
 
 

 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE VE VZDĚLÁVÁNÍ A VÝUCE: 

ROZVOJ KRITICKÉHO MYŠLENÍ 

 

 

 

 

Editor: 

Natalie Uhrová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYSOKÁ ŠKOLA PRIGO 

2021 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Publikace byla vydána jako součást řešení projektu: Klíčové kompetence ve vzdělávání a výuce: 

rozvoj kritického myšlenií. (reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_011/0002441) a finančně podpořena 

programem INTERREG V-A Česká republika – Polsko v rámci výzvy Fondu mikroprojektů 

Euroregionu Beskydy. 

 

 

Suggested citation: 

Author. (2021). Title of the paper. In: Uhrová, N. (ed.). Klíčové kompetence ve vzdělávání a výuce: 

rozvoj kritického myšlení. Ostrava: Vysoká škola PRIGO. ISBN 978-80-87291-30-6. 

 

Za obsahovou, gramatickou a stylistickou úroveň jednotlivých příspěvků odpovídají autoři.  

 

 

 

Recenzenti: 

Mgr. Jiří Staňa - lektor a konzultant v oblasti komunikačních dovedností a andragogiky; externí 

asistent FF OU  

Markéta Roupcová - Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Vysoká škola PRIGO, 2021 

ISBN 978-80-87291-30-6 



 
 

Předmluva 

 

Předkládaná publikace představuje sborník odborných článků, jakožto hlavní výstup řešeného 

projektu: Klíčové kompetence ve vzdělávání a výuce: rozvoj kritického myšlení, realizovaného 

v období 2020-2021 Vysokou školou PRIGO ve spolupráci s Wyższa Szkoła Zarządzania i 

Administracji v Opole. 

 

Kritické myšlení (angl. critical thinking) se obecně charakterizuje jako nezávislé myšlení, které 

informace chápe jako východisko, hledá rozumné argumenty, začíná otázkami a problémy a zároveň 

je i myšlením společnosti. Tento druh myšlení je založen na individuálním přístupu a svobodě se sám 

za sebe umět rozhodnout a zároveň buď přijmout, či odmítnout myšlenky někoho druhého. Vše se 

děje na základě uvažování, a to jak svobodného a nezávislého, tak hlavně vlastního. Kritické myšlení 

se neobejde bez informace, která je pro něho východiskem. Aby bylo možno nezávisle a kriticky 

myslet, je nejdříve zapotřebí znát fakta, teorie, hypotézy, data a pojmy. Tento druh myšlení začíná 

vždy nejdříve položenými otázkami a také problémy, kterými je nutno se zabývat a začít je řešit. 

Kritické myšlení napomáhá ke zlepšení vyjadřovacích schopností, zároveň podporuje čtenářství, 

pomáhá nám udělat si na věc vlastní názor a umět správně argumentovat. Podněcuje schopnosti 

spolupracovat s ostatními, respektovat různá odlišná stanoviska, podporuje kritickou práci s 

informacemi a pomáhá si osvojené informace uchovat. Studentům tak může efektivními metodami 

pomoci k lepším výsledkům v oblasti učení. V této oblasti se kritické myšlení zabývá všemi procesy 

učení, interpretačních schopností, představami, zpracováním nových informací a motivací k učení.  

 

Z těchto důvodů bylo cílem projektu zjistit, jaká je aktuální úroveň kompetencí učitelů, akademických 

pracovníků a studentů v oblasti polsko-českého pohraničí. S výjimkou tohoto připravovaného 

výzkumu lze říci, že tento výzkumný záměr nebyl v této oblasti dosud objektivně diagnostikován a 

nebyla dosud navržena žádná praktická doporučení, jak tyto kompetence dále posílit či rozvíjet. 

Teoreticko-kognitivním cílem projektu bylo diagnostikovat úroveň klíčových kompetencí v oblasti 

kritického myšlení učitelů základních škol, akademických pracovníků a studentů z vybraných 

euroregionů Polska a České republiky.  

 

Prakticko-implementačním cílem pak bylo vypracovat praktická doporučení týkající se vzdělávání 

učitelů základních škol, akademických pracovníků a studentů z Polska a České republiky. Na základě 

společně realizovaného výzkumu, workshopů, konference a výsledné odborné publikace, projekt 

poskytl odpovědi na mnoho otázek týkající se kritického myšlení a nastavil tak možná doporučení 

pro praktické činnosti a jejich aplikaci v praxi. Realizovaný projekt rovněž přispívá k prohloubení 

spolupráce mezi oběma partnery. Cílovou skupinou projektu byli učitelé základních škol, akademičtí 

pracovníci a studenti z Moravskoslezkého kraje, Opole, Nysy a Prudniku. 

 

Publikace obsahuje pět tematických oblastí, ve kterých jsou rovněž uvedeny konkrétní výsledky 

empirického dotazníkového šetření. Každému tématu se věnují dva autoři a popisují zkoumaný jev 

„ze své strany hranice“. Studie polských kolegů byly přeloženy do češtiny. Součástí sborníku jsou 

rovněž originální články v polském jazyce. Jedná se o tato společná témata: 

• Kritické myšlení – metodologická východiska projektu. 

• Kritické myšlení a kreativita 

• Kritické myšlení ve škole 

• Diagnostika klíčových kompetencí žáků/studentů 



 
 

• Kritické myšlení – pokus o definici 

 

Výsledkem projektu bylo získání znalostí a hlubší diagnostika stavu úrovně klíčových kompetencí v 

oblasti kritického myšlení mezi učiteli základních škol, akademickými pracovníky a studenty. Kromě 

toho, že můžeme očekávat zlepšení úroveň aplikace metod sociálního výzkumu mezi zaměstnanci 

partnerských škol, byla navržena doporučení směřující ke změně nebo úpravě vzdělávacích programů 

na vysokých školách souvisejících s diagnostikou a vypracováním praktických doporučení pro rozvoj 

kritického myšlení. 

 

Jestliže tato publikace částečně přispěje všem potenciálním čtenářům k rozšíření znalostí a vědomostí 

o kritickém myšlení, nutnosti jeho aplikace do výukových metod na všech úrovních vzdělávací 

soustavy, pak byl cíl tohoto projektu i publikace splněn. 

 

 

Prosinec 2021, Havířov 

 

Natalie Uhrová 

Editor 
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KRITICKÉ MYŠLENÍ – OD INFORMACÍ KE ZNALOSTEM 

JAROSLAV ŠIGUT
1 

Abstract 

The aim of the paper is to present the issue of critical thinking in relation to information retrieval and 

knowledge acquisition. The key issue is whether the methodology of critical thinking is applicable in 

research and pedagogical practice and expands the skills of teachers, pupils, and students in their 

work with information and knowledge acquisition. The presented contribution is a partial part of 

a more extensive research dealing with the methodology of critical thinking, which took place within 

the INTERREG program entitled "Key competences in education and teaching". It deals with the 

search and verification of data and information to gain knowledge and skills. 

Keywords  

Critical Thinking, Data, Information, Knowledge 

I. Úvod 

Prudký nárůst využívání internetu v každodenním životě zcela změnil náš přístup k informacím 

a jejich roli v každodenním životě.  Během pár minut, nebo dokonce sekund, není problém vyhledat 

obrovské množství datových podkladů. Problémem se pak stává posouzení jejich hodnověrnosti. 

V nemalém procentu jsou zavádějící, tendenční, či dokonce nepravdivá. Dříve bylo vysoce ceněno 

informaci získat, dnes vyvstává velký problém orientovat se v této záplavě dat a informací. Důležité 

je umět s nimi pracovat, orientovat se v nich, posoudit je a porozumět jim. Tato dovednost velice úzce 

souvisí s kritickým myšlením, které je hlavní součástí tohoto příspěvku.  

Problémem bývá často poptávka po komfortních informacích i za cenu toho, že nejsou pravdivé. 

Pravda není vždy zajímavá, nebo příjemná. Žijeme ve světě emocí a pocitů, v němž převládá 

marketingové pojetí. Manipulativnost lidí na sociálních sítích, mnoho kolujících dezinformací 

a polopravd je toho dokladem. V prostředí sociálních sítí máme tendenci obklopit se skupinou 

podobně smýšlejících a pravda a logika nejsou tak zásadní. 

Tzv. „černé na bílém“ ani v historii a tím méně dnes nelze brát jako pravdu. Lživé, falešné a klamavé 

informace, kterých jsme dnes svědky, zde byly i v minulosti. Dnešní doba tuto dezinformační 

problematiku jen více prohloubila a zviditelnila. Informací v novinách, televizi a na internetu existuje 

tolik, že je obtížné se v nich orientovat. Schopnost najít, analyzovat a umět informace použít, je 

nepopíratelným trendem dneška a jednou z podmínek osobního i firemního úspěchu.  

Zaujmout kritický postoj rozhodně není jednoduché. Kritické myšlení je reakcí na současnou dobu, 

kdy logika a pravda, jak již bylo uvedeno, nejsou úplně zásadní. Jeho metody a postupy by nám měly 

v této problematice významně pomoci.  

II. Informace jako základní pilíř poznání 

Základním stupněm poznání reality kolem nás jsou data. Ta zobrazují a popisují stavy objektů 

a procesů. Těmto datům potřebujeme porozumět, porovnat je se svými zkušenostmi a přetvořit je 

v informaci. Informací rozumíme data, kterým jejich uživatel přisuzuje určitý význam, a která 

uspokojují konkrétní objektivní informační potřebu svého příjemce. Data jsou nosičem informací 

v prostředí jejich vyhledávání a důležitá je jejich kvalita a tím ovšem i kvalita informací z nich 

plynoucích.  

 
1 PRIGO University, V. Nezvala 801/1, 73601 Havířov, Czech Republic. E-mail: jaroslav.sigut@prigo.cz  
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Potřebujeme, aby informace byla kvalitní, tedy včasná, co nejúplnější a správná. Musíme si však 

uvědomit, že ani nejkvalitnější informace nejsou zárukou znalostí. Mezi těmito pojmy jistě cítíme 

rozdíl, který vyjadřujeme konstatováním, že máme nedostatek informací, nebo že jsme jimi zahlceni. 

To, že máme o problematice spoustu informací, neznamená, že dané problematice plně rozumíme, 

nebo že jsme ji zvládli. Problémem je však i samostatná hodnověrnost získaných informací. 

Lidé tráví mnoho hodin na internetu, zejména při jejich vyhledávání. Nevěnují však dostatečnou 

pozornost jejich ověřování, neboť to není úplně jednoduché a vyžaduje to poměrně dost času. Spokojí 

se tedy s tím, co jim vyhledávače najdou a připraví. Dezinformační články jsou dnes velice 

propracované, doplněné fotografiemi, mnoha odkazy na dezinformační weby, nebo na nahraná videa. 

Informační přehlcení způsobuje problémy vytěžit z obrovského kvanta informací ty, které jsou 

nejdůležitější a posoudit jejich pravdivost. Hodnověrnost informací dokážeme posoudit jen tehdy, 

pokud jim porozumíme. Není to jednoduchá úloha, neboť je potřeba je nejen vyhledat a vstřebat, ale 

rovněž je porovnat s dalšími zdroji. 

Důvodem vyhledávání informací a jejich význam je naplnění našich informačních potřeb, poznání 

a získání znalostí. Znalost získáváme na základě našich vědomostí, které jsme získali vzděláváním 

a praktickými zkušenostmi. Postup, kterým znalosti získáme, nemůže spočívat pouze vyhledáním 

a přečtením informací, ale dalším postupem, kterým je: 

• Srovnávání – V čem se liší nová informace o dané situaci od informací, které o problematice 

již znám? 

• Odvozování – Jaké důsledky má tato informace na naše rozhodnutí v dané situaci? (Změní 

naše rozhodování?) 

• Spojování – Jak souvisí tato informace s jinými informacemi, které již máme? 

• Komunikování – Co si ostatní lidé myslí o této informaci? (Informace, která není 

komunikována, má jen malou hodnotu.) 

Pro získání znalostí, a tedy poznání, je důležitá forma podání informace. Správně podaná 

informace může vést k vyřešení problému, zachraňovat, zatímco nesprávně podaná informace může 

k problému dovést. Ještě větší potíže mohou vyvolat informace nepravdivé, nebo částečně pravdivé. 

Ty vedou k omylům, mylným závěrům, získání nezasloužené výhody druhé strany, nebo snížení 

hodnověrnosti toho, kdo těmto informacím podlehne.  

Pokud tedy chceme rozšířit naše poznání, je důležité vyhledávat informace z věrohodných pramenů, 

ale i je porovnat s našimi dosavadními znalostmi a informacemi z jiných pramenů. Vždy je vhodné 

provést analýzu získaných informací. Celý postup by měl odpovídat následujícímu principu: 

• Nastolení zkoumané problematiky – Položení otázky zkoumání, definování cíle a formy? 

• Nalezení relevantních zdrojů – Výběr adekvátních informačních zdrojů a jejich posouzení 

v kontextu předchozího textu. 

• Zvážení nalezených zdrojů – Zkoumání kvality, hodnověrnosti a způsobu sběru informací 

v nalezených pramenech.  

• Analýza pramenů – Je potřeba analyzovat použité metody, které ke zveřejněným informacím 

vedly, posoudit relevance výsledků pro řešení vlastního problému apod. Při hodnocení 

informačního výstupu provést syntézu s vlastními poznatky, nebo poznatky z jiných zdrojů 

a je potřeba obezřetnosti při nekritickém přebírání izolovaných výsledků. Nalezené informace 

nelze brát jako absolutní, nezvratné a nezpochybnitelné, ale naopak je konfrontovat 

s vlastními výsledky a poznatky. 

Pro vyvození závěrů je nutno nalezené informace zvážit a rozhodnout se, zda je přijmeme, budeme 

s nimi polemizovat, nebo je odmítneme. S těmito kroky by nám měla pomoci metodika kritického 

myšlení. 
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III. Kritické myšlení a jeho zásady  

Kritické myšlení by mělo být fundamentální dovedností každého člověka, a to v libovolné profesi. Je 

však spojeno s určitou duševní námahou, což je důvodem, proč se s ním lze setkat vzácněji. Absence 

kritického myšlení má z dlouhodobé perspektivy často závažné, někdy i fatální důsledky v osobním 

i profesním životě. Současná pandemická situace je toho silným důkazem. Lidé podléhají zcela 

nesmyslným dezinformacím, které jsou zjevné i na první pohled. Nad mnohými rozšiřovanými 

zprávami se zjevně vůbec nezamýšlejí. Ukazují na to zcela neuvěřitelné, někdy dokonce směšné 

informace, které, pokud odpovídají našim názorům a domněnkám, velmi rádi přijmeme a přebíráme 

je jako podporu našich představ. Problematika kritického myšlení se tedy v záplavě informací ukazuje 

jako cesta, kterou je potřeba jít už od našich školních let. Se zásadami kritického myšlení je potřeba 

seznamovat jak žáky a studenty všech typů škol, tak i pedagogy. Zvažovat pravdivost nalezených 

informací je potřeba v každé věkové kategorii, a to i když jde o publikované závěry významných 

osobností. Poznání i technologie se neustále vyvíjejí, a tak mnohdy dochází k přehodnocení 

všeobecně přijímaných názorů.  

Jak tedy k záplavě informací o vyhledávané problematice přistupovat? Jakým pohledem se dívat? 

Přijmout závěry uznávaných autorit, nebo s nimi v duchu polemizovat? Tyto otázky a taky zkušenosti 

s ovlivňováním lidí v prostředí internetu a zejména sociálních sítí by v nás měly vzbudit potřebu 

zaujmout kritický postoj, což ale není úplně jednoduché. Výsledky různých marketingových 

informačních a dezinformačních kampaní ukazují, že tato cesta je nezbytná.  Dezinformace bývají 

nebezpečné především z toho důvodu, že jsou uvěřitelné. Jak tedy po přijetí kritického postoje 

postupovat: 

• Uvědomit si, že první dojem, obecné mínění či naléhavé sdělení je nutné brát s rezervou. 

(Vždyť i lidé, kteří se nám líbí, nebo jsou nám sympatičtí, nemusí mít názory, se kterými bez 

výhrad souhlasíme.) 

• Nepřebírat důvěřivě různé, šířené a sdílené názory. (Nevíme, kdo se sdílením a šířením 

vlastně začal a jaké byly jeho pohnutky. Nepřijímat nekriticky tzv. všeobecné tradované 

názory.) 

• Na věci se dívat s odstupem, připustit a samozřejmě zkusit odlišný pohled. (Bezhlavé 

a nekritické přijímání prvních nalezených informací, třeba i z internetové encyklopedie, může 

vést k mylným závěrům.) 

• Je potřeba umět si vytvořit vlastní názor. (Činit tak na základě vlastních zkušeností 

a znalostí, nebo informovanosti a kvalifikovanosti s využitím jiných pramenů.) 

Z uvedeného je tedy patrné, že kritické myšlení je především myšlením nezávislým. To je však 

podmíněno co největší mírou informovanosti. Pochopitelně tento způsob myšlení nemusí být nutně 

originální, protože přejímáme myšlenky jiných autorů z různých pramenů, ale je nutné o získaných 

informacích přemýšlet a podrobit je srovnání. Je potřebné, abychom se všichni učili vyznat se 

v záplavě názorů a informací, analyzovat je a snižovat riziko přijímání těchto informací bez kritičnosti 

z jakéhokoli zdroje. V této fázi se kritičnost a pochybnosti ukazují jako velmi potřebné.  

Vybraná informační rizika internetu  

• Riziko internetu ve vztahu k informacím spočívá ve využívání tzv. neautorizovaných 

informací, které může na stránky uveřejnit kdokoli a jiné stránky je pak přebírají. Těchto 

informací, u nichž není uveden zdroj, je obrovské množství. Pokud jsou uvedeny na webových 

stránkách, není jasné, zda jde o myšlenky autora stránek, nebo jsou převzaty z cizích zdrojů. 

Kromě takovýchto neautorizovaných informací se na internetu, jak již bylo uvedeno, 

vyskytují informace záměrně lživé, zkreslené, nebo částečně pravdivé. Pak je důležité položit 

si otázku, proč tam jsou, kdo je tam umístil a jaké byly pohnutky pro takovéto konání.  

• Kromě hrozeb v podobě škodlivého kódu jsou stále rozšířenější i rizika týkající se 

psychologické stránky publikovaných dat. Hoaxy, nebo jiné nepodložené zprávy, které se 
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snaží zmanipulovat příjemce, patří mezi rozšířený typ obsahu. Dále také falešné zprávy, které 

pomocí upravených nebo zkreslených informací manipulují čtenáře a jejich názory. 

• „Selský rozum“ – Názor, že na posouzení informací získaných na internetu stačí tzv. „selský 

rozum“, „zdravý rozum“ apod., je poněkud zavádějící. Nelze na to v případě informací 

šířených on-line spoléhat. „Selský rozum“ vychází z našich zkušeností, je ovlivněn naším 

vzděláním, sociálním prostředím, ve kterém jsme žili nebo žijeme. Může být, ale spíše nebývá, 

podložen kritickým přístupem a selhává při hodnocení jevů, se kterými nemáme častou 

zkušenost. 

• Mentální past – Lidé se do ní dostanou tak, že se snaží „svou pravdu“ neustále potvrzovat, 

místo toho, aby o ní pochybovali. Ve své pravdě se neustále utvrzují a vyhledávají informace, 

které ji potvrzují. Lidé, kteří se do takovéto pasti dostanou, se stávají velmi problematickými, 

často až nebezpečnými sobě i ostatním, protože se nedají ničím přesvědčit. 

Domnívat se, že každý z nás, tedy i žáci, studenti, nebo jejich učitelé, si se záplavou informací a jejich 

kritickým zhodnocením poradí sami, je docela nebezpečné. Této dovednosti je potřeba věnovat 

patřičnou pozornost a vychovávat k ní všechny věkové kategorie lidí. Tento fakt je dosti 

problematický, protože řada lidí se domnívá, že jde o zbytečné zdržování a že si s informacemi na 

základě svých dosavadních znalostí poradí. 

Vychovávat lidi ke kritickému myšlení není jednoduché. Není to látka, kterou by bylo možno se ve 

škole, nebo v rámci kurzu naučit a popř. zapomenout. Neexistuje žádný spolehlivý seznam kroků 

vedoucích k rozvoji kritického myšlení. Spíše se musíme zaměřit na podmínky a východiska 

vztahující se k atmosféře podpory vývoje kritického myšlení. Kritické myšlení je možné určitým 

způsobem ve výuce stimulovat a zajistit tak podmínky k jeho použití: 

• Je potřeba poskytnout určitý čas a příklady, abychom si mohli kritické myšlení vyzkoušet. 

• Studentům je nutno umožnit volně domýšlet a vyslovovat domněnky. 

• Nekritizovat, ale přijímat otevřeně rozmanité myšlenky a názory na použitou problematiku. 

• Podporovat aktivní zapojení studentů do učebního procesu, pouze je usměrňovat směrem 

k tématům. 

• Zajistit tvůrčí prostředí, kde nebudou studenti vystaveni posměchu, ale každý názor se bude 

brát vážně. 

• Vyjádřit důvěru ve schopnosti každého studenta činit kritické úsudky na základě vlastního 

uvážení. 

• Kritický přístup je nutno oceňovat. 

Jednotnou charakteristiku konceptu kritického myšlení je velmi těžké nalézt. Vždyť problémem je už 

samotná definice kritického myšlení. Na základě předchozích bodů se můžeme mnohdy setkat 

s názorem vyučujících, že odborná problematika je obsahově velmi náročná a není možno poskytnout 

čas na nějaké experimentování s kritickým myšlením. S tímto názorem je potřeba polemizovat, 

protože posuzování předkládaných myšlenek vede často ke zvýšení zájmu a rozšíření pohledu 

studentů. Kritické posuzování předkládaných faktů by mělo vést i ke zvýšení aktivity všech 

zúčastněných. Z uvedeného je možno vyvodit, že metody kritického myšlení jsou vhodné pro 

posuzování obsahu různých informačních pramenů, ale jsou i možným východiskem ke zkvalitnění 

výuky ve školách, ale i v odborných kurzech. Samotné metody kritického myšlení jsou tedy jak 

obsahem výukových kurzů, tak i prostředkem pro vyšší aktivitu ve výuce jiné problematiky. Jde tedy 

jak o samotný předmět výuky, tak i o metodu použitelnou ve výuce. Metodika by nám měla pomoci 

ovlivnit způsoby myšlení a přijímání informací, které vyhledali, nebo získali formou předávání.  

Základním východiskem by měla být velká otevřenost novým informacím, nápadům a myšlenkám, 

které podrobíme zkoumání a budeme se nad nimi zamýšlet. Problémem naší současné „informační 

společnosti“ není rozhodně nedostatek informací, ale spíše to, že nevíme, zda jsou pravdivé. Kritické 

myšlení rozhodně nenahrazuje faktografické učení, protože o tématu nemůžeme pochybovat, klást si 

otázky a polemizovat, pokud o něm nemáme informace. Za kritické myšlení může být považován 

souhrn dovedností souvisejících s rozumovým uchopením předkládaných informací, jejich 
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hodnocením a rozhodováním. Musíme si být vědomi skutečnosti, že subjektem jsme my sami a není 

možné, aby někdo kriticky myslel místo nás. 

IV. Aplikace kritického myšlení  

Základem práce a podkladem pro metodiku kritického myšlení je práce se zdroji, informacemi, 

tvrzeními, argumenty, definicemi a dalšími faktory. 

• Tvrzení je teze, která může být psaná, ale i poskytnutá verbálně. Úkolem kritického myšlení 

je její ověření, tedy potvrzení, nebo vyvrácení. Důvodem je, že s touto tezí chceme dále 

pracovat, nebo ji odmítnout. Opakem kritického přístupu je okamžité (často i bezvýhradné), 

přijetí nebo zamítnutí tohoto tvrzení. Příkladem může být tvrzení, že používání respirátorů ve 

společných prostorech zpomalí šíření pandemie. 

• Definice je stanovení (vymezení) určitého pojmu, termínu, objektu apod. formou dohody. 

Jedná se primárně o charakteristiku, tedy přesně o to, co danému pojmu odpovídá. Od této 

primární charakteristiky mohou být odvozeny sekundární ve formě vlastností. 

• Argumentem označujeme důvod přijetí, nebo zamítnutí tvrzení. Jde tedy o důvod, proč 

považujeme dané tvrzení za pravdivé, nebo nepravdivé. V procesu kritického myšlení 

používáme argumentaci, kdy vycházíme z předpokladů, kterých může být jeden, nebo více 

a docházíme k jednomu závěru. Předpoklady jsou obsaženy v argumentu. Argumentace je 

cílený proces na základě tvrzení, která jsou nám předložena. Informace obsahující argumenty 

mohou obsahovat explicitní závěr, nebo tento může být dovozován implicitně.  

• Informační zdroje, ze kterých čerpáme a jejich posouzení, či správná volba zdroje, jsou 

zásadní při přechodu od informací ke znalostem. 

Proces kritického myšlení 

• Identifikace informace, argumentů a z nich vyplývajících předpokladů a důkazů. Musí 

obsahovat prvotní rozhodnutí, zda se jedná skutečně o argumenty. 

• Analýza řeší, zda se uvedené argumenty opravdu týkají řešeného problému a podporují 

uvedená tvrzení. Důležité je také „napadnout“ (zpochybnit, zpětně zhodnotit) jak předpoklady 

vzhledem k důkazům, tak důkazy vzhledem k předpokladům, a zjistit jejich relevanci v daném 

případě. Argument dává smysl pouze tehdy, pokud si na obě otázky odpovídáme kladně. 

• Posouzení jednotlivých argumentů, zda podporují, nebo naopak vyvracejí zjištěné tvrzení.  

• Rozhodnutí, zda tvrzení přijímáme, nebo odmítáme, by mělo být výsledkem předchozího 

posouzení argumentů. 

• Uvěření tvrzení následuje po jeho přijetí na základě našeho rozhodnutí. 

Pokud jsme se rozhodli tvrzení přijmout, či odmítnout, následuje akce, která spočívá v jeho přijetí 

nebo nepřijetí.  

Argumenty, které posuzujeme, by měly být: 

• jasné; 

• přesné;  

• určité; 

• věcné (musí mít „šířku“ a „hloubku“); 

• logické; 

• testovatelné. 

Postup při aplikaci kritického myšlení 

1. Položení otázky – zkoumání problematiky, formulování a položení otázky, stanovení cíle. 

2. Vyhledávání pramenů a sběr informací – nalezení a výběr vhodných informačních zdrojů. 

3. Zvážení relevantnosti nalezených pramenů – zkoumání kvality a hodnověrnosti informací 

z nalezených pramenů. 
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4. Analýza pramenů – z jakých zdrojů pocházejí informace v nalezených pramenech, způsoby 

získání, použité metody, souvislosti. Nepřebírat výsledky nekriticky, izolovaně a nevytrhávat 

je z kontextu.  

5. Vyvození závěru – po aplikaci předchozích bodů a zvážení argumentů tyto přijmout, nebo 

odmítnout, popř. dohledat další zdroje. 

Z uvedeného postupu při kritickém myšlení vyplývá, že je potřeba nevnímat informace tak, jak jsou 

nám předkládány, ale je nutno se zamyslet nad tím, kdo je uvádí, proč jsou takto formulovány, co 

nám autor vlastně říká a jaký je důvod jejich zveřejnění. Rozdíl mezi kritickým a nekritickým 

přístupem k myšlení uvádí tabulka č. 1. 

Tabulka 1 Rozdíly mezi kritickým a nekritickým myšlením 

Oblast Charakteristika 

 Kritické myšlení Nekritické myšlení 

Požadavky, předchozí 

znalosti 

- Všeobecný přehled  

- Snaha o získání detailních znalostí 

  k danému tématu 

- Úzké zaměření  

- Ulpívání na obecné úrovni  

Práce s informacemi - Zkoumání způsobů, kterými byla 

  informace dosažena, metodika  

- Získávání informací z více zdrojů, 

  jejich ověřování a porovnávání  

- Nekritické přijetí informace 

- Považování vzpomínek za 

  spolehlivý zdroj informací  

- Ulpívání na nezdůvodněných 

  názorech, memorování 

- Absence nadhledu, neověřování  

Strategie myšlení - Otevřenost 

- Konstruktivní diskuse 

- Přesné vyjadřování 

- Stereotypy, předsudky, dogmata 

- Absence dotazů 

- Nejasná a neurčitá prezentace 

  názorů a myšlenek  

Zdroj: vlastní zpracování podle KOUKOLÍK, F. a J. DRTILOVÁ. (2002) 

V. Vybrané metody kritického myšlení  

Další text stručně popisuje některé vybrané techniky kritického myšlení, které je možno použít 

v rámci výuky, ale i pro praktické použití. 

1. Brainstorming a brainwriting 

V obou případech se jedná o skupinovou techniku, jejímž cílem je generování velkého množství 

nápadů. Skupina dokáže vymyslet více, než když se o totéž pokouší jednotlivec. Brainstorming 

i brainwriting využívá kreativní (divergentní) myšlení, ale také logické myšlení (konvergentní). 

Při generování nápadů se nehodnotí jejich kvalita, ale pouze se zapisují. Na konci těchto technik 

se nápady posuzují a hledá nejoptimálnější řešení. Při posuzování mohou vznikat i další nápady, 

nebo rozšíření a upřesnění dosavadních. 

2. I. N. S. E. R. T. 

Metoda I. N. S. E. R. T. je přímo určena těm, kteří chtějí mít kritické myšlení. Čtenář si do čteného 

textu dělá poznámky v podobě několika značek: 

• zatržítko (fajfka) – informace v souladu s našimi dosavadními znalostmi; 

• plus – nová a zároveň přínosná informace; 

• mínus – informace v rozporu s našimi dosavadními znalostmi; 

• otazník – nová a překvapivá informace, o které chcete vědět více. 
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Čtenář se pak k poznámkám musí vracet. Tím si doplňuje nové informace, staré si ověřuje 

a ujasňuje, hledá odpovědi na dosud nezodpovězené otázky. Díky této metodě kritického myšlení 

si čtenáři ujasní myšlenky a dokážou přijít s objektivními stanovisky.  

3. Myšlenkové mapy 

Myšlenková mapa (také mentální mapa) pomůže tvůrci vidět veškeré vzájemné vztahy 

a souvislosti zkoumané problematiky. Ne nadarmo bývá označována za „nejlepší pomůcku pro 

přemýšlení“. Kresby na papíře napodobují procesy probíhající v mozku, přičemž naše “hlava” 

pracuje na maximum. 

Princip myšlenkové mapy je jednoduchý. Do středu si zapíšeme klíčovou myšlenku (jádro) 

problematiky. Heslovitě zakreslujeme vše, co nás ke klíčovému objektu napadne a následně hesla 

propojíme linkou. Takto vznikne několik větví klíčových slov (více, nebo méně rozvětvených) 

a výsledkem je řetězení od jádra myšlenkové mapy až po zpočátku nedůležité nebo málo zřejmé 

souvislosti. Toto grafické uspořádání klíčových slov může být využíváno k učení, ujasnění si 

souvislostí, plánování nebo řešení problémů. 

4. Pětilístek 

Metoda kritického myšlení pětilístek stojí na shrnutí informací a názorů do termínů, jež popisují 

danou problematiku. Školy, které chtějí studenty seznámit s kritickým myšlením, často aplikují 

právě tuto metodu. Výhoda spočívá v její jednoduchosti a časové nenáročnosti. Připravíme si pět 

řádků: 

• první řádek – jedno slovo, téma či námět (nejčastěji podstatné jméno); 

• druhý řádek – dvě slova, popis tématu či námětu (vlastnosti); 

• třetí řádek – tři slova, dějová složka tématu či námětu (ptáme se na otázku, co dělá nebo co se 

odehrává); 

• čtvrtý řádek – čtyři slova, cokoliv související s tématem či námětem (sloveso lze vynechat); 

• pátý řádek – jedno slovo, synonymum rekapitulující podstatu námětu (nemusí se jednat 

o podstatné jméno). 

Učitelé mohou metodu obměňovat a deformovat také v závislosti na mentální vyspělosti dítěte. 

Je možno ji aplikovat i u dětí 1. stupně základních škol. 

 

5. V – Ch – D 

Metoda V – Ch – D je zkratka pro slova Vím – Chci vědět – Dozvěděl jsem se. Hojně se využívá 

ve školách jako skupinová technika. Postup je jednoduchý. Vytvoříme si s přáteli či kolegy 

tabulku se třemi sloupci a do nich budeme zapisovat pouze ucelené informace. Hesla nejsou 

dostačující. Kombinujeme s brainstormingem. 

1. Sloupec V (vím) – během pěti minut zapište do sloupce vše, co o dané problematice víte nebo 

se domníváte, že víte. Nenechte se zastavit tím, že si nejste stoprocentně jisti. Vše se dá 

v budoucnu opravit. Následně při brainstormingu vyslechněte práci jiných a případně doplňte 

do sloupce V poznámky přátel či kolegů. 

2. Sloupec Ch (chci vědět) – poznamenejte si veškeré otázky k tématu a následně se podělte 

s „kolegy“ o své zápisky. Skupinovým brainstormingem o daném tématu diskutujte a 

k pochybným údajům a myšlenkám doplňte otazník. 

3. Sloupec D (dozvěděl jsem se) – zapište si veškeré nové informace, které jste se o dané 

problematice dozvěděli. 

Po vyplnění všech sloupců přichází na řadu opět brainstorming, během něhož si všichni účastníci 

ověří, že vše ve sloupci „Vím“ je pravdivé, nepotřebuje opravu ani další upřesnění. 
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6. E – U – R  

Aplikace uvedené metody obsahuje tři fáze, v nichž se uživatel nachází: 

• Evokace – vybavení si a utřídění dosavadních představ o tématu (prekoncepty). Dochází 

k propojení dosavadních znalosti, zkušeností či představ učícího se s cílem. Mentor by neměl 

zasahovat, pouze dodá další instrukce nebo naváže další otázkou. Vše může probíhat 

individuálně, poté může probíhat ve dvojicích, ve skupinách… 

• Uvědomění si významu informací – přichází zdroje, které uživatelé mohou považovat za 

zdroj informovanější, poučenější, než jsou v danou chvíli oni sami, přijímání nových 

informací (jakou mají pro studenta hodnotu…). Následuje samostatné hledání a nalézání 

odpovědí na stanovené otázky, navozuje trvající chuť učit se a poznávat. 

• Reflexe – každý sám formuluje své pochopení po svém a sestavuje svůj nový obraz studované 

věci (staví novou strukturu z původních i nových poznatků a otázek), ujasňuje si souvislosti, 

postupy učení a myšlení, kterými se dostal k novým informacím a novému pochopení. Reflexe 

jedné hodiny může evokovat další. 

Obecný popis metody kritického myšlení nabízí David Klooster (2001), který definuje pět klíčových 

atributů tohoto způsobu myšlení:  
  

• Kritické myšlení je nezávislé myšlení. Takový pohled předpokládá prostor pro tvorbu 

vlastního názoru, a především pocit svobody myslet nezávisle.  

• Získávání informací je východiskem, nikoliv cílem kritického myšlení. Memorování či 

paměťové učení se pro potřeby současné společnosti stává nedostatečným, v souvislosti 

s kvantitou dostupných dat dokonce nedosažitelným.  

• Kritické myšlení začíná otázkami a problémy k řešení. Pro orientaci ve společnosti je 

určující navození vnímavosti vůči problému a jeho řešení. 

• Kritické myšlení vyhledává rozumné argumenty. Základními principy argumentace jsou 

tvrzení podpořená racionálně formulovanými důvody a nabídkou ověřitelných důkazů. 

• Kritické myšlení je myšlením ve společnosti. Pro člověka jako součást společenského 

systému jsou schopnost otevřeného dialogu, diskuze, týmové práce a prezentace vlastních 

postojů základními atributy pro úspěšné fungování a přežití. 

VI. Závěr 

Pojmy data, informace a znalosti jsou i nejsou široké veřejnosti známy. Někdo je chápe spíše 

intuitivně, jiní zase přísně exaktně. V běžné konverzaci je používá mnoho lidí jako zaměnitelné, tedy 

chvíli povídají, nebo píšou o datech, pak zase o informacích a nevidí v těchto pojmech rozdíl. Někteří 

mají představu, že nalezení dat a získání informace je totéž co znalost. Musíme si však být vědomi 

toho, že informace si vyhledáme, mohou nám být zprostředkovány, nebo předány formou dat, která 

problematiku popisují apod. Jinak je to se znalostmi.  

Znalost je něco, co se nám dostává v procesu učení a musí tímto procesem projít. Nelze ji tedy dostat, 

koupit, nebo zprostředkovat. Znalost získáme jen my sami. K tomu nám dopomohou informace, ale 

mezi vědět a znát je rozdíl.  

Panuje všeobecný názor, že na internetu je všechno o všem, což také není pravdivé tvrzení. Možná 

bychom mohli přijmout, že o všem, ale ne vše. Navíc je potřeba zvolit správné informační zdroje, a 

i tak je podrobit určité myšlenkové revizi. Problémem hledání na internetu je často i formulování 

dotazu. Pokud zadáme dotaz příliš obecně, najdeme velké množství informací, pokud je zadáme 

„nešikovně“, může být odpovědí nenalezení informací, nebo nalezení informací, které nejsou 

z našeho pohledu relevantní. Při velkém množství nalezených dat je potřeba dotaz více specifikovat 

a tzv. „doladit“.  

V každém případě je však potřebné se nad nalezenými informacemi zamyslet a nepřijímat je 

nekriticky. Na druhé straně je potřeba si uvědomit, že kritičnost by měla být přiměřená. Nadbytečná 
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kritičnost může najít různé nedostatky, ale může být i kontraproduktivní a nevede ke kýženému cíli 

v „rozumném“ čase. Přehnaná kritičnost může narušovat i sociální kontakty a vztahy. Slovo kritické 

ve vztahu k myšlení znamená spíše hodnotící, nebo vyhodnocující. Kritické myšlení je tedy myšlení, 

kdy hodnotíme získané informace, ale i samotný proces jejich nabytí a promýšlení. Je zaměřeno na 

dosažení požadovaného výsledku a můžeme říci, že je směrováno, zároveň však obsahuje prvek 

kontroly a vyhodnocení.  

Výše zmíněné důsledky informační revoluce mění nároky a požadavky především na studijní návyky. 

Cílem studia již není kvantitativní přístup k informacím, ale jejich kvalitativní analýza. Systematické 

zpracovávání dat zahrnuje schopnost informace efektivně třídit a orientovat se v nich, materiál 

kvalifikovaně vyhodnotit, rozpoznat a identifikovat relevantní od nepodstatného. Při práci s obsahem 

se stanovují priority a je využíván pro rozdílné účely. V neposlední řadě je třeba učit se hledat 

souvislosti a získané poznatky zařazovat do kontextu. 

Práce s informacemi má také praktický přesah. S ohledem na bezprostřední budoucnost studenti musí 

kultivovat dovednosti, jak získaný materiál a poznatky dobře využít v praxi. Ve studijním i profesním 

životě se očekává zaujetí osobního postoje k dané problematice. Potřebné je správně formulovat 

vlastní názor, a to jak písemně, tak i ústně, nabízet vhodná řešení v reakci na nově vzniklé situace 

a své postoje srozumitelnou formou zprostředkovat svému okolí. Potřebujeme rozvíjet dovednosti, 

racionálně argumentovat, efektivně vyjednávat, zodpovědně se rozhodovat, účinně řešit problémy, 

nebo profesionálně prezentovat jak písemně, tak ústně. K těmto dovednostem je nutno dovést 

studenty tak, jako by to bylo zcela samozřejmou a běžnou dovedností. Kritické myšlení je nutno 

chápat jako metodu nalezení kvalitních informací a ne jako cíl naší cesty za znalostmi. 
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KRITICKÉ MYŠLENÍ VE VÝUCE JAZYKŮ 

Libuše Halfarová1 

Abstract 

Current social and economic development requires new skills and represents an opportunity for 

education. The traditional approach to education based solely on knowledge transfer has been 

replaced by an approach aimed at developing active thinking. These facts are also reflected in the 

teaching of foreign languages, in order to acquire key competencies and the necessary required critical 

thinking. The subject of this paper is methods that develop critical thinking in working with text in 

foreign language teaching. Techniques contained in the methodology of critical thinking are 

demonstrated on the example of two professional texts applied at German lessons. 

Keywords 

Critical Thinking, Model E-U-R, Working with Text 

I. Úvod 

Cílem výuky jazyků je získání jazykové kompetence související se studovaným oborem. Ze čtyř ve 

výuce zprostředkovávaných dovedností, mluvení, psaní, poslech a čtení, zaujímá významné místo ve 

výuce čtení s porozuměním. Rozvoj dovednosti čtení a práce s textem je pojímán jako jeden 

z nejdůležitějších cílů výuky cizího jazyka s ohledem na jejich budoucí profesní zaměření. Schröder 

chápe výuku odborného jazyka jako „…berufsqualifizierenden Akt, der den Zugang zu 

fremdsprachlichen Quellen aller Art vermittelt und somit das Partizipieren am Informationsfluss erst 

ermöglicht“ 2 (Schröder, 1988, s. 3). 

Otázkou ovšem zůstává, jak tuto kompetenci ve výuce cizího jazyka co nejefektivněji rozvíjet v době 

informační revoluce, kdy se studenti musí vypořádat s přílivem informací na straně jedné a rostoucí 

konkurencí a stále náročnějším prosazení se na evropském pracovním trhu na straně druhé. Musí se 

tedy ve škole naučit flexibilitě a nadoborovým kompetencím.  

Charakteristickým rysem současnosti je schopnost zpracování informací. Jednou z nejpodstatnějších 

dovedností na trhu práce se tak stává kritické myšlení, což s sebou přináší také změny v oblasti 

školství, a to nejen ve způsobu práce s informacemi, ale také v použitých metodách výuky a vztahu 

mezi pedagogem a žákem či studentem. Nynější vzdělávací systém dává učitelům autonomii, která 

umožňuje škole samostatně připravit a realizovat kompetenční kurikulum, jehož prvořadým cílem je 

rozvoj klíčových kompetencí žáků, které představují obecné dovednosti podporující osobní rozvoj. 

Mnohé z těchto kompetencí jsou ovlivňovány kritickým myšlením. 

Požadavek učení kritickému myšlení je s ohledem na stále častější šíření dezinformací, fám či 

naprostých nesmyslů zcela legitimní. Je nezbytné naučit se rozpoznávat zkreslené a nepravdivé 

informace a tyto dále nešířit. Tato způsobilost by měla být podporována ve všech úrovních vzdělávání 

i vyučovacích předmětech nejen k podpoře orientace v informační společnosti, ale také k rozvoji 

studijních návyků.  

Kritické myšlení jako cestu k inovaci pedagogické práce reflektující potřeby současných 

společenských proměn lze implementovat také do výuky cizích jazyků, pro niž představuje svou 

aktivací produktivních i receptivních dovedností optimální mechanismus. 

Právě této dovednosti, respektive kritické práci s textem a reflektované zkušenosti z této činnosti ve 

výuce jazyka německého jako odborného cizího jazyka na vysoké škole, je věnována předkládaná 

 
1 PRIGO University, V. Nezvala 801/1, 73601 Havířov, Czech Republic. E-mail: libuse.halfarova@prigo.cz  
2 „…odborný akt, který zprostředkovává přístup ke všem druhům cizojazyčných zdrojů a tím teprve umožňuje participaci na toku 

informací“ (vlastní překlad). 
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stať, jejímž cílem je představit aktivity a metody vedoucí k rozvoji schopností kritického myšlení 

a jazykové a komunikační klíčové kompetence k dosažení úspěchu v současném světě. 

II. Kritické myšlení jako klíčová kompetence 

S ohledem na překotně se měnící svět kolem nás začínají být v rámci vzdělávacích metodik 

zdůrazňovány klíčové kompetence, které mají za úkol rozvíjet schopnosti využitelné bez ohledu na 

odborné zaměření. S měnící se dobou se mění i pohled na vzdělávání, „v moderní průmyslové 

společnosti již nelze vzdělání a kvalifikace popsat jako pevný kánon oborových znalostí, které je třeba 

předat přicházejícím generacím. Znalosti musí být aplikovatelné na různé (nové a komplexní) situace 

a kontexty. Na to, co se člověk naučí, se musí dát navazovat při dalším samostatném učení. Vedle 

získávání znalostí propojených a aplikovatelných se novými vzdělávacími a kvalifikačními cíli stávají 

dovednosti autoregulace jednání včetně samostatného učení, schopnosti řešení problémů, jakož 

i sociální a komunikativní schopnosti“ (Klieme at al., 2010, s. 109).  

Charakteristickým znakem klíčových kompetencí je jejich propojenost, vzájemně se prolínají 

a souvisejí spolu. Zahrnují vědomosti, dovednosti a schopnosti použitelné v běžných pracovních 

a životních situacích, a v souladu s prioritami společnosti mezi ně patří: 

• kompetence k učení;  

• kompetence k řešení problémů; 

• kompetence komunikativní; 

• kompetence sociální a personální; 

• kompetence občanské a 

• kompetence pracovní.1 

Ve vzdělávacím procesu představují klíčové kompetence závazný výsledek, k jejich naplnění směřuje 

celý vzdělávací proces. Výše uvedené klíčové kompetence jsou dále specifikovány, přičemž mnohé 

z těchto specifikací souvisejí s kritickým myšlením.  

Kritické myšlení ovlivňuje z hlediska klíčových kompetencí především kompetenci k řešení 

problémů a kompetenci komunikativní. Tak například podle Rámcového vzdělávacího programu pro 

gymnázia student „kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá 

při svém studiu a praxi“, či „kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své 

tvrzení nachází argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry“ (Výzkumný ústav 

pedagogický v Praze, 2007, s. 9). Kritické myšlení by mělo být podporováno v jednotlivých 

vzdělávacích oblastech a vyučovacích předmětech. 

Cílem studia již není kvantitativní přístup k informacím, ale jejich analýza vyžadující rozvoj 

dovedností argumentovat, vyjednávat, zodpovědně se rozhodovat, řešit problémy a profesionálně 

prezentovat. Základním předpokladem tohoto rozvoje je kritické myšlení vycházející z koncepce 

konstruktivistické psychologie a pedagogiky, kdy člověk nepřebírá hotové poznatky, ale vytváří je 

na základě svých zkušeností a znalostí. Lze jej chápat jako „aktivní, interaktivní, uspořádaný 

a komplexní poznávací proces“ (Grecmanová a kol., 2000, s 8).  

Problematikou definice kritického myšlení a její aplikací do procesu vzdělávání se zabývají 

v současnosti odborníci z mnoha oborů. Někteří (např. Klooster, 2001, Steel et al, 2007) v této 

souvislosti vymezují kognitivní procesy, které kritickým myšlením nejsou. Jedná se především 

o memorování či paměťové učení, které není rovnocenné skutečnému myšlení a spolu s porozuměním 

složitým myšlenkám slouží jako přípravné aktivity pro kritické myšlení. Dalším druhem myšlení, 

které se liší od kritického myšlení, je tvořivé a intuitivní myšlení. 

Pro chápání pojmu kritického myšlení ve výuce nabízí David Klooster (2001) pětistupňovou definici 

této formy myšlení: 

 
1 Uvedené členění klíčových kompetencí pochází z MŠMT. (2016). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Národní 

ústav pro vzdělávání [online]. Dostupné z http://www.nuv.cz/uploads/RVP_ZV_2016.pdf 
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1. Kritické myšlení je myšlení nezávislé a samostatné, každý si vytváří své vlastní názory 

a přesvědčení. Tato forma myšlení předpokládá především pocit svobody myslet nezávisle. 

Každý by měl cítit svobodu myslet a rozhodovat sám za sebe. 

2. Získání informace je východiskem, nikoli cílem kritického myšlení. Kritickému myšlení 

předchází osvojení faktů, nápadů, textů, teorií, hypotéz, dat a pojmů, tedy vědomostí jako 

takových. Teprve poté lze o daných věcech vést složitější úvahy. 

3. Kritické myšlení vychází z otázek a problémů, které se mají řešit. Zvídavost je základní 

vlastností každého jedince, skutečné učení však nastává až tehdy, váže-li se probíraná látka 

na získané zkušenosti. Proces kritického myšlení nastává při aktivním řešení určitého 

problému, které je dále pobízené přirozenou zvědavostí žáka.  

4. Kritické myšlení hledá rozumné argumenty a promyšlená odůvodnění. Argument nám dává 

určitá tvrzení, která jsou podporována řadou důvodů, a každý z důvodů je podpořen důkazy. 

Důležitou součástí argumentace je obhájit racionálně svůj názor, k posílení argumentů 

dochází zvážením jiných názorů a připouštěním možností jiného pohledu na věc.  

5. Kritické myšlení je myšlením ve společnosti. Myšlenky se ověřují a zdokonalují tím, že se 

o ně podělíme s ostatními. Do tohoto procesu se zapojujeme tím, že čteme, diskutujeme, 

nesouhlasíme, debatujeme, zkrátka přijímáme myšlenky ostatních. Ve vzdělávání je tedy třeba 

využívat takové metody a strategie, které podněcují diskusi, dialog, práci ve skupinách či 

debaty. Tím jsou rozvíjeny a vytvářeny žádoucí postoje jako respekt, spolupráce, tolerance 

k názoru druhých a odpovědnost za své stanovisko.  

Z této perspektivy se kritické myšlení stává klíčovou kompetencí pro moderní společnost 

a implementace jeho principů do vzdělávání přímo nezbytností. 

Myšlenka implementace principů kritického myšlení do vzdělávání byla zformulována již 

v 80. letech minulého století v USA, následně autory Meredith a Steel zpracována a v současné době 

je integrována do mnoha vzdělávacích systémů.  

Pouhá implementace kritického myšlení do vzdělávacího programu nebo standardu ovšem není 

dostačující. Kritického myšlení nelze dosáhnout předložením nějakého jednoduchého návodu, jak 

kriticky myslet. Skutečné ovládnutí kritického myšlení znamená jeho realizaci v praxi, učení se na 

skutečném životním materiálu. Učení se akademickým dovednostem, které postrádají bezprostřední 

souvislost s běžným životem, nepřináší užitek při řešení určitých reálných situací. 

Steel a kol. (2007) nám sice nenabízí konkrétní návod či seznam jednotlivých kroků vedoucích 

k rozvoji kritického myšlení, několik podmínek napomáhajících jeho vývoji a vztahujících se 

k atmosféře ve třídě nicméně shrnují následovně: 

1. Poskytnout čas a příležitost pro kritické myšlení.  

2. Umožnit žákům volně domýšlet a vyslovovat domněnky, vytvářet hypotézy.  

3. Přijímat otevřeně rozmanité myšlenky, nápady a názory.  

4. Podporovat aktivní zapojení žáků do učebního procesu, motivovat je.  

5. Zajistit příznivé prostředí, kde nebudou žáci vystaveni posměchu.  

6. Vyjádřit důvěru ve schopnosti každého žáka činit kritické úsudky.  

7. Oceňovat a chválit.  

Zapojení žáků či studentů do kritického myšlení předpokládá rozvoj sebevědomí a pochopení 

významu svých názorů, aktivitu, respekt naslouchat různým názorům a připravenost formulovat ty 

vlastní.  

Koncept kritického myšlení tak opouští tradiční frontální výuku, základem práce pedagogů už není 

zprostředkování informací, ale stává se jím podpora rozvoje klíčových kompetencí a organizace 

výuky.  

Důležitým prvkem celého vzdělávacího systému jsou výukové metody úzce související s cíli výuky. 

Tradiční výukové metody zajišťují zprostředkování vědomostí a dovedností v souladu se souhrnem 

všech požadavků na vzdělání a z hlediska obsahu jednotlivých vyučovacích předmětů. Kritické 
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myšlení patří podle Maňáka (2003) mezi komplexní metody, a to díky metodickým, činnostním  

a rozvíjejícím zřetelům k žákově osobnosti.  

Komplexní systém metod zaměřených na rozvoj klíčových dovedností představuje koncept RWCT 

(Reading and Writing for Critical thinking) popsaný jako třífázový proces učení pomocí modelu  

E-U-R (Steel et al. 2007). „Myslí především na to, co a v jakém pořadí má žák dělat, aby se skutečně 

něčemu naučil. Je vhodný zejména tehdy, kdy si žáci mají osvojit nové poznatky, uspořádat je do 

souvislostí, propojit je se svými zkušenostmi. Třífázový model učení skládající se z Evokace – 

Uvědomění – Reflexe (E-U-R) není metoda, jak si někteří mylně myslí, je to rámec učení, který se 

teprve metodami a strategiemi naplňuje“ (Hausenblas, Košťálová, 2006). 

Rozdíl mezi tradiční výukou a tímto modelem je především v roli pedagoga, který se stává spíše 

mediátorem než mentorem, značná část zodpovědnosti za proces učení přechází na studenta (Bowell, 

Kemp 2002).  

První fáze se nazývá Evokace a zahrnuje techniky, které aktivizují dosavadní znalosti a postoje. Tato 

fáze předpokládá předešlé aktivní a pasivní znalosti a zkušenosti a je definována jako aktivizace 

těchto vjemů v rámci vybraného tématu (Steel et al. 2007, s 9). Jejím hlavním cílem je probuzení 

zájmu o dané téma a vytvoření kontextu pro danou problematiku. Nejedná se o pouhou motivaci, 

cílem evokační fáze je vzbudit vnitřní zájem řešit daný problém. Evokace bývá často podceňována, 

přestože podle tohoto konceptu představuje základní stavební kámen procesu učení. 

V průběhu druhé fáze, nazvané Uvědomění si významu, dochází ke konfrontaci původních znalostí 

a dojmů s novými informacemi. Typickým médiem jejich zprostředkování jsou podle Steel a kol. 

(2007) nejen text, přednáška, audio nebo video, ale také praktická zkušenost nebo zážitek. Jedná se 

o fázi s nejmenším vlivem pedagoga, jejímž základním cílem je udržet zájem vyvolaný evokací 

a podnítit studenty, aby sledovali, jak se vyvíjí jejich vlastní chápání nových poznatků. 

Třetí fáze, Reflexe, je zaměřena na rozvoj dovedností nově získané informace aplikovat v praxi. 

Během ní dochází ke třídění, sjednocení a systematizaci nových informací, upevnění nových 

poznatků a přetváření původních vědomostních schémat. Dochází k procesu učení, jehož výsledek je 

trvalý. 

Popsaný model tedy slučuje dva procesy, dvě úrovně učení. Jednak jde o učení se obsahu, druhou 

úrovní je metaučení. Model také zahrnuje popis technik vhodných pro organizaci práce v jeho 

jednotlivých fázích.  

Těchto technik existuje velké množství, techniky fáze Evokace zahrnují aktivity zaměřené na využití 

a rozvoj produktivních dovedností a jednotlivé techniky jsou zaměřeny na vymezování klíčových 

slov, odvozování významu pojmů a frází, tvorbu hodnotových škál, formulace výchozích osobních 

postojů, vícefázové rozhovory, brainstorming, aj. (Steel et al., 2007). Vhodné podmínky pro účinnou 

evokaci vytvářejí také materiální pomůcky a vhodné prostorové uspořádání.  

Jako techniky práce s informacemi, která je podstatou druhé fáze Uvědomění, jsou různé metody 

jejich analýzy, např. metoda I.N.S.E.R.T, SWOT analýza, skládankové učení, čtení s předvídáním, 

vícefázový dialog atd. Pracuje se tedy ve dvojicích, ve skupinách, svou úlohu plní také vhodné 

pomůcky. 

V závěrečné fázi Reflexe jsou získané informace ústně či písemně formulovány, a to prostřednictvím 

debat, diskuzí či prezentací nebo písemně volným psaním, rešeršemi, myšlenkovými mapami apod. 

Využitelnost výše popsaného modelu a jeho technik představuje samozřejmě potenciál také pro 

výuku cizích jazyků, především pak v terciálním vzdělávání, neboť reaguje na náročné požadavky 

globalizovaného trhu práce.  
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III. Práce s textem ve výuce cizího jazyka a kritické myšlení 

Při výuce odborného cizího jazyka představuje odborný text důležitý didaktický konstrukt, na němž 

lze rozvíjet odpovídající pracovní strategie. Jedná-li se o výuku doprovázející oborové studium, jsou 

používány texty vztahující se k danému oboru. 

Pojem „práce s textem“ se sice běžně v souvislosti s výukou cizích jazyků používá, nepatří ale do 

základního vědeckého inventáře didaktických pojmů. Přitom se jedná o poměrně složitý fenomén 

vyžadující odborné a didaktické znalosti a dovednosti, které se pokusil Thonhauser (2020, s. 1454) 

shrnout do tří dimenzí (viz obr. 1). 

Obrázek 1 Podíl příjmu firmy vynaložených na ochranu životního prostředí  

 

Zdroj: Dimenze práce s textem. Vlastní překlad. (Thonhauser 2020, s. 1454) 

Práce s textem tedy podle tohoto schématu vychází z textů a jejich typů, které jsou vybírány podle 

různých kritérií, a dále ve výuce s určitými cíli používány. V případě kritického myšlení jsou vhodné 

takové typy textů, které vybízejí čtenáře k tomu, aby si kladl otázky, aby zkoumal nejen text samotný, 

ale také jeho pozadí a autora.  

Lingvistické znalosti spjaté s texty, jejich typy a kritérii výběru jsou základem pro přípravu práce 

s textem ve výuce. Souvislost kritického myšlení a lingvistických dovedností je patrná již v jedné 

z nejznámějších definic kritického myšlení vytvořených v zahraničí: “Kritické myšlení není pouze 

seznamem dovedností. Jedná se o komplexní lidskou činnost, která zahrnuje postoje a emoce, stejně 

jako jazykové a logické znalosti” (Stratton, 1999). Lingvistické nedostatky jako hlavní bariéru pro 

aplikaci kritického myšlení identifikoval také výzkum Huanga z roku 2008, zkoumající úroveň 

kritického myšlení u čínských studentů na Univerzitě v Plymouthu. 

Plánování a implementace cílů práce s texty a metod umožňujících receptivní zpracování textu 

s podporou kritického myšlení pak spadá do oblasti metodicko-didaktické.  

V neposlední řadě přispívá práce s textem ve výuce cizího jazyka k rozvoji kompetencí, které 

přesahují znalosti cizího jazyka. Práce s textovými informacemi není samozřejmě jen specifikem 

studia cizího jazyka, a je logické, že se při ní mobilizují některé aspekty mezikulturní kompetence. 

V německém jazykovém prostředí se intenzivně diskutuje o tzv. „Bildungssprache“, vzdělávacím 

jazyce, a „bildungssprachlicher Kompetenz“ zahrnující kritický potenciál, tedy „…die besonderen 

sprachlichen Formate und Prozeduren einer auf Texthandlungen wie Beschreiben, Vergleichen, 

práce s textem

typ textu

výběr/znaky

dimenze  
vzdělávacího 

jazyka

metodicko-
didaktická 
dimenze
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Erklären, Analysieren, Erörtern etc. bezogenen Sprachkompetenz, wie man sie im schulischen und 

akademischen Bereich findet“1 (Feilke 2012, s. 5). 

 

Takto komplexně je třeba pojímat práci s textem i při výuce odborného cizího jazyka, při níž spolu 

s komunikativní kompetencí rozvíjíme kompetence lingvistické, sociolingvistické a pragmatické, 

přičemž nezapomínáme ani na zapojení autentického prostředí, formování kompetence interkulturní.  

Neméně důležitý je také správný výběr metodického postupu a respektování obecných didaktických 

principů, přičemž je v současné lingvodidaktice s ohledem na efektivitu vyučovacího procesu kladen 

důraz na zprostředkování učebních strategií, které při práci s textem používáme, a techniky, pomocí 

níž tyto strategie realizujeme.  

Při zpracovávání textu při výuce cizího jazyka se postupuje od tzv. sestupného top-down 

zpracovávání informací k vzestupnému bottom-up zpracovávání informací v textu. Interakce mezi 

čtenářem a textem zahrnuje tedy tyto dva základní procesy zpracování textu na úrovni jazyka a na 

úrovni významu sdělení.  

Tzv. top-down procesy, tedy shora směrem dolů, jejichž východiskem jsou čtenářovy obecné znalosti 

světa a daného tématu, aktivují čtenářovy kontextuální znalosti a zkušenosti. Tyto procesy mohou být 

aktivovány rychle, například už po přečtení nadpisu, probíhají tedy již ve fázi přípravy vlastního čtení 

textu a vycházejí z našeho chápání. Jedná se obsahovou predikci textu pomocí našich předchozích 

znalostí.  

Pro porozumění textu je tedy důležité před jeho čtením aktivovat odpovídající schémata znalostí 

tématu a typu textu, což může nejen usnadnit práci s textem, ale také významně přispět k jeho 

porozumění. Tyto přirozené mechanismy práce s textem respektuje také výše zmíněný model učení 

E-U-R. 

 

IV. Příklady aplikace modelu kritického učení při práci s textem 

Jak vyplývá z výše uvedeného, je nedílnou součástí cizojazyčné odborné výuky práce s textem. 

V případě výuky vysokoškolských studentů přesahuje tato dovednost oblast cizích jazyků, neboť 

práce s textem je jednou z nejdůležitějších činností odborníka ve všech vědních oborech, „umět číst 

text, rychle ho pochopit, umět si z něho zapamatovat a reprodukovat to nejdůležitější, zhodnotit 

přesně jeho důležitost, nosnost a jeho podstatu, aby mohl být správně využit, to je úkol, který stojí 

před každým, kdo s textem pracuje a měl by ho dále využívat k aktivní komunikaci“ (Trousilová 1990, 

s. 85). 

 

Dílčím cílem tohoto článku je demonstrovat možnost využití modelu kritického myšlení při práci 

s textem ve výuce němčiny jako cizího jazyka ve skupině vysokoškolských studentů. Pro tento účel 

byly vybrány dva různé texty s obsahovým zaměřením na hospodářskou němčinu,2 přičemž práce 

s jednotlivými texty spočívala v použití různých technik a metod v jednotlivých fázích učení (viz 

tabulka 1).  

