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Abstract: 

Philosophical discussion with pupils is a fundamental method of the pedagogical 
concept Philosophy for Children. One of its tasks is to develop critical thinking, which is 
a part of the development of cognitive competencies. In this paper, we analyze the 
critical thinking from the perspective of Philosophy for Children, as well as the 
possibilities of its development through philosophical discussion among pupils. We 
present the results of a qualitative research that is being carried out with pupils in the 
course of after-school activities aimed at development of philosophical discussion. 
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Úvod 

K celosvetovým edukačným výzvam a jedným z aktuálnych edukačných problémov 
dneška je otázka rozvoja kritického myslenia detí, žiakov, ale aj študentov. Apel na 
rozvoj kritického myslenia však nie je v dejinách myslenia ani školstva ničím novým, no 
v súčasnosti je aktuálny pre všetky stupne škôl a v širšom medzinárodnom meradle. 
Rozvoj kritického myslenia je na Slovensku súčasťou štátneho vzdelávacieho programu 
a tvorí jednu skupinu kognitívnych kompetencií. Týka sa väčšiny vzdelávacích či 
edukačných oblastí. Adekvátne úlohám a cieľom vzťahujúcim sa na rozvoj myslenia sa 
hľadajú a aplikujú metódy, formy aj prostriedky výchovy a vzdelávania. 

Metóda filozofickej diskusie hľadajúceho spoločenstva je súčasťou koncepcie M. 
Lipmana filozofia pre deti. Koncepcia sa rozšírila do celého sveta a dnes sa realizuje vo 
viac ako šesťdesiatich krajinách. Je zameraná nielen na rozvoj kritického, ale aj 
tvorivého a angažovaného myslenia detí a žiakov. Za viac ako štyridsať rokov rozvoja 
tejto koncepcie sa uskutočnilo mnoho výskumov zameraných na výsledky jej využitia, 
ktoré zaznamenali významný vplyv na edukáciu nielen z hľadiska rozvoja kognície, 
kreativity či angažovaného myslenia, ale aj v sociálnej aj etickej oblasti. Na Slovensku 
je koncepcia menej známa a doteraz neboli publikované výsledky, ktoré by sa 
vzťahovali na uplatnenie filozofickej diskusie ako súčasti filozofie pre deti. K obohateniu 
tejto problematiky chceme prispieť svojím vkladom z kvalitatívneho výskumu, ktorý 
realizujeme v záujmovom krúžku žiakov založenom na filozofii pre deti a na diskusii. 

Teoretické východiská 

O dôležitosti rozvoja kritického myslenia hovoril už Sokrates a písal o tom i jeho žiak 
a pokračovateľ Platón a neskôr Aristoteles. Augustinus Aurelius (1995) poukazuje aj na 
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význam kritického myslenia, aj na metódu, počas ktorej sa rozvíja, a tou je dialóg 
(podobne ako tvrdil Sokrates či Platón). Úvahy o nutnosti rozvoja samostatného 
myslenia detí a žiakov nájdeme aj v diele M. de Montaigna (2007) a v súčasnosti 
v prácach a názoroch viacerých pedagógov, psychológov a filozofov. Dnešné 
pedagogické disciplíny a výzvy sa opierajú o výsledky skúmaní vývinovej a kognitívnej 
psychológie. 

Podľa J. Piageta (2010) sú deti schopné pracovať s abstraktnými pojmami od ôsmeho 
do deviateho roku, a to na základe predstáv konkrétnej činnosti. Abstraktné myslenie 
ako také nastupuje až od dvanásteho roku (porov. Kratochvil, 2006). L. S. Vygotskij 
(1934, 2004) pri opisovaní a vysvetľovaní procesu myslenia u detí používa pojem 
internalizácia, ktorú chápe ako proces premeny vonkajšieho dialógu na vnútornú reč, 
preto aj v jeho modeli učenia je dialóg vnímaný ako prostriedok učenia. Uvedená 
internalizácia nastáva podľa Vygotského oveľa skôr, ako tvrdí Piaget. Vygotskij prišiel 
s teóriou zóny aktuálneho a zóny najbližšieho vývoja, čím chcel dokázať, že 
dozrievanie duševných schopností nie je také spontánne, ako sa tvrdilo, že je potrebné 
usmerňovanie dospelými. Styk s dospelými považuje za súčasť a hybnú silu vývinu 
dieťaťa. Vygotskij odlišuje spôsoby utváranie pojmov jednak v každodenných situáciách 
a jednak v procese výučby zameranej na osvojovanie pojmov (porov. Petrová, 2008). 

