at department of education. We compared the separate findings in 

relation to selected groups of university students – Faculty of Humanities and Natural 

Sciences at University of Prešov and Theological faculty in Košice. There were found 

statistically significant differences by the analysis of selected components which are in favor 

of students from Theological faculty. Nowadays, one of the most important thing is teaching 

profession, because the prosperityof our country depends on it. 

Key words: level of critical thinking of students, comparison of state critical thinking. 

 

ÚVOD 

Encyklopedický model vyučovania staval žiaka a študenta do roly submisívneho 

vykonávateľa didaktických inštrukcií pedagóga, čo potláčalo jeho tvorivosť i kritické 

myslenie. Požiadavky učiacej sa spoločnosti kladú dôraz na tzv. učenie sa pre budúcnosť. Od 

absolventov vysokých škôl sa vyžadujú podstatne iné nároky, než tie, na ktoré sme boli 

zvyknutí pred pár rokmi. Problematika kritického myslenia sa do edukačnej praxe dostáva 

veľmi pomaly, aj napriek jej dlhodobým proklamáciám. V tejto súvislosti si dovoľujeme 

upozorniť, že chýbajú komplexné empirické výskumy, a to bol dôvod, prečo sme sa rozhodli 

túto problematiku skúmať z viacerých hľadísk. 

Cieľom príspevku je komparovať úroveň kritického myslenia vysokoškolských 

študentov. Hlavnou metódou získania empirických údajov bol Watson-Glaserov test 

hodnotenia kritického myslenia. V rámci štatistického spracovania výsledkov sme využili T-

test porovnania priemerov. 

V štúdii sme predstavili empirické zameranie analýzy úrovne kritického myslenia 

vysokoškolákov FHPV PU v Prešove a študentov TF KU v Košiciach. V analýze sme sa 
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zamerali na komparáciu úrovne kritického myslenia z hľadiska k celku a z hľadiska rodového 

zaradenia respondentov. 

Základom pre spracovanie parciálnych výsledkov boli výsledky realizovaných 

výskumov: P. Gavora a P. Matúšová, M. Hiršová, M. Kosturková. 

  

1 ANALÝZA ÚROVNE  KRITICKÉHO MYSLENIA VYSOKOŠKOLSKÝCH 

ŠTUDENTOV 

Schopnosť kriticky myslieť sa považuje za jednu z najnáročnejších spôsobilosti 

človeka.  Ide o intelektuálny proces zameraný na vyššie kognitívne procesy. Naša edukačná 

prax naznačuje, že študenti k rozvoju tejto schopnosti nie sú systematicky vedení. V tejto 

oblasti absentujú aj komplexné výskumy. Ojedinelými zmienkami o nedostatkoch kritického 

myslenia žiakov sú medzinárodne testové previerky OECD PISA (15-roční žiaci) a parciálne 

výsledky realizovaných výskumov u vysokoškolákov (Hiršová, 2006; Gavora, Matúšová, 

2010; Kosturková, 2013).  

 

1.1 Cieľ a formulácia výskumného problému 

Hlavným cieľom výskumu bolo diagnostikovať, analyzovať a komparovať úroveň kritického 

myslenia študentov FHPV PU v Prešove a TF KU v Košiciach. V štúdii sme hľadali odpoveď 

na deskriptívny problém: 

„Aká je úroveň kritického myslenia študentov vybraných fakúlt?“ 

a tento relačný problém:  

„Existuje rozdiel v úrovni kritického myslenia u študentov vybraných fakúlt 

z hľadiska k celku a z hľadiska rodového zaradenia?“  

 

1.2 Charakteristika výberového súboru výskumu 

Uprednostnili sme dostupný výber, ktorý bol determinovaný možnosťami výskumníka 

a ochotou študentov FHPV PU v Prešove a TF KU v Košiciach zúčastniť sa výskumu. 

Dostupný výber tvorilo 157 študentov FHPV PU (106 žien a 51 mužov) a 137 študentov TF 

KU (87 žien a 50 mužov).  

 

1.3 Metodika výskumu úrovne kritického myslenia vysokoškolákov 

Metódy zhromažďovania údajov 

Na zistenie úrovne kritického myslenia vysokoškolských študentov FHPV PU v Prešove a TF 

KU v Košiciach sme použili Watson-Glaserov test hodnotenia kritického myslenia /T – 185/ 

– Forma C (Watson, Glaser, 2000).  