  

 
1 „…speciální jazykové formáty a strategie jazykové kompetence související s textovými aktivitami jako popisování, srovnávání, 

vysvětlování, analyzování, diskutování atd., jak jsou nabývány ve školní a akademické oblasti“ (vlastní překlad). 
2 Güter. Věra Höppnerová. Němčina v hospodářství a Videoüberwachung in Unternehmen. Udo Tellmann 

http://www.wirtschaftsdeutsch.de 
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Tabulka 1 Použité techniky a metody 

Text Evokace Uvědomění si 

významu 

Reflexe 

Güter Předpovídání 

tematického zaměření 

na základě názvu a 

úvodu textu 

Vytváření hypotéz 

k tématu „Güter“ 

Myšlenková mapa 

 

Prezentace 

vytvořených 

myšlenkových map 

Videoüberwachung in 

Unternehmen 

Klíčová slova na 

základě obrazového 

materiálu 

Metoda I.N.S.E.R.T. 

 

Debaty nad tabulkou 

I.N.S.E.R.T. 

 
Zdroj: vlastní 

Evokační fáze definovaná jako aktivace vjemů k danému tématu (viz výše) má za úkol vytvořit 

kontext pro danou problematiku. Podle konceptu kritického myšlení představuje základní kámen 

v procesu učení a metody a techniky této fáze jsou zacíleny na využití produktivních dovedností 

různými metodami. Studenti mohou tyto schopnosti kultivovat jak v práci ve skupinách, tak 

individuálně.   

V případě prvního textu byl studentům předložen jen nadpis a úvod článku, přičemž jejich úkolem 

bylo pokusit se prezentovat tematické zaměření textu a vytvářet hypotézy k tématu Güter1. 

V evokační fázi práce s druhým textem byl předložen obrazový materiál k tématu Videoüberwachung 

in Unternehmen2 (viz obrázek 2), který byl studenty doplňován klíčovými slovy. Studenti měli za 

úkol prezentovat svá vlastní očekávání k danému textu, což se v obou případech podařilo. 

Obrázek 2 Videoüberwachung in Unternehmen 

 

Zdroj: https://www.welt.de/wissenschaft/article114580580/Diese-Vorteile-bietet-Monitoring-von-Mitarbeitern.html 

Po realizaci této první fáze byli studenti připraveni přijímat obsah daných textů. Podstatou druhé fáze, 

fáze Uvědomění si významu, je rozvoj schopnosti orientace v tématu, třídění zdrojů, analýza obsahu 

a vzájemných vztahů jednotlivých pojmů. Pro analýzu informací obsažených v prvním textu byla 

použita myšlenková mapa jako nástroj pro zobrazení struktury textu a vztahů mezi klíčovými pojmy 

a fakty (viz obrázek 3). Během četby textu druhého byla vzhledem k jeho náročnosti a hutnosti 

informací aplikována metoda I.N.S.E.R.T. ("Interactive Notation System for Effective Reading and 

 
1 Zboží 
2 Video-dohled ve firmách 

https://www.welt.de/wissenschaft/article114580580/Diese-Vorteile-bietet-Monitoring-von-Mitarbeitern.html
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Thinking"), tedy metoda sloužící k systematizaci poznámek k textu pomocí symbolů, jak je 

demonstrováno v následující tabulce.  

Tabulka 2 Tabulka metody I.N.S.E.R.T.  

Zdroj: vlastní 

Nově získané a zpracované informace měli studenti možnost rozvíjet ve fázi Reflexe. V případě 

tématu Zboží probíhaly prezentace vytvořených myšlenkových map (viz obrázek 3), znalosti získané 

z oblasti Video dohled ve firmách byly tříbeny prostřednictvím debat nad tabulkou metody 

I.N.S.E.R.T. (viz tabulka 2). 

Obrázek 3 Příklad vytvořené myšlenkové mapy k tématu Güter 

 

Zdroj: vlastní 

V souvislosti s cílem tohoto článku je třeba dodat, že v textové fázi bylo prověřeno porozumění textu 

zaměřené jak na vybavení si konkrétních informací z textů, tak na otázky vyžadující složitější závěry 

a hodnocení textů.  

IV. Závěr 

V souladu s implementací principů kritického myšlení do metod práce ve vzdělávání obecně jsou tyto 

principy integrovány také do výuky jazyků. Práce s textem, která není jen specifikem výuky cizího 

jazyka, zde zaujímá významné místo a je její nedílnou součástí. Rozvoj dovednosti čtení a práce 

s textem je pojímán jako jeden z nejdůležitějších cílů výuky cizího jazyka s ohledem na budoucí 

profesní zaměření studentů.  

Symbol Význam  

✓ 
Známá myšlenka, informace v textu potvrzuje, co jsem věděl/a, nebo si myslel/a, že 

vím 

+ Informace je nová a zároveň důvěryhodná 

– Informace je v rozporu s tím, co vím, nesouhlasím s ní 

? Informaci nerozumím, chtěl/a bych se o ní dozvědět více 
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Problematika práce s textem je v předkládaném článku nahlížena jako metodický konstrukt, na němž 

je rozvíjeno kritické myšlení. Článek prezentuje aplikaci třífázového modelu kritického myšlení při 

práci s odborným textem ve výuce němčiny na vysoké škole a ukazuje, že na základě popsaného 

postupu lze dojít k porozumění obsahu textu i pochopení v něm obsažených implicitních významů.  

S ohledem na měnící se společenské požadavky se tedy kritické myšlení jeví jako účinná metodologie 

při výuce cizích jazyků nabízející jednak různé techniky práce s textem studentům, jednak moderní 

vyučovací metody učitelům. 
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KRITICKÉ MYŠLENÍ Z POHLEDU KOGNITIVNÍ PSYCHOLOGIE 

Maria Vašutová1 

Abstrakt 

Článek se zabývá historickým pohledem na vývoj myšlení a charakterizuje myšlení z pohledu 

kognitivní psychologie. Vymezuje osobnostní a kognitivní dimenze myšlení. Upozorňuje na vazbu 

tvořivého a kritického myšlení, které napomáhá ke správnému řešení problémů a analytickému 

zohlednění získaných informací. Závěr textu se věnuje definičnímu rámci kritického myšlení jako 

nedílné součástí kognitivního vývoje jedince. 

Klíčová slova 

Myšlení, inteligence, kognitivní proces, kognitivní vývoj, tvořivé myšlení, kritické myšlení 

Abstract 

The article deals with a historical perspective on the evolution of thinking and characterizes thinking 

from the perspective of cognitive psychology. It defines the personality and cognitive dimensions of 

thinking. Draws attention to the link between creative and critical thinking, which helps to address 

the problems properly and to analyse the information received. The conclusion of the text is devoted 

to the definition of critical thinking as an integral part of the cognitive development of the individual. 

Keywords 

Thinking, Intelligence, Cognitive Process, Cognitive Development, Creative Thinking, Critical 

Thinking 

I. Úvod 

První zmínky o kritickém a tvořivém myšlení můžeme sledovat již před mnoha tisíci lety. Během 

vývoje lidské společnosti se tyto pojmy opakovaně objevují, i když ne v takovém definičním rámci, 

jak o nich hovoříme v současnosti. Termíny kritické a tvořivé myšlení se však v historickém 

kontextu objevují třeba v dílech T. Akvinského – Sumna Theologica, F. Bacona – The Advancement 

of Learning, R. Descarta – Rules For the Direction of the Mind, T. Moora – Utopie a v mnohých 

dalších. V následujícím textu nastíníme historický kontext kritického a tvořivého myšlení. 

Upozorníme na osobnostní a kognitivní dimenze myšlení s důrazem na myšlení kritické jako součást 

kognitivního/intelektového vývoje. 

II. Myšlení v historických souvislostech 

Kořeny moderního racionalismu byly položeny podle poznatků historiků v dobách starého Řecka. 

Staří Řekové měli vytvořeny koncepce ducha. V řeckém pojetí jsou zvířata obdařena duší, ovšem jen 

člověk disponuje noos, to znamená, že má schopnost plánovat a užívat mentální strategie. Dalším 

významným pojmem starého Řecka je menos, který je chápán jako zdroj koordinovaného a zároveň 

však i impulzivního jednání, které se projevuje v případě hrozby (Ruisel, 2000). 

 
1 PRIGO University, V. Nezvala 801/1, 73601 Havířov, Czech Republic. E-mail: maria.vasutova@prigo.cz  
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Sókratés (470 př. n. l. – 399 př. n. l), Platón (427 př. n. l. – 347 př. n. l.) 

 

 

 

 

 

 

 

Důraz na význam a rozvoj kritického myšlení můžeme spatřovat již v nauce Sókrata, antického 

filozofa a myslitele, jenž vyučoval své žáky prostřednictvím dialogu, dnes známou sokratovskou 

metodou. Za stěžejní je pak považován zejména sokratovský intelektualismus, tzv. sokratovský 

dialog, jež poprvé klade důraz na význam kritičnosti, a to ve smyslu neustálého ověřování 

a srovnávání poznatků. Sókratés byl odpůrcem všeho falešného a formálního. Hledání pravdy 

považoval za druh porodního umění. Nevědomost chápal jako zdroj zla. Dialog, přes jistý prvek 

dramatičnosti, měl značný logický i gramatický význam, neboť jeho prostřednictvím se hledaly 

definice myšlení (pojmů, soudů a úsudků) (Blecha, 1998). Problematika moudrosti byla jedním 

z důležitých témat, jímž se staří Řekové zabývali. Kladl se důraz na přiměřené vzdělání obyvatel. 

V politice byla za stěžejní považována dovednost vést polemiky a diskuse. Zrodila se instituce tzv. 

sofistů – učitelů moudrosti, kteří usilovali o vymezení lidského poznání a zabývali se otázkou, zda 

může být poznání pravdivé a zda je poznání sdělitelné. 

Platón rozlišoval čtyři základní ctnosti: moudrost, odvahu, rozumnost, spravedlnost. Moudrost 

(sofio) považoval za vrozenou schopnost, avšak neztotožňoval specifické mentální schopnosti 

a moudrost, která zahrnuje sice racionalitu, ale také i určité charakterové nastavení a přizpůsobení 

způsobu života požadavkům moudrosti. V jeho pojetí vzdělanost není měřítkem moudrosti. 

Moudrý člověk může být i negramotný, přesto zralý a zkušený. Platón za moudrost nepovažoval 

teoretickou inteligenci nebo vzdělání, spíše hovořil o moudrosti ve smyslu morální uvědomělosti 

a usilování o pravdu. Platónův přístup ke kognitivním schopnostem ilustruje všeobecně známá 

metafora vozataje z dialogu Faidros. Vozataj představující rozum (logistikon) drží opratě dvou koní: 

jeden značí citovou a druhý reprezentuje žádostivou úroveň. V moderní psychologické terminologii 

se tato metafora popisuje jako představa duše člověka, která má část intelektuální, emocionální 

a morální. Platónův vliv byl patrný prakticky po celý středověk a ovlivnil charakter křesťanského 

myšlení v době patristiky a rané scholastiky do té doby, dokud se do popředí zájmu (vlivem arabské 

filozofie) nedostalo Aristotelovo poselství (Ruisel, 2000).  

Aristoteles (384 př. n. l. – 322 př. n. l.), Aurelius Augustýn (354 n. l. – 430 n. l.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aristoteles považoval za moudrost schopnost volným úsilím ovládat a kontrolovat své touhy. 

Z nedostatku racionality se podle něj děti a zvířata nedokážou rozhodovat na základě rozumu 
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a z tohoto důvodu jsou ovládány vášněmi. Vedle praktické moudrosti, označované fronensis, uznával 

Aristoteles také tzv. teoretickou či abstraktní moudrost, kterou považoval za základ filozofie. 

Nejdůležitější však pro Aristotela zůstávala schopnost rozumět příčině věcí a z hlediska moudrosti 

jím byla zdůrazňována též svoboda rozhodování a vlastní charakter člověka (Ruisel, 2004).  

Důraz na moudrost jako synonymum blaženosti a pravdy kladl významný středověký myslitel 

Aurelius Augustýn, který reprezentoval eklektický filozofický směr vycházející zejména z odkazu 

antiky a předchůdců křesťanského myšlení. Augustýn rozlišoval moudrost (sapientia) a poznání 

(scientia). Scientia tvoří základ všech věd a byla podle něj přízemnějším poznáním pozemského, 

a skutečnou moudrost vnímal jako poznání božských věcí (Ruisel, 2004). 

Tomáš Akvinský (1225–1274), Erasmus Rotterdamský (1466–1536) 

 

 

 

 

 

 

 

Odlišení rozumového a intelektuálního poznání je typické pro myšlenky Tomáše Akvinského. 

Akvinský byl přesvědčen o tom, že nositeli skutečné čisté inteligence jsou pouze andělé, avšak 

člověku toto poznání není přístupné a ani mu nepřísluší. Člověk je podle něj schopen pouze pohybu 

myšlenek, a tedy pouze poznání rozumového. Podobně jako Aristoteles definoval ctnost jako 

připravenost člověka jednat ve shodě s rozumem. Za intelektuální ctnosti považoval: rozvážnost, 

moudrost a vědomosti a za morální ctnosti: spravedlnost, udatnost a umírněnost. Zabýval se 

i protipólem moudrosti – hlouposti (stultitia). Hloupostí však nemyslel nedostatečný duševní vývoj, 

nýbrž ji chápal jako paralýzu duše. Pravdivé poznání je podle Akvinského to, které je v souladu 

s Bohem. Lidé s vyšší inteligencí podle jeho názoru chápou věci celistvěji a rozumějí jim do větší 

hloubky nežli lidé s nižším stupněm inteligence. Ti jednají příliš obecně a nedovedou se přiměřeně 

učit od okolních, úspěšnějších vzorů (Blecha, 1998, In Šalenová, 2007).  

Erasmus Rotterdamský prosazoval snahu o hledání skutečné moudrosti. Tvrdil, že moudrost 

nesouvisí s náboženstvím a že je potřeba obnovit skutečný smysl křesťanství, který spatřoval 

v zákonech lásky a milosrdenství. 

Michel de Montaigne (1533–1592), Juan Huarte (1529–1588) 

 

 

 

 

 

 

 

Michel de Montaigne se ve svých dílech zabýval myšlenkou skepticismu. Zdůrazňoval nutnost 

pochybovat o našich poznatcích, tj. uvědomění vlastní nevědomosti. Pochybování vyzdvihl jako 

předpoklad rozumového poznání. Montaigne navazoval na Platónův odkaz nedůvěryhodnosti 

lidských smyslů. Za inteligentní lidi považoval Montaigne ty, kdo stále hledají pravdivé poznatky. 

Naopak hloupost pro něj ztělesňovalo slepé spoléhání na víru a neschopnost měnit vlastní názory. 
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Skutečná inteligence spočívá podle Montaigna v tom, že člověk je schopen rozlišit a určit své dobré 

i špatné vlastnosti (Montaigne, 1995, Blecha, 1998). 

Juan Huarte, španělský lékař, je považován za zakladatele diferenciální psychologie a za 

předchůdce teorie testování. Byl odpůrcem scholastiků, jejichž rozum přirovnával k rozumu pijáků. 

Domníval se, že klimatické vlivy (podnebí) předurčují hlavní charakteristiky myšlení. Stěžejními 

prvky pro tvorbu rozumových schopností a myšlení jsou podle něj sucho, vlhko, teplo a chlad, ale 

také stavba těla. Tímto výkladem se později inspiroval E. Kretschmer (1888–1964). Jestliže je člověk 

zdravý po smyslové stránce a umí naslouchat řeči přírody, může dojít ke skutečnému poznání 

(Plucker, 2004).  

Thomas Hobbes (1588–1679), Francis Bacon (1561–1626) 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Hobbes se k tématu myšlení a inteligence vyslovil ve spisu Leviathan. Přirozený důvtip 

podle něj vzniká na základě zkušenosti, získaný důvtip závisí pak na vzdělání. Přirozený důvtip 

zahrnuje volní složku ve formě schopnosti směřovat k cíli a ve schopnosti rychlé a plynulé imaginace. 

Hobbes byl přesvědčen, že všichni lidé se rodí se stejným intelektuálním potenciálem, ovšem ve 

výsledku se jejich intelektové dovednosti odlišují vlivem motivace. Byl zastáncem předpokladu, že 

inteligentnější lidé rychleji registrují podobnosti a rozdíly v situacích, kterým ostatní nevěnují 

pozornost.  

Francis Bacon rozebíral omyly a hledal jejich příčiny. Své učení označoval jako nauku o idolech. 

Rozlišoval tzv. idoly rodu, jeskyně, divadla a trhu. Idoly rodu podle něj souvisejí s afektivitou, jež 

lidem zastírá rozum. Idoly jeskyně jsou dány výchovou a individuálními názory. Za zdroj idolů 

divadla považoval tradiční filozofické teze, neboť lidé předpokládají, že teorie zcela vystihuje 

skutečnost. Podle něj jsou však teorie pouhými divadelními hrami. Zdroj idolů trhu spatřoval ve 

společenském dění a mezilidských kontaktech (Ruisel, 2004; Šalenová, 2007). 

René Descartes (1596–1650), Baruch Spinoza (1632-1677), Blaise Pascal (1623–1662) 

 

 

 

 

 

 

Rozum a usuzování vyzdvihoval především francouzský filozof a matematik René Descartes. Jeho 

přístup bývá označován jako metodologický skepticismus. Podle Descarta základem jistoty mají 

být pochybnosti. Descartovo „Cogito ergo sum – myslím, tedy jsem!“ je výrok, který vstoupil do 

historie. Rozum a usuzování byly u Descarta na prvním místě. Rozumu však ještě přidával schopnost 

intuice a zároveň připouštěl i důležitost podílu smyslového poznávání světa v životě člověka. 

Kritériem jistoty poznání je podle Descarta nakonec jen Bůh, což je jistým odrazem filozofovy 

křesťanské orientace.  
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Spinoza uznával tři základní stupně poznání: smyslové, rozumové a intuitivní. Smyslové poznání 

je podle něj často zdrojem omylů, neboť vyvolává afekty. Rozumové poznání umožňuje člověku 

hledat příčinnost a třídit pojmy, poznání intuitivní je podle něj vhledem do podstaty dění.  Zároveň je 

jasné a zřetelné a dává člověku pocit svobody. Podle zastánců racionalismu (Spinozy, Descarta aj.) 

jsou prvotním zdrojem poznání vrozené schopnosti rozumu. Podle zastánců empirismu 

(reprezentované např. Lockem, Baconem, Berkeleym) prvotním zdrojem poznání je zkušenost 

(Blecha, 1998). 

Pascal se zaměřil na studium struktury intelektu a zároveň popsal dvě podoby intelektu, a to 

precizní a matematický intelekt. Vlastně tak předpověděl dělení mozkových hemisfér na 

kategorizující a reprezentační (Mysliveček, 2003). Podle Pascala precizní intelekt zpracovává 

především přesné logické informace, a to sekvenčním způsobem. Matematický intelekt je intuitivní 

a zajišťuje schopnost celkového porozumění. Zásadní je však souhra obou druhů intelektů. Dále 

předpokládal, že lidé mohou být všestranně nadaní ve více oblastech, avšak jejich talent se může týkat 

pouze užšího rozsahu nadání. Lidé hloupí trpí podle tohoto autora dysfunkcí v koordinaci 

jednotlivých mozkových hemisfér (mezi funkcemi jednotlivých intelektů) a nejsou schopni 

k problémům přistupovat holisticky.  

William James (1842–1910), John Locke (1632–1704), Immanuel Kant (1724–1804) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidem s abstraktním myšlením, zejména vědcům a filozofům, připisoval James tzv. analytickou 

inteligenci a lidem uměleckého založení zase inteligenci intuitivní. Pokusil se popsat rozdíly mezi 

subhumánní a humánní inteligencí. Člověk se od zvířat liší ve schopnosti asociovat na základě 

podobnosti. Za geniální považoval ty jedince, u nichž se nadprůměrně rozvinuly asociační schopnosti. 

John Locke zdůrazňoval význam důvtipu a usuzování. Lidé se podle něj liší v intelektuální 

úspěšnosti v různých oblastech a člověk vynikající v jednom oboru může v jiném selhat. Inteligentní 

lidé si rychleji vybavují získané poznatky a také lépe postihují detaily i rozdíly mezi různými 

situacemi a jevy (Locke, 1984; Ruisel, 2000; Woloy, 2005; Šalenová, 2007). 

Immanuel Kant zastával názor, že lidská inteligence je třísložková struktura, kterou tvoří: 

porozumění, usuzování a posuzování. V díle Kritika čistého rozumu zdůrazňuje nutnost kriticky 

pozorovat vlastní poznávací činnost. Věnoval pozornost tomu, jakým způsobem pracuje lidský 

rozum, lidské myšlení. Kant chtěl specifikovat podíl rozumu na poznávání a zabýval se možnostmi 

čistého poznání. Podle něj poznávací schopnost člověka určuje jednak smyslovost, ale také tzv. vyšší 

mohutnost poznání. A to schopnost myslet neboli rozvažovat. Tvrzením, že struktura logiky odráží 

strukturu myšlení, je Kant pokládán za předchůdce epistemologické teorie (Hartl, Hartlová, 2000; 

Kant, 2001; Ruisel, 2000).  
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Adam Smith, (1723–1790), John Stuart Mill (1806–1873) 

 

 

 

 

 

 

 

Dílo Adama Smitha, týkající se myšlení a inteligence, se zabývá studiem pracovního výkonu, 

efektivitou a pracovní spokojeností ve vztahu k myšlení a inteligenci. Smith se domníval, že 

rozdíly v intelektu jsou odpovídající povolání, jež lidé vykonávají.   

John Stuart Mill byl jedním z myslitelů, kteří za podstatu inteligence považovali originalitu 

a kreativní myšlení. Podle něj jsou geniální jedinci mnohem individualističtější a kreativnější než 

ostatní lidé. Na druhé straně Mill poukazoval na to, že géniové mívají nezřídka problémy s tím dostát 

společenským povinnostem a mají tendenci stavět se proti všeobecným společenským tlakům 

a požadavkům (Ruisel, 2004). 

III. Osobnostní a kognitivní dimenze myšlení 

Kognitivní psychologii můžeme charakterizovat jako studium procesů, jak lidé vnímají informace, 

jak se jim učí, pamatují si je, a jak o nich přemýšlejí. Kognitivní psychologie je věda 

(interdisciplinární aktivita) zabývající se především myšlením a inteligencí s využitím poznatků 

zahrnující filozofii, psychologii, umělou inteligenci, neurovědu, lingvistiku a antropologii. Je vědou, 

která studuje následující fenomény: 

• jak lidé myslí a jak se toto myšlení odráží v jejich chování;  

• jaký je kognitivní vývoj jedince, a to již od raného dětství; 

• vliv inteligence na myšlení jedince; 

• jakými způsoby lidé řeší problémy v kognitivní rovině, a to nejen v elementárním pojetí, 

ale také v souvislosti s myšlením tvořivým. 

Předmětem kognitivní psychologie, jak vyplývá z definic, je lidská mysl a myšlení. Psychologové 

se na myšlení zaměřují převážně z pohledu kognitivních procesů a kognitivního vývoje, které mnozí 

odborníci charakterizují jako procesy zpracování informací.  Primární a sekundární kognice spolu 

úzce souvisejí, a to kvůli tomu, že myšlenkové procesy mají hierarchický systém, a zároveň jsou 

mnohoúrovňové. To znamená, že informace, které k nám z okolí přicházejí, musejí nejprve projít 

primární kognicí a následně jsou zpracovávány, pokud je to vyžadováno, kognicí sekundární, tedy 

kognicí vyšší (Sedláková, 2004). Je patrné, že v procesu myšlení můžeme sledovat mnohé zákonitosti 

jak v rovině hierarchického zpracování informací (vzájemnou spolupráci mezi systémy a subsystémy 

myšlení), tak v paralelním a sériovém průběhu procesů zpracovávajících informace.  

V současné době se s poznatky o osvojování a rozvíjení rozumových a intelektových dovedností 

setkáváme pod názvem kognitivní vývoj. Nutné je zejména pochopit změny myšlení v průběhu 

životního cyklu, jakým způsobem vznikají a jakým způsobem se mění mentální/kognitivní 

schopnosti spolu s fyziologickým vývojem (zrání) a se získáváním nových zkušeností (učení). 

Kognitivní vývoj zahrnuje jak kvalitativní změny v podobě změny způsobu myšlení, tak 

i kvantitativní změny v podobě nově získaných znalostí a schopností. Za hlavní mechanismy 

kognitivního vývoje jsou považovány biologicky naprogramované procesy zrání (nature) a procesy 

ovlivněné prostředím a učením (nurture). Různé teoretické přístupy k intelektovému/kognitivnímu 

vývoji přikládají zrání a učení a jejich interakci různý význam. Interakce nature vs. nurture začíná na 
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začátku vývoje jedince. Novorozenci disponují vrozenými schopnostmi a dokážou věnovat pozornost 

určitým stimulům. Prostředí bohaté na konkrétní typy stimulů napomáhá jejich zdárnému rozvoji. 

Z pohledu kognitivního vývoje jedince je důležité pochopit neurobiologický základ myšlení. 

Základním nástrojem lidského myšlení je mozek spolu s centrálním nervovým systémem. Právě 

prostřednictvím CNS  dokážeme přijímat informace z okolního prostředí a následně je zpracovávat. 

Nejde však pouze o zpracovávání těchto informací, ale hlavně o to dokázat na ně odpovídat (reagovat) 

a předávat je dále. Tato funkce je součástí nervového systému, jehož základním stavebním kamenem 

a nosným pilířem je neuron. Lidský mozek prochází v průběhu života jedince procesem změn, které 

mění strukturu neuronů i jejich funkčnost. Tyto změny můžeme rozdělit na kvalitativní 

a kvantitativní. Odborníci kvantitativní změnu v myšlení charakterizují prostřednictvím dvou procesů 

interakce, a to procesu (již zmiňovaného) zrání a učení. A právě učení nás formuje prostřednictvím 

našich myšlenkových procesů. Nejedná se však pouze o učení ve smyslu vzdělávání (školní edukace), 

ale jde rovněž o výchovu, mimoškolní učení, sebevzdělávání a další procesy. Podle Sternberga (2009) 

platí, že přes určité odlišnosti a též podobnosti v kognitivních teoriích (například, že společně se 

zráním jedince sílí jeho kontrola nad myšlením) se zdokonaluje také jedincova schopnost vytvářet 

komplexnější vazby mezi myšlením a chováním.  

Kognitivní psychologové provedli již celou řadu výzkumů. Na základě zjištěných poznatků byl 

stanoven mezník v chápání lidské mysli a myšlení jako kognitivního procesu. Studie byly realizovány 

především v oblastech zkoumání lidské kognice, mezi které například patří: 

• mentální reprezentace, organizace poznatků; 

• řešení problémů, posuzování, rozhodování, usuzování, dedukce; 

• vnímání, rozpoznávání objektů, paměť; 

• vědomí, pozornost, tvořivost; 

• jazyk a jeho souvislosti, oblasti související s neurokognitivními vědami atd. 

III. 1 Inteligence, řešení problému 

Jedním z autorů, který jasně definoval, co je to inteligence, byl Sternberg (2009): „Inteligence je 

schopnost učit se ze zkušeností, užívat metakognitivní procesy, které zkvalitňují učení, a schopnost 

přizpůsobovat se svému prostředí, jež může v různých sociálních a kulturních souvislostech vyžadovat 

různé druhy přizpůsobení.” Tento autor rozdělil inteligenci do těchto typů: 

• jazyková inteligence;  

• logicko-matematická inteligence; 

• přírodovědná inteligence; 

• prostorová inteligence; 

• tělesně-kinestetická inteligence;  

• hudební inteligence;  

• interpersonální inteligence; 

• intrapersonální inteligence. 

Triarchická teorie 

Tato teorie se na inteligenci dívá z pohledu tvořivé, analytické a praktické dimenze. Tvořivou 

dimenzi tvoří schopnosti rozlišit, které potřeby jsou pro jedince důležité, schopnost analyzovat je, 

zvolit formy, jak je nejlépe uspokojit, a zároveň tento proces kontrolovat. Analytická dimenze 

spočívá ve schopnosti využít vlastní inteligenci při řešení specifického problému, který má pouze 

jednu odpověď (řešení). Praktickou dimenzi charakterizuje schopnost využívat zkušeností 

získaných z okolního prostředí při řešení složitějších úkolů (Ruisel, 2004). 
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Řešení problému 

Autoři se při zkoumání inteligence zaměřují na řešení problémů buď na základě zkušeností jedince, 

nebo jeho kognitivních vlastností. Tyto problémy lze definovat jako: „…situace, v nichž jednotlivec 

reaguje v souladu se svými vnitřními nebo vnějšími požadavky.“ (Ruisel, 2004, s. 81). Někteří 

odborníci dělí problémy na akademické a praktické. Guilford (1967) dělí problémy na 

konvergentní a divergentní. Ke konvergentním řadí ty, které mají pouze jedno správné řešení. Mezi 

ně můžeme zařadit například matematické úkoly či technická zadání. Divergentní problémy jsou 

komplikovanější, jelikož mohou mít více správných řešení. Proto vyžadují tvořivé myšlení 

a originalitu. Lev Vygotsky (1970) definoval pojmy asimilace a akomodace při učení, u nichž 

následně po přetvoření schématu by měla nastat tzv. ekvilibrace (rovnováha), kterou lze chápat jako 

určité nastavení při řešení problémů. Pokud se v našem myšlení staneme rigidními, budeme řešit 

problémy stále stejným, zaběhnutým způsobem. Můžeme tak snadno dojít k nesprávnému vyřešení 

s navazujícími následky a překážkami.  

Schémata při řešení divergentních problémů: 

1. Identifikace problému (co vyvstalo a co je nutné řešit). 

2. Definování problému (správné označení a pojmenování problému). 

3. Strategie (zvolit správnou strategii, jak problém řešit, zdali stojíme před problémem 

divergentním nebo konvergentním). Při konvergentním myšlení se snažíme problém vyřešit 

jedním správným řešením. Při myšlení divergentním vytváříme nabídku více možných řešení. 

Na základě dalších kroků je následně selektujeme.  

4. Organizace informací o problému (zohlednění veškerých informací, které nám jsou 

k dispozici, a tyto informace na základě zvolené strategie umět využít). 

5. Zdroje informací (co, kde a kdy jsme o problému dříve zjistili, zdali nám to při řešení 

problému bude užitečné, či nikoliv). Z hlediska časového, materiálního nebo prostorového 

mohou být zdroje omezené. 

6. Monitorování problému je dalším krokem k úspěšnému řešení problému (jak jej řešíme, 

zdali jdeme správným směrem, tzn. předběžná a průběžná kontrola řešení). 

7. Hodnocení řešení problému (v této poslední fázi zhodnocujeme řešení problému (zdali se 

nám podařilo jej vyřešit).   

III. 2 Tvořivé myšlení, teorie tvořivosti, bariéry tvořivosti 

Tvořivé myšlení v relaci s myšlením kritickým napomáhá ke správnému řešení a analytickému 

zohlednění všech informací, které o problému získáme. Tvořivost neboli kreativita je jednou 

z klíčových kompetencí v 21. století. Charakterizuje nejen způsob našeho myšlení, ale zároveň nás 

determinuje ve společnosti. Tvořivost můžeme charakterizovat jako psychickou dispozici pro 

nové, původní zpracování problému. Proto základem tvořivého myšlení neboli představivosti je 

schopnost nalézat nejen správná, ale zároveň původní, originální řešení. Proces tvořivosti má několik 

fází: 

• přípravu – zjištění problému; 

• inkubaci – úvaha, přemýšlení o problému, vyhodnocení možných řešení (může však 

následovat též nečinnost);  

• inspiraci – výběr řešení (nacházení kreativního řešení); 

• verifikaci – zpětná vazba (kontrola správnosti řešení). 

III. 3 Kognitivní teorie tvořivosti 

Intelektové/kognitivní schopnosti jsou individuální a specifické. Každý jedinec disponuje jinou 

úrovní intelektu. Byly však vytvořeny obecné teorie intelektu. Mezi nejvýznamnější se řadí 

Guilfordova teorie struktury intelektu, která patří ke kognitivním teoriím tvořivosti. Guilford 

(1967) strukturu intelektových schopností rozlišuje v rámci tří rozměrů: operací, obsahů 



35 
 

a produktů. Operace symbolizují jednotlivé myšlenkové pochody, obsahy jsou vlastně druhy pojmů 

a produkty jsou jistými odpověďmi, jež vyžadujeme. Guilford ve své analýze vytvořil také šest druhů 

intelektových schopností, které charakterizují tvořivost člověka, a to: 

• fluenci – bohatost intelektu; 

• flexibilitu – přizpůsobivost intelektu; 

• originalitu – schopnost produkovat nové myšlenky, nápady, řešení apod.; 

• senzitivitu – citlivost na problémy; 

• redefinici – modifikace, přeměna funkce problému; 

• elaboraci – rozpracování detailů řešení (Turek, 2008; Stenberg, 2009). 

Sociálně-psychologické teorie tvořivosti  

Sociálně-psychologické teorie tvořivosti zkoumají a charakterizují osobnost tvořivého člověka. Před 

více než 50 lety Torrance charakterizoval tvořivého člověka těmito vlastnostmi: zvědavost, tendence 

se ptát, nezávislost v myšlení i konání, humor, fantazie, hravost s myšlenkami, radikalismus, 

sebevědomí, asertivita, dobrá pozorovací schopnost, citlivost, menší vázanost k realitě, odmítání 

autorit (Torrance, 1967). 

Konfluentní teorie tvořivosti 

Nejdůležitější činitelé tvořivosti dle představitelů této teorie jsou intelektové/kognitivní schopnosti, 

které jsou v teorii činitelů tvořivosti děleny na schopnosti základní úrovně a schopnosti vyšší úrovně. 

Mezi schopnosti vyšší úrovně se řadí: schopnost najít problém, definovat jej, schopnost problém 

vhodně prezentovat, schopnost zvolit správnou strategii řešení a v neposlední řadě schopnost ji 

efektivně hodnotit. Vědomosti Sternberg (2009) charakterizuje jako určité informace, poznatky, které 

jsme získali na základě učení, školní edukací, výchovou, sebevzděláváním apod.   

V rámci konceptu myšlení rozlišujeme, jak již bylo řečeno, i několik stylů myšlení: divergentní 

a konvergentní myšlení a myšlení produktivní a reverzibilní. Který styl myšlení jedinec 

upřednostňuje, to ovlivňuje jeho tvořivost. Pokud se naše myšlení vyznačuje stereotypem a rigiditou, 

pak je velmi obtížné vytvářet originální a nové produkty naší mysli. Mezi velmi důležité činitele 

tvořivosti patří nepochybně: 

• osobnost jedince s jeho individuálně odlišným a relativně stálým vzorcem myšlení, pocitů, 

motivů a chování; 

• motivace jedince jako vnitřní stav dodávající mu energii, aby mohl pokračovat na cestě za 

dosažením cíle; 

• prostředí jedince jako významný činitel v kontextu tvořivého myšlení, které nám umožňuje 

okolní prostor spolu s možností nových podnětů, které jsou pro rozvoj tvořivého myšlení 

důležité (Kasin, 2007). 

Bariéry tvořivého myšlení  

Lidskou tvořivost mohou omezovat některé z bariér, jež pak způsobují utlumení tvořivého myšlení. 

Mezi bariéry tvořivého myšlení můžeme například zařadit postoje – odolné relativní psychologické 

mechanismy, pod jejichž vlivem se kreativita může jevit jako narušení homeostázy sociálního 

prostředí, dále zábrany ve vnímání – pokud se jedinec při řešení problémů rozhoduje s pomocí 

rutinních mechanismů. V rámci kulturních bariér se ne vždy invence, improvizace a kreativita 

považují za nejvýše hodnocené vlastnosti jedince. Nejčastější emocionální bariéra je zpravidla 

nechuť jednotlivce riskovat (často se přiklání k osvědčeným řešením): preferuje svou sociální roli 

před novým, tvořivým myšlením, originálním nápadem. Takový jedinec se pak soustřeďuje na 

formální „dokonalost“ řešení a bezkonfliktnost (alibismus). Mezi bariéry tvořivého myšlení se řadí 

dále stereotypy a rigidita, tzn. různé nespecifické, trvale zakořeněné a vůči změně rezistentní 

způsoby chování. V rámci komunikačních bariér může docházet též k neprůchodnosti 

komunikačních kanálů, například při víceúrovňovém řízení. 
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Bariéry tvořivosti mohou způsobovat snížení klíčových kompetencí a jedincovu profesní 

angažovanost. Překonání vlivu bariér je možné jejich odbouráním. To může být velmi pracné, někdy 

až nemožné. Snadnější to může být tehdy, pokud jsou odstraňovány za pomoci odborného působení. 

Existuje totiž řada tematických výcvikových kurzů pro rozvoj tvořivosti, originality a tvořivého 

myšlení. Rozvíjet tvořivé myšlení lze též různými metodami. Mezi ty známé patří například 

brainstorming, heuristické metody, tvořivé příběhy, tvořivé úlohy, morfologické analýzy a podobně 

(Porvazník, Ladová, 2010). 

III. 4 Kritické myšlení z pohledu psychologie, definiční rámec 

Jak již bylo řečeno, kritické myšlení je nedílnou součástí kognitivního/intelektového vývoje každého 

jedince. Psychologové obecně definují kritické myšlení jako proces řešení problémů 

a rozhodování na základě pečlivého zvážení všech dostupných faktů. V základní formě je 

založeno na univerzálních hodnotách, jako je například: jasnost, přesnost, důslednost, relevance, 

přesvědčivost, hloubka, šířka a spravedlnost myšlení. Existuje množství definic kritického myšlení. 

Často jsou to definice neuzavřené, které odborníci především z oblasti pedagogiky rozvíjejí 

a definují i to, co kritickým myšlením ani není. Například kritické myšlení se neuplatňuje během 

memorování a paměťového učení. Jsou to dovednosti hodně odlišné od kritického myšlení, i když 

zapamatování je jistě důležitá schopnost mysli, kterou potřebuje každý, kdo se něčemu učí. Dalším 

druhem myšlení, které se od kritického myšlení liší, je porozumění složitým myšlenkám, zvláště 

porozumění obtížným textům, jež se považují za komplexní myšlenkovou operaci. Přesto, jak učení 

nazpaměť, tak porozumění pojmům, jsou nezbytné přípravné aktivity pro rozvoj kritického myšlení. 

Již téměř před 40 lety autoři Scriven a Paul (1987) definovali kritické myšlení takto: „Kritické myšlení 

je intelektuálně disciplinovaný proces aktivní a dovedné konceptualizace, uplatnění analyzování, 

syntetizování nebo vyhodnocování informací získaných či vytvořených za pomoci pozorování, 

zkušeností, reflexe, uvažování a komunikace jako vodítka k přesvědčení a jednání.“ Turek (2010) 

charakterizuje kritické myšlení jako: „…záměrnou aplikaci vyšších myšlenkových procesů – analýzy, 

syntézy, poznání a řešení problémů, usuzování a hodnocení.“ (Turek, 2010, s. 45) 

Kriticky myslet (Meredith, 1998) znamená myšlenku uchopit a zkoumat její východiska, podrobit ji 

nezaujatému skepticismu, porovnávat ji s opačnými názory, vytvářet vlastní předpoklady a na základě 

toho zaujmout určitý postoj. Jde o složitý proces: 

• tvořivé integrace myšlenek a informací a  

• zároveň o proces restrukturalizace konceptů.  

Tento aktivní a integrovaný kognitivní proces probíhá současně na mnohých úrovních. Je obvykle 

cílevědomý, ale stejně tak může být tvořivě improvizační (Jurčíková, 2012). David Klooster (2000) 

definuje kritické myšlení takto: 

• Kritické myšlení je nezávislé myšlení. Nezávislost myšlení je jedna z nejdůležitějších 

vlastností kritického myšlení.  

• Nikdo nemůže kriticky myslet za jiné lidi. Kritické myšlení je taková práce, kterou může 

každý vykonávat jedině sám pro sebe. Nevyhnutelnou podmínkou kritického myšlení je 

vztah individuálního vlastnictví k vlastním myšlenkám. 

• Kritické myšlení nemusí být nutně originální. 

• Získání informace je východiskem, nikoli cílem kritického myšlení (je to proces, jejž 

například provádějí žáci, studenti, učitelé i vědci s fakty, která se dozvěděli). 

• Kritické myšlení začíná otázkami a problémy. Základní životní orientací lidí je zvídavost 

vůči okolnímu světu.  

Kritické myšlení se pídí po rozumných argumentech. Kritičtí myslitelé si vytvářejí vlastní řešení 

problémů a snášejí pro tato řešení silné argumenty a přesvědčivé důvody. Jedinci s kritickým 

myšlením vědí, že může existovat i více než jedno řešení, a proto usilují o to, aby uměli přesvědčivě 

argumentovat o tom, jakou logičností a praktičností vyniká právě řešení jejich. Dobré argumenty 
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mohou připouštět, že existují i argumenty konkurující (protiargumenty), a případný oponent se 

dokáže s nimi vyrovnat tím, že na ně přistoupí, nebo je přesvědčivě vyvrátí. V jádru mnoha definic 

kritického myšlení stojí právě důraz na argumentaci a na používání rozumu pro složitá rozhodování 

o činech nebo o hodnotách.  

Kritické myšlení je myšlením ve společnosti. Myšlenky jsou ověřovány a zdokonalovány tím, jak se 

o ně dělíme s ostatními. Pokud diskutujeme, čteme, debatujeme, nesouhlasíme, předáváme 

a přijímáme nové myšlenky, zapojujeme se tak do procesu, jenž prohlubuje a propracovává naše 

vlastní postoje a názory (Kloster, 2000). 

Scriven a Paul (2003) nabízejí následující definici: „Kritické myšlení je intelektuálně disciplinovaný 

aktivní proces analýzy, syntézy a vyhodnocování. Informace jsou shromážděné nebo získané 

pozorováním, zkušeností, reflexí, úvahami nebo komunikací“. Oba zdůrazňují, že kritické myšlení je 

naučená dovednost a není náhodné. Je metodické a promyšlené. Podle různých odborníků se na 

rozhodování vedle kritického myšlení podílí i hypotetické uvažování o budoucích událostech 

(singularita, relevantnost, dostatečnost), mentální modelování a manipulace s modely, jakož 

i zpracovávání informací.  

V rámci těchto definičních rámců lze zobecnit, že kritické myšlení je potenciální kvalita, která 

vyžaduje reflexi, nerozptýlenou pozornost a otevřenost, stálou kultivaci a zdokonalování v měnících 

se podmínkách a okolnostech prostředí. 

III. 5 Konstruktivistická psychologie, pedagogika, koncept logické síly kritického myšlení 

Kritické myšlení vychází z koncepce konstruktivistické psychologie a pedagogiky, podle níž 

člověk při učení nepřebírá hotové poznatky, ale konstruuje je na základě svých dřívějších zkušeností 

a dříve osvojených znalostí. Při pohledu na kritické myšlení musíme brát v potaz metakognitivní 

přístupy jednotlivců, tedy jejich vlastní učební procesy, které se v kritickém myšlení zohledňují a kdy 

zároveň kritické myšlení metakognitivní procesy rozvíjí. Hlavním cílem kritického myšlení je 

zjištění, zda jsou argumenty správné a zda mají logickou sílu.  

Koncept logické síly je v kritickém myšlení zásadní. Logická síla argumentů je nezávislá na 

premisách garantujících jejich pravdivost, logická síla argumentů je pouze otázkou míry. Některé 

argumenty můžeme považovat za natolik silné, že zaručují i pravdivost závěru. Takové argumenty 

nazýváme argumenty deduktivními. Argumenty, které neposkytují absolutní záruku a jsou opakem 

deduktivních argumentů, jsou nazývány argumenty induktivními (Hughes et al., 2010). 

Myšlenkové procesy jako je interpretace, analýza, odvozování a explanace argumentů, jsou na 

základě strategií kritického myšlení využívány tak, aby rozvíjely kritické myšlení a zvyšovaly 

kognitivní schopnosti jedince. 

Integrovaný model myšlení, standardy kritického myšlení 

Základ kritického myšlení spočívá ve výchovně-vzdělávacích aktivitách ovlivňujících celou 

osobnost jedince. Integrovaný model myšlení zohledňuje (v rámci komplexního procesu myšlení) 

vědomostní základ jedince, který stojí na vrcholu pyramidy a ovlivňuje osnování a vybavování 

poznatků, a zároveň je vzájemně ovlivňován kritickým a tvořivým myšlením. 

Z následujícího modelu je patrná interakce mezi všemi vrcholy, jež se vzájemně ovlivňují 

a vytvářejí tak systém myšlení, jenž je komplexní a díky němuž jedinec dokáže propojovat poznatky 

z různých disciplín. 
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Obrázek 1 Integrovaný model myšlení 

 

Zdroj: Jurčíková, 2012, vlastní úprava 

Třífázový model učení je proces osvojování poznatků, který zohledňuje jak myšlenkový proces 

jedince, tak rovněž i způsob, jak řešit problémy. Ve fázi evokace se zjišťuje, co jedinec o dané 

problematice ví, co si o ní myslí atd. Ve fázi uvědomění významu je důležitá motivace jedince 

k získávání informací a k přejímání poznatků. Jedinec tak získává nové informace, vyhledává je, 

sumarizuje a vytváří si na ně vlastní názor a postoj k nim. Pro návaznost s první fází modelu nesmí 

chybět zpětná vazba, tj. proces srovnávání poznatků před zkoumáním daného úkolu s vědomostmi, 

které nabyl během fáze druhé. Fáze reflexe se zaměřuje na upevnění a prohloubení učiva. Jedinec si 

poznatky „zvnitřňuje“ a převádí je do své myšlenkové koncepce jako ucelené informace. V této fázi 

je podstatné, aby jedinec propojil informace již získané s informacemi, které právě nabyl, a vytvořil 

tak komplexní celek vědomostí. 

Pravidla kritického myšlení zohledňují kognitivní/intelektuální standardy, jimiž by mělo být 

kritické myšlení řízeno. Mezi tato pravidla řadíme: 

• jasnost, pravdivost a správnost; 

• závažnost, souvislost a věcnost;  

• hloubku, šířku a logiku. 

Tato pravidla neboli standardy poukazují na to, jak bychom měli v rámci kritického myšlení 

postupovat a co bychom měli zohledňovat. Je podstatné, abychom při kritickém zhodnocení 

informací zohledňovali též jejich jasnost, tedy zda jsou informace komplexní a zda jim plně 

rozumíme. Během procesu kritického myšlení musíme posuzovat pravdivost a správnost informací, 

které jsou nám poskytovány, a tuto pravdivost si ověřovat. Je důležité rozpoznat relevantní či 

irelevantní informace, zabývat se pouze těmi, které jsou pro nás závažné a jsou věcné. Standardy 

hloubky a šířky kritického myšlení představují míru zamyšlení nad informacemi do hloubky a do 

šířky v celém aspektu jejich významu. Významnou úlohu má standard logiky, jelikož logika je 

podstatnou součástí kritického myšlení. Zabýváme se například otázkami Jaký to má smysl?, Co 

z toho vyplývá? apod. (Jurčíková, 2012). Logické zhodnocení informací a jejich následné 

propojení s informacemi je velmi důležité pro vývoj klíčových kompetencí a zvyšování 

angažovanosti jedince.  

IV. Závěr 

Kritické myšlení, jak už bylo řečeno, je nedílnou součástí kognitivního/intelektového vývoje každého 

jedince, jelikož se jedná o zhodnocování informací, jež získáváme pomocí učení a dalších podnětů, 

které na nás ve společnosti působí. Dále nám napomáhá řešit problémy, které se před námi objevují, 

a to za pomoci kritického zhodnocení, usuzování a analýzy. Kritické myšlení je potenciální kvalita, 
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která vyžaduje reflexi, nerozptýlenou pozornost a otevřenost, stálou kultivaci a zdokonalování 

v měnících se podmínkách a okolnostech. V profesionálním i soukromém životě před námi problémy 

vyvstávají nečekaně každý den, a zároveň téměř denně musíme zhodnocovat informace, které 

získáváme.  

Proto je kritické myšlení důležitou klíčovou kompetencí 21. století. Kritické myšlení má podstatný 

význam nejen pro efektivní učení, ale hlavně pro produktivní a smysluplný život. V dnešní 

postmoderní době jsou lidé zahlceni velkým množstvím informací, v nichž se mnohdy nedokážou 

zorientovat, zhodnotit je kriticky, efektivně s nimi pracovat, nebo je konstruktivně propojovat do 

uceleného celku tak, aby dostali věrný a nezkreslený obraz reality. To aktuálně vidíme v právě 

probíhající koronavirové pandemii na negativním chování a rozhodování u vybrané části populace, 

a to jak u nás, tak i ve světě. 

Kriticky myslící jedinec dokáže odhalovat vztahy, hodnotit je a vytvářet smysluplné předpoklady 

správných úvah. Zvládá vytvářet kategorie a kategorizovat, když při své činnosti hledá principy, 

důvody, a dokáže produkovat hypotézy. Své názory dokáže logicky zdůvodnit a je schopen 

argumentace. Je pátrající, nezaujatý a bez předsudků. Oproti jedinci bez kritického myšlení vidí svět 

pestrobarevně a směřuje myšlenkami do hloubky, do podstaty problému. Jeho usuzování 

probíhá na základě objektivních kritérií. Kriticky myslící jedinec je racionální. Jeho myšlení je 

důsledné, aktivní, ukázněné a interdisciplinární. Dokáže propojovat poznatky z různých vědních 

disciplín do komplexního celku. Jedinci, kteří disponují originálním tvořivým myšlením, mají snahu 

své myšlení zdokonalovat a učit se stále novým věcem. Nekriticky myslící jedinec trvá na dogmatech, 

je pasivní při získávání nových informací, je monodisciplinární. Naučí se a pak opakuje při 

polemikách to, co vymyslí a rozhodnou druzí a tvrdí ti, na jejichž straně stál v minulosti a bude stát i 

v budoucnosti. Odmítá se zabývat argumenty protistrany. Nekriticky myslící jedinec není schopen 

komplexního usuzování a rozhodování, analýzy, odvozování a hodnocení. 
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KRITICKÉ MYŠLENÍ – DEFINICE A MOŽNOSTI APLIKACE VE VZDĚLÁVACÍ 

SOUSTAVĚ ČR 

Natalie Uhrová1 

Abstract 

We live in a time of endless information. It is not easy to find your way around them. Distinguishing 

which information is true and objective from that aimed at manipulating the reader to a certain 

judgment requires a certain amount of knowledge, experience and insight. It is all the more difficult 

to lead pupils and students in the education system to the ability to apply critical thinking. The aim 

of applying critical thinking in the education system should be to achieve a situation where students 

become independent thinkers and readers who are able to look at things from different angles, are 

inquisitive and feel responsible for the world in which they live. Critical thinking as a method of 

working with pupils and students is used not only for the purpose of an effective way of acquiring 

new knowledge, but also to develop and cultivate thinking, reasoning, reasoning and cognition itself. 

Support for the development of critical thinking in the school education system is clearly linked to 

the society-wide vision and its direction. The support of critical thinking in Czech education is already 

associated with the name of Jan Ámos Komenský. However, over the course of history, it has 

undergone a relatively complex development, which has not always supported the effort to support 

critical thinking. 

Keywords  

Critical Thinking, Czech Education, Education, Changes in the Educational System, Key 

Competencies 

I. Úvod 

Žijeme v době nepřeberného množství informací. Orientovat se v nich není zrovna jednoduché. 

Rozlišit, která informace je pravdivá a objektivní od těch, jejichž cílem je manipulovat čtenáře 

k určitému úsudku, vyžaduje určité znalosti, zkušenosti a životní nadhled. O to složitější je vést žáky 

a studenty ve vzdělávací soustavě ke schopnosti aplikovat kritické myšlení. Cílem aplikace kritického 

myšlení ve vzdělávací soustavě by mělo být dosažení situace, kdy se žáci stanou samostatnými 

mysliteli a čtenáři, kteří se dokážou na věci dívat z různých úhlů pohledu, jsou zvídaví a cítí 

zodpovědnost za svět, ve kterém žijí. Kritické myšlení jako metoda práce s žáky a studenty se využívá 

nejen pro účely efektivního způsobu získávání nových vědomostí, ale také rozvíjí a kultivuje samotné 

myšlení, uvažování, usuzování a poznávání. Jedná se o poměrně silný proud v oblasti pedagogiky 

a dá se říct, že je to nástroj, pomocí kterého přechází žák od povrchového učení k učení hlubokému, 

tedy k odkrývání skutečných souvislostí, získávání potřebné distance od poznávaného objektu 

a utváření vlastních závěrů. Kritické myšlení vychází především z konstruktivistických směrů 

v pedagogice a z kognitivní psychologie (Gavora, 2000). 

Kritické myšlení (angl. critical thinking) se obecně charakterizuje jako nezávislé myšlení, které 

informace chápe jako východisko, hledá rozumné argumenty, začíná otázkami a problémy a zároveň 

je i myšlením společnosti. Tento druh myšlení je založen na individuálním přístupu a svobodě se sám 

za sebe umět rozhodnout a zároveň buď přijmout, či odmítnout myšlenky někoho druhého. Vše se 

děje na základě uvažování a to jak svobodného a nezávislého, tak hlavně vlastního. Kritické myšlení 

se neobejde bez informace, která je východiskem pro kritické myšlení. Aby bylo možno nezávisle a 

kriticky myslet, je nejdříve zapotřebí znát fakta, teorie, hypotézy, data a pojmy. Tento druh myšlení 

začíná vždy nejdříve položenými otázkami a také problémy, kterými je nutno se zabývat a začít je 

řešit. Kritické myšlení napomáhá ke zlepšení vyjadřovacích schopností, zároveň podporuje 
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čtenářství, pomáhá nám udělat si na věc vlastní názor a umět správně argumentovat. Podněcuje 

schopnosti spolupracovat s ostatními, respektovat různá odlišná stanoviska, podporuje kritickou práci 

s informacemi a pomáhá si osvojené informace uchovat. Studentům tak může efektivními metodami 

pomoci k lepším výsledkům v oblasti učení. V této oblasti se kritické myšlení zabývá všemi procesy 

učení, interpretačních schopností, představami, zpracováním nových informací a motivací k učení. 

Podpora rozvoje kritického myšlení ve školské vzdělávací soustavě je jednoznačně spojena 

s celospolečenskou vizí a jejím směřováním. Podpora kritického myšlení je v českém školství spojena 

již se jménem Jana Ámose Komenského. V průběhu historie však prošla poměrně složitým vývojem, 

který snahu podporovat kritické myšlení ne vždy podporoval. 

II. Historie českého školství 

České školství má za sebou bohatou historii vývoje. Kořeny počátku vývoje školské soustavy na 

našem území sahají do 10. století, kdy začaly na území našeho státu vznikat první školy. Školy 

klášterní byly určeny pro všechny obyvatele českých zemí, školy katedrální pak pro vybrané vyšší 

církevní hodnostáře. Ve 13. století začínají vznikat školy městské. Významným mezníkem je 

bezpochyby rok 1348, kdy byla založena Univerzita Karlova v Praze. 

V genezi českého školství není možno nezmínit osobnost Jana Ámose Komenského (1592–1670). 

Komenského dílo přineslo první ucelenou soustavu poznatků o výchově a první propracovaný 

program vzdělávání. Komenský je také autorem první systematické didaktiky. Komenského principy 

a zásady jsou v českém školství uplatňovány až do současné doby 

(Kasper, Kasperová, 2008). 

18. století je ve světové ekonomice spojeno se spoustou změn 

v oblasti hospodářského rozvoje, ale také v politickém životě. 

Z mnoha změn, které v tomto období ovlivnily další vývoj, jsou 

významné zejména zakládání manufakturní výroby a zrušení 

nevolnictví. Na všechny tyto změny reaguje také oblast 

vzdělávání. Do vzdělávací soustavy začíná vstupovat stát, který 

stanovuje všeobecnou vzdělávací povinnost pro děti poddaných. 

Ve školské soustavě tak můžeme vidět významné změny. 

Poměrně zásadní změnu v oblasti vzdělávací soustavy znamenal 

rok 1774, kdy byla Marií Terezií vydáním Všeobecného školního 

řádu zavedena povinná školní docházka pro děti ve věku 6–7 let.  

Obrázek 1 Komenský, portrét od Jürgena Ovense, po roce 16501 

Tímto dokumentem bylo umožněno vzdělání dětem z rodin, které si nemohly dovolit domácího 

učitele.  

Vzdělávací soustava tohoto období měla následující strukturu: 

1. školy triviální – rozšířené hlavně na vesnicích; 

2. školy hlavní – zřizované ve městech; 

3. školy normální – existovaly v zemských centrech. 

Změny v oblasti školství se netýkaly pouze struktury jednotlivých stupňů škol, ale znamenaly také 

změnu vzdělávání samotných učitelů. V pobělohorském období se učiteli stávali zejména vysloužilí 

vojáci, protože uměli číst, psát a počítat. Určitý posun ve vzdávání učitelské profese znamenal rok 

1775, kdy byla jako součást normální školy v Praze zřízena tzv. preparanda, což byla učitelská 

přípravka. Po uplynutí období jednoho roku, v rámci kterého budoucí učitelé působili jako pomocníci, 

jim bylo umožněno složit zkoušku učitelské způsobilosti a působit jako samostatný učitel. Při výuce 
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se učitelé mohli opírat o tzv. „methodní knihu“, která shrnovala jakási základní pedagogická 

doporučení. 

Reformy školství v 18. století byly dále realizovány synem Marie Terezie Josefem II. Byla rozšířena 

síť škol a v roce 1780 byla zavedena povinná školní docházka pro dívky. Posun zaznamenal také 

způsob vzdělávání budoucích učitelů. Pro potřeby této práce je významný vznik gymnázií, která byla 

ustanovena místo tehdy zrušených škol jezuitských (Kasper, Kasperová, 2008). 

Přelom 18. a 19. století je v české historii spojen s obdobím uvědomování si příslušnosti a hrdosti 

k českému národu. Hovoříme o období českého národního obrození. Objevuje se celá řada 

vlasteneckých iniciativ, které se nevyhnuly ani oblasti školství. Zejména na českém venkově se 

objevují učitelé s vlasteneckými názory, které se snaží uplatňovat ve své pedagogické praxi. Hlavním 

cílem český vlastenců působících v oblasti vzdělávání byla osvěta a rozšiřování používání českého 

jazyka v období silných snah o germanizaci českého národa. Stále sílící jsou pak požadavky na další 

reformu vzdělávací soustavy a posílení společenského postavení profese pedagoga. Z představitelů 

reprezentujících obrozenecké snahy v oblasti školství je možno zmínit Jakuba Jana Rybu  

(1765–1815), Bernarda Bolazana (1781–1884), Karla Slavoje Amerlinga (1807–1884) nebo 

Gustava Adolfa Lindnera (1828–1887), autora děl Obecné vychovatelství, Všeobecné vyučovatelství 

a Pedagogika na základě nauky o vývoji přirozeném, kulturním a mravním. 

Významné změny ve školství 2. poloviny 19. století znamenalo zrušení absolutismu v Rakousku. 

Významným krokem dalších snah v rozvoji českého školství bylo zrušení poddanství 7. září 1848 

(Štaif, 1990). 

V roce 1869, konkrétně 14. května, byl přijat a vydán Základní školský zákon (tzv. Hasnerův zákon), 

který ustanovuje osmiletou povinnou školní docházku a významným způsobem mění systém 

elementárního školství (Kasper, Kasperová, 2008). 

V následujícím období byly zřízeny školy obecné a měšťanské, zavedeny nové vyučovací předměty 

(přírodopis, zeměpis, dějepis, měřictví, tělocvik a ruční práce). Nastaveny byly jakési úvazky pro 

učitele, které zastropovaly maximální počet vyučovacích hodin pro každého pedagoga na 30 hodin 

týdně. Stanoven byl také nejvyšší počet žáků ve třídě na 80. Další změnou bylo posílení sociálního 

postavení pedagogů stanovením pravidelného vyplácení služného a právo na penzi. S tím byl spojen 

požadavek na další vzdělávání pro výkon učitelské profese. Učitelé se začínají vzdělávat na čtyřletých 

učitelských ústavech (Veselá, 1988). 

Dne 28. října 1918 získal český národ po dlouhých třech stoletích svou nezávislost. Po vzniku 

samostatného Československa zůstaly v platnosti zákony platící v období rakousko-uherské 

monarchie. Provedeny byly pouze dílčí úpravy. Z pohledu vzdělávací soustavy byla jednoznačná 

snaha snížit počet žáků na jednoho učitele z původních 80 na 60. V oblasti školství pak byly postupně 

prováděny následující změny: 

1. zvýšení počtu všech typů škol na území nového státu; 

2. posílení úlohy státu ve školství a omezení úlohy církve; 

3. obsahová modernizace školství; 

4. snaha zvýšit odbornost učitelů posílením jejich vysokoškolského studia. 

Všechny tyto změny byly vyvrcholením dlouhodobých snah o zrovnoprávnění českého školství 

v počtu škol jednotlivých stupňů vzdělávací soustavy. Jako hlavní cesta řešení poválečného školství 

byla jeho centralizace. Zákon ze dne 9. dubna 1920 posílil hlavně úlohu ministerstva školství 

a národní osvěty (Veselá, 1988). 

Další snahou o dosažení cíle centralizace českého školství bylo přijetí tzv. „Malého školského 

zákona“ v roce 1922. Touto právní úpravou došlo ke sjednocení národních škol, a to jak po stránce 

obsahové, tak po stránce organizační. 

Významnou osobností českého školství meziválečného období je bezesporu první československý 

prezident Tomáš Garrigue Masaryk (1850–1937). Neexistuje sice jeho ucelená publikace 



45 
 

z pedagogické oblasti, jeho dílo se však stává ideovým zdrojem české školy, vědy a výchovy, kde 

podle něho stojí v centru pozornosti mravní formování osobnosti. 

Z dalších významných osobností, které se v této době podílely na formování školské soustavy, je 

možno zmínit Lindnerova nástupce Františka Drtinu (1861–1925) nebo Josefa Úlehlu (1852–1933), 

který se snaží prosazovat myšlenky Jean-Jacquese Roussea v českém školství. Nejvýznamnější 

osobností meziválečného Československa byl bezesporu Otakar Kádner (1870–1936). Byl 

profesorem pedagogiky na Univerzitě Karlově v Praze a je autorem celé řady rozsáhlých prací z oboru 

pedagogiky. Na stejné univerzitě pak působil Václav Příhoda (1889–1979), který byl významným 

zastáncem reforem aplikovaných v českém školství v období první republiky (Kasper, Kasperová, 

2008). 

