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Abstrakt  

Stať přibližuje problematiku kritického myšlení a hodnocení techniky a informačních 
a komunikačních technologií v souvislosti s výukou. Zdůrazněn je jejich význam i pro 
sebepoznání a kariérové rozhodování žáků. Prezentovány jsou možnosti rozvíjení kritického 
myšlení a schopnosti hodnocení ve výuce, zejména metodou EUR. Dále byl proveden 
průzkum, který se zabýval sebehodnocením studentů PdF Univerzity Palackého v Olomouci. 

  

Abstract 

The article approaches the issue of critical thinking and evaluation, information and 
communication technologies in connection with education. Their importace is emphasized for 
self-knowledge and career decisions of students. The possibilities of developing critical 
thinking and evaluation skills in education (especially by EUR) are presented. In addition,  
a survey was conducted, which dealt with self-esteem of students of Faculty of Education of 
Palacký University Olomouc. 

 

1 Úvod  

 

Technické myšlení je spojeno s myšlením kritickým, které je uplatňováno při volbě 
způsobu řešení situací spojených s technikou a informačními a komunikačními technologiemi 
(dále ICT). Projevuje se tedy více či méně zdůvodněným hodnocením techniky a ICT  
i vhodnosti způsobu jejich uplatnění (od úvodních úvah až po odstraňování možných následků 
užití). Můžeme odvodit, že technické myšlení lze v obecné rovině spojovat s kategoriemi, 
jako jsou cíle či účely uplatnění, prostředky a způsoby k jejich dosažení, dále důsledky či 
dopady dosahování cílů. Kritické myšlení a s tím související hodnocení se zde opírá  
o technické a ICT znalosti i o znalosti přírodovědných, společenskovědních a humanitních 
souvislostí.  

Uplatnění kritického myšlení jako součásti technického myšlení zprostředkovaně rozvíjí 
schopnost přiměřeného sebepoznání a vytváření sebepojetí žáka, jež jsou podmínkou pro 
přiměřenou volbu profese, dnes je více používán termín kariérové rozhodování žáka. Postupy 
výuky obvyklé pro technické a ICT předměty jsou k tomu vhodné (aktivní a tvořivá činnost 
v prostředí kooperace), žák může více porozumět sám sobě, naučit se využívat své přednosti 
a uplatnit se. Zde musí učitel být kompetentní při poskytování podpory žákovi, zejména když 
v soudobé reformě vzdělávání získává podložené kariérové rozhodování žáka na významu. 
Sebepoznávání spočívá v uvědomění si svých psychických vlastností, svých možností 
i omezení, schopností řízení a užívání daností (rozumových, emocionálních, tělesných, 
způsobu myšlení - konvergentní nebo divergentní, aj.), dále v porozumění trendům svého 
rozvoje a vlivům na něj působícím; podrobněji k sebepoznání mj. (1). 
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Uvedené aspekty musí zahrnovat příprava učitelů technických předmětů, popř. 
informačních technologií. Obsaženy by v jisté míře měly být i v přípravě učitelů dalších 
oborů (zejména F, Ch, Bi, M). Tam mají význam při aplikacích oborového poznání žáka do 
technických souvislostí.  

 

2 Pojem kritické myšlení a podmínky jeho uplatnění ve výuce  

Dobré vysvětlení pojmu kritické myšlení prezentuje publikace (2, s. 8), jde o aktivní, 
interaktivní, uspořádaný a komplexní poznávací proces, v němž je výchozím předpokladem 
porozumění informacím, dále zahrnuje jejich diferencované a reflektované posouzení, vidění 
v souvislostech, porovnání s opačnými názory a s tím, co jedinec o tématu již zná. Jsou 
využívány různé postupy zjišťování informací, kladení si otázek, hledání odpovědí a jejich 
alternativ. Kritické myšlení je charakteristické skepsí, vyúsťuje však v rozhodnutí a jejich 
obhajobu při respektování argumentů druhých. I. Turek (3, s. 9-14) v publikaci přímo 
zaměřené na kritické myšlení uvádí řadu definic ze zahraniční literatury i jeho 
„charakteristické rysy“ a složky. Za základ kritického myšlení považuje hodnocení spočívající 
ve vytváření závěrů na základě kriterií (toto považujeme právě pro vzdělávací obsah tykající 
se techniky za důležité). Podle jiných autorů je ale hodnocení a kritické myšlení ekvivalentní 
(3, s. 26). Při kritickém myšlení nedochází k podléhání prvnímu dojmu, většinovému názoru 
či situaci, ale při odstupu od tématu je vytvářen vlastní názor na základě znalostí a zkušeností 
vlastních i jiných důvěryhodných osob.  

