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1. ÚVOD 

Nejen čelní představitelé společností musejí v dnešním tržním prostředí neustále činit 

rozhodnutí, řešit problémy a plánovat efektivní opatření, aby pro své společnosti zajistili 

dobrou pozici a umožnili jim tak dosáhnout požadovaného úspěchu a nezbytného rozvoje. 

Situace na globálním trhu vyžaduje od organizace schopnost reagovat pružně na rychlé změny 

podmínek a okolností. V současném silně konkurenčním prostředí lze dosáhnout konkurenční 

výhody pomocí vhodně zvolené strategie organizace. 

Koncepce učící se organizace je založena především na poznatku, 

že ke konkurenceschopnosti podniku přispívají značnou měrou vědomosti a znalosti. 

V moderní společnosti patří vzdělávání a systematické hledání nových příležitostí spolu 

s racionálním rozhodováním k základním předpokladům pro úspěšné dosažení vytyčených 

cílů. Právě vědomosti a znalosti mají velký podíl na tom, že organizace dokáže čelit rychle 

se měnícím konkurenčním podmínkám. 

Možností, jak rozvíjet lidský potenciál v učící se organizaci, je několik. Průběžné 

absolvování školení a kurzů není jedinou a nutně správnou cestou, což si vedení organizace 

musí uvědomit. Zvyšování lidského potenciálu organizace se pak dostává do zcela nové 

dimenze, ve které organizace využívá výhod tzv. zkušenostního učení. Nedílnou součástí je 

přizpůsobení systémů organizace a spoluvytváření firemní kultury podporující tento přístup. 

Schopnost myslet kriticky je v současné době pro manažery téměř nutností, a přesto 

často není manažerům vlastní. Kritické myšlení sehrává v běžném životě jedince významnou 

roli jako prostředek k zajištění správného a nezávislého rozhodování a mělo by být u každého 

v určité míře přítomno. Funguje jako obranný mechanismus mysli, který zabraňuje podlehnutí 

demagogii a napomáhá utvořit si vlastní, logicky opodstatněný názor. 

Cílem této diplomové práce je pomocí analýzy vybraného vzorku manažerů organizace 

nastínit, jak souvisí úroveň kritického myšlení s učením a flexibilitou organizace. Na základě 

provedeného šetření zjišťuje dosahovanou úroveň dovedností kritického myšlení 

u dotazovaných manažerů a demonstruje jeho přínosy jak pro manažery samotné, tak 

pro organizaci jako celek. 
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2. POJETÍ UČÍCÍ SE ORGANIZACE A KRITICKÉHO MYŠLENÍ V  TEORII 

MANAGEMENTU  

Ve druhé kapitole jsou představena teoretická východiska konceptu učících se 

organizací v návaznosti na dosahovanou vysokou úroveň adaptivity a efektivnosti organizace. 

Dále jsou pak prezentovány jednotlivé modely kritického myšlení dle jejich autorů 

a provedeno srovnání dovedností kritického myšlení s dovednostmi vycházejícími 

z manažerských metod. 

2.1. Adaptivita organizace 

Vzhledem k tomu, že organizace jsou především účelovostním seskupením lidí, jejichž 

chování je základem efektivního plnění organizačních úkolů v souladu se strategickým 

záměrem, mimořádnou roli při dosahování úspěšnosti sehrává vedle organizační strategie 

i jejich kultura. Kultura jednotlivce je propojena s kulturou organizace, v níž působí. Kultura 

organizace je v současné době pokládána za důležitý konstrukt, označující komplex 

podmínek, jež mohou rozhodujícím způsobem ovlivnit dlouhodobé ekonomické i jiné 

společensky významné výsledky organizací. Do komplexu úsilí o formování organizační 

kultury bývají zasazovány především rozmanité manažerské praktiky směřující k rozvoji 

organizačních způsobilostí efektivně produkovat a adaptovat se – takové, jako je kupříkladu 

koncepce organizačního rozvoje, koncepce učící se organizace, koncepce znalostního 

managementu, koncepce rozvoje lidského potenciálu, koncepce kulturní podmíněnosti 

organizační úkonnosti. (Mateiciuc 2009). 

Učící se organizace je taková organizace, která systematicky shromažďuje zkušenosti 

a poznatky získané vlastní činností a cílevědomě je využívá k rozvoji a poučení. Podle 

amerického pedagoga Petera M. Sengeho (2007), který se problematikou rozvoje a vzdělávání 

v rámci podniků dlouhodobě zabývá, musí kultura učící se organizace splňovat pět základních 

podmínek:  

Mistrovství v oboru. Pracovníci organizace jsou skutečnými odborníky ve svém oboru. 

To však neznamená, že by zároveň nedokázali vnímat novinky. Mistrovství nechápeme jako 

titul za zásluhy, ale spíše jako kontinuální proces učení se a přemýšlení, způsob práce a postoj 

ke světu. 
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Další podmínkou je způsob myšlení. Pracovníci umějí ve svém uvažování a výkonu 

své role v rámci organizace rozpoznávat vlastní předsudky a nefunkční rutiny. A umějí se jich 

zbavovat, tedy své mentální modely měnit. 

Třetí podmínku lze shrnout jako vytváření a sdílení vizí. Každá organizace sestává 

ze souboru vizí, které zaměstnanci mají o jejím účelu a smyslu. Podstatné představy přesahují 

jednotlivce a jsou sdíleny všemi. Často jsou jen implicitní, a je proto nutné je formulovat 

otevřeně, stále prověřovat jejich funkčnost, v případě potřeby je nově formulovat a hlavně je 

sdílet s ostatními. Jasné a sdílené vize jsou společnými řídícími principy, se kterými se lidé 

ztotožňují a v jejichž rámci si vytvářejí své vlastní vize, které je osobně motivují. 

Čtvrtým bodem je týmové učení. Úspěch každé organizace závisí na součinnosti týmů 

odborníků, kvalitě každého z nich a jejich schopnosti pracovat dohromady. Kultura 

organizace proto musí podporovat ochotu lidí jednat jako tým, ne pouze každý sám za sebe. 

To vyžaduje důvěru, schopnost komunikace (naslouchat, co druzí říkají) a ochotu sdílet 

informace. Základem učících se organizací nejsou špičkoví jednotlivci, ale učící se týmy. 

Poslední podmínkou je systémové myšlení. Organizace je součástí širších vazeb. Právě 

kvůli neschopnosti vidět souvislosti v této dynamice vazeb vzniká řada problémů. Chování 

organizace je výsledkem řady skrytých faktorů, jejichž působení je třeba pochopit. 

Bez systémového myšlení nepomůže zvládnutí předchozích podmínek dosáhnout kýženého 

cíle.  

Jeden z předních odborníků na oblast učení, Chris Argyris, konstatuje, že učení nastává 

během procesu „zjišťování a opravování chyb“. Chybou je myšlena jakákoli odchylka záměru 

od skutečnosti či výsledku. Podle Argyrise pouhé zjištění chyby nemůže být považováno 

za učení. Učení nastává  teprve v okamžiku, kdy je zjištění nebo porozumění následováno 

činem. 