Dlouhodobé úsilí celé řady významných osobností o rozvoj školství v českých zemích přerušila 

nacistická okupace. Rozpoutání 2. světové války a ztráta samostatnosti měla neblahé důsledky na 

celou společnost a dotkla se také vzdělávací soustavy. Je možno říci, že fašistická okupace znamenala 

pro české školství jeho absolutní deformaci a absolutní přizpůsobení se potřebám germanizace 

a fašistické politice. Zavedeno bylo povinné vyučování v němčině, která se postupně stává hlavním 

vyučovaným předmětem. V souladu s fašistickou filozofií bylo studium na středních školách 

znemožněno žákům židovského původu. Významně byla změněna struktura českého školství a obsah 

přizpůsoben potřebám nacistického státu. 

Od konce 2. světové války v roce 1945 do roku 1948 probíhal v českých zemích boj jednotlivých 

politických stran o poválečnou nápravu našeho školství a o jeho další charakter, směřování a podobu. 

Vítězství KSČ v roce 1948 tento boj ukončilo. 21. dubna 1948 byl schválen školský zákon, který na 

dlouhou dobu významným způsobem ovlivnil vývoj českého školství v duchu marxisticko-leninské 

ideologie, v rámci níž byla zdůrazněna političnost škol. Došlo také k prodloužení povinné školní 

docházky z osmi na devět let. 

Nový model aplikované státní školy byl třístupňový: 

1. národní škola (1.–5. ročník); 

2. škola střední (6.–9. ročník); 

3. školy povinné a výběrové – gymnázia. 

V roce 1976 byl přijat koncept nové podoby základního školství. První stupeň zahrnoval pouze 1.–4. 

ročník. Tato změna tedy znamenala zkrácení docházky na základní školu opět z devíti pouze na osm 

let. Jelikož byla uzákoněna povinná desetiletá školní docházka, dokončovali si ji žáci v prvních dvou 

ročnících středních škol (Štverák, 1983). 

Změny politického režimu v roce 1989 významně ovlivnily také oblast vzdělávání v českých zemích. 

V roce 1989 byla platná právní úprava pro základní a střední vzdělávání, zákon o soustavě základních, 

středních a vyšších škol, školský zákon, č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol. 

Změny nastartované listopadovými událostmi roku 1989 však vyvolaly potřebu novelizovat tuto 

legislativní normu. 

Základní změny v oblasti vzdělávání po roce 1989 obsahovala novela školského zákona č. 171/1990, 

Sb., která významně měnila charakter českého školství. Byla uzákoněna devítiletá povinná školní 

docházka, prodloužena docházka na základní školu z osmi na devět let a také byl umožněn vznik 

víceletých gymnázií pro nadané žáky. A to nejen v podobě státních škol, ale také byla umožněna 

činnost soukromých a po dlouhé době také církevních škol. Touto zákonnou úpravou skončil po 

dlouhé době monopol státu ve školské vzdělávací soustavě. 

Oblast středního vzdělávání v současné době upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a zákon 

č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. 
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Rok 2004 byl rokem příprav změn kurikulárních dokumentů ve školské vzdělávací soustavě. Pro 

věkovou skupinu 3–19 let byly přijaty dokumenty, které upravují systém vzdělávání na dvou 

úrovních: úrovni státní a úrovni jednotlivých typů škol. 

Na úrovni České republiky je vládní představa vzdělávacího systému zastřešovaného Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) popsána třemi dokumenty: Národní program rozvoje 

vzdělávání (Bílá kniha), Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (Strategie 2020) 

a Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období  

2015–2020 (Dlouhodobý záměr ČR). 

Hlavním cílem vzdělávání v České republice má být rozvoj dovedností žáků, které jsou v současném 

světě stěžejní pro praktický život, tj. schopnost komunikovat, umět se učit, umět pracovat v týmu, být 

schopen nést odpovědnost za své jednání atd. 

Zatím posledním dokumentem, který se snaží reflektovat měnící se trendy ve společnosti a s tím 

i nutné změny ve vzdělávací soustavě, je Strategie 2030+. Jejím cílem je modernizovat vzdělávání 

tak, aby děti i dospělí obstáli v dynamickém a neustále se měnícím světě 21. století (Strategie 2030+, 

2020). 

III. Definice pojmu kritické myšlení 

Pojem kritické myšlení patří k těm, u nichž je možno najít celou řadu definicí. Obecně platí, že čím 

je pojem komplexnější, tím více existuje názorů na to, jak ho definovat. Pokud chceme u žáků 

podporovat rozvoj kritického myšlení, znamená to klást otázky takovým způsobem, aby na ně nebylo 

možno odpovědět „ano/ne“. Jde o časově náročný způsob přemýšlení, u kterého je třeba vyvinout 

určité úsilí a svůj názor podložit argumenty. Je možno říci, že využívání kritického myšlení ve 

výukovém procesu staví pedagogy do zcela nové role. Pedagog otevře téma, nastíní možnosti cesty 

a žák hledá odpovědi.  

Z celého výčtu definicí, které je možno v literatuře najít, uvádím několik příkladů, které se snaží 

obsah toho pojmu vystihnout.  

„Kritické myšlení je intelektuálně disciplinovaný proces aktivní a dovedné konceptualizace, 

uplatňování, analyzování, syntetizování nebo vyhodnocování informací získaných, nebo vytvořených, 

za pomoci pozorování, zkušeností, reflexe, uvažování a komunikace, jako vodítka k přesvědčení 

a jednání. V základní formě je založeno na univerzálních hodnotách, jako jsou: jasnost, přesnost, 

důslednost, relevance, přesvědčivost, hloubka, šířka a spravedlnost myšlení“ (Novotná, Jurčíková, 

2012, s. 62).  

„Kritické myšlení je intelektuálně natrénovaný proces aktivní a kvalifikované konceptualizace, 

používání a syntetizace a/nebo hodnocení odrazů zkušeností (prožitků), dedukce nebo sdělování jako 

vodítka k přesvědčení a následné realizaci. Kritické myšlení je disciplinovaná činnost vyhodnocování 

argumentů nebo návrhů a činění závěrů, jež mohou vést k vytváření přesvědčení a realizaci“ (Hally, 

2011). 

„Kritické myšlení znamená uchopení myšlenky, její důsledné prozkoumání, porovnání s opačnými 

názory a s tím, co už o tématu víme. Kritické myšlení je o zvídavosti, používání různých strategií 

zjišťování informací, kladení otázek a systematickém hledání odpovědí, řízení se zdravou skepsí, 

nalézání alternativ k obvyklým ustáleným postupům a o pochybnostech k hotovým soudům. Týká se 

nejen pochybování, ale i dospívání k rozhodnutím, zaujímání stanovisek a dovednosti svůj názor 

racionálně obhájit při pečlivém zvážení argumentů druhých a prozkoumání logiky těchto 

argumentů“ (Grecmanová, Urbanovská, Novotný, 2000, s. 8). 
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IV. Změny českého vzdělávacího systému 

Současný systém vzdělávání na základních a středních školách je založen na rámcových vzdělávacích 

programech (RVP) pro jednotlivé typy vzdělávání, které jsou nastavovány MŠMT. Rámcové 

vzdělávací programy jsou pro jednotlivé typy škol závaznými dokumenty, které si školy 

rozpracovávají do vlastních školních vzdělávacích programů (ŠVP). Na rozdíl od pevných učebních 

osnov, aplikovaných před politickými změnami v roce 1989, dávají školám větší volnost v rozvržení 

obsahu učiva pro jednotlivé vyučované předměty mezi jednotlivé ročníky. Podstata této změny je 

také ve způsobu realizace vzdělávání, v celkovém přístupu k žákům, jejich motivaci a ve vytváření 

podmínek pro aktivní zapojení žáků do výukového procesu. Celkový obsah učiva, vymezený 

rámcovým vzdělávacím programem, je však pro jednotlivé typy škol závazný. Školní vzdělávací 

programy jsou hlavním dokumentem každé školy od počátku kurikulární reformy v České republice 

zahájené v roce 2007. V oblasti středního vzdělávání byla kurikulární reforma rozdělena do několika 

etap. Od roku 2012 již všechny střední školy nabízejí svou strukturu obsaženou ve vlastních ŠVP. 

Systém rámcových vzdělávacích programů prošel od doby jejich vzniku několika revizemi, které se 

snaží podchytit zkušenosti s jejich fungováním ve školách. Dne 30. září 2021 byly zveřejněny 

aktualizované rámcové vzdělávací programy pro gymnázia. Aktualizace RVP pro gymnázia navazuje 

na úpravy RVP pro základní vzdělávání, a pokračuje tak v modernizaci kurikula v digitální oblasti. 

Aktualizací byla doplněna nová kompetence – tzv. digitální kompetence a nově koncipovaný obor 

Informatika v rámci tzv. „ICT revize RVP pro gymnázia.“ Změny v RVP vycházejí z požadavků 

Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 i cílů Strategie 2030+. Úprava se týká oboru vzdělání 

Gymnázium, Dvojjazyčné gymnázium a Gymnázium se sportovní přípravou. Pro zavedení nové 

Informatiky a digitální kompetence do běžné praktické výuky nabídne MŠMT společně s Národním 

pedagogickým institutem ČR (NPI ČR) školám soubor podpůrných aktivit, které budou zveřejněny 

na portálu edu.cz a webu NPI ČR (MŠMT, 2021). 

 

Obrázek 2 Národní program vzdělávání v ČR 

 

Zdroj: Alternativní školy, doslovně převzato 

Žáci základních a středních škol jsou pravidelně testováni Českou školní inspekcí (ČŠI). Výsledkem 

takového testování je porovnání kvality výuky. 

Český vzdělávací systém musí projít změnou, která bude reflektovat charakter měnící se společnosti. 

Omezení jednostranného předávání informací ze strany pedagogů a zamezení přetěžování žáků 
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informacemi, to je základ nového přístupu ke vzdělávání. Učivo musí být probíráno s cílem hlubšího 

porozumění, v širokých souvislostech bez celé řady zbytečných poznatků a informací. Učitelům tak 

bude umožněno učivo dostatečně probrat a žáci budou mít prostor informacím porozumět a aplikovat 

je v reálných situacích. Všechny základní školy budou mít k dispozici modelové školní vzdělávací 

programy, odpovídající podmínky i podporu pro zavádění změn (Strategie vzdělávací politiky České 

republiky do roku 2030+, 2020). 

Tuto skutečnost konstatoval také ústřední školní inspektor ČR Tomáš Zatloukal: „Jedním z hlavních 

důvodů tohoto stavu je skutečnost, že rámcové vzdělávací programy jsou velmi předimenzovány 

a obsahují příliš velký objem povinného vzdělávacího obsahu, který navíc v minulých letech stále 

narůstal.“ S charakteristikou současné podoby RVP souhlasí rovněž náměstek ústředního školního 

inspektora Ondřej Andrys: „Předimenzovanost rámcových vzdělávacích programů spolu s vysokými 

počty žáků ve třídách však do značné míry nutí učitele vyučovat po většinu času pouze tzv. frontálně, 

protože jinak by všechna povinná vzdělávací témata nemohli stihnout pokrýt“ (ČŠI, 2018). 

Kromě oficiálního dokumentu MŠMT, který nastiňuje nové přístupy české vzdělávací soustavy, 

vznikají také další iniciativy. Univerzita Karlova zahájila ve středu 10. června 2020 činnost nového 

think tanku „Vzdělávání21“. Jedná se o odbornou platformu univerzity, jejímž cílem je systematicky 

zlepšovat vzdělávací soustavu a posilovat moderní pedagogické přístupy a metody, včetně kultivace 

veřejné debaty o tématech školství.  

Členy think tanku jsou přední odborníci z akademické oblasti i praxe, kteří se dlouhodobě věnují 

zlepšování oblasti školství (UK, 2021). Jakým směrem by se mělo v budoucnu ubírat české školství?  

Předložené návrhy změn je možno shrnout do sedmi bodů: 

1. Hodnocení – je třeba zcela změnit systém hodnocení ve škole. A to nejen formativní 

hodnocení žáků, ale i funkční hodnocení škol a učitelů.  

2. Modernizace – základem je modernizace technická a technologická, ale procesem 

modernizace musí projít také organizace řídicích procesů.  

3. Normy – pro nový přístup ke vzdělávání je třeba inovovat zákony, vyhlášky, předpisy, 

pravidla, směrnice a metodické pokyny.  

4. Smysl – žáci musí vědět, proč se některé věci učí, tzn., že součástí výukového procesu musí 

být předávání informací v souvislostech. Jasně musí být definován smysl školní výuky, smysl 

kurikula, výchova k hledání a nalézání smyslu v činnostech.  

5. Spolupráce – nezbytná je zpětná vazba a spolupráce, a to spolupráce učitelů mezi sebou, 

ředitele a učitelů, učitelů a žáků, spolupráce školy a rodiny.  

6. Gramotnosti – rozvoj gramotnosti žáků musí reflektovat požadavky společnosti 21. století. 

Jde tedy o gramotnosti nejen počítačové, ale též mediální, environmentální, zdravotní. 

7. Odpovědnost – žáci si musí osvojovat nutnost odpovědnosti za své chování a své činy. 

 

K největším problémům žáků základních a středních škol v České republice patří čtenářská 

gramotnost. Schopnost porozumět textu a interpretovat informace, které z něho vyplývají, je pro 

většinu žáků velký problém. Žáci by si měli v průběhu vzdělávacího procesu osvojovat základy 

kritického myšlení, které vyžaduje přemýšlení nad textem a aktivní přístup k informacím. 

Šetření PISA (Programme for International Student Assessment), které bylo provedeno v rámci zemí 

OECD, proběhlo v roce 2018. Otázky byly formulovány tak, aby bylo možno zjistit, zda žáci dokáží 

rozeznat informaci subjektivní od zkreslené. Výsledky pro Českou republiku nejsou příliš příznivé. 

Z členských zemí OECD skončili na horší pozici pouze žáci ze tří zemí: Kolumbie, Koreje 

a Slovenska (ČŠI, 2019). 
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Výsledek průzkumu je zobrazen na následujícím obrázku 3: 

 

Obrázek 3 Podíl žáků, kteří dokážou odlišit fakta od názorů a kteří se toto učili ve škole 

 

Zdroj: ČŠI (2021, s. 11), doslovně převzato 

V. Závěr 

Kritické myšlení (angl. critical thinking) se obecně charakterizuje jako nezávislé myšlení, které 

informace chápe jako východisko, hledá rozumné argumenty, začíná otázkami a problémy a zároveň 

je i myšlením společnosti. Tento druh myšlení je založen na individuálním přístupu a svobodě se sám 

za sebe umět rozhodnout a zároveň buď přijmout, či odmítnout myšlenky někoho druhého. Vše se 

děje na základě uvažování, a to jak svobodného a nezávislého, tak hlavně vlastního. Kritické myšlení 

se neobejde bez informace, která je východiskem pro kritické myšlení. Aby bylo možno nezávisle 

a kriticky myslet, je nejdříve zapotřebí znát fakta, teorie, hypotézy, data a pojmy. Tento druh myšlení 

začíná vždy nejdříve položenými otázkami a také problémy, kterými je nutno se zabývat a začít je 

řešit. Kritické myšlení napomáhá ke zlepšení vyjadřovacích schopností, zároveň podporuje 

čtenářství, pomáhá nám udělat si na věc vlastní názor a umět správně argumentovat. Podněcuje 

schopnosti spolupracovat s ostatními, respektovat různá odlišná stanoviska, podporuje kritickou práci 

s informacemi a pomáhá si osvojené informace uchovat. Studentům tak může efektivními metodami 

pomoci k lepším výsledkům v oblasti učení. V této oblasti se kritické myšlení zabývá všemi procesy 

učení, interpretačních schopností, představami, zpracováním nových informací a motivací k učení. 

Aplikace kritického myšlení ve výuce je proces, který je náročný jak pro žáky, tak pro pedagogy. 

V humanitních předmětech je prostor pro nové metody práce s žáky ve smyslu implementace 

kritického myšlení určitě větší než v předmětech založených na přírodních vědách. I zde je ale prostor 

pro aplikaci nových metod výuky založených na pozorování a vlastních zkušenostech. 

  



50 
 

Literatura 

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Česká školní inspekce: Současné nastavení RVP zhoršuje kvalitu 

vzdělávání v České republice [online]. ČŠI cit. [2021-11-29]. Dostupné z: 

http://www.pedagogicke.info/2018/12/ceska-skolni-inspekce-soucasne.html 

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Čtenářství ve 21. století [online]. ČŠI cit. [2021-12-03]. Dostupné z: 

https://www.csicr.cz/CSICR/media/Prilohy/2021_p%c5%99%c3%adlohy/Dokumenty/PISA_2018_

Ctenarstvi_21_stoleti.pdf 

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE: Mezinárodní šetření PISA 2018. Národní zpráva [online]. ČŠI cit. 

[2021-12-03]. Dostupné z: 

https://www.csicr.cz/Csicr/media/Prilohy/PDF_el._publikace/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD%20

%C5%A1et%C5%99en%C3%AD/PISA_2018_narodni_zprava.pdf 

GAVORA, P. (2000). Úvod do pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Paido. ISBN 80-85931-79-6. 

GRECMANOVÁ, H., E. URBANOVSKÁ a P. NOVOTNÝ, (2000). Podporujeme aktivní myšlení 

a samostatné učení žáků. Olomouc: Hanex, 2000. ISBN 80-85783-28-2. 

HALLY, T., (2011). Critical Thinking and Creative Thinking. Mensa International Journal, 

prosinec 2011, číslo 555, přeložil Petr Psutka. Myšlení kritické a kreativní. Dostupné z: 

http://casopis.mensa.cz/veda/mysleni_kriticke_a_kreativni.html 

KASPER, T. a D. KASPEROVÁ, (2008). Dějiny pedagogiky. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-

80-247-2429-4. 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Aktualizace rámcových 

vzdělávacích programů pro gymnázia [online]. MŠMT cit. [2021-11-29]. Dostupné z: 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/aktualizace-ramcovych-vzdelavacich-

programu-pro-gymnazia?highlightWords=RVP 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Strategie vzdělávací politiky 

České republiky do roku 2020 [online]. MŠMT [cit. 2016-03-15].  Dostupné z: 

http://www.msmt.cz/uploads/Strategie_2020_web.pdf 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Strategie vzdělávací politiky 

České republiky do roku 2030+ [online]. MŠMT [cit. 2021-11-28]. Dostupné z: 

https://www.msmt.cz/uploads/Brozura_S2030_online_CZ.pdf 

NOVOTNÁ, J. a J. JURČÍKOVÁ, (2012). Kritické a tvořivé myšlení v edukaci a výzkumu. Brno: 

Paido. 2012. ISBN 978-80-7315-239-0 

ŠTAIF, J., (1990). Revoluční léta 1848–1849 a české země. Praha: Historický ústav ČSAV. ISBN 

80-85268-01-9. 

UNIVERZITA KARLOVA. Vzdělávání21 [online]. UK cit. [2021-11-29]. Dostupné z: 

https://vzdelavani21.cz/V21-12.html 

VESELÁ, Z., (1988). Vývoj českého školství. Praha: SPN. 

  

http://www.pedagogicke.info/2018/12/ceska-skolni-inspekce-soucasne.html
http://www.msmt.cz/uploads/Strategie_2020_web.pdf


51 
 

KRITICKÉ MYŠLENÍ VE ŠKOLE  

Zuzana Miklušová1 

Abstract  

The paper deals with the issue of critical thinking in school. It explains the term critical thinking, 

including the definition framework, informs about models of critical thinking and also deals with 

assessment methods and methods for the development of critical thinking. The aim of the paper is to 

offer a general insight into the issue of critical thinking with application to the school environment. 

Keywords 

Critical Thinking, Models of Critical Thinking, Methods of Development, Critical Thinking in School 

I. Úvod 

Termín kritické myšlení bychom mohli charakterizovat jakožto myšlení, které je nezávislé. Je to 

„práce“, kterou můžeme vytvářet jedině sami pro sebe, poněvadž nikdo nemůže kriticky myslet za 

druhé. Ve školách, ve třídách, kde žáky učíme kriticky myslet, si každý z nich vytváří vlastní názory 

a přesvědčení, vlastní hodnoty, což je pro fungování v dnešní společnosti více než žádoucí a potřebné. 

„Studenti a žáci musejí pociťovat svobodu myslet za sebe samé, rozhodovat o složitých otázkách, které 

se jich týkají“ (Klooster, D. 2001). 

Pedagogové by si měli klást za cíl rozvoj takovéhoto myšlení u svých žáků a studentů, aby si tito žáci 

dokázali vytvořit vlastní úsudek a byli zvídaví. Pro rozvoj kritického myšlení se tedy škola, jakožto 

instituce, jeví jako nejoptimálnější výchozí stanice, základna, poněvadž právě ve škole předáváme 

poznatky a učíme vědomostem a dovednostem, můžeme tedy učit i kriticky myslet. Podpora 

kritického myšlení ve vzdělávacím procesu a jeho rozvoj obecně nám poskytuje jedinečnou možnost, 

jak tento druh nezávislého myšlení u dětí podporovat.  

„Kritické myšlení by se mělo stát jedním ze zásadních cílů vzdělávání, přesto se však žáci spíše nežli 

to, jak se naučit myslet učí, co si myslet“ (Lombardi, 2020). Mnozí pedagogové rovněž nevědí, co si 

pod tímto pojmem představit, jaký je jeho obsah. Bez nadsázky lze však tvrdit, že se jedná o jednu 

z klíčových kompetencí v pedagogice v dnešní době, neb není problém informace získat, problémem 

se však stává umět s nimi adekvátně pracovat. Kritické myšlení předpokládá určitou dávku pokory 

a schopnosti myslet čistě, přesně, a pokud je to možné, jednat na základě svých znalostí 

(Paul, Heaslip, 1995).  

II. Kritické myšlení a jeho definiční rámec 

Myšlení můžeme považovat za lidskou přirozenost, na což ostatně poukázal i René Descartes svým 

výrokem „Myslím, tedy jsem“ (Descartes, 1992, s. 26). Naše myšlení je však mnohdy ovlivněno 

emocemi, předsudky a nesprávnými informacemi, na což ostatně upozorňoval i Sokrates, který je 

považován za průkopníka kritického myšlení, neboť prostřednictvím své metody dotazování 

prakticky ukázal, jak je lidské myšlení mnohdy nelogické. Díky hlubšímu poznání tématu, kritickému 

zhodnocení a zpochybňování dokázal poukázat na nelogičnost argumentů a vést je k hlubšímu 

zamýšlení (Bendlová, 2020). 

Existuje celá řada různých definic kritického myšlení, například dle Roberta Ennise (Ennis, 2016, 

s. 2) je kritické myšlení definováno jako „rozumné reflexivní myšlení zaměřené na rozhodování 

o tom, čemu věřit nebo co dělat“. Moore a Parker (2009, s. 3) definují kritické myšlení jako „pečlivé 

použití rozumu při rozhodování, zda je tvrzení pravdivé“. Křivohlavý (2009) uvádí, že „kritické 

myšlení (otevřenost mysli) je definováno jako ochota aktivně vyhledávat argumenty, které hovoří proti 
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tomu, co daný člověk považuje za „jisté“ – proti jeho vlastnímu pojetí a oblíbenému (milovanému) 

přesvědčení, proti jeho vlastním cílům a plánům“ (Křivohlavý, 2009, s. 75). A podle Davida 

Kloostera (2001), který je považován za jednoho z nejznámějších propagátorů kritického myšlení 

u nás, jsou základními prvky kritického myšlení tyto faktory: 

1. Kritické myšlení je nezávislé, což znamená, že každý člověk myslí sám za sebe, vytváří si 

vlastní názory, přesvědčení a hodnoty.  

2. Získání informace je východiskem, a nikoli cílem kritického myšlení. Aby člověk mohl 

kriticky myslet, potřebuje nejprve získat velké množství různých názorů, informací, hypotéz, 

dat atd.  

3. Kritické myšlení začíná hledáním a stanovením otázek a problémů, které se mají řešit. 

Formulace problému, nad kterým je třeba se zamyslet, je základem procesu kritického myšlení 

a úzce souvisí s lidskou zvídavostí.  

4. Kritické myšlení hledá rozumné argumenty. Tím však nevylučuje existenci jiných argumentů. 

Kritický myslitel se snaží najít důkazy a argumenty, které považuje za nejlogičtější 

a nejpraktičtější, avšak bere v úvahu i argumenty jiné.  

5. Kritické myšlení je myšlením ve společnosti. K ověřování a zdokonalování myšlenek 

a pohledů na různá témata dochází prostřednictvím interakce s druhými lidmi, čtením jejich 

textů, debatami a někdy dokonce hádkami. Nezbytná je však otevřenost vůči názorům 

druhých, aktivní naslouchání a vzájemná tolerance (Bendlová, 2020). 

Podle publikace Developing critical and creative thinking: in science3 můžeme kritické myšlení 

chápat jako schopnost rozhodnout se, čemu věřit, čemu nevěřit, klást si otázky, shromažďovat a třídit 

informace, logicky fakta odůvodňovat a docházet k důvěryhodnému závěru o světě. 

Kritické myšlení tedy můžeme definovat jako myšlení, které je nezávislé, získání informací je 

východiskem a nikoliv cílem kritického myšlení, začíná otázkami a problémy, které se mají řešit, 

hledá rozumné argumenty a je myšlením společnosti (Paitlová, 2015).  

Skrz záplavu informací, které máme k dispozici z masmédií či internetu, je potřeba se dobře 

zorientovat a k tomu nám může pomoci právě kritické myšlení. Pozitivní je, že se kritickému myšlení 

začíná věnovat stále větší pozornost a to nejen u nás, ale i v zahraničí. 

III. Modely kritického myšlení 

S kritickým myšlením se pojí konkrétní modely, které můžeme v praxi využívat. Mezi ty nejznámější 

patří: 

• Integrovaný model myšlení HOTS – dle tohoto modelu se myšlení skládá ze tří hlavních 

pilířů: základního myšlení, kritického myšlení a kreativního myšlení. Základní myšlení 

představuje jakýsi vědomostní základ, informace, které si uchováváme do paměti. Kritické 

myšlení následně s těmito informacemi pracuje – propojuje je, klasifikuje, hodnotí  

a porovnává. Pro to, aby kritické myšlení kvalitně fungovalo, je tedy potřeba mít bohatou 

základnu informací. Kreativní myšlení má následně vytvářet ze základního myšlení informace 

nové a užitečné. Toto myšlení označujeme jako divergentní, tedy takové, které směřuje 

k různým nápadům a myšlenkám a rozšiřuje možnosti dané osoby (Chytková, 2013). 

• Model E-U-R – tvoří důležitou součást kritického myšlení, neboť v sobě zahrnuje sled 

různých učebních aktivit a činností, v nichž si žák uvědomuje vztahy v poznatcích a snaží se 

hledat vlastní východisko problému (zpracovává informace, vyhodnocuje dosaženou změnu). 

Název E-U-R vychází z názvů jednotlivých fází. 

E – značí evokaci, generování všeho, co žáci o daném tématu, kterým se budou zabývat, vědí.  

U – jako uvědomění si významu informací při práci se zdrojem (text, učitel, video, expert 

z řad spolužáků apod.) a porovnávají informace, které uvedly v evokaci, s těmi, které 

poskytuje zdroj. Tato fáze nabízí žákům se na učení aktivně a samostatně podílet (Hausenblas, 

Košťálová, 2006).  
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Tranzitní, neboli závěrečnou fází je R – reflexe, kdy se žák k procesu učení vrací a formuluje 

nový pohled na dané téma. Ačkoliv je modelů pro plánování výuky velké množství, model E-

U-R lze považovat za model účinný a jednoduchý, dávající prostor tzv. přirozenému učení. 

Model E-U-R je v našem vzdělávacím systému známý především díky programu Čtením a 

psaním ke kritickému myšlení (Reading and Writing for Critical Thinking, dále jen RWCT). 

Vzdělávací program RWCT nabízí učitelům konkrétní metody a strategie použitelné na všech 

stupních vzdělávání. Přestože je program postaven na teoretických poznatcích z oblasti 

pedagogiky, psychologie či literatury, zdůrazňuje nejen přímé prožití učebních činností, ale 

také jejich následnou analýzu (https://kritickemysleni.cz/o-programu/).  

Pro tento program je charakteristické zejména: 

1. promyšlené a strukturované využití čtení, psaní a diskuse k rozvíjení samostatného myšlení 

žáků, k podnícení potřeby i schopnosti celoživotního vzdělávání, tvořivého přístupu 

k novým situacím, schopnosti spolupracovat a respektovat názory druhých; 

2. aktivní učení odehrávající se ve fázích evokace – uvědomění si významu informací – 

reflexe; 

3. změna učitelova postavení v procesu výchovy a učení a změna komunikace mezi učitelem 

a žáky a mezi studenty navzájem; 

4. využití faktografických znalostí k řešení problémů a jako materiálu k rozvíjení 

myšlenkových operací, vyvážený poměr mezi znalostmi, dovednostmi a rozvíjenými 

postoji; 

5. zohlednění skutečných žákových zájmů a potřeb; 

6. žákova neustálá reflexe vlastního učení jako jeden z nástrojů celoživotního vzdělávání; 

7. důraz na spolupráci žáků, využití celé škály kooperativních metod; 

8. hodnocení učebního procesu, ne jen výsledku učebního procesu; 

9. žákovo ztotožnění se s cíli učení – žák cílům rozumí a později si je i samostatně formuluje  

a sleduje míru jejich dosahování; 

10. třída jako učící se společenství otevřené novým nápadům a netradičním řešením. 

Základním rámcem v tomto programu je tzv. třífázový cyklus učení. 

Primárním cílem tohoto programu je, aby se žáci stali samostatnými mysliteli, aby byli 

samostatní a zvídaví a ctili lásku k vědění (Košťálová, 2007). 

• RED model – tento model je třífaktorový, kdy je zkratka RED rovněž tvořena počátečními 

písmeny jednotlivých fází. R – Recognize assumptions, značí rozpoznání domněnek, E – 

Evaluate arguments – hodnocení argumentů a D – Draw conclusions – vyvození závěrů. 

V tomto případě lze každou z fází využít zcela samostatně. 

IV. Metody posuzování kritického myšlení 

K posuzování úrovně kritického myšlení můžeme využít několik metod, je však velmi důležité, 

abychom metodu volili dle účelu hodnocení. Žádný test není vhodný pro všechny účely a také cíle 

hodnocení úrovně kritického myšlení mohou být různé (Reid, 2000). 

V českém prostředí je jako jediný používán Watson-Glaserův test hodnocení kritického myšlení, 

v originále Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal (CTA). Tento test se skládá z pěti subtestů, 

kterými jsou úsudek, rozpoznávání domněnek, dedukce, interpretace a hodnocení argumentů (Kováč, 

2000). Kritické myšlení je v tomto případě chápáno jako propojení postojů, vědomostí a dovedností, 

a to zejména pozitivních postojů k pátrání a touze dobrat se pravdy, vědomostí o fungování 

(především výrokové) logiky, abstrakci, generalizaci apod.  

K dalším metodám posuzování kritického myšlení řadíme Kalifornský test dovedností kritického 

myšlení (California Critical Thinking Skills Test; Facione, 1990.) Tento test prošel dlouhým vývojem 

a v současnosti jej tvoří skupina testů, které jsou uzpůsobeny pro různé věkové kategorie či stupně 

vzdělání. Jeho obsah tvoří 6 subtestů zaměřujících se na celkové dovednosti uvažování, analýzu, 
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interpretaci, evaluaci, inferenci, explanaci, dedukci, indukci a počty. Odpovědi mohou žáci volit 

pomocí formy „multiple choice“, tzn., odpověď mohou volit mnohonásobně, přičemž je vždy jen 

jedna odpověď správná. Tento test se nezaměřuje na znalosti žáků, nýbrž na každodenní otázky 

běžného života. Všechny informace potřebné pro správné zodpovězení položek jsou obsaženy 

v zadání (Insight Assessment – a division of California Academic Press, 2019). 

K testování úrovně kritického myšlení lze využít i Cornellský test kritického myšlení (Cornell Critical 

Thinking Test), jehož autory jsou Robert Ennis a Jason Millman. Test byl vyvinut v roce 1985 ve 

dvou variantách různé obtížnosti. Za zmínku bezesporu stojí také Ennis-Weirův esejový test 

kritického myšlení (The Ennis-Weir Critical Thinking Essay Test). Předmětem této metody je psaní 

eseje. Testovanému je předložen složitý a komplexní argument a jeho úkolem je reagovat na něj 

formou jiného komplexního argumentu.  

Dle autorů můžeme na test pohlížet následovně: „Ve srovnání s argumenty zvažovanými v mnoha 

deduktivních logických testech, argumenty v reálném světě vyžadují značnou interpretaci, vyžadují 

hodnocení obsahu i formy, často mají hodnotové dimenze a nemají mechanické rozhodovací postupy. 

Toto je test reálného světa“ (Ennis, Weir, 1989). Test je určen zejména pro studenty středních a 

vysokých škol, nicméně je lze využít i u žáků druhého stupně základní školy. Použití této metody je 

vhodné nejen pro měření úrovně kritického myšlení, ale také jako učební nástroj pro jeho rozvoj 

(Ennis, Weir, 1989). 

Další metodou posuzování úrovně kritického myšlení je Mezinárodní test kritického myšlení 

(International Critical Thinking Test) autorů Lindy Elder a Richarda Paula. Tento test je určen 

primárně pro vysokoškolské studenty. Obsahem testu jsou dvě základní části – nejprve testovaný 

obdrží úryvek textu, který si má pečlivě přečíst a následně zodpoví na 8 otevřených otázek, které se 

zaměřují na klíčové komponenty v jeho myšlení. Dále je respondentovým úkolem vyjádřit se 

k článku, k jeho silným a slabým stránkám atd. a své hodnocení vysvětlit a podložit argumenty. Každý 

test musí být individuálně vyhodnocován kompetentní osobou. Opět však platí, že výběr výchozího 

textu musí provádět kvalifikovaný odborník (Foundation for Critical Thinking, nedatováno). 

 

V. Metody pro rozvoj kritického myšlení 

Základními metodami pro rozvoj kritického myšlení jsou například myšlenková mapa, pětilístek, 

brainstorming, insert, klíčová slova, volné psaní, párové čtení, čtení v rolích a další.  Některé metody 

lze využít již od prvního ročníku, kdy žáci formulují své myšlenky ústně a postupně k nim přidávají 

dovednost psaní. Metody je nutno volit s ohledem na věk, na probíranou látku či cíl výuky. Do výuky 

se řadí postupně a jsou naplánovány jak na kratší úsek výuky například jako zpestření, tak na delší 

úsek například ve formě projektového vyučování (Šebestová, 2006). Vybrané metody níže stručně 

přiblížíme. 

 

• MYŠLENKOVÁ MAPA slouží pro přehledné a vizualizované zaznamenávání problému nebo 

situace, kterou je možné si dobře zapamatovat a následně souvisle popsat. Pomocí 

myšlenkové mapy můžeme navrhovat složitý projekt, opakovat učivo, tvořit systém, 

vzájemně spolu komunikovat, je prostředkem k vytváření asociací. Hodí se i pro prezentaci, 

je výbornou pomůckou při psaní slohových prací, mluvních cvičení a referátů. Při vytváření 

myšlenkové mapy používáme klíčových slov, obrázků a symbolů.  
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Obrázek 1 Schéma metody myšlenková mapa 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

• PĚTILÍSTEK – podstatou této metody je shrnout téma, postoj či názor. Autor má své pojetí 

vyjádřit co nejvýstižněji, přičemž se nehodnotí, co je a co není tzv. špatně (Altmanová, 2014). 

1. První řádek tvoří jednoslovné téma, námět, název (obvykle podstatné jméno). 

2. Druhý řádek obsahuje dvouslovný popis námětu, jeho podstatných vlastností, jak je vidí 

pisatel (odpověď na otázku, jaký je námět). V tomto případě se jedná zpravidla o dvě 

přídavná jména. 

3. Třetí řádek je sestaven ze tří slov vyjadřujících dějovou složku námětu – co téma 

dělá nebo co se s ním děje. Použijeme tři slovesa. 

4. Čtvrtý řádek představuje věta o čtyřech slovech vztahující se k námětu. Sloveso může 

chybět. 

5. Poslední řádek uvádí jednoslovné synonymum, které rekapituluje, opětně formuluje 

podstatu námětu (Altmanová, 2014). 

 

Obrázek 2 Schéma metody pětilístek 

 
__________ 

__________   __________ 
__________     __________     __________ 

__________   __________     __________   __________ 
__________ 

 

 

Mikuláš 

vousatý          spravedlivý 

odměňuje              chrání              přátelí se 

ochránce spravedlnosti, dobrých skutků, pravdy 

přítel 
 

Zdroj: vlastní zpracování 

  

Kritické 
myšlení

nezávislé 
myšlení

brainstorming
E-U-R

model



56 
 

• BRAINSTORMING značí metodu nalezení nových podnětů, žáci touto metodou nabízí své 

myšlenky a postřehy. Toto netradiční řešení je bez vnějšího zásahu, učitel myšlenky 

zaznamenává například na tabuli, ale výroky nehodnotí. Po ukončení této fáze se odstraní to, 

co je nevhodné. Brainstorming je efektivní metoda, která v sobě spojuje nové myšlenky 

s myšlenkami odvozenými a vede k vyvození závěru.  

Obrázek 3 Schéma metody brainstorming 

 

 

 

• prázdniny 

• sníh 

• dárky 

• rodina 

• stromeček 

• zima 

• ozdoby 

Zdroj: vlastní zpracování 

• Metoda I.N.S.E.R.T – tuto metodu lze využít v průběhu studia, při četbě naučeného textu. 

Jedná se o jednu ze základních metod kritického myšlení, kdy pomocí značek vyjadřujeme 

vztah k informacím v článku. Značky pomáhají s udržením pozornosti a pomáhají 

s porozuměním textu. Díky tomu se žáci učí svá sdělení promýšlet, nikoliv biflovat 

nazpaměť. Tato metoda pomáhá získat z textu informace, analyzovat text při prvním čtení, 

informace vybírat dle důležitosti, informace třídit a propojovat známé s novým.  

Používáním metod kritického myšlení ve výuce se učitelé stávají partnery a žáci jsou spolutvůrci 

učebního procesu. 

VI. Kritické myšlení ve škole 

Dle Křivohlavého (2009) se kritické myšlení modifikuje vlivem školy a zvyšuje se spolu s věkem. 

Hlavní roli hraje přístup školy k výuce myšlení a nesporný vliv má také přístup rodičů, zda vedou své 

děti k myšlení otevřenému nebo uzavřenému. K tomu, aby bylo kritické myšlení ve škole rozvíjeno, 

může docházet různými způsoby, přičemž nejvýznamnější vliv na to, jak zlepšit schopnost kriticky 

myslet, mají výukové metody. Pedagog výukové metody vybírá nejen podle věku dítěte, ale také 

podle učiva a časových možností. Většina z metod kritického myšlení je nenáročná, snadno 

použitelná a žáci si díky nim nejen učivo osvojují, ale také opakují.  

Na základních školách se nejčastěji využívají metody INSERT, Brainstorming a Pětilístek. Oproti 

běžné frontální výuce se dovednost kritického myšlení u žáků rozvíjí lépe experimentálním přístupem 

v přírodovědných předmětech či diskusní formou výuky u předmětů humanitních (Kováč, 2000). 

K tomu, aby bylo kritické myšlení ve škole rozvíjeno, musí být splněny určité podmínky. Mezi ty 

základní řadíme bezpečné prostředí, tedy takové, ve kterém se žák nemusí bát posměšků svých 

spolužáků, pokárání od učitele či trestu. Také učitel by měl být otevřený novým nápadům 

a myšlenkám, dokázat přijmout jiný, nový pohled na věc. Dále by měl být schopen žáky za kritické 

myšlení oceňovat, poskytnout jim dostatek času a příležitostí se nad daným tématem zamýšlet, což 

v praxi bývá spíše upozaďováno, neboť se pedagogové snaží probrat co nejvíce učiva (Grecmanová 

et al., 2000). V současné době se Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále je MŠMT) 

zaobírá sestavením plánu pro vzdělávání s názvem Strategie 2030+. Jedná se o jakousi koncepci, 

která si klade za cíl zachovat kontinuitu vzdělání i po uplynutí tohoto období, tedy roku 2030. Při 

                         Vánoce 
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sestavování této strategie byla pořádána řada konferencí a diskuzí směřujících k identifikaci témat, 

která je potřeba do ní zahrnout (Veselý, 2019). Jedním ze dvou hlavních strategických cílů je 

„…zaměřit vzdělávání více na získání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní i osobní 

život“ (Veselý, 2019), ke kterému byly stanoveny dvě strategické linie, konkrétně strategická linie 1: 

„Proměna obsahu a způsobu vzdělávání“ (Veselý, 2019) a strategická linie 2: „Podpora učitelů, 

ředitelů a dalších pracovníků ve vzdělávání“ (Veselý, 2019). Na panelových diskuzích a odborných 

konzultacích k tomuto cíli byla opakovaně zmiňována potřeba rozvoje kritického myšlení u žáků a 

studentů různých stupňů vzdělávání. 

Přestože se ve vzdělávacích programech škol kritické myšlení uvádí jako soubor dovedností, který je 

potřeba rozvíjet, není tento pojem dostatečně definován a tedy je na místě explicitně uvést, co se 

kritickým myšlením rozumí (Lombardi, 2021). Z hlediska didaktiky by měli hlavní roli v procesu 

učení hrát žáci a základní přístup by mělo tvořit aktivní učení. Díky tomuto žáci přebírají odpovědnost 

za to, jak jejich učení vypadá. Učitel by měl hrát pouze roli člověka, který pomáhá, doprovází. V řadě 

škol však stále hraje primární roli právě učitel a tradiční předávání látky pomocí učebnic a biflování. 

Prostor pro podněty, zpětnou vazbu žáků a diskuze je velmi omezený. Také v dnešní době existuje 

velmi významný rozdíl mezi praxí a obsahem školního vzdělávacího programu. Právě zde je potřeba 

promítnout jasnější pokyny, díky čemuž se kritické myšlení stane zřejmějším a žáci si jej jako zvyk 

osvojí.  

Některé předměty (například první a druhý jazyk, dějepis, zeměpis, hudební výchova, výtvarná 

výchova, náboženství a etika) žáky ke kritickému myšlení podněcují více, ačkoliv interpretaci, 

analýzu, hodnocení, vysvětlování a autoregulaci lze jako dovednosti začlenit do celého školního 

vzdělávacího programu, včetně předmětů, jako je tělesná výchova. Školní vzdělávací program tedy 

má kritické myšlení podporovat, ale musí být strukturovaně realizován v náplni všech předmětů. 

Přístupy ke kritickému myšlení by měly respektovat holistický přístup a vzdělávání v oblasti 

kritického myšlení by mělo probíhat v souvislosti s konkrétním tématem (Lombardi, 2021). Důležité 

je také nejen kritické myšlení neustále propagovat, avšak také podporovat učitele v dalším vzdělávání 

v této oblasti. Ačkoliv mnozí učitelé o kritickém myšlení povědomí mají, je potřeba jim 

prostřednictvím dalšího profesního rozvoje nabízet stále nové možnosti o tom (knihy, workshopy, 

skupinové diskuze), jak tento důležitý aspekt do výuky implementovat. 

VII. Závěr 

Kritické myšlení můžeme považovat za schopnost pracovat se svým rozumem a logikou. V současné 

společnosti se tato schopnost jeví o to potřebnější, neb nám umožňuje odhalit mýty, dezinformace 

a adekvátně pracovat s fakty. Tato schopnost posuzovat a třídit kvalitu informací však není 

samozřejmá, je potřeba ji rozvíjet. Jako optimální základnou pro rozvoj kritického myšlení se nabízí 

škola, jakožto instituce, ve které dochází k cílenému učení, zprostředkování informací a nabývání 

vědomostí. Přestože se na termín kritické myšlení pohlíží mnoha způsoby a existuje celá řada definic, 

mnozí učitelé jasně nevědí, co si mají pod tímto termínem představit. Chybí jasné obsahové 

vymezení. Pozitivní však je, že se kritickému myšlení začíná věnovat stále větší pozornost a to nejen 

u nás, ale i v zahraničí. Kritické myšlení by mělo být zaváděno ve výuce systematicky, jedná se o 

specificky lidskou činnost, která je spojena s vývojem společnosti. Díky tomu, že se žáci učí kriticky 

myslet, formulují lépe své myšlenky, sdělují své názory a učí se naslouchat a respektovat názory 

ostatních.  

Cílem příspěvku je informovat o kritickém myšlení jakožto termínu, který stále nabývá na aktuálnosti. 

Příspěvek se zaobírá definičním rámcem kritického myšlení, vymezuje základní modely kritického 

myšlení a informuje o metodách rozvoje.  

Pro současnou společnost, založenou na digitálních technologiích a internetu, je kritické myšlení 

naprostou nezbytností. Téměř ve všech profesích je schopnost kritického myšlení vyžadována, je 

proto velmi důležité, aby i pedagogové tuto schopnost u svých žáků rozvíjeli. 
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KRITICKÉ MYŠLENÍ VE VÝUCE NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Dorota Kowalska1 

Abstract 

The article presents the importance of critical thinking and describes various ways of understanding 

it. Selected barriers to the development of critical thinking and ways of coping with difficulties were 

discussed. The aim of this article is to inspire teachers to develop critical thinking for themselves by 

showing how to think about critical thinking and how to improve this ability while working to develop 

reasoning and inference. Attention is also paid to the protective role of critical thinking against 

simplifications and manipulations and its supporting role in decision-making and information 

selection. Every child in Poland needs to have access to education conducive to the development of 

critical thinking. 

Keywords  

Pedagogy, Early Childhood Education, Critical Thinking 

I. Úvod 

Dítě ve svém životě potřebuje moudrého průvodce, který bude pro něj oporou a společníkem. 

V kritickém myšlení je tím, kdo je zodpovědný za vlastní učení, žák. Učitelé jsou moderátory 

vzdělávacího procesu a jejich role spočívá v tom, neustále zlepšovat podmínky pro učení žáků a to 

vždy v rámci kultury kritického myšlení. Kritické myšlení je nadčasová kompetence, životní 

filozofie, která umožní přežít nejhorší „bouře“ a pomůže v optimálním, poklidném vývoji každého 

člověka. Na kritické myšlení není nikdy, ani příliš brzy, ani příliš pozdě. Kritické myšlení je 

sebeuvědomění – čím více je uvědomělejší jedinec, tím pak je uvědomělejší společnost. Cílem 

kritického myšlení je vybudování základů občanské společnosti, která změní k lepšímu naši zemi, 

náš svět. 

II. Geneze kritického myšlení 

Za otce kritického myšlení je považován Sókratés, který před 2.500 lety používal postup spočívající 

v systematickém kladení otázek. Velký řecký filozof se obracel s těmito otázkami na své studenty, 

aby je povzbudil k hlubšímu zamyšlení – „skutečně víš, o čem mluvíš?“ Z jeho bádání, způsobu 

kladení otázek vzešel termín „Sokratovská metoda“, což je nejprostší způsob, jak uplatnit a rozvinout 

osobnost „kritického myslitele“. 

Naopak renesance umožnila odlišný pohled na myšlení. Angličan Francis Bacon se na přelomu XVI. 

a XVII. století jako první zabýval tématem budování vědy na základě empirických důkazů, podrobné 

analýzy a indukce (od jednotlivého k obecnému). 

O padesát let později francouzský filozof René Descartes (lat. Renatus Cartesius) ve svých spisech 

kladl důraz na potřebu vyjadřovat se přesně a srozumitelně. Byl pravděpodobně prvním člověkem, 

který zavedl téma zpochybňování našeho přesvědčení, našich předpokladů. Tvrdil, že každá součást 

našeho myšlení musí být zpochybněna, podrobena pochybám a odzkoušena (Kuhn 2000, s.34–35). 

V renesanci byl důležitou osobou, která významně obohatila kritické myšlení, Niccolò Machiavelli. 

V XVIII. století to byla skupina francouzských osvícenských filozofů Pierre Bayle, 

Charles Louis Montesquieu, Voltaire a Denis Diderot. Věřili, že lidská mysl, když je vedená 

rozumem, je schopna lépe pochopit podstatu společenského a politického světa. Navíc se podle těchto 

myslitelů musí rozum obrátit sám k sobě, aby vymezil slabé a silné stránky myšlení. 

 
1 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Polska. E-mail: peraspera24@wp.pl 
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V XIX. století Auguste Comte a Herbert Spencer rozvinuli kritické myšlení v oblasti 

společenského života. Uplatněné na problémy tehdy vládnoucího kapitalismu přivedlo k sociální 

a ekonomické kritice Karla Marxe. Kritické myšlení aplikované na dějiny lidské kultury a základy 

biologického života přivedlo Charlese Darwina k teorii evoluce. Uplatnění kritického myšlení 

v oblasti nevědomí nachází odraz v práci Sigmunda Freuda. 

Ve XX. století se naše chápání síly a podstaty kritického myšlení objevovalo ve stále jasnějších 

formulacích. Mezi ty, kdo významně ovlivnili rozvoj kritického myšlení, patří William Graham 

Sumner, John Dewey, Ludwig Wittgenstein, Jean Piaget a Lev Vygotskij (Kuhn 2000, s. 34–35). 

Výsledkem kolektivního přispění dějin kritického myšlení je, že Sokratovy základní otázky mohou 

být nyní mnohem výrazněji a vhodněji využity. V každém oboru lidského myšlení a s každým 

logickým postupem v jakékoli oblasti lze uvádět v pochybnost: 

• cíle konečné a cíle nepřímé; 

• podstatu a obsah otázek; 

• zdroje informací a fakta; 

• metodu a kvalitu shromažďování informací; 

• způsob úsudku a uvažování; 

• koncepty, které takové uvažování umožňují; 

• předpoklady, z nichž vycházejí použité koncepty; 

• důsledky vyplývající z jejich použití a úhel pohledu nebo systém poměru, ve kterém se dané 

uvažování koná. 

Jinými slovy, otázky, které se zaměřují na tyto pozice myšlení a uvažování, jsou dnes základem 

kritického myšlení (WINIAREK, 2019, s. 5–8). 

Ve vzdělávání využíváme nástroje kritického myšlení, díky nimž mohou žáci snadno a účinně rozvíjet 

kritické myšlení v jakémkoli věku a v každém předmětu. Učitelé nepotřebují mít filozofické vzdělání, 

aby mohli efektivně rozvíjet kritické myšlení u svých žáků. 

Pokud to shrneme, nástroje a zdroje kritického myslitele se během dějin kritického myšlení značně 

rozrostly. K jeho rozvoji přispěly stovky myslitelů. Každý z hlavních oborů přispěl svým dílem 

ke kritickému myšlení. 

III. Kritické myšlení v pedagogické literatuře 

Výsledkem zájmu učenců různých oborů o kritické myšlení je na jedné straně značný přínos 

v literární oblasti, na straně druhé to je nejednoznačnost definic a významové nesrovnalosti, což 

vyvolává četné polemiky a odborné debaty. V literatuře se běžně zaměňují termíny jako „kritické 

myšlení“, „logické uvažování“, „racionální úsudek“ a „schopnost řešit problémy“. Takový přístup 

má svůj daný teoretický základ, ale zahrnuje určitá omezení v chápání kritického myšlení, které se 

týká hlavně schopnosti správného usuzování, ale bez zohlednění schopností spojených s intelektuální 

oblastí (Czaja-Chudyba, 2020, s. 15). Používání těchto termínů jako synonym má tedy za cíl vyhnout 

se velkému počtu opakování pojmu „kritické myšlení“. 

Z mnoha přístupů ke kritickému myšlení lze určit dva hlavní definiční přístupy: 

1. Kritické myšlení jako schopnost uvažovat reflexivně nebo jako soubor dovedností. V užším 

pojetí se pak kritické myšlení označuje jako kombinace reflexivního myšlení a argumentace. 

Předpokladem je, že „kritické myšlení je rozumné – reflexivní myšlení, které se zaměřuje na 

rozhodování, čemu věřit nebo co dělat“. Iwona Czaja-Chudyba klade důraz při definování 

kritického myšlení na proces uvažování, jehož cílem je učinit správné, oprávněné rozhodnutí, 

závěr nebo úsudek, který je také běžně známý mezi polskými učiteli (Czaja-Chudyba, 2020, 

s. 15). Základem kritického myšlení je zde důkladná znalost daného tématu, jeho 

zapamatování a porozumění (Wasilewska-Kamińska, 2016, s. 27–30).  

2. Kritické myšlení jako dispozice. 
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V literatuře o kritickém myšlení se zdůrazňuje, že studující potřebují víc než jen dovednosti – musí 

pochopit hodnotu kritického myšlení, zajímat se o něj a umět ho použít v různých situacích. Dohoda 

ohledně toho, že se lze naučit dovednostem kritického myšlení, není tedy z hlediska náročnosti 

dostatečná (Wasilewska-Kamińska, 2016, s. 27–30). Pedagogové se domnívají, že je vhodné, aby 

přestala být zdůrazňována pouze poměrně úzká definice, co to je kritické myšlení. Je zapotřebí 

rozvíjet dispozice vedoucí ke kritickému myšlení a ve školním prostředí dispozice utvářet a pěstovat 

tak, aby se studující stále více ztotožňovali s postoji kritických myslitelů. Kontext kritické 

pedagogiky vyžaduje analýzu a omezení účinků moci a útlaku ve společnosti. Zapojit se do 

přemýšlení o problémech moderního světa a pracovat na jejich řešení, to je reálný, i když vzdálený 

cíl učení se kritickému myšlení. 

IV. Metodika kritického myšlení 

Při rozvíjení schopností kritického myšlení se ne vždy stává, že činnost učitele vyvolá patřičnou 

odezvu u žáka. Proces učení se (žáka) nevyžaduje proces výuky (učitele). Není tam souvislost s vnější 

motivací. Dětský smysl pro „aktérství“, samostatné objevování pravd, vlastních postupů při učení, 

všímání si závislostí – vztah je pak odměnou sám o sobě a není zapotřebí dalšího posilování v podobě 

hodnocení (např. známek). Někdy uznání v očích učitele opravdu stačí. 

Logická argumentace 

V kritickém myšlení vlastně neexistuje jedna dobrá, správná odpověď. Může nastat situace, kdy 

máme tolik odpovědí, jako žáků ve třídě a všichni přitom mají pravdu. Podmínkou pro správnou 

odpověď je vhodná, tj. logická argumentace. Pokud žák umí svůj názor odůvodnit, znamená to, že 

uvažuje kriticky. Při této příležitosti se otevírá v hlavě dítěte prostor, aby si všimlo nových, jiných 

argumentů. Vnímání odlišného pohledu na problém umožňuje dítěti vidět, že i ostatní mají pravdu. 

Rozšiřuje se tím žákova perspektiva. Objevuje se vnímavost vůči vyjadřování druhých, otevřenost 

k odlišným argumentům a odůvodněním. „Ne vždy to vím nejlíp já.“ Je důležité, aby učitel umožnil 

dítěti samostatně dojít k odpovědím na znepokojivé otázky a aby dítě řešení hledalo samo. Je to 

jednoduché a překvapivě efektivní, protože dítě musí jít samo cestou k poznání a to v doprovodu 

učitele.1 

Samostatné myšlení 

Cvičení, která vychovávají k argumentační otevřenosti, umožňují všem žákům ve třídě vyjádřit se 

současně. Obvykle totiž, když učitel položí otázku, hlásí se k odpovědi „předem“ vybraní žáci. Učitel 

má pak mylný názor, že všichni souhlasí s jejich prohlášeními a že téma bylo uzavřeno. Zapomíná 

při tom na to, že nesmělí a ostýchaví žáci bez schopnosti se prosadit, a ti, kteří běžně potřebují více 

času na přemýšlení, jsou hned na začátku opomenuti. A přitom stačí dát dětem malé kartičky, aby se 

po položení otázky mohly vyjádřit. Žák si může své myšlenky zaznamenat písemně nebo formou 

piktogramu, podle toho co upřednostňuje a na co je v danou chvíli zvyklý. Je důležité, aby se každé 

dítě vyjádřilo, předneslo argumenty a samozřejmě vyslyšelo své spolužáky. Toto je neobyčejně 

komfortní situace pro všechny děti, zejména pro ty méně sebevědomé. Učitel sesbírané kartičky 

uspořádá na viditelném místě na koberci nebo je zavěsí na tabuli a zároveň použije metodu tzv. 

myšlenkové mapy, která je ve skutečnosti jak kvalitativní tak kvantitativní analýzou vyjádření všech 

žáků. Věnuje při tom pozornost vyjádřením, která se často opakují, ta jsou nejpopulárnější, ale všímá 

si a chválí i vyjádření jednotlivá, originální. Zároveň se vyptává na odůvodnění příslušné volby 

a rozhodnutí. Toto cvičení má ještě tu výhodu, že děti podněcuje k formulaci vlastních myšlenek na 

relativně malém uzavřeném prostoru kartičky. Aby se něco nakreslilo nebo napsalo, je nejprve 

zapotřebí pozastavit se nad tím a popřemýšlet. Zároveň nečekat, až někdo jiný promluví a řekne to za 

 
1 Zájemci o podrobnější a fundovanější vhled do problematiky rozvoje nezávislého kritického myšlení mohou využít příručku autorů 

Richarda Paula a Lindy Elder: „The miniature guide to critical thinking. Concepts and tools“ (2008). Přestože je tato příručka 

věnována především studentům, probíraná tematika a navržené metody mohou zaujmout i ostatní čtenáře. 
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mě nebo mi alespoň napoví a mé myšlenky nasměruje. Myslet kriticky znamená myslet samostatně 

(Wasilewska-Kamińska, 2016, s. 27–30). 

Rozpoznávání emocí 

Práce s emocemi je další součást výchovy ke kritickému myšlení. Je důležité, aby si děti uvědomily 

své emoce a potřeby, protože jen tak budou schopny rozpoznat emoce a potřeby ostatních, což je 

zvláště důležité při kolektivní činnosti. Mechanismus je jednoduchý: když se objeví podnět, téměř 

současně se do popředí dostanou emoce a dojde k reakci. Jedním z hesel kritického myšlení je: 

„Zastavte se a přemýšlejte!“  

Začínáme od nejjednodušších cvičení za použití emotikonů ohledně pocitů dítěte, např. po víkendu 

nebo po testu, a tím dáme dítěti opět možnost individuálního vyjádření. Ukazujeme, že spolužáci ve 

stejné situaci mohou mít zcela odlišné pocity. Jeden žák je před testem nadšený, protože se může 

chlubit tím, co už umí, zatímco jiný je smutný nebo se testu bojí. Ukázáním prstem na emotikon dítě 

projevuje, co si myslí a jak se cítí. Je snazší na něco ukázat než slovně vyjádřit své emoce a to zvláště 

dítěti, které je plaché a uzavřené. 

Myšlení malých dětí musí „projít“ přes jejich ruce. Děti by měly manipulovat rukama např. dotýkat 

se, skládat či rozkládat, protože v tu chvíli opravdu začnou spouštět myšlenkové pochody ve své 

hlavě. 

Rozeberme tři situace spojené s emocemi: 

• Jak se cítíš, když někomu vezmeš jeho věc? 

• Jak se cítíš, když se zjistí, že to ty si vzal tu věc? 

• Jak se cítíš, když někdo tobě vezme tvou věc? 

Když se dítě ocitne v těchto třech situacích, umožnuje mu to pochopit jak svoje emoce, tak emoce 

ostatních. Dítě musí prožít všechny tři situace, aby pochopilo, že když někomu vezmeme jeho věc, 

tak to u něj nevzbuzuje pozitivní emoce. 

Předvídání důsledků 

Dalším rysem kritického myšlení je předvídání důsledků vlastních rozhodnutí a chování. Vždy platí, 

že každé rozhodnutí má svůj následek, každý důsledek svoji příčinu. Otázka zní: „Do jaké míry jsou 

naši žáci schopni předvídat důsledky svých rozhodnutí a jednání?“ Dnešní děti jsou v tomto ohledu 

velmi krátkozraké. Můžete jim to ukázat na příkladu, aby získaly přesvědčení, že není dobré být 

nepředvídavý. Nejprve na příkladu postavy z knihy nebo vyprávění a pak uvést příklad přímo ze 

života. Otázky týkající se předpokládaných následků žáky upozorňují na kauzální vztahy, které mají 

často tendenci se projevit až ve vzdálené budoucnosti.  

Cvičení tohoto typu lze také použít při experimentech. Nemusíte je však provádět společně se všemi 

dětmi. Stačí, aby žáci vytvořili hypotézu, sepsali ji a pokus provede pouze sám učitel (např. „Co se 

stane s jablkem, když ho hodím do vody? Bude plavat nebo se utopí, nebo se dotkne dna a pak 

vyplave?“). Kdo by si nechtěl ověřit, jestli je jeho hypotéza pravdivá? V tuto chvíli získá učitel 

pozornost všech žáků. Tento malý pokus umožňuje přitáhnout zájem každého dítěte. A i když je 

experiment prováděn pouze učitelem, všichni žáci jsou aktivní a zainteresovaní, protože jsou všichni 

v daném momentu do toho zapojeni aktivním myšlením (HENZLER, 2018, s. 67–70).  

Po pokusu přichází čas ověřovat hypotézy, a když se ukáže, že byla nesprávná, žáci jsou zaskočeni a 

překvapeni, protože předpokládali opak. Zaskočení a překvapení je největším spojencem ve 

vzdělávání. Právě tito žáci se toho v této chvíli nejvíce naučili v duchu následujících slov: „Pokud jsi 

něco úspěšně vykonal, tak si vyhrál, pokud jsi to ne úplně zvládl, tak ses toho hodně naučil.“ Poslední 

otázka doprovázející tento pokus by měla znít: „Proč se to tak děje?“ A opět nechme prostor žákům. 