Rôzne prístupy ku kognitívnemu, predovšetkým však kreatívnemu rozvoju dieťaťa 
v rodinnom a školskom prostredí predstavil aj B. P. Nikitin (2009, 1990). Svoju teóriu 
aplikoval a overoval aj v praxi. V júni v roku 2008 vyšla vo Veľkej Británii súborná práca 
Philosophy in Schools (Hand, Winstanley, 2008), ktorej autori argumentujú v prospech 
rozvoja filozofického, a teda kritického myslenia v školách. Podľa nich je kriticky 
mysliaci človek ten, kto vie dobre argumentovať, usudzovať, ale aj konať. Na to, aby sa 
rozvíjalo kritické myslenie detí a žiakov, je potrebné ich učiť, čo je dobré zdôvodňovanie 
a prečo je to dobré (a to sú filozofické otázky). V diskusii, ktorá sa má v školách viac 
realizovať s cieľom rozvoja kritického myslenia, sa majú učiť deti a žiaci posudzovať 
dôvody, obhajovať stanovisko, definovať pojmy, hodnotiť zdroje informácií a posúdiť 
hodnotu argumentov a dôkazov. Rozvoj kritického myslenia detí je zároveň cestou 
k múdrosti (Hand, Winstanley, 2008). 

S podobnými tvrdeniami prišiel štyridsať rokov pred vydaním knihy Philosophy in 
Schools aj americký pedagóg a filozof Matthew Lipman. Na konci šesťdesiatych rokov 
minulého storočia založil koncepciu filozofia pre deti. Vychádzal z Piagetových tvrdení o 
vzťahu medzi myslením a správaním a z Vygotského teórie o spojení medzi diskusiou 
detí a detským myslením, ako aj medzi dieťaťom a spoločnosťou prostredníctvom 
názorov a myslenia učiteľa a tiež medzi jazykom dospelých a rastúcou detskou 
inteligenciou. Okrem psychologických fundamentov ukotvil svoju koncepciu na 
výsledkoch filozofických skúmaní niektorých ďalších mysliteľov. Odvoláva sa na 
pragmatickú pedagogiku a filozofiu J. Deweyho, najmä o jeho presvedčenie, že treba 
klásť dôraz na myslenie v triede a na význam umeleckej tvorby; ďalej na L. 
Wittgensteina a jeho skúmania sociálnych vzťahov vyjadrených prostredníctvom 
jemnosti jazyka. Analytický filozof G. Ryle ovplyvnil Lipmana analýzami súvislostí medzi 
jazykom, vyučovaním a učením (sa) a J. Buchler svojím štúdiom povahy ľudských 
úsudkov, ako aj chápaním úlohy usudzovania v školskej edukácii (Lipman, 2008, 2003). 

Hlavnou úlohou filozofie pre deti je podpora rozvoja kritického myslenia, ktoré Lipman 
charakterizuje ako myslenie pomáhajúce tvorbe úsudkov, pretože sa opiera o kritériá, 
je autokorektívne a vnímavé na kontext. Lipman prichádza s pojmom 
multidimenzionálne myslenie, ktoré smeruje k rovnováhe medzi rozumom a afektivitou, 
medzi vnímaním a tvorením pojmov, medzi telesnosťou a psychikou, medzi tým, čo je 
ovládané pravidlami, a tým, čo pravidlá neovládajú. Ide o prienik myslenia kritického, 
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kreatívneho a angažovaného, ktoré sa však v praxi nedajú oddeliť. Je dôležité vyhnúť 
sa presvedčeniu, že dobré myslenie je len kritické alebo len kreatívne. 
Multidimenzionálne myslenie sa rozvíja počas diskusie detí v hľadajúcom spoločenstve 
(community of inquiry), kde pedagóg nie je vodcom, ale facilitátorom (Lipman, 2003) 
a všetkým má ísť cez spoločné uvažovanie o prehlbovanie vlastného myslenia, ktoré 
má byť autokorektívne. V závere diskusie má byť reflexia, počas ktorej jednotliví 
členovia o. i. zhodnotia, či a ako sa pričinili o rozvoj kritického myslenia – vlastného aj 
ostatných. Zároveň hodnotia aj rešpektovanie ostatných pravidiel diskusie. 

 

Kritické myslenie v koncepcii filozofia pre deti 

Kritické myslenie v diskusii hľadajúceho spoločenstva podľa koncepcie filozofia pre deti 
vychádza z aristotelovskej logiky a je nástrojom aj odrazovým mostíkom pre kreatívne 
a angažované myslenie; diskusia sa opiera o maieutickú sokratovskú metódu. 