Štatistické metódy spracovania 

Pri charakteristikách jednotlivých skupín sme použili základné štatistické charakteristiky: 

početnosť (n), priemer (x), medián a smerodajnú odchýlku (s). Rozdiely v priemeroch 

jednotlivých skupín sme robili prostredníctvom T-testu porovnania priemerov. 
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2 ANALÝZA ÚROVNE KRITICKÉHO MYSLENIA ŠTUDENTOV FHPV PU 

V PREŠOVE A TF KU V KOŠICIACH 

Pre zámer tejto štúdie sme prostredníctvom Watson-Glaserovho  testu u študentov 

zisťovali: 

 priemernú úroveň kritického myslenia študentov FHPV PU v Prešove (ďalej len 

FHPV PU) a študentov TF KU v Košiciach (ďalej len TF KU) vypočítanú priemernou 

úrovňou hrubého skóre celého testu hodnotenia kritického myslenia (za všetky 

subtesty spolu); 

 rozdiel priemernej úrovne hrubého skóre študentov z hľadiska inštitúcií, 

 rozdiel priemernej úrovne hrubého skóre z hľadiska rodového zaradenia vybraných 

skupín respondentov. 

 

2.1 Komparácia výsledkov testu hodnotenia kritického myslenia 

V tejto časti predstavujeme výsledky testu hodnotenia kritického myslenia študentov 

FHPV PU a študentov TF KU. V tabuľke 2.1 sme znázornili vybrané výsledky študentov 

dosiahnuté v teste. 

Tabuľka 2.1 Komparácia vybraných výsledkov študentov FHPV PU a TF KU dosiahnutých v 

Watson-Glaserovom teste hodnotenia kritického myslenia 

Komparácia vybraných 

výsledkov 

Watson-Glaserovho testu  

FHPV 

PU 

HS 

FHPV 

PU 

N 

FHPV 

PU 

% 

TF 

KU 

HS 

TF 

KU 

N 

TF 

KU 

% 

MODUS – najpočetnejšia hodnota 43 15 9,55 39 15 10,95 

2. najpočetnejšia hodnota 41 13 8,28 45 14 10,22 

Minimálna dosiahnutá hodnota 22 2 1,27 32 1 0,73 

Maximálna dosiahnutá hodnota 54 1 0,64 53 1 0,73 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

V tabuľke rozdelenia početnosti (viď. Príloha A.1) bol celkový počet študentov FHPV 

PU (N = 157) rozdelený podľa nameraných hodnôt. Najpočetnejšiu triedu predstavovala 

hodnota hrubého skóre 43 (modus), ktorú v Watson-Glaserovom  teste dosiahlo 15 

respondentov, čo predstavovalo 9,55 %.  V prílohe A.2 sú predstavené výsledky testovania 

študentov TF KU (N = 137). Najpočetnejšia trieda v tomto súbore vysokoškolákov  

predstavovala hodnotu hrubého skóre 39 (modus), ktorú v teste kritického myslenia dosiahlo 

15 respondentov, čo predstavovalo 10,95 %.   

Druhou najpočetnejšou hodnotou v skupine vysokoškolákov FHPV PU bolo hrubé 

skóre 41 bodov, ktorú v teste dosiahlo 13 respondentov  (8,28 % ). V súbore študentov TF KU 

druhou najpočetnejšou hodnotou bolo hrubé skóre 45 bodov, ktorú v teste dosiahlo 14 

respondentov (10,22 %). Tu vidíme dosť veľký rozdiel. Študenti TF KU v druhej 

najspočetnejšej triede vykazujú v priemere o 4 body viac ako študenti FHPV PU. 

Najnižšiu hodnotu v skupine respondentov FHPV PU predstavovalo hrubé skóre 22, 

ktorú dosiahli dvaja študenti (1,27 %).  Z nášho pohľadu ide o veľmi nízku hranicu. Na 

základe toho predpokladáme, že títo študenti majú kritické myslenie na veľmi nízkej úrovni. 

V rámci uvádzanej nízkej hodnoty hrubého skóre (22) sa domnievame, že títo respondenti 

majú problémy pri hodnotení úsudkov; pri identifikovaní nevypovedaných domnienok; pri 
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určovaní, či závery vyplývajú z informácií obsiahnutých v daných výrokoch; či pri hodnotení 

argumentov, ktoré sa od nich vyžadovali v Watson-Glaserovom teste. Maximálnu hodnotu 

v tejto skupine predstavovala hodnota hrubého skóre 54, ktorú dosiahol jeden študent (0,64 

%).  