Ať hledají odpovědi a informace. Není to učitel, kdo má být dnes studnicí vědění (HENZLER, 2018, 

s. 67–70). 
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Zpracování, dotazování, pochybování 

Informaci je zapotřebí najít, ale také ji musíme umět zpracovat. Ve změti informací by měl být člověk 

schopen oddělit to, co má hodnotu, od toho, co je nepodstatné. Tento aspekt kritického myšlení 

především usnadňuje učení, ale také zlepšuje schopnost shromažďovat argumenty pro možnou 

diskusi nebo polemiku. Proces získávání kompetencí v oblasti zpracování informací vyžaduje trénink 

a cvik jako všechny prvky kritického myšlení, ale tato kompetence stojí za tu námahu, protože bude 

dozajista zužitkována v dospělosti. Kritickému myšlení velmi napomáhají otázky: „Kdo?“ „Co?“ 

„Kdy?“ „Jak?“ „K čemu?“ „Proč?“ Jsou klíčové pro rozvoj kompetencí kritického myšlení. Každý 

den si klademe fůru otázek. Je důležité, aby to byly tyto otázky. Jedna z nejdůležitějších otázek ve 

vzdělávání je: „Proč?“ Je to otázka po smyslu činnosti. Když se sami sebe ptáme „Proč něco dělám?“, 

často se nesetkáme s žádnou pořádnou odpovědí: 

• Snad proto to dělám, že se to dělalo odjakživa? 

• Možná proto, že nám to nařídil nadřízený? 

• Možná to dělám proto, že to dělají všichni? 

• Ale proč to vlastně dělám? 

Zpochybňování toho, co děláme, je dalším rysem kritického myšlení. Je v naší škole místo na 

zpochybňování zdánlivě zřejmých věcí? Jak velkou odvahu musíš mít, abys to udělal? Trénujme tuto 

odvahu jak sami, tak s dětmi. Tady přichází na řadu tradiční moudrost: „Zastav se a přemýšlej, proč 

to děláš?” Je jisté, že pak přestaneme dělat ty věci, u kterých nenacházíme smysl. Lze doporučit, 

abyste tuto otázku položili svým dětem během vyučování. Děti, stejně jako dospělí, chtějí znát smysl 

svého počínání. Dělat věci jen proto, aby se dělaly, není ničím přínosné. Je to činnost bez smyslu. Je 

zapotřebí mít na paměti, že otázka „Proč?“ učitele je jiná, než otázka „Proč?“ žáka. „Proč?“ učitele 

je obvykle naplnění učebních osnov, zatímco „Proč?“ žáka… často můžeme být sami překvapeni, 

jaký smysl žáci v navrhovaném úkolu uvidí. Často podceňujeme rozumovou úroveň dětí. Pokud jim 

umožníme svobodně jednat a učiníme vše tak, aby pro ně byl obsah výuky a učební pomůcky 

atraktivní, ohromí nás svou kreativitou a velkou ochotou učit se (Maźnica, 2001, s. 6–18). 

Odlišení faktů od názorů 

Informaci je zapotřebí umět zpracovávat, zpochybňovat, ale především ji musíme umět najít. A to 

najít tu pravou, pravdivou. Takže se musíte umět dostat k faktům. Obecně to není snadný úkol. 

Informace, které zaplavují internet a média, nejsou vždy pravdivé a věrohodné. Charakteristický rys, 

který významně rozvíjí kritické myšlení, je schopnost rozlišovat fakta od názorů. Ne každá zpráva, 

která přijde příjemci, je fakt. Pokud zpráva obsahuje prvek osobní emoce a byla zpracována osobou, 

která zprávu sděluje, tak to může tím pádem být pouze subjektivní názor této osoby. Rozebereme si 

na větu: „Včera bylo hezké počasí.“ Je to názor nebo fakt? Odpověď by mohla naznačovat podotázku: 

„Co znamená hezké počasí?“ Pro některé lidi je počasí s teplotou 20 °C ideální (hezké), pro jiné až 

teplota 30 °C je počasí, které by označili za hezké. Pro ještě jiné není teplota vzduchu důležitá, 

protože pro ně je zárukou hezkého počasí přítomnost slunce na obloze. Rozhodně věta „Včera bylo 

hezké počasí“ je osobní názor toho, kdo ji vyslovil. Byla to zcela subjektivní kritéria, která určila 

z hlediska dané osoby, jaké počasí bude nazýváno hezkým. Pokud bychom v dané situaci uvedli 

všechny meteorologické parametry, pak by se samozřejmě jednalo o fakta. Faktem je konkrétní 

informace, která není předmětem sporu, například „dnešní nejvyšší teplota byla 25 °C“. Nikdo tuto 

informaci nezpochybňuje a nediskutuje o ní (Kalbarczyk, 2013, s. 402). 

Hledání plánu B 

Co se stane, když je náš plán v troskách? Lomíme rukama? Možná se rozbrečíme? Máme pocit 

bezmoci a znechucení. Nebo se naopak okamžitě začneme poohlížet po jiných nápadech, po 

alternativním plánu? Vždy si můžeme kreativně říci: „Jaké jsou další možnosti?“ Jak je mohu ještě 

lépe využít? Právě tento rys kritického myšlení nám umožňuje dosahovat plánovaných cílů, dobývat 

vrcholy. Když se nepodaří uskutečnit plán A, přejdeme rovnou k plánu B, jsme na to připraveni, 
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máme v hlavě nápady, co v takové situaci dělat. To se však, stejně jako další rysy kritického myšlení, 

musíme naučit. Pouze trénink nám umožní rozvinout postoj, který v krizové situaci nepřipustí nástup 

negativních emocí, naopak nás mobilizuje k přemýšlení a jednání. 

Srovnání a protiklady 

Srovnání a protiklady jsou dalšími prvky kritického myšlení. Aby žák mohl najít podobnosti a rozdíly 

mezi dvěma nebo více objekty, musí znát vhodnou strategii postupu. Nejprve by se měl žák s každým 

zkoumaným objektem pečlivě seznámit. Pak by měl vyjmenovat co nejvíce vlastností každého 

z objektů. Pak označit společné rysy těchto objektů. Čtvrtým krokem je nalezení odlišných rysů. 

Teprve nyní je žák připraven uspořádat a popsat podobnosti i odlišnosti všech předmětů. Je třeba 

poznamenat, že celý tento postup je nezbytný k získání této dovednosti. Neměli bychom, jako 

v mnoha jiných vzdělávacích situacích, tento proces urychlovat. „Pomalu“ (pro učitele) znamená 

„rychleji“ (pro žáka). Čím je tempo výuky volnější, tím snadněji a rychleji se děti učí (Garstka, 2019, 

s. 77–90). 

Konstruktivistický a transmisivní přístup k výuce 

Který z těchto dvou modelů vychovává ke schopnostem kritického myšlení? Odpověď je 

jednoznačná, jedná se konstruktivistický přístup. Neznamená to však úplný odklon od transmisivního 

přístupu. Transmisivní (předávající) přístup je vzdělávání založené na percepci a reprodukci. Když 

žák realizuje tuto strategii, má učitel dojem, že žák přemýšlí a pracuje. Je to tak i ve skutečnosti? Ne, 

není. Totiž není zde prostor pro hledání vlastních strategií, pro tvůrčí či kritické myšlení. V tomto 

modelu má žák vzor daný svým učitelem a má jasné pokyny jak a co má dělat, zároveň se žák snaží 

uhodnout „Co učitel po něm v daný okamžik chce?“ Sleduje cizí vysvětlení, cizí argumenty, 

poznamenává si je, pamatuje si informace, které mu poskytl učitel, a pak kopíruje strategie někoho 

jiného a zpracovává cizí myšlenky. Z určitostí nepracuje a nemyslí samostatně. Naopak, dítě čeká, až 

mu někdo řekne, co a jak má dělat. Jednoduše řečeno, žák si pamatuje pouze strategie, které mu navrhl 

učitel, cituje to, co řekl učitel, jedná podle jeho pokynů, ale sám si žádné pokyny nevytváří. Žádný 

z dříve zde popsaných rysů kritického myšlení, nemá v tomto modelu šanci být praktikován. Žák 

pouze získá schopnost jednat v analogických situacích. Vyvstává tedy otázka: je tento model 

vzdělávání vůbec zapotřebí? Určitě ano, ale ne jako jediný a ne jako dominantní. Je určitě užitečný a 

nepostradatelný v počáteční fázi učení. Koneckonců je těžké očekávat, že si dítě najde vlastní způsob, 

jak přejít přes silnici. Zde je zapotřebí jasný a přesný postup a to v rámci navazující výuky. 

Konstruktivistický přístup, to je vzdělávání založené na percepci a inovační strategii, dítě předělává 

a tvoří nové informace. Vytváří individuální znalosti. Tady už není vzor, o který by žák měl usilovat. 

Žák kladením otázek, vymýšlením vlastních strategií, zkoušením, vylepšováním, experimentováním, 

buduje své znalosti sám. 

Žákova práce má koncepční charakter, ten se ale nebude realizovat v okamžiku, kdy žákovi dáme 

jasné pokyny. Toto je však rozhodně práce samostatná a velmi rozvíjí, mimo jiné, kritické myšlení. 

V tomto modelu žák nejde ve stopách svého učitele, ale sám si hledá svou cestu a musí tedy myslet 

nezávisle. 

V. Závěr 

Kritické myšlení není metoda nebo technika, kterou se lze naučit během jedné vyučovací hodiny. Je 

to proces, formující způsob jak pohlížíme na realitu světa kolem nás. Práce s kritickým myšlením 

dává dětem schopnosti jako je umění plánovat a řídit se vlastním úsudkem a v konečném důsledku 

ovládat své chování. 

Rozvíjí důležité celoživotní kompetence: „komunikaci, poznávání a samoregulaci (disciplínu a 

vnitřní motivaci)“. Ukazuje učitelům jiný, dětský, způsob myšlení, jiný způsob cítění a reakce. Díky 

této schopnosti se tvořivost a nezávislé logické myšlení stane výsledkem dobrého vzdělání a 

v budoucnu to bude mít jednoznačně pozitivní přínos. Důležité jsou dispozice zpochybňovat výroky 
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jiných lidí tak, aby to nikoho neuráželo nebo nestavělo do pozice poraženého, schopnost čerpat 

poznatky ze shromážděných údajů, mít racionální úsudek, schopnost syntézy informací z různých 

zdrojů a pečlivá argumentace na základě vlastního názoru nebo prezentace vlastních nápadů. Je také 

důležité vypozorovat a to na základě tréninku kritického myšlení, které kulturní nástroje (jako jsou 

dovednosti a hodnoty) nejlépe slouží konkrétnímu jednotlivci. 

Je zapotřebí konstatovat, že učitel, který nepřekračuje rámec tradičního předávání obsahu, tak 

nevyužívá potenciál, který se mu dnes nabízí. Bylo prokázáno, že explicitní a záměrné uplatňování 

schopností kritického myšlení zvyšuje povědomí žáků o jejich myšlenkových pochodech. Pokud jsou 

postaveni před úkol vyřešit problém a učitel je průběžně podporuje (jasně jim vysvětlí, co očekává 

a poskytne zpětnou vazbu), mají úspěch, který je motivuje k zapojení do procesu myšlení a jednání 

na vyšší intelektové úrovni. 
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KRYTYCZNE MYŚLENIE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 

Dorota Kowalska1 

Abstract 

The article presents the importance of critical thinking and describes various ways of understanding 

it. Selected barriers to the development of critical thinking and ways of coping with difficulties were 

discussed. The aim of this article is to inspire teachers to develop critical thinking for themselves by 

showing how to think about critical thinking and how to improve this ability while working to develop 

reasoning and inference. Attention is also paid to the protective role of critical thinking against 

simplifications and manipulations and its supporting role in decision-making and information 

selection. Every child in Poland needs to have access to education conducive to the development of 

critical thinking. 

Keywords  
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I. Wstęp 

W swoim życiu dziecko potrzebuje mądrego przewodnika, który będzie dla niego oparciem, 

towarzyszem, przewodnikiem. W krytycznym myśleniu, to uczeń jest odpowiedzialny za własne 

uczenie się. Nauczyciele są moderatorami procesu edukacyjnego, a ich rola to ciągła praca nad 

tworzeniem uczniom coraz lepszych warunków do uczenia się, zawsze w kulturze myślenia 

krytycznego. Sądzę, że myślenie krytyczne jest ponadczasową kompetencją, filozofią życia, która 

pozwoli przetrwać najgorsze „sztormy” i pomoże w optymalnym, pięknym rozwoju każdego 

człowieka. Na myślenie krytyczne nigdy nie jest za wcześnie, nigdy też nie jest za późno. Myślenie 

krytyczne to samoświadomość – im bardziej świadoma jednostka, tym bardziej świadome 

społeczeństwo. Celem myślenia krytycznego, jest zbudowanie fundamentów społeczeństwa 

obywatelskiego, które zmieni na lepsze nasz kraj, nasz świat.  

II. Geneza myślenia krytycznego 

Za ojca myślenia krytycznego uznaje się Sokratesa, który 2500 lat temu rozpoczął proces 

szczególnego zadawania pytań. Wielki grecki filozof, stosował te pytania do swoich studentów, aby 

zachęcić ich do głębszej refleksji – „czy rzeczywiście wiesz, o czym mówisz?” Od jego dociekań, 

sposobu zadawania pytań powstał termin „pytania Sokratyczne”, którą są najprostszym sposobem na 

stosowanie i rozwijanie w sobie postawy „myśliciela krytycznego”. 

Natomiast renesans otworzył drzwi na inne perspektywy myślenia. Francis Bacon z Anglii na 

przełomie XVI i XVII w był pierwszym, który poruszył temat budowania wiedzy na podstawie 

empirycznych dowodów, szczegółowej analizy i indukcji (od szczegółu do ogółu). 

50 lat później francuski filozof René Descartes (forma spolszczona Kartezjusz) w swoich pracach, 

pismach kładł nacisk na konieczność precyzyjności i przejrzystość wypowiedzi. Był prawdopodobnie 

pierwszą osobą, która wprowadziła temat kwestionowania naszych przekonań, założeń: 

argumentował, że każda część myślenia powinna być kwestionowana, poddana w wątpliwość 

i testowana (Kuhn 2000, s. 34–35). 

W renesansie ważną osobą, która wniosła dużo myślenia krytycznego był Machiavelli. 

W XVIII wieku to grupa filozofów oświecenia z Francji: Bayle, Monteskiusz, Wolter, i Diderot – 

Uważali, że ludzki umysł, gdy jest zdyscyplinowany rozsądkiem, jest w stanie lepiej zrozumieć 

 
1 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Polska. E-mail: peraspera24@wp.pl  
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naturę świata społecznego i politycznego. Co więcej, dla tych myślicieli rozum musi zwrócić się 

ku sobie, aby określić słabości i mocne strony myśli. 

W XIX wieku Comte i Spencer rozwinęli myślenie krytyczne w obszarze ludzkiego życia 

społecznego. Zastosowany do problemów panującego kapitalizmu, doprowadził do krytycznej 

krytyki społecznej i ekonomicznej Karola Marksa. Z kolei zastosowanie myślenia krytycznego do 

historii ludzkiej kultury i podstaw życia biologicznego, doprowadziła Karola Darwina do teorii 

ewolucji. Zastosowane myślenia krytycznego w obszarze nieświadomego umysłu znajduje 

odzwierciedlenie w pracach Zygmunta Freuda. 

W XX wieku nasze rozumienie mocy i natury krytycznego myślenia pojawiło się w coraz 

wyraźniejszych sformułowaniach. Osoby, które wpłynęły znacząco na rozwój myślenia krytycznego 

to: William Graham Sumner, John Dewey, Ludwig Wittgenstein, Jean Piaget, Lew Wygotsky 

(Kuhn 2000, s. 34–35).  

Narzędzia i zasoby krytycznego myśliciela znacznie wzrosły dzięki historii myśli krytycznej. Setki 

myślicieli przyczyniły się do jego rozwoju. Każda z głównych dyscyplin wniosła pewien wkład 

w myśl krytyczną. 

Efektem zbiorowego wkładu historii myśli krytycznej jest to, że podstawowe pytania Sokratesa mogą 

być teraz o wiele mocniejsze i odpowiednio użyte. W każdej dziedzinie ludzkiej myśli i przy każdym 

użyciu rozumowania w dowolnej domenie można teraz kwestionować: 

• cele końcowe i cele pośrednie; 

• status i treść pytań; 

• źródła informacji i faktów; 

• metoda i jakość zbierania informacji; 

• tryb osądu i rozumowania; 

• koncepcje, które umożliwiają takie rozumowanie; 

• założenia leżące u podstaw stosowanych koncepcji; 

• implikacje wynikające z ich użycia oraz; 

• punkt widzenia lub układ odniesienia, w którym odbywa się rozumowanie. 

Innymi słowy, pytania, które skupiają się na tych postawach myślenia i rozumowania, są teraz 

podstawą krytycznego myślenia (WINIAREK, 2019, s. 5–8). 

W edukacji korzystamy z narzędzi krytycznego myślenia, dzięki którym uczniowie mogą łatwo 

i skutecznie rozwijać postawy myślenia krytycznego w każdym wieku, na każdym przedmiocie. 

A nauczycieli nie musi mieć wykształcenia filozoficznego, aby skutecznie rozwijać myślenie 

krytyczne u swoich uczniów. 

Podsumowując, narzędzia i zasoby krytycznego myśliciela znacznie wzrosły dzięki historii myśli 

krytycznej. Setki myślicieli przyczyniły się do jego rozwoju. Każda z głównych dyscyplin wniosła 

pewien wkład w myśl krytyczną. 

III. Krytyczne myślenie w literaturze pedagogicznej 

Rezultatem zainteresowania badaczy różnych dyscyplin myśleniem krytycznym z jednej strony jest 

ogromny dorobek pisarski, a z drugiej – niejednoznaczność definicyjna i rozbieżności znaczeniowe, 

wywołujące liczne polemiki i dyskusje naukowe. W literaturze używa się zamiennie takich terminów 

jak „myślenie krytyczne”, „rozumowanie”, „racjonalne wnioskowanie” czy „umiejętność 

rozwiązywania problemów”. Takie podejście ma swoją podstawę teoretyczną, jednak wiąże się 

z pewnym ograniczeniem rozumienia myślenia krytycznego, które dotyczy głównie umiejętności 

poprawnego wnioskowania, ale bez uwzględnienia umiejętności związanych z dyscypliną 

intelektualną (Czaja-Chudyba, 2020, s. 15). Zatem używanie synonimicznie wspomnianych 

terminów ma zwykle na celu przede wszystkim unikanie dużej liczby powtórzeń pojęcia „myślenie 

krytyczne”.  
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Wśród wielu podejść do krytycznego myślenia można zidentyfikować dwie główne ramy definicyjne:  

1. Myślenie krytyczne, jako umiejętność myślenia refleksyjnego lub zestaw umiejętności 

Węższe rozumienie myślenia krytycznego odnosi się do łączenia go z myśleniem 

refleksyjnym i argumentowaniem. Uważa, że „myślenie krytyczne to rozsądne, refleksyjne 

myślenie, które koncentruje się na podejmowaniu decyzji, w co wierzyć lub co robić”. 

I. Czaja-Chudyba kładzie nacisk w definiowaniu myślenia krytycznego bardziej proces 

rozumowania mający na celu podjęcie właściwej, uzasadnionej decyzji, wniosku lub osądu, 

powszechnie znaną również wśród polskich nauczycieli (Czaja-Chudyba, 2020, s. 15). 

Podstawą dla krytycznego myślenia jest tutaj rzetelna wiedza na dany temat, jej zapamiętanie 

i zrozumienie (Wasilewska-Kamińska, 2016, s. 27–30). 

2. Myślenie krytyczne, jako dyspozycja.  

W literaturze dotyczącej krytycznego myślenia podkreśla się, że uczący się potrzebują czegoś więcej 

niż umiejętności: muszą zrozumieć wartość krytycznego myślenia, zainteresować się nim i je 

stosować w różnych sytuacjach. Zgoda, co do tego, że umiejętności krytycznego myślenia można się 

uczyć, nie jest wystarczająco wymagającym podejściem (Wasilewska-Kamińska, 2016, s. 27–30). 

Pedagodzy uważają, że należy, jak również stosunkowo wąskie definiowanie myślenia krytycznego 

w tym podejściu, poprzestanę tylko na wspomnieniu tego wątku. Rozwijanie dyspozycji do myślenia 

krytycznego w warunkach szkolnych modelować i pielęgnować dyspozycję, aby uczący się coraz 

częściej przyjmowali tożsamość krytycznych myślicieli. Kontekst pedagogiki krytycznej domaga się 

analizowania i powstrzymywaniu skutków władzy i ucisku w społeczeństwie. Angażowanie się 

w myślenie o problemach współczesnego świata i działanie na rzecz ich rozwiązania, stanowi 

rzeczywisty, choć odległy, cel uczenia się myślenia krytycznego. 

IV. Metodologia myślenia krytycznego 

Podczas rozwijania umiejętności myślenia krytycznego nie zawsze jest tak, że czynności nauczyciela 

wywołają czynności ucznia. Proces uczenia się (ucznia) nie wymaga procesu nauczania 

(nauczyciela). Nie jest związany z motywacją zewnętrzną. Poczucie sprawczości u dziecka, 

samodzielnego odkrywania prawd, własnych strategii uczenia się, dostrzeganie zależności, relacji jest 

nagrodą samą w sobie, nie potrzeba dodatkowych wzmocnień w postaci ocen. Czasami naprawdę 

wystarczy uznanie w oczach nauczyciela. 

Logiczna argumentacja 

W myśleniu krytycznym nie ma właściwie jednej dobrej i poprawnej odpowiedzi. Możliwa jest 

sytuacja, w której odpowiedzi jest, tyle, ilu uczniów w klasie, i wszyscy mają rację. Warunkiem 

odpowiedzi prawidłowej jest właściwa, tzn. logiczna argumentacja. Jeżeli uczeń potrafi uzasadnić 

swoje zdanie, to znaczy, że myśli krytycznie. Przy okazji otwiera się przestrzeń w głowie dziecka na 

zauważenie nowych, innych argumentacji. Dostrzeganie innego spojrzenia na problem pozwala 

dziecku spostrzec, że inni też mają rację. Rozszerza się tym samym perspektywa ucznia. Pojawia się 

uważność na wypowiedzi innych, otwartość na odmienne argumenty i uzasadnienia. To nie zawsze 

ja wiem najlepiej. Ważne, aby nauczyciel pozwolił dziecku samodzielnie dojść do odpowiedzi na 

nurtujące pytania, samodzielnie poszukać rozwiązań. To proste i zdumiewająco skuteczne, bo 

dziecko samo musi przejść tę drogę ku odkryciu, a nauczyciel mu towarzyszyć.1 

Samodzielne myślenie 

Ćwiczeniem, które kształci otwartość na argumenty, jest umożliwienie jednoczesnej wypowiedzi 

wszystkim uczniom w klasie. Zazwyczaj, gdy nauczyciel zada pytanie, do odpowiedzi zgłaszają się 

tzw. dyżurni. Nauczyciel ma wtedy mylny ogląd, że wszyscy się z ich wypowiedziami zgadzają i że 
 

1 Osoby zainteresowane bardziej rozbudowanym narzędziem do samodzielnego rozwoju myślenia krytycznego mogą dotrzeć do 

poradnika Richarda Paula i Lindy Elder (2008) pt. The miniature guide to critical thinking. Concepts and tools (Mały poradnik 

krytycznego myślenia. Koncepcje i narzędzia). Mimo tego, że jest on dedykowany przede wszystkim studentom, poruszana w nim 

tematyka i zaproponowane metody mogą okazać się pomocną. 
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temat został wyczerpany. Zapomina przy tym, że uczniowie nieśmiali, bez siły przebicia, wstydliwi 

i ci, którzy zwyczajnie potrzebują więcej czasu do namysłu, są już na wstępie pominięci. A wystarczy 

po zadaniu pytania dać dzieciom małe karteczki, na których mogą się wypowiedzieć. Uczeń może, 

więc zakodować swoje przemyślenia w formie pisemnej lub w formie piktogramu, tak jak woli, do 

czego jest w tym momencie gotowy. Ważne, aby każde dziecko wypowiedziało się, uargumentowało 

swoje zdanie i oczywiście wysłuchało wypowiedzi kolegów. To sytuacja wyjątkowo bezpieczna dla 

wszystkich dzieci, zwłaszcza tych nieśmiałych. Zebrane karteczki nauczyciel układa w widocznym 

miejscu na dywanie lub wiesza na tablicy, dokonując jednocześnie klasyfikacji promyczkowej, czyli 

tak naprawdę analizy jakościowej i ilościowej wszystkich wypowiedzi. Zwraca przy tym uwagę na 

wypowiedzi, które powtarzają się często – są najbardziej popularne – ale chwali i dostrzega 

wypowiedzi pojedyncze, oryginalne. Dopytuje przy tym o zasadność wyboru i decyzji. To ćwiczenie 

ma jeszcze tę zaletę, że prowokuje dzieci do zamknięcia własnych myśli w małej przestrzeni kartki. 

Żeby coś narysować lub napisać, trzeba najpierw pomyśleć, zastanowić się. Nie czekać, aż ktoś inny 

zabierze głos i wyręczy mnie w myśleniu lub podpowie i ukierunkuje moje myśli. Myśleć krytycznie 

to znaczy myśleć samodzielnie (Wasilewska-Kamińska, 2016, s. 27–30). 

Rozpoznawanie emocji 

Praca nad emocjami to kolejny element kształcenia myślenia krytycznego. Ważne jest, żeby dzieci 

rozpoznawały swoje emocje i potrzeby, bo tylko wtedy będą w stanie rozpoznać emocje i potrzeby 

innych, istotne zwłaszcza w pracy zespołowej. Mechanizm jest prosty: gdy pojawia się bodziec, do 

głosu niemal jednocześnie dochodzą emocje i następuje reakcja. Jedno z haseł myślenia krytycznego 

brzmi: Zatrzymaj się i pomyśl! Wychodząc od najprostszych ćwiczeń z użyciem emotikonów 

dotyczących samopoczucia dziecka np. po weekendzie, po sprawdzianie, przed klasowym występem, 

dajemy dziecku znów możliwość indywidualnej wypowiedzi. Pokazujemy, że koledzy w tej samej 

sytuacji mogą czuć się zupełnie inaczej. Jeden uczeń przed sprawdzianem jest pozytywnie 

podekscytowany, bo może się pochwalić tym, co już potrafi, inny zaś jest smutny lub odczuwa lęk. 

Poprzez wskazanie palcem emotikonu dziecko pokazuje, co myśli i jak myśli. Łatwiej pokazać niż 

wyartykułować swoje emocje, zwłaszcza dziecku nieśmiałemu i wycofanemu. 

Myślenie małych dzieci musi przejść przez ich ręce. Dzieci powinny dotykać, układać, manipulować 

rękami, ponieważ wtedy tak naprawdę uruchamiają procesy myślowe w swojej głowie. 

Rozpatrzmy trzy sytuacje związane z emocjami: 

• Jak się czujesz, gdy zabierzesz komuś jego rzecz? 

• Jak się czujesz, gdy się wyda, że to ty zabrałeś tę rzecz? 

• Jak się czujesz, gdy ktoś tobie zabierze twoją rzecz? 

Uważam, że postawienie dziecka w tych trzech sytuacjach pozwala zrozumieć emocje swoje i innych 

osób. Dziecko musi przeżyć każdą z nich, aby wiedzieć, że zabieranie komuś jego rzeczy nie budzi 

pozytywnych emocji. 

Przewidywanie konsekwencji 

Przewidywanie konsekwencji swoich decyzji i zachowań to kolejna cecha myślenia krytycznego. 

Zawsze jest tak, że każda decyzja ma swoje konsekwencje, każda przyczyna ma swój skutek. Pytanie 

brzmi: W jakim stopniu nasi uczniowie są w stanie przewidzieć konsekwencje swoich decyzji 

i zachowań? Dzisiejsze dzieci są bardzo w tym zakresie krótkowzroczne. Można im to pokazać 

i uświadomić im, że niedobrze jest nie przewidywać. Najpierw na przykładzie bohatera książki czy 

opowiadania, a potem w odniesieniu do sytuacji osobistych. Pytania o przewidywane konsekwencje 

uświadamiają uczniom zależności przyczynowo-skutkowe, które często wybiegają w przyszłość dużo 

dalej. Ćwiczenia tego typu można też wykorzystać w czasie wykonywania eksperymentów. Nie 

trzeba przeprowadzać ich wspólnie ze wszystkimi dziećmi. Wystarczy, że uczniowie postawią 

hipotezę, zapiszą ją, a doświadczenie wykona tylko sam nauczyciel (np. Co się stanie z jabłkiem, gdy 

wrzucę je do wody? Czy będzie pływać, czy utonie, czy może dotknie dna, a potem wypłynie?). Kto 
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nie chciałby sprawdzić, czy jego hipoteza jest prawdziwa? W tym momencie nauczyciel ma uwagę 

wszystkich uczniów. Ten drobny zabieg pozwala ściągnąć zainteresowanie każdego dziecka. 

I pomimo, że eksperyment wykonuje tylko nauczyciel, to aktywni i zaangażowani są wszyscy 

uczniowie, bo wszyscy w tym momencie aktywnie myślą (HENZLER, 2018, s. 67–70).  

Po doświadczeniu nadchodzi czas na weryfikację hipotez i gdy jednak okazują się one błędne, 

uczniowie są zaskoczeni i zdziwieni, bo zakładali inaczej. A zdziwienie i zaskoczenie jest 

największym sprzymierzeńcem w edukacji. To właśnie ci uczniowie w tym momencie nauczyli się 

najwięcej w myśl słów: „Jeśli czegoś dokonałeś, to wygrałeś, jeśli nie do końca ci wyszło, to właśnie 

wiele się nauczyłeś.” Ostatnie pytanie towarzyszące temu doświadczeniu powinno brzmieć: 

„Dlaczego tak się dzieje?” I znów zostawmy przestrzeń uczniom. Niech szukają odpowiedzi 

i informacji. To nie nauczyciel ma być dziś kopalnią wiedzy (HENZLER, 2018, s. 67–70). 

Przetwarzanie, pytanie, kwestionowanie 

Informację trzeba znaleźć, ale trzeba ją też umieć przetworzyć. W gąszczu informacji należy umieć 

oddzielić to, co wartościowe, od tego, co nieistotne. Ten aspekt myślenia krytycznego ułatwia przede 

wszystkim uczenie się, ale też ćwiczy umiejętność gromadzenia argumentów do ewentualnej dyskusji 

lub polemiki. Proces nabywania kompetencji przetwarzania informacji wymaga – jak wszystkie 

elementy myślenia krytycznego – treningu i ćwiczeń, ale kompetencja ta warta jest wysiłku, bo 

z pewnością zaowocuje w dorosłym już życiu. Myśleniu krytycznemu bardzo pomagają pytania: 

Kto? Co? Kiedy? Jak? Dlaczego? Po co? Są kluczem w rozwoju kompetencji myślenia krytycznego. 

Każdego dnia stawiamy sobie sami podobno około stu pytań. Ważne, żeby to były właśnie te pytania. 

Według mnie jedno z najważniejszych pytań w edukacji brzmi: „Po co?” Jest ono pytaniem o sens 

działania. Gdy sami sobie zadamy pytanie „Po co coś robię?”, napotkamy często brak odpowiedzi: 

• Może, dlatego robię, że robiło się tak zawsze? 

• Może, dlatego, że tak każe przełożony? 

• Może robię, bo wszyscy tak robią? 

• Ale, po co właściwie to robię? 

Kwestionowanie tego, co robimy, to kolejna cecha myślenia krytycznego. Czy w naszej szkole jest 

miejsce na kwestionowanie – wydawałoby się – oczywistości? Jaką trzeba mieć odwagę, żeby to 

robić? Ćwiczmy sami u siebie tę odwagę i ćwiczmy ją razem z dziećmi. Tu też sprawdza się złota 

myśl Zatrzymaj się i pomyśl, po co to robisz. Gwarantuję, że zrezygnujemy wówczas z robienia tych 

rzeczy, w których nie znajdziemy sensu. Zachęcam również do stawiania tego pytania dzieciom 

w trakcie zajęć. Dzieci, podobnie jak dorośli, chcą widzieć sens działania. Robienie czegoś dla 

samego robienia nie wnosi nic wartościowego do pracy i rozwoju. Jest działaniem bez sensu. Należy 

jednak pamiętać, że „Po co?” nauczyciela jest różne od „Po co?” ucznia. „Po co?” nauczyciela to 

zazwyczaj realizacja podstawy programowej, natomiast „Po co?” ucznia … sami możemy się często 

zdziwić, jaki sens w proponowanym ćwiczeniu dostrzegą uczniowie. Często nie doceniamy mądrości 

dzieci. Jeśli pozwolimy im działać, dbając o to, aby treści i pomoce dydaktyczne były dla nich 

atrakcyjne, zadziwią nas kreatywnością i ogromną chęcią uczenia się (Maźnica, 2001, s. 6–18). 

Odróżnianie faktów od opinii 

Informację trzeba umieć przetworzyć, zakwestionować, ale przede wszystkim trzeba umieć ją 

znaleźć. I to znaleźć tę właściwą, prawdziwą. Należy, zatem umieć dotrzeć do faktów. Obecnie nie 

jest to łatwe zadanie. Informacje, które zalewają Internet i media, nie zawsze są prawdziwe 

i wiarygodne. Cechą, która bardzo rozwija myślenie krytyczne, jest umiejętność odróżniania faktów 

od opinii. Nie każdy komunikat, który trafia do odbiorcy, jest faktem. Jeżeli zawiera element osobistej 

emocji, został przetworzony przez osobę, która to mówi, być może jest już tylko subiektywną opinią 

tej osoby. Rozpatrzmy zdanie: Wczoraj była ładna pogoda. Czy to jest opinia czy fakt? Odpowiedź 

może zasugeruje pytanie pomocnicze: „Co to znaczy ładna pogoda?” Dla niektórych 20 °C jest 

pogodą idealną (ładną), a dla innych dopiero 30 °C jest pogodą, którą nazwaliby ładną. Dla jeszcze 
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innych nieważna jest temperatura powietrza, bo dla nich gwarantem ładnej pogody jest obecność 

słońca na niebie. Zdecydowanie, zatem zdanie Wczoraj była ładna pogoda jest opinią osoby, która je 

wypowiedziała. To jej subiektywne kryteria zadecydowały, że pogodę nazwała ładną. Faktami w tej 

sytuacji byłoby oczywiście podanie wszystkich parametrów pogody. Fakt jest konkretną informacją, 

która nie podlega dyskusji, np. było 25 °C. Nikt tego już nie podważa i z tym nie dyskutuje 

(Kalbarczyk, 2013, s. 402). 

Szukanie planu B 

Co się stanie, gdy mój plan legnie w gruzach? Czy załamię ręce? Może się rozpłaczę? Czy poczuję 

niemoc i zniechęcenie? A może wręcz przeciwnie, zacznę natychmiast szukać innych pomysłów, 

alternatywnego planu działania? Zawsze mogę twórczo zastanowić się: jakie są jeszcze inne 

możliwości? Jak mogę je jeszcze lepiej wykorzystać? To właśnie ta cecha myślenia krytycznego 

sprawia, że osiągamy zaplanowane cele, zdobywamy szczyty. Kiedy nie uda mi się plan A, od razu 

przechodzę do planu B. Jestem na to przygotowana, mam w głowie pomysły, co zrobić w tej sytuacji. 

Tego jednak, tak jak i pozostałych cech myślenia krytycznego, trzeba się nauczyć. Tylko trening 

pozwoli wyrobić w sobie pewną postawę, która nie dopuszcza do głosu w sytuacji kryzysowej tzw. 

negatywnych emocji, a wręcz przeciwnie: mobilizuje do myślenia i działania. 

Porównywanie i przeciwstawianie 

Porównywanie i przeciwstawianie to kolejne elementy myślenia krytycznego. Aby uczeń umiał 

znaleźć podobieństwa i różnice między dwoma lub więcej obiektami, musi znać odpowiednią 

strategię działania. Najpierw powinien dokładnie zapoznać się z każdym obiektem. Następnie 

wyliczyć jak najwięcej cech każdego z nich. Potem wskazać cechy wspólne tych obiektów. Czwartym 

krokiem jest znalezienie cech odrębnych. Dopiero teraz uczeń jest gotowy na uporządkowanie 

i opisanie podobieństw i różnic wszystkich obiektów. Należy zaznaczyć, że cała ta procedura jest 

niezbędna do nabycia tej umiejętności. Nie należy tu, jak i w wielu sytuacjach edukacyjnych, 

przyspieszać procesu. Wolniej (dla nauczyciela) znaczy szybciej (dla ucznia). Im wolniej naucza 

nauczyciel, tym szybciej uczą się dzieci (Garstka, 2019, s. 77–90). 

Edukacja transmisyjna czy konstruktywistyczna 

Który z tych dwóch modeli służy kształceniu kompetencji myślenia krytycznego? Według mnie 

odpowiedź jest jedna: edukacja konstruktywistyczna, czyli budowanie wiedzy. Nie oznacza to jednak 

całkowitego odejścia od modelu transmisyjnego. Model transmisyjny (strategia percepcyjno-

odtwórcza) to edukacja po śladzie. Kiedy uczeń realizuje tę strategię, nauczyciel ma wrażenie, że 

uczeń myśli i pracuje. Czy tak jest jednak rzeczywiście? Sądzę, że nie. Nie ma w niej, bowiem miejsca 

na znajdowanie własnych strategii działania, myślenie kreatywne czy krytyczne. W tym modelu 

uczeń ma wzór podany przez nauczyciela i ma do tego wzoru podaną instrukcję wykonania i bardzo 

się stara zgadnąć „Co nauczyciel ma na myśli?” Śledzi cudze wyjaśnienia, cudzą argumentację, 

rejestruje, zapamiętuje i przypomina sobie informacje, które podał nauczyciel, a następnie kopiuje 

cudze strategie i przetwarza cudze słowa. Z pewnością nie pracuje i nie myśli samodzielnie. Wręcz 

przeciwnie, dziecko czeka, aż ktoś mu powie, co i jak ma zrobić. Jednym słowem, uczeń zapamiętuje 

tylko te strategie, które proponuje nauczyciel, przytacza to, co on mówi, działa zgodnie z jego 

instrukcją, ale sam tej instrukcji już nie tworzy. Żadna z opisanych przeze mnie cech myślenia 

krytycznego nie ma szansy w tym modelu być trenowana. Uczeń nabędzie tu jedynie umiejętność 

działania w analogicznych sytuacjach. Pojawia się, zatem pytanie: czy ten model w ogóle jest 

potrzebny? Jak najbardziej tak, jednak nie, jako jedyny i nie, jako dominujący. Na pewno jest 

użyteczny i niezbędny na początkowym etapie uczenia się. Przecież trudno oczekiwać, żeby dziecko 

znalazło własną strategię przechodzenia przez jezdnię. Tu potrzebna jest jasna i precyzyjna instrukcja 

– edukacja po śladzie. W modelu konstruktywistycznym (strategii percepcyjno- innowacyjnej) 

dziecko przekształca i tworzy nowe informacje. Konstruuje wiedzę indywidualnie. Tu już nie ma 

wzoru, do którego uczeń ma dążyć. 
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Uczeń poprzez stawianie pytań, wymyślanie własnych strategii, próbowanie, ulepszanie, 

eksperymentowanie dochodzi do samodzielnego budowania wiedzy. 

Praca ucznia ma charakter koncepcyjny, ale nie będzie możliwa, gdy dostarczymy mu instrukcję. Jest 

natomiast na pewno pracą samodzielną i bardzo rozwijającą m.in. myślenie krytyczne. W tym modelu 

uczeń nie idzie po śladzie, ale sam tego śladu szuka, musi, więc myśleć samodzielnie. 

V. Wnioski 

Myślenie krytyczne nie jest metodą czy techniką, której można nauczyć podczas jednej lekcji. To 

proces kształtujący sposób patrzenia na rzeczywistość i uważność na otaczający świat. Praca nad 

kompetencją myślenia krytycznego wyposaża dzieci w umiejętność planowania i kierowania własną 

uwagą, a w konsekwencji również zachowaniem.  

Rozwija ważne dla całego życia kompetencje: komunikację, poznanie i samoregulację (dyscyplinę 

i motywację wewnętrzną). Nauczycielom pokazuje inny, dziecięcy sposób myślenia, inny sposób 

odczuwania i reagowania. Dzięki tej umiejętności kreatywność i samodzielne, logiczne myślenie 

staną się rezultatem dobrej edukacji i pozytywnie zaowocują w przyszłości. Ważna jest dyspozycja 

do kwestionowania wypowiedzi innych osób w sposób, który nikogo nie obraża ani nie stawia 

w pozycji przegranego, umiejętność czerpania wiedzy z zebranych danych, dokonywania 

racjonalnych osądów, syntezy informacji z różnych źródeł i wnikliwego argumentowania swojego 

zdania czy przedstawiania swoich pomysłów. Ważne jest także zaobserwowanie – na podstawie 

treningu krytycznego myślenia, jakie narzędzia kulturowe (typu umiejętności, wartości) najlepiej 

służą danej jednostce.  

Właściwie można uznać, że nauczyciel, który nie wychodzi poza tradycyjne przekazywanie treści, 

nie wykorzystuje potencjału, jaki daje mu kontekst uniwersytetu. Wykazano, że jawne i celowe 

ćwiczenie umiejętności krytycznego myślenia zwiększa u uczniów świadomość swoich procesów 

myślowych. Jeśli są oni postawieni przed wyzwaniem rozwiązania problemu, zaś nauczyciel jest 

w trakcie pracy dla nich wsparciem (jasno wyjaśnia to, czego oczekuje, przekazuje informacje 

zwrotne), odnoszą oni sukces, który motywuje ich do zaangażowania w proces myślenia i działania 

na wyższym poziomie. 

 

Literatura 

CZAJA-CHUDYBA, Iwona, (2013). Myślenie krytyczne w kontekstach edukacji wczesnoszkolnej: 

uwarunkowania nieobecności. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego. 

ISBN 978-83-7271-810-5. 

CZERNIAWSKA, Ewa, (2011). Krytyczne myślenie przede wszystkim. In: Roczniki 

Psychologiczne, 14(2), 43–47.ISSN 1507-7888. 

GARSTKA, Tomasz a Andrzej ŚLIWERSKI, (2019). Psychopedagogiczne mity: Dlaczego warto 

pytać o dowody. Warszawa: Wolters Kluwers Polska SA. ISBN 978-83-8187-218-8. 

HENZLER, Piotr, (2018). Poradnik Kliknij Sprawdź Zrozum, jak świadomie korzystać z informacji. 

Warszawa: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. ISBN 978-83-952007-0-0. 

KALBARCZYK, Tomasz, (2014). Nauka krytycznego myślenia. In: Analiza i Egzystencja, 25. 

ISSN 1734-9923. 

KUHN, Thomas S., Helena OSTROMĘCKA a Ian HACKING, (2020). Struktura rewolucji 

naukowych, Warszawa: Aletheia. ISBN 978-83-6568-074-7.  

MAZNICA, Łukasz, (2001). Kultura: kreatywność: innowacyjność. In: Kultura a rozwój. 

Warszawa: Narodowe Centrum Kulturowe. 



73 
 

PAUL, Richard a Linda ELDER, (2008). The miniature guide to critical thinking. Concepts and 

tools.CA: Foundation for Critical Thinking. ISBN 9780944583104. 

WASILEWSKA-KAMIŃSKA, Ewa, (2016). Myślenie krytyczne jako cel kształcenia. Warszawa: 

Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. ISBN 978-83-2352-555-4. 

WINIAREK, Maciej, (2019). Myślenie krytyczne: przygoda na całe życie. In: Biuletyn Centrum 

Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, 94/95 (45/46) maj-czerwiec/lipiec-sierpień. ISSN 2084-9508. 

  



74 
 

KRITICKÉ MYŠLENÍ A KREATIVITA 

Irena Koszyk1 

Abstract 

The article presents the definition of the concept of critical thinking, its types and standards, as well 

as a brief genesis of development. It also focuses on contemporary civilization conditions, factors that 

justify the need and necessity of teaching and developing critical thinking, especially in the 

educational process. 

Critical thinking, also commonly known as "criticism", is important to distinguish between these 

concepts, to present arguments for and against, just as the words "criticism" and "criticism" are also 

ambiguous. 

The concept of creativity is related to critical thinking, the article presents the components of 

creativity, as well as the features differentiating creativity and creativity, because they are not the 

same concepts and phenomena. 

Searching for solutions in the development of critical and divergent thinking in education, the author 

also refers to Bloom's Taxonomy as a tool for classifying levels of thinking important in the process 

of learning at school. Provides examples from educational practice of what forms of innovation can 

be developed and implemented in a school where working methods focus on the development of 

critical, creative and creative thinking. 

Keywords  

Change, Critical Thinking, Criticism, Creativity, Innovation, Wisdom 

I. Úvod 

Fungování společnosti ve XXI. století bude záviset hlavně na tom, jak se současní dospělí a jejich 

děti vyrovnají s rychle se měnící realitou a nejistou budoucností. V rozvíjející se společnosti se 

očekává, že člověk bude: kritický, kreativní, tvořivý, inovativní se schopností řešit problémy 

samostatně i v týmu. 

Změny, které dynamicky probíhají v našem okolí, jsou revoluční povahy a kladou na nás nové 

požadavky. Dnes jsou důležité mezioborové znalosti v kombinaci s měkkými dovednostmi (soft 

skills). 

Tempo změn nutí celou společnost a zejména učitele, aby neustále aktivně zlepšovali rozličné 

dovednosti, využívali nejnovější řešení v oblasti informačních technologií, přizpůsobovali metody 

a formy vzdělávání požadavkům současnosti a především rozvíjeli následující dovednosti: „výběr 

a zpracování informací, kritický úsudek, analýzu, syntézu a hodnocení“. Realizace vzdělávacího 

procesu by měla zohlednit nejnovější výzkumy v oblasti kognitivní psychologie, neurobiologie, 

neurodidaktiky a v mnoha dalších oborech, mimo jiné ve filozofii a pedagogice. 

V článku se autorka snaží odpovědět na následující otázky: 

Jaké kompetence očekávají současní zaměstnavatelé? Jaké postoje zaměstnanců jsou důležité? Jaké 

jsou podmínky pro rozvoj těchto očekávání, a jak nás na ně připravuje škola? Jaké metody a formy 

výuky dominují v polské škole a jsou vhodné pro adaptaci na neustálé změny ve všech oblastech 

života? 

 
1 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 18, 45-085 Opole, Polska. E-mail: 

i.koszyk@g.wszia.opole.pl 
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Rozvoj jakého myšlení může naplnit požadavky doby, jaké myšlení se obecně rozvíjí ve školách a co 

je stále považováno za elitářské a proč? 

Článek vychází z předpokladu, že kritické myšlení je úvodem, dokonce základem kreativity, 

tvořivosti, může mít i podobu inovace, jak dokládají inovativní postupy zaváděné ve školách 

sdružených v Asociaci inovativních škol regionu Opolí (Stowarzyszenie Szkół Innowacyjnych 

Regionu Opolskiego). 

Při přípravě odpovědí na otázky formulované v článku byly mimo jiné využity studie polských 

a zahraničních autorů. 

Cílem článku bude snaha najít odpověď na otázky: „Je kritické myšlení počátkem kreativity, nebo ji 

podmiňuje? Znamená kreativita tvořivost a inovaci a jaká je mezi nimi souvztažnost? Jak myšlenka 

výuky kritického myšlení funguje ve škole?“ 

II. Kompetence budoucnosti očekávané zaměstnavateli 

Zaměstnavatelé mají specifické potřeby – neočekávají příliš široké teoretické znalosti, ale schopnosti 

využít základní znalosti v praxi. Klíčovou kompetencí, kterou dnes zaměstnavatelé hledají 

u zaměstnance, je přístup k práci. Klíčovými složkami této kompetence jsou: angažovanost a 

proaktivní přístup, otevřenost vůči novým zkušenostem a odpovědnost. 

Mezi hlavní nedostatky mladých pracovníků podle zaměstnavatelů patří: 

• neschopnost sledovat a následně řešit problematické situace; 

• nedostatek interpersonálních kompetencí; 

• nedostatek zkušeností z týmové spolupráce. 

Mezi kompetence budoucnosti, kterými bychom měli naše žáky na základní škole vybavit už dnes, 

patří: 

• schopnost analyzovat a řešit problémy; 

• emocionální a sociální inteligence; 

• kritické a kreativní myšlení – schopnost řešit problémy; 

• schopnost pracovat v multikulturním prostředí; 

• schopnost kriticky využívat nová média; 

• schopnost orientace v multioborovém prostředí; 

• zvládat přístup zaměřený na inovaci produktů, služeb i procesů (design thinking); 

• schopnost filtrovat důležitá data v informačním šumu;  

• dosáhnout osobní seberealizace; 

• schopnost spolupracovat ve virtuálních týmech (Future Work skills, 2020). 

Očekávání zaměstnavatelů ohledně budoucích kompetencí se shodují s osmi klíčovými 

kompetencemi, uvedenými v učebních osnovách každého předmětu (Zalecenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady, 2006), označovanými také jako „nové základní dovednosti“. Těmito 

kompetencemi by měli být vybaveni žáci v průběhu celého vzdělávacího procesu, aby byla dána 

každému občanovi možnost osobní seberealizace, být aktivní a mít sociální soudržnost, a následně 

mít vytvořeny podmínky pro uspokojující zaměstnání ve znalostní společnosti. 

III. Proč kritizujeme současnou školu? 

Současná škola, navržená pro průmyslový věk, už nedrží krok s dnešními technologickými, 

sociálními a kulturními změnami – nereaguje na potřeby dnešní ekonomiky. 

Janusz Morbitzer při charakteristice dnešní školy uvádí, že: 

• je postavena na potřebách industriální společnosti; 

• jedná se o transmisivní přístup k výuce (jednosměrnost); 
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• je to model postavený na učiteli; 

• existuje anachronický systém hromadné (frontální) výuky; 

• praxe je postavena na universalismu; 

• existuje propast mezi internetovou generací (digitální domorodci – digital natives) a učiteli 

(digitální přistěhovalci – digital immigrants) (Morbitzer, 2014, s. 54–58). 

Polská škola je kritizována za to, že je založena na škodlivé „kultuře chyb“ (kultura błędu). 

Jan Fedirko k tomu poznamenává: „Většina učitelů ztrácí čas kladením otázek, které mají odhalit to, 

co žák neví, zatímco moderní učitel se snaží pomocí otázek odhalit, co student ví nebo je schopen se 

naučit“ (Fedirko, 2009/2010, s. 80). 

V tradiční škole dominuje ve výukovém procesu aktivní učitel, zatímco žák je pasivní. Škola 

budoucnosti by měla být ovládána aktivním učícím se žákem, podporovaným aktivním učitelem, 

který ho zapojuje do spolupráce a podněcuje ke kritickému myšlení a kladení otázek. 

IV. Proč je důležité kritické myšlení? 

Současná doba vyžaduje zamyšlení nad vzděláváním, které by děti a mládež připravilo na řešení 

nových, komplikovaných úkolů, na kritické a reflexivní myšlení, na samostatnost a schopnost týmové 

spolupráce. 

Pojem kritické myšlení má v odborné literatuře hodně významů a interpretací, to může způsobovat 

potíže v chápání tohoto pojmu, autorce je nejbližší pojetí, které kritické myšlení spojuje s kreativitou, 

tvořivostí, moudrostí a inovací. 

Iwona Czaja-Chudyba (působí jako profesorka na vysoké škole – Uniwersytet Pedagogiczny Kraków, 

katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej) zdůrazňuje, že „je potřebné, ba nezbytné, demytologizovat 

kritické myšlení, aby se přeneslo z Parnasu filozofických, vědeckých disputací ke každodenním 

dovednostem, kterými vybavujeme každé dítě a každého dospělého. Je to nezbytné kvůli šířícím se 

problémům, kterým každý z nás v současné době čelí“ (Czaja-Chudyba, 2020, s. 8). 

Mnozí odborníci se domnívají, že základem kritického myšlení je filozofie, propagátoři kritického 

myšlení ve vzdělávání jsou v první řadě učitelé filozofie, mnozí z nich zdůrazňují, že celý vzdělávací 

systém postrádá účinný způsob výuky nezávislého myšlení pro děti a mládež, zejména reflexního 

myšlení. Mnozí autoři teorii týkajících se kritického myšlení se odkazují na Johna Deweyho, který 

definuje reflexní myšlení: „jako aktivní, vytrvalé a pečlivé zvažování jakéhosi přesvědčení nebo 

předpokládané formy vědění – s ohledem na základy, na nichž je postaveno, a dalších k nim 

vedoucích závěrů“ (Dewey 1988, s. 14–15).  

V. Definice kritického myšlení 

Slova „kritický“, „kriticismus“, „kritika“, pocházejí z latinského „criticus“, z řeckého „kritikos“, což 

znamená vynášet soudy, rozeznávat rozdíly a činit rozhodnutí. 

Iwona Czaja-Chudyba konstatuje, že při hledání původu tradic filozofických a vzdělávacích, které 

utvářely současný obraz kritického myšlení, lze poukázat mimo jiné na Platónovy „Dialogy“ a pak 

dále na novověký racionalismus Reného Descartese, Immanuela Kanta, falzifikovatelnost a kritický 

racionalismus Karla Poppera, což je názor říkající, že všechno lze zpochybnit. Na sokratovský způsob 

dialogu a dotazování (maieutika) navazují všechny programy na podporu kritického myšlení. 

Významným příspěvkem k současnému chápání kritického myšlení byla teorie K. Poppera, který 

věřil, že použitím kriticismu můžeme rozpoznat chyby a napravovat je (Czaja-Chudyba, 2020,  

s. 17–18). 

Wincenty Okoń definuje kriticismus jako: „…postoj osoby, jehož rozum spočívá na hledání 

pravdivosti všech názorů a to jak cizích, tak vlastních a zároveň je tato osoba připravena ke změně 

vlastních názorů ve chvíli, kdy se objeví nové popírající důkazy“ (Okoń, 1992, s. 145). 
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Představitelé amerického hnutí Critical Movement – Richard Paul i Linda Elder (oba stojí v čele 

Centra pro kritické myšlení – Center for Critical Thinking) definují „…kritické myšlení jako 

dynamický proces, v němž jedinec průběžně a neustále zlepšuje své uvažování používáním 

a zaváděním intelektuálních standardů (správná analýza, syntéza a vyhodnocování informací 

získaných pozorováním, zkušeností, usuzováním, komunikací)” (Czaja-Chudyba, 2020, s. 14). 

Stella Cottrell podotýká, že „Kritické myšlení je složitý proces posuzování problému, který zahrnuje 

širokou škálu dovedností a postojů, mezi něž patří: 

• rozeznávat postoje, argumenty a závěry předložené jinými lidmi; 

• hodnocení důkazů pro alternativní stanoviska; 

• schopnost číst mezi řádky a identifikovat předpoklady falešné nebo ubližující; 

• rozpoznávání technik určených k tomu, aby bylo příslušné sdělení přijímáno přesvědčivější 

než ostatní; 

• zvažovat věci strukturovaně, důkladně a s využitím logiky; 

• vyvození závěrů o tom, do jaké míry je argument oprávněný na základě pádných důkazů 

a rozumných předpokladů; 

• prezentovat vlastní názor konstruktivním, jasným, promyšleným způsobem, který je 

srozumitelný a přesvědčivý pro ostatní” (Defining Critical Thinking). 

Existuje konstruktivní kritické myšlení a destruktivní kritické myšlení, často nazývané jako povrchní 

„kritikářství“, charakterizované tvrdohlavostí, destrukcí, nedostatkem racionální argumentace a cílem 

dehonestovat protivníka či problém. 

V uvedeném článku vzhledem k prezentovaným podmínkám rozvoje kritického myšlení, a jejich 

četných definic a typů je největší, nejdůležitější potřebou, při snaze o kreativní a tvůrčí rozvoj dětí 

a mládeže, popularizace myšlení, orientace, postojů – kriticky konstruktivních. 

Iwona Czaja-Chudyba zdůrazňuje, „...že konstruktivně kritický postoj se pojí s: 

1. zvědavostí vyjádřenou schopností klást otázky (motivační složka); 

2. analytickou interpretací reality (kognitivní složka); 

3. sebereflexí a odvahou jednotlivce (osobnostní složka)“ (Czaja-Chudyba 2020, s. 24). 

Maciej Winiarek z TOK Edukacji (polská zkratka původem z anglického názvu The Theory of 

constraints – teorie omezení) zdůrazňuje význam kritického myšlení při práci s žáky, přičemž zvláštní 

pozornost věnuje: 

• dovednostem zpracovat informace; 

• rozlišování faktů od názorů; 

• vytváření kauzálních vztahů; 

• předvídání důsledků svých činů; 

• rozpoznávání emocí; 

• konstruktivnímu zpochybňování stávajícího systému (Myślenie – kompetencja nr 1 

XXI wieku). 

Cílem školy je, aby žák rozvíjel kreativitu, vyučovat kritickému a tvůrčímu myšlení a podporovat 

praktické uplatnění znalostí. 

Renata Nowakowska-Siuta konstatuje, že „V moderních didaktických metodách je stále více 

teoretických a praktických sporů (na úrovni metodiky) odehrávajících se mezi zastánci dvou 

konkurenčních paradigmat – stoupenci kognitivního přístupu na jedné straně a konstruktivismu na 

straně druhé. Stoupenci kognitivního přístupu se zaměřují především na funkci lidského rozumu 

a inteligenci, učení, myšlení a rozhodování. Na druhé straně konstruktivisté tvrdí, že je velmi důležité 

využít tvůrčího potenciálu člověka v oblasti samostatného myšlení. Pro stoupence kognitivního 

přístupu je klíčovou součástí procesu učení zpracovat informace již v průběhu jejich poznání. (….) 

Podle konstruktivismu jsou znalosti vytvářeny jednotlivcem postupně na základě získaných informací. 
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Nejcennější jsou znalosti získané vlastní zkušeností, metodou hledání, kde je nedílnou součástí 

problémové myšlení. Jde o poznání, které jedinec objevuje sám“ (Nowakowska-Siuta, 2021). 

Kritické myšlení je základem schopnosti zvané metakognice, kterou můžeme označit za zdravý 

(selský) rozum. Zdravý rozum a kritické myšlení podporují podobné osobní, situační a vzdělávací 

predispozice (Czaja-Chudyba 2020, s. 26). 

V rozvoji kritického myšlení hraje velkou roli tvorba vlastních myšlenkových struktur, nejlépe 

takových, které nás vedou cestou kreativity a následně přivádějí k tvořivosti a v důsledku k přijetí 

inovativních forem. Tento proces doprovázejí mnohé proměnné, což mělo být jako hlavní 

problematika obsahem této části textu. Konstruktivní kritické myšlení je základ, východisko k rozvoji 

kreativity. 

VI. Kreativita, tvořivost, inovativnost 

V současném světě prakticky ve všech oblastech lidského života je požadována kreativita, proto se 

stává běžným jevem, že čím více se zvyšuje životní úroveň, tím více po ní roste poptávka a to nejen 

v oblasti umění a vzdělávání, ale také v oblasti podnikání, různých organizací, institucí a reklamy. 

Kreativita se odvozuje z latinského výrazu creare a ekvivalentem jsou slova odvozená z angličtiny 

creator – tvůrce a creative – tvůrčí.  

Je to schopnost vytvářet nová řešení, koncepty, myšlenky. Je to proces vývoje a prezentace 

inovativních myšlenek (Kreatywność). 

Maciej Karwowski definuje kreativitu, „…jako synonymum tvůrčího potenciálu, charakteristickou 

především otevřeností, zvídavostí a vnímavostí – dimenzemi tvůrčí osobnosti a vyšší než průměrnou 

intenzitou tvůrčích schopností – plynulostí, pružností a originalitou myšlení, bohatou představivostí, 

schopností spojovat věci zdánlivě nesouvisející, využívat metafor a analogií“ (Karwowski, 2009). 

Podle Maxe Wertheimera je kreativita restrukturalizací myšlenek na dané téma, která je uskutečněna 

s cílem získat nový, hlubší „vhled“ do podstaty problému. Tudor Rickards definuje kreativitu jako 

únik z mentální stagnace. Richard W. Woodman, John E. Sawyer a Ricky W. Griffin popisují 

kreativitu jako utváření užitečných a cenných produktů, služeb, postupů či nápadů vzniklých 

spoluprací mezi různými jednotlivci (Wojtoszek, 2014, s. 292).  

Rozlišujeme tři složky kreativity, které se vzájemně doplňují – znalosti, dovednosti a motivace. 

Kreativita bývá často spojována s tvořivostí. Karol Kowalewski zformuloval důležitou otázku, zda 

oba pojmy znamenají totéž a zda je lze zaměňovat? Názory na toto téma, které lze nalézt v odborné 

literatuře, nedávají jednoduchou odpověď, většina autorů navrhuje tyto pojmy oddělit. Tím, co 

odlišuje kreativitu od tvořivosti, je výsledek konkrétní činnosti. Maciej Karwowski kreativitu 

považuje „…za osobnostní potenciál k dosažení významných tvůrčích výsledků. (…) Kreativitu lze 

tedy považovat za počáteční úroveň cesty k tvořivosti, tedy za nezbytnou podmínku, která však 

nepostačuje pro každou tvůrčí činnost“ (Karwowski, 2009). Kreativita umožňuje žákům otevřenost 

vůči novým výzvám, takže jsou motivováni získávat nové znalosti a dovednosti. Díky kreativitě 

flexibilně přistupují k problémům a používají různé strategie při jejich řešení, což v konečném 

výsledku může zvýšit jejich výkon ve školní výuce. 

Krystyna Bieluga zdůrazňuje: „Tím, čím jsme a čím můžeme být, závisí do značné míry na změnách, 

proměnách, objevech, pochybnostech – stavech založených na tvůrčím myšlení. Tvořivost lze chápat 

jako aktivitu, výsledek, proces a také ji lze považovat za tvůrčí myšlení. Tvůrčí myšlení je hnací silou 

tvůrčí činnosti, proto je jeho rozvoj a formování jedním z hlavních úkolů vzdělávání“ (Bieluga 2003, 

s. 43) 

Benjamin S. Bloom v roce 1956 spolu se skupinou odborníků na pedagogickou psychologii stanovil 

v oblasti kognitivních cílů šest hierarchicky uspořádaných kategorií členěných dále do subkategorií.  
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Bloomova taxonomie výukových cílů je ve školní praxi velmi užitečná a vhodná, neboť předpokládá 

u žáků nejen rozvoj základních schopností, jako jsou – znalosti, porozumění, uplatnění, které rozvíjejí 

primárně analytické myšlení, ale také se soustředí se na rozvoj takzvaných schopností vyššího řádu – 

analýzy, syntézy, hodnocení. Žáci se totiž častěji ptají a odpovídají na otázky – „proč?“ než na otázky 

– „jak?“ Také nezapomínejme na různé úrovně mentálních schopností (nižšího a vyššího řádu), to 

nám pak totiž během přípravy a v průběhu výuky umožní zajistit plný rozvoj potenciálu žáků 

a povede to k rozvoji tvůrčího myšlení. B. S. Bloom zjistil, že 95 % otázek položených učiteli se týká 

schopností nižšího řádu (Bates, 2005, s. 44–45). 

