
Příloha č. 1 – Myšlenková mapa – žák A 

 

  



Příloha č. 2 – Pětilístek – žák A 

 

  



Příloha č. 3 – Myšlenková mapa – žákyně B 

 

  



Příloha č. 4 – Pětilístek – žákyně B 

 

  



Příloha č. 5 - Myšlenková mapa – žák C 

 

 

  



Příloha č. 6 – Pětilístek – žák C 

 

  



Příloha 7 

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi žáky prvního ročníku Lauderových škol 

Která z těchto nabízených aktivit Tě baví? 

                  

 

Nabídka odpovědí Počet odpovědí Procentuální vyjádření 

 Myšlenkové mapy 15 21 % 

Brainstorming 14 19 % 

Pětilístek 14 19 % 

Značky I.N.S.E.R.T. 15 21 % 

Řízené čtení 14 19 % 

 

Pracuješ na těchto aktivitách raději sám, ve dvojici nebo ve skupině? 

 

 

Nabídka odpovědí Počet odpovědí Procentuální vyjádření 

sám 7 23 % 

ve dvojici 13 43 % 

ve skupině 10 33 % 

 

 

 



Když se při práci ve skupině na řešení neshodnete, jak situaci vyřešíš? 

 

 

 

Nabídka odpovědí Počet odpovědí Procentuální vyjádření  

pokusím se domluvit a 
najít řešení 

14 88 % 

neustoupím, budu trvat 
na svém 

2 13 % 

změním skupinu 0 0 % 

 

Pracuješ na těchto úkolech aktivně? 

 

 

 

 

Co Tě na těchto aktivitách baví?  

baví mě úplně všechno, protože to děláme často a já ráda chodím do školy, protože mě to všechno 

baví baví mě prostě všechno baví mě, že můžu vymýšlet různé věci, že hodně píšeme. řízené čtení se 

mi nelíbí, protože chci prostě číst dál a musím čekat baví mě vytvářet mapy a při brainstormingu mě 

baví, že všichni dají své nápady dohromady. pětilístek mě baví, ani nevím proč, značky, protože si pak 

líp pamatuju, o čem jsme četli a čtení, protože odhalujeme, jak to bude pokračovat baví mě pracovat 

ve dvojici a baví mě, že můžu napsat všechno, co vymyslím.baví mě úplně všechno a hlavně když 

Nabídka odpovědí Počet odpovědí Procentuální vyjádření 

ano 12 75 % 

jak kdy 4 25 % 

ne 0 0 % 

nikdy 0 0 % 



pracujeme ve dvojici, to je nejlepší baví mě všechno kromě brainstormingu, protože ho děláme 

pořád baví mě na nich všechno Baví mě značky a čtení, protože si všechno dobře pamatuju. Ale moc 

mě nebaví mapy, brainstorming a pětilístek, protože pak musim prezentovat baví mě, že hodně 

přemýšlím a že si představuju různé věci, hraju si na detektiva baví mě, že přemýšlím a že jenom 

něco neopisuju, ale že píšu to, co vymyslím. Při čtení mě baví, že si hraju na detektiva a značky mě 

baví protože když někdo čte nahlas pomalu, mám dost času si udělat značky a nenudím se baví mě 

pracovat ve skupině baví mě, že si představuju různé věci a že nic není špatně. baví mě čtení se 

značkama, pak si na všechno líp vzpomenu že přemýšlím, můžu napsat všechno, co mě napadne, 

baví mě prezentovat, co jsem vymyslel, při řízeném čtení mě baví předvídat baví mě se domlouvat s 

kamarádem a pracovat společně 



Příloha 8.              

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi pedagogy prvního stupně ZŠ 

Na jakém typu ZŠ učíte?  

 

Nabídka odpovědí Počet odpovědí Procentuální vyjádření 

 
tradiční typ ZŠ 

                 20 67 % 

 
alternativní ZŠ (Montessori, 
Waldorf) 

                           3 10 % 

 
inovativní ZŠ (Začít spolu..) 

              5 17 % 

Ostatní                           2 7 % 

 

Mezi respondenty byli učitelé z Montessori školy a ze školy, kde jsou Walfdorské 

třídy. Dále pak ze škol, kde využívají program Začít spolu a pedagogové z bilingvních 

tříd.   

 

V jakém ročníku učíte?  

