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Struktura kurzu
NA CO SE ZAMĚŘÍME

Edukační paradigmata

Transverzální kompetence a jejich rozvoj



 Edukační paradigmata
RŮZNÁ POJETÍ (KŘIVOHLAVÝ 2013)

slovní hodnocení lze snadno převádět na číselnou stupnici 1-5

cíle vzdělávání i očekávané výsledky výuky vymezeny v

činnostech, odpovídajících obsahu učiva jednotlivých vyučovacích

předmětů 

 

zajímá nás, zda se student rozvíjí ve spolupráci,

nahlíží na situace z různých úhlů pohledu, 

přemýšlí o chybách a vlastních strategiích učení, 

přemýšlí o hodnotách, které sdílí, 

plánuje své budoucí učební činnosti a životní perspektivy 

1. Výkonnové pojetí

2. Rozvojový model

 



 Edukační styl
DLE FENSTERMACHERA A SOLTISE



 

Otázky k diskuzi

JAKÉ FAKTORY MOHOU PODLE VÁS
ROZHODOVAT PŘI VOLBĚ

VÝKONNOSTNÍHO NEBO ROZVOJOVÉHO
PŘÍSTUPU K VÝUCE? 

 
 
 

JAKÉ OBECNÉ KOMPETENCE V
SOUČASNÉ DOBĚ VYŽADUJE TRH

PRÁCE?



Průmysl 4.0



VUCA world



Dovednosti
pro 21. století
SVĚTOVÉ EKONOMICKÉ
FÓRUM (2015)



obrana proti fake news a
bagatelizaci vědeckých
poznatků
zaměstnatelnost a
kompetence vyžadované
trhem práce
nutnost činit informovaná
rozhodnutí v rámci občansko-
demokratické společnosti

Kritické myšlení jako
kompetence pro 21. století:
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reflektovat požadavky trhu a potřeby studentů,

předávat základní hodnoty, na kterých jsou postaveny, s důrazem na kritické myšlení a víru v

poznání

Univerzitní výuka má:

                                                                        posilovat aktivní role studentů

                                                                       důraz na rozvoj transverzálních kompetencí 

I

Nejednoznačné uchopení pojmu kritické myšlení, 

nedostatek ověřených nástrojů, které by akademickým pracovníkům umožňovaly hodnocení či

porovnávání úrovně kritického myšlení u svých studentů. 



Definice kritického myšlení Dianne Halpernové

Kritické myšlení zahrnuje používání těch
kognitivních dovedností nebo strategií, které zvyšují
pravděpodobnost žádoucího výsledku. 

Je účelné, odůvodněné a zaměřené na cíl. Jedná se
o typ myšlení zapojeného do řešení problémů,
formulování závěrů, výpočtu pravděpodobností a
rozhodování. 

III



k měření obecných dovedností kritického myšlení u dospělé populace 

určený především pro vzdělavatele a zaměstnavatele

jak lidé uvažují nad událostmi každodenního života

měření aktivních a pasivních dovedností kritického myšlení, pomocí tvořených odpovědí (free recall)

nebo výběrových odpovědí (recognition).  

III

Halpern Critical Thinking Assessment



Nedávná zpráva v renomovaném časopise pro rodiče a
učitele poukázalana to, že teenageři, kteří kouří, mívají horší
studijní výsledky. Čím vyšší byl uvedený počet cigaret denně,
tím horší  byly známky. Součástí zprávy pak byla teze, že
studijní výsledky teenagerů lze zlepšit právě prevencí
kouření. 
 
Souhlasíte na základě výše uvedených informací s tezí, že
studijní výsledky teenagerů, kteří kouří, lze zlepšit tím, že
přestanou kouřit?  
 
Ano  
Ne  
 
Vysvětlete prosím své důvody.  



Světlana pravidelně sází Sportku. Vždy sází na šest
náhodných čísel, protože tak má vyšší pravděpodobnost, že
vyhraje, než kdyby vsadila například na samá sudá čísla
(například 10, 8, 12) nebo na postupku (například 7, 8, 9).
 
Má Svetlana větší šanci, že vyhraje, když sází na šest
náhodných čísel?
Ano
Ne
 
Vysvětlete, proč jste se rozhodli pro variantu Ano nebo Ne.  



