
Kritické myslenie



Aké zručnosti budeme  
potrebovať v budúcnosti?



• Informácie nikdy neboli dostupnejšie 
• Selekcia informácií nie je v rukách užívateľov 
• Hypertext nahradil text  
• Clickbait nahrádza čítanosť  
• Video a obraz ďalej poráža text 
• Wicked problems - čelíme komplexným problém 
• Pozornosť ľudí klesá 

Čo sú trendy?



Čo všetko je kritické myslenie?



	 •	Analyzovať informácie

	 •	Pochopiť informácie

	 •	Zhodnotiť ich kvalitu

	 •	Vedieť ju objasniť ďalším ľuďom

	 •	 Interpetovať

	 •	Vyvodiť z nej nové závery

	 •	Zvážiť správnosť záverov

	 •	Vyriešiť nimi nejaký problém

	 •	Zdôvodniť to




• Riešenie problémov (Problem Solving)

• Analýza kľúčových príčin (Root Cause Analysis)

• Vyhodnocovanie a interpretácia informácií (Information 

Evaluation and Interpretation)

• Argumentácia a zdôvodňovanie (Argumentation and 

Reasoning)

• Chyby v myslení a argumentácii (Thinking and Argumentation 

fallacies)

• Tvorba rozhodnutí (Decisions making)

• Identifikácia a používanie rôznych štýlov myslenia (Thinking 

styles identification and use)




Príklad z praxe



Lopta a pálka stoja spolu 1 
euro a 10 centov. Pálka stojí 
o 1 euro viac ako lopta.

Koľko stojí lopta?



Hráči dostali 50 € a musia sa 
rozhodnúť či: 

A) Nechajú si 30 € 

D) Riskujú šancu 50:50, že 
získajú celý 50 € alebo nič 43%



Hráči dostali 50 € a musia sa 
rozhodnúť či: 

A) Stratia 20 € 

D) Riskujú šancu 50:50, že 
získajú celý 50 € alebo nič 61%





Priveľa informácií?  
Silne filtrujeme 

Nevieme pochopiť?  
Domyslíme si čo nám chýba 

Potrebujeme konať rýchlo?  
Skočíme rýchlo k záverom



Problém - preplnený útulok



Problém - riešenie?

+



Preplnený útulok - príčina?



Našli riešenie



RED model



Rozpoznať argumenty, predpoklady, dôkazy, 
informácie, príčiny 

Evaluovať (vyhodnocovať) argumenty, kritéria, 
ciele, hodnoty, dopady, kontext, tendenčnosť, 
porovnania

Dať závery, na základe čoho a aké informácie  
môžu zmeniť rozhodnutia



Tvrdenie

Vysvetlenie

Dôkaz

• Neverte len tvrdeniam

• Požadujte zdôvodnenia

• Počkajte si na dôkazy

Argument
3 Dobré rady



5 X prečo?



1. Kto informáciu prináša?  

2. Prečo sa mu nedá veriť? 

3. Aký môže mať skrytý záujem? 

4. Ako to môže vedieť? 

5. Z akého iného zdroja si to viem overiť?  

Ako neskočiť na hlúposť?



• Hľadať argumenty a protiargumenty - debatovať 
• Riešiť komplexné hádanky 
• Analyzovať a riešiť problémy
• Overovať informácie
• Predpokladať dôsledky
• Hľadať logické chyby

Ako trénovať kritické myslenie?



Martin Burgr lektor kritického myslenia 
Web: www.kritickemyslenie.sk 
Mail:  info@kritickemyslenie.sk 
Tel:    +421 948 511 487 
facebook.com/akademiakritickehomyslenia

Akadémia  
kritického myslenia

http://www.kritickemyslenie.sk
mailto:info@kritickemyslenie.sk?subject=
http://facebook.com/akademiakritickehomyslenia