 



Nabídka odpovědí Počet odpovědí Procentuální vyjádření 

1. třída 10 23 % 

2. třída 3 7 % 

3. třída 13 30 % 

4. třída 10 23 % 

5. třída 5 11 % 

smíšené třídy 3 7 % 

 

Znáte metody kritického myšlení? 

 

Nabídka odpovědí        Počet odpovědí Procentuální vyjádření 

ano 29 97 % 

ne 1 3 % 

   

Používáte metody kritického myšlení ve své výuce? 

 

 

Nabídka odpovědí         Počet odpovědí Procentuální vyjádření 

ano 30 100 % 

ne 0 0 % 

 

Odpověď na tuto otázku mě mile překvapila, protože všichni z dotazovaných, metody 

kritického myšlení zařazují do svých vyučovacích hodin.  

 

Jak často zařazujete metody kritického myšlení do vyučování?   



 

 

Nabídka odpovědí Počet odpovědí Procentuální vyjádření 

téměř denně 10 33 % 

příležitostně 17 57 % 

nikdy 0 0 % 

Ostatní 3 10 % 

Učitelé, kteří odpověděli „ostatní,“ uvedli, že metody kritického myšlení zařazují do 

výuky nepravidelně, podle probírané látky a dosažených schopností žáků. Jedná se o učitele, 

kteří nemají svou kmenovou třídu.  

Jak reagují Vaši žáci na metody kritického myšlení? 

 

Nabídka odpovědí Počet odp. Procenta 

jsou zvídaví, pracují aktivně 24 77 % 

standardně, oproti běžné výuce nevidím 
změnu 

5 16 % 

nebaví je 0 0 % 

Ostatní 2 6 % 

Respondenti, kteří zaškrtli odpověď „ostatní,“ uvedli, že nejsou schopni odpovědět 

jednoznačně, protože na některé aktivity reagují žáci velmi aktivně, na jiné standardně a 

některé v nich podněcují až příliš hlučnou debatu. 

 

Které z následujících metod používáte ve své výuce?  



  

Nabídka odpovědí Počet odpovědí          Procentuální vyjádření 

Myšlenkové mapy 22 12 % 

Brainstorming 29 15 % 

Volné psaní 18 10 % 

Klíčová slova 13 7 % 

Srovnávací tabulka 4 2 % 

Kostka 4 2 % 

Vennův diagram 8 4 % 

Systém značek I.N.S.E.R.T. 9 5 % 

Řízené čtení 21 11 % 

Kooperativní učení 13 7 % 

Pětilístek 20 11 % 

Podvojný deník 7 4 % 

T - graf 2 1 % 

Zpřeházené věty              18                                    10 % 

 

 



Je podle Vás některá z metod skutečně efektivní a proč? 

Na tuto otázku respondenti nejčastěji odpovídali, že skutečně efektivní jim připadá 

brainstorming a myšlenkové mapy a jako důvod uváděli, že žáky nejen aktivují, ale také je 

podněcují k hlubšímu zamyšlení, neexistuje zde špatná odpověď a tak všichni žáci mají 

možnost zažívat pocity úspěchu. Někteří z respondentů ve svých odpovědích uvedli, že 

metody byly navrženy tak, aby efektivní byly, ale podmínkou je jejich správné používání a 

připravenost učitele. Za další efektivní metody pedagogové označily zřízené čtení a značky 

I.N.S.E.R.T. a to z toho důvodu, že během čtení aktivizují všechny žáky.  

 

Je podle Vás některá z metod příliš náročná? Která, proč?  

V odpovědích na tuto otázku byla nejvíce zastoupena metoda kostka a to z důvodu 

časové náročnosti a také náročnosti na pochopení. Dále pedagogové uváděli, že jim metody 

přijdou náročné v tom, že žáci se s nimi musí nejprve seznámit a musí jim být dopřán dostatek 

času s ohledem na jejich individualitu. Dalších z uvedených důvodů náročnosti některých 

metod kritického myšlení a to řízeného čtení byl uveden důvod velké náročnosti na přípravu 

učitele. Další zastoupenou metodou bylo volné psaní a jako důvod bylo uvedeno, že v nižších 

ročnících prvního stupně nejsou ještě pevně ukotveny písařské dovednosti, takže je tato 

metody pro žáky velmi obtížná. Někteří z respondentů uváděli, že jim metody náročné 

nepřipadají, protože se dají upravit vzhledem k věku a k dosaženým výsledkům žáků a to 

např. volné psaní – zkrácení časové dotace, pětilístek -> trojlístek.  