Proto je důležité pamatovat na kladení otázek při vedení výuky každého předmětu, konstruovat a řešit 

problémy, které žáky přivádějí na cestu konstruktivně kritického myšlení a následně vytvářejí 

podmínky pro rozvoj divergentního myšlení. 

Karol Kowalewski poznamenává, že „mezi kreativitou a inovativností existuje silný kauzální vztah. 

Tyto termíny však nelze užívat jako synonyma“ (Kowalewski, 2018, s. 4). Kreativitu, jejíž různé 

definice už byly v článku uvedeny, Richard Luecke a Ralph Katz přirovnávají k inovacím: „Je to 

proces vývoje a vyjadřování inovativních myšlenek s cílem řešit konkrétní problémy nebo uspokojovat 

potřeby. V tomto smyslu tedy nejde ani tak o talent sám o sobě, jako spíše o záměrný proces vytváření 

inovací“ (Kowalewski, 2018, s. 4). 

Na druhé straně inovativnost, která je formou tvořivosti, jako behaviorální rys popisuje, jak se 

jednotlivec chová, aby si vštípil určité změny (Drozdowski, 2010, s. 16–17). Základem pro jakoukoli 

inovaci bude vždy šikovně se umět postavit k problému, hledat řešení, mít kreativní a tvůrčí myšlení. 

Kreativní lidé vytvářejí nápady a inovátoři je uvádějí do praxe. 

Při vědomí tohoto je kreativita předpokladem inovativních postojů a postupů, protože bez kreativity 

není inovace (Kowalewski, 2018, s. 5). 

Při analýze literatury věnované otázkám inovací se ukazuje, že samotný pojem inovace se řadí mezi 

velmi mnohoznačné termíny. Inovace se staly předmětem zájmu mnoha vědních oborů, z nichž každý 

se snažil vytvořit terminologii odpovídající jejich potřebám. Existuje mnoho definic inovací 

z hlediska pedagogiky, z nichž nejčastější jsou: 

• pedagogické inovace (lat. innovatio) jako „změna struktury školského systému (výchova, 

vzdělávání) jako celku nebo změna struktury jeho důležitých složek – za účelem měřitelných 

zlepšení“ (Okoń 1992, s. 105); 

• pedagogické inovace jako „jakýkoliv pokus vědomě a promyšleně provést určitou změnu 

vzdělávacího systému za účelem zlepšení systému“ (Thomas 1980, s. 161); 

• pedagogické inovace jako „plánovaná konkrétní dílčí změna vzdělávací reality, změny mají 

modernizační charakter a vyznačují se cílevědomou orientací na kvalitativní zlepšení 

vzdělávání” (Schulz 1980, s. 24).  

Z mnoha definic o tom, co jsou pedagogické inovace, jednu z nejpropracovanějších představuje 

Ewa Smak, která předpokládá, „…že pedagogická inovace je tvůrčí prakticko-pedagogické řešení, 

které spočívá v tom, že po úvaze je do části pedagogické reality zavedeno ,novum‘, které je 

podmiňující pro dosažení lepších výsledků v relaci k předchozím způsobům, prostředkům, formám 

a zdrojům.“ (Smak 2004, s. 14) 

Příkladem takových inovativních postupů je činnost Asociace inovativních škol regionu Opolí 

(Stowarzyszenie Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego). 

Asociace inovativních škol Opolského regionu (Stowarzyszenie Szkół Innowacyjnych Regionu 

Opolskiego SSI RO) již ve svém názvu jasně deklaruje, co je jejím základním úkolem a kde je těžiště 

její práce. 

Czesław Banach zdůrazňuje, že škola by se sice měla reformovat také „shora“, ale především 

„zevnitř” – „zdola”, neboť má vlastní organizaci a kulturu. 
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Hnací silou změny by měl být přechod od tradiční školy ke škole učící se a neustále se zlepšující, 

s prvky inovativní a alternativní školy, dobře organizované školy – školy našich očekávání, snů, 

potřeb, projekcí, tedy „školy budoucnosti“ (Banach 2005, s. 5). 

Základní charakter inovativních, často prekurzivních, změn je předáván již více než čtyřicet let 

Spolkem tvůrčích škol (Towarzystwo Szkół Twórczych) a více než dvacet let Asociací aktivních škol 

(Stowarzyszenie Szkół Aktywnych). Z tohoto přínosu pak těží různá, především regionální, sdružení 

(Nakoneczna 2008).  

Opolská asociace (Opolskie Stowarzyszenie) sdružuje aktuálně 37 škol pracujících na různých 

vzdělávacích úrovních a v různých oblastech regionu. Svoji činnost zakládá zejména na výměně 

zkušeností, zvláště při zavádění a uplatňování inovativních postupů v různých oblastech fungování 

škol. Každý výjezdový seminář obohacuje účastníky o nové zkušenosti, umožňuje vidět některé 

zřejmé pedagogické záměry z jiné perspektivy, často ve velmi kreativních, tvůrčích a originálních 

programově-organizačních řešeních. 

Stále udivující je např. popularizační činnost školní knihovny v Ozimku v oblasti různých školních 

předmětů, např. vzorová výuka biologie, kde si je možno uvědomit důležitost aktivačních metod 

a individualizace práce s žáky. Na základní škole v Skorogoszczy si je možno uvědomit, že občanská 

a vlastenecká výchova může být brilantně prováděna bádáním a zkoumáním historie, tradic a osudů 

vlastní rodiny a místní komunity. Jejich projekt „Z polsko-litevské unie do Evropské unie“ je 

myšlenkou pro širší využití i v dalších školách. Ve Sdružení škol „Polských letců” v Olesně (Zespole 

Szkół im. Lotników Polskich w Oleśnie) může někoho překvapit, že v tak velké škole pouze sedm 

žáků se neúčastní hodin tělesné výchovy. Je to dáno faktem, že učitelé tohoto předmětu organizují 

alternativní formy tělesných aktivit: tanec, aerobik, uměleckou gymnastiku atd. Zdejší žáci jsou 

různými metodami vedeni k tomu, aby nejen cvičili, ale také rozvíjeli tělesnou kulturu a sport jak ve 

škole, tak i v domácím prostředí. V každé ze škol Opolské asociace (Opolskie Stowarzyszenie) lze 

najít mnoho příkladů zajímavé, kreativní a tvůrčí, často inovativní činnosti v různých oblastech 

vzdělávací práce (Najlepsze praktyki innowacyjne, 2008). 

VII. Závěr 

Konstruktivně kritické myšlení stanovuje základ pro rozvoj kreativity a tvořivosti a je považováno za 

hlavní zdroj inovativnosti. 

Tyto dovednosti jsou základem pro pochopení rychlých přímo revolučních změn, k nimž 

v současném světě dochází, jsou nezbytné k tomu, abychom si v něm našli své místo a dokázali čelit 

neustálým výzvám. Determinují kvalitativní pokrok v každém oboru a zároveň jsou v tomto procesu 

evolučně rozvíjeny, z čehož plyne obrovská role školy a široce chápaného společenského prostředí. 

Kreativita by měla být posuzována individuálně i týmově. Důležité jsou osobní predispozice, které je 

zapotřebí v rámci konkrétního prostředí správně identifikovat a pak vytvořit podmínky pro jejich 

rozvoj. 

Iwona Czaja-Chudyba konstatuje, že „škola, která opouští podporu kritického myšlení, tak nechává 

dítě ztracené a osamocené v bludišti dovedně podněcovaných spotřebitelských tužeb, snů 

a bezmyšlenkovitého upřednostňování životního stylu“ (Czaja-Chudyba, 2020, s. 33). 

Při vzdělávání a zlepšování pedagogické práce s rodiči je třeba brát v úvahu a neustále aktualizovat 

i základní znalosti o úloze, smyslu a způsobech rozvoje konstruktivně kritického myšlení, kreativity 

a tvořivosti. 

„Shrnutím individuálních a sociálních přínosů při využívání procesu kritického myšlení lze přispět ke 

zlepšení srozumitelnosti a přesnosti mezilidské komunikace a také ke snížení vlivu manipulace 

a indoktrinace (podporou aktivního výzkumu)“ (Czaja-Chudyba, 2020, s. 38). 
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MYŚLENIE KRYTYCZNE A KREATYWNOŚĆ 

Irena Koszyk1 

Abstract 

The article presents the definition of the concept of critical thinking, its types and standards, as well 

as a brief genesis of development. It also focuses on contemporary civilization conditions, factors that 

justify the need and necessity of teaching and developing critical thinking, especially in the 

educational process. 

Critical thinking, also commonly known as "criticism", is important to distinguish between these 

concepts, to present arguments for and against, just as the words "criticism" and "criticism" are also 

ambiguous. 

The concept of creativity is related to critical thinking, the article presents the components of 

creativity, as well as the features differentiating creativity and creativity, because they are not the 

same concepts and phenomena. 

Searching for solutions in the development of critical and divergent thinking in education, the author 

also refers to Bloom's Taxonomy as a tool for classifying levels of thinking important in the process 

of learning at school. Provides examples from educational practice of what forms of innovation can 

be developed and implemented in a school where working methods focus on the development of 

critical, creative and creative thinking. 

Keywords  

Change, Critical Thinking, Criticism, Creativity, Innovation, Wisdom 

I. Wprowadzenie 

Funkcjonowanie społeczeństwa w wieku XXI będzie uzależnione głównie od tego, jak współcześni 

dorośli i ich dzieci poradzą sobie z szybką zmieniającą się rzeczywistością i niepewną przyszłością. 

W rozwijającym się społeczeństwie oczekuje się, że człowiek będzie: krytycznie myślący, 

kreatywny, twórczy, innowacyjny z umiejętnością rozwiązywania problemów samodzielnie 

i zespołowo. 

Zmiany, jakie dynamicznie zachodzą w otoczeniu mają charakter rewolucyjny i stawiają nowe 

wymagania. Współcześnie ważna jest wiedza o charakterze interdyscyplinarnym połączona 

z kompetencjami miękkimi. 

Tempo zmian zmusza całe społeczeństwo, a szczególnie nauczycieli do ciągłej aktywności związanej 

z doskonaleniem umiejętności, korzystania z najnowszych rozwiązań w technologiach 

informacyjnych, dostosowania metod i form kształcenia do wymagań współczesności a przede 

wszystkim rozwijania umiejętności: selekcji i przetwarzania informacji, krytycznego osądu, analizy, 

syntezy i oceny. W realizacji procesu edukacyjnego należy uwzględnić najnowsze badania w zakresie 

psychologii poznawczej, neurobiologii, neurodydaktyki i wielu innych dziedzin między innymi 

filozofii, pedagogiki. 

W artykule autorka stara się odpowiedzieć na następujące pytania: 

Jakich kompetencji oczekują współcześni pracodawcy? Jakie postawy pracowników są istotne? Jakie 

są uwarunkowania w rozwoju tych oczekiwań, jak przygotowuje do tego szkoła? Jakie metody 

 
1 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 18, 45-085 Opole, Polska. E-mail: 

i.koszyk@g.wszia.opole.pl  
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i formy nauczania dominują w polskiej szkole a jakie są niezbędne by zmierzyć się z ciągłą zmianą 

we wszystkich sferach życia?  

Rozwój, jakiego myślenia może sprostać wymogom czasów, jakie myślenie powszechnie rozwijane 

jest w szkołach a jakie ciągle ma charakter elitarny i dlaczego? 

Niniejsze opracowanie opiera się na założeniach, że myślenie krytyczne jest wstępem, wręcz 

podstawą do kreatywności, twórczości, może też przyjąć formę innowacyjności, przykładem są 

praktyki innowacyjne wdrażane w szkołach zrzeszonych w Stowarzyszeniu Szkół Innowacyjnych 

Regionu Opolskiego. 

W przygotowaniu odpowiedzi na sformułowane w artykule pytania pomocne były opracowania 

polskich i zagranicznych autorów m. in. 

Celem pracy, będzie próba znalezienia odpowiedzi na pytanie: czy myślenie krytyczne jest 

początkiem kreatywności, czy ją warunkuje? Czy kreatywność oznacza twórczość i innowacyjność, 

jakie zależności występują między nimi? Jak idee nauczania myślenia krytycznego funkcjonują 

w szkole? 

II. Kompetencje przyszłości oczekiwane przez pracodawców 

Pracodawcy mają konkretne potrzeby – nie oczekują bardzo szerokiej wiedzy teoretycznej, ale 

umiejętności wykorzystania podstawowej wiedzy w praktyce.  

Kluczową kompetencją poszukiwaną dziś przez pracodawców jest postawa pracownika. Jej 

podstawowe komponenty to: zaangażowanie i proaktywność, otwartość na nowe doświadczenia 

i odpowiedzialność. Braki u młodych pracowników według pracodawców to przede wszystkim: 

• deficyt umiejętności dostrzegania, rozwiazywania problemów; 

• deficyt kompetencji interpersonalnych; 

• nieumiejętność pracy w zespole. 

Kompetencje przyszłości, w które już dziś, zaczynając od elementarnego kształcenia, powinniśmy 

wyposażać naszych uczniów to między innymi: 

• zdolność do analizowania i rozwiązywania problemów; 

• inteligencja emocjonalna i społeczna; 

• krytyczne i kreatywne myślenie – biegłość w rozwiązywaniu problemów; 

• zdolność do pracy w wielokulturowym środowisku; 

• umiejętność krytycznego wykorzystywania nowych mediów; 

• zdolność do rozumienia pojęć z wielu dyscyplin; 

• myślenie projektowe; 

• umiejętność filtrowania istotnych danych w szumie informacyjnym, osobistej samorealizacji; 

• umiejętność współpracy w zespołach wirtualnych (Future Work skills, 2020). 

Oczekiwane przez pracodawców kompetencje przyszłości zbieżne są z ośmioma kompetencjami 

kluczowymi, zapisanymi w podstawie programowe każdego przedmiotu (Zalecenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady, 2006), określanymi również, jako „nowe umiejętności podstawowe”. 

W kompetencje te powinni być wyposażani uczniowie w całym procesie edukacyjnym, mają one 

zapewnić każdemu obywatelowi możliwość osobistej samorealizacji, aktywność i spójność 

społeczną, a w konsekwencji stworzyć warunki do satysfakcjonującego zatrudniania 

w społeczeństwie wiedzy.  

III. Za co krytykuje się współczesną szkołę? 

Współczesna szkoła, zaprojektowana dla epoki przemysłowej, nie nadąża za przemianami 

technologicznymi, społecznymi i kulturowymi – nie odpowiada na potrzeby gospodarki. 

Janusz Morbitzer, charakteryzując dzisiejszą szkołę, stwierdza, że:  
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• wzorowana jest ona na modelu epoki industrialnej; 

• jest to edukacja transmisyjna (jednokierunkowość); 

• model skoncentrowany na nauczycielu; 

• istnieje anachroniczny system klasowo-lekcyjny; 

• praktyką jest zasada jednego uniwersalnego rozmiaru; 

• istnieje przepaść między pokoleniem sieci (cyfrowi tubylcy) i nauczyciele (cyfrowi imigranci) 

(Morbitzer, 2014, s. 54–58). 

Polską szkołę krytykuje się za to, że bazuje na szkodliwej kulturze błędu. Jan Fedirko, zauważa, że: 

„Większość nauczycieli traci czas na zadawanie pytań, które mają ujawnić to, czego uczeń nie umie, 

podczas gdy nauczyciel z prawdziwego zdarzenia stara się za pomocą pytań ujawnić to, co uczeń 

umie lub czego jest zdolny się nauczyć” (Fedirko, 2009/2010, s. 80). 

W szkole tradycyjnej dominuje w procesie nauczania aktywny nauczyciel, natomiast uczeń jest 

bierny. W szkole przyszłości powinien dominować aktywny, uczący się uczeń wspierany przez 

aktywnego nauczyciela, angażującego do współpracy, pobudzającego do myślenia krytycznego 

i zadawania pytań. 

IV. Myślenie krytyczne, dlaczego jest ważne? 

Współczesność wymaga dokonania namysłu nad edukacją, która przygotowywałaby dzieci 

i młodzież do rozwiązywania nowych i skomplikowanych zadań, do krytycznego i refleksyjnego 

myślenia, do samodzielności i umiejętności pracy w zespole. 

Myślenie krytyczne ma wiele znaczeń i interpretacji w literaturze przedmiotu, może powodować 

trudności w zrozumieniu i interpretacji, autorce najbliższe jest to rozumienie, które łączy je 

z kreatywnością, twórczością, mądrością i innowacyjnością. 

Iwona Chudyba-Czaja, podkreśla, że „…możliwe jest, nawet konieczne, demitologizowanie myślenia 

krytycznego, by z Parnasu filozoficznych, naukowych dysput przenieść je na codzienną umiejętność, 

w którą wyposażamy każde dziecko i każdego dorosłego. Jest to konieczne ze względu na 

upowszechnienie się problemów, wobec których staje każdy z nas” (Czaja-Chudyba, 2020, s. 8). 

Wielu badaczy uważa, że podstawą do myślenia krytycznego jest filozofia, popularyzatorzy myślenia 

krytycznego w edukacji to właśnie przede wszystkim nauczyciele filozofii, wielu podkreśla, że 

w całym systemie edukacyjnym brakuje skutecznego sposobu nauczania dzieci i młodzieży 

samodzielnego myślenia, a szczególnie myślenia refleksyjnego. Wielu autorów programów myślenia 

krytycznego odwołuje się do John Dewey, który definiuje „refleksyjne myślenie, jako czynne, 

wytrwałe i uważne rozważanie jakiegoś przekonania lub przypuszczalnej formy wiedzy – ze względu 

na podstawy, na których się opiera oraz dalszych wniosków, do których doprowadza” (Dewey, 1988, 

s. 14–15).  

V. Definicje myślenia krytycznego 

Słowa „krytyczny”, „krytycyzm”, „krytyka” pochodzą od łacińskiego „criticus”, z greckiego 

„kritikos”, które oznacza wydawanie sądów, dostrzeganie różnic i podejmowanie decyzji. 

Iwona Czaja-Chudyba zauważa, że poszukując początków tradycji filozoficznej i edukacyjnej, która 

ukształtowała współczesny obraz myślenia krytycznego, można wskazać m.in. platońskie „Dialogi”, 

a następnie: oświeceniowy racjonalizm Kartezjusza, Kanta, falsyfikacjonizm czy też racjonalny 

krytycyzm Poppera, to jest pogląd głoszący, że wszystko może zostać poddane w wątpliwość. Do 

sokratejskich sposobów prowadzenia dialogu i stawiania pytań (majeutyki) nawiązują wszystkie 

programy wspierania myślenia krytycznego. Istotny wkład we współczesne rozumienie myślenia 

krytycznego wniosła teoria K. Poppera, który uważał, że dzięki stosowaniu krytycyzmu możemy 

dostrzegać błędy i je poprawiać (Czaja-Chudyba, 2020, s. 17–18).  



86 
 

Wincenty Okoń definiuje krytycyzm, „...jako postawę umysłową człowieka polegającą na 

poszukiwaniu racji wszystkich przekonań cudzych i własnych oraz na gotowości do zmiany własnych 

przekonań i uznanych twierdzeń z chwilą pojawienia się nowych zaprzeczających dowodów” (Okoń, 

1992, s. 145). 

Przedstawiciele amerykańskiego ruchu Critical Movement – R. Paul i L. Elder definiują „myślenie 

krytyczne, jako dynamiczny proces, w którym jednostka ustawicznie i stale poprawia swoje 

rozumowanie poprzez wykorzystanie i narzucanie sobie standardów intelektualnych (prawidłowego 

analizowania, syntetyzowania i oceniania informacji uzyskanych z obserwacji, doświadczeń, 

wnioskowania, komunikowania)” (Czaja-Chudyba, 2020, s. 14). 

Stella Cottrell zauważa, że „Krytyczne myślenie jest złożonym procesem rozważania pewnego 

problemu, w który zaangażowany jest szeroki wachlarz umiejętności i postaw, do których należą: 

• rozpoznawanie stanowisk, argumentów i wniosków prezentowanych przez innych ludzi; 

• ewaluacja dowodów na rzecz alternatywnych punktów widzenia; 

• umiejętność czytania pomiędzy wierszami i identyfikacji fałszywych lub krzywdzących 

założeń; 

• rozpoznawanie technik mających sprawić, że dane stanowisko będzie w odbiorze bardziej 

przekonujące niż inne; 

• rozważenie spraw w ustrukturyzowany sposób, wnikliwie i z wykorzystaniem logiki; 

• wyciąganie wniosków na temat stopnia uzasadniania argumentu na podstawie silnych 

dowodów i sensownych założeń; 

• prezentacja własnego punktu widzenia w sposób konstruktywny, jasny, przemyślany – 

zrozumiały i przekonujący dla innych” (Defining Critical Thinking). 

Występuje myślenie krytyczne konstruktywne i myślenie destruktywnie krytyczne zwane często 

krytykanctwem, charakteryzuje je często upór, destrukcja, brak racjonalnych argumentów a celem 

zdezawuowanie adwersarza lub problemu. 

W przedstawianym artykule, wobec prezentowanych uwarunkowań w rozwoju myślenia 

krytycznego, licznych definicji i rodzajów, największą potrzebą, najbardziej ważną w dążeniu do 

rozwoju kreatywnego i twórczego dzieci i młodzieży jest upowszechnianie myślenia, orientacji, 

postawy – krytycznie konstruktywnej. 

Iwona Czaja-Chudyba podkreśla, „…że postawa konstruktywnie krytyczna łączy się z: 

1. ciekawością, wyrażającą się zdolnością do zadawania pytań (komponent motywacyjny); 

2. analityczną interpretacją rzeczywistości (komponent poznawczy); 

3. autorefleksją i odwagą jednostki (komponent osobowościowy)” (Czaja-Chudyba, 2020, s. 24). 

Maciej Winiarek z TOK Edukacji (skrót od angielskiej nazwy Theory of constraints – teoria 

ograniczeń) podkreśla znaczenie myślenia krytycznego w pracy z uczniami, zwracając uwagę przede 

wszystkim na: 

• umiejętność przetwarzania informacji; 

• odróżniania faktów od opinii; 

• tworzenie związków przyczynowo skutkowych; 

• przewidywanie konsekwencji swoich działań; 

• rozpoznawanie emocji; 

• konstruktywne kwestionowanie zastanego porządku (Myślenie – kompetencja nr 1 XXI 

wieku).  

Szkoła ma w uczniu rozwijać kreatywność, uczyć myślenia krytycznego i twórczego oraz zachęcać 

do praktycznego zastosowania wiedzy. 

Renata Nowakowska-Siuta, zauważa, że „W nowoczesnych metodach dydaktycznych coraz więcej 

sporów natury teoretycznej i praktycznej (na poziomie metodyki) toczą między sobą zwolennicy 
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dwóch konkurencyjnych paradygmatów – kognitywiści i konstruktywiści. Kognitywiści skupiają 

uwagę przede wszystkim na działaniu umysłu i inteligencji człowieka, uczeniu się, myśleniu 

i podejmowaniu decyzji. Konstruktywiści z kolei twierdzą, że bardzo istotne jest korzystanie 

z twórczego potencjału człowieka, samodzielnego w myśleniu. Dla kognitywistów kluczowym 

elementem procesu uczenia się jest przetwarzanie informacji w trakcie jej poznawania. (….) Według 

konstruktywizmu wiedza jest tworzona przez jednostkę budującą kolejno fundamenty i poszczególne 

struktury na podstawie uzyskanych informacji. Najcenniejsza jest wiedza zdobyta przez własne 

doświadczenia, metodą szukania a jej integralnym składnikiem jest myślenie problemowe. Chodzi o 

wiedzę, którą jednostka sama odkrywa” (Nowakowska-Siuta, 2021). 

Myślenie krytyczne stanowi grunt do postawy metapoznawczej, którą nazywamy mądrością. 

Mądrość, jak i myślenie krytyczne wspierają, więc podobne predyspozycje osobowe, sytuacyjne 

i edukacyjne (Czaja-Chudyba, 2020, s. 26). 

W rozwijaniu myślenia krytycznego, wielką rolę odgrywa tworzenie własnych konstrukcji 

myślowych najlepiej takich, które wprowadzają na drogę kreatywności prowadzą do twórczości 

i w konsekwencji przyjmują formę innowacyjną, wiele zmiennych temu procesowi towarzyszy, co 

stanowiło próbę przedstawienia tego problemu w tym podrozdziale. Konstruktywne myślenie 

krytyczne jest podstawą, bazą do rozwoju kreatywności. 

VI. Kreatywność, twórczość, innowacyjność 

We współczesnym świecie praktycznie w każdej dziedzinie życia człowieka kreatywność jest 

pożądana, stąd staje się zjawiskiem powszechnym, im bardziej zwiększają się standardy życia tym 

bardziej wzrasta na nią zapotrzebowanie nie tylko w sztuce i edukacji, ale także w biznesie, różnych 

organizacjach, instytucjach i reklamie. 

Kreatywność wywodzi się od łacińskiego terminu creare a jego odpowiednikiem są słowa 

pochodzące z języka angielskiego creator – twórca oraz creative – twórczy. To zdolność do tworzenia 

nowych rozwiązań, koncepcji, idei. To proces rozwijania i przedstawiania nowatorskich pomysłów 

(Kreatywność). 

Maciej Karwowski definiuje kreatywność „…jako synonim potencjału twórczego, charakterystykę 

wyrażającą się przede wszystkim otwartością, ciekawością i chłonnością – wymiarami osobowości 

twórczej-oraz wyższym od przeciętnego nasileniem zdolności twórczych: płynnością, giętkością, 

i oryginalnością myślenia, bogactwem wyobraźni, zdolnością kojarzenia rzeczy pozornie od siebie 

odległych, sprawnością posługiwania się metaforą i analogią” (Karwowski, 2009). 

Według M. Wertheimera kreatywność to reorganizacja myśli na dany temat, które jest podejmowane 

w celu uzyskania nowego, głębszego wglądu w naturę problemu. T. Rickards określa kreatywność, 

jako ucieczkę od zastoju myślowego. R. W. Woodman, J. E. Sawyer i R. W. Griffin określają 

kreatywność, jako tworzenie użytecznych i wartościowych produktów, usług, pomysłów, procedur 

lub pomysłów przez współpracujące ze sobą jednostki (Wojtoszek, 2014, s. 292). 

Wyróżnia się trzy komponenty kreatywności wzajemnie uzupełniających się, do nich należą: wiedza, 

umiejętności i motywacja. 

Kreatywność często łączona jest z twórczością. Karol Kowalewski formułuje istotne pytanie, czy te 

dwa terminy oznaczają to samo i czy mogą być stosowane zamiennie? Opinie na ten temat, które 

można znaleźć w literaturze przedmiotu nie dają prostej odpowiedzi, większość autorów sugeruje, 

aby te pojęcia rozdzielić. Tym czymś, co odróżnia kreatywność od twórczości, jest właśnie rezultat 

działania. Maciej Karwowski, postrzega kreatywność, „…jako osobowościowy potencjał do 

osiągania znaczących wyników w zakresie twórczości. (…) Kreatywność można, zatem traktować, 

jako wyjściowy poziom twórczości, czyli warunek konieczny, ale niewystarczający każdej aktywności 

o charakterze twórczym” (Karwowski, 2009). 

Kreatywność otwiera uczniów na nowe problemy, dzięki czemu są zmotywowani d zdobywania 

nowej wiedzy i umiejętności. Dzięki niej elastycznie podchodzą do problemów, stosują różnorodne 
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strategie radzenia sobie z innymi, co w konsekwencji może podnosić ich poczucie sprawczości na 

zajęciach szkolnych. 

Krystyna Bieluga podkreśla, „To, kim jesteśmy i to, kim możemy być, zależy w dużej mierze od zmian, 

przekształceń, odkrywania, wątpienia – stanów, których podstawą jest myślenie twórcze. Twórczość 

może być pojmowana zarówno, jako aktywność, wynik, proces, jak również myślenie twórcze. 

Myślenie twórcze jest siłą sprawczą działalności twórczej, dlatego jego rozwóji kształtowanie jest 

jednym z głównych zadań edukacji” (Bieluga, 2003, s. 43). 

Beniajamin Bloom wraz z zespołem psychologów edukacyjnych opracował klasyfikację poziomów 

myślenia ważnych w procesie przyswajania wiedzy. Taksonomia Blooma, bardzo pożyteczna 

i przydatna w edukacji, zakłada rozwój u uczniów nie tylko podstawowych zdolności takich jak: 

wiedza, zrozumienie, zastosowanie, które rozwijają przede wszystkim myślenie odtwórcze, 

a koncentracja na rozwijaniu tzw. zdolności wyższego rzędu – analizy, syntezy, oceny. 

W konsekwencji uczniowie częściej będą stawiali i odpowiadali na pytania-dlaczego? niż na pytania-

jak? Pamiętanie o różnych poziomach zdolności umysłowych (niższego i wyższego rzędu) podczas 

planowania i przebiegu lekcji pozwoli zadbać o pełny rozwój potencjału uczniów, wprowadzi na 

drogę rozwoju myślenia twórczego. Bloom odkrył, że 95% pytań zadawanych przez nauczycieli 

odnosi się do zdolności niższego rzędu (Bates, 2005, s. 44–45). 

Dlatego ważne jest, aby w prowadzeniu zajęć na każdym przedmiocie pamiętać o zdawaniu pytań 

(nauczanie pytajne), konstruowaniu i rozwiązywaniu problemów, które wprowadzają uczniów na 

drogę rozwoju myślenia konstruktywnie krytycznego a w konsekwencji tworzą warunki do rozwoju 

myślenia dywergencyjnego. 

Karol Kowalewski zauważa, że „Miedzy kreatywnością a innowacyjnością występuje silny związek 

przyczynowo-skutkowy. Terminy te nie mogą być jednak traktowane, jako synonimy” (Kowalewski, 

2018, s. 4). Kreatywność, której definicje różnych autorów zostały w opracowaniu przedstawione, to 

według Richard Luecke i Ralph Katza w porównaniu z innowacyjnością „Jest ona procesem 

rozwijania i wyrażania nowatorskich pomysłów w celu rozwiązania konkretnych problemów, lub 

zaspokojenia potrzeb. W tym rozumieniu jest, więc nie tyle talentem samym w sobie, ile celowym 

procesem wytwarzania innowacji” (Kowalewski, 2018, s. 4). 

Natomiast innowacyjność, która jest formą twórczości, jako cecha behawioralna opisuje to, w jaki 

sposób jednostka zachowuje się, aby wdrożyć określone zmiany (Drozdowski, 2010, s. 16–17). Bazą, 

podstawą do wszelkiego rodzaju innowacji zawsze będzie umiejętne postawienie problemu, szukanie 

rozwiązań, myślenie kreatywne i twórcze. Ludzie kreatywni wytwarzają pomysły, a innowatorzy 

wprowadzają je w życie. 

Konstatując należy stwierdzić, że kreatywność jest warunkiem występowania postaw innowacyjnych 

i postępu, ponieważ nie ma innowacji bez kreatywności (Kowalewski, 2018, s. 5).  

Analizując literaturę przedmiotu dotyczącą zagadnień innowacji, że samo pojęcie innowacja zalicza 

się do najbardziej wieloznacznych terminów. Innowacje stały się przedmiotem zainteresowania wielu 

gałęzi nauk, z których każda starała się stworzyć adekwatną do swoich potrzeb terminologię. 

Funkcjonuje wiele definicji innowacji pedagogicznych, do najczęściej spotykanych należą:  

• innowacja pedagogiczna (łac. innovatio – odnowienie), „zmiana struktury systemu szkolnego 

(dydaktycznego, wychowawczego), jako całości lub zmiana struktury ważnych jego 

składników – w celu wprowadzenia ulepszeń o charakterze wymiernym” (Okoń, 1992, s. 105); 

• innowacja pedagogiczna to „każda próba zmierzająca świadomie i w sposób przemyślany do 

wprowadzenia pewnej zmiany w systemie nauczania w celu ulepszenia systemu” (Thomas, 

1980, s. 161); 

• innowacja pedagogiczna jest „planowaną operacją zmieniania określonych fragmentów 

rzeczywistości wychowawczej. Zmiany te mają charakter modernizacyjny, cechuje je 

świadomość celu, orientacja na jakościowe doskonalenie edukacji” (Schulz, 1980, s. 24).  
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Spośród wielu definicji innowacji pedagogicznych funkcjonujących w literaturze przedmiotu, jedną 

z najbardziej pogłębionych przedstawia Ewa Smak; przyjmuje, że „…innowacją pedagogiczną jest 

twórcze rozwiązanie praktyczno-pedagogiczne, polegające na świadomym wprowadzani do 

zastanego wycinka rzeczywistości pedagogicznej novum, które warunkuje uzyskanie lepszych 

wyników w relacji do dotychczasowych sposobów, środków, form i nakładu środków” (Smak, 2004, 

s. 14).  

Przykłady takich praktyk innowacyjnych przedstawia działalność Stowarzyszenia Szkół 

Innowacyjnych Regionu Opolskiego. 

Stowarzyszenie Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego (SSI RO), już w swojej nazwie akcentuje 

to, co jest jego podstawowym zadaniem i na czym koncentruje się jego praca. 

Czesław Banach podkreśla, że „…szkoła powinna być reformowana „odgórnie”, ale przede 

wszystkim „od wewnątrz” – „oddolnie”. Ma ona, bowiem swoją własną organizację i kulturę.” 

Siłą sprawczą zmiany powinno być przechodzenie od szkoły tradycyjnej do szkoły uczącej się 

i ustawicznie doskonalonej, z elementami szkoły innowacyjnej i alternatywnej, szkoły dobrze 

zorganizowanej – szkoły naszych oczekiwań, marzeń, potrzeb, projekcji, a więc „szkoły przyszłości” 

(Banach, 2005, s. 5). 

Oddolny charakter innowacyjnych, często prekursorskich zmian przekazywany jest już od ponad 

czterdziestu lat przez Towarzystwo Szkół Twórczych i ponad dwudziestu lat przez Stowarzyszenie 

Szkół Aktywnych. Korzystają z tego dorobku regionalne stowarzyszenia (Nakoneczna, 2008). 

Opolskie Stowarzyszenie, które zrzesza aktualnie 37 szkoły pracujących na różnych poziomach 

edukacyjnych i w różnych środowiskach regionu swoją działalność opiera głównie na wymianie 

doświadczeń, szczególnie w wprowadzaniu i realizacji praktyk innowacyjnych w różnych sferach 

funkcjonowania szkoły. Każdy wyjazd seminaryjny, wzbogaca nas o nowe doświadczenia, pozwala 

dostrzec pewne oczywiste przedsięwzięcia pedagogiczne w innym ujęciu, często w bardzo 

kreatywnych, twórczych i oryginalnych rozwiązaniach programowo– organizacyjnych. 

I tak, zadziwia nas praca biblioteki szkolnej w Ozimku na rzecz określonych przedmiotów, a lekcja 

biologii, w której uczestniczyliśmy, uzmysłowiła nam, jak ważne są metody aktywizujące 

i indywidualizacja pracy z uczniami. W Szkole Podstawowej w Skorogoszczy dowiedzieliśmy się, 

że wychowanie patriotyczne, obywatelskie świetnie można realizować poprzez zgłębianie historii, 

tradycji losów własnej rodziny i społeczności lokalnej. Realizowany przez nich projekt „Od Unii 

Polsko-Litewskiej do Unii Europejskiej” to pomysł do szerszego upowszechniania w innych 

szkołach. W Zespole Szkół im. Lotników Polskich w Oleśnie zadziwiło nas, że w tak dużej szkole 

tylko siedmiu uczniów nie ćwiczy na lekcjach wychowania fizycznego, że nauczyciele tego 

przedmiotu organizują alternatywne formy tych zajęć: taniec, aerobik, gimnastykę artystyczną itp., 

że różnymi metodami zachęca się uczniów do ćwiczeń, rozwijając kulturę życia sportowego w szkole 

i środowisku. Dużo przykładów ciekawej, kreatywnej i twórczej, często o charakterze nowatorskim 

działalności w różnych dziedzinach pracy edukacyjnej obserwowaliśmy prawie w każdej ze 

stowarzyszonych szkół (Najlepsze praktyki innowacyjne, 2008). 

VII. Podsumowanie 

Myślenie konstruktywnie krytyczne, stanowi podstawę do rozwoju kreatywności i twórczości, 

postrzegane jest, jako główny czynnik sprawczy innowacyjności. 

Umiejętności te są bazowe w zrozumieniu szybkich wręcz rewolucyjnych zmian, jakie zachodzą we 

współczesnym świecie, są niezbędne by się w nim odnaleźć i sprostać ciągłym wyzwaniom. 

Determinują one jakościowy postęp w każdej dziedzinie, jednocześnie rozwijane są ewolucyjnie 

w procesie, stąd ogromna rola szkoły i szeroko rozumianego środowiska. 
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Kreatywność należy rozpatrywać w wymiarze indywidualnym i zespołowym. Ważne są 

predyspozycje osobowe, które pod wpływem określonego środowiska można umiejętnie 

identyfikować i tworzyć warunki do rozwoju. 

Iwona Czaja-Chudyba zauważa, że „Szkoła, która, odżegnuje się od wspierania umiejętności 

krytycznego myślenia, pozostawia dziecko zagubionym i samotnym, w gąszczu umiejętnie 

podsycanych pragnień konsumenckich, marzeń i bezrefleksyjnej preferencji stylów życia” (Czaja-

Chudyba, 2020, s. 33). 

W kształceniu i doskonaleniu nauczycieli w pracy pedagogicznej z rodzicami, należy uwzględniać 

i ciągle aktualizować chociażby podstawową wiedzę dotyczącą roli, znaczenia i sposobów rozwijania 

myślenia konstruktywnie krytycznego, kreatywności, twórczości.  

„Reasumując indywidualne i społeczne korzyści wykorzystywania procesu myślenia krytycznego 

mogą się przyczynić do poprawy jasności i precyzyjności międzyludzkiego komunikowania się 

ograniczania wpływu manipulacji oraz indoktrynacji; wspierania aktywnego badania” (Czaja-

Chudyba, 2020, s. 38). 
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VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KRITICKÉHO MYŠLENÍ JAKO ÚKOL 

SOUČASNÉHO ŠKOLSTVÍ 

Mirosława Nowak-Dziemianowicz1 

Abstract 

This paper focuses on basic purposes of education: ideas, self-awareness and critical competences 

and knowledge crucial for identifying the hidden meaning in social and individual behaviors; 

Adaptation, emancipation and critical competences are pivotal in the process of seeing through 

manipulation, thoughtless appropriation of other ideas, beliefs, etc.; The role of past dwelling school 

system, which is becoming a capital in of itself: focused on students as tools and instruments instead 

of values; and the death of autotelic school system. 

Keywords  

Education, Critical Knowledge, Modern Education, Emancipation, Critical Competences, Deskilling 

I. Úvod: mezi faktickým a kritickým myšlením, tedy o funkcích vzdělávání 

Nejobsáhlejší, ale nejvhodnější způsob, jak porozumět vzdělávání, je seznámit lidi s kulturou. 

Vzdělávání je proces, jehož prostřednictvím se stáváme členy komunity, víme, jak na sebe působit, 

vytvářet sociální vztahy, chápat svět kolem nás, chápat ostatní lidi a naše vlastní vztahy se světem. 

Prostřednictvím vzdělávání získáváme adaptační dovednosti, které nám umožňují efektivně fungovat, 

rozpoznat očekávání skupin a prostředí, v nichž se nacházíme. Díky vzdělávání máme příležitost 

k emancipaci, která nám umožňuje najít si vlastní cestu na současném, nejednoznačném a stále se 

měnícím trhu myšlenek, hodnot, postojů a životních orientací. Vzdělávání také umožňuje získat 

kompetence ke kritickému myšlení, které nám dovoluje rozpoznat v každé sociální situaci, 

v jakémkoli chování – vlastním i cizím – zjevné a skryté důvody, které toto chování vysvětlují či 

ospravedlňují. V čím zájmu a čím hlasem nás dnes povzbuzují, abychom učinili důležitá, obtížná 

a často protichůdná rozhodnutí: naši politici, vůdci, autority morální, sociální a politické? Bez 

kompetencí ke kritičnosti nebudeme schopni rozpoznat a pochopit všechna zdůvodnění těchto 

rozhodnutí. Nepoznáme, nebudeme rozlišovat mezi nabídkami, životním stylem, myšlenkami, které 

jsou pro nás dobré, které odpovídají našim potřebám, a těmi, které se sice blyští a září, ale ve 

skutečnosti s námi nemají mnoho společného. Vzdělávání a výchova hrají dnes nejdůležitější 

společenskou roli. Ve světě „pomíjivých hodnot“ nám umožňují najít si vlastní cestu, pochopit, kdo 

dal obsah konkrétním faktům a událostem, co znamenají pro společnost, co znamenají pro nás a co 

z toho pro nás plyne. Bez vzdělání, které zajistí, že získáme kompetence k adaptivnímu, 

emancipovanému a kritickému postoji, jsme odsouzeni k zániku a náchylní k jakýmkoli manipulacím, 

k bezmyšlenkovitému přivlastňování si názorů, pravd a rozhodnutí druhých. Bez vzdělání se můžeme 

ztratit na trhu plném očekávání zaměstnavatelů, na trhu zboží a služeb, které neodpovídají našim 

skutečným potřebám, na trhu hodnot a protichůdných myšlenek. Můžeme se stát novým 

proletariátem, novým, tentokrát spokojeným, otrokem (Nowak-Dziemianowicz, 2013). 

Vzdělávání v pedagogické literatuře má přiřazeny různé funkce. Z. Kwieciński (1995) rozlišoval tři 

funkce školy: změny, adaptace a emancipace. Tentýž autor tento návrh pak zjednodušil na adaptivní 

a emancipační směry ve výchově mládeže. Oproti tomu R. Kwaśnica (2014), jenž vycházel 

z J. Habermase, rozlišil v oblasti vzdělávání tři racionality: adaptivní, komunikační a kriticko-

emancipační. Stojí za to připomenout, že od L. Kohlberga a R. Mayera (1990) a také od B. Bernsteina 

(1988) vzešel návrh pojmenovat tradiční předávání a asimilaci vědění jako „transmisi“. Z. Kwieciński 

(1995) upozorňuje na možnost využití pouze dvojí typologie vzdělávání jako transmisivně-adaptivní 

a kriticko-emancipační. Dodatečným efektem takového postupu při tomto pojmenování by bylo 
 

1 Akademia WSB, ul. Cieplaka 1C, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska, e-mail: mnowak-dziemianowicz@wsb.edu.pl, Wyższa Szkoła 

Zarządzania i Administracji w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 18, 45-085 Opole. 
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zbavení se pejorativního zabarvení termínu „adaptivní funkce“; protože všechny tyto funkce jsou 

pozitivní a nezbytné a vzájemně v souladu (Kwieciński, 1995). 

Pro účely analýzy použité v této studii lze rozlišit tři funkce vzdělávání: adaptivní, emancipační 

a kritickou. Je to smluvní rozdělení, vhodné jako nástroj změny, popisu a výkladu toho, jak 

vzdělávání chápou akademici odpovědní za její nejvyšší úroveň. Předpokládá se, že adaptivní funkce 

umožňuje socializaci, nalézá své místo v sociální realitě, ve světě institucí, sociálních skupin a 

sociálního prostředí, kde normy a pravidla legitimizují jejich fungování. Umožňuje budovat identitu 

sociální role (profesní, společenskou, kulturní). Umožňuje pracovat a být zaměstnán a vyvíjet tak 

opravdu efektivní činnost. 

Emancipační funkce umožňuje rozvíjet se, dávat věcem smysl, ospravedlňovat své činy 

a komunikovat sám se sebou i s ostatními. Umožňuje pochopit realitu, v níž jednotlivec funguje, 

vztahy do nichž vstupuje, stejně jako všechny účastníky společenského života, také porozumět sobě 

samému, vlastním schopnostem, bariérám a omezením. 

Kritický postoj umožňuje interpretovat realitu, vztahy se světem a vlastní zkušenosti. Interpretace se 

projevuje kladením otázek o smyslu a podstatě vlastních činů a činů druhých, o legitimitě těchto činů, 

o původu veškeré legitimity. Umožňuje nám vidět skryté implicitní mechanismy, které jsou základem 

individuálního, skupinového, institucionálního chování a jednání. Umožňuje nám vidět útlak, 

symbolické násilí, všechny nerovnosti a sociální pravidla a praktiky, které je ospravedlňují. 

Vzdělávání, které splňuje výše uvedené funkce, vybaví studující následujícími kompetencemi: 

1. Kompetence adaptační, technické, umožňující efektivně a úspěšně pracovat, provádět 

výzkum a hledat své místo na trhu práce. 

2. Kompetence emancipační nám umožní pochopit okolní realitu, naše vlastní činy a jejich 

důsledky a činit svobodná rozhodnutí o našich vlastních potřebách a hodnotách, s vědomím 

důsledků spojených s těmito volbami.  

3. Kompetence kritického myšlení nám umožňují vidět všechny motivy, které legitimizují naše 

vlastní jednání a společenskou praxi. Patří mezi ně diskurz o moci, hra zájmů, nadvláda, 

vyloučení a symbolické násilí. 

II. Vzdělávání a znalosti kritického myšlení versus emancipace a odpovědnost 

Současnost, na kterou se odkazuje dnešní škola (stále v ní dominuje tradice založená převážně na 

hodnotách z minulosti), se stává synonymem slova trh. Všechno je totiž zdrojem, kapitálem, 

kompetencí. Vzdělávání změnilo výrazně svou pozici – ze sféry hodnot se přesunulo do sféry potřeb 

a nástrojů. Má něco dát, něco přinést, něco zajistit. Výsledky takového vzdělávání však nejsou něčím 

záhadným až enigmatickým, ale spíše poněkud znehodnocenou představou o smyslu a cíli současného 

života, tedy jakási existenciální dimenze našeho jsoucna. Konkrétní příklad: dobrá práce (dobrá, tedy 

zaručující nadprůměrné finanční ohodnocení, ne uspokojení kognitivních potřeb nebo individuálních 

zájmů), práce, která nám zaručuje patřičný společenský status (některé profese jsme uznali za 

důležité, jiné naopak za nepříliš užitečné), práce, jež nám poskytuje příslušné materiální statky. Úplně 

jsme zapomněli na autotelickou hodnotu vzdělávání – vzdělávání, které dává smysl, které dává 

našemu životu hodnotu. Zapomněli jsme na vzdělávání vedoucí k uznání. 

Časový rozměr vzdělávání a školy nám umožňuje předpokládat, že vzdělávání zaměřené na 

budoucnost by mělo být zaměřeno na emancipaci a samostatnost. Emancipační funkce vzdělávání 

umožňuje rozvoj, dává věcem smysl a posiluje komunikační schopnosti jedince v plném rozsahu. 

Umožňuje pochopit realitu, v níž se jednotlivec nachází, společenské vztahy, do nichž vstupuje, stejně 

jako všechny činitele společenského života, a také umožňuje poznání sama sebe, svých vlastních 

schopností, ale i bariér a omezení. Emancipace je svobodná, neomezená (i když determinovaná), je 

to individuální činnost, je to schopnost tvořit, realizovat vlastní život, je to také snaha realizovat 

vlastní potřeby, sny a očekávání, je to také schopnost uvědomit si rozsah vlastních možností a využít 

je. 
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Výchova ke kritičnosti spojená s emancipací, samostatností a nezávislostí (což je podmínka), 

umožňuje interpretovat realitu, vztahy se světem a vlastní zkušenost, interpretaci projevující se 

kladením otázek o smyslu a podstatě vlastních a cizích činů, o legitimitě těchto činů, o zdrojích 

veškeré legitimity. Na nich postavené emancipační kompetence umožňují pochopit okolní realitu, její 

činy a jejich důsledky a rozhodovat se podle vlastních potřeb, ospravedlnění, hodnot, s vědomím 

důsledků těchto rozhodnutí. Kompetence ke kritickému myšlení naopak umožňují vidět všechna 

ospravedlnění, která legitimizují vlastní činy a společenský život, diskurz o moci, hru zájmů, 

nadvládu, vyloučení a symbolické násilí. Umožňují nám vnímat (diagnostikovat) jak projevy útlaku, 

utrpení, nerovnosti, vyloučení, tak i chápat jejich příčiny a skryté praktiky moci. Dovolují lidem 

postřehnout nejen nespravedlivost a útlak vůči sobě, ale i ostatním a celé společnosti. Umožňují se 

této nespravedlnosti postavit na odpor.  

Plná samostatnost a nezávislost je dalším osvobozujícím procesem. Autentická emancipace je přitom 

podle Paula Freira1 možná pouze jako přesah dialektické struktury útlaku – přesah, kterého mohou 

dosáhnout pouze utlačovaní. Protože, jak bylo uvedeno na začátku této kapitoly, rozdíl mezi 

konceptualizací emancipace, v rámci moderního výkladu, skutečné osvobození nepřichází z vnějšku, 

není to „dar“ těch, kdo mají autoritu a moc, ale musí to být samotný čin těch, kdož jsou zotročeni. 

Freire považuje jakýkoliv pokus údajně „darovat“ svobodu utlačovaným za projev „falešné štědrosti“ 

udržující nespravedlivé uspořádání nadvlády a poroby:  

„Jakýkoliv pokus o ‚harmonizaci‘ utiskovatelovy moci z úcty k slabostem utlačovaných je téměř vždy 

vyjádřen falešnou štědrostí; takový pokus ostatně nikdy nepřekračuje tuto velkorysost. Aby si 

utlačovatelé zajistili, že budou moci nadále vyjadřovat svou ‚štědrost‘, musí také udržovat stav 

nespravedlnosti. Nespravedlivý společenský řád je trvalým zdrojem oné ‚štědrosti‘, která se živí smrtí, 

zoufalstvím a chudobou“ (Nowak-Dziemianowicz, 2013). 

Takže jen utlačovaní jsou schopni překročit a zrušit dialektiku vztahů, které řídí strukturu útlaku 

a podřízenosti. Brzdí je však internalizace ideologie, která je postavena na vztahu utlačovatel – 

utlačovaný, přičemž se tento vztah prezentuje jako nezcizitelně závazný. V důsledku této 

internalizace zažívají utlačovaní situaci, kdy je jim nabízena volba mezi dvěma možnostmi, z nichž 

ani jedna jim nedává svobodu.  

Freire uvádí, že utlačovaní trpí dualitou vlastního bytí. Zjišťují, že bez svobody nemohou skutečně 

autenticky existovat. Přesto, ačkoliv touží po autentické existenci, zároveň se jí bojí. Zároveň jsou 

sami sobě utlačovateli, jejichž vědomí si internalizovali. Konflikt spočívá v nutnosti rozhodnout se 

mezi tím, zda být plně sám sebou nebo zůstat ve stavu rozpolcenosti; mezi popíráním a nepopíráním 

utlačovatele v sobě samotném; mezi lidskou solidaritou a odcizením; mezi vykonáním příkazů a 

možností volby; mezi rolí diváka a rolí herce; mezi vlastním činem a klamným dojmem činu 

zprostředkovaným skrze utlačovatele; mezi pozvednutím hlasu a mlčením bez možnosti ovlivnit 

okolní svět. Zde je tragické dilema utlačovaných, které musí být zohledněno při jejich vzdělávání. 

Může se vzdělávání a škola stát příležitostí k posílení samostatnosti a nezávislého postavení? Co tomu 

dnes stojí v cestě? Zahrnuje společenská hodnota vzdělávání, jeho neustále deklarovaný význam 

z hlediska posílení samostatnosti a nezávislého postavení? Určitě stojí za to věnovat se problémům, 

které dnes stojí v cestě vzdělávacím postupům vedoucím k výše uvedeným vztahům. 

Prvním problémem školství je jeho vyprázdněnost. Vyprázdněnost je pojetí usilující 

o univerzalismus, ale postrádající obsah (Mouffe, 2005). Vzhledem k tomu, že nějaký pojem budí 

zdání univerzálnosti, ale přitom postrádá konkrétní obsah, tak pak ho různé politické síly naplňují 

vlastním obsahem a to takovým, který je adekvátní pro jejich ad hoc partikulární účely. Tímto 

způsobem, za cenu ztráty univerzálnosti dané pojmové kategorie (jde o vyprázdněnost), si hlas berou 

vyloučení, jejichž nároky ohrožují hegemonii moci. 

 
1 Paulo Freire (1921–1997) byl brazilský pedagog a filozof, byl předním obhájcem tzv. kritické pedagogiky, nejvíce je znám svou 

knihou „Pedagogika utlačovaných“ (Pedagogia do Oprimido, 1968), která je považována za jeden ze základních textů kritického 

pedagogického hnutí (poznámka překladatele). 
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Dalším důvodem, proč dnes školství nemůže plnit emancipační funkce ani vést k samostatnosti, je 

skutečnost, že tyto instituce se řídí logikou „korporací“. Škola na všech úrovních podléhá 

„korporátní“ neboli „firemní“ logice. Učitelé jsou zbaveni schopnosti plánovat a chápat celý proces, 

na němž se přitom podílejí. Tento proces, známý jako degradace práce, je zároveň degradací 

vzdělávání. Problémem je současně nadužívání samotného pojmu vzdělávání a to zároveň s jeho 

jednoznačnou degradací. 

Příkladem výše zmíněného „korporátního“ jednání vzdělávacích institucí je proces „odnaučování“ – 

„deskilling“1. Je to postupný pocit ztráty kompetencí. Tento pocit se týká stále nových a nových 

oblastí každodenního života: výchova dětí, profesní příprava, sexuální život, stravovací návyky, péče 

o vlastní tělo, formování žádoucích osobnostních rysů atd. To působí na jedince zvláštním, 

odcizujícím dojmem a přispívá k nutnosti vyrovnat se s pocitem ztráty kompetentnosti v mnoha 

oblastech včetně osobních.  

Výmluvným příkladem je značná poptávka po nejrůznějších „radách“, ale i po koučích, mentorech a 

dalších „životních“ poradcích. Fungování na bázi systému „expertů“ nás může přimět k bližšímu 

pohledu na úlohu vědy v procesu společenských změn. Věda ale není jen východiskem pro intervence 

odborníků.  

A. Giddens hovoří o světě pozdní moderny, tedy o světě radikalizace moderny a o jejím principu 

reflexivity (Giddens, 2010). Obecně lze říci, že podle tohoto autora společenské vědy a to včetně 

sociologie, nejen realizují výukový proces o společnosti, ale také tuto společnost spoluutvářejí. 

Spoluutvářejí ji tím, že přesouvají prvky vědeckého diskurzu do vědomí jedinců, jejichž činy a efekty 

těchto činů mají zkoumat. Zcela jinak by vypadalo současné manželství a rodina, kdyby nebylo 

důkladně „zpsychologizováno“ a „zesociologizováno“, kdybychom například nevěděli, že existují 

„přehnaně pečující“ matky nebo „toxické“ matky a děti zatížené syndromem ADHD či ADD, jejichž 

otcové mohou být postiženi „syndromem vyhoření“ nebo prožívat „krizi středního věku“. 

Další problém současného vzdělávání je založen na mýtu rovných příležitostí. „Úspěchu se dosahuje 

inteligencí, kreativitou a tvrdou prací“ (McLaren, 2015). Podle tohoto mýtu je nerovnost výsledkem 

systému „meritokracie“, který poskytne schopnějším žákům (tj. žákům s vyšší vrozenou inteligencí, 

kteří jsou ochotni tvrdě pracovat) zaslouženou odměnu a vyloučí ty méně schopné. Má se také za to, 

že žáci sociálně vyloučení a kulturně a ekonomicky znevýhodnění, mají dědičně dány nižší 

intelektuální schopnosti. To je model „intelektuálních deficitů”, který zdůrazňuje, že různé třídní a 

rasové skupiny mají různé intelektuální potenciály, přičemž tyto rozdíly vysvětlují nešťastné sociální 

postavení představitelů těchto skupin.  

Nicméně Paul Olson popsal syndrom „Frankensteina a Einsteina“, který naznačuje, že rodinné 

prostředí zodpovídá ve větší míře za školní rozdíly než inteligenční kvocient. „Mýtus o rovnosti 

příležitostí tak maskuje ošklivou pravdu, totiž že vzdělávací systém je ve skutečnosti loterie a že šance 

žáka na úspěch závisí na tom, kolik peněz mají jeho rodiče“ (Bokaszyski, 2016). 

Skutečným problémem tedy je, že vzdělávací systém zvýhodňuje lidi, kteří už mají na svém „vstupu“ 

výhodu – vyšší ekonomický status, lepší způsob sebeprezentace včetně společenského chování, jinak 

strukturovaný žebříček hodnot. Tento systém nenabízí žádnou rovnost, ale zajišťuje zachování 

privilegií a setrvání žáků z menšinových a znevýhodněných skupin na nejnižších příčkách 

„meritokratického žebříku“. 

Velmi diskutabilní záležitost současného vzdělávání je mýtus o kulturní deprivaci. Jeho podstatou je 

svádět neúspěch ve vzdělávání (sociální vyloučení, společenská marginalizace) na rodinné prostředí. 

Tento mýtus je vynikající způsob, jak racionalizovat vzdělávací selhání lidí z nižších sociálních 

vrstev. Jeho podstatou je interpretovat neúspěchy ve vzdělávání jako výsledek určitého nesouladu 

mezi žáky z nižších sociálních vrstev a příslušným sociálním prostředím.  

 
1 „Deskilling“ je proces, při kterém dochází k nahrazování schopných a zručných pracovních sil automatizovanými technologiemi, 

případně méně zručnými pracovníky, kteří vykonávají pouze jednodušší úkony (poznámka překladatele). 
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Pokud se tito žáci nechovají tak, jak učitelé (ti patří ke střední třídě) očekávají, jsou označeni za 

patologické, deviantní, hyperaktivní a vůbec obtížné jedince. A tady se škola snaží překlenout tyto 

rozdíly nivelizací. Nezohledňuje se však potřeba strukturálních změn, změn ve vzdělávací politice 

nebo změn ve školních osnovách. 

Nebezpečí tohoto mýtu (kulturních defektů) spočívá v tom, že jeho stoupenci předpokládají, že 

vzhledem k tomu, že výsledky výuky jsou především dány kulturou příslušné sociální třídy a v tomto 

ohledu se toho dá změnit jen velmi málo, nemají různé kompenzační programy a další podpůrné 

činnosti valný smysl. Nerovnosti jsou něčím přirozeným; usilovat o rovnost tedy nemá smysl. 

III. Narativní výzkum kritického myšlení jako způsob budování znalostí o světě 

Kritičnost narativních výzkumů v pedagogice spočívá ve schopnosti směřovat k odhalování, 

objevování a ukazování, které umožní, aby se do popředí dostaly příběhy, jež na základě zkušeností 

souvisí s útlakem, hegemonií, manipulací a zneužitím moci. Teoretickou inspiraci pro takový výzkum 

poskytuje „Narativní teorie osobní identity“ (Narrative theory of personal identity).  

A. MacIntyre (1996) poukazuje na genezi etických pravidel v rámci různých společenství. Komunity, 

ve kterých žijeme, nejsou tvořeny autonomními jednotlivci. Každý z nás je produktem daného 

společenství, ve kterém jsme přišli na svět, ve kterém jsme se socializovali, ve kterém jsme se naučili 

pravidla společenské interakce a komunikace. V komunitách nejde jen o přežití jednotlivce, ale celku, 

jehož je jednotlivec součástí, proto je zapotřebí usilovat o kontinuitu daného společenství.  

Základním předpokladem takového členství je nejen zvládnutí jazyka dané komunity, ale také pro 

danou komunitu charakteristického způsobu vyprávění, které zahrnuje příběhy o minulosti, včetně 

těch o přijatelných a nepřijatelných způsobech chování určitých vybraných jednotlivců. Narativní 

praxe je postavená na vyprávění vlastního příběhu zasazeného do děje dle času: minulého, 

současného a budoucího, což je konstitutivní pro lidskou existenci. Jde o vytvoření narativního 

neindividualistického (protože je zakořeněné a dynamicky spojené s komunitou) pojetí člověka. Tato 

koncepce je neindividualistická právě zdůrazněním společenských zdrojů naší narativní praxe. Místo 

vlastní kreativity až svévole při použití řečnických technik  

MacIntyre navrhuje vypravěčské postupy zakořeněné v komunitě založené na tradicích, které jsou 

pevnou součástí vzájemných sociálních vztahů. MacIntyre tvrdí (na rozdíl od principů racionálního 

myšlení charakteristických pro éru osvícenství, principů, které nepodléhaly žádné problematizaci, 

žádnému zpochybňování), že neexistuje žádná univerzální racionalita platná mimo konkrétní 

společenství. Každá racionalita (jeden z možných narativů) je charakteristická pro společenství, 

v němž (opřena o tradici) vznikla. Neexistuje racionalita, která by nebyla racionalitou určitého 

společenství a příslušných tradic, a nebyla by tedy zároveň racionalitou odlišnou od racionality jiného 

společenství, jeho tradic a jazyka. Každá racionalita se skládá z určitých tradic – kultivací tradic si 

zajišťujeme svou budoucí existenci. 

Tento trend v oblasti bádání v sobě zahrnuje veškerý angažovaný výzkum, jehož podstatou je umožnit 

ozvat se i slabším, společensky marginalizovaným, znevýhodněným a sociálně vyloučeným. 

V zaměření narativního výzkumu jsou nesmírně důležité nejenom samotné příběhy – jejich obsah, 

způsob, jak jsou konstruovány a jaký jim je připisován význam. Neméně důležitá je lokalita, odkud 

pochází vypravěč, jeho postavení ve společenské struktuře a síla a dopad jeho argumentů.  

Narativní angažovaný výzkum je často příležitostí k tomu, aby skupiny či jednotlivci, kteří dříve 

museli mlčet nebo se nemohli vyjádřit k určité otázce, dostali možnost se patřičně ozvat. Dát lidem 

možnost promluvit, poslouchat je, popsat a pochopit jejich chování, to je způsob zapojení 

společenských a humanitních věd. To je forma pedagogické angažovanosti.  