Tzv. Kolbův učební cyklus (viz obr. 2-1) je založen na principu učení se z vlastní 

zkušenosti, na jehož základu je položena i koncepce učící se organizace. Popisuje postup 

efektivního učení se. Vychází ze čtyř základních způsobů učení se (získání konkrétní 

zkušenosti, uvážlivé pozorování, abstraktní teoretizování a aktivní zkoušení). K efektivnímu 

učení dochází tehdy, projde-li proces učení všemi fázemi Kolbova cyklu počínaje konkrétní 

zkušeností. Tento způsob učení je pak nazýván „akčním učením“ nebo též „zkušenostním 

učením“. 
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Obrázek 2-1: Tzv. Kolbův cyklus učení 

 

Koncepce učící se organizace je považována za explanaci vysoce adaptivního 

a efektivního způsobu fungování každé organizace. Je to právě schopnost neustálého učení 

a zlepšování se jak jejích pracovníků, tak organizace jako celku, jež jí umožňuje dosažení 

větší konkurenceschopnosti a flexibility. Vědomým zaváděním kritického myšlení do takto 

nastavené organizace se můžeme vyvarovat některých chyb a tím i časově a zdrojově 

náročných fází ponaučení a hledání nápravných opatření. Je pravděpodobné, že tak sice dojde 

k omezení učícího se cyklu organizace, ale že zároveň vzniknou nové příležitosti a možnosti. 

Zkrácení akční doby na provedení potřebných změn vede ve svém důsledku k dosažení vyšší 

úrovně efektivnosti řízení i rozhodování a také ke schopnosti organizace pružně reagovat 

na vzniklé situace. 

2.2. Pojetí kritického myšlení 

Pojem „kritické myšlení“ pochází z řeckého slova „krinein“ , tedy „rozlišovat“ 

či „posuzovat“. Kritickým myšlením bychom mohli nazvat schopnost nepřebírat tradované 

názory, nepodlehnout prvním dojmům či naléhavosti sdělení a pokusit se o utvoření vlastního 

názoru na základě vědomostí a zkušeností jak vlastních, tak i zkušeností důvěryhodných osob. 

Immanuel Kant je definoval požadavkem „Neboj se užívat vlastního rozumu“.  

Dle Roberta Ennise je kritické myšlení rozumné, reflektivní myšlení, které je zaměřeno 

na rozhodování se, čemu věřit nebo co dělat. 
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Dle Halpernové (1996) je kritické myšlení používání takových kognitivních dovedností 

nebo strategií, které zvyšují pravděpodobnost požadovaného výsledku a myšlení, které je 

účelové, odůvodněné a zaměřené na výsledek – způsob myšlení zahrnutý v řešení problémů, 

formulování závěrů, výpočtu pravděpodobností a vyvozování závěrů, při nichž jsou použity 

dovednosti promyšleně a efektivně v daném kontextu a typu úlohy.  

Kritické myšlení je schopností zabývat se nezávislým a reflektivním (neboli 

hloubavým) promýšlením skutečnosti, schopností myslet jasně a racionálně. Kritické myšlení 

v žádném případě neznamená vyhledávání sporů a kritizování ostatních. Může být použito 

jako podpora pro jiné úhly pohledu a přispět k řešení problémů nebo získávání objektivních 

znalostí. Kritické myšlení je obecná dovednost, kterou je možno uplatnit ve všech profesích.  

Ať už zvolíme jakýkoli druh činnosti, schopnost přemýšlet jasně a racionálně je vždy 

důležitá. Může to být např. práce v oblasti vzdělávání, výzkumu, financí, managementu nebo 

právnických profesí. Avšak schopnost kritického myšlení není omezována žádnou konkrétní 

oblastí. Přemýšlivý přístup spojený s obnažováním skryté struktury jevů, nahlížením 

pod povrch věcí a systematické řešení problémů jsou také přínosem rozvoje každé kariéry. 

Kritické myšlení hraje důležitou úlohu ve „znalostní ekonomii“, tj. ekonomii řízené 

především technologiemi a informacemi. Jedinec musí být schopen vypořádat se se změnami 

rychle a efektivně. „Nová ekonomie“ klade stále větší nároky na intelektové dovednosti 

a na schopnost analyzovat informace a integrovat do řešení problémů různé zdroje vědění.  

Kritické myšlení rovněž obohacuje naši způsobilost argumentovat i jazykové 

a prezentační dovednosti. Systematické myšlení zlepšuje způsob vyjadřování našich myšlenek 

a také srovnávací schopnosti (pokud např. analyzujeme logické struktury textu). 

Kritické myšlení podporuje kreativitu zejména tím, že vyžaduje nejen přijít s novým 

nápadem, ale také vyžaduje, aby byl  navržený postup zároveň relevantní pro danou situaci. 

Kritické myšlení je klíčové pro vyhodnocení nových nápadů, výběr těch nejlepších, případně 

jejich pozměnění. 

Přestože většina lidí zastává názor, že kritické myšlení je důležitá dovednost, vesměs 

není schopna své vlastní myšlení zlepšovat, obohacovat o kritické pohledy, protože kritické 

myšlení je nazýváno „přemýšlením o přemýšlení“ (tedy „meta-thinking“). Vyžaduje pečlivé 

zamyšlení nad principy zamýšlení se a vynaložení vědomé snahy o jejich omezení 

a uplatňování v každodenní praxi, což často vyžaduje dlouhodobý trénink.  
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Osoba myslící kriticky rozumí logickým vazbám mezi myšlenkami, je schopna 

identifikovat, vytvářet a vyhodnocovat argumenty, rozpozná nesrovnalosti a obvyklé chyby 

v uvažování, řeší problémy systematicky, identifikuje důležitost myšlenek a posuzuje hodnoty 

a domněnky jednotlivce (Lau a Chan 2004). 

2.3. Definice kritického myšlení 

Ve známém psychologickém testu schopností kritického myšlení definují Watson 

a Glaser  kritické myšlení jako soubor postojů, znalostí a dovedností. Tento kompozit 

obsahuje: (1) přístupy ke zkoumání zahrnující schopnost rozeznat existenci problémů a přijetí 

obecné potřeby důkazů podporujících pravost tvrzení; (2) znalost povahy platných závěrů, 

abstrakt, a zobecnění, ve kterých je logicky předurčena váha nebo přesnost různých druhů 

evidence; a (3) dovednosti při uplatnění a použití výše zmíněných postojů a znalostí. 

 Kriticky myslící jedinec by měl dle Glaserovy teorie mít tyto schopnosti: 

• rozpoznat problémy, 

• najít funkční prostředky pro seznámení se s problémy, 

• shromáždit a sloučit relevantní informace, 

• rozeznat nevyřčené předpoklady a hodnoty, 

• pochopit a používat jazyk s přesností, jasností a rozlišovací schopností, 

• interpretovat informace, 

• hodnotit důkazy a výroky, 

• rozpoznat existenci logických vztahů mezi tvrzeními, 

• vyvozovat důvěryhodné závěry a zobecnění, 

• podrobit zjištěná zobecnění a závěry zkoumání, 

• vybudovat schémata domněnek na bázi širší zkušenosti, 

• interpretovat úsudky týkající se specifických věcí a vlastností v každodenní praxi. 

