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Abstrakt 
 

Autorka v príspevku poukazuje na teoretické východiská, cieľ a dôvod štúdie. 
V aplikačnej časti navrhuje a analyzuje jednotlivé úlohy podporujúce rozvoj kritického 
myslenia. 
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Abstract 
 

The author's contribution highlights the theoretical background, purpose and reason 
for the study. The application part suggests and analyzes the individual tasks to support the 
development of critical thinking. 
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1. TEORETICKÉ VYCHODISKÁ 
 

Výsledky medzinárodných testových previerok (PISA, TIMSS) dopadli pre Slovenskú 
republiku nepriaznivo. Ukázalo sa, že naši 15-roční študenti nedostatočne zvládajú prácu 
s textom, nevedia s textom narábať, hľadať zadania a formulovať vlastné závery. Miesto 
učenia sa samostatným vyhľadávaním poznatkov sa častokrát praktizuje diktovanie učiteľom 
– to však k samostatnosti a kritickému mysleniu nevedie, skôr k pamäťovému memorovaniu. 
Sme presvedčení, že ak študent ako 15-ročný nevie narábať s textom a zaujať k nemu 
hodnotiace stanovisko, a ak sa táto dispozícia nebude uňho naďalej rozvíjať novším metódami 
a inovatívnymi prístupmi, potom nebude vedieť kriticky hodnotiť a myslieť ani ako 
vysokoškolský študent, či dospelý človek. 

Na základe vlastných pedagogických skúseností môžem konštatovať, že negatívom 
u študentov je práve to, na čo poukázali výsledky štúdie PISA. Študenti nevedia odôvodniť 
svoje stanovisko, nevedia sa vyjadriť,  mnohí z nich majú problém odpovedať na otázky typu: 
„Odôvodnite svoje tvrdenie...“, „Prečo si to myslíte?“, „Čo je dôsledkom?, „Čo je 
príkladom?“,  „Ako to zapadá do...?“, „Aké sú dôvody?“, „Čo by sa stalo, keby...?“. Na 
základe uvedeného v práci budeme hľadať odpoveď na otázku: „Aká je úroveň hodnotiaceho 
myslenia u študentov vysokých škôl?“. 
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1.1 Princípy kritického myslenia 
 

V základnom strategickom dokumente vlády SR v oblasti výchovy a vzdelávania 
v projekte MILÉNIUM ( Národný program výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike 
na najbližších 15 až 20 rokov) patrí rozvíjanie kľúčových kompetencií medzi hlavné ciele 
výchovy a vzdelávania. Kompetencie sa vymedzujú ako spôsobilosť človeka preukázať 
vedomosti, zručnosti, schopnosti v praktickej činnosti. Majú nadpredmetový charakter a ich 
realizácia je viazaná skôr k metódam vyučovania, ako k obsahu učiva (Rosa a kol, 2000).  

Kritické myslenie znamená schopnosť posúdiť nové informácie, pozorne a kriticky ich 
skúmať z viacerých hľadísk, tvoriť úsudky, posudzovať význam nových myšlienok 
a informácií pre svoje vlastné potreby (Grecmanová, Urbanovská, Novotný, 2000, s. 7). 

Princíp kritického myslenia je založený na tom, aby sa zaujalo stanovisko k nejakej 
myšlienke, téme, názoru, tvrdení, ktoré sa nás dotýka resp. dotýka študenta. Aby sme naučili 
študentov kriticky myslieť, tak to musíme začať praktizovať aj na vyučovacích hodinách. 
V prvom rade záleží na vyučujúcom, ako pristupuje k novým vyučovacím metódam, ako 
pristupuje k študentom a k ich myšlienkam. To znamená, že mal by akceptovať každý 
názor, nevyžadovať iba uniformitu a nemal by preferovať len svoje tvrdenia resp. len jedno 
tvrdenie. 

V mnohých publikáciách sa kritizuje, že vyučujúci sa sťažujú na preťaženie a vysoké 
nároky na osobnosť vo výchovno-vzdelávacom procese. Záleží na jeho osobnosti, ako sa 
dokáže rýchlo prispôsobiť novým moderným podmienkam, ako sa vo svojej profesii ďalej 
vzdeláva. Dosť sa kritizuje aj to, že študenti majú málo priestoru na diskusiu. Stále sa to 
odôvodňuje tým, že je toho veľa, čo sa počas vyučovania musí stihnúť, napr. vysoké nároky 
na osobnosť študenta aj vyučujúceho (Kosturková, 2009 s. 112), ale je  pravda, že vyučujúci 
si môže vyučovaciu hodinu prispôsobiť potrebám a okolnostiam. Je potrebné začať využívať 
nové postupy a metódy, ktoré zlepšia kvalitu vyučovacieho procesu, a hlavne spoja školu so 
životom. 