V skupine respondentov TF KU najnižšiu hodnotu predstavovalo hrubé skóre 32, 

ktorú dosiahol jeden študent (0,73 %). Tento výsledok taktiež považujeme za veľmi slabý. 

Maximálnu hodnotu v tejto skupine predstavovala hodnota hrubého skóre 53, ktorú dosiahol 

jeden študent (0,73 %). 

Veľký rozdiel nachádzame v dosiahnutí minimálnych hodnôt sledovaných skupín, 

ktorý predstavuje až 10 bodov v prospech študentov TF KU, t.z., že v skupine študentov 

FHPV PU sa 13 % respondentov nachádza pod hranicou 36-tich bodov, oproti skupine 

študentov TF KU, kde táto hodnota rizikových študentov (v schopnosti kriticky myslieť) 

predstavuje približne 5 % (viď. príloha A.1 a A.2 – hranica HS nižšia ako 36 bodov). 

Vo vzťahu k úrovni kritického myslenia študentov vysokých škôl – FHPV PU a TF 

KU sme vybrali tabuľku 5 (Watson, Glaser, 2000, s. 56). V nej sa nachádzali referenčné údaje 

britských študentov bakalárskeho a magisterského štúdia manažmentu. Priemerné hrubé skóre 

vybraného súboru (N = 62) predstavovalo hodnotu 61,4. Najlepší študent FHPV PU dosiahol 

hodnotu hrubého skóre 54 a najlepší študent TF KU – hodnotu 53. Porovnaním britských 

noriem sme zistili, že naši najlepší respondenti nedosiahli ani 50 % z britského hodnotenia. 

Títo respondenti sa zaradili v britskej tabuľke medzi 17. až 21. percentilom, čo z nášho 

pohľadu interpretujeme, že od nich bolo lepších približne 79 až 83 % populácie. V nami 

vytvorených referenčných údajoch títo respondenti dosiahli stý percentil, čo znamená, že 

v našom súbore vysokoškolákov v kritickom myslení nebol od nich nikto lepší. V tomto 

komponente konštatujeme, že najlepší študent FHPV PU a najlepší študent TF KU sú 

v kritickom myslení na približne rovnakej úrovni. Rozdiel v dosiahnutom počte hrubého skóre 

predstavuje 1 bod v prospech študenta FHPV PO. 

Britské normy uvádzali najnižšiu hranicu referenčných údajov pri hrubom skóre 35. 

Z  výberového súboru FHPV PU do úrovne tejto hranice (vrátane) spadá 21 vysokoškolákov 

(13,4 %). Konštatujeme, že približne 13 % študentov FHPV PU preukázalo veľmi nízke 

analytické schopnosti prezentované hrubým skóre dosiahnutým v Watson-Glaserovom teste. 

Z  výberového súboru TF KU do úrovne tejto hranice (vrátane) spadá 7 vysokoškolákov (5,11  

%). Na základe týchto výsledkov registrujeme dosť veľký rozdiel v minimálnych hodnotách 

jednotlivých skupín.  

V celku výsledky úrovne kritického myslenia našich respondentov vyznievajú oproti 

výsledkom britských študentov veľmi nepriaznivo. Na základe tejto skutočnosti konštatujeme, 

že úroveň kritického myslenia našich študentov je ďaleko pod priemerom dosiahnutým 

britskými študentmi približne rovnakého veku.  

 

2.2 Komparácia z hľadiska rodového zaradenia 

V nasledujúcej tabuľke uvádzame popisné štatistiky dát výsledkov výberového súboru 

študentov FHPV PU a študentov TF KU. Popisné štatistiky uvádzame z hľadiska k celku 

a z hľadiska rodového zaradenia jednotlivých skupín. 
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Tabuľka 2.2 Popisné štatistiky výsledkov testu vysokoškolských študentov z hľadiska fakúlt 

a z hľadiska rodového zaradenia 

 

Rodové 

zaradenie 

 

N 
HS 

x 

HS 

min 

HS 

max 

HS 

s 

HS 

rozpätie 

HS 

25. 

kvan. 