Kritické myšlení vyžaduje posoudit a vyhodnotit předložené informace, tedy zhodnotit je 
z hlediska racionality a věrohodnosti. Přínosné je uplatnění sedmi pravidel kritického 
myšlení, jimiž podle F. Koukolíka (4) jsou jasnost, přesnost, určitost, věcnost, hloubka, šířka 
a logika (citovaná stať přináší výklad těchto pravidel). Pro podnícení kritického myšlení žáka 
je potřeba ve výuce vytvářet podmínky, jimiž podle (2, s. 9) a také (3, s. 51-52) jsou: 

• Příležitosti a čas, aby žák mohl kritické myšlení uplatnit. Témata charakteristická 
„rozporností a souvislostmi“ jsou pro uplatnění kritického myšlení vhodná (typické 
jsou nakládání s odpady, jaderná energetika; nejde o přesvědčení žáků pro určitý 
názor, ale o rozvíjení jejich myšlení činností s argumenty). 

• Podněcování aktivity žáků. 

• Ocenění kritického myšlení, nepřipouštět posměch, nebrat možnost kritického 
myšlení. 

• Podněcování žáků k domýšlení situací a jejich variant, jejich nápady „vážně 
zvažovat“.  

• Vytvoření vhodných materiálních podmínek (uspořádání lavic, názornost v učebnách 
vyvolávající myšlenkovou aktivitu, vhodné materiály, učebnice). 

 

3 Kritické myšlení a hodnocení techniky a ICT  

Při činnosti s technikou a ICT je třeba provádět permanentní hodnocení zvoleného 
postupu, jeho dopadů, výsledků z hledisek technických i širších, netechnických. Význam 
kritického myšlení je zřejmý, podívejme se však na více konkrétní, technický způsob jeho 
uplatnění včetně rámcových kriterií. 

Obecná kriteria použitelná pro hodnocení techniky v souvislostech jejího užití jsou: - 
funkčnost, - bezpečnost a stabilita funkce, - zdravotní nezávadnost, - nepoškozování životního 
prostředí, - hospodárnost, - efektivnost, - příspěvek k rozvoji osobnosti a „společenské 
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kvalitě“, uvádí (5). Konkretizace těchto rámcových kriterií v procesu kritického myšlení je 
nezbytná případ od případu. Ve výuce lze také využít logicky navazující postup posouzení, 
který představuje tzv. technologický trychtýř či nálevka (der technologische Trichter). „Do 
nálevky jsou shora vlévána technická řešení“, před nalitím je nejprve hodnocena přiměřenost, 
potřebnost záměru. Následně musí technické řešení obstát řadě hodnotících otázek, tak 
dochází k zúžení nálevky vyloučením neodpovídajících řešení jakoby pomyslnými síty. 
Uvedeme alespoň rámcová hlediska, která představují postupné kroky hodnocení (síta):  

a. hodnocení technického řešení z hlediska soudobých možností přírodních věd,  

b. hodnocení z hlediska technické či technologické proveditelnosti,  

c. hodnocení z hlediska ekonomické a ekologické proveditelnosti,  

d. hodnocení či posouzení z hlediska společenské, právní, politické, etické únosnosti. 