Medzi základné princípy demokratickej pedagogiky patria nasledujúce kategórie: 
samostatné myslenie, integrované učenie, vyššie myšlienkové procesy, učenie sa spoluprácou, 
odvaha riskovať, zvýšená sebaúcta a sebadôvera, sebareflexia, vyučovanie orientované na 
študenta, snaha, zodpovednosť študenta za svoje učenie (Meredith, Steele, 1997, s. 2). 

Tradičné vyučovanie je postavené na tom, že hodnotiace súdy môže vyslovovať len 
vyučujúci. V prípade kritického myslenia vyučujúci tu plní len úlohu usmerňovateľa diskusie. 
V žiadnom prípade nerozkazuje, čo sa študentom má páčiť a čo nie. Vyššie uvedené princípy 
sú založené na výzvach ako: vytvorte kritérium na hodnotenie; zhodnoťte, či je to dobré alebo 
zlé; rozhodnite...; posúďte dôkaz...; atď. Víziou školy pre budúcnosť nie je učiteľ, finančné 
zabezpečenie, známky atď., ale študent. Ten sa má orientovať na život, má sa učiť dobre 
pozorovať, klásť otázky, hodnotiť, kritizovať, viesť debatu, samostatne a kriticky myslieť, 
niesť zodpovednosť, veriť si atď. Nejde tu o nejaký prejav agresie, ale o potvrdenie jeho 
osobnosti a originality, čiže je potrebné ho naučiť kriticky myslieť. 

 
1.2 Moderné metódy kritického myslenia 

  
V posledných rokoch silnie v pedagogike trend formovania a rozvíjania kritického 

myslenia. Ak nerozvíjame kritické myslenie od malička, tak sa dieťa nezúčastňuje na 
vytváraní života a stráca zodpovednosť za svoj život aj za veci okolo seba. Zodpovednosť 
necháva na iných ľudí. Život je neustálou výzvou k hodnoteniu. 

Výučbové metódy sú neoddeliteľnou súčasťou vyučovacej hodiny, pretože 
predstavujú cestu k vytýčenému cieľu. Metóda sa vo všeobecnosti chápe ako koordinovaný 
systém vyučovacích postupov učiteľa a aktivít študentov. Nie je ľahké aktivizovať študentov. 
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Podnecovať ich samostatné úsilie a riadiť ich psychické procesy je oveľa ťažšie, ako 
im „predať“ hotové poznatky. Preto je potrebné zanechať stereotypy a vydať sa na cestu 
takých metód a postupov, ktoré sú v súlade so súčasným vedeckým poznaním a s cieľom 
prebiehajúcej reformy nášho školstva. 

Publikácie zamerané na problematiku kritického myslenia poukazujú na rôzne 
moderné metódy, ktoré napomáhajú rozvoju kritického myslenia. Medzi niektoré patria napr. 
sokratovská metóda, metóda kladenia otázok, písomné práce, prípadová štúdia, inscenačná 
metóda a metóda  E-U-R – trojfázový model vyučovacej hodiny (Evokácia – Uvedomenie si 
významu – Reflexia). Popis spomínaných metód bližšie uvádza a rozoberá napr. I. Turek 
(2005, s. 119-130) vo svojej publikácii „Inovácie v didaktike“. Z ďalších autorov, ktorí sa 
zaoberajú výchovou ku kritickému mysleniu môžeme spomenúť napr. M. Lapitku, Z. 
Kollárikovú, P. Gavoru a i. 
 

2. METODOLÓGIA A VŠEOBECNÝ POHĽAD NA APLIKAČNÚ 

ČASŤ 
 

Každý vyučujúci si môže prispôsobiť vyučovaciu hodinu podľa okolností, podmienok, 
ktoré ho obklopujú a podľa potrieb spoločnosti. Dôležité je naučiť študentov narábať s textom 
tak, aby mu porozumeli, aby splnili úlohy vyplývajúce z neho, vedeli vyjadriť svoj názor resp. 
obhájiť a  potvrdiť ho, aby vyjadrili kritické a hodnotiace stanovisko na základe analýzy. 

 
2.1 Predmet, cieľ a dôvod štúdie 

 
Je niekoľko dôvodov, prečo je nutné venovať pozornosť tejto problematike: 

 je potrebné zanechať tradičné vyučovanie, kde kritické myslenie je dominanciou 
vyučujúceho; 

 na vyučovaní v škole sa dáva málo podnetov na rozvoj kritického myslenia; 
 na vyučovaní sa dáva málo priestoru diskusii. 