HS 

medián 

HS 

75. 

kvan. 

TF KE (Ž) 87 42,87 32 53 4,53 21 39 44 46 

TF KE (M) 50 41,70 34 52 4,20 18 39 41,50 44 

FHPV PU (Ž) 106 41,01 22 54 5,51 32 37 41 44 

FHPV PU (M) 51 40,82 22 50 5,16 28 38 41 45 

Spolu 294 41,64 22 54 5,01 32 38 42 45 

N – početnosť        Zdroj: vlastné spracovanie 

HS – hrubé skóre 

x – aritmetický priemer 

min – minimálna hodnota 

max – maximálna hodnota 

s – smerodajná odchýlka 

 

V celom výberovom súbore vysokoškolákov sme namerali priemernú hodnotu 

hrubého skóre 41,64 bodov z celkového počtu 80 bodov. Medián v celom súbore všetkých 

(294) respondentov predstavoval hodnotu 42. Z tabuľky 2.2 môžeme vyčítať, že variačné 

rozpätie v celom súbore študentov predstavovalo hodnotu 32, čo znamenal rozdiel medzi 

maximálnym dosiahnutým hrubým skóre (54 bodov) a medzi minimálnym dosiahnutým 

hrubým skóre (22 bodov).  

Z hľadiska rodového zaradenia sme zistili rozdiely medzi študentmi a študentkami 

oboch fakúlt. Priemerná hodnota dosiahnutého hrubého skóre u študentiek TF KU 

predstavovala približne 42,87 bodov. U študentov (mužov) TF KU priemer bol 41,70. 

Priemerná hodnota dosiahnutého hrubého skóre u študentiek FHPV PU predstavovala 

približne 41,01 bodov a u mužov 40,82 bodov. Rozdiely z hľadiska skupín nachádzame aj v 

položke rozpätia HS, kde študenti FHPV PU dosiahli slabšie výsledky oproti študentom TF 

KU. 

Na základe analýzy dát predstavených v tabuľke 2.2 si dovolíme konštatovať, že 

študenti TF KU dosiahli v Watson-Glaserovom  teste o niečo lepšie výsledky oproti 

študentom FHPV PU v Prešove. 

Sledovanú premennú študentov vysokých škôl sme zisťovali t-testom porovnania 

priemerov dosiahnutých v teste hodnotenia kritického myslenia. Výsledky testovania 

uvádzame v tabuľke 2.3. 
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Tabuľka 2.3 T-test porovnania priemerov kritického myslenia študentov FHPV PU 

a študentov TF KU 

P 

r 

e 

n 

n 

á     

t-testy;  

skup. 1: TF KU v Košiciach –  všetci VŠ (N = 137) 

skup. 2: FHPV  PU v Prešove – všetci VŠ (N = 157) 

TF KE 

x 

FHPV PU 

x 
p 

TF KE 

s 

FHPV PU 

s 

HS 42,28 40,95 0,03281 4,36 5,33 

  N – početnosť    Zdroj: vlastné spracovanie 

  x – aritmetický priemer 

  s – smerodajná odchýlka 

  HS – hrubé skóre 

 

Celkový priemer študentov TF KU bol približne 42,28 bodov a študentov FHPV PU 

predstavoval hodnotu približne 40,95 bodov. V tabuľke 2.3 je p = 0,03. Vzhľadom k výsledku 

testovania konštatujeme, že existoval štatisticky významný rozdiel v kritickom myslení 

sledovaných skupín v prospech študentov TF KU. 

V kontexte sledovanej premennej nás zaujímalo, či existuje štatisticky významný 

rozdiel v kritickom myslení z hľadiska rodového zaradenia. Vybrali sme len niektoré 

ukazovatele. V tabuľke 2.4 predstavuje výsledky t-testu študentiek TF KU a študentiek FHPV 

PU.  