Angažovanost, ta odlišuje tuto disciplínu od všech ostatních, tradičně zakořeněných v pozitivním 

paradigmatu daných oborů a disciplín. Takový výzkum se zabývá nejen porozuměním a vysvětlením, 

jak společnost funguje, ale také modifikací, zlepšením nebo dokonce změnou společnosti, změnou 

institucí, pravidel, norem a hodnot, na kterých je společnost založena. Intencí změny, důvod 
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angažovanosti je v případě tohoto výzkumu vždy nějaký druh emancipační ambice badatele, který, 

když popisuje vybraný fragment společenské reality, v něm vidí nespravedlnost, nerovnost, nadvládu 

nebo sociální vyloučení. Vidí určitou křivdu a nespravedlnost, která ho vede k tomu, aby pokračoval 

ve zvoleném problému nejen pro jeho popis a vysvětlení, dokonce nejen pro jeho pochopení, ale i pro 

emancipaci zotročených, pro začlenění vyloučených, pro „osvícení neosvícených“. Popsat, vysvětlit, 

pochopit, ne proto, aby se zvětšila kontrola nad společností. Popsat, vysvětlit, pochopit, aby byl tento 

svět přátelštější k těm, kteří jsou vystaveni nějakému útlaku zakořeněnému v kultuře násilí, anebo 

k těm, kteří sami sebe, z různých důvodů, společensky marginalizují – to je charakteristický rys 

kritického narativního výzkumu.  

Toto říká o důležitosti individuálního vyprávění ve své nobelovská přednášce Olga Tokarczuk1: „Není 

možné diskutovat o tom, co vyprávění v první osobě udělalo pro literaturu a lidskou civilizaci vůbec 

– přetvořilo příběh světa jako místa pro hrdiny nebo bohy, na něž nemáme žádný vliv, na naši 

individuální historii a poskytlo jeviště lidem, takovým jako jsme my“ (nobelovská přednáška 

O. Tokarczuk, http://www.tvn24.pl). 

Narativní obrat v pedagogice umožňuje navrhnout určitý sled kognitivně-deskriptivně-

interpretačních akcí. Jedná se o následující sled: Kritika – Vyprávění – Rozumění – Změna. Tento 

sled ukazuje na jedné straně fáze, kterými se musí vypravěč ubírat, a na druhé straně udává funkce 

a cíle tohoto typu výzkumu. Každá z jejich fází může být jak součástí výzkumného procesu, tak jeho 

cílem. Kritičnost, chápaná jako schopnost (kompetence ke kritickému myšlení) odhalit skryté 

praktiky, vztahy či situace ve společenských diskurzech moci, nadvlády či dominance, umožňuje 

nejen postřehnout, ale i uslyšet vypravěče. Umožňuje uslyšet, ne přímo, ale zprostředkovaně, skrze 

vypravěče o útisku, utrpení, těžkostech všeho druhu.  

Kritičnost chápaná tímto způsobem je východiskem pro narativní výzkum, který se podílí na změně. 

Kritičnost zde slouží k odhalování, umožňuje diagnózu problému, určuje jeho typ, jádro a rozsah. Jen 

díky ní můžeme slyšet vypravěčův hlas, ať už pochází odkudkoli a získat skutečně hluboký vhled a 

pochopit danou zkušenost. Proto je podstatou narativního výzkumu především kritický postoj, který 

umožňuje průběžně odhalovat skryté předpoklady, mechanismy, hodnoty, ideologie, zájmy a projevy 

veškeré skutečné i symbolické moci, které jsou základem chování jednotlivců, skupin nebo komunit. 

Způsob zacházení se zkoumanými jevy, činy, vztahy, chováním nebo osobami je narativní zacházení 

s identitou. Proto je vyprávění dalším krokem v metodologické posloupnosti. Vypravěčská identita 

je životopisný příběh zasazený do času s vlastní jazykovou strukturou, dynamikou a proměnlivostí. 

Je to příběh, který je neustále konstruován a rekonstruován, vždy otevřený a nikdy nedokončený. 

Takže vyprávění je způsob, jak porozumět světu, lidem a jejich vztahům. 

Dalším krokem ve výzkumném sledu (Kritika – Vyprávění – Rozumění – Změna) je rozumění2. 

Rozumění je jak způsob bytí ve světě, podle Heideggera zvláštní druh lidské existence, tak cíl 

veškerého lidského poznání. Pochopit něco znamená být sám v jiné situaci, než když jste tomu 

nerozuměli, domnívá se Gadamer. Rozumění platí pro „já” stejně jako pro kategorii „jiné já“. Má 

také důležitý vztahový rozměr. Člověk ve svém světě potkává jiné lidi.  

S odkazem na jinou lidskou bytost získává její chápání v popisu E. Husserla ontické pojetí. Rozumím 

ostatnímu skrze sebe, skrze společný způsob vztahu ke všemu, co nás obklopuje. Zkušenost s tím 

„druhým“ nám umožňuje pochopit náš vlastní svět, který se skládá ze vzájemného porozumění 

s ostatními.  

Díky pochopení druhého rozumím sám sobě – to je velmi důležitý efekt narativního pedagogického 

výzkumu. Rozšířením tohoto chápání „jiného já“ na skupiny, komunity, nejrůznější trvalé či dočasné 

vztahy, které si dnes lidé budují, lze říci, že pochopení všeho, co mě obklopuje, do čeho jsem ponořen, 

 
1 Polská básnířka a spisovatelka narozená v roce 1962; Nobelova cena za literaturu jí byla udělena v roce 2019 (poznámka 

překladatele). 
2 Klíčový pojem ve filosofickém směru nazývaném „Hermeneutika“ (poznámka překladatele). 
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co dělám a s čím se setkávám, mi umožňuje porozumět světu kolem sebe, ostatním lidem a jejich 

vztahům s tímto světem.  

Jaký jiný účel může mít pedagogika? Jak jinak lze zkoumat vzdělávání, výchovu, složitý a 

nejednoznačný proces seznamování člověka s oblastí kultury, nekonečnou práci na vlastní identitě, 

jak ne skrze rozumění? 

Vyprávění, příběh o mně, zachovaný navzdory měnícím se podmínkám, historie mého vlastního 

života, má přímou souvislost s rozuměním. 

„Vyprávění probíhající a posuzované z pozice hrdiny je sledem událostí, které s ním souvisí a které 

na sebe významově navazují. Analogií mezi vyprávěním a procesem chápání nebo aktem vnímání je 

časové rozpětí, uzavření (konečnost) a specifická logika jejich průběhu, ne nepodobná struktuře 

příčiny a následku. Spočívá v tom, že jsou to následky, které určují význam předchozích událostí, 

nikoli naopak, a v tom, že proces porozumění zahrnuje celou posloupnost v každém okamžiku; dokud 

není dokončen, nemůže být důkladně reinterpretován“ (Rosner, 2003, s. 7). 

Podmínkou pro budování znalostí kritického myšlení je podřídit ho logice rozumění. Logika 

rozumění se liší od logiky jednání tím, že se týká především existencionálních otázek. 

„Existenciální otázky jsou tedy ty, které si klademe ve snaze pochopit význam naší vlastní existence 

navzdory nevyhnutelnému faktu smrti, smyslu pro morální rozhodnutí učiněná navzdory nezbytné 

pomíjivosti pravdy, našeho vlastního jednání proti očividné dočasnosti jeho cílů, povinnosti vůči nám 

samým a druhému člověku, navzdory vztahům k jiným lidem. Nicméně seznam otázek o smyslu 

neuzavřeme, protože nemá konce, patří totiž každému z nás…“ (Kwaśnica, 2014).  

Logika rozumění je založena na přesvědčení, že naše hledání a zkušenosti neprocházejí standardizací, 

měřením ani unifikací. Naše existenciální otázky a odpovědi, vycházející z osobní zkušenosti, jsou 

vždy individuální, jedinečné – jsou naše. Tudíž cesta, aby rozumění skutečně fungovalo, vede přes 

dialog. Na rozdíl od aktu skutku, který je nastaven na monolog ze strany trhu a s ním spojených 

institucí, kde je dialog považován za jeden ze způsobů snižování rozdílů, v aktu rozumění dialog, to 

je způsob existence ve světě. Nesnižuje rozdíly nebo odlišnosti. Nic nepodřizuje nějaké nadřazené 

pravdě.  

Dialog v aktu rozumění nám umožňuje otevření se světu, rozdílům, každé jinakosti, všem 

odlišnostem. Podřízen existenciálním otázkám (otázkám týkajícím se smyslu – jeho zdrojů, jeho 

podstaty, jeho obsahu) nás vede k tomu sladit naše názory, naše odpovědi s tím, co přichází od jiných 

lidí, co přichází z naší komunity. Nemá za cíl redukci – snaží se rozšířit obzory našeho chápání, 

obzory možných interpretací a odůvodnění. Takový dialog je založen na kritičnosti. Kritičnost 

chápaná jako neustálé, opakované pokusy odvolávat se na vlastní odůvodnění jako pokusy odhalit 

podmínky všech soudů, názorů a tvrzení. Kriticky zaměřené hledání odpovědi na to, proč někdo 

jedná, volí, soudí tak a ne jinak, jaká cesta, jaký typ zkušenosti a jaká motivace ho vedla k takovým 

rozhodnutím – to je jedna z nejdůležitějších charakteristik logiky rozumění. 

„Zkušenost světa v aktu rozumění chápe poznání široce a ontologicky, uvědomujeme si závislost na 

před-rozumění a také skutečnost, že právě tím, že akt rozumění vytváří náš svět, současně umožňuje 

a omezuje náš přístup k pravdě, a o ní víme, že místo, kde získává prostor a stává se pravdou 

společenství, ke kterému patříme – je rozhovor. Taková zkušenost světa proměňuje náš postoj 

k odlišnostem, mění naše chápání a způsob, jakým z nich děláme předmět rozhovoru“ (Kwaśnica, 

2014). 

Akt skutků, charakteristický pro současnou školu a výuku, akceptovaný jako kulturní samozřejmost, 

potřebuje jasné, standardizované, užitečné a ověřitelné znalosti. Akt rozumění, který by mohl být 

šancí na změnu výuky i školy směrem k emancipaci, potřebuje hermeneutickou reflexi, která 

umožňuje humánní, tedy reflexivní, orientaci na otázky ohledně smyslu, jeho původu a motivech bytí 

na tomto světě. Do tohoto řádu jistě patří i intersubjektivní vztahy uznání.  
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Tyto vztahy jsou založeny na reflexi, připravenosti, schopnosti a potřebě rozumění – vlastním činům, 

vlastním rozhodnutím, vlastní hierarchii hodnot. Akt rozumění, který zahrnuje naši činnost a naše 

skutky, je šancí na emancipaci, na změnu. 

Rozumění však neukončuje tento výzkumný proces, který má sled: Kritika – Vyprávění – Rozumění 

– Změna. Posledním krokem ve výzkumném sledu je změna – změna situace člověka, skupiny, 

komunity, instituce, kdy dochází k utlačování, kdy dochází k sociálnímu vyloučení, kdy je vše 

odsouzeno k neúspěchu nebo porážce. Změna výuky, školy, učitele. Změna vztahů mezi lidmi 

v uspokojující a rozvíjející, spravedlivé a emancipační, změna, kde se jedná s lidmi jako 

s rovnoprávnými subjekty. Změna tíživé situace, která je zdrojem utrpení k něčemu lepšímu, změna 

kritické události v událost podporující rozvoj, využití terapeutického rozměru každé krize, jejího 

potenciálu rozvoje. Schopnost měnit instituce, vztahy, chování jiných lidí (to vše je podstatou 

výchovy jako sociální praxe a je to také předmětem pedagogiky jako vědecké disciplíny) je možná 

díky kritickému myšlení jako kompetenci, postoji ke společnosti, vyprávění jako způsobu zacházení 

s ostatními, jejich osudem, chováním, jejich prací na vlastní identitě, rozuměním jako způsobem bytí 

ve světě a také cílem výzkumu, popisu a interpretace.  

Díky tomu, že bylo přijato kritické myšlení, tak není pedagogický narativní výzkum pouhou 

„literaturou“ (jak zní častá obvinění). Zapojení se do společenských změn je pro pedagogiku jako 

vědeckou disciplínu nesmírně důležité. 

V této souvislosti vyvstává otázka, zda, jak a kdy je znalost kritického myšlení učitele možná? Na 

tuto otázku lze odpovědět v různých oblastech teorie, praxe a empirie.  

Pokud jde o teorii, lze si položit otázku, jaké znalosti současný učitel potřebuje a hledat na ni odpověď 

lze v různých koncepcích jeho vzdělávání, obsažených v pedeutologické literatuře, lze se také podívat 

na nový, odlišný pohled na odbornou úlohu učitele a pokusit se z ustanovení této role vyčíst očekávání 

spojená se znalostmi nezbytnými pro její realizaci, lze také učinit východiskem vlastních úvah 

v tomto ohledu teorie z oblasti sociálních věd, znalosti jejich typologie a funkce.  

V souvislosti s praxí se lze ptát, jaké znalosti se aktualizují během každodenní vzdělávací zkušenosti 

současného učitele? Je také možné empiricky studovat znalosti učitele, jak osobní, tak profesní a to 

prostřednictvím pokusu se dostat k informacím a představám, které vytvářejí příslušné znalosti. 

Předložený text je jen pokusem o určitý multidimenzionální pohled na znalosti učitele. 

Analýza, na níž je text založen, zahrnuje jak teoretický rozměr (teorie vzdělávání učitelů, teorie 

profesní role, typová teorie ohledně znalostí), tak praxi a empirii, což jsou výsledky výzkumu znalostí 

učitelů. 

IV. Znalost světa v současných teoriích vzdělávání učitelů 

Jakékoli úvahy o vytvoření nového projektu vzdělávání učitelů učinily z kritiky současné školy 

a jejího současného učitele výchozí bod. Výsledky pedagogických, sociologických 

a psychologických výzkumů v této oblasti ukazují vždy asymetrickou odbornou způsobilost 

současných polských učitelů. Jako profesní skupina jsou v podstatě dobře připraveni meritorně (co 

se týče znalostí vyučovaného předmětu) i didakticky (co se týče znalostí obecné metodiky a konkrétní 

didaktiky). Pedagogicko-psychologická příprava učitelů je však zoufale nedostatečná. 

Analýza současných koncepcí vzdělávání v pedeutologické literatuře umožňuje vyčíst z nich 

příslušná očekávání, která se týkají specifických kompetencí a znalostí učitele. Každá koncepce klade 

důraz na jiný druh kompetence a uznává její nadřazenost nad ostatními. 

• Koncepce všeobecného vzdělávání, v níž je vzdělávání učitelů zaměřeno na schopnost vybavit 

žáky širokou škálou strukturovaných obecných znalostí, zajištění růstu jejich schopností a 

kognitivních zájmů i jejich optimálního intelektuálního rozvoje. 

• Koncepce personalistická je zaměřena na budování odborné způsobilosti učitele, jež je 

založena na formování jeho pedagogické osobnosti prostřednictvím utváření postojů, 
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přesvědčení a motivací. Tato kompetence umožňuje učiteli plnit roli osobního vzoru, 

individuality, někoho hodného napodobení. 

• Koncepce pragmatická zdůrazňuje dovednosti a schopnosti učitele, což mu poskytne užitečné 

kompetence z hlediska očekávání účastníků vzdělávacího procesu. 

• Koncepce progresivní zahrnuje vybavení uchazečů o studium učitelství kompetencemi 

souvisejícími se schopností rozpoznat a řešit problémy ve výuce společně se žáky. 

• Koncepce mnohostranného vzdělávání učitelů je postavena na faktu, že kompetence 

všeobecné, personalistické, pragmatické i progresivní spojené dohromady tvoří jakousi 

kompetenci mnohostrannou, čímž se vzdělávání učitelů přibližuje k ideálnímu modelu. 

Výše uvedená analýza nám také umožňuje číst v ní obsažené názory na podstatu a funkci vzdělávání 

v současném světě. 

Koncepce, které propojují kompetence učitelů s řešením problémů, současně definují podstatu 

vzdělávání jako řešení problémů. Koncepce, které zdůrazňují kompetence pragmaticky, jako by 

vycházely z předpokladu, že podstatou vzdělávání je jeho užitečnost pro vzdělávající se osobu. 

Koncepce orientované na rozvoj osobnostních kompetencí poukazují na úlohu a místo osobního 

rozvoje ve vzdělávání, chápou je jako příležitost nebo možnost pro subjektivní rozvoj a to na základě 

osobního modelu učitele. 

Koncepty multilaterálního vzdělávání charakterizované souhrnem všech výše uvedených 

kompetencí, v sobě zahrnují celou složitost současného vzdělávání. Vzdělávání, jehož podstata 

nemůže být omezena pouze na schopnost přemýšlet o problémech a řešit problémy, ale také na získání 

dovednosti a schopnosti užitečné pro člověka v běžném životě, při vykonávání sociálních rolí 

v profesním i osobním životě.  

Pokud si uvědomíme množství a pestrost pedagogických kompetencí, které jsou nezbytné k tomu, 

aby dnešní učitel mohl splňovat požadavky stanovené moderním vzdělávacím systémem, pak tyto 

přesahují vzdělávací rámec a zahrnují v sobě cíle a podstatu individuálního lidského vývoje. Právě 

tato poslední koncepce vzdělávání učitelů spolu s jasně čitelnými očekáváními ohledně jejich 

přístupu k výuce se nejvíce blíží tomu, co si představíme pod pojmem moderní učitel. Rozmanitost, 

multikulturalismus, nepřehlednost a problematická povaha současnosti, spolu s labilitou jejích 

institucí, sociálního života a mezilidských vztahů, je dostatečným argumentem pro mnohostranný 

koncept vzdělávání učitelů a s ním spojené chápání jejich kompetencí.  

Bez schopnosti pedagogů kriticky myslet, výuka ani škola nebudou (nemohou) plnit svou 

emancipační funkci. Budou jen nástrojem reprodukce a implementací poslušnosti. 
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EDUKACJA I WIEDZIA KRYTYCZNE, JAKO ZADANIE WSPOŁCZESNEJ 

EDUKACJI 

Mirosława Nowak-Dziemianowicz1 

Abstract 

This paper focuses on basic purposes of education: ideas, self-awareness and critical competences 

and knowledge crucial for identifying the hidden meaning in social and individual behaviors; 

Adaptation, emancipation and critical competences are pivotal in the process of seeing through 

manipulation, thoughtless appropriation of other ideas, beliefs, etc.; The role of past dwelling school 

system, which is becoming a capital in of itself: focused on students as tools and instruments instead 

of values; and the death of autotelic school system. 

Keywords  

Education, Critical Knowledge, Modern Education, Emancipation, Critical Competences, Deskilling 

I. Wprowadzenie: między wiedzą instrumentalną a krytyczną, czyli o funkcjach edukacji 

Najszerszy, ale i najbardziej adekwatny sposób rozumienia edukacji głosi, że jest ona 

wprowadzaniem człowieka w kulturę. Edukacja jest takim procesem, dzięki któremu stajemy się 

członkami wspólnoty, umiemy współdziałać, tworzyć relacje społeczne, rozumiemy świat, który nas 

otacza, rozumiemy innych ludzi oraz własne relacje ze światem. Dzięki edukacji zdobywamy 

kompetencje adaptacyjne, pozwalające nam efektywnie działać, rozpoznawać oczekiwania grup 

i środowisk, w których się znajdujemy. Także dzięki edukacji mamy szansę na emancypację, która 

pozwala odnaleźć własną drogę na współczesnym, niejednoznacznym i stale się zmieniającym rynku 

idei, wartości, postaw i orientacji życiowych. Edukacja umożliwia również zdobywanie kompetencji 

krytycznych, które pozwalają rozpoznać w każdej sytuacji społecznej, w każdym zachowaniu – 

własnym i innych ludzi – jawne i ukryte racje, które zachowanie to uzasadniają, które za nimi stoją. 

W czyim interesie, czyim głosem zachęcają nas dzisiaj do dokonywania ważnych, trudnych i często 

sprzecznych ze sobą wyborów: nasi bliscy, nasi „znaczący inni”, nasi politycy, przywódcy, autorytety 

moralne, społeczne, polityczne? Bez kompetencji krytycznych nie uda nam się rozpoznać i zrozumieć 

wszystkich uzasadnień, jakie się za tymi wyborami kryją. Nie rozpoznamy, nie odróżnimy od siebie 

ofert, stylów życia, idei, które są dla nas dobre, są zgodne z naszymi potrzebami od tych, które 

wprawdzie migocą i błyszczą, ale z nami tak naprawdę nie mają wiele wspólnego. Edukacja 

i wychowanie pełnią dzisiaj najważniejszą społeczną rolę. W świecie „migotania znaczeń” pozwalają 

na wybór własnych znaczeń, na rozumienie, kto te znaczenia nadał poszczególnym faktom 

i zdarzeniom, co one znaczą dla wspólnoty, a co dla mnie i co z tego wszystkiego dla mnie wynika. 

Bez edukacji, która zapewni nam zdobywanie kompetencji adaptacyjnych, emancypacyjnych oraz 

krytycznych jesteśmy skazani i podatni na wszelką manipulację, na bezrefleksyjne przywłaszczanie 

sobie cudzych poglądów, cudzych racji i cudzych dla tych racji uzasadnień. Bez edukacji możemy 

zagubić się na rynku oczekiwań pracodawców, rynku towarów i usług, które nie odpowiadają na 

nasze rzeczywiste potrzeby, na rynku wartości i sprzecznych ze sobą idei. Możemy stać się nowym 

proletariatem, nowym, tym razem zadowolonym, niewolnikiem (Nowak-Dziemianowicz, 2013). 

Edukacji w literaturze pedagogicznej przypisujemy różne funkcje. Z. Kwieciński (1995) wyróżnił 

trzy funkcje szkoły: rekonstrukcyjną, adaptacyjną i emancypacyjną. Ten sam Autor następnie 

uprościł tę propozycję do porównywanych orientacji adaptacyjnych i emancypacyjnych młodzieży. 

Natomiast R. Kwaśnica (2014) za J. Habermasem wyróżnił trzy racjonalności, współkreowane 

w edukacji: adaptacyjną, komunikacyjną i krytyczno-emancypacyjną. Warto tu przypomnieć, za 

L. Kohlbergiem i R. Mayer (1990) oraz za B. Bernsteinem (1988), propozycję nazwania 

 
1 Akademia WSB, ul. Cieplaka 1C, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska, e-mail: mnowak-dziemianowicz@wsb.edu.pl, Wyższa Szkoła 

Zarządzania i Administracji w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 18, 45-085 Opole. 
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tradycyjnego przekazywania i przyswajania wiedzy, jako „transmisji”. Z. Kwieciński zwraca także 

uwagę na możliwość posługiwania się tylko dwojaką opozycją typologiczną funkcji edukacji, jako: 

transmisyjno-adaptacyjną i krytyczno-emancypacyjną. Dodatkowym efektem takiego zabiegu 

nazewniczego byłoby wyzbycie się pejoratywnego zabarwienia terminu „funkcja adaptacyjna”; gdyż 

wszystkie te funkcje są pozytywne i konieczne, ale w harmonii ze sobą (Kwieciński, 1995). 

Dla potrzeb analizy, wykorzystanej w niniejszym opracowaniu są wyodrębniane trzy funkcje 

edukacji: adaptacyjną, emancypacyjną oraz krytyczną. Jest to podział umowny, wygodny, jako 

narzędzie rekonstrukcji, opisu i interpretacji tego, jak edukację rozumieją nauczyciele akademiccy, 

odpowiedzialni za ostatni z jej poziomów. 

Funkcja adaptacyjna umożliwia socjalizację, odnalezienie się w rzeczywistości społecznej, w świecie 

instytucji, grup i środowisk społecznych oraz legitymizujących ich funkcjonowanie norm i reguł. 

Pozwala na zbudowanie tożsamości roli (zawodowej, społecznej, kulturowej). Umożliwia 

zatrudnienie, skuteczne i efektywne działanie. 

Funkcja emancypacyjna umożliwia rozwój, nadawanie sensu, uzasadnianie własnego działania, 

umożliwia komunikowanie się ze sobą oraz innymi. Pozwala na rozumienie rzeczywistości, w której 

jednostka funkcjonuje, relacji, w jakie wchodzi on sam, a także wszyscy uczestnicy praktyki 

społecznej, oraz rozumienie samego siebie, własnych możliwości, barier i ograniczeń.  

Funkcja krytyczna umożliwia interpretację rzeczywistości, relacji ze światem oraz własnego 

doświadczenia, interpretację przejawiającą się w zadawaniu pytań o sens i istotę działań własnych 

oraz działań innych osób, o prawomocność tych działań, o źródła wszelkich uprawomocnień. 

Pozwala na dostrzeganie ukrytych, niejawnych mechanizmów leżących u podstaw jednostkowych, 

grupowych, instytucjonalnych zachowań i działań. Pozwala dostrzegać opresję, przemoc 

symboliczną, wszelkie nierówności oraz uzasadniające je reguły i praktyki społeczne. 

Edukacja spełniająca powyższe funkcje wyposaża uczących się ludzi w następujące kompetencje: 

1. Kompetencje adaptacyjne, techniczne, pozwalające efektywnie i skutecznie działać, 

prowadzić badania, odnaleźć się na rynku pracy. 

2. Kompetencje emancypacyjne, pozwalające na rozumienie otaczającej rzeczywistości, 

własnego działania oraz jego konsekwencji oraz na dokonywanie wyborów w oparciu 

o własne potrzeby, uzasadnienia, wartości, ze świadomością konsekwencji związanymi 

z tymi wyborami. 

3. Kompetencje krytyczne, pozwalające na dostrzeganie wszelkich uzasadnień legitymizujących 

własne działanie oraz praktykę społeczną. Są to między innymi dyskurs władzy, gra 

interesów, dominacji, wykluczania, przemoc symboliczna. 

II. Edukacja i wiedza krytyczna a emancypacja i upełnomocnienie 

Teraźniejszość, do której odwołuje się dzisiaj szkoła (zdominowana opartą na tradycji przeszłością) 

staje się synonimem rynku. Wszystko staje się zasobem, kapitałem, kompetencją. Edukacja dokonała 

swoistego przemieszczenia – ze sfery wartości do sfery narzędzi i instrumentów. Ma coś dać, coś 

przynieść, coś zapewnić. Jej rezultaty to jednak nie enigmatyczne, nieco deprecjonowane dzisiaj 

pojęcie sensu, celu życia, jakiś egzystencjalny wymiar naszego istnienia. To konkret: dobra praca 

(dobra, czyli gwarantująca finansowy sukces, a nie zaspokojenie potrzeb poznawczych czy 

indywidualnych pasji), oparta na przypisanej ważności pozycja społeczna (niektóre zawody 

uznaliśmy za ważne, inne za zbędne), dobra materialne, które jest ona nam w stanie zapewnić. 

Zapomnieliśmy zupełnie o autotelicznej wartości edukacji, o edukacji prowadzącej do poczucia 

sensu, nadającej wartość naszemu życiu. Zapomnieliśmy o edukacji prowadzącej do uznania.  

Temporalny wymiar edukacji i szkoły pozwala postawić tezę, iż edukacja zorientowana na przyszłość 

byłaby nastawiona na emancypację i upełnomocnienie. Emancypacyjna funkcja edukacji umożliwia 

rozwój, nadawanie sensu, uzasadnianie własnego działania oraz komunikowanie się ze sobą oraz 

z innymi. Pozwala na rozumienie rzeczywistości, w której jednostka funkcjonuje, relacji, w jakie 
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wchodzi ona sama, a także wszyscy uczestnicy praktyki społecznej, a także na poznanie samego 

siebie, własnych możliwości, barier i ograniczeń. Emancypacja to wolna, nieskrępowana (chociaż 

zdeterminowana) jednostkowa aktywność, to możliwość kreowania, konstruowania własnego życia, 

własnej biografii, to też dążenie do realizacji własnych potrzeb, marzeń i oczekiwań, to również 

czerpanie z własnych możliwości oraz umiejętność ich rozpoznawania.  

Związana z emancypacją i upełnomocnieniem (będąca ich warunkiem) edukacja krytyczna 

umożliwia interpretację rzeczywistości, relacji ze światem oraz własnego doświadczenia, 

interpretację przejawiającą się w zadawaniu pytań o sens i istotę działań własnych oraz działań 

innych osób, o prawomocność tych działań, o źródła wszelkich uprawomocnień. Oparte na niej 

kompetencje emancypacyjne pozwalają na rozumienie otaczającej rzeczywistości, własnego 

działania i jego konsekwencji oraz na dokonywanie wyborów zgodnie z własnymi potrzebami, 

uzasadnieniami, wartościami, ze świadomością konsekwencji związanych z tymi wyborami. 

Kompetencje krytyczne natomiast umożliwiają dostrzeganie wszelkich uzasadnień legitymizujących 

własne działanie oraz praktykę społeczną, dyskursu władzy, gry interesów, dominacji, wykluczania, 

przemocy symbolicznej. Pozwalają one dostrzec (zdiagnozować) zarówno przejawy opresji, 

cierpienia, nierówności, wykluczenia, jak i zrozumieć ich przyczyny i kryjące się za nimi praktyki 

władzy. Pozwalają nie tylko dostrzec niesprawiedliwe, opresyjne praktyki wobec siebie samego, 

innych ludzi oraz całej wspólnoty. Pozwalają się im przeciwstawić.  

Upełnomocnienie jest kolejnym wyzwalającym procesem. Tymczasem autentyczna emancypacja 

możliwa jest zdaniem Freire jedynie, jako przekroczenie dialektycznej struktury opresji – 

przekroczenie, którego dokonać mogą wyłącznie sami uciśnieni. Bowiem, wskazując na odmienność 

omawianych tu konceptualizacji emancypacji, jako upełnomocnienia od jej nowoczesnych wykładni, 

autentyczne wyzwolenie nie nadchodzi z zewnątrz, nie jest „darem” sprawujących władzę, ale musi 

być aktem samych zniewolonych. Freire postrzega wszelkie próby rzekomego „ofiarowania” 

uciskanym wolności, jako przejaw „fałszywej hojności” podtrzymującej niesprawiedliwy układ 

dominacji i podporządkowania:  

„Każda próba ‘stonowania’ władzy ciemiężyciela, z szacunku do słabości uciskanych, prawie zawsze 

wyraża się w formie fałszywej hojności; w istocie, taka próba nigdy nie wykracza poza tę hojność. 

Aby zapewnić sobie ciągłą możliwość wyrażania swojej ‘hojności’, ciemiężyciele muszą także 

utrwalać niesprawiedliwość. Niesprawiedliwy porządek społeczny jest trwałym źródłem tej 

‘hojności’, która karmi się śmiercią, rozpaczą i ubóstwem” (Nowak-Dziemianowicz, 2013).  

Zatem tylko uciśnieni są w stanie przekroczyć i znieść dialektykę relacji, rządzącą strukturą opresji  

i podległości. Utrudnia im to jednak dokonywana przez nich internalizacja ideologii przedstawiającej 

relację uciskany – uciskający, jako niezbywalnie obowiązującą. W rezultacie owej internalizacji 

doświadczają oni sytuacji pozornego wyboru między dwiema opcjami, z których żadna nie daje 

wolności. Freire stwierdza, że uciśnieni cierpią z powodu dwoistości swojego własnego jestestwa. 

Odkrywają, że bez wolności nie są w stanie autentycznie istnieć. Jednak, choć pragną autentycznej 

egzystencji, jednocześnie obawiają się jej. Równocześnie są sobą oraz ciemiężycielami, których 

świadomość zinternalizowali. Konflikt tkwi w konieczności dokonania wyboru między byciem 

w pełni sobą a trwaniem w stanie rozdwojenia; między wyparciem a niewypieraniem ciemiężcy 

w sobie; między ludzką solidarnością a alienacją; między wykonywaniem nakazów a możliwością 

wyboru; między rolą widza a rolą aktora; między działaniem a złudzeniem działania 

zapośredniczonym przez działania ciemiężcy; między zabieraniem głosu a trwaniem w milczącej 

niemocy tworzenia, odtwarzania i przekształcania świata. Oto tragiczny dylemat uciśnionych, który 

musi być brany pod uwagę przez ich edukację.  

Czy edukacja i szkoła mogą stać się okazją do upełnomocnienia? Co stoi im dzisiaj na przeszkodzie? 

Czy społeczna wartość edukacji, jej stale deklarowane znaczenie wiążą się jakoś ze zmianą 

w kierunku upełnomocnienia? Upełnomocnienia, które jest możliwością budowania przez każdego 

z nas relacji uznania? Warto zaprezentować problemy, które stoją dzisiaj na przeszkodzie 

edukacyjnych praktyk do takich relacji prowadzących. 
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Pierwszy problem związany jest z traktowaniem edukacji, jako pustej znaczącej. Puste znaczące są 

to pojęcia dążące do uniwersalizmu, ale pozbawione treści (Mouffe, 2005). Dzięki temu, że jakieś 

pojęcie jest traktowane, jako uniwersalne, ale pozbawione jest treści, różne siły polityczne podkładają 

pod nie różne treści – takie, które są adekwatne do ich doraźnych, partykularnych celów. W taki 

sposób, za cenę utraty uniwersalności danej kategorii pojęciowej, (będącej pustą znaczącą), głos 

zabierają wykluczeni, których roszczenia zagrażają hegemonii władzy. 

Kolejnym powodem, dla którego edukacja nie może dzisiaj pełnić emancypacyjnych czy też 

prowadzących do upełnomocnienia funkcji jest kierowanie się przez tę instytucję logiką korporacji. 

Szkoła na każdym poziomie poddaje się logice korporacji. Uczący się ludzie pozbawieni są zdolności 

planowania, rozumienia całości procesu, w którym uczestniczą. To proces nazywany degradacją 

pracy – jest także degradacją edukacji. Problemem staje się jednoczesne nadużywanie pojęcia 

edukacji przy jej wyraźnej degradacji. 

Przykładem takiego korporacyjnego działania instytucji edukacyjnych jest oduczanie – deskilling. 

Jest to rozwijające się poczucie utraty kompetencji (deskilling) przez ludzi. Poczucie to, dotyczące 

coraz to nowych obszarów potoczności: wychowywania dzieci, kształtowania własnych strategii 

zawodowych, życia seksualnego, sposobów odżywiania się, dbałości o własny organizm, 

kształtowania pożądanych cech osobowości itp., wywiera swoisty, alienujący wpływ na jednostkę, 

przyczyniając się do konieczności uporania się z poczuciem utraty kompetencji w wielu nawet 

osobistych decyzjach. Zapotrzebowanie na różnorodne porady, a także na coachów, mentorów 

i innych doradców jest tego wymownym przykładem. Funkcje pełnione przez systemy eksperckie 

skłaniają do uważniejszego przyjrzenia się także roli nauki w procesie zmiany społecznej. Otóż nauka 

nie jest tylko podstawą dla interwencji ekspertów. A. Giddens mówi o tzw. refleksywności późnej 

nowoczesności (Giddens, 2010). Najogólniej rzecz ujmując, zdaniem tego autora nauki społeczne, 

w tym socjologia, nie tylko realizują proces poznawania świata społecznego, ale także ten świat 

współtworzą. Współtworzą przez przenoszenie elementów dyskursu naukowego do świadomości 

jednostek, których działania i ich efekty mają badać. Jakże inaczej wyglądałyby współczesne 

małżeństwo i rodzina, gdyby nie zostały gruntownie „spsychologizowane” i „zsocjologizowane”, 

gdybyśmy nie wiedzieli, np., że istnieją matki „nadopiekuńcze” czy „matki toksyczne” oraz dzieci 

obciążone syndromem ADHD, których ojcowie mogą być dotknięci „wypaleniem zawodowym bądź 

przeżywać kryzys wieku średniego”. 

Kolejny problem współczesnej edukacji oparty jest na micie równości szans. „Sukces osiąga się 

inteligencją, kreatywnością i ciężką pracą” (McLaren, 2015). Według tego mitu nierówności to 

skutek „merytokracji” systemu, który bardziej zdolnym uczniom, (czyli uczniom o większej 

wrodzonej inteligencji, gotowych ciężko pracować) zapewni zasłużone nagrody, wyklucza zaś 

jednostki mniej zdolne. Uważa się też, iż uczniowie wykluczeni i defaworyzowani kulturowo 

i ekonomicznie odziedziczyli mniejsze zdolności intelektualne. Jest to model „deficytów 

intelektualnych”, który podkreśla, iż różne grupy klasowe i rasowe dysponują różnym potencjałem 

intelektualnym i ta różnica tłumaczy niefortunne położenie przedstawicieli tych grup. Jednak 

Paul Olson opisał syndrom „Frankensteina i Einsteina”, wskazujący, iż środowisko rodzinne 

w większym stopniu odpowiada za różnice szkolne niż iloraz inteligencji. „Mit o równości szans 

maskuje, więc brzydką prawdę, tę mianowicie, że system edukacyjny to w rzeczywistości ustawiona 

loteria, a szanse danego ucznia na sukces zależą od tego, ile jego rodzice mają pieniędzy” 

(Bokaszyski, 2016). 

Rzeczywistym problemem jest, więc to, iż system edukacji sprzyja osobom, które już „na wejściu” 

mają przewagę – wyższy status ekonomiczny, lepszy styl wysławiania się i sposób zachowania, 

wyznawane wartości. System ten nie daje żadnej równości tylko zapewnia utrzymanie przywilejów 

oraz to, że uczniowie z grup mniejszościowych i nieuprzywilejowanych pozostaną na najniższych 

stopniach merytokratycznej drabiny. 

Kolejny problem współczesnej edukacji to mit kulturowej deprywacji. Jego istotą jest obwinianie 

o porażkę edukacyjną (wykluczenie, marginalizację) środowiska rodzinnego. Ten mit to znakomity 



106 
 

sposób na racjonalizację porażek edukacyjnych osób z niższych warstw społecznych. Jego istotą jest 

interpretowanie porażek edukacyjnych, jako wyrazu swoistego niedopasowania uczniów z niższych 

warstw społecznych do otoczenia społecznego. Jeśli uczniowie ci nie zachowują się w taki sposób, 

jak oczekują tego nauczyciele (będący przedstawicielami klasy średniej) otrzymują etykietę osób 

zachowujących się patologicznie, dewiantów, nadpobudliwych, trudnych. I tutaj szkoła podejmuje 

wysiłki niwelowania tych różnic na poziomie zachowań. Jednak nie rozważa się potrzeby zmian 

strukturalnych, zmian polityki oświatowej czy też zmiany programów szkolnych. 

Niebezpieczeństwo tego mitu (defektów kulturowych) polega na tym, iż jego zwolennicy czy też 

wyznawcy zakładają, iż skoro wyniki nauczania to głównie funkcja kultury klasowej i niewiele 

można w tym zakresie zmienić, to wszelkie programy i działania wyrównawcze mają niewielki sens. 

Nierówności są czymś naturalnym, dążenie do równości nie ma sensu. 

III. Narracyjne badania krytyczne, jako sposób konstruowania krytycznej wiedzy 

o świecie 

Krytyczność badań narracyjnych w pedagogice polega na zdolności i opartej na niej postawie dążenia 

do demaskacji, odkrywania, ujawniania i dopuszczania do głosu opowieści związanych 

z doświadczeniem opresji, hegemonii, manipulacji i władzy. Teoretycznych inspiracji dla takich 

badań dostarcza teoria narracyjnej tożsamości jednostki oraz wspólnoty. A. MacIntyre (1996) 

wskazuje na wspólnotową genezę naszych przekonań etycznych. Wspólnoty, w których żyjemy nie 

składają się z pojedynczych, obdarzonych autonomią jednostek. Każdy z nas jest wytworem 

wspólnoty, w której przyszedł na świat, w której się socjalizował, w której uczył się reguł mówienia 

o sobie, innych, o swoich relacjach z innymi. We wspólnotach podejmujemy działania skierowane 

na przetrwanie nas samych, jako członków wspólnoty oraz na nią, jako całość, której ciągłości 

i trwania zarówno chcemy, jak i potrzebujemy. Opanowanie języka danej wspólnoty oraz 

charakterystycznych dla niej sposobów narracji, zawierających obok opowieści o przeszłości, także 

te o dopuszczalnych i niedopuszczalnych sposobach zachowania jednostek, jest warunkiem bycia jej 

członkiem. Praktyki narracyjne, polegające na opowiadaniu własnej historii, umiejscowionej 

w trzech porządkach czasu: przeszłości, teraźniejszości oraz przyszłości, stają się konstytutywne dla 

ludzkiej egzystencji. Budują one narracyjną, nieindywidualistyczną, (bo zakorzenioną i dynamicznie 

związaną ze wspólnotą) koncepcję osoby ludzkiej. Koncepcja ta jest nieindywidualistyczna właśnie 

poprzez akcentowanie wspólnotowego źródła naszych narracyjnych praktyk. W miejsce 

autokreacyjności i dowolności naszych technik mówienia MacIntyre proponuje zakorzenione we 

wspólnocie praktyki narracyjne, które są uprzednie wobec nas, uformowane przez tradycję, 

ulokowane w sieci wzajemnych społecznych stosunków. MacIntyre twierdzi (w opozycji do zasad 

racjonalnego myślenia, charakterystycznych dla epoki Oświecenia, zasad, które nie podlegały żadnej 

problematyzacji, żadnemu kwestionowaniu), że nie istnieje żadna uniwersalna racjonalność, która 

byłaby ważna poza wspólnotą. Każda racjonalność, (jako jedna z możliwych narracji) jest 

charakterystyczna dla wspólnoty, w obrębie, której (w jej tradycji) została wytworzona. Nie istnieje 

racjonalność, która nie byłaby racjonalnością jakiejś określonej wspólnoty i tradycji a przez to nie 

byłaby zarazem racjonalnością odmienną od racjonalności innej wspólnoty, jej tradycji i jej języka. 

Każda racjonalność jest, bowiem konstytuowana przez jakąś tradycję i sama – poprzez jej 

kultywowanie – podtrzymuje ją zapewnia jej przyszłe trwanie. 

W tym nurcie poszukiwań mieszczą się wszelkie badania interwencyjne, zaangażowane, których 

istotą jest dopuszczenie do głosu: słabszych, marginalizowanych, defaworyzowanych, 

wykluczonych. W narracyjnej orientacji badawczej niezwykle ważne są nie tylko same opowieści – 

ich treść, sposób konstruowania i przypisywania znaczeń. Równie ważne jest miejsce, z które 

pochodzi „głos“, czyli ulokowanie mówiącego jego pozycja w strukturze społecznej, jego 

słyszalność, siła jego argumentów. Narracyjne badania zaangażowane często są okazją do 

dopuszczenia do głosu grup czy jednostek dotychczas milczących milczących w ogóle lub 

w konkretnej sprawie. Dopuszczenie do głosu, wysłuchanie, opisanie, podjęcie wysiłku rozumienia 

czyjejś narracji jest formą zaangażowania nauk społecznych i humanistyki. Jest formą 
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zaangażowania pedagogiki. Zaangażowania, które odróżnia tę dyscyplinę od wszystkich 

pozostałych, tradycyjnie zakorzenionych w pozytywistycznym paradygmacie dziedzin i dyscyplin. 

Badania te zaangażowane są w rozumienie, wyjaśnianie, modyfikowanie, poprawianie czy nawet 

zmianę społecznego świata, jego instytucji, ale także reguł, w oparciu, o jakie funkcjonują, norm, na 

jakich są oparte, wartości, do jakich się odnoszą. Intencją zmiany, powodem zaangażowania jest 

w przypadku tych badań zawsze jakiś rodzaj emancypacyjnego roszczenia badacza, który opisując 

wybrany fragment rzeczywistości dostrzega w nim niesprawiedliwość, nierówność, dominację lub 

wykluczenie. Dostrzega jakąś krzywdę i jakąś niesprawiedliwość, która każe mu zajmować się dalej 

wybranym problemem nie tylko dla jego opisu i wyjaśnienia, nawet nie tylko dla jego zrozumienia, 

ale dla emancypacji zniewolonych, dla włączenia wykluczonych, dla „oświecenia nieoświeconych”. 

Opisać, wyjaśnić, zrozumieć nie po to, aby zwiększyć swoją kontrolę nad społecznym światem. 

Opisać, wyjaśnić, zrozumieć po to, aby ten świat uczynić bardziej przyjaznym dla tych, którzy są 

w nim poddani jakiejś opresji, jakieś symbolicznej, zakorzenionej w kulturze przemocy czy też ze 

względu na różne czynniki sami się marginalizują, wykluczają, poddają-to wyróżnik krytycznych 

badań narracyjnych.  

Tak mówi o znaczeniu indywidualnej narracji w swym noblowskim wykładzie Olga Tokarczuk: „Nie 

da się przecenić tego, co pierwszoosobowa narracja zrobiła dla literatury i w ogóle dla ludzkiej 

cywilizacji przerobiła opowieść o świecie, jako miejscu działań herosów czy bóstw, na które nie 

mamy wpływu, na naszą indywidualną historię i oddała scenę ludziom takim samym jak my” (wykład 

noblowski Olgi Tokarczuk, http://www.tvn24.pl). 

Narracyjny zwrot w pedagogice pozwala na zaproponowanie pewnej sekwencji poznawczo-

deskryptywno-interpretatywnych działań. Sekwencją tą jest: Krytyka – Narracja – Rozumienie – 

Zmiana. Sekwencja ta pokazuje z jednej strony etapy, przez jakie przejść musi badacz narracyjny, 

z drugiej zaś strony wskazuje na funkcje i cele tego typu badań. Każdy z ich etapów może być 

zarówno częścią procesu badawczego jak i jego celem. Krytyka rozumiana, jako zdolność 

(kompetencja krytyczna) do demaskowania niejawnych, ukrytych w badanych praktykach, relacjach 

czy sytuacjach społecznych dyskursów władzy, panowania czy dominacji pozwala dostrzec 

i usłyszeć narratora. Pozwala usłyszeć artykułowane przez narratora nie wprost, w sposób 

zapośredniczony opresje, cierpienia, wszelkiego rodzaju trudności. Tak rozumiana krytyka jest 

punktem wyjścia dla narracyjnych badań zaangażowanych w zmianę. Krytyka służy tu demaskacji, 

pozwala na dokonanie diagnozy problemu, określa jego rodzaj, sedno i zasięg. Tylko dzięki niej głos 

narratora, bez względu na miejsce, z którego dochodzi będzie dla nas słyszalny, tylko dzięki niej 

zyskamy naprawdę głęboki wgląd w to doświadczenie. Dlatego istotą badań narracyjnych jest po 

pierwsze postawa krytyczna, która umożliwia ciągłe odkrywanie ukrytych założeń, mechanizmów, 

wartości, ideologii, interesów oraz przejawów wszelkiej tej rzeczywistej i tej symbolicznej, władzy, 

leżących u podstaw zachowań jednostek, grup czy wspólnot.  

Sposobem traktowania badanych zjawisk, działań, relacji, zachowań czy też osób jest narracyjne 

traktowanie tożsamości. Stąd narracja, jako kolejny etap w tej metodologicznej sekwencji. 

Narracyjna tożsamość to biograficzna opowieść, umiejscowiona w czasie, posiadająca swą językową 

strukturę, dynamiczna i zmienna. To opowieść stale konstruowana i rekonstruowana, zawsze otwarta 

a przez to nigdy nieskończona. Narracja jest, więc sposobem rozumienia świata, ludzi oraz ich 

wzajemnych relacji. 

Kolejnym etapem w zaproponowanej przeze mnie sekwencji badawczej (Krytyka – Narracja – 

Rozumienie – Zmiana, czyli KRYNAROZ) jest rozumienie. 

Rozumienie jest zarówno sposobem bycia w świecie, szczególnym, bo wyłącznie ludzkim rodzajem 

egzystencji według Heideggera jak i celem wszelkiego ludzkiego poznania. Rozumieć coś znaczy 

znaleźć się samemu już w innej sytuacji niż wtedy, kiedy się nie rozumiało, uważa Gadamer. 

Rozumienie odnosi się w takim samym stopniu do „ja” jak i do kategorii Innego. Ma, więc także 

ważny wymiar relacyjny. Człowiek w swoim świecie spotyka innych ludzi. Odnoszenie się do innego 

człowieka, rozumienie go otrzymuje w opisie E. Husserla zabarwienie ontyczne. Rozumiem innego 
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poprzez siebie, dzięki wspólnemu sposobowi odnoszenia się do tego wszystkiego, co nas otacza. 

Doświadczanie innego pozwala mi zrozumieć mój własny świat, który konstytuuje się we 

wzajemności porozumienia z innymi. Dzięki rozumieniu innego rozumiem siebie – to bardzo ważny 

efekt narracyjnych badań pedagogicznych. Rozszerzając to rozumienie innego na grupy, wspólnoty, 

różnego rodzaju trwałe i doraźne relacje, jakie budują dzisiaj ludzie można powiedzieć, iż rozumienie 

tego wszystkiego, co mnie otacza, w czym jestem zanurzona, co robię i co mnie spotyka pozwala mi 

rozumieć otaczający mnie świat, innych ludzi oraz łączące ich i mnie relacje z tym światem. Jaki 

inny cel może mieć pedagogika? Jak inaczej można badać edukację, wychowanie, złożony 

i niejednoznaczny proces wprowadzania człowieka w kulturę, bezustannie ponawianej pracy nad 

własną tożsamością jak nie poprzez rozumienie? 

Narracja, opowieść o ja, podtrzymywana mimo zmieniających się warunków historia własnego życia 

ma bezpośredni związek z rozumieniem. 

„Narracja w toku i rozważana z pozycji bohatera to sekwencja spotykających go zdarzeń 

i nadbudowujących się na nich znaczeń. Analogia między narracją a procesem rozumienia czy aktem 

postrzeżeniowym to charakteryzująca je rozciągłość czasowa, zamknięcie (skończoność) oraz swoista 

logika ich przebiegu, niepodobna do struktury przyczynowo – skutkowej. Polega ona na tym, że to 

skutki określają znaczenie zdarzeń wcześniejszych a nie odwrotnie, a także na tym, że proces 

rozumienia obejmuje w każdym momencie całość sekwencji; dopóki nie jest ona ukończona może ulec 

gruntownej reinterpretacji” (Rosner, 2003, s. 7). 

Warunkiem konstruowania wiedzy krytycznej jest podporządkowanie go logice rozumienia. Logika 

rozumienia tym różni się od logiki czynu, iż przede wszystkim odwołuje się do pytań 

egzystencjalnych.  

„Pytania egzystencjalne, zatem to te, które zadajemy, próbując zrozumieć sens: własnego istnienia 

wbrew nieuchronnemu faktowi śmierci, sens dokonywanych wyborów moralnych wbrew koniecznej 

przemijalności uzasadniających je racji, własnego działania wbrew oczywistej nietrwałości jego 

celów, powinności wobec siebie samego i drugiego człowieka, swych relacji z innymi ludźmi. Nie 

zamkniemy jednak listy pytań o sens, bo nie ma ona końca, jako że należą one do każdego z nas 

z osobna…” (Kwaśnica, 2014).  

Logika rozumienia oparta jest na przekonaniu, iż nasze poszukiwania i doświadczenia nie poddają 

się standaryzacji, pomiarowi ani ujednoliceniu. Nasze egzystencjalne pytania i odpowiedzi na 

niezakorzenione w osobistym doświadczeniu, są zawsze indywidualne, niepowtarzalne, są nasze. 

Dlatego sposobem bycia w porządku rozumienia jest dialog. W odróżnieniu od porządku czynu, 

nastawionego na monolog płynący ze strony rynku i zaangażowanych po jego stronie instytucji, 

w którym dialog traktowany jest, jako jeden ze sposobów redukowania różnic, w porządku 

rozumienia dialog to sposób bycia w świecie. Nie redukuje różnic ani odmienności. Nie 

podporządkowuje niczego jakiejś nadrzędnej racji. Dialog w porządku rozumienia otwiera nas na 

świat, na różnicę, na każdą inność, każdą odmienność. Podporządkowany pytaniom egzystencjalnym 

(pytaniom o sens – jego źródła, jego istotę, jego treść) każe nam każdorazowo uzgadniać nasze 

przekonania, nasze odpowiedzi z tym, co płynie od innych ludzi, co płynie z naszej wspólnoty. Nie 

dąży do redukcji – dąży do poszerzenia horyzontów naszego rozumienia, horyzontów możliwych 

interpretacji i uzasadnień. Ten dialog oparty jest na krytyce. Krytyce rozumianej, jako stałe, ciągle 

ponawiane próby odwoływania się do własnych uzasadnień, jako próby ujawniania uwarunkowań 

wszelkich sądów, przekonań i twierdzeń. Krytyczne poszukiwanie odpowiedzi, dlaczego ktoś działa, 

wybiera, sądzi tak a nie inaczej, jaka droga, jaki rodzaj doświadczenia i jaki rodzaj uzasadnień 

doprowadziły go do tego takich wyborów to jedna z ważniejszych charakterystyk logiki rozumienia.  

„Doświadczając świata w porządku rozumienia, wiedzę pojmujemy szeroko i ontologicznie, 

pamiętamy o jej zależności od przed rozumienia i o tym, że ono właśnie, tworząc nasz świat, zarazem 

umożliwia i ogranicza nasz dostęp do prawdy, o niej zaś wiemy, że miejscem, w którym dochodzi do 

głosu i dzieje się, jako prawda wspólnoty, do której należymy – jest rozmowa. Takie doświadczanie 
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świata przeobraża nasz stosunek do różnic, zmienia ich rozumienie i sposób, w jaki czynimy je 

przedmiotem rozmowy” (Kwaśnica, 2014). 

Porządek czynu, charakterystyczny dla współczesnej szkoły i edukacji, nazywany jej kulturową 

oczywistością, potrzebuje pewnej, wystandaryzowanej, użytecznej i weryfikowalnej wiedzy. 

Porządek rozumienia, który byłby szansą na zmianę edukacji i szkoły w kierunku ich emancypacji 

potrzebuje refleksji hermeneutycznej, która umożliwia nam ludzki, to znaczy refleksyjny, skierowany 

na pytania o sens, o jego źródła i uzasadnienia sposób bycia w świecie. Intersubiektywne relacje 

uznania z całą pewnością należą do tego porządku. Opierają się na refleksji, na gotowości, zdolności 

i potrzebie rozumienia – własnych działań, własnych wyborów, własnych hierarchii wartości. 

Porządek rozumienia, który obejmuje także nasze działania, nasze czyny jest szansą na emancypację, 

na zmianę. 

Rozumienie nie kończy jednak tego procesu badawczego, jaki nazywam opartą na sekwencji: 

Krytyka – Narracja – Rozumienie – Zmiana orientacją badawczą. Tym, co jest sekwencji tej 

zwieńczeniem, jej ostatnim etapem jest zmiana: zmiana sytuacji człowieka, grupy, wspólnoty, 

instytucji będącej w opresji, nieradzącej sobie, wykluczonej, skazanej na porażkę bądź 

niepowodzenie. Zmiana edukacji, szkoły, nauczyciela. Zmiana relacji między ludźmi na bardziej 

satysfakcjonujące i prorozwojowe, sprawiedliwe i emancypacyjne, traktujące ludzi jak równoprawne 

podmioty. Zmiana opresyjnej, będącej źródłem cierpienia sytuacji na lepszą, zmiana krytycznego 

zdarzenia w zdarzenie prorozwojowe, wykorzystanie terapeutycznego wymiaru każdego kryzysu, 

jego rozwojowego potencjału. Zdolność do zmiany instytucji, relacji, zachowań innych ludzi (a więc 

to wszystko, co stanowi istotę wychowania, jako praktyki społecznej oraz co jednocześnie jest 

przedmiotem pedagogiki, jako dyscypliny naukowej) jest możliwa dzięki krytyce, jako kompetencji 

oraz postawie wobec społecznego świata, narracji, jako sposobie traktowania innych, ich losu, 

zachowań, ich pracy nad własną tożsamością, rozumienia, jako sposobie bycia w świecie oraz celu 

prowadzonych badań, opisów i interpretacji. Dzięki przyjęciu myślenia pedagogiczne badania 

narracyjne nie są „literaturą” (co często się im zarzuca). Stają się zaangażowaną w zmianę praktyką 

społeczną, niezwykle adekwatną do pedagogiki, jako dyscypliny naukowej. 

W tym kontekście pojawia się pytanie czy, jak i kiedy możliwa jest wiedza krytyczna nauczyciela? 

Na pytanie to można poszukiwać odpowiedzi w różnych obszarach teorii, praktyki oraz empirii. 

W odniesieniu do teorii można zadać pytanie o to, jakiej wiedzy potrzebuje współczesny nauczyciel 

i szukać na nie odpowiedzi w różnych, obecnych w literaturze pedeutologicznej, koncepcjach jego 

kształcenia, można przyjrzeć się nowemu, odmiennemu spojrzeniu na rolę zawodową nauczyciela i 

z przepisu owej roli próbować odczytać oczekiwania związane z wiedzą niezbędną do jej realizacji, 

można również punktem wyjścia własnych rozważań w tym zakresie uczynić obecne w naukach 

społecznych teorie wiedzy, jej typologii oraz pełnionych funkcji. 

W odniesieniu do praktyki można zapytać o to, jaka wiedza aktualizuje się podczas codziennych 

doświadczeń edukacyjnych, będących udziałem współczesnego nauczyciela? Możliwe jest również 

empirycznie badanie wiedzy nauczyciela, zarówno wiedzy osobistej, jak i profesjonalnej, poprzez 

próby dotarcia do informacji, wyobrażeń, pojęć na wiedzę tę się składających. 

Prezentowany tekst jest właśnie próbą takiego, wielowymiarowego spojrzenia na wiedzę nauczyciela. 

Analiza, na której jest on oparty obejmuje zarówno wymiar teorii (teorii kształcenia nauczycieli, teorii 

roli zawodowej, teorii typów k funkcji wiedzy), jak i praktyki oraz empirii, na które to wymiary 

składają się wyniki prowadzonych badań nad wiedzą nauczyciela. 

IV. Wiedza o świecie we współczesnych teoriach kształcenia nauczycieli 

Wszelkie refleksje dotyczące stworzenia nowego projektu kształcenia nauczycieli punktem wyjścia 

uczyniły krytykę współczesnej szkoły oraz obecnego w niej nauczyciela. Wyniki badań 

pedagogicznych, socjologicznych i psychologicznych w tym zakresie pokazują niezmiennie 

asymetryczność kompetencji zawodowych współczesnych polskich nauczycieli. Są oni, jako grupa 
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zawodowa dobrze przygotowani merytorycznie (w zakresie wiedzy nauczanego przedmiotu) oraz 

dydaktycznie (w zakresie wiedzy metodyki i dydaktyk szczegółowych). Niewystarczająca jest 

natomiast pedagogiczno-psychologiczne przygotowanie nauczycieli. 

Analiza obecnych w literaturze pedeutologicznej koncepcji kształcenia pozwala na odczytanie 

zawartych w każdej z nich oczekiwań związanych z określonymi kompetencjami i wiedzą 

nauczyciela. Każda z koncepcji akcentuje inny rodzaj kompetencji, uznając jego prymat nad 

pozostałymi. 

• Koncepcja ogólnokształcąca, w której kształcenie nauczycieli zorientowane jest na 

wyposażenie osób studiujących w szeroki zakres usystematyzowanej wiedzy ogólnej 

i zapewnienie im optymalnego rozwoju intelektualnego, rozwinięcie zdolności 

i zainteresowań poznawczych. 

• Koncepcja personalistyczna zorientowana na budowanie kompetencji zawodowej 

nauczyciela w oparciu o ukształtowanie jego osobowości pedagogicznej, poprzez 

kształtowanie postaw, przekonań, motywacji. Kompetencja ta pozwolić ma nauczycielowi na 

pełnienie roli wzoru osobowego, indywidualności, kogoś godnego naśladowania. 

• Koncepcja pragmatyczna akcentująca te sprawności i umiejętności nauczyciela, które dadzą 

mu kompetencje użyteczne z punktu widzenia oczekiwań uczestników procesów 

edukacyjnych. 

• Koncepcja progresywna, zakładająca wyposażenie kandydatów na nauczycieli 

w kompetencje związane z umiejętnością dostrzegania i rozwiązywania problemów 

w tworzonej wspólnie z uczniami sytuacji edukacyjnej. 

• Koncepcja wielostronnej edukacji nauczycielskiej, w której kompetencje ogólne, 

personalistyczne, pragmatyczne i progresywne składają się na kompetencje wielostronne, 

zbliżając tym samym kształcenie nauczycieli do modelu idealnego. 

Powyższa analiza pozwala także na odczytanie zawartego w każdej z nich poglądu na istotę i funkcję 

edukacji we współczesnym świecie. 

Koncepcje, które wiążą kompetencje nauczyciela z umiejętnością rozwiązywania problemów 

definiują jednocześnie istotę edukacji właśnie, jako rozwiązywanie problemów. Koncepcje 

akcentujące kompetencje pragmatyczne zdają się wychodzić z założenia, iż istotą edukacji jest jej 

użyteczność, przydatność dla uczącego się człowieka. Koncepcje zorientowane na rozwijanie 

kompetencji personalistycznych wskazują na rolę i miejsce osobistego rozwoju w edukacji, rozumieją 

ją, jako okazję czy też możliwość takiego właśnie, podmiotowego, opartego na wzorze osobowym 

nauczyciela, rozwoju. 