Členovia diskutujúceho hľadajúceho spoločenstva sa spoločne učia definovať 
a vyjasňovať pojmy, kategorizovať ich, porovnávať (spoločné a odlišné), pracovať s ich 
obsahom aj rozsahom, učia sa klásť a vyjasňovať otázky, hľadať a posudzovať dôvody 
(príčinné aj účelové), uvádzať východiská a predpoklady, overovať hypotézy, vyjadriť 
súhlas a nesúhlas a argumentovať, preformulovať tvrdenie, uvádzať príklady 
a protipríklady, pri tvrdeniach zohľadňovať kontext, hľadať kritériá tvrdení a hodnotenia, 
usudzovať využívaním indukcie a dedukcie, zovšeobecňovať, teda tvoriť logické 
závery, rozlišovať (napríklad či ide o popis alebo hodnotenie), upozorňovať na rozpor 
dvoch tvrdení a pod., pričom sa má zabrániť rýchlemu zovšeobecňovaniu a tvorbe 
predsudkov. Vo filozofickej diskusii hľadajúceho spoločenstva je pedagóg ten, ktorý 
sleduje priebeh diskusie, sám sa do nej zapája (často bez toho, aby poznal výsledok), 
pričom usmerňuje diskusiu tak, aby jej členovia na seba reagovali, neodbočovali od 
témy (neskôr môžu túto úlohu prevziať členovia diskutujúceho spoločenstva). 

 

Kritické myslenie v kontexte štátneho vzdelávacieho programu 

Vzhľadom na výskum, ktorý v tomto príspevku uvádzame, analyzujeme predmetnú 
problematiku len v dokumentoch pre predprimárne, primárne a nižšie sekundárne 
vzdelávanie na Slovensku. Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie 
(ISCED 0, 2008, s. 7) uvádza v profile absolventa kritické myslenie ako súčasť 
kognitívnych kompetencií, ku ktorým patrí aj tvorivé myslenie a riešenie problémov. 
Základy kritického myslenia v podobe výkonového štandardu pre predprimárne 
vzdelávanie sú vymedzené takto (s. 9): [Dieťa] „porovnáva podobnosti a rozdiely 
predmetov, javov, osôb, atď., odôvodňuje svoje názory, prejavuje postoje, vyslovuje 
jednoduché úsudky, hodnotí spontánne a samostatne vo svojom bezprostrednom okolí, 
čo sa mu páči/nepáči, čo je správne/nesprávne, čo je dobré/zlé na veciach, osobách, 
názoroch.“ 
Medzi hlavné ciele primárneho vzdelávania, ako ich vymedzil Štátny vzdelávací 
program (ISCED 1), patrí podpora spôsobilosti žiakov kriticky myslieť a tento cieľ je 
súčasťou rozvoja kognitívnych procesov (s. 6). Explicitne je zahrnutý medzi ciele 
vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami a Umenie a kultúra. 
Štátny vzdelávací program pre nižšie sekundárne vzdelávanie (ISCED 2) implikoval 
rozvoj analyticko-kritického myslenia do skupiny kompetencií riešiť problémy (s. 9) 
a vzdelávacích oblastí Matematika a práca s informáciami a Umenie a kultúra. 
Pojem kritické myslenie je uvedený ako súčasť cieľov Štátneho vzdelávacieho 
programu pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím jednak ako zložka kognitívnych 
kompetencií a jednak vo vzdelávacej oblasti Matematika v predmete matematika 
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(porov. Vzdelávací program..., 2009). V ostatných programoch pre deti a žiakov so 
zdravotným znevýhodnením sa problematika rozvoja kritického myslenia nenachádza 
a vo vzdelávacom programe sa nenachádza ani bližšia špecifikácia pojmu kritické 
myslenie. Otázka kritického myslenia je aj súčasťou príloh jednotlivých vzdelávacích 
programov, ktoré obsahujú ciele a obsah vzdelávania v jednotlivých predmetoch. Na 
prvom stupni základnej školy je explicitne uvedená úloha rozvíjať kritické myslenie len 
v predmetoch matematika a náboženská výchova. Na druhom stupni základného 
vzdelávania takisto v predmete matematika a náboženská výchova, ale aj vo fyzike, 
chémii, cudzích jazykoch a občianskej náuke, no ani tu nie je špecifikovaný pojem 
kritické myslenie. V ostatných predmetoch sa rozvoj kritického myslenia uvádza buď 
implicitne (slovenský jazyk a literatúra, informatika, dejepis, geografia, etická, hudobná 
a výtvarná výchova a výchova umením), alebo sa neuvádza vôbec (porov. prílohy 
k štátnemu vzdelávaciemu programu). 
Pre voľnočasové aktivity na základných školách sa tvoria samostatné dokumenty, ktoré 
sú súčasťou školských vzdelávacích programov. Implikácia rozvoja kritického myslenia 
závisí od charakteru záujmovej aktivity, ale predovšetkým od pedagóga, ktorý je jej 
vedúcim. 