Tabuľka 2.4 T-test porovnania priemerov kritického myslenia študentiek FHPV PU 

a študentiek TF KU 

P 

r 

e 

n 

n 

á     

t-testy;  

skup. 1: TF KU – ženy VŠ (N = 87) 

skup. 2: FHPV PU – ženy VŠ (N = 106) 

TF KU 

x 

FHPV PU 

x 
t p 

TF KU 

s 

FHPV PU 

s 

HS 42,87 41,01 2,516452 0,012677 4,53 5,51 

  N – početnosť     Zdroj: vlastné spracovanie  

  x – aritmetický priemer 

  t – výsledok t-testu 

  s – smerodajná odchýlka 

  HS – hrubé skóre 

 

V tabuľke 2.4 si môžeme všimnúť, že hladina významnosti je p = 0,01, preto 

konštatujeme, že v úrovni kritického myslenia medzi študentkami TF KU a študentkami 

FHPV PU bol signifikantný rozdiel v prospech študentiek TF KU.  
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V nasledujúcej tabuľke predstavujeme výsledok testovania študentov (mužov) 

vybraných fakúlt. 

Tabuľka 2.5 T-test porovnania priemerov kritického myslenia študentov FHPV PU 

a študentov TF KU 

P 

r 

e 

n 

n 

á     

t-testy;  

skup. 1: TF KU – muži VŠ (N = 50) 

skup. 2: FHPV PU – muži VŠ (N = 51) 

TF KU 

x 

FHPV PU 

x 
t p 

TF KU 

s 

FHPV PU 

s 

HS 41,70 40,82 0,934672 0,352232 4,20 5,16 

  N – početnosť     Zdroj: vlastné spracovanie 

  x – aritmetický priemer 

  t – výsledok t-testu 

  s – smerodajná odchýlka 

  HS – hrubé skóre 

 

Vzhľadom k tomu, že v tabuľke 2.5 je p = 0,35 konštatujeme, že neboli preukázané 

štatistiky významné rozdiely medzi študenti (muži) vybraných fakúlt. T-testom porovnania 

priemerov sme zistili, že študenti (muži) oboch fakúlt sú v kritickom myslení približne na 

rovnakej úrovni. 

 

ZÁVER 

Pri skúmaní úrovne kritického myslenia študentov FHPV PU v Prešove a študentov 

TF KU v Košiciach sme zistili, že títo respondenti v Watson Glaserovom teste dosiahli 

neuspokojivé výsledky. Dosiahnuté priemerné hrubé skóre študentov FHPV PU (r = 41,01) 

a priemerné hrubé skóre študentov TF KU (r = 42,87) vyznieva oproti britským respondentom 

rovnakého veku (r = 61,4) veľmi nepriaznivo. Podľa nás, tieto výsledky poukazujú na fakt, že 

kritickému mysleniu sa u týchto študentov v predošlých štúdiách (základná a stredná škola) 

nevenovala dostatočná pozornosť.  

V štúdii sme sa zamerali aj na komparáciu získaných výsledkov u študentov fakúlt  

FHPV PU a TF KU vo vzťahu k celku a aj z hľadiska rodového zaradenia. T-testom 

porovnania priemerov študentov FHPV PU a TF KU boli preukázané štatisticky významne 

rozdiely v kritickom myslení v prospech študentov TF KU. Štatistiky významné rozdiely sme 

zistili aj pri kategórii žien v prospech študentiek TF KU. U mužov vybraných fakúlt sa 

štatisticky významné rozdiely nepreukázali. 

Z nami získaných výsledkov vyplynulo, že rozvoj kritického myslenia by mal byť 

prioritou našich fakúlt.  Rozvoj tejto schopnosti sa považuje za kľúčovú kompetenciu 

a výsledky našich respondentov boli v tomto prípade neuspokojivé. Pokiaľ nebudeme mať 

k dispozícii spoľahlivé normy pre slovenskú populáciu, budeme akceptovať všeobecne 

tradovaný deficit v úrovni kritického myslenia v slovenskom školstve.  

V budúcnosti by bolo vhodné z hľadiska komplexnosti analyzovať úroveň kritického 

myslenia vysokoškolákov v rámci celého územia SR, prípadne vybraných krajín EÚ 
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a výsledky podrobiť komparácii. Keďže použitý štandardizovaný Watson-Glaserov test 

hodnotenia kritického myslenia je jediným v tejto oblasti,  bolo by vhodné iniciovať k tvorbe 

ďalších štandardizovaných merných prostriedkov.  
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research and sport of the Slovak Republic, the project ITMS: 26110230069. 

 

LITERATÚRA 

GAVORA, P. a P. MATÚŠOVÁ. 2010. Sonda do čitateľskej gramotnosti vysokoškolských 

študentov. In: Pedagogika. 2010, roč. 1, č. 3, s. 18-19. ISSN 1338-0982. 