Bližší konkretizace uvedeného na problematiku spalování komunálního odpadu je mj. 
obsahem stati (6). Uplatnění těchto konkretizovaných hledisek jakožto aspektu výuky lze 
oprávněně považovat za součást obsahu výuky technických a ICT předmětů. Existují 
vyučovací strategie přímo zaměřené na rozvoj kritického myšlení.  

 

4 Využití strategie myšlení a učení EUR pro rozvíjení kritického myšlení v technických 
a technologických předmětech 

Způsob uplatnění strategie označované také EUR podle prvních písmen označení tří 
základních činností či fází postupně prováděných, byl rozpracován v diplomové práci  
S. Hájkové (7) pro situace výuky o vodovodních bateriích, blíže viz také (8). Přístupy 
k provádění uvedené strategie jsou prezentovány mj. v publikacích (2, s. 26-30), (3, s. 42-44). 
Strategie sestává z těchto tří fází: 

Evokace – uvedení tématu, vybavení z paměti žáků (evokace) toho co z předchozí 
zkušenosti nebo vzdělávání o tématu vědí. Učitel dělá poznámky na tabuli, zachycují, co žáci 
vědí (zapsat důležité, nejen správné myšlenky), aktivizuje žáky, klade otázky a vyvozuje se 
žáky odpovědi na důležité myšlenky, probouzí zájem a motivuje. Vede žáky, ale mluví málo, 
žáci hodně, podporuje samostatnou aktivitu žáků a postupně spojuje dřívější poznatky 
s novými, tím jsou poznatky žáky přijímány v kontextu. Učitel by měl mít také připraveny 
oblasti nebo přímo otázky, na které se bude „ptát“. Ty mohou mít nejen přímo technické 
zaměření, ale také širší obsah. Zde již učitel „zakládá“ přístup k problematice, hodnotící 
chápání obsahu tématu v odpovídající šíři. Již zde je možné navození hodnotících, 
„kritických“ úvah. 

Uvědomění si významu – žáci dostávají nové informace, obvyklé bývá tiché čtení 
připravených, přiměřených textů. Učitel v této fázi jejich práci ovlivňuje nejméně. Aktivita 
žáka je podložena nejčastěji využitím znakového systému INSERT, žák při samostatné práci 
na okraj textu dělá značky: nová informace +, není v souladu s předchozí znalostí žáka -, 
nerozumím nebo chci vědět víc ?, známé skutečnosti „fajfka“. Kritické myšlení, popř. 
hodnocení, je navozováno žákovými otázkami – co si o tom mám myslet? jak se to slučuje 
s tím co znám? odpovídá to mému názoru? proč by to tak mělo být? byl bych ochoten toto 
dělat? hodilo by se mi to? zajímalo by mne to dlouhodobě? chtěl bych dělat takovou profesi? 
Tak se učí kriticky myslet, posuzovat, rozhodovat, hodnotit a poznává se. Lze využívat různé 
způsoby, jimiž je učivo textem prezentováno. Zkušenosti z výše uvedené diplomové práce 
ukázaly, že např. na ZŠ je zde nejvhodnější učitelem zpracovaný, přiměřeně „didaktizovaný“ 
text, umožňující žákovi do něj „vstoupit“.  
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Reflexe – jde o „živou, rušnou“ fázi, učitel využívá řadu vyučovacích metod 
(brainstorming, myšlenkovou mapu, diskuzi, referáty, hodnocení aj.). Žák by měl hovořit, 
komunikovat, upřesňovat si chápání toho, co se již naučil. Je tedy systematizováno  
a doplňováno jeho poznání, využívá záznamů INSERT. Chápe věci více v souvislostech, 
myslí kriticky, hodnotí své názory a obhajuje a zdůvodňuje je, poznatky aplikuje do 
smysluplných situací.  