Peter A. Facione (2009) chápe kritické myšlení jako účelný samoregulační úsudek 

vedoucí k interpretaci, analýze, ohodnocení a vyvozování, a zároveň jako vysvětlení 

evidentních, konceptuálních, metodologických, kriteriologických a kontextuálních posouzení, 

na nichž je úsudek založen. Kritické myšlení je nezbytné jako nástroj prošetřování a jako 

takové je osvobozující silou ve vzdělávání a silným zdrojem v osobním i občanském životě. 

Přestože kritické myšlení není synonymem dobrého myšlení, kritické myšlení je 

pronikavým a samoupravujícím lidským fenoménem. Kriticky myslící člověk v ideální míře 
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je obvykle zvídavý, dobře informovaný, spolehlivý, otevřené mysli, flexibilní, spravedlivě 

hodnotící, nezaujatý, přísný v úsudku, přístupný k přehodnocování, přímočarý, systematický 

při řešení složitých úkolů, pečlivý při vyhledávání relevantních informací, racionální 

ve výběru kritérií, zaměřený na šetření a vytrvalý při hledání řešení, která jsou maximálně 

přesná s ohledem na předmět a okolnosti dotazování. Vychovat dobře kriticky myslící jedince 

tedy znamená přibližovat se výše zmíněnému ideálu. Kombinuje rozvoj dovedností kritického 

myšlení s výchovou k těmto dispozicím, které konzistentně přinášejí užitečné vhledy, jsou 

základem racionální a demokratické společnosti. 

Michael Scriven a Richard Paul (2007) chápou kritické myšlení jako intelektuálně 

disciplinovaný proces aktivního a obratného vytváření pojmů, používání, analýza, syntéza 

a/nebo ohodnocení informací získaných nebo vytvářených pozorováním, zkušeností, reflexí, 

dedukcí nebo komunikací jako vodítko pro domněnky a jednání. Ve své příkladné formě je 

založeno na obecných intelektuálních hodnotách, které přesahují běžné dělení na: jasnost, 

výstižnost, přesnost, důslednost, důležitost, spolehlivou evidenci, opodstatněné úvahy, 

hloubku, rozsah a spravedlnost. Nese s sebou zkoumání struktur a prvků myšlenky nepřímo 

vyjádřené v každé úvaze: účel, problém, předpoklady, koncepty a empirický základ; úvahy 

vedoucí k závěrům, vyvození a důsledky, námitky, alternativní stanoviska a úhel pohledu.  

Naopak Edward de Bono (1998) nazývá kritické myšlení „cheap thinking“, tedy 

„laciným způsobem myšlení“. Tento výrok opírá o tvrzení, že „kritické myšlení nespravuje 

něco, co není rozbité“. Podle de Bona vede kritické myšlení spíše k tomu, že se lidé snaží 

nacházet jednotlivé chyby místo toho, aby na systém nahlíželi jako na celek a ten se pokusili 

vylepšit. De Bono hovoří o kritickém myšlení jako o faktoru, který potlačuje tvůrčí sílu. 

Zpochybňuje přínosy, jež jsou kritickému myšlení přisuzovány a uvádí, že velký podíl 

na popularitě kritického myšlení má představa, že k novým myšlenkám lze dospět evolučně, 

pomocí malých kroků. Odpůrci de Bona však konstatují, že kritické myšlení může být 

přirovnáno k obrannému reflexu organismu a mělo by tedy být vždy zastoupeno.  

2.4. Různá pojetí kritického myšlení  

Současné manažerské myšlení se zdá být přesyceno bezpočtem teoretických, 

metodologických a technologických koncepcí, modelů a receptur k řešení nejrůznějších 

problémů manažerské praxe. Při hlubším pohledu na tyto modely a koncepce však v mnoha 

případech shledáváme, že rozdíly mezi nimi jsou jen kosmetického charakteru, 

že rozhodujícím generátorem těchto rozdílů je v mnoha případech autorská ctižádost 
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a komerční zájem tvůrců, avšak de facto se jedná o projev jakési „konceptuální synonymie“ 

(Mateiciuc 2000). Také mezi modely kritického myšlení představenými v diplomové práci je 

patrná tato synonymie, proto nejsou vždy prezentovány v plné šíři.  

2.4.1. Dovednosti kritického myšlení dle Petera A. Facione  

Na obrázku 2-2 je znázorněn seznam mentálních schopností, postojů a zvyků 

prezentovaný Peterem A. Facione (2009). Odborníci na ně odkazují při řešení problémů, 

neboť tyto schopnosti zahrnují kognitivní dovednosti a dispozice. Zde uvedené kognitivní 

dovednosti označují odborníci jako samotné jádro kritického myšlení: interpretace, analýza, 

ohodnocení, odvozování nebo dedukování, explanace a seberegulace. Při charakterizování 

kognitivních dovedností – mentálních schopností – zapojených do kritického myšlení 

pracujeme s následujícími pojmy:  

 

 

Obr. 2-2: Klí čové dovednosti kritického myšlení podle Petera A. Facione 

 

Interpretace znamená porovnání a vyjádření významu nebo důležitosti široké škály 

zkušeností, situací, dat, událostí, úsudků, konvencí, domněnek, pravidel, procedur a kriterií. 

Interpretace zahrnuje následující sub-dovednosti - kategorizaci, dekódování důležitosti 

a upřesnění významu. Příkladem interpretace je rozpoznání problému a jeho nezaujatý popis 

nebo rozpoznání úmyslu člověka z výrazu jeho tváře, rozlišení hlavní myšlenky od vedlejších 

v textu, vystavění zkušební kategorizace nebo způsob organizace studia, parafrázování cizích 

myšlenek vlastními slovy nebo upřesnění, co znamená značka, diagram či graf. Dále 

např. identifikace autorova důvodu, myšlenky nebo úhlu pohledu. 
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Analýza znamená identifikaci zamýšlených a skutečných deduktivních vztahů mezi 

výroky, otázkami, koncepty, popisy nebo jinými formami zastoupení zamýšlenými jako 

vyjádření domněnky, úsudku, zkušeností, důvodů, informací nebo názorů, zkoumání 

myšlenek. Sub-dovednostmi analýzy jsou detekování a analýzy argumentů. Příkladem 

analýzy mohou být identifikace podobností a odlišností mezi dvěma přístupy řešení daného 

problému, identifikace nevyřčených předpokladů, vymezení způsobu vyjádření hlavního 

závěru a různých důvodů pro jejich podporu či zamítnutí, nastínění vztahů mezi větami či 

odstavci a interpretace hlavního cíle dané pasáže.  

Evaluaci chápeme jako vyhodnocení spolehlivosti tvrzení nebo jiné znázornění popisu 

vnímání jedince, zkušenosti, situace, úsudky, domněnky nebo názory a vyhodnocení logické 

váhy skutečných nebo zamýšlených deduktivních vztahů mezi výroky, popisy, otázkami nebo 

jinými formami představení. Například posouzení důvěryhodnosti mluvčího, srovnání silných 

a slabých stránek alternativních interpretací, stanovení věrohodnosti zdroje informací, 

posouzení, zda se dva výroky vzájemně negují, nebo posouzení, zda je předložená evidence 

v souladu s vyvozeným závěrem. Dalšími příklady mohou být posouzení, zda vyvozený závěr 

je zcela jistě nebo alespoň velkou měrou v souladu s původním předpokladem; posouzení 

logické síly argumentů založených na hypotetické situaci; posouzení, zda je daný argument 

relevantní nebo vhodný nebo zda má implikaci na danou situací. 