Naučiť študentov hodnotiť veci a javy, hodnotiť seba a iných, je veľmi dôležitá oblasť 
kognitívnych schopností človeka. Ide o kritické myslenie. Problematika spojená s ním je 
veľmi dôležitá, pretože mnohé výskumy vo svete aj u nás ukazujú, že na vyučovaní v škole sa 
dáva veľmi málo priestoru na rozvoj tohto druhu poznávania a myslenia.  

Predmetom práce je teda kritické myslenie. Objektom sú študenti 1. ročníka prvého 
vysokoškolského vzdelania  odboru Sociálna práca na Teologickej fakulte v Košiciach.  

Cieľom práce je ponúknuť možnosť využitia nových metód vo výchovno-
vzdelávacom procese, vytvoriť námety a úlohy podporujúce rozvoj kritického myslenia 
a následne ich realizovať v praxi. 

 
2.2 Charakteristika výskumnej vzorky 

 
Pre aplikáciu úloh, analyzovaných v tretej časti tejto štúdie, sme vybrali  1. ročník 

prvého vysokoškolského vzdelania odboru Sociálna práca na TF v Košiciach. Ide o dostupný 
výber. 

Námety jednotlivých úloh rozvíjajúcich kritické myslenie boli predložené denným 
študentom v rámci cvičení predmetu Písanie prác I.  v mesiaci marec 2010.  Aplikačná časť 
bola realizovaná na vzorke 18-tich študentov. 
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2.3 Charakteristika metód a materiálu výskumu 
 

Základnou metódou získania a spracovania údajov bola obsahová (kvalitatívna)  analýza 
vedeckých a odborných štúdií a analýza aplikovaných úloh zameraných na rozvoj kritického 
myslenia. Využili sme predovšetkým metódy: sokratovská metóda, písomná práca, prípadová 
štúdia (situačná metóda) a metóda kladenia otázok. Za materiál sme zvolili: a) vedecké 
a odborné štúdie publikované v časopisoch (aj staršie vydania): Pedagogické spektrum, 
Pedagogická revue, Mládež a spoločnosť, Lekárske listy, Pediatria a Sociální pracovnice; b) 
ukážky abstraktov vybraných z bakalárskych prác; c) poster.  Sme toho názoru, že študenti by 
mali vedieť pracovať s akýmkoľvek druhom textu a názorného materiálu. 
 

2.4 Popis riešenia úloh  
 

K vybraným textom sme stanovili konkrétne úlohy na rozvoj kritického myslenia. 
Každá úloha spĺňa tieto časti: 

 téma, cieľ úlohy, metóda kritického myslenia, popis činnosti, riešenie úlohy, reflexia. 
Pre potreby tejto štúdie uvádzame iba niekoľko úloh na rozvoj kritického myslenia. 
 

3. INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV APLIKAČNEJ ČASTI  
 

V tejto časti prezentujeme výsledky troch tém z predmetu Písanie prác 1: abstrakt, 
vedecký a odborný článok a poster. 

 
3.1 Abstrakt 

 
Na ukážku sme študentom uviedli dve formy štruktúrovaných študentských abstraktov 

z bakalárskych prác. Jeden abstrakt bol napísaný po obsahovej a formálnej stránke správne 
(ukážka č. 1) a  druhý s nesplnenými kritériami (ukážka č. 2). 
Úloha č. 1: Prečítajte si ukážku č. 1 a na okraj papiera zaznamenajte dohodnuté znaky –   

        (+ V - ?). 
Cieľ: Študenti budú vedieť charakterizovať abstrakt.  
Metóda: Metóda E-U-R  (Evokácia – Uvedomenie si významu – Reflexia). 
Popis činnosti 
Študentom sa objasní téma abstraktu a metódou rozhovoru sa zistí, aké poznatky majú o novej 
téme. Prostredníctvom metódy EUR sa oboznámia s textom ukážky č. 1, pričom majú 
používať INSERT – interaktívny znakový systém pre efektívne čítanie a myslenie, ktoré bude 
výsledkom ich premýšľania o texte. 
Riešenie úlohy č. 1 
Pri riešení úlohy č. 1  sme predpokladali, že študenti majú osvojené základné zručnosti práce 
s výkladovým textom, ovládajú dohodnuté značky: 
 znak + (nová informácia), 
 znak V (poznám, viem), 
 znak – (neviem, mýlil som sa), 
 znak ? (chcem sa dozvedieť viac). 