I z této části stati je zřejmé, že pro rozvíjení kritického myšlení a hodnocení je zvlášť 
vhodný obsah rozporný, na něž mohou různí žáci mít různé názory. Zde je v technických  
a ICT předmětech výhodné, že jejich obsah méně podléhá nejrůznějším ideologiím, módám, 
společenským náladám než jiné vzdělávací obsahy a není obtížné vyjádřit nesouhlas. Pro 
kariérové rozhodování je význam technických a ICT předmětů považován za vysoký díky 
jejich obsahu (význam techniky a ICT při výkonu profesí). Tyto předměty jsou ale schopny 
na základě uvedených, jim přiměřených postupů výuky rozvíjet také žákovy schopnosti 
sebepoznání i schopnosti hodnocení a rozhodování v obecné formě. Jejich využitím je však 
zlepšováno i žákovo rozhodnutí o profesi. Splňování uvedeného je však dobře možné jen 
činností připraveného, profesně zajištěného a kriticky myslícího učitele. 

 

5 Sebehodnocení studentů Univerzity Palackého technického zaměření ve srovnání 
s jinou aprobací – dotazník 

Cílem dotazníku bylo nejprve zjistit, jak hodnotí studenti katedry technické  
a informační výchovy své současné předpoklady v technických oblastech, oproti studentům 
katedry matematiky, a z toho posoudit přiměřenost hodnocení. 

Dotazník byl směřován studentům prvního ročníku na katedře technické a informační 
výchovy a studentům téhož ročníku katedry matematiky. Dotazníkové šetření obsahovalo 
sedm položek, z toho dvě byly obecné (pol. 1 a pol. 2). Provedené dotazníkové šetření tedy 
nebylo realizováno s náhodně vybranými respondenty, což mohlo snížit „vypovídající 
hodnotu“. Celkem bylo rozdáno 60 dotazníků, z nichž bylo správně vyplněno 58. Pro 
vymezení oblastí techniky jsme vyšli z výzkumu dle A. Poláchové a M. Chrásky (9, s. 120). 

Dotazník obsahoval mimo jiné následující položky: 

1. Pohlaví 

Počet studentů na katedře                         Počet studentů na katedře matematiky 

technické a informační výchovy 

 

Pohlaví Žena Muž 

Počet 4 32 

 

Dotazníky na katedře technické a informační výchovy vyplňovali především muži, na 
katedře matematiky především ženy. To je třeba vzít v úvahu při interpretaci dalších zjištění. 

2. Aprobace 

Hlavním cílem této položky bylo eliminovat dvojité vyplnění dotazníků. Bylo důležité, 
aby dotazovaní studenti byli zařazeni podle výše uvedených aprobací. 

 

Pohlaví Žena Muž 

Počet 20 2 
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3. Hodnocení vlastních předpokladů pro činnost v jednotlivých oblastech techniky 

Studenti měli na výběr několik oblastí techniky, které měli sami ohodnotit (podle 
známkování na ZŠ), dle svých současných předpokladů. Výsledky jsou níže zpracovány 
pomocí aritmetického průměru v tab. 1 a v tab. 2. 

 

Okruh 
Hodnoc
ení 

Práce s počítačem (M. Word atd.) 1,64 

Práce s kamerou, fotoaparátem  2,03 

Spojovací a sdělovací technika (mobil atd.) 1,92 

Technika pro provoz a údržbu domácnosti 
(kladivo atd.) 

2,14 

Elektrotechnika 3,22 

Stroje, přístroje, mechanická zařízení 
(soustruh atd.) 

3,67 

Stroje pro dopravu (auto atd.) 2,06 

Zpracování materiálů všeho druhu (kov 
atd.) 

3,61 

Celkový aritmetický průměr 2,54 

tab. 1 Hodnocení oblastí techniky dle studentů z katedry technické a informační výchovy 

 

Okruh 
Hodnoc
ení 

Práce s počítačem (M. Word atd.) 2,41 

Práce s kamerou, fotoaparátem  2,41 

Spojovací a sdělovací technika (mobil atd.) 1,59 

Technika pro provoz a údržbu domácnosti 
(kladivo atd.) 

2,77 

Elektrotechnika 3,27 

Stroje, přístroje, mechanická zařízení 
(soustruh atd.) 

4,45 

Stroje pro dopravu (auto atd.) 2,18 

Zpracování materiálů všeho druhu (kov 
atd.) 