 

Výskum zameraný na rozvoj kritického myslenia vo filozofickej 
diskusii žiakov 

Mnoho poznatkov, ktoré majú žiaci, sú v prevažnej miere získané bez spoločného 
uvažovania a bez samostatného či autokorektívneho myslenia. Kvalitatívny výskum, 
ktorého výsledky predstavujeme, je zameraný na sledovanie kritického myslenia žiakov 
počas záujmovej činnosti v školských rokoch 2012/2013 a 2013/2014 v krúžku 
vychádzajúcom z filozofie pre deti. Počas diskusií, ktoré sme uskutočnili, sa výrazne 
prejavujú naučené poznatky, ako aj zaužívaný spôsob získavania poznatkov. Jednou 
z úloh krúžku je sprevádzať žiakov na ceste prehlbovania samostatného a 
autokorektívneho myslenia za spolupráce členov hľadajúceho spoločenstva, ako aj 
motivovať k ochote vyjsť z „vychodených chodníkov“ uvažovania. 

 

Ciele a metodológia výskumu 

Cieľom výskumu bolo sledovať, ako sa prejavuje kritické myslenie u žiakov štvrtého 
a piateho ročníka základnej školy počas krúžku realizovaného na princípoch filozofie 
pre deti, a odpovedať na otázku, či žiaci využívajú kritické myslenie pri filozofickej 
diskusii, ktorá je súčasťou krúžku. Zamerali sme sa na tri oblasti kritického myslenia, 
a to na tvorbu pojmov, tvorbu otázok a uvádzanie príkladov či protipríkladov ako 
argumentov na podporu tvrdení alebo ich vyvrátení. 

Počas výskumu sa uskutočnilo 28 diskusií s dvoma skupinami žiakov (11 s prvou, 17 
s druhou skupinou), ktoré sme vo výskume formálne zlúčili do jednej fokusnej skupiny. 
Vzhľadom na predmetnú problematiku je počet skupín v krúžku irelevantný. Ide 
o žiakov štvrtých a piatych tried základnej cirkevnej školy v okresnom meste na 
Slovensku (s počtom obyvateľov do 30 000). Fokusnú skupinu tvorilo 15 žiakov, z toho 
štyria piataci (jedno dievča, traja chlapci) a jedenásť štvrtákov (tri dievčatá, osem 
chlapcov). Všetky stretnutia so žiakmi a realizované diskusie sú uchované v podobe 
videozáznamov. Rodičia participantov podpísali súhlas s nahrávaním činnosti krúžku 
a publikovaním výsledkov s tým, že nahrávky budú slúžiť len na výskumné účely. 
Jedenásť stretnutí s fokusnou skupinou malo priemerné trvanie po 60 minút, ďalších 17 
stretnutí malo trvanie približne po 110 minút. Keďže nie všetky časti stretnutí boli 
nahrávané, celkovo majú nahrávky asi 32 hodín. Žiadne zo stretnutí netvorila iba 
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diskusia, okrem nej sú súčasťou krúžku aj iné aktivity, napríklad čítanie textu, ktoré je 
východiskom pre diskusiu, cvičenia na rozvoj myslenia, kreslenie, písanie, ale aj iné 
aktivity na rozvoj kritického a kreatívneho myslenia. Vzhľadom na parciálne ciele  
nášho výskumu sme využili len tie nahrávky, ktoré obsahujú predmetnú problematiku. 

Za účelom spracovania výsledkov výskumu a ich vyhodnotenia aplikujeme 
interpretatívnu fenomenologickú analýzu (IPA) podľa J. A. Smitha a kol. (Smith, 
Flowers, Larkin, 2009). 