Aby študenti mohli robiť znaky zmysluplne, museli si klásť v duchu otázky typu: Čo si mám 
o tom myslieť? Ako sa táto informácia hodí k tým, ktoré už poznám? Ako toto tvrdenie 
ovplyvní môj názor?, čiže museli kriticky myslieť. Študenti po prečítaní rozprávali o tom, čo 
zistili pri čítaní textu, čo sa im potvrdilo, čo sa naučili nové, čomu nerozumeli, s čím 
nesúhlasili, čo sa im nepáčilo.  Študentom boli kladené usmerňujúce otázky typu: Prečo si to 
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myslíte? Počas reflexie si študenti upevňovali nové vedomosti a aktívne rekonštruovali svoje 
pamäťové schémy, aby zodpovedali novým informáciám. 
Reflexia 
Študenti prejavili veľmi slabé vedomosti o abstrakte.  Na  základe  rozhovoru    s nimi bolo 
zistené, že 15 študentov (83,33 %)  sa s ním doposiaľ ešte nestretlo, dvaja (11,11 %) mali len 
veľmi nejasnú predstavu o tom, čo abstrakt je a akú úlohu plní. Iba jedna študentka (5,56 %) 
sa už stretla s abstraktom a mala dobré vedomosti o jeho charakteristických črtách. Riadeným 
rozhovorom sme zistili, že táto študentka prišli do kontaktu s abstraktom počas štúdia na inej 
vysokej škole, kde je študentkou vyššieho ročníka. 
Úloha č. 2: Posúďte, či abstrakt z ukážky č. 2 spĺňa požiadavky  abstraktu z ukážky č. 1. 
Cieľ: Študenti budú vedieť zhodnotiť abstrakt v ukážke č. 2 a odôvodniť svoje hodnotenie. 
Metóda: Prípadová štúdia (situačná metóda). 
Popis činnosti 
Študenti rozdelení do  piatich skupín sa majú oboznámiť s ukážkou č. 1 a spoločne stanoviť 
požiadavky, ktoré má obsahovať abstrakt. Na základe stanovených požiadaviek majú 
zhodnotiť adekvátnosť ukážky č. 2. 
Riešenie úlohy č. 2 
Študenti v skupine museli svoje názory na abstrakt zjednotiť, pretože pracovali spoločne 
a hovorca skupiny prezentoval názor celej skupiny. Úplnú spokojnosť s abstraktom vyjadrila 
len jedna skupina (štyria – 22,22 %). Jedna skupina (traja – 16,67 %) označila abstrakt  ako 
priemerný a tri skupiny (spolu 11 členov – 61,11 %) poukázali na abstrakt č. 2 ako 
nevyhovujúci. 
Reflexia 
Konštatujeme, že viac ako 60 %  študentov na základe predložených ukážok a ich vzájomným 
porovnaním vedeli posúdiť kvalitu abstraktu z ukážky č. 2. Svoje hodnotenie ukážky vedeli aj 
zdôvodniť. Uviedli nasledovné nedostatky abstraktu: 

 chýba autor a niektoré identifikačné údaje, 
 v texte sa opakujú slová a slovné spojenia – nie je koncízny, 
 chýba metodologická časť a diskusia, 
 zlá štylizácia, 
 príliš laické vyjadrovanie, 
 presahuje počet 350 slov, 
 veľký počet kľúčových slov. 

Úloha č. 3: Prečo je potrebné vedieť napísať abstrakt? 
Cieľ: Študenti budú vedieť  uviesť dôvody opodstatnenosti abstraktu. 
Metóda: Sokratovská metóda. 
Popis činnosti 
Ako už napovedá názov metódy, ide o rozhovor vyučujúceho a študentov. Vyučujúci kladie 
študentom otázky, na ktoré študenti spoločne hľadajú odpovede. Sokratovský rozhovor sa 
začína nastolením problému, najčastejšie formou otázky. Študenti navrhujú svoje spôsoby 
riešenia problému, ktoré vyučujúci spočiatku akceptuje, ale ku ktorým kladie sériu otázok 
zameraných na správnosť tvrdení študentov. Ide o jednoduché otázky typu: Prečo? Kedy? 
Ako? Čo z toho vyplýva? Čo sa stane, ak ...? Čo je dôsledkom ...? Aké sú dôvody ...? Hľadanie 
odpovedí na tieto otázky núti študentov stále hlbšie sa nad problémom zamýšľať, hľadať 
argumenty, dôkazy pre svoje stanoviská, prihliadať na názory iných, pozerať sa na problém 
z rôznych strán, vyvodzovať závery, domýšľať dôsledky atď. Na konci diskusie prichádzajú 
vyučujúci i študenti ku konsenzu na riešenie problému.  
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Riešenie úlohy č. 3 
Študenti uvideli nasledovné dôvody opodstatnenosti abstraktu: 

 získam dôveru konzultanta a oponenta, 
 ponúkne moju prácu v kocke, 
 prezradí o mojej zodpovednosti, 
 prezradí o mojej schopnosti štylisticky a odborne pracovať, 
 núti ma kriticky analyzovať slová, 
 prehodnocujem to podstatné v práci, 
 ponúka kľúčové slová, ktoré rýchlo identifikujú obsah, 
 pomôže mi pri zbieraní materiálu k rôznym prácam tým, že nemusím čítať celý text... 