4,45 

Celkový aritmetický průměr 2,94 

tab. 2 Hodnocení oblastí techniky dle studentů z katedry matematiky 
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Z výše uvedených tabulek (č. 1, č. 2) vyplývá, že se celkově hodnotí studenti katedry 
technické a informační výchovy lépe, jsou to ovšem většinou muži. Dále jsou barevně 
vyznačeny oblasti techniky, které se v obou tabulkách umístily na prvních třech místech. 
Pokud se více zahloubíme do výsledků viz. tab. č. 1, č. 2, všimneme si markantních rozdílů 
v hodnocení obou skupin. Důvodů může být několik, jedním z nich je i možnost vyššího 
sebevědomí studentů katedry technické a informační výchovy, ale snad je to způsobeno 
i nadáním těchto studentů.  

Pokud se však podíváme, jak se hodnotili studenti katedry technické a informační 
výchovy v technické oblasti zpracování materiálů všeho druhu, stroje, přístroje a zařízení či 
elektrotechnika, můžeme si všimnout, jejich špatného hodnocení, a to i přesto, že během 
svého studia na vysoké škole budou mít několik hodin týdně těchto předmětů. 

4. Nejlepší součastné vlastní předpoklady pro profesi ve zvolené oblasti techniky 

Cílem této položky bylo zjistit, která jedna oblast techniky studenty láká, jaká oblast je 
jim blíže. Tato otázka byla pro nás kontrolní k pol. 3. Výsledky zde byly jednoznačné, 
studenti katedry technické a informační výchovy zvolili práci s počítačem (asi 56 %), studenti 
katedry matematiky zvolili spojovací a sdělovací techniku (asi 36 %). Je to v souladu 
s výsledky pol. 3. 

5. Hodnocení vlastních současných předpokladů pro uplatnění v jedné oblasti techniky 

Cílem této položky bylo, aby studenti zvolenou oblast, viz pol. 4, ohodnotili, dle 
známkování na ZŠ. Zde vyšlo najevo, že studenti katedry technické a informační výchovy se 
hodnotí (dle aritmetického průměru) na 1,83 a studenti katedry matematiky na 2,23. Stejně 
jako u výše uvedené pol. 3 se studenti katedry matematiky hodnotili hůře. 

Položky č. 6 a č. 7, byly téměř stejné jako položky č. 4 a č. 5, jen s tím rozdílem, že si 
studenti vybrali z jiných oblastí činností než techniky či informatiky. Získané výsledky jsou 
následující: oblíbená profese u studentů katedry matematiky je učitel; u studentů katedry 
technické a informační výchovy nelze určit (široký rozptyl). 

Z výše uvedených informací je zřejmé, že studenti obou kateder jsou vcelku schopni 
zvážit své možnosti a reálně k nim také přistoupit. Z dotazníku je také zřejmé to, že studenti 
lépe hodnotí ty oblasti techniky či informatiky, s kterými přišli do kontaktu. Nemůžeme se 
proto divit, že pol. 3 byla hůře hodnocena studenty katedry matematiky. 

 

Závěr 

Díky výše uvedeným poznatkům můžeme usuzovat, že sice existují „rezervy“ 
v sebepoznání a sebehodnocení studentů v profesních souvislostech, ale výsledky rozhodně 
nejsou alarmující. Zjištění ale ukazuje na potřebu uplatnění samostatnosti a aktivity v procesu 
výuky, během interakce v kolektivu a to využitím odpovídajících metod, mimo jiné EUR. 
Významné místo by zde mohly mít metody umožňující uplatnění vyšších stupňů tvořivosti. 
Jde především o projektovou výuku včetně realizace její závěrečné fáze – hodnocení projektů.  

 

„ Článek vznikl v rámci řešení projektu FRVŠ č. 1388/F5a/2011 s názvem Prohloubení 
konstruktivistického přístupu k přípravě učitelů technické a informační výchovy ve výuce 
oborové didaktiky.“ 
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