V našom výskume aplikujeme IPA na dáta z diskusií, ktoré boli doslovne prepísané zo 
spomenutých videonahrávok. Súčasťou transkripcie sú aj informácie o neverbálnej 
komunikácii participantov. Každý riadok sme očíslovali. Ďalšou časťou bola analýza 
prepísaného textu. Prvým krokom analýzy bola tvorba poznámok, ktoré sme písali do 
stĺpca po pravej strane transkripcie za účelom vyabstrahovať a vyselektovať výrazné 
a pozornosť vzbudzujúce otázky. V ďalšom kroku sme hľadali súvislosti medzi 
jednotlivými otázkami a vytvárali sme skupiny problémov podľa daných súvislostí, 
v našom prípade sme vytvorili skupinu zameranú na problematiku pojmov, ďalšiu na 
uvádzanie príkladov a tretiu na formuláciu otázok. Potom nasledovalo porovnávanie 
s teóriou a interpretácia výsledkov, ktorú prezentujeme. V interpretácii používame slovo 
participant, pričom nerozlišujeme, či išlo o chlapca alebo o dievča. V uvádzaných 
príkladoch je táto informácia irelevantná.  

 

Výsledky výskumu 

Spracovávali sme problematiku vysvetlenia pojmov z pohľadu naučených vedomostí 
a samostatného uvažovania, ďalej problematiku uvádzania príkladov/protipríkladov na 
podporu/vyvrátenie argumentov vyslovených tvrdení a na tvorbu otázok a to, čím sú 
v diskusii podmienené. 

Tvorba pojmov 

Na začiatku diskusie a často ešte pred rozhodnutím, na akú tému/problematiku bude 
diskusia zameraná, treba definovať pojmy. Počas tohto procesu sa zároveň vyjasňuje 
položená otázka, s čím súvisí to, že ju niekedy treba preformulovať. Vysvetlenie či 
definovanie pojmov je súčasťou celého procesu diskutovania. Participanti sa zamýšľajú 
nad otázkami Čo je to? Čo si predstavuješ pod slovom..., keď sa povie...? Čo vieš o...? 
Pri vyjasňovaní či definovaní pojmov sa preukáže aj samostatné myslenie, ale aj 
naučené poznatky. Napríklad na otázku Kto je Boh odpovedal jeden z participantov: 
„Boh nie je ani zviera, ani človek. Je to vlastne bytosť, dobrý duch, ktorý stvoril nebo 
a zem“ (48479). Na druhej strane sa vo filozofickej diskusii ukáže, ako dokáže hlasné 
uvažovanie jedného pomôcť formulácii pojmu druhého participanta. Po otázke kto je to 
lenivec, nasledovala odpoveď, že je to spachtoš (3328), po ďalších otázkach bol 
lenivec charakterizovaný ako ten, kto nechce nič robiť, len sa nudí (3341), a po uvedení 
príkladov sa participanti dostali k tvrdeniu, že lenivec môže byť aj spachtoš, ale 
spachtoš nemusí byť lenivec (3465). Keď jeden z participantov počas cvičenia povedal, 
že je čas na rabovanie a vysvetlil to ako kupovanie samých nových vecí (5231), po 
otázke čo je rabovanie vysvetlil, že to znamená, keď ľudia myslia, že je koniec sveta 
a idú všetko vybrať do obchodu a všetko zničia, alebo keď bude niečo drahé, idú 
rabovať a nechajú za sebou spúšť (5238-42). Odpoveď na otázku kto je izolovaný 
človek, boli odpovede: zatvorený, odtrhnutý (10971) aj odpoveď „keď ich dom je ich 
celým svetom“ (10998). Na otázku kto je rodič boli odpovede: kto nás vychoval (15 354) 
a ten, čo sa stará o dieťa (15 255). Po doplňujúcej otázke a uvedení príkladov jeden 
z participantov zobral Krátky slovník slovenského jazyka a prečítal definíciu pojmu 
rodič. Na začiatku diskusie o tom, či je filozofia dobrý názov pre krúžok, bola jedna 
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z reakcií, že nie, pretože filozofia je primitívny názov (14548). Po otázke, čo je 
primitívny, participant odpovedal, že ľahký, blbý (14591). Po hlbšom skúmaní slova 
filozofovať a otázkach zameraných na toto slovo ten istý participant skonštatoval, že 
filozofovať znamená, že po niečom pátrame (14649) a na otázku po čom pátrame, 
odpovedal: „Po pravde“ (14662). Pri otázke kto sú kamaráti odpovedali participanti: 
„Dvaja dobrí ľudia“ (23327), „tí, čo sa spolu hrajú, rozprávajú, navzájom sa počúvajú 
a také veci“ (23329). Po otázke participantovi prečo použil slovo dvaja, participant 
opravil svoje tvrdenie a povedal, že aj viacerí (23336). Odpoveď na otázku čo znamená 
hádať sa odpovedal participant: „Keď si jeden myslí o jednej veci a druhý si myslí, že to 
nie je správne“ (30756); druhý povedal: „Keď si ľudia skáču do reči a nepočúvajú sa 
a hovoria si zlé veci“ (30812-13). Po otázke čo je súd nasledovala otázka čo je žaloba 
a participanti odpovedali vzájomným dopĺňaním sa: „Keď žalujeme na niekoho, keď 
urobil niečo zlé“ (47827), „keď sa dvaja pohádajú a žalujú na seba“ (47829), „keď niekto 
urobí druhému škodu a ten ho dá na súd“ (47841). Odpoveď na otázku čo je žalovanie, 
bola: „Keď niekto povie na niekoho niečo zlé, čo povedať nemusel“ (33258) a na otázku 
čo znamená kričať bola jedna z odpovedí zvyšovať hlas na niekoho, keď sa nahneváte 
(36354), ale po otázkach a príkladoch zostali participanti pri odpovedi zvyšovať hlas 
(36361). 