Koncepcje kształcenia wielostronnego, których charakterystyką jest suma wszystkich, wymienionych 

wyżej kompetencji, dostrzegają złożoność współczesnej edukacji. Edukacji, której istoty nie można 

sprowadzić do umiejętności myślenia problemowego oraz rozwiązywania problemów, ani do 

nabywania sprawności i umiejętności przydatnych człowiekowi w jego życiu, podczas pełnienia ról 

społecznych, aktywności zawodowej, w życiu osobistym. Dostrzeżenie wielości i wielostronności 

kompetencji nauczyciela niezbędnych mu do realizacji funkcji wpisanych we współczesną edukację 

wykracza także poza takie jej rozumienie, które sprowadza jej cel, funkcję, istotę do jednostkowego 

rozwoju człowieka. Właśnie ta ostatnia koncepcja kształcenia nauczycieli wraz z dającymi się z niej 

odczytać oczekiwaniami zgłaszanymi pod adresem nauczyciela i edukacji jest najbliższa kompetencji 

i wiedzy współczesnego nauczyciela. Zróżnicowanie, wielokulturowość, nieprzejrzystość 

i problematyczność współczesności wraz z kryzysowością jej instytucji, życia społecznego i relacji 

międzyludzkich jest wystarczającym argumentem za przyjęciem wielostronnej koncepcji kształcenia 

nauczycieli oraz związanego z nią wpisanego w jej założenia, rozumienia jego kompetencji. Bez 

krytycznej wiedzy nauczyciela, edukacja i szkoła nie zrealizują (nie będą mogły) swej 

emancypacyjnej funkcji. Będą jedynie narzędziem reprodukcji oraz wdrażaniem do posłuszeństwa. 
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PODPORA PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ PŘI DIAGNOSTICE 

KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŽÁKŮ NA PŘÍKLADU PROJEKTU VYSOKÉ 

ŠKOLY MANAGEMENTU A ADMINISTRATIVY V OPOLE  

Paulina Szastaj, Marcin Oleksiuk1 

Abstract 

The use of structural funds utilizing by Poland is associated not only with investment in infrastructure, 

but also with the development of human capital. In the case of the adults, the emphasis is placed on 

acquiring new qualifications - or - upgrading existing professional qualifications and on acting in 

accordance with market changes. However, in the youngest ones the emphasis is on the development 

of key competences. The key competences support not only personal development - but help to 

achieve success in future in professional, private and social life. These focus on the most important 

areas, such as languages, logical thinking, scientific and technical senses, IT skills and learning. The 

Key competences also support the social and civic aspects of the development of the youngest and 

raise awareness of cultural expression. The funds support activities aimed at eliminating 

disproportions among the youngest, related not only to specific predispositions, but also to geographic 

and demographic factors, i.e., for example, to equalize the disproportions between the education of 

large agglomerations and small towns. Nonetheless, the most crucial element, due to which it is 

possible to target educational activities, is the diagnosis itself. Appropriately and professionally 

constructed research tools, combined with the specialist knowledge of those diagnosing are 

determinants of obtaining correct results among the respondents. Therefore, an important element is 

the support of teachers in the process of obtaining data and also their analysis and development of 

their students' competences. Hence the emphasis on the role of methodologists and trainers, as well 

as psychologists in the process of educating teachers. In addition to subject knowledge, teachers gain 

the ability to correctly construct diagnostic tools and analysis of the results. The analysis will be used 

to outline the path of development of individual students or groups of students, emphasizing the 

weaker or stronger sides. An integrated education system like this - which is a combination of 

professional knowledge, experience of teachers, and additional financial resources will allow to build 

an entrepreneurial society. At the same time, it should be understood that the idea of an 

entrepreneurial society is based not only on running a business aimed at bringing financial profit, but 

above all on managing your skills, time and using your talents for personal development. 

Keywords  

Supporting, Diagnosing, Key Competences, Students 

I. Úvod 

V dnešní době dynamického rozvoje a civilizačních změn potřebují mladí lidé širokou škálu 

kompetencí, aby si našli práci přinášející jim zadostiučinění a stali se nezávislými, angažovanými 

občany. Schopnost přizpůsobit se měnícím se životním a pracovním podmínkám je pro ně přímo 

nutnost. Současná ekonomika je založena na znalostech, takže je nutné si je osvojovat po celý život 

a také rozvíjet dovednosti a kompetence, které již máme, a zároveň získávat nové. To adolescentům 

usnadní přizpůsobit se trhu práce a také se efektivně a uspokojivě zapojit do života dospělých a to 

nejen na bázi profesní, ale i společenské a soukromé. Klíčové kompetence jsou kombinací znalostí, 

dovedností a postojů. Znalosti se skládají z názorů, faktů a čísel, myšlenek a teorií, které jsou již dány 

a podporují pochopení určité oblasti nebo tématu. Dovednosti jsou definovány jako schopnost 

provádět procesy a využívat znalostí k dosažení výsledků. Postoje popisují vztah a sklony 

k činnostem nebo schopnost reagovat na lidi a jejich názory a nápady či na konkrétní situace. Klíčové 
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kompetence jsou rozvíjeny v průběhu celého života prostřednictvím formálního, neformálního 

a informálního učení v různých prostředích, včetně rodiny, školy, pracoviště, sousedství a dalších 

komunit. Kvalitní a zároveň inkluzivní vzdělávání, odborně zaměřená příprava a celoživotní učení 

poskytují prakticky všem možnost rozvíjet klíčové schopnosti (European Commission, 2019). 

II. Podpora diagnostiky klíčových kompetencí 

S cílem podpořit fungování vzdělávacích zařízení a učitelů byl vytvořen projekt na podporu škol 

v oblasti klíčových kompetencí žáků a studentů nezbytných pro orientaci na trhu práce. Aby bylo 

možné šířeji diskutovat o projektu a jeho předpokladech z hlediska podpory diagnostiky klíčových 

kompetencí, je nutné uvést několik definic vysvětlujících zásadní pojmy. 

Poradenská pomoc sama o sobě je cíleným procesem, jehož cílem je, aby osoba, škola nebo 

vzdělávací zařízení, kterým je poskytována pomoc, dosáhly konkrétních dovedností a získaly 

nezbytné znalosti – „Poradenská pomoc školám/zařízením, to je přechod od příležitostných, 

jednorázových, navzájem nesouvisejících forem pomoci ke komplexnímu poskytování služeb 

škole/zařízení. Podstatou poradenské pomoci je začlenění profesního vzdělávání učitelů do širší škály 

činností zaměřených na rozvoj celé školy jako vzdělávající se organizace“ (Wspomaganie pracy 

szkoły w prawie oświatowym Rozporządzenie Ministra Edukacji…). Projekt ukázal, že 

o poradenskou pomoc mají zájem nejen učitelé, ale také psychologové, pedagogové, nebo knihovníci 

a ředitelé škol. 

Diagnóza podle definice S. Ziemskiego (1973) znamená „rozpoznání zkoumaného stavu věci jeho 

přiřazením ke známému typu nebo druhu, kauzálním, cíleným vysvětlením tohoto stavu jak z hlediska 

současné vývojové fáze, tak z předpokládaného budoucího vývoje“. Interdisciplinární proces 

diagnostiky je mnohovrstevný pojem, který lze definovat z psychologického, pedagogického, 

sociálního nebo lékařského hlediska. Zaměříme-li se na první dvě, psychologická diagnóza je 

výsledkem psychologického vyšetření provedeného pomocí vhodných výzkumných metod, jako je 

např. pozorování, rozhovor, anamnéza, psychologické testy, analýza dokumentů nebo analýza 

vlastních výtvorů zkoumaného subjektu (Paluchowski, 2007). Pedagogická diagnóza je hodnocení 

úrovně znalostí a školních dovedností, poruch učení. K jejímu provedení slouží např. pozorování 

žáka, rozhovor, anamnéza, testy školních znalostí, analýza různých školních výtvorů. Často se bere 

jako základ pro plánování vyrovnávacích či podpůrných opatření (Jarosz, Wysocka, 2006). Pokud 

jde o pojetí klíčových kompetencí v diagnostickém procesu, nezaměřujeme se pouze na případné 

potíže žáka, ale také na rozvoj kompetencí pro účely jeho seberealizace a osobního rozvoje v tržním 

systému. 

V doporučení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie z roku 2006 (Dz.U. L 394 z 30. 12. 

2006, s. 13) se můžeme dočíst, že „…bude třeba, aby každý občan ovládal širokou škálu klíčových 

kompetencí1, a mohl se tak pružně přizpůsobit rychle se měnícímu a úzce propojenému světu. 

Vzdělávání a jeho dvojí úloha, sociální i hospodářská, musí hrát klíčovou roli při zajišťování toho, 

aby evropští občané získali klíčové kompetence, jež jim umožní se takovým změnám přizpůsobit. (…) 

Kompetence jsou zde definovány jako kombinace znalostí, dovedností a postojů odpovídajících 

určitému kontextu. Klíčovými kompetencemi jsou ty, jež všichni potřebují ke svému osobnímu 

naplnění a rozvoji, aktivnímu občanství, sociálnímu začlenění a pro pracovní život.“  

„Referenční rámec zahrnuje osm klíčových kompetencí: 

1. komunikace v mateřském jazyce; 

2. komunikace v cizích jazycích; 

3. matematická kompetence a základní kompetence v oblasti vědy a technologií; 

4. kompetence k práci s digitálními technologiemi; 

5. kompetence k učení; 

 
1 Poznámka překladatele: V tomto textu byl původní anglický termín „key competences“ (polsky „kompetencje kluczowe“) přeložen 

jako „klíčové kompetence“, i když se do češtiny překládá také jako „klíčové schopnosti“. Termín „klíčové kompetence“ také totiž 

odpovídá terminologii českých rámcových vzdělávacích programů. 
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6. kompetence sociální a občanské; 

7. smysl pro iniciativu a podnikavost; 

8. kulturní povědomí a vyjádření. 

Klíčové kompetence jsou pokládány za stejně důležité, protože každá z nich může přispět k úspěšnému 

životu ve společnosti založené na znalostech. Řada kompetencí se překrývá a je vzájemně propojena 

– základní aspekty jedné oblasti budou podporovat kompetence jiné oblasti.”  

Pro správnou diagnózu a rozvoj klíčových schopností je nezbytné pochopit, co znamenají. Centrum 

pro rozvoj vzdělávání (Ośrodek Rozwoju Edukacji ORE – obdoba české organizace Národní 

pedagogický institut NPI) uvádí tyto definice: 

Tabulka 1 Definice klíčových kompetencí 

Komunikace v mateřském jazyce „Komunikace v mateřském jazyce je kompetence vyjadřovat a tlumočit 
představy, myšlenky, pocity, skutečnosti a názory v písemné i ústní formě 
(poslouchat, mluvit, číst a psát) a vhodným a tvůrčím způsobem 
lingvisticky reagovat ve všech situacích sociálního a kulturního života při 
vzdělávání a odborné přípravě, v práci, doma a ve volném čase.“ 

Komunikace v cizích jazycích „Komunikace v cizích jazycích obecně vyžaduje stejné základní 
dovednosti jako komunikace v mateřském jazyce: je založena na 
schopnosti porozumět, vyjádřit a tlumočit představy, myšlenky, pocity, 
skutečnosti a názory v ústní i psané formě (poslouchat, mluvit, číst a psát) 
v příslušných společenských a kulturních situacích při vzdělávání a 
odborné přípravě, v práci, doma a ve volném čase podle přání či potřeb 
daného jedince. Komunikace v cizích jazycích rovněž vyžaduje takové 
dovednosti, jako je pochopení jiných kultur a jejich zprostředkování. 
Úroveň osvojení se bude lišit podle těchto čtyř dimenzí (poslouchat, 
mluvit, číst a psát) a jednotlivých jazyků a podle sociálního a kulturního 
zázemí, prostředí, potřeb a zájmů daného jedince.“ 

Matematická kompetence a základní 
kompetence v oblasti vědy a 
technologií 

„A. Matematická kompetence je kompetencí rozvíjet a používat 
matematické myšlení k řešení problémů v různých každodenních 
situacích. Vycházeje ze spolehlivého zvládnutí základních početních 
úkonů, je důraz kladen na proces a činnost, jakož i na znalosti. 
Matematická kompetence zahrnuje na různých úrovních schopnost a 
ochotu používat matematické způsoby myšlení (logické a prostorové 
myšlení) a prezentace (vzorce, modely, obrazce, grafy a diagramy).  

B. Kompetencí v oblasti vědy se rozumí schopnost a ochota používat 
soubor znalostí a metod používaných k objasnění přírodních zákonů ke 
kladení otázek a k formulaci závěrů založených na důkazech. 
Kompetence v oblasti technologií je pojímána jako uplatňování těchto 
znalostí a metod v reakci na přání a potřeby lidí. Kompetence v oblasti 
vědy a technologií vyžadují pochopení změn způsobených lidskou 
činností a občanskou odpovědnost každého jedince.“ 

Kompetence k práci s digitálními 
technologiemi 

„Kompetencí k práci s digitálními technologiemi se rozumí jisté a kritické 
používání technologií informační společnosti (TIS) při práci, ve volném 
čase a v komunikaci. Předpokladem je základní znalost informačních a 
komunikačních technologií, tj. používání počítačů k získávání, hodnocení, 
ukládání, vytváření a výměně informací a ke komunikaci a spolupráci 
v rámci sítí prostřednictvím internetu.“ 

Kompetence k učení „Kompetencí k učení se rozumí schopnost provádět tuto činnost a 
v procesu učení vytrvávat a schopnost zorganizovat si učení a efektivně 
hospodařit se svým časem a s informacemi, a to jak samostatně, tak 
v rámci skupin. Tato kompetence zahrnuje povědomí o vlastních 
postupech učení a vlastních potřebách, schopnost rozpoznávat dostupné 
možnosti a překonávat překážky za účelem úspěšnosti procesu učení. To 
znamená získávat, zpracovávat a osvojovat si nové znalosti a dovednosti, 
vyhledávat rady a využívat je. V rámci procesu učení, jak se učit, je nutné, 
aby studující vycházeli ze zkušeností z dřívějšího učení a ze životních 
zkušeností a znalosti a dovednosti používali v různých souvislostech 
doma, v práci, při vzdělávání a odborné přípravě. Rozhodujícími aspekty 
kompetence je motivace a sebedůvěra jedince.“ 

Kompetence sociální a občanské „Tyto kompetence zahrnují osobní, mezilidské, mezikulturní, sociální a 
občanské kompetence a pokrývají všechny formy chování, které jedince 
připravují na jeho efektivní a konstruktivní účast na společenském a 
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pracovním životě, a to ve stále rozmanitějších společnostech, a na řešení 
případných konfliktů. Občanské kompetence jedince připravují na plné 
zapojení do občanského života na základě znalostí sociálních a 
politických koncepcí a struktur a k aktivní a demokratické účasti.“ 

Smysl pro iniciativu a podnikavost „Smyslem pro iniciativu a podnikavostí se rozumí schopnost jedince 
převádět myšlenky do praxe, která předpokládá tvořivost, schopnost 
zavádět novinky a nést rizika i plánovat a řídit projekty s cílem dosáhnout 
určitých cílů. Tato schopnost je přínosná pro jednotlivce nejen v jejich 
každodenním životě doma a ve společnosti, ale i na pracovišti, pomáhá 
pochopit souvislosti jejich práce a umožňuje jim chopit se příležitostí a je 
základem specifičtějších dovedností a znalostí, které potřebují osoby 
zabývající se sociálními nebo obchodními činnostmi nebo podílející se na 
těchto činnostech a které by měly zahrnovat povědomí o etických 
hodnotách a podporovat řádnou správu.“ 

Kulturní povědomí a vyjádření „Uznání důležitosti tvůrčího vyjadřování myšlenek, zážitků a emocí 
různými formami, včetně hudby, divadelního umění, literatury a vizuálního 
umění.“ 

Zdroj: ORE (2016), Kompetencje Kluczowe – definicje i opisy. Dostupné z 

https://www.ore.edu.pl/images/files/POWER/zarzadzanie_oswiata/Kompetencje%20kluczowe%20-%20definicje%20i%

20opis.pdf (13. 9. 2021) 

Během celého procesu diagnostiky a rozvoje klíčových kompetencí nesmíme zapomínat na zásadní 

a aktivní úlohu žáků ve vzdělávání. Proces učení lze chápat jako integrovanou zpětnovazební činnost, 

kdy si učitel může prostřednictvím žáka ověřit, zda jeho vyučovací metody fungují v praxi. Je 

zapotřebí si uvědomit, že podpora, přestože probíhá za účasti učitele, psychologa, pedagoga, se bez 

žáka neobejde. Již pouhá konstrukce nástrojů pro diagnostiku žáků by jim měla dát možnost svobodně 

se vyjádřit nejen prostřednictvím uzavřených otázek, ale také prezentovat své připomínky, problémy, 

návrhy. Výzkumné metody musí žákovi poskytnout i možnost věnovat se tématu kriticky. 

K formování klíčových kompetencí musí učitelé vytvořit správné didaktické podmínky výuky, které 

podpoří samostatnost žáků. Ideální výukové situace nastávají, když žák může spolurozhodovat, sám 

si volit cíle, plánovat, organizovat svou práci, korigovat činnost, vyvozovat závěry. Učitel s vysokými 

nároky by měl umožnit svobodu jednání a rozhodování a zároveň poskytovat podporu v každé fázi 

úkolu. 

Dle současného přístupu ke vzdělávání je žák chápán jako aktivní účastník procesu „výuka-

učení se“ a tím pádem přebírá odpovědnost za svou úlohu ve vzdělávacím systému. Učitel by naopak 

neměl přijmout roli přednášejícího, tedy pouhého „vykladače“ encyklopedického obsahu, ale být 

průvodcem, který pomůže dítěti vstoupit do dospělosti, do samostatného života. Vyžaduje to velkou 

otevřenost od učitele a od žáků sebekázeň a ochotu se rozvíjet. 

Aby bylo možné účinně podporovat rozvoj klíčových kompetencí žáků, musí se samotní učitelé, 

ředitelé škol, školní psychologové a další pedagogičtí pracovníci ztotožnit s myšlenkou celoživotního 

vzdělávání, jehož výsledkem bude jejich rozvoj a otevřenost vůči změnám, což je zásadní v celém 

procesu rozvíjení a zlepšování těchto kompetencí u nejmladší generace, která postupně vstupuje do 

dospělého života. Také stojí za to zapojit rodiče do celého procesu rozvíjení klíčových kompetencí, 

protože právě učitelé a rodiče by si měli uvědomit, že vynikající průměr a velmi dobré výsledky 

z testů nebo zkoušek nejsou jedinými ukazateli úspěchů žáka a nemusí proto nutně znamenat, že jsou 

děti připraveny na život v dospělosti tak, aby pro ně byl z profesního, sociálního a osobního hlediska 

uspokojivý. 

Pedagogická kontrolní a podpůrná zařízení mají důležitou úlohu při přechodu od teoretických 

divagací do praxe v oblasti rozvíjení klíčových kompetencí na patřičné úrovni v rámci vzdělávacího 

systému. Zásadní význam má šíření znalostí o kriticky důležitých dovednostech požadovaných 

v současném světě, které mohou zaručit žákům úspěch v dospělosti. Je třeba věnovat pozornost 

potřebě rozvíjet během vyučování co největší počet klíčových kompetencí. Učitelé by měli rozvíjet 

své vlastní kompetence a být otevřeni novým trendům v oblasti předávání znalostí, přizpůsobit 

způsob předávání znalostí možnostem, které nabízejí moderní technologie a četné výzkumy, např. 
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pokud jde o využívání formativního hodnocení a dopadu zpětné vazby na studijní výsledky 

(Boryca, 2016). Pouhých několik výše zde uvedených doporučení vyplynulo z pedagogického 

hodnocení, jehož provádění umožňuje vytvořit příznivé podmínky pro rozvoj klíčových kompetencí. 

Vzdělávání učitelů a pedagogických pracovníků by se mělo do značné míry zaměřit na metody 

a formy výuky, které podporují rozvoj klíčových kompetencí, a to jak hlediska procesní podpory, tak 

i s ohledem na propojení spolupráce učitelů a jejich sebevzdělávání. 

Shrneme-li výše uvedené – aby se mohly projevit očekávané a požadované výsledky, které pomohou 

diagnostikovat klíčové kompetence žáků, tak učitelé musí být přesvědčeni o přínosech z toho 

plynoucích a zároveň rozvíjet své kompetence prostřednictvím celoživotního vzdělávání. Především 

je třeba mít na paměti, že pokud má dojít ke změně, měla by se teorie proměnit v praxi. 

III. Hlavní předpoklady projektu 

Hlavním předpokladem a cílem projektu bylo „…vylepšit fungování institucí podporujících školy 

v klíčových oblastech připravujících žáky pro profesní i společenskou oblast života a to výrazným 

zlepšením všech činností pracovníků celého podpůrného systému a školitelů ve vzdělávací 

sféře“ (Edukacja Domowa, 2017). Zvláštní důraz byl právě kladen na rozvoj a podporu klíčových 

kompetencí. Projekt se tedy týkal široké škály prvků tvořících daný model. Za zmínku stojí, že tyto 

prvky byly součástí nové koncepce komplexní poradenské pomoci školám, prosazované tehdejším 

polským ministerstvem školství. Přijatá opatření měla zahrnovat konkrétní školu a specifickou 

skupinu žáků, protože jak diagnóza, tak její výsledky, se měly zaměřit na zlepšení systému podpory 

jednotlivců, tedy konkrétních žáků. Poskytnutá podpora pak slouží jako vzorový příklad už osvědčené 

praxe, a to i v oblasti diagnostiky žáků. Potřeba realizovat takovýto záměr vyplynula například ze 

skutečnosti, že odborníci z praxe dlouhodobě poukazují na nedostatek komplexního přístupu 

k rozvoji klíčových kompetencí i k diagnostice žáků. Opakovaně byla rovněž vznesena výtka ohledně 

nedostatečné spolupráce mezi jednotlivými institucemi odpovědnými za zmiňovanou podporu. Navíc 

nebyly dostatečně nastaveny a posouzeny parametry individuálních potřeb jak učitelů, tak žáků. 

Chyběly zdroje, které by spolu se specializovanými odborníky zajistily trvalé zlepšení kvality 

pedagogické práce. 

Stav věcí byl potvrzen vlastním výzkumem týmu připravujícího žádost o financování jménem 

WSZiA (Vysoká škola správy a administrativy v Opole – Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji 

w Opolu). Pohovory byly prováděny s řediteli a učiteli opolských škol a výsledkem je odhalení 

následujících bariér, jako je: 

• chápání podpory jako pouhé formy donucování či vymáhání, což tím pádem v praxi nemůže 

vést ke zvyšování kvality vzdělávání; 

• nedostatek dobré vůle učitelů ohledně výměny zkušeností a sdílení samostatně připravených 

výukových materiálů (často se mezi učiteli objevuje rivalita); 

• nedostatek efektivních a odborných školení z oblastí podpory a klíčových kompetencí, které 

by byly založeny na individualizovaných potřebách jak učitelů, tak žáků; 

• nedostatečný přístup k velkému množství bezplatných materiálů podporujících vzdělávání 

v klíčových kompetencích a chybějící meritorní ověřování dostupných materiálů; 

• nedostatečná aktivita týkající se oblasti změn mentality ve vnímání výuky a potřeb vzdělávání 

v klíčových kompetencích; 

• nedostatečná spolupráce mezi řediteli škol, učiteli, psychology a rodiči žáků; 

• vytváření ročních podpůrných plánů jako dokumentů povinně vyžadovaných ve vzdělávacím 

procesu, a ne tvorba dokumentů, na které by se pohlíželo především jako na něco přínosného 

a užitečného pro vzdělávací proces; 

• nedostatek základních znalostí žáků o diagnostice a klíčových kompetencích. 
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Jak vyplývá z první části projektové zprávy1, byly podle jednotlivých kompetencí zjištěny tyto 

problémy:  

1. V matematice a přírodních vědách: 

• obtíže vyplývající ze strnulého rigidního programového rámce; 

• příliš obšírný výukový materiál a příliš málo hodin na realizaci jeho obsahu; 

• nedostatek vhodného vybavení učeben pro praktickou výuku a výuku ve formě experimentů; 

• chybějící konkrétní nařízení shora a ochota učitelů k získávání nových znalostí v této oblasti 

(mylné představy, a to zejména v matematické oblasti, o matematice jako předmětu, který se 

během předškolní a základní výuky prakticky nerozvíjí). 

2. V komunikaci v cizích jazycích: 

• nedostatečné dovednosti pro obsluhu moderních přístrojů a multimediálních aplikací; 

• nedostatečné využívání vzdělávacích platforem; 

• příliš rozsáhlý materiál ve vztahu k plánovanému počtu hodin. 

3. Při formování postojů žáků k inovacím, kreativitě a týmové práci: 

• nedostatek času na individuální poradenství; 

• nedostatek času a příležitostí k aktivizaci jednotlivých žáků (jako snadnější a efektivnější se 

jeví provedení skupinové aktivizace); 

• nedostatečná snaha o integraci a pocit společného zájmu učitelů o rozvoj této kompetence 

a jejího pozitivního dopadu na ostatní předměty; 

• nedostatek vhodného vybavení na podporu rozvoje žáků; 

• nedostatek systémových řešení umožňujících učiteli činnost „mimo stanovený rámec“ – 

hotové prezentace, vzorové testy, úkoly s hodnocením podle klíče. 

4. V oblasti komunikačních a informačních technologií (v polštině se používá zkratka TIK – 

technologie informacyjno-komunikacyjne): 

• obecně nesprávný předpoklad o vysoké úrovni znalostí moderních technologií; 

• lepší přehled o moderních komunikačních technologiích ze strany žáků nežli učitelů; 

• problémy se znalostí bezpečnostních zásad práce na webu a používání softwarových aplikací; 

• nedostatečná schopnost filtrovat a analyzovat informace ze strany žáka, žák předškolního 

a školního věku si velmi často neumí ověřit pravdivost obsahu na webu a chápat ho v různých 

souvislostech nebo najít příslušný zdroj informací. 

5. V učebních dovednostech (learning skills) – prostřednictvím experimentální výuky a zkušeností:  

• přes dostupnost školení a zařazení do výukových plánů konceptů typu „jak se učit?“, stále 

zůstávají problémy s vybavením vzdělávacích institucí a omezené možnosti individuálního 

přístupu. 

Důležitým prvkem je také skutečnost, že příprava a realizace takového projektu, který se komplexně 

zabýval potřebami vzdělávání v oblasti klíčových kompetencí v 75 vzdělávacích institucích, je také 

finanční výzva. Projekt byl realizován jako součást Operačního programu Výzkum, vývoj 

a vzdělávání, jehož klíčovým principem je rozvoj lidských zdrojů pro znalostní ekonomiku 

a udržitelný rozvoj v sociálně soudržné společnosti. Samotné začlenění „systému kvalitního 

vzdělávání“ do osy svázané s politikou hospodářskou a politikou zaměstnanosti svědčí o tom, jak 

silně je rozvoj klíčových kompetencí a jejich podpora spojena s hospodářským rozvojem 

a podnikáním vůbec. Zároveň při pohledu na přetrvávající nedostatečné financování vzdělávacího 

systému a na skutečnost, že školám chybí nejen odborníci, ale i peníze na jejich platy, by se realizace 

 
1 Analýza průzkumů a rozhovorů s řediteli pracovišť s rozdělením na všech pět kompetencí – vybraná témata. 
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takového záměru mohla bez obav označit za milník. Tím spíš, že téměř vše bylo soustředěno na 

samotnou podstatu vztahu mezi „osobou diagnostik/školitel a žák“.  

Například navzdory tomu, že už předem bylo naplánováno vzdělávání v kompetencích: 

• digitálních (TIK); 

• komunikačních v cizích jazycích; 

• inovačních postojů; 

• kreativity a týmové práce; 

• učebních dovedností prostřednictvím experimentální výuky a zkušeností; 

tak byli účastníci rozdělováni do skupin na základě svých požadavků a předběžné diagnózy. Důležité 

je, že přiřazení k dané kompetenci nemuselo nutně souviset kupříkladu s vyučovaným předmětem. 

Rozvoj kompetencí z oblasti kreativity a týmových dovedností lze například využít při výuce mnoha 

předmětů. Mimochodem, od samého počátku byla spojená prezenční forma studia s formou 

dálkovou. Kromě účasti na kurzech a školeních bylo účastníkům projektu poskytnuto individuální 

i skupinové poradenství. Konečným výsledkem byla diagnostika a podpora žáků ve vybrané 

vzdělávací instituci. Podmínkou získání závěrečného osvědčení bylo praktické ověření získaných 

dovedností. Program byl uspořádán tak, aby účastníci projektu mohli úspěšně pomáhat žákům 

v různých fázích jejich rozvoje. Podporovali je při získávání schopností přizpůsobit získané znalosti 

svým individuálním potřebám. Důležitým prvkem bylo také zvládnutí správných postojů a návyků. 

Klíčové kompetence jsou mimo jiné založeny nejen na modelování a tvarování, ale také na nápodobě 

a reprodukci. V tom všem je důležité vědomé provádění akcí, jakož i pochopení procesů a schopnost 

je odůvodnit.  

Díky subvencím bylo také vyvinuto a zavedeno mnoho dodatečných prvků. Vzhledem k dokumentaci 

žádosti o finanční podporu byl vypracován v rámci projektu soubor standardů. Tento soubor stanovil 

minimální požadavky, které by měly být v poradenském procesu uplatňovány nejen na účastníky 

projektu, ale i na celou skupinu školitelů. Soubor také slouží jako příklad osvědčených postupů a byl 

zpřístupněn na ministerských i komerčních vzdělávacích platformách. Jak je zdůrazněno ve 

zmíněném dokumentu: „…obsažené zásady pomohou realizovat opatření tak, aby co nejlépe pomohly 

cílové skupině. Tyto směrnice usnadní dosažení konzistentních a principiálních výsledků pomoci. 

Uplatňování těchto zásad je zároveň zárukou rovného přístupu při poskytování služeb a dodržování 

stanovených norem.“ Mimochodem, stojí za zmínku, že realizace projektu v rámci strukturálních 

fondů zahrnuje mnoho přístupových kritérií a také zásady rovnosti, které by měly být 

implementovány během celého procesu. Určitým způsobem je pak vynucováno uplatňování daných 

norem a v případě projektů zaměřených na investice do lidského kapitálu je zajištěn řádný přístup 

k prostředkům fondů EU a rovné zacházení. Například v realizovaném záměru se hlavní důraz kladl 

na opatření vedoucích k zajištění: 

• rovného přístupu k poradenství pro muže a ženy (nejen ve smyslu zákazu diskriminace na 

základě pohlaví); 

• zákazu zvýhodňování nebo znevýhodňování vybrané skupiny osob nebo jednotlivce kvůli 

faktorům, které nesouvisejí s předmětem poradenství (např. politické názory, vzdělávání, 

místo bydliště atd.); 

• přístupu k poradenství pro osoby se zdravotním postižením a to tak, že jsou příslušné činnosti 

provozovány v budovách přizpůsobených jejich potřebám (např. v budově je výtah, 

poradenství nebo školení se uskutečňuje v nižších patrech, jsou využity programy pro osoby 

se zrakovým postižením atd.); stojí však za povšimnutí, že překážky pro osoby se zdravotním 

postižením nejsou vždy pouze stavebně konstrukčního typu; kromě pohybového postižení se 

často setkáváme také například s postižením mentálním, proto starost o hendikepované 

zahrnuje výběr vhodných k tomu určených osob, případně poskytnout postiženému osobního 

asistenta/pečovatele; 

• možnosti účastníků nahlásit jakékoliv chování budící pochybnost. 
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Jelikož důležitými prvky v procesu podpory žáka jsou lidské zdroje, dokazuje to i skutečnost, že 

pracovníci řízení projektu prošli školením v oblasti rovného zacházení s účastníky projektu a řízení 

jeho zdrojů a procesů. Často je tento způsob řízení zaměňován s mnohdy přijímaným stereotypem, 

že počet mužů a žen by měl být stejný ve všech fázích jeho provádění. V praxi však jde o zajištění 

rovného přístupu a rovných příležitostí bez ohledu na statisticko-demografické rozdělení v rámci 

struktury projektu. Během realizace projektu bylo poukázáno na to, že příslušné standardy by měly 

být uplatňovány přinejmenším v minimální míře i při diagnóze žáků. Málokdy se přihlíží k sociálně-

psychologickým aspektům, natož k záležitostem, jako je výběr místa pro provádění diagnostiky nebo 

poradenství. A přesto i uspořádání interiéru má vliv na zajištění pohodlí či anonymity a budování 

atmosféry důvěry. Zatím se tyto aktivity skládají z mnoha faktorů, které v konečném důsledku 

determinují profesionálně provedenou diagnostiku žáka. Bylo také poukázáno na to, že v celém 

procesu by se k žákům mělo přistupovat od samého počátku individuálně a jednat s nimi jako 

s partnery, tedy v žádném případě k nim nepřistupovat jako ke statistickým údajům nebo pouhým 

předmětům analýzy. Zároveň jak odborníci na diagnostiku, tak učitelé a vedení vzdělávacích institucí 

by měli celý proces chápat jako přínos pro celkový rozvoj žáka, a ne celý proces brát jen jako 

systémové řešení, které je třeba jen příslušným způsobem vykázat.  

Mnoho dokumentů, příruček a článků poukazuje na technickou stránku diagnostiky a mnohem méně 

se zabývají sociálními a psychickými souvislostmi ohledně zkoumaného žáka. Projekt ukázal, že 

kromě již hotových řešení je třeba se dále a s větším nasazením zaměřit právě na potřeby žáků. Žák 

by měl být od počátku obeznámen s hlavními důvody, proč se stal objektem výzkumu. Níže jsou 

uvedeny mimo jiné požadavky týkající se účastníků projektu, kteří realizovali jeho cíle, protože 

k provádění těchto činností je rovněž zapotřebí vhodný tým odborníků. Jak již bylo zmíněno, na 

procesu diagnostiky klíčových kompetencí žáků se podílejí různé osoby, které pocházejí jednak ze 

stejného prostředí jako žák a jednak ze zcela cizího prostředí. Důležitá není pouze obsahová a 

meritorní konvergence, ale také další kompetence, které pomohou správně posoudit potenciál a 

budoucí možnosti žáka a také určit klíčové kompetence, které by byly jeho silnými stránkami. 

Předtím, než účastníci získali osvědčení školitele a mohli začít s poradenskou pomocí školským 

zařízením, museli již ve fázi náboru splňovat meritorní kritéria: 

1. Absolvent vysoké školy v magisterském studijním programu. 

2. Minimálně 2 roky odborné praxe jako učitel, speciální pedagog nebo psycholog ve 

škole/školce/vzdělávací instituci. 

3. Akreditované studium na pozici lektor/kouč (osvědčení o ukončení postgraduálního 

studia/kurzů/odborné přípravy v oblasti lektorských dovedností nebo koučinku) – minimálně 

v rozsahu 120 vyučovacích hodin. 

4. Zkušenosti s vedením školení pro pedagogické pracovníky v oblastech souvisejících 

s vybranými klíčovými kompetencemi žáků (oblast kompetencí by měla mít návaznost na 

tematiku realizovaného vzdělávacího projektu) – nejméně 150 vyučovacích hodin za poslední 

3 roky, včetně alespoň 50 hodin školení pro zaměstnance pedagogicko-psychologických 

poraden nebo zařízení pro vzdělávání učitelů a výchovných poradců. 

5. Zkušenosti s poradenskou pomocí školským zařízením a to v souladu s příslušným zněním 

zákona – jako osoba poskytující přímé poradenství školám/školkám nebo praxe na pozici 

kouče pro zaměstnance vzdělávacích institucí, případně ředitelů škol/školek v oblasti 

poradenství – minimálně v rozsahu 60 vyučovacích hodin. 

6. Zkušenosti se zpracováváním podkladů programového obsahu školení (minimálně 3 takovéto 

dokumenty pro školení v rozsahu minimálně 20 vyučovacích hodin) a vzdělávacích 

materiálů/skript určených pro pedagogické pracovníky. 

7. V případě osob, které se podílejí v rámci projektu na realizaci e-learningových částí školení, 

je požadována zkušenost s vedením e-learningových školení pro pedagogické pracovníky 

v oblasti spjaté s problematikou klíčových kompetencí žáků (v rozsahu minimálně 

60 vyučovacích hodin). 
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Při pohledu na minimální požadavky se tedy ukazuje, jak důležitá, odborně provedená a jak důkladná 

by měla být diagnóza kompetencí žáka. Pro hodnocení by se měly používat nástroje sloužící 

k monitoringu a konečnému vyhodnocení celkové efektivity. V případě projektu spolufinancovaného 

z fondů EU jsou tyto prvky povinné jako ukazatele produktu nebo výsledku. Naproti tomu chybí 

hodnocení samotného žáka a zdá se, že nejdůležitější článek celého procesu diagnostiky je opět 

přehlížen. I subjektivní pocity zkoumané osoby by mohly být základem pro modifikaci samotných 

výzkumných nástrojů nebo celého procesu. Odpověď na to, proč je to tak důležité, bude následovat 

a ukáže nám podstatu procesu diagnostiky a podpory žáka. 

Nejdůležitějším prvkem celého procesu je důraz na to, že diagnostika klíčových kompetencí musí 

probíhat s pochopením určitých procesů a být uzpůsobena emocionální a věkové úrovni dítěte. 

Například předškolní vzdělávání je prvním krokem k systematické výuce mimo domov. Jde také 

o sladění a vymezení povinností doma a ve školce. V literatuře se mnohokrát zdůrazňovalo, že v této 

fázi není dítě schopno rozlišovat mezi učením a hrou. Současný přístup ke vzdělávání však klade 

otázku, zda zábava nemůže nebo nemá být propojena s výukou? Také na vyšším vzdělávacím stupni 

se stále více začíná využívat princip „učit se – hrát si“.  

IV. Závěr 

Při analýze shromážděných materiálů je hlavním problémem správné diagnostiky a rozvoje klíčových 

kompetencí žáků stále nedostatek pedagogů (především chybí odpovídající znalosti a kvalifikace). 

Navíc chybí vzdělávání v oblasti diagnostiky obecně. Rodiče ani pedagogičtí pracovníci navíc 

mnohdy nepovažují diagnostiku za element sloužící k lepšímu budoucímu rozvoji žáků, a proto je 

těžké přesvědčit samotného žáka, aby v této oblasti dobrovolně spolupracoval. To se odráží 

v počáteční fázi diagnostiky klíčových kompetencí žáka, konkrétně v otázce poradenské pomoci. Bez 

zavádění systémových řešení, která dají učiteli možnost individuálního přístupu, prakticky neexistuje 

možnost efektivní spolupráce mezi učitelem a žákem. Příliš obsažné učební osnovy znamenají, že 

žák musí zvládnout velmi široký rozsah všeobecných znalostí, takže rozvoj diagnostikované klíčové 

kompetence ustupuje do pozadí. Stále přežívá také stereotyp, že žák by měl projevovat zájem 

o všechny předměty a v nich dosahovat minimálně uspokojivých výsledků, a to i přesto, že má 

diagnostikovány určité specifické dovednosti. Celkový obraz pak doplňují časté změny školní 

legislativy, výukových metod a obsah osnov. Ve spojení s celkově podfinancovaným vzdělávacím 

systémem a chybějícím přístupem i k tak běžným záležitostem, jako je bezplatné  

Wi-Fi, ztrácí koncepce poradenské pomoci reálný smysl. Zároveň učitel, který jako „státní 

úředník“ musí působit v pevně stanovených mezích vzdělávacího systému a osnov, nemá reálný 

prostor pro rozvoj individuality a kreativity. Tento stav se odráží i v rostoucím zájmu rodičů o tzv. 

„domácí vzdělávání“ – od roku 2016 stoupl tento zájem o 26 % oproti předchozím letům, z toho  

86 % jsou rodiče žáků základních škol (Edukacja Domowa, 2017). 

Pozitivní skutečností je, že se realizuje stále více projektů spolufinancovaných Evropskou unií, které 

jsou díky velkým rozpočtům schopny zajistit nejen dodatečné odměny pro učitele, ale také je podpořit 

odborníky jako jsou metodici nebo psychologové a opatřit žáky potřebným vybavením a učitele 

výukovými materiály. Realizace tohoto projektu ukázala to, co bylo předpokládáno již léta – že je 

vhodné spojit vzdělávání a diagnostiku v raném dětství s podporou psychologa, kde tato podpora je 

chápána jako pomoc k pochopení rozdílů a individualit mezi žáky. Tato psychologická podpora 

zároveň znamená, že ne každá odchylka od normy by měla být diagnostikována negativně; naopak, 

může se jednat o individuální dovednost žáka, která by měla být rozvíjena na patřičnou úroveň. 

Na úplný závěr je důležité, aby si všichni účastníci diagnostického a podpůrného procesu uvědomili, 

že rozvoj klíčových kompetencí je proces dlouhodobý a zároveň proces, který neskončí u každého 

žáka stejným výsledkem. 
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WSPOMAGANIE KADR OŚWIATY W DIAGNOZOWANIU KOMPETENCJI 

KLUCZOWYCH UCZNIÓW NA PRZYKŁADZIE PROJEKTU WYŻSZEJ 

SZKOŁY ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU 

Paulina Szastaj, Marcin Oleksiuk1 

Abstract 

The use of structural funds utilizing by Poland is associated not only with investment in infrastructure, 

but also with the development of human capital. In the case of the adults, the emphasis is placed on 

acquiring new qualifications – or – upgrading existing professional qualifications and on acting in 

accordance with market changes. However, in the youngest ones the emphasis is on the development 

of key competences. The key competences support not only personal development - but help to 

achieve success in future in professional, private and social life. These focus on the most important 

areas, such as languages, logical thinking, scientific and technical senses, IT skills and learning. The 

Key competences also support the social and civic aspects of the development of the youngest and 

raise awareness of cultural expression. The funds support activities aimed at eliminating 

disproportions among the youngest, related not only to specific predispositions, but also to geographic 

and demographic factors, i.e., for example, to equalize the disproportions between the education of 

large agglomerations and small towns. Nonetheless, the most crucial element, due to which it is 

possible to target educational activities, is the diagnosis itself. Appropriately and professionally 

constructed research tools, combined with the specialist knowledge of those diagnosing are 

determinants of obtaining correct results among the respondents. Therefore, an important element is 

the support of teachers in the process of obtaining data and also their analysis and development of 

their students' competences. Hence the emphasis on the role of methodologists and trainers, as well 

as psychologists in the process of educating teachers. In addition to subject knowledge, teachers gain 

the ability to correctly construct diagnostic tools and analysis of the results. The analysis will be used 

to outline the path of development of individual students or groups of students, emphasizing the 

weaker or stronger sides. An integrated education system like this - which is a combination of 

professional knowledge, experience of teachers, and additional financial resources will allow to build 

an entrepreneurial society. At the same time, it should be understood that the idea of an 

entrepreneurial society is based not only on running a business aimed at bringing financial profit, but 

above all on managing your skills, time and using your talents for personal development. 

Keywords  

Supporting, Diagnosing, Key Competences, Students 

I. Wstęp 

W dzisiejszych czasach dynamicznego rozwoju i przemian cywilizacyjnych młodzi ludzie potrzebują 

szerokiego zestawu kompetencji, aby znaleźć satysfakcjonującą pracę i stać się niezależnymi, 

zaangażowanymi obywatelami. Umiejętność dostosowywania się do zmiennych warunków życia 

i pracy jest im niezbędna. Współczesna gospodarka oparta jest na wiedzy, dlatego niezbędne jest jej 

przyswajanie przez całe życie, rozwijanie umiejętności i kompetencji już posiadanych i zdobywanie 

nowych. Dzięki temu młodym dorosłym łatwiej będzie adaptować się do rynku pracy oraz w sposób 

efektywny i zadowalający partycypować w dorosłym życiu nie tylko na gruncie zawodowym, ale 

również prywatnym i społecznym. Kompetencje kluczowe to połączenie wiedzy, umiejętności 

i postaw. Wiedza składa się z pojęć, faktów i liczb, idei i teorii, które są już ustalone i wspierają 

zrozumienie określonego obszaru lub tematu. Umiejętności definiowane są, jako zdolność 

przeprowadzania procesów i wykorzystywania posiadanej wiedzy do osiągania wyników. Postawy 

 
1 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Niedziałkowskiego 18, 45-085 Opole, Polska. E-mail: 

p.szastaj@poczta.wszia.opole.pl, m.oleksiuk@poczta.wszia.opole.pl. 
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opisują skłonność i nastawienie do działania lub reagowania na pomysły, osoby lub sytuacje. 

Kluczowe kompetencje rozwijane są przez całe życie, poprzez formalne, poza formalne i nieformalne 

uczenie się w różnych środowiskach, w tym w rodzinie, szkole, miejscu pracy, sąsiedztwie i innych 

społecznościach. Wysoka, jakość i integracyjna edukacja, szkolenia i uczenie się przez całe życie 

zapewniają każdemu możliwość rozwijania kluczowych kompetencji (European Commission, 2019). 

II. Wspomaganie diagnozowania kompetencji kluczowych 

Aby wesprzeć funkcjonowanie placówek oświatowych i nauczycieli, powstał projekt wspomagania 

szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy. 

Aby móc szerzej omówić projekt i jego założenia w kwestii wspomagania diagnozowania 

kompetencji kluczowych, niezbędne jest przytoczenie kilku definicji wyjaśniających newralgiczne 

pojęcia. 

Wspomaganie samo w sobie jest ukierunkowanym procesem, mającym na celu osiągnięcie przez 

osobę wspomaganą, szkołę lub placówkę konkretnych umiejętności oraz zdobycie niezbędnej wiedzy 

– „Wspomaganie szkół/placówek, to przechodzenie od okazjonalnych, jednorazowych, 

niepowiązanych ze sobą form pomocy do kompleksowego świadczenia usług na rzecz 

szkoły/placówki. Istotą wspomagania jest wpisanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w szersze 

działania, których celem jest rozwój całej szkoły traktowanej, jako organizacja ucząca się” 

(Wspomaganie pracy szkoły w prawie oświatowym Rozporządzenie Ministra Edukacji...). Projekt 

pokazał, że zainteresowanie wspomaganiem wykazują nie tylko nauczyciele, ale również 

psychologowie, pedagodzy, bibliotekarze, jak również dyrektorzy szkół.  

Diagnoza z definicji S. Ziemskiego oznacza „rozpoznanie badanego stanu rzeczy poprzez zaliczenie 

go do znanego typu lub gatunku, przez przyczynowe, celowe wyjaśnienie tego stanu rzeczy, określenie 

jego fazy obecnej oraz przewidywanego dalszego rozwoju”(1973). Interdyscyplinarny proces 

diagnozowania jest wieloaspektowym pojęciem, które można definiować również w ujęciu 

psychologicznym, pedagogicznym, społecznym czy medycznym. Skupiając się na dwóch 

pierwszych, diagnoza psychologiczna jest to wynik badania psychologicznego przeprowadzonego 

przy użyciu odpowiednich narzędzi badawczych, takich jak na przykład obserwacja, rozmowa, 

wywiad, testy psychologiczne, analiza wytworów własnych badanego, analiza dokumentów 

(Paluchowski, 2007). Diagnoza pedagogiczna to ewaluacja poziomu wiedzy i szkolnych 

umiejętności, trudności w uczeniu się. Do jej przeprowadzenia służą: obserwacja ucznia, rozmowy, 

wywiady, sprawdziany wiadomości szkolnych, analiza wytworów. Często ujmowana jest, jako 

podstawa do planowania zajęć wyrównawczych (Jarosz, Wysocka, 2006). W ujęciu kompetencji 

kluczowych przy procesie diagnozowania nie skupiamy się jedynie na trudnościach ucznia, a na 

rozwoju kompetencji celem jego samorealizacji i rozwoju osobistego w przedsiębiorczym 

społeczeństwie. 

W Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z 2006 r. (Dz.U. L 394 z 30. 12. 2006, s. 13) możemy 

przeczytać, że „każdy obywatel będzie potrzebował szerokiego wachlarza kompetencji kluczowych, 

by łatwo przystosować się do szybko zmieniającego się świata, w którym zachodzą rozliczne 

wzajemne powiązania. Edukacja w swym podwójnym – społecznym i ekonomicznym – wymiarze ma 

do odegrania zasadniczą rolę polegającą na zapewnieniu nabycia przez obywateli Europy 

kompetencji kluczowych koniecznych, aby umożliwić im elastyczne dostosowywanie się do takich 

zmian (…) Kompetencje są definiowane w niniejszym dokumencie, jako połączenie wiedzy, 

umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji. Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby 

potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji 

społecznej i zatrudnienia.”  

„W ramach odniesienia ustanowiono osiem kompetencji kluczowych:  

1. porozumiewanie się w języku ojczystym;  

2. porozumiewanie się w językach obcych;  

3. kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne;  
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4. kompetencje informatyczne;  

5. umiejętność uczenia się;  

6. kompetencje społeczne i obywatelskie;  

7. inicjatywność i przedsiębiorczość;  

8. świadomość i ekspresja kulturalna.  

Kompetencje kluczowe uważane są za jednakowo ważne, ponieważ każda z nich może przyczynić się 

do udanego życia w społeczeństwie wiedzy. Zakresy wielu spośród tych kompetencji częściowo się 

pokrywają i są powiązane, aspekty niezbędne w jednej dziedzinie wspierają kompetencje w innej.” 

Aby poprawnie diagnozować i rozwijać kompetencje kluczowe, istotnym jest zrozumieć, co one 

oznaczają. Ośrodek Rozwoju Edukacji podaje następujące definicje: 

Tabela 1 Definicje kompetencji kluczowych 

Porozumiewanie się w języku ojczystym „Porozumiewanie się w języku ojczystym to zdolność wyrażania 
i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie 
(rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie) oraz językowej 
interakcji w odpowiedniej i kreatywnej formie w pełnym zakresie 
kontekstów społecznych i kulturowych – w edukacji i szkoleniu, pracy, 
domu i czasie wolnym.“ 

Porozumiewanie się w językach obcych „Porozumiewanie się w obcych językach opiera się w znacznej mierze na 
tych samych wymiarach umiejętności, co porozumiewanie się w języku 
ojczystym – na zdolności do rozumienia, wyrażania interpretowania pojęć, 
myśli, uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie (rozumienie ze słuchu, 
mówienie, czytanie i pisanie) w odpowiednim zakresie kontekstów 
społecznych i kulturalnych(w edukacji i szkoleniu, pracy, domu i czasie 
wolnym) w zależności od chęci lub potrzeb danej osoby.“ 

Kompetencje matematyczne i 
podstawowe kompetencje naukowo-
techniczne 

„A. Kompetencje matematyczne obejmują umiejętność rozwijania 
i wykorzystywania myślenia matematycznego w celu rozwiązywania 
problemów wynikających z codziennych sytuacji. Istotne są zarówno 
proces i czynność, jak i wiedza, przy czym podstawę stanowi należyte 
opanowanie umiejętności liczenia. Kompetencje matematyczne obejmują 
– w różnym stopniu – zdolność i chęć wykorzystywania matematycznych 
sposobów myślenia (myślenie logiczne i przestrzenne) oraz prezentacji 
(wzory, modele, konstrukty, wykresy, tabele).  

B. Kompetencje naukowe odnoszą się do zdolności i chęci 
wykorzystywania istniejącego zasobu wiedzy i metodologii do wyjaśniania 
świata przyrody, w celu formułowania pytań i wyciągania wniosków 
opartych na dowodach. Za kompetencje techniczne uznaje się 
stosowanie tej wiedzy i metodologii w odpowiedzi na postrzegane 
potrzeby lub pragnienia ludzi. Kompetencje w zakresie nauki i techniki 
obejmują rozumienie zmian powodowanych przez działalność ludzką oraz 
odpowiedzialność poszczególnych obywateli.“ 

Kompetencje informatyczne „Kompetencje informatyczne obejmują umiejętne i krytyczne 
wykorzystywanie technologii społeczeństwa informacyjnego (TSI) 
w pracy, rozrywce i porozumiewaniu się. Opierają się one na 
podstawowych umiejętnościach w zakresie TIK: wykorzystywania 
komputerów do uzyskiwania, oceny, przechowywania, tworzenia, 
prezentowania i wymiany informacji oraz do porozumiewania się 
i uczestnictwa w sieciach współpracy za pośrednictwem Internetu.“ 

Umiejętność uczenia się „Umiejętność uczenia się” to zdolność konsekwentnego i wytrwałego 
uczenia się, organizowania własnego procesu uczenia się, w tym poprzez 
efektywne zarządzanie czasem i informacjami, zarówno indywidualnie, 
jak i w grupach. Kompetencja ta obejmuje świadomość własnego procesu 
uczenia się i potrzeb w tym zakresie, identyfikowanie dostępnych 
możliwości oraz zdolność pokonywania przeszkód w celu osiągnięcia 
powodzenia w uczeniu się. Kompetencja ta oznacza nabywanie, 
przetwarzanie i przyswajanie nowej wiedzy i umiejętności, a także 
poszukiwanie i korzystanie ze wskazówek. Umiejętność uczenia się 
pozwala osobom nabyć umiejętność korzystania z wcześniejszych 
doświadczeń w uczeniu się i ogólnych doświadczeń życiowych w celu 
wykorzystywania i stosowania wiedzy i umiejętności w różnorodnych 
kontekstach – w domu, w pracy, a także w edukacji i szkoleniu. 
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Kluczowymi czynnikami w rozwinięciu tej kompetencji u danej osoby są 
motywacja i wiara we własne możliwości.“ 

Kompetencje społeczne i obywatelskie „Są to kompetencje osobowe, interpersonalne i międzykulturowe 
obejmujące pełny zakres zachowań przygotowujących osoby do 
skutecznego i konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym 
i zawodowym, szczególnie w społeczeństwach charakteryzujących się 
coraz większą różnorodnością, a także rozwiązywania konfliktów w razie 
potrzeby. Kompetencje obywatelskie przygotowują osoby do pełnego 
uczestnictwa w życiu obywatelskim w oparciu o znajomość pojęć i struktur 
społecznych i politycznych oraz poczuwanie się do aktywnego 
i demokratycznego uczestnictwa.“ 

Inicjatywność i przedsiębiorczość „Inicjatywność i przedsiębiorczość oznaczają zdolność osoby do 
wcielania pomysłów w czyn. Obejmują one kreatywność, innowacyjność 
i podejmowanie ryzyka, a także zdolność do planowania przedsięwzięć 
i prowadzenia ich dla osiągnięcia zamierzonych celów. Stanowią one 
wsparcie dla indywidualnych osób nie tylko w ich codziennym życiu 
prywatnym i społecznym, ale także w ich miejscu pracy pomagając im 
uzyskać świadomość kontekstu ich pracy i zdolność wykorzystywania 
szans; są podstawą bardziej konkretnych umiejętności i wiedzy 
potrzebnych tym, którzy podejmują przedsięwzięcia o charakterze 
społecznym lub handlowym lub w nich uczestniczą. Powinny one 
obejmować świadomość wartości etycznych i promować dobre 
zarządzanie.“ 

Świadomość i ekspresja kulturalna „Docenianie znaczenia twórczego wyrażania idei, doświadczeń i uczuć za 
pośrednictwem szeregu środków wyrazu, w tym muzyki, sztuk 
teatralnych, literatury i sztuk wizualnych.“ 

Źródło: ORE (2016), Kompetencje Kluczowe – definicje i opisy. Dostęp 

https://www.ore.edu.pl/images/files/POWER/zarzadzanie_oswiata/Kompetencje%20kluczowe%20-%20definicje%20i%

20opis.pdf (13.09.2021) 

W całym procesie diagnozowania kompetencji kluczowych i ich rozwijaniu, nie możemy zapomnieć 

o kluczowej i aktywnej roli uczniów w edukacji. Proces nauczania można rozumieć, jako 

zintegrowany system działający na zasadzie sprzężenia zwrotnego, gdzie to właśnie dzięki uczniowi 

nauczyciel może sprawdzić, czy jego metody nauczania działają w praktyce. Należy pamiętać, że 

wspomaganie, pomimo tego, ze odbywa się z udziałem nauczyciela, psychologa, pedagoga, nie 

odbędzie się bez ucznia. Już samo konstruowanie narzędzi do diagnozowania uczniów powinno dać 

im możliwość do swobodnego wypowiadania się nie tylko poprzez pytania zamknięte, ale również 

do przedstawienia swoich uwag, problemów, sugestii. Narzędzia badawcze musza dać uczniowi 

również możliwość krytycznego odniesienia się do badanej kwestii.  

Aby kształtować kompetencje kluczowe, nauczyciele muszą stworzyć właściwe warunki 

dydaktyczne, wspierające samodzielność uczniów. Idealne sytuacje dydaktyczne występują wtedy, 

gdy uczeń może współdecydować, obierać samodzielnie cele, planować, organizować swoją pracę, 

korygować działania, wyciągać wnioski. Nauczyciel stawiając wysokie wymagania powinien 

umożliwić swobodę w działaniu, jednocześnie zapewniając wsparcie na każdym etapie realizacji 

zadania.  

Współczesne podejście do edukacji traktuje ucznia, jako aktywnego uczestnika procesu nauczania-

uczenia się, biorącego odpowiedzialność za swoją rolę w systemie edukacji. Nauczyciel natomiast 

powinien przyjąć rolę nie wykładowcy encyklopedycznych treści, a przewodnika, który pomoże 

dziecku wkroczyć w dorosłe, samodzielne życie. Wymaga to od nauczyciela dużej otwartości, a od 

uczniów samodyscypliny i chęci do rozwoju. 

Aby móc efektywnie wspierać rozwój kompetencji kluczowych uczniów, sami nauczyciele, 

dyrektorzy, psychologowie, pedagodzy muszą przyjąć postawę uczenia się przez całe życie, co 

zaowocuje ich rozwojem i otwartością na zmiany, a jest to niezbędne w całym procesie rozwijania 

i doskonalenia tychże kompetencji u najmłodszego pokolenia wchodzącego stopniowo w dorosłe 

życie. Warto zaangażować do całego procesu rozwijania kompetencji kluczowych również rodziców, 

ponieważ to dorośli, nauczyciele i rodzice, powinni zdać sobie sprawę z tego, że wysoka średnia 

i bardzo dobre wyniki ze sprawdzianów czy egzaminów nie są jedynymi miernikami sukcesu ucznia 
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oraz niekoniecznie odpowiednio przygotują dzieci do dorosłego życia, aby było ono 

satysfakcjonujące z zawodowego, społecznego i osobistego punktu widzenia. 

Istotną rolę w przejściu z teoretycznych dywagacji do praktyki w zakresie rozwijania kompetencji 

kluczowych i nadaniu im należnej rangi w systemie edukacji mają nadzór pedagogiczny i placówki 

wspomagania. Niezbędne jest upowszechnianie wiedzy na temat newralgicznych umiejętności 

wymaganych we współczesnym świecie, co warunkuje powodzenie w dorosłym życiu uczniów. 

Należy zwracać uwagę na konieczność rozwijania możliwie wszystkich kompetencji kluczowych 

podczas zajęć. Nauczyciele powinni rozwijać własne kompetencje i dbać o otwartość na nowości 

w zakresie przekazywania wiedzy, dostosowywać sposób przekazywania wiedzy do możliwości, 

jakie niosą ze sobą nowoczesne technologie oraz liczne badania np. w zakresie stosowania oceniania 

kształtującego i wpływu informacji zwrotnej na osiągnięcia uczniów (Boryca, 2016). Powyższe to 

tylko kilka rekomendacji, wynikających z nadzoru pedagogicznego, których wdrożenie umożliwi 

stworzenie sprzyjających warunków do rozwoju kompetencji kluczowych.  

Doskonalenie nauczycieli i kadry oświaty powinno skupić się w znacznym stopniu na metodach 

i formach nauczania wspierających rozwój kompetencji kluczowych zarówno, jako procesowe 

wspomaganie czy też tematy sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli.  

Podsumowując powyższe – aby nastąpiły spodziewane i wymagane efekty wspomagania 

diagnozowania kompetencji kluczowych uczniów, to nauczyciele powinni być pewni korzyści z tego 

płynących oraz wymagać od siebie własnego rozwoju w kierunku uczenia się przez całe życia 

i rozwijania własnych kompetencji. Przede wszystkim należy pamiętać, że aby zmiana mogła 

nastąpić, należy teorię zamienić w praktykę. 

III. Główne założenia projektu 

Głównym założeniem i celem projektu była „…poprawa funkcjonowania instytucji wspomagania 

szkół w obszarach decydujących o przygotowaniu uczniów do funkcjonowania w życiu zawodowym 

i społecznym poprzez zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania 

i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów” (Edukacja Domowa, 2017). Szczególny nacisk 

położono właśnie na rozwój i wsparcie kompetencji kluczowych. Zatem czynności dotyczyły 

szerokiego spektrum elementów składających się na taki model. Warto zwrócić uwagę, że wpisywały 

się one w nową koncepcję kompleksowego wspomagania pracy szkół, promowaną wtedy przez 

ówczesne Ministerstwo Edukacji Narodowej. Podjęte działania miały objąć konkretną szkołę 

i konkretną grupę uczniów z uwagi na to, że zarówno diagnoza jak i jej wyniki powinny 

koncentrować się na poprawie systemu wspomagania danej jednostki, a tym samym konkretnych 

uczniów. Przeprowadzone jednak wspomaganie miało i służy, jako modelowy przykład dobrych 

praktyk, również w części diagnozowania uczniów. Potrzeba realizacji takiego przedsięwzięcia 

wynikała chociażby z faktu, że praktycy od dawna zwracali uwagę na brak kompleksowego podejścia 

do kształcenia kompetencji kluczowych, jak i diagnozowania uczniów. Niejednokrotnie podnoszono 

również zarzut o braku współpracy między różnymi instytucjami odpowiedzialnymi za 

wspomaganie. Dodatkowo niedostatecznie oceniano nastawienie na indywidualne potrzeby zarówno 

nauczyciela, jak i ucznia. Brakowało zasobów zapewniających w połączeniu z wyspecjalizowanymi 

kadrami trwałej poprawy, jakości pracy i współpracy. 

Stan rzeczy potwierdziły wywiady, a także ankieta własna zespołu przygotowującego wniosek 

o dofinansowanie z ramienia WSZiA. Przeprowadzono je z dyrektorami i nauczycielami opolskich 

szkół, a wynikały z nich chociażby takie bariery jak: 

• postrzeganie wspomagania jedynie, jako przymus i wymóg, który nie przekłada się 

w rzeczywistości na podniesienie, jakości kształcenia; 

• brak woli wymiany doświadczeń i dzielenia się samodzielnie przygotowanymi materiałami 

do prowadzenia zajęć przez nauczycieli (często występująca rywalizacja); 
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• brak skutecznych i profesjonalnych szkoleń z zakresu wspomagania i kompetencji 

kluczowych, które oparte byłyby na zindywidualizowanych potrzebach, zarówno nauczycieli 

jak i uczniów; 

• brak dostępu do dużej ilości bezpłatnych materiałów wspomagających kształcenie 

w kompetencjach kluczowych. Brak również weryfikacji merytorycznej dostępnych 

materiałów; 

• brak działań dotyczących zmiany mentalności w postrzeganiu kształcenia i potrzeby edukacji 

w zakresie kompetencji kluczowych;  

• brak wystarczającej współpracy pomiędzy dyrektorami szkól, nauczycielami, psychologami 

i rodzicami uczniów; 

• tworzenie rocznych planów wspomagania, jako dokumentów wymaganych w procesie 

kształcenia, a nie postrzeganie ich tworzenia, jako dokumentów przydatnych w tym procesie; 

• brak podstawowej wiedzy u uczniów, czym jest diagnoza i kompetencje kluczowe.  