Vyvozování znamená identifikaci a zajištění prvků důležitých k vyvození rozumných 

závěrů; formulaci úsudků a hypotéz; zvážení relevantních informací a vyvození závěrů z dat, 

výroků, principů, evidence, úsudků, domněnek, názorů, konceptů, popisů, otázek nebo jiných 

forem vyjádření. Jako sub-dovednost vyvozování uvádějí odborníci seznam požadované 

evidence, navrhování alternativ a vyvozování závěrů. Příkladem vyvozování je vystavění 

významu z prvků v textu nebo předvídání následných událostí na základě zákonitostí dané 

situace; formulace syntézy příbuzných myšlenek do soudržného celku; provádění řízeného 

experimentu vědeckou cestou a použití správných statistických metod ve snaze potvrdit 

či vyvrátit empirickou hypotézu. Jedinci myslící kriticky musí být schopni nejen 

interpretovat, analyzovat, ohodnocovat a vyvozovat, ale také dovedou popsat své myšlenkové 

postupy a, uplatněním postupu kritického myšlení, opravit své původní názory. Tyto dvě 

dovednosti se nazývají explanace a seberegulace (viz níže). 

Explanace je schopnost prezentovat výstižně a logicky výsledky uvažování jedince, 

tzn. schopnost podat ostatním ucelený pohled v souvislostech: stanovit a posoudit 

rozhodování pomocí jasných, konceptuálních, metodologických, kriteriologických 
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a kontextuálních pohledů; představit uvažování jedince pomocí výstižných argumentů. Sub -

dovednosti v rámci explanace pak popisují metody a výsledky, posuzují procedury, navrhují a 

obhajují kauzální a konceptuální vysvětlení událostí nebo úhlů pohledů a prezentují úplné 

a opodstatněné argumenty v kontextu hledání nejlepších možných vysvětlení. Např. sestavení 

diagramu, který utřiďuje nálezy, zaznamenání současných úvah nad některými důležitými 

a komplexními tématy kvůli referencím v budoucnu, zaznamenání výsledků výzkumu 

a popsání metod a kritérií použitých k dosažení výsledku, navržení grafického ztvárnění, které 

přesně ukazuje vztahy podřízenosti a nadřízenosti mezi koncepty nebo myšlenkami, 

vyjmenování faktorů zvažovaných při udělení výsledné známky.  

Seberegulace je uvědomělé sledování vlastních kognitivních aktivit, prvků použitých 

pro tyto aktivity a vyvozených závěrů, zvláště pak použitím dovedností při analýze 

a ohodnocení úsudků s důrazem na dotazování, potvrzování, validaci nebo opravení buď 

úsudku nebo samotného výsledku. Sub-dovednostmi jsou sebeanalýza a sebekorekce. 

Např. prozkoumání pohledů na kontroverzní problémy s ohledem na možné vlivy vlastní 

osobní zaujatosti nebo osobního zájmu, sebekontrola při naslouchání mluvčímu k ujištění se, 

že rozumíme, co nám mluvčí skutečně sděluje, aniž bychom vnášeli vlastní myšlenky 

a názory, sledování, jak dobře rozumíme nebo chápeme to, co přečteme či zažíváme, oddělení 

vlastních názorů a předpokladů od názorů autora textu, opakovaná kontrola při řešení 

matematických úloh, přizpůsobení rychlosti a způsobu čtení textu v závislosti na materiálu a 

účelu studování textu, revidování vlastních odpovědí, pokud jsme ve své práci nalezli chyby; 

změna závěrů poté, co jsme nesprávně vyhodnotili některé faktory původního rozhodnutí. 

2.4.2. Model kritického myšlení Paula a Elderové  

Tento model kritického myšlení byl představen Richardem Paulem a Lindou Elderovou 

(2005). V současné době je to nejcitovanější a nejpublikovanější model kritického myšlení. 

Dle tohoto modelu je kritické myšlení analýzou myšlení se zaměřením na dílčí části nebo 

skladbu myšlení („prvky myšlenky“), ohodnocením myšlení se zaměřením na kvalitu 

(„univerzální intelektuální standardy“) a zlepšováním myšlení pomocí naučeného 

(„intelektuální rysy“). 



 11 

Model kritického myšlení Paula a Elderové (viz obr. 2-3) je široký. Tím, že používá 

neutrální terminologii, je použitelný ve všech vědních disciplínách, definuje specifické 

kognitivní dovednosti a nabízí zdroje vysoké kvality. 

 

 Obr. 2-3 Model kritického myšlení Paula a Elderové 

 

Model Paula a Elderové se skládá ze tří částí: (a) z prvk ů myšlení (elements 

of reasoning; každá úvaha: má svůj účel; je pokusem něco vyřešit, zodpovědět alespoň 

některé otázky; je založena na předpokladech; vypracována z nějakého úhlu pohledu; 

založena na datech, informacích a důkazech; vyjádřena a zformována pomocí konceptů 

a myšlenek; obsahuje dedukce nebo explanace, s jejichž pomocí vyvodíme závěry, které dají 

datům význam; k něčemu směřuje nebo má na něco dopady a vždy má své důsledky), 

(b) intelektuálních standardů, které by měly být na úvahy aplikovány (intellectual 

standards; veškeré myšlení lze porovnávat s intelektuálními standardy jako 

např. srozumitelnost, výstižnost, preciznost, relevance, hloubka, šíře, logika, dostatečnost, 

významnost a nestrannost. Paul a Elderová dodávají, že toto nejsou jediné intelektuální 

standardy, které můžeme používat, jsou podle nich těmi nejzákladnějšími. Myslet kriticky 

vyžaduje osvojení si těchto intelektuálních standardů. Jedinci myslící kriticky ohodnocují 

myšlení svoje i myšlení ostatních použitím těchto standardů uvažování), a (c) intelektuálních 

rysů spojených s kultivovaným kriticky myslícím jedincem, které vyplynou z použití 

intelektuálních standardů na prvky myšlení (intellectual traits; důslednou aplikací 

intelektuálních standardů na prvky myšlení rozvíjíme následující rysy: intelektuální pokora, 
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intelektuální odvaha, intelektuální empatie, intelektuální autonomie, intelektuální integrita, 

intelektuální vytrvalost, důvěra ve zdravý rozum a nezaujatost ).   

Paul a Elderová dále uvádějí, že v procesu postupného osvojování si základních 

intelektuálních dovedností, které vedou ke kritickému myšlení, začneme tyto dovednosti 

postupně používat sobeckým nebo nezaujatým způsobem. Všichni kriticky myslící jedinci by 

měli pěstovat kladné intelektuální vlastnosti (např. intelektuální pokoru, intelektuální 

vytrvalost, intelektuální bezúhonnost, intelektuální kuráž, důvěru ve zdravý rozum, 

intelektuální empatii, atd.). Toto jsou charakteristiky úzce spojené s nezaujatým myšlením, 

které je nazýváno „duší“ kritického myšlení (Facione 1998). Jedinci myslící kriticky používají 

své dovednosti výhradně v souladu s etickými principy.  