Uvádzanie príkladov a protipríkladov na podporu/popretie tvrdení 

Príklady a protipríklady sú jednak súčasťou vyjasňovania pojmov, ale aj procesu 
popisovania a hodnotenia javov. Podporujú alebo popierajú tvrdenie. V Bloomovej 
taxonómii cieľov (porov. Krathwohl, 2014) zameraných na rozvoj kognitívnych 
schopností sa uvádzanie príkladov považuje za znak porozumenia. V diskusii členov 
fokusných skupín sa ukazuje, že nejasné alebo nesprávne príklady svedčia 
o nedostatočnom porozumení, ale aj naopak, uvedenie dobrého príkladu potvrdzuje 
porozumenie. Správnej formulácii definície často chýba adekvátna lexika, preto 
používajú aj príklady. Veľmi zriedkavým javom v diskusii bolo uvedenie protipríkladov. 
K uvedeniu príkladov sú participanti vyzývaní alebo ich sami uvádzajú na podporu 
svojho tvrdenia či vysvetlenia. Napríklad na otázku kto je lenivec bola jedna z odpovedí 
spachtoš, ale pri vyjasňovaní oboch pojmov – na ich rozlíšenie – použil participant 
príklad: „Lenivec síce ráno vstane, ale keď mu dajú prácu, tak ju do večera neurobí; 
zato spachtoš vstane neskoro, urobí prácu a možno ide znovu spať“ (3452-3453). Ako 
príklad na tvrdenie, že blondínky sú hlúpe, použil participant argument, že sú o tom 
vtipy, a hneď jeden povedal (10803). Iný participant uviedol, že to nie je dobrý príklad, 
avšak protipríklad neuviedol (10807). Na otázku čo je nadávka, povedal participant, že 
mrzké slovo a uviedol príklad: „Ty hnusník hnusný“ (14693). Ďalší participant na 
podporu svojho tvrdenia o nadávke použil ako príklad analógiu: „Ako keď je nejaký 
tank, ide naňho druhý tank a ten si niečo nabije a potom to musí vybiť; vybije si zlosť“ 
(14706-08). Pri otázke aký je rozdiel medzi menom, prezývkou a nadávkou, bol 
uvedený príklad: „Meno je Andrej, prezývka je Jeleň alebo upír, lebo sa naňho podobá, 
a nadávka je blbec alebo opičiak“ (32770-72). Na vysvetlenie tvrdenia, že ľudia sú 
rovnakí, a predsa sú odlišní použili participanti tieto príklady: „Dvojičky sú rovnaké, ale 
inak sú rôzne“ (25648). „Rovnakí sme v tom, že sme ľudia, ale ona má iné oblečenie“ 
(26103). „Dve dievčatá majú rovnaké záľuby, ale sú to odlišné dievčatá“ (26158). Pri 
otázke či musí človek oslavovať narodeniny, bola odpoveď nie a jeden participant 
argumentoval: „Nie, mne sa to už niekoľkokrát stalo“ (28231), iné odpovede boli: „Keď 
človek nemá s kým oslavovať“ (28243), „keď je niekto chorý“ (28245). Na otázku, prečo 
je škola dobrá, bola odpoveď: „Naučíme sa čítať, rátať a tak...“ (31 395). Pri otázke či 
by sa tieto veci nemohli naučiť doma, participant uviedol: „No nie, lebo napríklad dnes 
sme sa učili trojciferné čísla, a to by sme sa doma nenaučili“ (31398). Pri otázke čo je 
žalovanie a odpovedi, že je to hovorenie zlého na iného, uviedol participant: „Napríklad 
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keď niekto dostane päťku“ (33261). Iný na vysvetlenie slova žalobaba uviedol: „Keď 
niekomu hodia peračník o zem a on ide žalovať“ (47872). Na vysvetlenie pojmu 
hádanka uvádzali participanti príklady, ktoré sami vymýšľali k určeným slovám: „Keď ju 
vyzlečieš, začnú ťa štípať oči“ (cibuľa), (51963). „Zo stromu nás učí“ (sova), (51991). 
„Hýbe sa, a predsa sa nepohne“ (niť klbka vlny), (52019). V diskusii sme sa stretli aj 
s uvedením protipríkladu. Na vysvetlenie pojmu smiešny, či na otázku kto je smiešny 
odpovedal participant: „Ten, kto sa smeje, keď je šťastný, lebo dostal nejaký darček, 
darí sa mu...“ (6115), iný participant zareagoval: „Ale keď niekto spadne z bicykla a 
poraní sa, tak je smutný, ale iným je to smiešne“ (6157). 