 

Z jakých důvodů zařazujete metody kritického myšlení do své výuky? 

Mezi odpověďmi se často opakovala, že se jedná o efektivní metody, které žáky 

aktivizují a ti pak skutečně přemýšlejí. Učí se formulovat své myšlenky, objevovat, řešit 

problémy, spolupracovat, rozvíjet komunikaci. Velmi časté také bylo, že žáky tyto aktivity 

baví a oproti klasickým hodinám je znatelný posun ve vypracovávání úkolů, které jsou 

promyšlenější a prokazují velkou dávku hlubokého zamyšlení. Několik učitelů také uvedlo, že 

práce s metodami kritického myšlení velmi baví je osobně a že tím, že předávají své nadšení, 

děti mají z práce také větší radost. Jako další důvody pro zařazování těchto metod do výuky 

bylo uváděno, že jsou metody zábavné, dochází při nich k propojování starého s novým, 

k tříbení informací, k rozvíjení čtenářské gramotnosti, ozvláštní běžnou vyučovací hodinu, 

otvírají diskuzi, podporují respektující atmosféru ve třídě.  



 

Podporují metody kritického myšlení tzv. myšlení vyššího řádu?  

 

 

Nabídka odpovědí Počet odpovědí Procentuální vyjádření 

ano 19 63 % 

spíše ano 10 33 % 

spíše ne 1 3 % 

ne 0 0 % 

Ostatní 0 0% 

 

Jsou metody kritického myšlení vhodné k reflexi výsledků učení? 

 

 

Nabídka odpovědí Počet odpovědí Procentuální vyjádření  

ano 15 50 % 

spíše ano 12 40 % 

spíše ne 3 10 % 

ne 0 0 % 

Ostatní 0 0 % 

 



Podporují metody kritického myšlení objevování a experimentování? 

 

Nabídka odpovědí Počet odpovědí Procentuální vyjádření 

ano 29 94 % 

ne 1 3 % 

Ostatní 1 3 % 

 

Učitel, jehož odpověď byla „ostatní,“ argumentoval tím, že některé metody objevování 

podporují, ale některé ne. Metody, které podle tohoto pedagoga objevování a experimentování 

nepodporují, jsou metody Zpřeházených slov, Podvojný deník a klíčová slova.  

Vychází metody kritického myšlení z předchozích zkušeností žáků? 

 

 

Nabídka odpovědí Počet odpovědí Procentuální vyjádření 

ano 29 97 % 

ne 0 0 % 

Ostatní 1 3 % 

 

Zvolení odpovědi „ostatní“ bylo respondentem okomentováno následovně: „Některé 

metody vycházejí z předchozích zkušeností, ale některé ne. Bylo by lepší specifikovat a 

upřesnit otázku.“ 

 

 

 



Podporují metody kritického myšlení kladení otázek? 

  

 

Nabídka odpovědí Počet odpovědí Procentuální vyjádření 

ano 26 81 % 

ne 3 9 % 

Ostatní 3 9 % 

 

U této otázky byly komentáře u zvolené možnosti „ostatní“ téměř totožné a komentář 

byl následující: „Některé metody ano, některé ne.“  

 

Podporují metody kritického myšlení sebehodnocení? 

 

 

Nabídka odpovědí Počet odpovědí Procentuální vyjádření 

ano 23 77 % 

ne 2 7 % 

Ostatní 5 17 % 

 

Komentáře ke zvolené odpovědi „ostatní“ byly následující: 1) Metody kritického myšlení 

spíše podporují reflexi, která může být podkladem pro sebehodnocení. 2) Některé metody 

ano, některé absolutně ne. 3) Nemyslím si, že by podporovaly sebehodnocení, ale žáka mohou 

touto cestou nasměrovat. 4) Je důležité uvědomit si, že reflexe není sebehodnocení. 5) 

Některé z metod jsou velmi vhodné a vlastně vytvořené pro reflexi, ale to není to samé jako 

sebehodnocení.  



Jsou metody kritického myšlení vhodné k rozvíjení celostního přístupu vzdělávání? 