Ve zkratce je dle Paula a Elderové kritické myšlení nezávislé, sebeukázněné, 

kontrolované a samoopravné. Má za následek efektivní řešení problémů a komunikaci, 

zavazuje se k překonání vrozeného egocentrismu a sociocentrismu. Dle Paula a Elderové 

dobře kriticky myslící člověk: 

• klade podstatné otázky a upozorňuje na problémy tím, že je formuluje jasně a přesně, 

• sbírá a vyhodnocuje relevantní informace, k efektivní interpretaci používá abstraktní 

myšlenky, 

• vyvozuje logicky odůvodněné závěry a řešení, testuje je pomocí relevantních kriterií 

a standardů, 

• myslí otevřeně v rámci alternativních myšlenkových systémů, v případě nutnosti 

rozpoznává a stanovuje jejich domněnky, implikace a praktické důsledky, 

• při hledání řešení komplexních problémů komunikuje efektivně. 

Kritické myšlení je (1) disciplinované, sebe samo řídící myšlení, které ilustruje 

dokonalost myšlení přiměřeně ke specifickému způsobu nebo oblasti myšlení; (2) myšlení, 

které dokládá mistrovství intelektuálních dovedností a schopností; (3) umění přemýšlet 

nad přemýšlením druhých tak, abychom jejich myšlení pomohli rozvinout v jasnější, 

přesnější, obhajitelnější; (4) myšlení, které v plné míře odolává a soustavně hlídá přirozenou 

lidskou tendenci podvádět sebe sama a hledat logická vysvětlení pro to, co sobecky chceme. 

Kritické myšlení rozlišují autoři ve dvou podobách: (a) „sobecké“ nebo „sofistikované“ 

na straně jedné a (b) „nezaujaté“ na straně druhé. Pokud myslíme kriticky, užíváme prvky 

myšlení a univerzální intelektuální standardy k úspěšnému  přizpůsobení se logickým 

požadavkům typu nebo způsobů myšlení.  
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35 dimenzí kritického myšlení 

Paul a Elderová (2005) zmapovali 35 mentálních kroků, které kriticky myslící člověk 

podniká a pomocí nichž následně popisují intelektuální akce. Tyto kroky vyjadřují přesné 

popisy kognitivních dovedností a emoční dispozice s kritickým myšlením spojené. 

A) Afektivní strategie 

• Nezávislé myšlení, 

• vytvoření vhledu do egocentričnosti nebo sociocentričnosti, 

• uplatňování nezaujatosti, 

• prozkoumání myšlenky doprovázející pocity a pocity doprovázející myšlenky, 

• rozvíjení intelektuální pokory a neukvapení se s úsudkem, 

• rozvíjení intelektuální kuráže, 

• rozvíjení intelektuální dobré víry a čestnosti, 

• rozvíjení intelektuální vytrvalosti, 

• rozvíjení důvěry ve zdravý rozum. 

B) Kognitivní strategie – makroschopnosti 

• Pročišťování zobecnění a vyvarování se přílišného zjednodušování, 

• porovnávání analogických situací: přenášením vhledů do nových souvislostí, 

• rozvíjení perspektivy: vytváření nebo rozšiřování domněnek, argumentů nebo teorií, 

• vyjasňování problémů, závěrů nebo domněnek, 

• vyjasňování a analyzování významu slov nebo frází, 

• rozvíjení kritérií  pro evaluaci: vyjasňování hodnot a standardů, 

• ohodnocení věrohodnosti zdrojů informací, 

• důkladné dotazování: pokládání a zabývání se klíčovými nebo podstatnými dotazy, 

• analyzování a posuzování argumentů, interpretování domněnek a teorií, 

• generování a stanovování řešení, 

• analyzování nebo ohodnocování kroků nebo postupů, 

• kritické čtení: objasňování nebo recenzování textu, 

• kritické poslouchání: umění tichého dialogu, 

• vytváření mezioborových vztahů, 

• užívání sokratovské diskuse: dotazování a objasňování domněnek, teorií nebo 

stanovisek, 
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• dialogové uvažování: porovnávání stanovisek, interpretací nebo teorií, 

• dialektické uvažování: vyhodnocování stanovisek, interpretací nebo teorií. 

C) Kognitivní strategie – mikrodovednosti 

• Porovnávání a rozporování ideálního stavu se skutečností, 

• přesné přemýšlení o přemýšlení: užívání „kritické slovní zásoby“, 

• poukazování na podstatné podobnosti a rozdílnosti, 

• přezkoumávání a/nebo vyhodnocování předpokladů, 

• rozlišování relevantních a irelevantních faktů, 

• vytváření věrohodných závěrů, předpovědí nebo interpretací, 

• udávání důvodů a vyhodnocování důkazů a domnělých faktů,  

• pochopení rozporů, 

• přezkoumání důsledků a dopadů. 

2.4.3. Kritické myšlení dle Edwarda Glasera  

Edward Glaser (1941) představil základní kompetence kritického myšlení (kognitivní 

dovednosti, afektivní dispozice). Autor nabízí na výše zmíněné dimenze kritického myšlení 

následující pohled:  

a) rozpoznání problémů,  

b) nalezení prostředků pro seznámení se s těmito problémy,  

c) shromažďování a spojování relevantních informací, 

d) rozpoznání nevyřčených předpokladů a hodnot, 

e) porozumění a používání jazyka s přesností, jasností a rozlišovací schopností 

f) interpretování údajů, 

g) vyhodnocování evidence a tvrzení, 

h) rozpoznání existence logických vztahů mezi tezemi, 

i) vyvozování oprávněných závěrů a zobecnění, 

j) podrobování zobecnění a závěrů dalšímu zkoumání, 

k) reorganizace názorových schémat na bázi širších zkušeností, 

l) vyjádření přesných úsudků o specifických věcech a vlastnostech v běžném životě. 
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2.4.4. Pohled na kritické myšlení dle Diane Halpernové  

Diane Halpernová (1996) prezentuje svůj pohled na kritické myšlení a jeho dovednosti 

v následujících bodech: 

• Rozpoznání, identifikace a kontrola proměnných (rozpoznání, kontrola nebo zvážení 

společných vlivů při řešení problémů), 

• uvědomění si mezer ve znalostech nebo informacích (rozpoznání, kdy jsme 

neporozuměli látce, protože jsme neustanovili význam termínu nebo nemáme 

kompletní informace), 

• porozumění potřebě pracovních definic (rozpoznání, kdy nebyl koncept správně 

definován, a pro novou definici potřeba použít pouze slova, která rovněž byla dříve 

definována), 

• zvážení síly argumentů, které podporují závěry (sestavit seznam alternativ a zvážit, 

zda a jak moc tyto alternativy podporují naše závěry spolu s předpoklady 

a protiargumenty, které mají vliv na stupeň podpory), 

• vyvozování závěrů z dat a evidence, včetně korelačních úvah (posouzení velikosti 

vzorku, měření a konvergentní přesvědčivost (convergent validity) při vyhodnocování 

empirických dat), 

• používání racionálních kriterií při vyvozování závěrů (sestavení seznamu alternativ 

a kriterií a zvážení jejich důležitosti při rozhodování),  

• systematické uplatňování plánu řešení problému (uvědomovat si strategie řešení 

problémů a uplatňovat je systematicky při složitých rozhodnutích), 

• čtení pro porozumění (monitorování porozumění složitým textům - vědět, kde číst 

pozorně a kde text pouze zběžně prohlédnout; zahrnuje časté používání parafrázování 

a shrnutí),  

• zaměření na přesnost (běžná kontrola práce z hlediska přesnosti a pochopení), 

• snaha o kreativní přístup (vyvíjení snahy o tvorbu neotřelých a užitečných odezev 

na problémy), 

• záměrné užití několika způsobů myšlení (snaha přemýšlet v prostorovém, verbálním 

a neverbálním módu), 

• pracování plánovitě (hledění vpřed a předvídání těžkostí),  
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• komunikační dovednosti (jasná a efektivní písemná i ústní komunikace),  