Reflexia 
Študenti boli pri tejto metóde veľmi aktívni. Ochotne odpovedali na otázku a rozvíjali svoje 
odpovede. Najčastejšie sa objavovali dôvody, aby študent presvedčil oponenta, či konzultanta.  
Úloha č. 4: Predstavte si, že sa idete uchádzať o vystúpenie na zahraničnej konferencii 
s témou Otázky merania chudoby. Jednou z najzákladnejších podmienok je zaslanie abstraktu 
prednášaného príspevku. Pokúste sa ho napísať tak, aby ste ním presvedčili výberovú 
komisiu, že vy si zaslúžite byť pozvaní. 
Cieľ: Študenti budú vedieť napísať vlastný abstrakt spĺňajúci všetky kritériá. 
Metóda: Písomné práce. 
Popis činnosti 
Študenti na základe poznatkov a vedomostí o abstrakte napíšu čo najpresvedčivejší abstrakt. 
Písanie núti študentov byť aktívnymi, myslieť samostatne, nezávisle a zvažovať. Písaním sa 
myslenie študentov stáva viditeľným a dostupným pre vyučujúceho. Písomná formulácia 
myšlienok umožňuje ukázať kvalitu myslenia, či odhaliť kvalitu nedostatkov myšlienkového 
postupu. Písanie pre študentov  je nepopulárne a náročné, ale keď študenti spoznajú, že 
vyučujúci sa zaujíma o to, čo píšu a keď dostanú príležitosť prezentovať svoju prácu, prídu 
písaniu na chuť.  
Riešenie úlohy č. 4  
Študenti samostatne, na základe poznatkov a vedomostí o abstrakte s využitím štylistických 
zručností a schopností, napísali abstrakt, ktorým mali presvedčiť výberovú komisiu o svojich 
kvalitách. Abstrakty priniesli na nasledujúcu vyučovaciu hodinu. Niektorí študenti 
dobrovoľne prezentovali svoje práce a zvyšok triedy hodnotila ich výkony. Všetky práce 
študenti odovzdali vyučujúcemu na posúdenie. 
Reflexia 
Na základe prečítania a posúdenia kvality abstraktov sme dospeli k nasledovným zisteniam: 
 štyria študenti (22,22 %) napísali abstrakt po formálnej aj obsahovej stránke správne, 
 7 študentov (38,89 %) zvládlo abstrakt s malými nedostatkami (napr. obsahové 

nedostatky - nespisovné výrazy, formálne nedostatky - nedodržanie normy), 
 5 študentov (27,78 %) odovzdalo  abstrakt s veľkými nedostatkami po formálnej 

i obsahovej stránke (napr. zlá štylizácia viet, gramatické chyby, príliš podrobné 
informácie, opakujúce sa výrazy, nedodržanie podmienok textovej časti...), 

 dvaja študenti (11,11 %) vôbec nezvládli zadanú úlohu. Ich abstrakt obsahoval veľké 
obsahové, formálne, štylistické a gramatické nedostatky. Domnievame sa, že títo 
študenti buď podcenili túto úlohu, alebo to svedčí o ich neschopnosti samostatne 
pracovať. 

Na záver úlohy môžeme skonštatovať, že cieľ zadanej úlohy študenti splnili na 61,69  %. 
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3.2 Vedecký a odborný článok 
  

Pri tejto téme sme využili ukážku č. 1 – odborný článok na tému „Drogy“ a ukážku č. 
2 upravený odborný článok vyučujúcou s nesplnenými kritériami.  
Úloha č.1: Prečítajte si ukážku č. 1  a na okraj papiera zaznamenajte dohodnuté znaky –   

       (+ V - ?). 
Cieľ: Študenti budú vedieť charakterizovať vedecko-odborný článok.  
Metóda: Metóda E-U-R  (Evokácia – Uvedomenie si významu – Reflexia). 
Popis činnosti 
 Študentom sa objasní téma „vedecký a odborný článok“ a metódou rozhovoru sa zistí, 

aké poznatky majú o novej téme. Prostredníctvom metódy EUR sa oboznámia 
s textom ukážky, pričom majú používať INSERT – interaktívny znakový systém pre 
efektívne čítanie a myslenie, ktoré bude výsledkom ich premýšľania o texte. 
Dohodnuté značky sa im vypíšu na tabuľu:  
 znak + (nová informácia), 
 znak V (poznám, viem), 
 znak – (neviem, mýlil som sa), 
 znak ? (chcem sa dozvedieť viac). 