Zhodnocení konstruktové ekvivalence české verze HCTA

znalosti a dovednosti, které se vztahují k pěti hodnoceným dimenzím kritického myšlení HTCA, jsou

obsaženy v českých kurikulárních dokumentech v podobě klíčových kompetencí, jsou součástí

vzdělávacích oblastí a také průřezových témat. 

Nejucelenější přístup k těmto dimenzím včetně zahrnutí témat pravděpodobnosti, testování hypotéz a

analýzy argumentů obsahují vzdělávací rámce gymnázií.  



Levenův test a T-test pro muže a ženy: průměrné skóre CT pro muže bylo 87,59 a pro ženy 89,43.

Z t-testu vyplývá, že rozdíl v průměrech není statisticky významný (p=0,101; p>0,05). Nelze tedy

předpokládat statisticky významný rozdíl v úrovni kritického myšlení mezi muži a ženami. 

 Levenův test a T-test pro gymnazisty a negymnazisty: průměrné skóre CT pro gymnazisty bylo

90,46 a pro negymnazisty 86,31. Jak ukázal t-test, rozdíl v průměrech je statisticky významný. Lze

tedy předpokládat, že gymnazisté dosahují lepšího skóre CT než negymnazisté. 

Statisticky  významný rozdíl v CT mezi FTK a PdF/PřF. Na základě regresní analýzy jsme zjistili, že

variabilitu CT lze z 6% vysvětlit závislostí CT na typu absolvované střední školy a fakultě. Lze

předpokládat, že vliv fakulty je cca 1,7krát větší než vliv typu absolvované střední školy. 



DETERMINANTY KRITICKÉHO MYŠLENÍ
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Kognitivní schopnostii a
dovednosti

Dispoziční faktory 

inteligence  
kreativita
kognitivní styly
metakognice

Nakolik ovlivňují KM: ke zvídavosti, potřebě poznání
k otevřenosti a flexibilitě
ke svědomitosti a systematičnosti
k hledání pravdy a spravedlivému
uvažování



 

Otázka k diskuzi JAKÝM ZPŮSOBEM MŮŽEME PODPOŘIT
ROZVOJ KRITICKÉHO MYŠLENÍ VE

VÝUCE?



Bloomova
taxonomie
 



Zaměřeno na porozumění
Motivací je vyřešit a splnit úkol sám o sobě

Hloubkový přístup k učení
Zaměřen na memorování a reprodukci

Motivací je snaha splnit vnější požadavky a uspět
při hodnocení

Povrchový přístup k učení



Intelektuální
standardy



Intelektuální
vlastnosti



 

Otázka k diskuzi

CO JE PODLE VÁS PODMÍNKOU ROZVOJE
ZMIŇOVANÝCH INTELEKTUÁLNÍCH

VLASTNOSTÍ VE VÝUCE?



Čas na
icebreaker?



Kreativita



Kreativita

ORIGINALITA
FLEXIBILITA
SENZITIVITA

NONKONFORMISMUS



Kreativita

ORIGINALITA
FLEXIBILITA
SENZITIVITA

NONKONFORMISMUS



Funkční fixace
(Druckner)

VÁŠ ÚKOL:

Umístěte svíčku na korkovou stěnu tak, aby

když se zapálí, vosk nekapal na stůl. 



Řešení



Vyučování jako kreativní proces



Brainstorming, negativní brainstorming, brain sketching
Gamifikace
Laterální hlavolamy
Inscenační metody
Reverzní metoda: definujeme problém jinak, Pohled na
známý problém nebo situaci novým způsobem 

Příklady metod rozvoje laterálního (kreativního) myšlení

Příklad:  Jak zajistíme, aby se lidé méně vozili do práce auty? 
 

             Jak zajistíme, že méně aut vozí lidi do práce?



Muž se v noci probudí a jde se napít. Pak
zhasne světlo a jde spát. Ráno se probudí,
podívá se z okna a spáchá sebevraždu

PŘÍKLAD LATERÁLNÍHO HLAVOLAMU



Muž se v noci probudí a jde se napít. Pak
zhasne světlo a jde spát. Ráno se probudí,
podívá se z okna a spáchá sebevraždu

PŘÍKLAD LATERÁLNÍHO HLAVOLAMU