• rozpoznání propagandy (rozpoznání propagandistických technik, které jsou navrženy 

jako emocionální výzvy), 

• udržování otevřeného přístupu (ochota pozdržet úsudek a přijmout nepreferovanou 

alternativu, pokud je dobře odůvodněná). 

2.4.5. Přístup ke kritickému myšlení dle Aleca Fishera  

Podle Aleca Fishera (2001) jsou v rámci kritického myšlení představeny následující 

sub-dovednosti: 

• Identifikace prvků v odůvodněném případě, zejména důvody a závěry, 

• identifikace a vyhodnocení předpokladů,  

• vyjasnění a interpretace výrazů a myšlenek, 

• posouzení přijatelnosti, zejména věrohodnosti tvrzení, 

• vyhodnocení argumentů různého druhu, 

• analýza, vyhodnocení a rozhodování,  

• vyvozování závěrů, 

• předkládání argumentů. 

2.4.6. Kompetence kriticky myslících jedinců dle jednotlivých autorů 

Přístupy k definování kritického myšlení se zaměřují na specifické dovednosti. 

Např. Diane Halpernová (2002) uvádí, že kritické myšlení je použití kognitivních dovedností 

nebo strategií, které zvyšují pravděpodobnost požadovaného výsledku. Je to myšlení, které je 

cílevědomé, odůvodněné a zaměřené na cíl – druh myšlení zapojený do řešení problémů, 

formulování závěrů, vypočítání pravděpodobností a vyvozování závěrů, ve kterých myslitel 

používá dovednosti pozorně a efektivně vzhledem k danému kontextu a typu úlohy.  
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Další zastánci kritického myšlení zaměřeného na dovednosti (Edward Glaser, Alec 

Fisher) uvádějí sady dovedností kritického myšlení, které mají s Halpernovou mnoho 

společného. Znaky, které se v teoriích Halpernové, Paula a Elderové a dalších oponentů 

překrývají, jsou shrnuty v tabulce 2-1. Porovnání vychází z modelu Paula a Elderové, který je 

považován za kompletní.  

 

Kompetence kriticky myslících 
jedinců 

Paul a 
Elderová 

Fisher Glaser Halpernová 

Rozpoznání problémů nebo dotazů a 
nalezení efektivního řešení 

�  � � 

Zapojení se do meta-kognitivních 
aktivit, které identifikují 
předpoklady, předsudky a 
interpretace v průběhu řešení 

� � � � 

Interpretace dat, vyhodnocení 
evidence a výroků za účelem 
rozpoznání logických vztahů mezi 
tvrzeními 

�  � � 

Vyvození oprávněných závěrů a 
zobecnění z dostupné evidence 

� � � � 

Testování zobecnění a závěrů 
pomocí vyhledávání vzájemně si 
odporujících důkazů, které posoudí 
věrohodnost tvrzení 

� � � � 

Vyjádření důvěryhodných, dobře 
odůvodněných argumentů 

� � � � 

Zaměření na proces zdůvodnění se 
záměrem zdokonalit celý proces 

�    

Tabulka 2-1: Přehled překrývajících se kompetencí kriticky myslících jedinců dle 

jednotlivých autorů (Moore 2007). 
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2.5. Přednosti a problematičnost kritického myšlení 

Za klíčové osobní výhody kriticky myslícího jedince jsou považovány sebedůvěra 

a všeobecný důraz na řízení vlastního života. Jakmile se jedinec začne zabývat celoživotním 

hledáním těch nejpřijatelnějších názorů a jednání a naučí se, jak toto hledání provádět 

opravdu důkladně, dostaví se sebedůvěra a seberespektování. Zároveň platí, že čím jsme lepší 

ve vyhodnocování a vytváření argumentů, tím je pravděpodobnější, že získáme přehled 

v situaci, ve které je třeba provést rozhodnutí nebo vyřešit problém. 

Někteří lidé se však mohou cítit výzvami obtěžováni. Nemají rádi, když se jich jiní 

vyptávají nebo například nedokáží tolerovat ty, kteří s nimi nesouhlasí. Jejich názory jsou 

v rozporu s kritickým myšlením. Mohou ty, kteří kriticky myslí, považovat za kritickým 

myšlením doslova zkorumpované.  

Dle Carrolla (2005) kriticky myslící jedinec zjistí, že jeho postupy jsou mnohdy časově 

náročnější, protože vyžadují sesbírání většího množství různých informací, napadají zaujatost 

a domněnky. 

Nesporná je pozitivní úloha kritického myšlení při studiu. Dle Koláře a Šikulové (2007, 

s. 70) „... metody rozvíjení kritického myšlení zapojují studenty do aktivního přemýšlení. 

Studenti jsou vedeni k vytváření si vlastních názorů, k racionální volbě mezi dvěma 

kompetitivními myšlenkami, k zodpovědné debatě o daných problémech, ke spolupráci 

s ostatními, respektování odlišných názorů, uvědomění si, jak prožité zkušenosti mohou 

ovlivnit postoje a vnímání lidí“. 

Kritické myšlení nabízí velkou flexibilitu v uvažování, analyzuje informace a data 

sofistikovanějším způsobem, vyvozuje logické závěry a používá logické úsudky, své 

racionální závěry staví na zkoumání evidence. 

Je velmi důležité používat kritické myšlení ve vhodných situacích. Typickým příkladem 

nevhodného uplatnění kritického myšlení je například brainstorming  (často nazývaný také 

„burza nápadů“). Ten je možno využít v nejrůznějších oblastech a zpravidla tehdy, chceme-li 

získat co největší množství a škálu nápadů pro další možný postup. Jednou z hlavních zásad 

brainstormingu je vytvoření takového prostředí, které neuplatňuje formální autoritu 

a podporuje přátelskou atmosféru a spontánnost. Pro brainstorming je velmi důležitá zásada 

nevyřazování spontánně vyřčených nápadů a myšlenek pro jejich absurditu či zdánlivou 

nepoužitelnost. Brainstorming je tedy natolik specifickou metodou uvažování, že uplatnění 
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kritického myšlení by v takovém případě popřelo samotnou podstatu brainstormingu a mohlo 

by zapříčinit zavržení některých neotřelých potenciálních řešení problému již v jejich 

zárodku. 