Riešenie úlohy č. 1 
Pri riešení úlohy č. 1  sa predpokladalo, že študenti majú osvojené základné zručnosti práce 
s odborný textom už zo stredoškolského štúdia. 
Aby študenti mohli robiť znaky zmysluplne, museli si klásť v duchu otázky typu: Čo si mám 
o tom myslieť? Ako sa táto informácia hodí k tým, ktoré už poznám? Ako toto tvrdenie 
ovplyvní môj názor?, čiže, študent je nútený kriticky myslieť. Študenti po prečítaní rozprávali 
o tom, čo zistili pri čítaní textu, čo sa im potvrdilo, čo sa naučili nové, čomu nerozumeli, 
s čím nesúhlasili, čo sa im nepáčilo.  Študentom boli kladené usmerňujúce otázky typu: 
Pouvažujte, kde ste sa s tým stretli? Prečo si to myslíte? Zhodnoťte... Počas reflexie si študenti 
upevňovali nové vedomosti a aktívne rekonštruovali svoje pamäťové schémy, aby 
zodpovedali novým informáciám. 
Reflexia 
Študenti  prejavili  nízke  vedomosti   o   vedecko-odbornom   článku.  Na  základe  rozhovoru    
s nimi sme zistili, že 10 študentov (55,56 %)  sa doposiaľ s vedecko-odborným článkom ešte 
nestretlo. 5 študentov (27,78 %) malo len veľmi nejasnú predstavu o tom, čo je vedecko-
odborný článok. Vedeli len toľko, že musí obsahovať odbornú terminológiu. Traja študenti 
(16,67 %) mali základné  vedomosti o jeho charakteristických črtách. Riadeným rozhovorom 
sme zistili, že títo študenti prišli do kontaktu s  ním pri štúdiu literatúry a materiálov k SOČ. 
Úloha č. 2: Posúďte, či text z ukážky č. 2 spĺňa požiadavky  vedecko-odborného článku 
z ukážky č. 1. 
Cieľ: Študenti budú vedieť zhodnotiť text ukážky č. 2 a odôvodniť svoje tvrdenie. 
Metóda: Prípadová štúdia – situačná metóda. 
Popis činnosti 
Študenti rozdelení do šiestich skupín sa majú oboznámiť s ukážkou č. 1 a spoločne stanoviť 
požiadavky, ktoré má obsahovať vedecký a odborný článok. Na základe stanovených 
požiadaviek majú zhodnotiť adekvátnosť textu v ukážke č. 2. 
Riešenie úlohy č. 2 
Študenti v skupine museli svoje názory na vedecko-odborný článok zjednotiť, pretože 
pracovali spoločne. Názor celej skupiny prezentoval jej hovorca. Úplnú spokojnosť vyjadrila  
jedna skupina (16,67 %). Jedna skupina (16,67 %) bola len čiastočne spokojná. Dve skupiny 
(33,33 %) označili text ukážky č. 2 ako priemerný a ďalšie dve skupiny (33,33 %) ako 
nevyhovujúci. 
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Reflexia 
Viac ako polovica študentov na základe predložených ukážok a ich vzájomným porovnaním 
vedela posúdiť kvalitu textu z ukážky č. 2. Svoje hodnotenie ukážky vedeli aj odôvodniť. 
Uviedli nasledovné nedostatky ukážky č. 2: 
 bez autora, 
 chýba abstrakt, 
 chýba cieľ práce, 
 prílišná stručnosť v popise metodologickej časti, 
 absentujú odporúčania pre prax; 
 chýba zoznam použitej literatúry. 