 

Nabídka odpovědí Počet odpovědí Procentuální vyjádření 

ano 17 57 % 

spíše ano 13 43 % 

spíše ne 0 0 % 

ne 0 0 % 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 9 – Dotazník  - žáci 

 

  



Dotazník pro žáky 
*Povinné pole 

Jaké z těchto aktivit Tě baví? * 

o  Myšlenkové mapy 

o  Brainstorming 

o  Pětilístek 

o  Značky I.N.S.E.R.T. 

o  Řízené čtení 

Pracuješ na těchto aktivitách raději sám, ve dvojici nebo ve 

skupině? * 

o  sám 

o  ve dvojici 

o  ve skupině 

Když se při práci ve skupině na řešení neshodnete, jak situaci 

vyřešíš? * 

o  pokusím se domluvit a najít řešení 

o  neustoupím, budu trvat na svém 

o  změním skupinu 

Pracuješ při těchto úkolech aktivně? * 

o  ano 

o  jak kdy 

o  ne 

o  nikdy 

Co Tě na těchto aktivitách baví? * 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 10 – Dotazník - učitelé 

 



Dotazník
 

Metody kritického myšlení 

Dotazník pro učitele

 
Na jakém typu ZŠ učíte?*Povinné 

  tradiční typ ZŠ 

  alternativní ZŠ (Montessori, Waldorf) 

  inovativní ZŠ (Začít spolu..) 

  Jiné:  
V jakém ročníku učíte?*Povinné 

  1. třída 

  2. třída 

  3. třída 

  4. třída 

  5. třída 

  smíšené třídy 
Znáte metody kritického myšlení?*Povinné 

  ano 

  ne 
Kde jste se s metodami kritického myšlení seznámili?*Povinné 

  při studiu na vysoké škole 

  v praxi 

  na vzdělávacích kurzech 

  Jiné:  
Používáte metody kritického myšlení ve své výuce?*Povi nné 

  ano 

  ne 
Jak často metody kritického myšlení zařazujete do výuky?*Povinné 

  témeř denně 

  příležitostně 

  nikdy 

  Jiné:  
Jak reagují Vaši žáci na metody kritického myšlení?*Povinné 

  jsou zvídaví, pracují aktivně 

  standartně, oproti běžné výuce nevidím změnu 

  nebaví je 

  Jiné:  
Používáte ve své výuce třífázový model učení E-U-R? 



  ano 

  ne 

  Jiné:  
Které z následujících metod kritického myšlení používáte ve výuce? *Povinné 

  Myšlenkové mapy 

  Brainstorming 

  Volné psaní 

  Klíčová slova 

  Srovnávací tabulka 

  Kostka 

  Vennův diagram 

  Systém značek I.N.S.E.R.T. 

  Řízené čtení 

  Kooperativní učení 

  Pětilístek 

  Podvojný deník 

  T - graf 

  Zpřeházené věty 
Je podle Vás nějaká metoda skutečně efektivní? Prosím, uveďte důvod proč.*Povinné 

 
  
Je podle Vás některá z metod příliš náročná? Která? prosím, uveďte důvod proč.*Povinné 

 
  
Můžou sloužit metody kritického myšlení k individualizaci ve výuce? *Povinné 

  ano 

  spíše ano 

  spíše ne 

  ne 

  nevím 
Máte jako pedagog dostatek informací o metodologii kritického myšlení?*Povinné 

  ano 



  spíše ano 

  spíše ne 

  ne 
Z jakých důvodů zařazujete metody kritického myšlení do svých hodin? *Povinné 

 
  
Podporují metody kritického myšlení tzv. myšlení vyššího řádu? *Povinné 

  ano 

  spíše ano 

  spíše ne 

  ne 

  Jiné:  
Jsou metody kritického myšlení vhodné k reflexi výsledků učení?*Povinné 

  ano 

  spíše ano 

  spíše ne 

  ne 

  Jiné:  
Podporují metody kritického myšlení objevování a experimentování? *Povinné 

  ano 

  ne 

  Jiné:  
Vychází metody kritického myšlení z předchozích zkušeností žáků?*Povinné 

  ano 

  ne 

  Jiné:  
Propojují metody kritického myšlení nová témata s předchozími dovednostmi a vědomostmi 
žáků?*Povinné 

  ano 

  spíše ano 

  spíše ne 

  ne 

  Jiné:  
Podporují metody kritického myšlení kladení otázek?*Povinné 

  ano 

  ne 



  Jiné:  
Podporují metody kritického myšlení sebehodnocení?*Povinné 

  ano 

  ne 

  Jiné:  
Jsou metody kritického myšlení vhodné k rozvíjení celostního přístupu vzdělávání?*Povinné 

  ano 

  spíše ano 

  spíše ne 

  ne 

 