Naopak nespornou úlohu hraje kritické myšlení v obraně proti tzv. skupinovému 

myšlení (groupthink). Skupinovým myšlením je nazýván takový jev, kdy jednotlivci v týmu 

přemýšlí úmyslně tak, aby byla zachována soudržnost a shoda ve skupině, a tento skupinový 

zájem dokonce upřednostňují před reálným zvažováním faktů. Tím je potlačována nezávislost 

a samostatnost v rozhodování jedince a může docházet i k sebecenzuře. Skupina pak může 

činit špatná rozhodnutí, o nichž by každý z členů mohl individuálně posoudit, že jsou 

nemoudrá. Skupina zasažená tímto fenoménem trpí iluzí nezranitelnosti a jednomyslnosti, 

kolektivním odůvodňováním rozhodnutí, členové týmu odepírají kritiky, nestaví se na protest 

a chrání skupinu před negativními informacemi. Jednou z možností, jak se bránit 

skupinovému myšlení, je vytvoření chybějící role oponenta - tzv. „ďáblova advokáta“, který 

svým kritickým přístupem a schopností obhájit svůj názor posiluje kritické myšlení 

ve skupině. Vychází z kritické analýzy založené na logické argumentaci v opozici 

s preferovanou alternativou. 

2.6. Možnosti zlepšování kritického myšlení 

Lau a Chan (2004) uvádějí, že dobře kriticky myslet znamená osvojit si celou soustavu 

dovedností. Stejně jako při sbírání kterýchkoliv jiných zkušeností i zde platí, že důležité jsou 

následující tři složky: teorie, praxe a přístup. 

Chceme-li správně myslet, je třeba  dodržovat správná pravidla dedukce. Znalost teorie 

zahrnuje také znalost těchto pravidel. Základními principy kritického myšlení jsou pravidla 

logiky, metody vědecké dedukce atd. 

Při správném dedukování je třeba mít na paměti, že bychom měli mít základní 

povědomí o chybách, kterých se lidé dopouštějí, především o klamných závěrech, a zároveň 

nepodceňovat empirické závěry. Pouhé poznání principů, které rozlišují opodstatněné 

a neopodstatněné závěry, není dostačující. Viz tento případ: ve třídě se můžeme naučit, jak 

se plave, probrat základní teorii, jako například, že se nemáme pod vodou nadechovat. Pokud 

však nemůžeme uplatnit svoji teoretickou znalost v praxi , zřejmě nebudeme umět plavat. 

Stejně tak je pro dobré kritické myšlení důležité osvojit si teoretické základy, abychom je 

mohli uplatnit v běžném životě.  
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Nabízejí se následující dva způsoby: 

• Provádět mnoho kvalitních cvičení nejen na hodinách nebo školeních, ale i formou 

diskuse se svým okolím. 

• O osvojených principech přemýšlet hlouběji, nejlépe pomocí vazeb mezi myšlenkami.  

Dobré kritické myšlení vyžaduje kromě znalostí a praxe také správný druh motivace 

a přístup. Například následující přístupy rozhodně nepomohou kritické myšlení rozvíjet: 

• Raději dostávám správné odpovědi než abych je hledal sám. 

• Nerad příliš přemýšlím nad svými rozhodnutími, spoléhám se spíše na svou intuici. 

• Nerad přezkoumávám chyby, kterých jsem se dopustil. 

• Nemám rád kritiku. 

Pro rozvoj kritického myšlení je lépe být ochoten zapojovat se do diskusí, dělat chyby, 

porušovat zaběhnuté zvyky a vypořádat se s jazykovou komplexností a abstraktními 

koncepty. 

2.7. Význam kritického myšlení pro řízení organizace 

Pojem „kritické myšlení“, ani samo kritické myšlení, není mezi českými společnostmi 

nikterak rozšířený. Naopak, je možno říci, že organizací, které by tento přístup vědomě 

aplikovaly, je v současné době velice málo. Ani pronikání kritického myšlení do řídících 

a rozhodovacích procesů organizací není nijak překotné a rychlé.  

Přestože tento stav svědčí o určitých nedostatcích a příležitostech ke zlepšování uvnitř 

organizací, musíme na druhé straně uznat, že nelze hovořit o naprosté absenci principů 

kritického myšlení při rozhodování a řízení. Často se setkáváme s tím, že organizace funguje 

na bázi intuitivního řízení s podporou moderních nástrojů řízení a informačních systémů. 

Kombinace těchto faktorů ve svém důsledku může znamenat přiblížení se k filozofii 

kritického myšlení a používání jeho pilířů a dovedností, aniž by to management vlastně tušil 

a měl jakoukoliv představu o teoriích kritického myšlení. Samozřejmě, tento přístup není 

stoprocentně spolehlivý a nemůžeme jej považovat za plnohodnotnou náhradu kritického 

myšlení. Nicméně správným používáním moderních metod řízení a využitím informačních 

technologií může schopný manažer dosáhnout v organizaci stavu, kdy by implementace 

principů kritického myšlení byla snadnou záležitostí a jakýmsi smysluplným svorníkem 

těchto pojmů.  
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Při pohledu na dovednosti kritického myšlení se většina manažerů domnívá, že principy 

jsou samozřejmé, a že jsou tak či tak v organizaci při rozhodování využívány. Na jedné straně 

jde samozřejmě o argumentaci velmi zjednodušující, na straně druhé ale přesto můžeme 

vysledovat určité podobnosti mezi běžně užívanými nástroji a základy kritického myšlení. 

Nejen ve výrobních firmách je v poslední době populární nástroj a metodika Six Sigma, 

sloužící nejen k hodnocení úrovně kvality, ale také k vnitřnímu zlepšování procesů na základě 

měřitelných dat. Jedná se o metodiku prověřenou jak časem (poprvé byla použita v roce 1986 

ve firmě Motorola Billem Smithem, v devadesátých letech minulého století jej propracovala 

firma General Electric), tak množstvím implementací po celém světě (právě implementace 

v General Electric dokázala, že je univerzálním nástrojem fungujícím i pro nevýrobní firmy). 

Přestože název směřuje ke statistickým metodám – sigma je symbolem pro směrodatnou 

odchylku jako míru variability procesu (úroveň kvality Six Sigma znamená 3.4 vyrobené 

zmetky na milion kusů) – je nutné Six Sigma neomezovat jen na matematiku, ale chápat ji 

jako novodobou manažerskou filozofii - filozofii zvyšování hodnoty společnosti pomocí 

rozhodování podle zákaznických potřeb a řešení problémů na základě „tvrdých“, měřitelných 

dat. 

Porovnejme tedy dovednosti kritického myšlení s modelem, který se v praxi často 

používá, právě ve spojitosti s metodologií Six Sigma. Jde o model DMAIC inspirovaný 

Demingovým PDCA (Plan – Do – Check – Act) cyklem. Samotné DMAIC je akronymem 

pěti fází: Define (definování účelu a rozsahu projektu, ekonomická analýza přínosů a nákladů, 

formulace cíle) – Measure (stanovení metod měření, popsání a změření stavu) – Analyze 

(pomocí naměřených údajů objevit a prokázat příčinu současného stavu) – Improve (najít, 

ověřit a realizovat řešení problému) – Control (měření účinnost řešení, řízení zlepšeného 

procesu, proškolení, motivace).  
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Vzhledem k dovednostem kritického myšlení, které jsou interpretace, analýza, 

ohodnocení, odvozování, vysvětlení a seberegulace, můžeme mezi modelem DMAIC a 

kritickým myšlením nalézt určité paralely (viz tab. 2-2). 