Jak pokazuje część pierwsza projektowego raportu w podziale na kompetencje wskazano następujące 

problemy1: 

1. W matematyczno-przyrodniczej: 

• trudności wynikające ze sztywnych ram programowych; 

• zbyt obszerny materiał i zbyt mała liczba godzin na realizację treści; 

• brak odpowiedniego wyposażenia sal dydaktycznych do prowadzenia zajęć praktycznych 

izajęć w formie eksperymentów; 

• brak odgórnego przykazu i chęci ze strony nauczycieli do zdobywania nowej wiedzy w tym 

zakresie (błędnie pojmowanie, szczególnie w obszarze matematycznym, przedmiotu, jako 

nierozwijający się w nauczaniu przedszkolnym i podstawowym). 

2. W porozumiewaniu się w językach obcych: 

• brak wystarczających umiejętności do obsługi nowoczesnych urządzeń i aplikacji 

multimedialnych; 

• niewystarczające wykorzystywanie platform edukacyjnych; 

• zbyt obszerny materiał w stosunku do zaplanowanej liczby godzin. 

3. W kształtowaniu postaw innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej uczniów: 

• brak wystarczającej ilości czasu dla indywidualnego doradztwa; 

• brak wystarczającej ilości czasu i możliwości dla aktywizacji poszczególnych uczniów 

(mocniejsza i łatwiejsza do przeprowadzenia aktywizacja grupowa); 

• brak integracji i poczucia wspólnego interesu nauczycieli w rozwijaniu tej kompetencji i jej 

pozytywnego wpływu na inne przedmioty; 

• brak odpowiedniego sprzętu wspierającego rozwój uczniów; 

• brak rozwiązań systemowych dających nauczycielowi możliwość „działania poza 

programem” – gotowe prezentacje, testy wyboru, działania i ocena według klucza. 

4. W technologiach komunikacyjno-informacyjnych (TIK): 

• mylny pogląd o wysokim stopniu znajomości nowoczesnych technologii; 

• sprawniejsze poruszanie się w nowoczesnych technologiach komunikacyjnych uczniów 

od nauczycieli; 

• problemy ze znajomością podstaw zasad bezpieczeństwa w sieci i użytkowania aplikacji; 

• brak umiejętności filtrowania i analizowania informacji przez ucznia. Uczeń w wieku 

przedszkolnym i szkolnym bardzo często nie jest w stanie zweryfikować prawdziwości treści 

zawartych w sieci, a także odczytać ich kontekstu, czy dotrzeć do źródła. 

 
1 Analiza ankiet i wywiadów z dyrektorami placówek z podziałem na wszystkie pięć kompetencji – wybrane zagadnienia. 
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5. W umiejętności uczenia się – poprzez nauczanie eksperymentalne i doświadczenie:  

• pomimo dostępności szkoleń i ujęcia nawet w planach lekcji zajęć „jak się uczyć?” pozostają 

problemy wyposażenia placówek oświatowych oraz ograniczone możliwości indywidualnego 

podejścia. 

Istotnym elementem jest także to, że przygotowanie i realizacja takiego projektu, który odpowiadał 

kompleksowo na potrzeby kształcenia w kompetencjach kluczowych w 75 placówkach oświatowych 

to również wyzwanie finansowe. Zostało one zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój w ramach osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, 

gospodarki i edukacji. Samo umiejscowienie „wysokiej jakości systemu oświaty” w osi związanej 

z polityką zatrudnieniową i gospodarczą świadczy o tym, jak mocno rozwój kompetencji kluczowych 

i ich wspierania powiązany jest z rozwojem i szeroko pojętą przedsiębiorczością. Jednocześnie 

patrząc na ciągłe niedofinansowanie systemu oświaty oraz to, że w szkołach brakuje nie tylko 

specjalistów, lecz także pieniędzy na ich zatrudnianie, realizację takiego przedsięwzięcia można by 

śmiało nazwać kamieniem milowym. Tym bardziej, że mocno skupiono się na samej istocie relacji 

osoba diagnozująca/wspomagająca – uczeń.  

Przykładowo pomimo tego, iż z góry założono kształcenie w kompetencjach: 

• cyfrowych (TIK); 

• porozumiewania się w językach obcych; 

• postaw innowacyjności; 

• kreatywności i pracy zespołowej; 

• umiejętności uczenia się poprzez nauczanie eksperymentalne i doświadczenie. 

To uczestników przypisywano do grup, według ankiet zapotrzebowania i wstępnej diagnozy. Co 

ważne, przypisanie do danej kompetencji niekoniecznie musiało być związane np. z nauczanym 

przedmiotem. Rozwijanie, bowiem chociażby kompetencji z zakresu kreatywności i pracy 

zespołowej można wykorzystać w nauczaniu wielu przedmiotów. Dodatkowo już od samego 

początku połączono formę nauki stacjonarnej ze zdalną. Oprócz udziału w kursach i szkoleniach 

uczestnicy projektu mieli zapewnione również doradztwo indywidualne i grupowe. Finalnym 

efektem było przeprowadzenie diagnozowania i wspomagania uczniów w wybranej placówce 

oświatowej. Praktyczna weryfikacja nabytych umiejętności była warunkiem otrzymania końcowego 

certyfikatu. Program ułożony został w taki sposób, że uczestnicy projektu mogli z powodzeniem 

pomagać uczniom na różnych etapach rozwojowych. Wspierali ich w nabyciu umiejętności 

dostosowania zdobytej wiedzy do zindywidualizowanych potrzeb. Istotnym elementem było również 

nauczenie odpowiednich postaw i nawyków. Kompetencje kluczowe, bowiem opierają się miedzy 

innymi również nie tylko na modelowaniu i kształtowaniu, ale również na naśladowaniu i powielaniu. 

Ważna w tym wszystkim jest świadome wykonywanie czynności, jak również zrozumienie procesów 

i umiejętność ich uzasadnienia. Dzięki dofinansowaniu również opracowano i wdrożono wiele 

dodatkowych elementów Z uwagi na zapisy dokumentacji wniosku o dofinansowanie opracowano 

chociażby standardy doradztwa w projekcie. Zbiór ten stanowił minimalne wymagania, jakie 

powinny być stosowane w procesie poradnictwa, nie tylko wobec uczestników projektu, ale również 

wobec kadry prowadzących wsparcie. Stanowią one również przykład dobrych praktyk i zostały 

udostępnione na ministerialnych i komercyjnych platformach edukacyjnych. Jak podkreślono 

w dokumencie „zawarte zasady pomogą realizować działania w taki sposób, aby w jak najlepszym 

stopniu pomóc grupie docelowej. Dzięki tym wytycznym łatwiej będzie osiągnąć spójne i zgodne 

z zasadami efekty wspomagania. Jednocześnie stosowanie tych zasad jest gwarantem równościowego 

świadczenia usług i spełniania minimalnych standardów”. Warto przy okazji wspomnieć, że 

realizacja projektu w ramach funduszy strukturalnych zawiera wiele kryteriów dostępu i zasad 

równościowego zarządzania, które należy implementować w całym procesie jego realizacji. Niejako 

wymusza stosowanie pewnych standardów, a w przypadku przedsięwzięć skierowanych na 

inwestycje w kapitał ludzki, dbają one o prawidłowy dostęp do unijnych środków i równego 
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traktowania. Przykładowo w realizowanym przedsięwzięciu główny nacisk położono na działania, 

które miały zapewnić: 

• równy dostęp do doradztwa dla kobiet i mężczyzn (nie tylko w ujęciu zakazu dyskryminacji 

ze względu na płeć); 

• zakaz faworyzowania albo defaforyzowania wybranej grupy lub osoby, ze względu na 

czynnik niezwiązany z przedmiotem doradztwa (np. poglądy polityczne, wykształcenie, 

miejsce zamieszkania, itp.); 

• dostęp do doradztwa osobom niepełnosprawnym, poprzez prowadzenie go w budynku 

dostosowanym do ich potrzeb (np. winda, planowanie doradztwa na niskich kondygnacjach, 

użycie programów dla osób słabo widzących, itp.); przy czym warto zauważyć, że bariery dla 

osób niepełnosprawnych to nie tylko zawsze aspekt architektoniczny; oprócz 

niepełnosprawności ruchowej mamy również często np. do czynienia z tą umysłową; zatem 

wiąże się to z doborem odpowiedniej osoby, bądź zapewnieniem dodatkowego opiekuna; 

• możliwość zgłoszenia zachowań budzących wątpliwości uczestników.  

Jak ważnymi elementami w procesie wspomagania ucznia są kadry, świadczy nawet fakt, że kadra 

zarządzająca projektem przeszła szkolenie z zakresu równościowego traktowania uczestników 

projektu i zarządzania jego zasobami i procesami. Niejednokrotnie taki sposób administrowania 

mylony jest przyjmowanym często stereotypem, że liczba kobiet i mężczyzn powinna być równa na 

każdym etapie jego wdrażania. Natomiast w praktyce chodzi o zapewnienie równego dostępu 

i wyrównania szans bez względu na statystyczno-demograficzny podział w strukturze projektu. 

Podczas realizacji przedsięwzięcia zwrócono uwagę, że takie standardy, przynajmniej minimalne, 

powinny być też stosowane w przypadku diagnozy uczniów. Rzadko, bowiem bierze się pod uwagę 

aspekty społeczno-psychologiczne, a co dopiero takie elementy jak miejsce prowadzenia doradztwa, 

czy diagnozy. A przecież nawet aranżacja przestrzeni ma wpływ na zapewnienie komfortu, czy też 

anonimowości oraz budowania atmosfery zaufania. Zatem na takie działania składa się wiele 

czynników, które finalnie determinują profesjonalnie przeprowadzoną diagnozę ucznia. Zwrócono 

również uwagę, że w całym procesie, powinno się od samego początku traktować właśnie uczniów 

formie zindywidualizowanej i partnerskiej, a nie, jako dane statystyczne, czy też przedmiot analizy. 

Zarówno prowadzący diagnozę, jak i kadra pedagogiczna i zarządzająca daną placówką oświatową 

powinni widzieć w tym korzyść związaną z rozwojem ucznia, a nie tylko traktować całego procesu 

jak systemowego rozwiązania, które należy jedynie wykazać. Wiele dokumentów, poradników 

i artykułów zwraca uwagę na techniczną stronę prowadzenia diagnozy, a o wiele mniej podejmuje 

tematykę aspektu społecznego, czy też psychofizycznego w kontekście badanego ucznia. Projekt 

pokazał, że oprócz gotowych rozwiązań jest potrzeba skupienia się w dalszym ciągu i z większym 

zaangażowaniem właśnie nad potrzebami ucznia. Powinien on, nawet na wczesnym etapie rozwoju 

być wyposażony w podstawową wiedzę, z jakiego powodu poddaje się go analizie. Poniżej 

przedstawione będą między innymi wymogi dotyczące uczestników projektu, którzy realizowali jego 

założenia, bo prowadzenie takich działań to również odpowiednia kadra. Jak to już zostało 

wspomniane w procesie diagnozy kompetencji kluczowych uczniów biorą udział często różne osoby 

z jego lub spoza jego otoczenia. Ważna jest nie tylko zbieżność przedmiotowa, merytoryczna, ale 

również dodatkowe kompetencje, które pomogą prawidłowo ocenić potencjał ucznia i jego dalszą 

ścieżkę, a także wskazać kompetencje kluczowe, które byłyby jego mocnymi stronami. Uczestnicy 

zanim jeszcze zdobyli certyfikat trenera i przystąpili do wspomagania placówek, już na etapie 

rekrutacji musieli spełnić kryteria merytoryczne i posiadać: 

1. Wykształcenie wyższe magisterskie. 

2. Minimum 2- letnie, praktyczne doświadczenie zawodowe w pracy nauczyciela lub pedagoga, 

psychologa w szkole/przedszkolu/placówce oświatowej. 

3. Formalne przygotowanie do pracy trenera (certyfikat trenera lub zaświadczenie o ukończeniu 

studiów podyplomowych/kursów/szkoleń z zakresu umiejętności trenerskich) – minimum 

120 godzin dydaktycznych. 
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4. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla pracowników systemu oświaty z zakresu 

zagadnień związanych z kształtowaniem wybranych kompetencji kluczowych u uczniów 

(obszar kompetencji powinien być powiązany z tematyką realizowanego programu szkolenia) 

– co najmniej 150 godzin dydaktycznych w ciągu ostatnich 3 lat, w tym co najmniej 50 godzin 

dydaktycznych szkoleń dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek 

doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych, doradców metodycznych w różnych 

obszarach pracy szkoły. 

5. Doświadczenie w zakresie wspomagania szkół, rozumianego zgodnie z zapisami prawa – 

w roli osoby prowadzącej bezpośrednio wspomaganie szkół/przedszkoli lub doświadczenie 

w roli trenera na szkoleniu pracowników systemu wspomagania lub dyrektorów 

szkół/przedszkoli w zakresie wspomagania szkół w rozwoju – minimum 60 godzin 

dydaktycznych. 

6. Doświadczenie w opracowywaniu scenariuszy szkoleń (minimum 3 scenariusze szkoleń 

trwających, co najmniej 20 godzin dydaktycznych każde) i materiałów szkoleniowych dla 

pracowników systemu oświaty. 

7. W przypadku osób realizujących części e-learningowej szkoleń również doświadczenie 

w prowadzeniu szkoleń e-learningowych dla pracowników systemu oświaty z zakresu 

zagadnień związanych z kształtowaniem kompetencji kluczowych uczniów (min. 60 godzin 

dydaktycznych). 

Zatem patrząc na postawione minimalne wymagania wyłania się nam obraz tego, jak ważna, 

profesjonalnie przeprowadzona i jak dokładna powinna być diagnoza kompetencji ucznia. Do oceny 

powinny posłużyć również narzędzia monitorowania i oceny końcowej efektywności. W przypadku 

projektu współfinansowanego z funduszy unijnych takie elementy występują obligatoryjnie, jako 

wskaźniki produktu, czy też rezultatu. Brakuje natomiast oceny samego ucznia i wydaje się, że po 

raz kolejny pomija się najważniejsze ogniwo w całym procesie diagnozy. Nawet subiektywne 

odczucia badanych mogłyby stanowić podstawę do modyfikacji samych narzędzi, czy też procesu. 

Odpowiedzią, dlaczego jest to tak ważne, będzie następny rozdział pokazujący istotę procesu 

diagnozowania i wspierania ucznia. 

Najważniejszym elementem w całym procesie to nacisk na to, że diagnoza kompetencji kluczowych 

musi odbywać się ze zrozumieniem pewnych procesów i poziomu emocjonalnego oraz wiekowego 

dziecka. Przykładowo edukacja przedszkolna to pierwsze kroki związane z systematycznością 

w edukacji poza domem. To również pogodzenie i rozgraniczenie obowiązków domowych 

z przedszkolnymi. Wiele razy w literaturze podkreślano, że na tym etapie dziecko nie jest w stanie 

chociażby rozgraniczyć nauki od zabawy. Współczesne podejście do edukacji stawia jednak 

pytaniem, czy zabawy nie da się lub nie powinno się łączyć z nauką? Również na późniejszym etapie 

edukacyjnym coraz częściej wykorzystuje się obecnie zasadę „uczyć – bawiąc”.  

IV. Zakończenie 

Analizując zebrany materiał, głównym problemem poprawnej diagnozy i rozwoju kompetencji 

kluczowych uczniów są wciąż braki kadrowe (brak odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji). Dodatkowo 

brakuje edukacji w sferze potrzeby prowadzenia diagnozy w ogóle. Zarówno rodzice jak i pracownicy 

sektora edukacji nie traktują diagnozy, jako wstępu do lepszego rozwoju ucznia w przyszłości, a tym 

samym ucznia ciężej jest przekonać do chętnej współpracy w tym zakresie.  

Powyższe ma swoje odzwierciedlenie na wstępnym etapie diagnozowania kompetencji kluczowych 

ucznia, czyli wspomaganiu. Bez wprowadzenia systemowych rozwiązań, które dadzą nauczycielowi 

możliwość zindywidualizowanego podejścia, nie ma praktycznie możliwości współpracy na linii 

nauczyciel-uczeń. Zbyt duża ilość treści programowych powoduje, że uczeń musi przyswoić bardzo 

duży zakres ogólnej wiedzy, zatem rozwijanie zdiagnozowanej kompetencji kluczowej schodzi na 

drugi plan. Pokutuje również społeczny stereotyp, że uczeń powinien wykazywać zainteresowanie 

wszystkimi przedmiotami i ze wszystkich osiągać zadowalające wyniki, nawet wbrew 

zdiagnozowanym szczególnym umiejętnościom. Na całokształt nakładają się zmieniające się często 
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aspekty prawne edukacji, modele szkół i treści programowe. W połączeniu z niedofinansowanym 

systemem edukacji i brakiem powszechnego dostępu do nawet tak prozaicznych elementów, jak 

bezpłatne Wi-Fi, idea wspomagania przegrywa w konfrontacji ze stanem rzeczywistym. Również 

nauczyciel, który będąc niejako urzędnikiem państwowym, musi działać w granicach wytyczonych 

przez system edukacji i programy nauczania, zatem brak tutaj też miejsca na indywidualność 

i kreatywność. Taki stan rzeczy uwidacznia się również w coraz częstszym przechodzeniu rodziców 

na tak zwaną „edukację domową” – od 2016 roku nawet do 26 % w stosunku do lat poprzednich, 

z czego 86 % to rodzice uczniów szkół podstawowych (Edukacja Domowa, 2017). 

Pozytywnym aspektem jest fakt, że realizuje się coraz więcej projektów współfinansowanych z Unii 

Europejskiej, które dzięki sporym budżetom są w stanie zapewnić nie tylko dodatkowe 

wynagrodzenie dla nauczycieli, ale wesprzeć ich metodykami i psychologami, a także wyposażyć 

uczniów w sprzęt, a nauczycieli w dodatkowe materiały dydaktyczne. Realizacja takiego 

przedsięwzięcia pokazała to, co postuluje się od lat – aby edukację na wczesnym etapie rozwoju 

dziecka oraz jego diagnozę łączyć ze wsparciem psychologa, przy czym wsparcie psychologa należy 

tutaj rozumieć jako pomoc w zrozumieniu różnic i indywidualności pomiędzy uczniami. 

Jednocześnie to wsparcie psychologiczne powoduje, że nie każde odstępstwo od normy należy 

diagnozować w sposób negatywny, a wręcz przeciwnie, może być to indywidualna umiejętność 

ucznia, którą należałoby w szczególnym stopniu rozwijać. 

Podsumowując, należy również uświadomić wszystkich uczestników procesu diagnozy 

i wspomagania, że rozwijanie kompetencji kluczowych to proces długotrwały, jak również proces, 

który nie zawsze zakończy się u każdego ucznia z takim samym wynikiem. 
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KRITICKÉ MYŠLENÍ – METODICKÉ PŘEDPOKLADY PROJEKTU 

Sławomir Śliwa1 

Abstract 

The article concerns the methodological assumptions of a Polish-Czech project in which research 

teams from Poland and the Czech Republic tried to diagnose competencies in the field of critical 

thinking among students, primary school teachers, school principals and academic teachers. The 

research was carried out as part of a project co-financed by the European Regional Development Fund 

and the state budget, we cross the borders. Project entitled Key competences in teaching and education 

were implemented under the recruitment of the Praděd Microprojects Fund, Priority axis number: 

11.4, priority axis name: Cooperation of institutions and communities. 

Keywords  

Critical Thinking, Teachers, Polish-Czech Border 

I. Úvod 

Kritické myšlení bylo dalším tématem, které bylo přijato v rámci programu Interreg V-A Česká 

republika – Polsko jako výzkumný problém společného polsko-českého výzkumu. 

Výzkum probíhal od dubna do června 2021 v okresech  Opolí, Nisa a Prudnik Opolského vojvodství 

na polské straně a v Moravskoslezském kraji na české straně. Výzkum byl proveden v rámci projektu 

spolufinancovaného Evropským fondem pro regionální rozvoj (European Regional Development 

Fund) a z finančních prostředků ze státního rozpočtu polského i českého – projekt Překračujeme 

hranice / Przekraczamy granice. Projekt s názvem „Klíčové kompetence ve výuce a vzdělávání“ byl 

realizován v rámci fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd, prioritní osa číslo: 11.4, název prioritní 

osy: „Spolupráce institucí a komunit“. Partnerem Vysoké školy managementu a administrativy 

v Opole byla Vysoká škola PRIGO v Havířově. 

Kvantitativní výzkum byl prováděn pomocí dotazníků on-line. V souvislosti s epidemiologickou 

situací související s koronavirovou pandemií SARS CoV-2 byly nástroje použité při výzkumu 

zakódovány do formulářů Google a distribuovány náhodně vybraným padesáti základním školám 

z okresů Opolí, Nisa a Prudnik a z města Opolí na polské straně a z Moravskoslezského kraje na české 

straně. Kontaktováni byli ředitelé těchto škol, kteří pak byli požádáni o pomoc s výzkumem a také 

o vyplnění dotazníků. 

Rozhovory pak probíhaly s těmi řediteli škol, kteří souhlasili s účastí na výzkumu a byly prováděny 

on-line. 

Studenti a vysokoškolští učitelé rovněž vyplnili dotazníky, které byly připraveny ve formulářích 

Google. 

Analýza dat byla provedena pomocí statistického programu „Statistica“, který byl použit k analýze 

statistických rozdílů mezi daty získanými z neparametrického testu „Mann-Whitney U-test“ a z testu 

„T-Test (Student’s T-Test)“. 

II. Kritické myšlení v rámci odborné literatury 

Kritické myšlení je racionální uvažování, reflexní myšlení zaměřené na rozhodování, čemu věřit nebo 

co dělat. Lidé kriticky uvažují, když se snaží vyřešit problém, posoudit sporný argument, změnit své 

přesvědčení nebo prostě učinit rozhodnutí. Za účelem dosažení těchto cílů kritické myšlení hodnotí 

nejen produkty a výsledky myšlení – tedy přesvědčení, volby, závěry, hypotézy atd., ale také procesy, 

 
1 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 18, 45-085 Opole, Polska. E-mail: 

s.sliwa@poczta.wszia.opole.pl 
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které je vytvořily, úvahy, které k takovým závěrům vedly, a povahu rozhodovacího procesu 

vedoucího k této alternativě. Kritické myšlení je tedy proces vyššího řádu a jako takové není 

automatické; vyžaduje sebeurčení, reflexi, úsilí, sebekontrolu a metakognice. Jinými slovy, jedná se 

o vědomý a záměrný proces zahrnující interpretaci a hodnocení informací nebo zkušeností 

(Valenzuela, Nieto, Saiz, 2011). Kritické myšlení je promyšlené, oprávněné a zaměřené na cíle. Je to 

druh myšlení, které se podílí na řešení problémů, formulování závěrů, počítání pravděpodobností a 

uskutečnění odpovídajících rozhodnutí. Kritičtí myslitelé používají tyto dovednosti odpovídajícím 

způsobem, bez náznaků, obvykle s vědomým záměrem a v různých situacích (Halpern, 1999, s. 70). 

III. Metodické předpoklady projektu 

Podle K. Żegnałeka (2008) mohou být předmětem pedagogického výzkumu fakta, jevy a pedagogické 

procesy spolu s jejich podmínkami, jakož i lidé, instituce, pracoviště a organizace podílející se na 

široce chápaných činnostech, pečovatelských, výchovných a vzdělávacích. Konkrétně může 

zahrnovat osobnost učitele-pedagoga, jeho kompetence, vzdělávání a profesní zaměření. 

Výzkum proto předpokládal, že předměty výzkumu jsou učitelé ze základních škol (třídy I.–III. 

v Polsku a I.–V. v České republice), ředitelé těchto škol, akademičtí učitelé a studenti z Polska a 

České republiky. Cíl výzkumu byl stanoven dle Zbigniewa Skorného (1974), který se domníval, že 

cíl výzkumníkovi pomáhá si uvědomit, proč se výzkum provádí a k čemu lze jeho výsledky využít. 

Mezi výzkumnými cíli lze rozlišit cíle teoreticko-poznávací a prakticko-aplikační. Cíle teoreticko-

poznávací se týkají znalosti určité kategorie jevů a jejich pravidelnosti. Naopak cíle prakticko-

aplikační jsou kombinovány s využitím výsledků výzkumu ve vzdělávání. 

Teoreticko-poznávacím cílem projektu byla: 

• diagnostika sebehodnocení způsobilosti učitelů v oblasti kritického myšlení na prvním stupni 

základních škol (I.–III. třída v Polsku a I.–V. třída v ČR); 

• diagnostika sebehodnocení způsobilosti v oblasti kritického myšlení u ředitelů základních 

škol v Polsku a ČR; 

• diagnostika sebehodnocení způsobilosti v oblasti kritického myšlení vysokoškolských 

studentů z Polska a ČR;  

• diagnostika sebehodnocení způsobilosti v oblasti kritického myšlení vysokoškolských učitelů 

z Polska a ČR. 

Prakticko-aplikačním cílem projektu bylo vypracovat jasná doporučení pro učitele, ředitele škol, 

vysokoškolské studenty a učitele v oblasti diagnostiky a formování kompetencí souvisejících 

s kritickým myšlením. 

V rámci projektu se přistupuje k problémům tak, že se definuje typ a rozsah neznalosti, která lidem 

brání odpovídat na ně znalostmi, které mají. Předpokládalo se tedy, že se jedná o otázky, které se 

týkají konkrétních záležitostí a jejich průvodních jevů, stavů a procesů, na něž se výzkumník snaží 

najít odpověď (Maszke, 2008). 

Jako hlavní byla formulována následující otázka: „Jaké jsou kompetence v oblasti kritického myšlení 

u pedagogů z Polska a České republiky?“ 

Problémy byly přesně formulovány takto: 

1. Jak učitelé hodnotí své schopnosti v oblasti kritického myšlení? 

2. Jak by se učitelé zachovali v situacích, kdy by měli být k problému kritičtí? 

3. Jaké kompetence kritického myšlení oceňují ředitelé při výběru učitele? 

4. Jak by se ředitelé chovali v situacích, kdy by měli mít k problému kritický přístup? 

5. Jak vysokoškolští učitelé hodnotí své kompetence ohledně kritického myšlení? 

6. Jak studenti hodnotí své kompetence z hlediska kritického myšlení? 

7. Jak by se studenti jako budoucí učitelé zachovali v situacích, kdy by měli mít k problému 

kritický přístup? 
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Při výzkumu byla použita metoda diagnostického výzkumu, technika dotazníků a rozhovorů. Pro 

výzkum bylo použito pět různých dotazníků a navíc dotazník pro rozhovory s řediteli základních škol. 

Při výzkumu učitelů byl použit „Dotazník pro sebehodnocení predispozic pro kritické myšlení“ 

Iwony Czaja-Chudyby. Dotazník se skládal ze 73 tvrzení postavených na pětibodové škále. 

„Dotazník pro sebehodnocení predispozic pro kritické myšlení“ autorství I. Czaja-Chudyby (2013) je 

postaven na základě konstruktivně kritické koncepce podle následujících ukazatelů jednotlivých 

prvků: 

 

1. Analytické schopnosti: 

• schopnost identifikovat v psaných, čtených a mluvených textech: předpoklady, význam, 

nejednoznačnost, rozpory, spolehlivost poskytnutých informací, plagiátorství, nepravdy, 

subjektivní hodnocení (oddělování názorů od faktů); 

• mít potřebu znát pravdu; 

• zvídavost;  

• docenění významu kritického myšlení; 

• projev intelektuální upřímnosti; 

• logické uvažování a dedukční schopnosti; 

• mít hodnotící schopnosti. 

2. Dispozice pro roli výzkumníka: 

• být zvídavý a toužit po poznání; 

• umět se ptát; 

• schopnost rozpoznat problémy; 

• schopnost formulovat otázky; 

• schopnost předefinovat problémy; 

• inciativa a samostatné myšlení  

• aktualizace znalostí. 

3. Reflexe a sebekritika: 

• schopnost sebereflexivní analýzy vlastních činů; 

• schopnost uvědomit si své předsudky; 

• umět si přiznat vlastní chybu; 

• analýza a reflexe na téma vliv, nátlak, manipulace; 

• schopnost stanovit důkladnou diagnózu sociálních vztahů. 

4. Nezávislost: 

• nezávislost na autoritách; 

• nestrannost a objektivita. 

5. Kritičnost: 

• afirmace kritického přístupu u žáků; 

• nemít obavy někoho nebo něco kritizovat; 

• nemít obavy z účasti v kritické diskusi. 

 

Druhou výzkumnou technikou je „Dotazník pro hodnocení způsobů chování ve škole pro učitele“ – 

autorem je S. Śliwa. Dotazník se skládá z 23 situací, ke kterým jsou přiřazeny tři možnosti, jak zvolit 

řešení daného problému. 

  



135 
 

Tato technika byla použita ke zkoumání následujících ukazatelů: 

• schopnost řešit vzdělávací problémy; 

• posílení sociálního klimatu ve škole; 

• sebezdokonalování; 

• kritický přístup k přenosu informací; 

• přijímání nových výzev; 

• podpora kritických přístupů k interpretaci a řešení problémů; 

• otevřený přístup k informacím z různých zdrojů; 

• schopnost přijímat rozhodnutí nad rámec přijatých standardů. 

 

Pro průzkum ředitelů škol byl použit dotazník „Kritéria pro hodnocení kritického myšlení a duševních 

návyků“ autorů N. C. Facione a P. A. Facione. Dotazník se skládá z 20 tvrzení postavených na 

třístupňové škále. Tento nástroj byl navržen tak, aby zkoumal, jaká kritéria používají ředitelé škol při 

výběru pedagogických pracovníků. Zohledněnými ukazateli byly charakteristiky kandidáta 

související s jeho zapojením do práce, přijímáním nových výzev, řešením problémů a jeho 

potenciálním chováním v problémových situacích, jakož i způsoby řešení problémů. 

Druhým výzkumným nástrojem pro ředitele škol je „Dotazník pro hodnocení metody chování ve 

škole pro ředitele“, který vypracoval autor S. Śliwa. Dotazník se skládal z 16 popsaných situací, ve 

kterých byly nabídnuty tři možnosti, jak zvolit řešení daného problému. 

Tato technika byla použita ke zkoumání těchto ukazatelů: 

• schopnost řešit vzdělávací problémy; 

• posílení sociálního klimatu ve škole; 

• sebezdokonalování; 

• kritický přístup k přenosu informací; 

• přijímání nových výzev; 

• podpora kritických přístupů k interpretaci a řešení problémů; 

• otevřený přístup k informacím z různých zdrojů; 

• schopnost přijímat rozhodnutí nad rámec přijatých standardů. 

 

Třetí výzkumnou technikou pro ředitele byl autorský dotazník k pohovoru… 

Výzkum mezi studenty používal stejné techniky jako ve výzkumu mezi učiteli, tj. dotazník pro 

kritické sebehodnocení předpojatosti od I. Czaja-Chudyby a dotazník pro hodnocení chování ve škole 

pro učitele. Zde je v návodu k této technice popsáno, jak každý student vyplňující dotazníky převezme 

roli učitele a poté určí, do jaké míry se ztotožňuje s prohlášeními v obou dotaznících. 

Techniky autorství I. Czaja-Chudyby se používaly i mezi vysokoškolskými učiteli, ale byly upraveny 

tak, aby pro účely výzkumu odkazovaly spíše na studenty než na žáky školy. 

IV. Zkoumaná skupina 

Výzkumnou skupinu tvořilo 170 učitelů základních škol I.–III. tříd v Polsku a I.–V. tříd v ČR, z nichž 

104 (61,2 %) byli Poláci a 66 (38,2 %) Češi. V první řadě se jednalo o ženy – 146 (85,6 %). Zajímavé 

je, že pokud jde o polskou stranu, výzkumu se účastnily pouze ženy.  

Muži byli zastoupeni na české straně. Bylo to proto, že první vzdělávací stupeň v Polsku se mírně 

lišil od prvního vzdělávacího stupně v České republice. U našich sousedů v ČR totiž první stupeň 

zahrnuje první až pátou třídu. 
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Tabulka 1 Pohlaví zkoumaných učitelů a země původu 

Stát Pohlaví 

Žena 

Pohlaví 

Muž 

Celkem 

Polsko 104 0 104 

ČR 42 24 66 

Celkem 146 24 170 
Zdroj: vlastní výzkum 

Pokud jde o věk, zúčastnilo se 45 respondentů (26,5 %) ve věkové skupině 26–35 let, 47 (27,6 %) 

ve věkové skupině 36–45 let, 43 (25,3 %) ve věkové skupině 46–55 let a 35 (20,6 %) ve věkové 

skupině 56 a více let.  

Zajímavé je, že rozdělení bylo takové, že ve výzkumu chyběli mladší učitelé hned po studiích. 

Diagram 1 Věk zkoumaných učitelů 

 

Zdroj: vlastní výzkum (barvy uvádějí věk učitelů) 

Spíše se jednalo o učitele s dlouholetou praxí, jak dokládá níže uvedená tabulka. 

Tabulka 2 Pedagogická praxe zkoumaných učitelů 

Délka praxe  

Praxe 

Počet Kumulativní 

četnost 

Procenta 

do 5 let 26 26 15,3 

od 6 do 15 let  53 89 31,2 

od 16 do 25 let 28 117 16,5 

nad 25 let 63 170 37,0 

Celkem 170 170 100,0 
Zdroj: vlastní výzkum 

 

Většinu, což odpovídá počtu odpracovaných let, tvořili učitelé, kteří dokončili jednostupňové 

magisterské studium: 123 (72,0 %) nebo druhý cyklus studia – 36 (21,2 %). Do zkoumané skupiny 

patřilo také 7 osob s doktorským titulem (4,1 %) a 4 osoby s bakalářským titulem (2,4 %). Je třeba 

poznamenat, že v České republice se učitelé vzdělávají v rámci dvoustupňového „boloňského 

procesu“. V Polsku od roku 2019 lze získat učitelskou kvalifikaci výlučně jednostupňovým 

magisterským studiem.  

Další zkoumanou skupinu tvořili ředitelé základních škol, celkem to bylo 49 lidí, 22 (44,9 %) ředitelů 

z České republiky a 27 (55,1 %) ředitelů z Polska. Většina byla ve věku 46–55 let (49,0 %) a více 

než 56 let (30,6 %). 
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Tabulka 3 Věk zkoumaných ředitelů základních škol 

Věk 

Praxe 

Počet Kumulativní 

četnost 

Procenta 

do 25 let 2 2 4,1 

26–35 let 2 4 4,1 

36–45 let 6 10 12,2 

46–55 let 24 34 30,6 

56 let a více 15 49 49,0 

Celkem 67 49 100,0 
Zdroj: vlastní výzkum 

 

Tuto skupinu představovalo 33 žen (37,3 %) a 16 mužů (32,7 %).  

Jednalo se především o osoby s dlouhodobou pedagogickou praxí od 16 do 25 let a nad 25 let. 

Tabulka 4 Pedagogická praxe zkoumaných ředitelů základních škol 

Délka praxe 

Praxe 

Počet Kumulativní 

četnost 

Procenta 

do 5 let 4 4 8,2 

od 6 do 15 let  6 10 12,2 

od 16 do 25 let 10 20 20,4 

nad 25 let 29 49 59,2 

Celkem 49 49  
Zdroj: vlastní výzkum 

 

Praxe v řídící funkci je znázorněna v následující tabulce. 

Tabulka 5 Praxe zkoumaných ředitelů základních škol v řídící funkci 

Délka praxe 

Praxe 

Počet Kumulativní 

četnost 

Procenta 

do 5 let 11 11 22,4 

od 6 do 15 let  21 32 42,9 

od 16 do 25 let 11 43 22,4 

nad 25 let 6 49 12,3 

Celkem 49 49 100 
Zdroj: vlastní výzkum 

 

V případě ředitelů z Polska byli všichni profesí plně kvalifikovaní učitelé. 

Pokud jde o studenty, studie se zúčastnilo celkem 183 studentů, z toho 105 (57,4 %) z Polska a 78 

(42,6 %) z České republiky. Většinu tvořily ženy – 181 (98,9 %). Největší skupinu tvořily osoby 

mladší 25 let (39,9 %) a osoby ve věku 26 až 35 let (34,5 %). 
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Tabulka 6 Věk zkoumaných studentů 

Věk 

Praxe 

Počet Kumulativní 

četnost 

Procenta 

do 25 let 73 73 39,9 

26–35 let 63 136 34,5 

36–45 let 44 180 24,0 

46 let a více 3 183 1,6 

Celkem 183 183 100,0 
Zdroj: vlastní výzkum 

Do studie se zapojilo také 67 vysokoškolských učitelů – 38 žen (56,7 %) a 29 mužů (43,3 %). Pokud 

jde o státní příslušnost, 36 (53,7 %) bylo z ČR a 31 (46,3 %) z Polska. 

 

Tabulka 7 Věk zkoumaných vysokoškolských učitelů 

Věk 

Praxe 

Počet Kumulativní 

četnost 

Procenta 

do 25 let 2 2 2,9 

26–35 let 16 18 23,9 

36–45 let 15 33 22,4 

46–55 let 7 40 10,5 

56 let a více 27 67 40,3 

Celkem 67 67 100,0 
Zdroj: vlastní výzkum 

Jak je patrno z tabulky, největší skupinou byli vysokoškolští učitelé ve věku nad 56 let. Nejméně 

početnou skupinou byli vysokoškolští učitelé ve věku do 25 let a 46–55 let. 

Také z hlediska odpracovaných let tvořili největší skupinu pracovníci, kteří odpracovali více než 25 

let. Stejně velkou skupinu navíc představovali respondenti s praxí 6 až 15 let. 

 

Tabulka 8 Délka praxe zkoumaných vysokoškolských učitelů 

Délka praxe 

Praxe 

Počet Kumulativní 

četnost 

Procenta 

do 5 let 11 11 16,4 

od 6 do 15 let  23 34 34,3 

od 16 do 25 let 7 41 10,5 

nad 25 let 26 67 38,8 

Celkem 67 67 100,0 
Zdroj: vlastní výzkum 

Většina respondentů byli výzkumní pracovníci s doktorským titulem – 31 (46,3 %) a magisterským 

titulem – 25 (37,3 %). 

 

Více informací naleznete v další tabulce. 
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Tabulka 9 Hodnost a titul zkoumaných vysokoškolských učitelů 

 

Zaměstnanec 

Praxe 

Počet Kumulativní 

četnost 

Procenta 

Magister 25 25 37,3 

Doktor 31 56 46,3 

Docent 4 60 5,9 

Doktor 

habilitowany1 

2 62 3,0 

Profesor 5 67 7,5 

Celkem 67 67 100,0 
Zdroj: vlastní výzkum 

 

V. Závěr 

Výzkum provedený v rámci projektu měl zjistit, jak učitelé, ředitelé základních škol, vysokoškolští 

studenti a akademici vnímají kritické myšlení. Za tímto účelem byly tyto skupiny podrobeny 

dotazníkovému šetření a ředitelé se navíc zúčastnili rozhovoru. 

Díky provedením výzkumu mezi těmito skupinami mohli realizátoři projektu analyzovat data 

a vyvodit praktické závěry, které se mohou stát doporučeními pro studijní programy budoucích 

pedagogů na obou vysokých školách, které se projektu účastní. 

Přeshraniční spolupráce uskutečněná v rámci projektu poskytla příležitost podívat se na klíčové 

kompetence respondentů, a zejména vyvodit praktické závěry s cílem zlepšit kvalitu vzdělávání 

budoucích pedagogů a pomoci školám při rozvíjení těchto kompetencí. 
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MYŚLENIE KRYTYCZNE – ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE PROJEKTU 

Sławomir Śliwa1 

Abstract 

The article concerns the methodological assumptions of a Polish-Czech project in which research 

teams from Poland and the Czech Republic tried to diagnose competencies in the field of critical 

thinking among students, primary school teachers, school principals and academic teachers. The 

research was carried out as part of a project co-financed by the European Regional Development Fund 

and the state budget, we cross the borders. Project entitled Key competences in teaching and education 

were implemented under the recruitment of the Praděd Microprojects Fund, Priority axis number: 

11.4, priority axis name: Cooperation of institutions and communities. 

Keywords  

Critical Thinking, Teachers, Polish-Czech Border 

I. Wstęp 

Myślenie krytyczne było kolejnym zagadnieniem, które zostało podjęte, jako problematyka badawcza 

wspólnych polsko-czeskich badań w ramach programu Interreg V-A Czechy-Polska. 

Badania przeprowadzono w okresie od kwietnia do czerwca 2021 roku w powiecie opolskim, nyskim 

i prudnickim województwa opolskiego po stronie polskiej i w kraju morawsko-śląskim po stronie 

czeskiej. Badania zostały przeprowadzone w ramach projektu współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa, Przekraczamy 

granice. Projekt pt. Kompetencje kluczowe w nauczaniu i kształceniu realizowany był ramach naboru 

Funduszu mikroprojektów Praděd, Numer osi priorytetowej: 11.4, nazwa osi priorytetowej: 

Współpraca instytucji i społeczności. Partnerem Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji 

w Opolu była Wyższa Szkoła „PRIGO” w Hawirzowie. 

Badania ilościowe przeprowadzone było za pomocą kwestionariuszy ankiet internetowej. W związku 

z sytuacją epidemiologiczną związana z pandemią koronawirusa SARS CoV-2 zakodowano użyte 

w badaniach narzędzia w formularzach Google i rozesłano do losowo wybranych pięćdziesięciu szkół 

podstawowych z powiatu opolskiego, prudnickiego, nyskiego oraz miasta Opola po stronie polskiej 

i kraju śląsko-morawskiego po stronie czeskiej. Ponadto również skontaktowano się z dyrektorami 

tych szkół i poproszono ich o pomoc w badaniach, a także o wypełnienie kwestionariuszy ankiety 

przeznaczonego dla nich. 

Natomiast wywiady przeprowadzone były z dyrektorami szkół, które zgodziły się wziąć udział 

w badaniach. Były one robione w formie bezpośredniej. 

Studenci i nauczyciele akademiccy również wypełniali kwestionariusze, które były przygotowane na 

formularzach Google. 

Analizę danych przeprowadzono z wykorzystaniem programu statystycznego „Statistica”, w którym 

zastosowano metody statystyczne związane z badaniem istotności statystycznej różnic między 

zmiennymi testem „U Manna-Whitneya” oraz testem „T-Studenta” dla prób niezależnych w celu 

porównania średnich dwóch niezależnych próbek. 

  

 
1 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 18, 45-085 Opole, Polska. E-mail: 

s.sliwa@poczta.wszia.opole.pl 



141 
 

II. Myślenie krytyczne w świetle literatury przedmiotu 

Myślenie krytyczne to myślenie rozumowe, refleksyjne skoncentrowane na decydowaniu, w co 

wierzyć lub co robić. Ludzie myślą krytycznie, gdy próbują rozwiązać problem, oceniają kłótnię, 

decydują o przekonaniu lub ogólnie podejmują decyzję. Aby osiągnąć te cele, krytyczne myślenie 

ocenia nie tylko wytwory i rezultaty myślenia – to znaczy przekonania, wybory, wnioski, hipotezy 

itp., ale także procesy, które je wygenerowały, czyli rozumowanie, które doprowadziło do takich 

wniosków oraz charakter procesu decyzyjnego prowadzącego do tej alternatywy. Tak, więc myślenie 

krytyczne jest procesem wyższego rzędu i jako takie nie jest automatyczne, wymaga 

samostanowienia, refleksji, wysiłku, samokontroli i metapoznania. Innymi słowy, jest to świadomy 

i celowy proces obejmujący interpretację i ocenę informacji lub doświadczeń (Valenzuela, Nieto, 

Saiz, 2011). 

Myślenie krytyczne jest celowe, uzasadnione i ukierunkowane na cel. Jest to rodzaj myślenia 

zaangażowany w rozwiązywanie problemów, formułowanie wniosków, obliczanie 

prawdopodobieństw i dokonywanie podejmowania odpowiednich decyzji. Krytyczni myśliciele 

odpowiednio wykorzystują te umiejętności, bez: podpowiedzi, zwykle ze świadomym zamiarem oraz 

w różnych sytuacjach (Halpern, 1999, s. 70). 

III. Założenia metodologiczne projektu 

Zgodnie za tym, co twierdzi K. Żegnałek (2008) przedmiotem badań pedagogicznych mogą być 

fakty, zjawiska i procesy pedagogiczne wraz z ich uwarunkowaniami oraz osoby, instytucje, placówki 

oraz organizacje zajmujące się szeroko rozumianą działalnością, opiekuńczą, wychowawczą, a także 

edukacyjną. W ujęciu bardziej szczegółowym może być miedzy innymi osobowość nauczyciela-

wychowawcy, jego kompetencje, wykształcenie, doskonalenie i funkcjonowanie zawodowe. 

Dlatego w badaniach przyjęto, że przedmiotem badań są nauczyciele ze szkół podstawowych (klas 

I–III w Polsce oraz klas I–V w Czechach), dyrektorzy tych szkół, nauczyciele akademiccy oraz 

studenci z Polski i Czech. 

Cel badań przyjęto za Zbigniewem Skorny (1974), który uważa, że cel uświadamia badaczowi, po co 

podejmuje badania oraz do czego mogą być wykorzystane uzyskane w nich wyniki. Wśród celów 

badawczych wyróżnia cele: teoretyczno-poznawcze i praktyczno-wdrożeniowe. Cele teoretyczno-

poznawcze dotyczą poznania określonej kategorii zjawisk oraz ich prawidłowości. Natomiast cele 

praktyczno-wdrożeniowe łączą się z wykorzystaniem wyników badań w działalności wychowawczej. 

Celem poznawczo-teoretycznym projektu było: 

• diagnoza samooceny kompetencji krytycznych nauczycieli szkół podstawowych klas I–III 

w Polsce i I–V w Czechach; 

• diagnoza samooceny kompetencji krytycznych dyrektorów szkół podstawowych w Polsce 

i Czechach; 

• diagnoza samooceny kompetencji krytycznych studentów uczelni wyższych z Polski i Czech; 

• diagnoza samooceny kompetencji krytycznych nauczycieli akademickich uczelni z Polski 

i Czech. 

Natomiast celem praktyczno-wdrożeniowym projektu było wypracowanie zaleceń praktycznych dla 

nauczycieli, dyrektorów, studentów oraz nauczycieli akademickich w zakresie rozpoznawania 

i kształtowania kompetencji związanych z myśleniem krytycznym. 

W projekcie problemy potraktowano, jako określenie rodzaju i zakresu niewiedzy, która 

uniemożliwia udzielenie na nie odpowiedzi za pomocą posiadanego zasobu wiedzy. Założono, więc, 

że są to pytania, które odnoszą się do określonych przedmiotów jak i towarzyszących im zjawisk, 

stanów i procesów, na które badacz stara się znaleźć odpowiedź (Maszke, 2008). 

Za problem główny przyjęto pytanie: „Jakie są kompetencje krytyczne pedagogów z Polski i Czech?” 
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Problemy szczegółowe zostały sformułowane następująco: 

1. Jak nauczyciele oceniają swoje kompetencje krytyczne? 

2. Jak nauczyciele zachowaliby się w sytuacjach, w których powinni krytycznie odnieść się do 

zaistniałego problemu? 

3. Jakie kompetencje krytyczne przy wyborze nauczyciela do pracy cenią dyrektorzy? 

4. Jak dyrektorzy zachowaliby się w sytuacjach, w których powinni krytycznie odnieść się do 

zaistniałego problemu? 

5. Jak nauczyciele akademiccy oceniają swoje kompetencje krytyczne? 

6. Jak studenci oceniają swoje kompetencje krytyczne? 

7. Jak studenci, jako przyszli nauczyciele zachowaliby się w sytuacjach, w których powinni 

krytycznie odnieść się do zaistniałego problemu? 

W badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, technikę ankiety oraz wywiadu. Do 

przeprowadzonych badań użyto pięciu różnych kwestionariuszy ankiety oraz dodatkowo dla 

dyrektorów szkół podstawowych kwestionariusza wywiadu. W badaniach ankietowych dla 

nauczycieli wykorzystano Kwestionariusz Samooceny Predyspozycji Krytycznych w opracowaniu 

Iwony Czaja-Chudyby. Kwestionariusz składał się z 73 stwierdzeń zaopatrzonych w pięciostopniową 

skalę. „Kwestionariusz Samooceny Predyspozycji Krytycznych” autorstwa I. Czaja-Chudyby (2013) 

skonstruowany został na podstawie koncepcji orientacji konstruktywnie krytycznej według 

następujących wskaźników poszczególnych jej elementów: 

1. Posiadanie umiejętności analitycznych: 

• umiejętność identyfikowania w tekstach pisanych, czytanych i mówionych: założeń, sensu, 

wieloznaczności, sprzeczności, wiarygodności podawanych informacji, plagiatu, kłamstwa, 

emotywnego wartościowania (rozdzielania opinii od faktów); 

• posiadanie potrzeby poznania prawdy; 

• dociekliwość; 

• docenianie ważności myślenia krytycznego; 

• przejawianie uczciwości intelektualnej; 

• umiejętności logicznego rozumowania i wnioskowania; 

• posiadanie umiejętności oceny. 

2. Przyjmowanie postawy badacza: 

• uruchamianie ciekawości poznawczej; 

• wykorzystywanie myślenia pytajnego; 

• zdolność dostrzegania problemów; 

• umiejętność formułowania pytań; 

• umiejętność redefiniowania problemów; 

• posiadanie autonomicznej ciekawości poznawczej; 

• aktualizacja wiedzy. 

3. Refleksyjność i samokrytycyzm: 

• zdolność do refleksyjnej analizy własnego działania; 

• umiejętność uświadomienia sobie swoich przesądów (przedzałożeń); 

• umiejętność przyznania się do błędu; 

• analiza i refleksja na temat wpływów, nacisków, manipulacji; 

• umiejętność wnikliwej diagnozy stosunków społecznych. 

4. Niezależność: 

• niezależność od autorytetów; 

• bezstronność i obiektywność. 
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5. Krytycyzm: 

• afirmacja postawy krytycznej u uczniów; 

• brak obawy przed podejmowaniem krytyki; 

• brak obawy przed udziałem w krytycznej dyskusji. 

Drugie narzędzie badawcze to Kwestionariusz Oceny Sposobu Zachowania się w Szkole dla 

Nauczycieli w opracowaniu S. Śliwy. Kwestionariusz składał się z 23 opisanych sytuacji, do których 

były zaproponowane po trzy opcje wyboru rozwiązania danego problemu. 

To narzędzie służyło do zbadania następujących wskaźników: 

• umiejętność rozwiązywania problemów wychowawczych; 

• wzmacniania klimatu społecznego w szkole; 

• samodoskonalenia się; 

• krytycznego interpretowania przekazu informacji; 

• podejmowania nowych wyzwań; 

• zachęcania do krytycznego podejścia do interpretowania i rozwiązywania problemów; 

• otwartości na informacje z różnych środków; 

• wychodzenie poza przyjęte standardy. 

W badaniach ankietowych dla dyrektorów szkół wykorzystano Kwestionariusz Kryteriów Oceny 

Zawodowej Umiejętności Krytycznego Myślenia i Nawyków Umysłowych w opracowaniu 

N. C. Facione i P. A. Facione. Kwestionariusz składał się z 20 stwierdzeń zaopatrzonych 

w trzystopniową skalę. Narzędzie to miało na celu zbadać, jakie kryteria przy doborze kadry 

pedagogicznej stosują dyrektorzy szkół. Wskaźnikami, jakie były brane pod uwagę to cechy 

kandydata związane z angażowaniem się w pracę, podejmowaniem nowych wyzwań, 

rozwiązywaniem problemów oraz potencjalne jego zachowanie w sytuacjach problemowych, a także 

sposoby rozwiązywania problemów. 

Drugie narzędzie badawcze dla dyrektorów szkół to autorski Kwestionariusz Oceny Sposobu 

Zachowania się w Szkole dla Dyrektorów w opracowaniu S. Śliwy. Kwestionariusz składał się z 16 

opisanych sytuacji, do których były zaproponowane po trzy opcje wyboru rozwiązania danego 

problemu. 

To narzędzie służyło do zbadania następujących wskaźników: 

• umiejętność rozwiązywania problemów wychowawczych; 

• wzmacniania klimatu społecznego w szkole; 

• samodoskonalenia się; 

• krytycznego interpretowania przekazu informacji; 

• podejmowania nowych wyzwań; 

• zachęcania do krytycznego podejścia do interpretowania i rozwiązywania problemów; 

• otwartości na informacje z różnych środków; 

• wychodzenie poza przyjęte standardy. 

Trzecim narzędziem dla dyrektorów był autorski kwestionariusz wywiadu… 

W badaniach wśród studentów wykorzystano te same narzędzia, co w badaniach wśród nauczycieli 

tj. Kwestionariusz Samooceny Predyspozycji Krytycznych autorstwa I. Czaja-Chudyby oraz 

Kwestionariusz Oceny Sposobu Zachowania się w Szkole dla Nauczycieli. Tutaj w instrukcji do 

narzędzia opisano, aby każdy student wypełniający w kwestionariusze wcieli się w rolę nauczyciela, 

a następnie określił, w jakim zakresie identyfikuje się ze stwierdzeniami zawartymi w obu 

kwestionariuszach. 

Wśród nauczycieli akademickich również wykorzystano narzędzia I. Czaja-Chudyby, jednak na 

potrzeby badań zmodyfikowano je, tak, aby odnosiło się do studentów, a nie uczniów w szkole. 
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IV. Grupa badawcza 

Grupę badawczą stanowiło 170 nauczycieli szkół podstawowych klas I–III w Polsce oraz klas I–V 

w Czechach, z czego 104 (61,2 %) osoby badane były z Polski i 66 (38,2 %) z Czech. Przede 

wszystkim były to kobiety – 146 (85,6 %). Co ciekawe, jeśli chodzi o stronę polską w badaniach 

wzięły udział wyłącznie kobiety.  

Mężczyźni byli reprezentowani przez stronę czeską. Spowodowane to było ty, że I etap edukacyjny 

w Polsce nieco różni się od I etapu edukacyjnego w Czechach. U naszych sąsiadów jest to etap 

obejmujący klasy I–V.  

Tabela 1 Płeć badanych nauczycieli a kraj pochodzenia 

Kraj Płeć 

Kobieta 

Płeć 

Mężczyzna 

Wiersz 

Razem 

Polska 104 0 104 

Czechy 42 24 66 

Suma 146 24 170 
Źródło: badanie własne 

Jeżeli chodzi o wiek, to w grupie wiekowej 26–35 lat brało udział 45 respondentów (26,5 %), 

w grupie 36–45 lat – 47 (27,6 %), w grupie 46–55 lat – 43 (25,3 %) i w grupie 56 lat i więcej – 35 

(20,6 %).  

Co ciekawe rozkład ułożył się tak, że w badaniach zabrakło młodszych nauczycieli, zaraz po studiach. 

Wykres 1 Wiek badanych nauczycieli 

 

Źródło: badanie własne 

Byli to raczej nauczyciele z dużym stażem pracy, co ilustruje tabela poniżej. 

Tabela 2 Staż pracy badanych nauczycieli 

Czas pracy 

Staż pracy 

Liczba Skumulow. 

Liczba 

Procent 

do 5 lat 26 26 15,3 

od 6 do 15 lat  53 89 31,2 

od 16 do 25 lat 28 117 16,5 

powyżej 25 lat 63 170 37,0 

Suma 170 170 100,0 
Źródło: badanie własne 

W większości, co jest zgodne ze stażem pracy, byli to nauczyciele, którzy ukończyli jednolite studia 

magisterskie – 123 osoby (72,0 %) lub studia II stopnia – 36 osób (21,2 %). W badanej grupie 

znalazło się też 7 osób ze stopniem naukowym doktora (4,1%) oraz 4 osoby ze stopniem licencjata 

(2,4 %). Należy tu zaznaczyć, że w Czechach nauczyciele kształcą się systemem bolońskim na 

26,5%

27,6%
25,3%

20,6% 26-35 lat

36-45 lat

46-55 lat

56 lat i więcej
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studiach I i II stopnia. W Polsce od roku 2019 wyłącznie kwalifikacje do nauczania można nabyć na 

jednolitych studiach magisterskich. 

Dodatkową grupę stanowili również dyrektorzy szkół podstawowych, w których były 

przeprowadzone badania. W sumie było to 49 osób, 22 (44,9 %) dyrektorów z Czech oraz 27 (55,1 %) 

z Polski. W większości były to osoby w wieku 46–55 lat (49,0 %) oraz powyżej 56 lat (30,6 %). 

Tabela 3 Wiek badanych dyrektorów szkół podstawowych 

Wiek 

Staż pracy 

Liczba Skumulow. 

Liczba 

Procent 

do 25 lat 2 2 4,1 

26–35 lat 2 4 4,1 

36–45 lat 6 10 12,2 

46–55 lat 24 34 30,6 

56 lat i więcej 15 49 49,0 

Suma 67 49 100,0 
Źródło: badanie własne 

Grupa ta była reprezentowana przez 33 kobiety (37,3 %) oraz 16 mężczyzn (32,7 %).  

Były to przede wszystkim osoby z długoletnim stażem pracy od 16 do 25 lat i powyżej 25 lat. 

Tabela 4 Staż pracy badanych dyrektorów szkół podstawowych 

Czas pracy 

Staż pracy 

Liczba Skumulow. 

Liczba 

Procent 

do 5 lat 4 4 8,2 

od 6 do 15 lat  6 10 12,2 

od 16 do 25 lat 10 20 20,4 

powyżej 25 lat 29 49 59,2 

Suma 49 49  
Źródło: badanie własne 

Staż pracy na stanowisku kierowniczym przedstawia tabela poniżej. 

Tabela 5 Staż pracy badanych dyrektorów szkół podstawowych na stanowisku kierowniczym 

Czas pracy 

Staż pracy 

Liczba Skumulow. 

Liczba 

Procent 

do 5 lat 11 11 22,4 

od 6 do 15 lat  21 32 42,9 

od 16 do 25 lat 11 43 22,4 

powyżej 25 lat 6 49 12,3 

Suma 49 49 100 
Źródło: badanie własne 

W przypadku dyrektorów z Polski wszyscy mieli stopień awansu zawodowego nauczyciela 

dyplomowanego. 

Jeżeli chodzi o studentów, to w badaniach brało udział w sumie 183 studentów, w tym 105 (57,4 %) 

z Polski i 78 (42,6 %) z Czech. W większości były to kobiety – 181 (98,9 %). Najliczniejszą grupę 

stanowiły osoby w wieku do 25 lat (39,9 %) oraz w wieku 26–35 lat (34,5 %). 
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Tabela 6 Wiek badanych studentów 

Wiek 

Staż pracy 

Liczba Skumulow. 

Liczba 

Procent 

do 25 lat 73 73 39,9 

26–35 lat 63 136 34,5 

36–45 lat 44 180 24,0 

46 lat i więcej 3 183 1,6 

Suma 183 183 100,0 
Źródło: badanie własne 

 

W badaniach wzięło także udział 67 nauczycieli akademickich – 38 kobiet (56.7 %) oraz 29 

mężczyzn (43,3 %). Jeżeli chodzi o narodowość to 36 (53,7 %) było z Czech, a 31 (46,3 %)  

z Polski. 

Tabela 7 Wiek badanych nauczycieli akademickich 

Wiek 

Staż pracy 

Liczba Skumulow. 

Liczba 

Procent 

do 25 lat 2 2 2,9 

26–35 lat 16 18 23,9 

36–45 lat 15 33 22,4 

46–55 lat 7 40 10,5 

56 lat i więcej 27 67 40,3 

Suma 67 67 100,0 
Źródło: badanie własne 

 

Jak widać z tabeli najliczniejszą grupę stanowili nauczyciele akademiccy w wieku powyżej 56 lat. 

Najmniej liczną grupę stanowili nauczyciele akademiccy w przedziale do 25 lat oraz w przedziale 

46–55 lat. 

Również, jeśli chodzi o staż pracy, to grupę najliczniejszą stanowili pracownicy ze stażem pracy 

powyżej 25 lat. Dodatkowo równie liczna grupa była reprezentowana przez respondentów ze stażem 

pracy od 6 do 15 lat. 

Tabela 8 Staż pracy badanych nauczycieli akademickich 

Czas pracy 

Staż pracy 

Liczba Skumulow. 

Liczba 

Procent 

do 5 lat 11 11 16,4 

od 6 do 15 lat  23 34 34,3 

od 16 do 25 lat 7 41 10,5 

powyżej 25 lat 26 67 38,8 

Suma 67 67 100,0 
Źródło: badanie własne 

W badaniach najwięcej wzięło udział pracowników naukowych ze stopniem doktora – 31 osób 

(46,3 %) oraz magistra – 25 osób (37,3 %).  

Więcej informacji przedstawia tabela poniżej. 
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Tabela 9 Stopień i tytuł badanych nauczycieli akademickich 

Pracownik 

Staż pracy 

Liczba Skumulow. 

Liczba 

Procent 

Magister 25 25 37,3 

Doktor 31 56 46,3 

Docent 4 60 5,9 

Doktor 

habilitowany 

2 62 3,0 

Profesor 5 67 7,5 

Suma 67 67 100,0 
Źródło: badanie własne 

V. Zakończenie 

Badania przeprowadzone w ramach projektu miały na celu stwierdzić jak postrzegają krytyczne 

myślenie u siebie nauczyciele, dyrektorzy szkół podstawowych oraz studenci i pracownicy naukowi. 

W tym celu grupy te zostały objęte badaniami ankietowymi, a dyrektorzy dodatkowo wzięli udział 

w wywiadzie. 

Dzięki przeprowadzeniu badań wśród tych grup realizatorzy projektu mogli dokonać analizy danych 

i wyciągnąć wnioski praktyczne, które mogą stać się zaleceniami do programów nauczania 

przyszłych pedagogów dla obu uczelni biorących w projekcie. 

Współpraca transgraniczna podjęta w projekcie dała możliwości do przyjrzenia się kompetencją 

kluczowym, jakie posiadają respondenci, a w szczególności wyciągnięcia wniosków praktycznych, 

w celu poprawy, jakości kształcenia przyszłych pedagogów oraz w celu wspomagania szkół 

w rozwijaniu tych kompetencji. 
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