HIRŠOVÁ, M. 2006. Vztahový rámec zkoumání osobnosti studentů manažerských odborů: 

Dizertačná práca. Brno: FF Masarykovej univerzity v Brne. 

KOSTURKOVÁ, M. 2013. Úroveň analytického uvažovania študentov pripravujúcich sa na 

povolanie učiteľskej profesie. In: Kulturowe i społeczno-ekonomiczne aspekty edukacji 

zawodowej w Europie Środkowej i Wschodniej. Warszawa: Wyższa Szkoła Menedżerska w 

Warszawie. s. 145-158. ISBN 978-83-7520-152-9.  

WATSON, G. a E. M. GLASER. 1990. Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal. Veľká 

Británia: Psychological corparation, LTD, GB. 1990. 

 

Kontaktné údaje 

Meno a priezvisko: PhDr. PaedDr. Martina Kosturková, PhD.   

Pracovisko:  Katedra pedagogiky , Ústav pedagogiky, andragogiky a psychológie  

FHPV PU Prešov , Ul. 17. novembra, č. 1, 080 01 Prešov 

E mail:   martina.kosturkova@unipo.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:martina.kosturkova@unipo.sk


Súčasné aspekty pedagogickej profesie 

                                                                      200                                                         
 

Príloha A Výsledky testu hodnotenia kritického myslenia študentov FHPV PU  

  a študentov TF KU 

 

Tabuľka A.1 Hrubé skóre študentov FHPV PU v Prešove dosiahnuté v Watson-Glaserovom  

teste hodnotenia kritického myslenia 

 

 

Hrubé skóre 

 

Početnosť 
Kumul. abs. 

početnosť 

Rel. 

početnosť 

(%) 

Kumul. rel. 

početnosť 

(%) 

22 2 2 1,27 1,27 

23 0 2 0,00 1,27 

24 0 2 0,00 1,27 

25 0 2 0,00 1,27 

26 1 3 0,64 1,91 

27 0 3 0,00 1,91 

28 0 3 0,00 1,91 

29 0 3 0,00 1,91 

30 2 5 1,27 3,18 

31 1 6 0,64 3,82 

32 3 9 1,92 5,74 

33 3 12 1,92 7,66 

34 3 15 1,92 9,58 

35 6 21 3,82 13,4 

36 8 29 5,10 18,05 

37 9 38 5,73 24,23 

38 12 50 7,64 31,87 

39 5 55 3,18 35,05 

40 13 68 8,28 43,33 

41 13 81 8,28 51,61 

42 10 91 6,37 57,98 

43 15 106 9,55 67,53 

44 12 118 7,64 75,17 

45 12 130 7,64 82,81 

46 7 137 4,47 87,28 

47 6 143 3,82 91,10 

48 5 148 3,18 94,28 

49 2 150 1,27 95,55 

50 2 152 1,27 96,82 

51 2 154 1,27 98,09 

52 0 154 0,00 98,09 

53 2 156 1,27 99,36 

54 1 157 0,64 100,00 

Spolu 157 157 100,00 100,00 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Tabuľka A.2  Hrubé skóre študentov TF KU v Košiciach dosiahnuté v Watson-Glaserovom  

teste hodnotenia kritického myslenia 

 

 

Hrubé skóre 

 

Početnosť 
Kumul. abs. 

početnosť 

Rel. 

početnosť 

(%) 

Kumul. rel. 

početnosť 

(%) 

32 1 1 0,73 0,73 

33 1 2 0,73 1,46 

34 3 5 2,19 3,65 

35 2 7 1,46 5,11 

36 4 11 2,92 8,03 

37 9 20 6,57 14,06 

38 7 27 5,11 19,71 

39 15 42 10,95 30,66 

40 6 48 4,38 35,04 

41 7 55 5,11 40,15 

42 11 66 8,03 48,18 

43 13 79 9,49 57,67 

44 13 92 9,49 67,16 

45 14 106 10,22 77,38 

46 9 115 6,57 83,95 

47 7 122 5,11 89,06 

48 5 127 3,64 92,70 

49 3 130 2,19 94,89 

50 1 131 0,73 95,62 

51 3 134 2,19 97,81 

52 2 136 1,46 99,27 

53 1 137 0,73 100 

Spolu 137 137 100,00 100,00 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

 