Úloha č. 3: Napíšte odborný článok na tému „Človek a drogy“. 
Cieľ: Študenti budú vedieť napísať odborný článok a následne ho zhodnotiť. 
Metóda: Písomná práca.  
Popis činnosti 
Táto úloha si vyžaduje precízne štúdium literatúry a dlhší čas na prípravu. Študenti rozdelení 
do piatich skupín dostanú za úlohu napísať odborný článok k danej téme. Odborný článok má 
spĺňať všetky potrebné požiadavky tohto vedecko-odborného útvaru (abstrakt, úvod, 
metodika, výsledky, diskusia, závery, citačné a bibliografické odkazy s etikou a technikou 
citovania).  
Riešenie 
Seminárne práce študenti doniesli na stanovený termín. Hovorca z každej skupiny prezentoval 
riešenie problematiky v časovom limite 10 minút. Každý si písal pripomienky. Po prednesení 
odborných článkov nasledovala voľná diskusia, kde študenti vyjadrovali svoje postrehy 
a názory na napísané odborné články a hodnotili ich. 
Reflexia 
Úloha pre študentov sa javila ako veľmi náročná. V diskusii študenti rýchlo zhodnotili kvalitu 
odborného článku, nie však k spokojnosti vyučujúceho. Svoje hodnotenie mali vyjadriť 
klasifikáciou: výborne, chválitebne, dobre, slabo. Práce ohodnotili takto: dve práce pokladali 
za výborné, dve práce za chválitebné a jednu prácu označili za dobrú. Po ukončení 
prezentácie vyučujúci práce pozbieral, preštudoval a ohodnotil s poznámkami. Jednu prácu 
považoval za chválitebnú, jednu za dobrú a tri odborné články za slabé. Najväčšie nedostatky: 
chýbali náležitosti v abstrakte, nejasný cieľ práce, prípadne chýbal celkom; nedostatočne 
preštudovaná domáca a zahraničná literatúra, preberanie textu bez kritickej analýzy, absencia 
metodiky, neadekvátne hodnotenie  významu výsledkov a prínosu práce, absencia odporúčaní, 
chyby po formálnej a obsahovej stránke (nedodržanie etiky a techniky citovania), štylistické 
a gramatické chyby. Práce ohodnotené slabo museli študenti prepracovať podľa pokynov 
vyučujúceho. 
 

3.3 Poster 
 

Ukážka: poster na tému „Chudoba v 21. storočí“.  
Úloha č. 1: Posúďte mieru informácií, ktorú dokážete vyčítať z nasledujúcej ukážky 
a zhodnoťte jej charakteristické črty. 
Cieľ: Študenti budú vedieť vyjadriť svoj názor, ktorý zargumentujú. Na základe toho budú 
posudzovať množstvo informácií, ktoré dokážu vyčítať z posteru. Následne budú vedieť určiť 
jeho charakteristické črty. 
Metóda: Sokratovská metóda. 
Popis činnosti 
Študentom sa predloží ukážka. Po dvoch minútach vyučujúci vyvolá v triede diskusiu na tému 
„Poster“. Pre študentov je táto problematika nová, zaujímavá, ale majú menšie zábrany 
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vyjadrovať sa o nej verejne. Preto, aby  študenti vyjadrili svoje názory, pocity, postrehy, 
myšlienky či skúsenosti, je potrebné v triede navodiť priateľskú atmosféru – nekritizovať 
názory, vypočuť každého, neodmietať, povzbudzovať, uznať kreativitu a snahu...  
Riešenie 
Záleží na pedagogickom majstrovstve vyučujúceho a jeho technike kladenia otázok, ktorým 
smerom sa bude uberať rozhovor a ako rýchlo študenti prídu k záveru, že poster predstavuje 
esteticko-vizuálnu kombináciu farieb s cieľom udržať pozornosť a zafixovať podstatné 
myšlienky. Študenti spontánne reagovali na kladené otázky, častokrát si navzájom protirečili, 
ale všetci sa zhodli na tom, že je to zaujímavá forma prezentácie nejakej témy už len preto, že 
nie je potrebné čítať veľké množstvo textu. 
Reflexia 
Študenti sa k tejto úlohe spočiatku vyjadrovali veľmi opatrne. Riadeným rozhovorom sme 
zistili, že s posterom sa stretávajú prvý krát. No napriek tejto skutočnosti sme postrehli širokú 
škálu  názorov. Pre študentov to bolo veľmi zaujímavé, nakoľko poster (na tému Chudoba 
ako sociálny problém), ktorý hodnotili, bol vysoko aktuálny, pestro-farebné zladený a pútavý. 
Mohli by sme skonštatovať, že tento spôsob predstavenia témy posteru je oveľa účinnejší, než 
by sme im rozprávali strohú teóriu bez názornej ukážky. 
Úloha č. 2: Prostredníctvom dotazníka zistite, aký názor majú Vaši spolužiaci a vrstovníci na 
prezentovaný Poster. 
Cieľ: Študenti budú vedieť zostaviť dotazník, ktorý na vyplnenie predložia spolužiakom 
a vyhodnotia ho.  
Metóda: Metóda kladenia otázok. 
Popis činnosti 
Dvaja dobrovoľní študenti urobia poster na stanovenú tému. Študenti v štyroch skupinách 
zostavia krátky dotazník, ktorým zistia názor spolužiakov na prezentovaný poster svojich 
spolužiačok. Študenti budú pracovať v skupinách, pretože táto úloha si vyžaduje analytické i 
hodnotiace otázky a pre študentov je zostavenie týchto otázok náročné. Po zostavení 
dotazníkov sa v triede objavia štyri dotazníky. Každá skupina odpovie na ne spoločne a vráti 
dotazník skupine, ktorá ho zostavila. Tá následne vyhodnotí všetky vyplnené dotazníky. Na 
záver každá skupina prezentuje svoje zistenia, ktoré sa opierajú o vyplnené dotazníky. 
Riešenie 
Úlohu uvádzame ako návrh, ktorý  podporuje rozvoj kritického myslenia. Študenti pri 
zostavovaní dotazníka musia analyzovať, hypotetizovať, hodnotiť svoje otázky, z banky 
otázok vybrať tie, ktoré zodpovedajú a pomôžu vyriešiť zadanú úlohu. 
 