Otázky v diskusii žiakov 

Miesto otázok v slovenskej edukácii je dlhoročným problémom. Žiaci sa pýtajú veľmi 
málo a ešte menej k problematike učiva; najviac otázok kladie učiteľ a sú to otázky 
zamerané najmä na zapamätanie a pochopenie učiva (Gavora, 2005). Správne 
utvorená otázka je však jednou z charakteristík kritického myslenia. Základnými 
otázkami vo filozofickom dialógu sú prečo (otázka na príčinu), načo (otázka na účel, 
zmysel), čo (otázka na podstatu), ale rovnako dôležité sú otázky typu ako, kde, kedy, 
čo, pretože sú nasmerované na poznatok, súvislosti, analýzu, hodnotenie aj kreativitu. 
Na pochopenie problematiky sa používa otázka Čo znamená..., ale aj výzva Vysvetli to. 
Pri vzájomnom dialógu sú pre rozvoj kritického myslenia dôležité otázky, ktoré si kladú 
participanti navzájom: Čo si myslíš? Ako to vieš? Prečo si to myslíš? Je to vždycky tak? 
Ako si môžeš byť taký istý? Zamerali sme sa na podnety, ktoré vzbudili tvorbu otázok, 
ako aj na typy otázok. Keďže žiaci majú problém s pýtaním sa v škole, tento problém sa 
ukázal ako aktuálny aj počas diskutovania na krúžku. Dôvody otázok detí bývajú rôzne. 
Buď sa pýtajú preto, lebo chcú poznať a rozumieť, alebo preto, že poznajú odpoveď 
a chcú ju povedať pred ostatnými, alebo ich niečo trápi a chcú poznať riešenie. 
V krúžku sa vyskytli aj otázky ako reakcia na podnet, niekedy to boli otázky pre otázky. 
Participanti začali klásť otázky až po niekoľkých stretnutiach často na výzvu, aby sa 
sami niečo spýtali k téme. Spočiatku kládli menej také otázky, ktorými sa obracali na 
seba navzájom. 

Počas cvičenia na dopĺňanie vety Je dobrý deň na... odpovedal participant: „...na 
rabovanie“ (5231) a iný participant položil otázku zameranú na porozumenie pojmu: 
„Čo je rabovanie?“ (5235). Na niektoré otázky dali participanti protiotázky smerujúce na 
vyjasnenie prvej položenej otázky. Pedagóg sa opýtal: „Je to, čo sa nám sníva, 
skutočné?“ Participant zareagoval: „A čo sa sníva?“ (13437). Pedagóg: „Je skutočné to, 
čo mi vŕta v hlave?“ Participant: „Ako vŕta? Že mi chodí po hlave?“ (13710). Pri 
vyjasňovaní pojmu kto je rodič, odpovedal participant, že ten, kto sa stará o deti. 
Pedagóg sa spýtal, či sa učiteľka nestará o deti a iný participant zareagoval otázkou: „O 
ktoré deti?“ (15358). Objavili sa aj otázky na potvrdenie svojej odpovede alebo na 
posilnenie sebavedomia. Participant povedal, že filozofovanie je pátranie, pedagóg 
reagoval: „A po čom pátrame?“ Participant sa spýtal: „To som fakt dobre povedal, že 
pátranie?“ (14653). Po ďalšej diskusii zareagoval opäť otázkou: „Naozaj som to dobre 
povedal?“ (14665). Participanti svojimi otázkami reagovali aj na seba s cieľom vyjasniť 
alebo spochybniť odpoveď. Participant hovoril o tom, čo robia na hodine informatiky, iný 
sa pochybovačne spýtal: „Vy sa na informatike učíte ako opraviť počítač?“ (9558). Iná 
reakcia vznikla, keď jeden participant povedal, že na začiatku dal Boh pravidlá ľuďom: 
„Ako mohli vedieť pravidlá ľudia na celej zemeguli?“ (9941) Keď jeden participant 
povedal, že priatelia sú dvaja ľudia, iný sa spýtal: „Prečo si povedal, že dvaja?“ 
(23334). V inej situácii položil jeden participant otázku k prečítanému príbehu: „Ako 
môže myš plávať v rieke pod vodou?“ (22291) Druhý participant na jeho otázku 
zareagoval otázkou: „Čo ak to nebola rieka?“ (22303). Na otázku čo je hádanka, 
odpovedal jeden participant: „Keď niekto dá otázku, na ktorú máme dať odpoveď“ 