4. ZÁVER A VŠEOBECNÉ ODPORÚČANIA PRE PRAX 
 

Je veľmi dôležité, aby študenti pochopili hodnotu svojich názorov a nápadov. Študenti 
sú zvyknutí ešte stále prijímať hotové informácie. Nové trendy od nich vyžadujú hodnotenie, 
zvažovanie, porovnávanie... . Samozrejme, že je to veľmi náročné. Aby kritické myslenie 
nadobudlo svoj význam, musia sa naučiť ľudia existovať bez predsudkov. Pri tomto je 
potrebná dôvera učiteľa aj študenta. Možno preto sa tak ťažko niektorým pristupuje na nové 
postupy, z obáv nepochopenia názoru. 

Na základe praktických skúseností môžeme konštatovať, že študenti veľmi radi 
pracujú v skupinách. Rozvíja sa medzi nimi spolupráca. V prvom rade je dôležité to, aby sa 
do vyučovacieho procesu zapojili všetci členovia skupiny. Pomoc v skupinách napomáha aj 
k rozvoju lepšej komunikácie medzi jednotlivými členmi skupiny, k budovaniu nových 
kamarátskych vzťahov a k vytvoreniu vhodnej atmosféry v triede. Prezentáciou svojich 
návrhov, nápadov, riešením úloh, pestujú a rozvíjajú svoje komunikačné zručnosti. Študenti 
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sa učia zároveň prijímať druhého názor, myšlienky a postoje, učia sa zaujímať stanoviská 
k svojim tvrdeniam. 

V praxi sme realizovali niektoré úlohy, ktoré napomáhajú rozvoju kritického myslenia 
u vysokoškolákov. Jednotlivým vyhodnotením týchto úloh sme spozorovali priemerne 
výsledky pri  hodnotení predloženého textu a odôvodnenia svojho tvrdenia. Príčinu vidíme 
v uprednostňovaní encyklopedických vedomostí u študentov pred kritickým myslením. 

Pri riešení praktickej časti a pri realizácii konkrétnych úloh v praxi upriamime 
pozornosť na niekoľko odporúčaní pre prax, ktoré by už pri ich čiastočnom naplnení mohli 
prispieť k lepšej atmosfére na vyučovacej hodine, k zlepšeniu vzťahov medzi vyučujúcim 
a študentom, a taktiež k chuti pracovať na niečom, čo má prínos pre študenta a vyučujúceho: 
 nepodceňovať ďalšie vzdelávanie a samovzdelávanie, 
 študovať vedecké publikácie a sledovať odborné časopisy, 
 aktívna účasť na seminároch, 
 diskusia v škole, 
 je potrebné ovládať nové moderné metódy a obmieňať ich vzhľadom k cieľu, 

podmienkam, efektivite atď., 
 vo výučbe dať viac priestoru na diskusiu, 
 viac používať vo vyučovaní situačné a inscenačné metódy, ktoré umožňujú modelovať 

životnú situáciu a pomôžu študentom tak spojiť školu so životom, 
 je treba viac podnecovať a uprednostňovať prácu študentov v skupine; význam takejto 

výučby je mimoriadne dôležitý, pretože vychováva k spolupráci motivuje k učeniu, 
rozvíja samostatnosť a zodpovednosť, rozvíja organizačné schopnosti atď. 
V súčasnej dobe je síce dosť literatúry na rozvoj kritického myslenia, ale zdá sa, že 

tieto knihy ešte nenašli trvalé miesto vo vyučovacom procese.  V budúcnosti by sa mohlo vo 
väčšej miere podporovať to, aby rôzne inovatívne prístupy dostali čo najväčší priestor vo 
výchovno-vzdelávacom procese.  

Táto štúdia odporúča iba niekoľko návrhov na rozvoj kritického myslenia. Téma je 
vysoko aktuálna, preto sa odporúča, aby v prípade ďalšieho pokračovania sa navrhli ďalšie 
námety a úlohy na rozvoj kritického myslenia ku každej téme a následne overili v praxi. 
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