250 

 

 

Edukácia. Vedecko-odborný časopis.                                                                              Ročník 1, číslo 1, 2015 

(48204). Iný odpovedal: „Otázka, ktorú položí jeden človek druhému, či to vie, či nevie 
(48205). Reakciou bolo: „A čo je to otázka?“ (48206), na čo predchádzajúci participant 
upravil svoje tvrdenie: „Keď sa pýtame na to, čo sme sa neučili“ (48207). Počas 
vyjasňovania pojmu súd povedal jeden participant, že je to budova, v ktorej sa súdi. Iný 
sa spýtal: „A čo znamená súdiť?“ (45525). Pri prezentácii svojho životného sna boli 
participanti vyzvaní, aby si navzájom kládli otázky, ak ich zaujímajú odpovede. V tejto 
úlohe sa objavili otázky bez známok formalizmu: „Odkiaľ si sa dozvedel 
o nosorožtekovi? Vieš, kde žije?“ (40451). „Ako by si to UFO postavil?“ (40553). „Prečo 
chceš letieť do vesmíru?“ (40567). „Ako chceš jazdiť po svete?“ (40608). „Kde vezmeš 
peniaze na cestovanie?“ (40621). Počas diskusií sa objavili aj formálne otázky, a to 
vtedy, keď boli participanti vyzvaní, aby položili otázky súvisiace s prečítaným textom, 
navyše im už položené otázky slúžili ako algoritmus. Nové otázky sa začínali rovnakým 
opytovacím zámenom: „Prečo Blanka hovorila, keď jedla?“ (30607). „Prečo išli do 
reštaurácie?“ (28163) „Prečo išli na terasu?“ (28164) „Prečo strčila Blanka do Jurka?“ 
(25284). „Prečo bol Jurko za Arturom? (39428). Po otázke, či chcú na tieto svoje otázky 
diskusiu, odpovedali, že nie. Kládli však aj otázky, na ktoré chceli diskutovať alebo na 
ktoré chceli dostať odpoveď: „Prečo sa volá Blanka Blanka, keď blanku má žaba na 
nohách?“ (25620). „Koľkokrát za život oslavujeme narodeniny?“ (28057). „Prečo 
niektorí ľudia nechcú iným pomôcť?“ (30383). Pri diskusii o spolužiakovi, ktorého 
nemajú radi, sa spýtal jeden z participantov: „Prečo váš spolužiak robí zle?“ (41649). 
Ďalší po čase navrhol odpovedať na otázku čo je na tom spolužiakovi dobré (41838). 

 

Záver 

Náš výskum ukazuje, že žiaci vo veku 9 – 11 rokov sú schopné v diskusii a v procese 
vyjasňovania definovať alebo opisovať pojmy, že dokážu svoje definície 
a charakteristiky opraviť, vedia k svojim tvrdeniam uvádzať príklady, avšak uvádzanie 
protipríkladov je zriedkavé. Príčinou je krátka skúsenosť s diskutovaním, ale aj 
nezáujem o tému, na ktorú sa diskutuje. Na druhej strane však počet uskutočnených 
diskusií stačil na to, aby sa participanti začali pýtať a aby si kládli otázky navzájom. 

Výskum, ktorého výsledky uvádzame, nie je ukončený, pokračujeme v sledovaní 
ďalších znakov rozvoja kritického myslenia a súčasťou výskumu je aj pozorovanie 
a analýza kreatívneho a angažovaného myslenia žiakov, ako aj etický a sociálny 
rozmer hľadajúceho spoločenstva. Ambíciou je na získaných výsledkoch postaviť 
niekoľko hypotéz a tie perspektívne overovať v kvantitatívnom výskume. 
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