 

Kritické myšlení DMAIC 

Ohodnocení / Evaluace 

o vyhodnocení spolehlivosti tvrzení 

Analýza 

o identifikace vztahů mezi výroky, 

identifikace podobností mezi 

přístupy řešení  

Interpretace 

o kategorizace, dekódování důležitosti 

a upřesnění významu 

Vyvozování 

o identifikace a zajištění prvků 

důležitých k vyvození rozumných 

závěrů 

Explanace 

o prezentace výsledků uvažování, 

myšlenková mapa 

Seberegulace 

o sledování vlastních aktivit, 

sebeanalýza, sebekorekce 

Define 

o vytýčení hranic procesu, definice 

požadavků a očekávání 

Measure 

o sběr dat ze všech zdrojů podle 

vytvořených pravidel 

Analyze 

o analýza současného stavu a rozdílů 

vzhledem ke stavu cílovému, 

prioritizace pro zlepšení 

Improve 

o tvorba inovativních řešení, návrh 

plánů implementace 

Control 

o modifikace systémů a struktur tak, 

aby nové řešení zdárně fungovalo, 

vyhodnocení 

Tab. 2-2: Srovnání dovedností kritického myšlení s modelem DMAIC 

 

Není snadné prezentovat vedle sebe způsob myšlení s nástrojem, který byl primárně 

vyvinut pro sledování a zlepšování výrobního procesu, proto v určitých věcech může srovnání 

pokulhávat, ovšem i přes rozdíly, kterým se budeme věnovat později, si nemůžeme 

nevšimnout zřetelných podobností. 
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Metodologie Six Sigma používá jako základ něco, čeho si můžeme povšimnout 

i v kritickém myšlení. Jde o prvotní poznání problému všemi dostupnými cestami - tedy nejen 

na základě tabulek a čísel, ale i na základě subjektivních pocitů zúčastněných (brainstorming 

apod.). Rovněž poznání co nejširšího spektra vztahů a závislostí je při sběru dat v Six Sigma 

velmi důležité – věnuje se tomu celá disciplína DOE („Design of Experiments“). Při analýze 

a zlepšování i zde vidíme paralely s principy kritického myšlení, ať už ve formě navrhování 

alternativních řešení problémů a jejich vyhodnocování, nebo prezentace a obhájení zvoleného 

řešení. Každá z moderních metod řízení v sobě zahrnuje jakousi sebereflexi – tedy zpětné 

hodnocení provedených změn, pohled na nový proces a srovnání nového stavu s původním. 

Pokud šlo o vyřešení problému, v této fázi se implementují opatření pro to, aby se problém již 

neopakoval. I zde lze poukázat na dovednost seberegulace u kritického myšlení, která se také 

ohlíží na předchozí aktivity jedince a zkoumá a potvrzuje jejich správnost. 

Kdybychom se tedy pokusili graficky znázornit vztah jednotlivých fází DMAIC 

a dovedností kritického myšlení, získali bychom následující diagram: 

 

 

Obr. 2-3: Vztah mezi dovednostmi kritického myšlení a jednotlivými fázemi DMAIC 

modelu.  

 

Přece jen ale nemůžeme bez rozmyslu postavit kritické myšlení a Six Sigma vedle 

sebe s tím, že se vzájemně překrývají. Není tomu tak, a, i když se na první pohled může zdát, 

že v lecčem se přístupy ztotožňují (viz diagram výše), musíme mít stále na paměti, že kritické 

myšlení je něco jiného než řízení procesu. Můžeme říci, že ke zdárnému použití nástrojů typu 
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DMAIC je potřeba kritické myšlení aplikovat, a to v každé jeho fázi. Kritické myšlení by tak 

stálo o stupínek nad touto manažerskou metodou. Toto tvrzení podporuje i skutečnost, 

že moderní manažerské metody jsou univerzálně použitelné, stále však stojí izolovaně a jsou 

používány jen pro řešení jednoho určitého problému, případně pro zlepšování funkcí systému 

s ohledem na určitý omezený počet jeho prvků. Naproti tomu je kritické myšlení již 

od počátku vnímáno tak, že sice pomáhá řešit konkrétní problém, ale mnohem důležitější je, 

že jde o celkový náhled na systém a zkoumání jeho prvků a vazeb v širších souvislostech – 

není tedy zaměřeno pouze na jednu oblast. 

Z dalších manažerských metod, které mohou být zmíněny v souvislosti s kritickým 

myšlením, vyberme například: 

Global 8D – metoda řešení problému, výsledkem je zlepšení procesu a produktu. 

Metoda je rozdělena do osmi kroků (disciplín). Ve stručnosti jde o precizní definici problému, 

nalezení příčiny vzniku problému, implementaci nápravného opatření a prevenci budoucího 

výskytu stejného problému. 

Kaizen – proces neustálého zlepšování, kdy v postupných krocích dochází 

k vylepšování procesů na základě dosavadních zkušeností. Ve firmách mohou často dát návrh 

na zlepšení samotní operátoři u strojů, vedení pak tyto návrhy vyhodnotí a dobré nápady 

implementuje. 

Root Cause Analysis – hledání skutečné příčiny problému. Vychází z myšlenky, 

že pokud se podaří identifikovat a odstranit příčinu, problém se už znovu neobjeví. Klade 

velké nároky na analytické myšlení, dedukci a pochopení souvislostí. 

Tyto tři další manažerské metody mohou opět ilustrovat zároveň podobu a na druhé 

straně odlišnost od kritického myšlení. Kritické myšlení se zde opět jeví jako něco, co do jisté 

míry kopíruje a prohlubuje již dříve nalezené teorie, na druhé straně stojí stranou a poskytuje 

pohled na tyto metody tak říkajíc shora či ze strany tak, aby při řešení nebyli zúčastnění 

limitováni úzkým pohledem na věc. 

Je tedy jasné, že manažeři firem budou při rozhovorech o kritickém myšlení tvrdit, 

že ovládají dovednosti jako analýza, interpretace, evaluace apod., protože už řadu let 

využívají manažerských metod jako Global 8D a DMAIC. Ovšem člověk znalý principů 

kritického myšlení ví, že nelze tyto věci úplně zaměňovat. 
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3. CHARAKTERISTIKA ANALYZOVANÉ ORGANIZACE  

V následující kapitole je ve stručnosti představena analyzovaná organizace, společnost 

SPEKTRA – IS, s.r.o. – předmět její činnosti, organizační schéma řízení se stanovením 

kompetencí a činnosti, které ji řadí mezi učící se organizace. 

3.1. Základní informace o Společnosti 

Společnost SPEKTRA - IS, s.r.o. (dále „Společnost“, „SPEKTRA“) je českou 

právnickou osobou, společností s ručením omezeným. Do obchodního rejstříku vedeného 

Krajským soudem v Ostravě byla zapsána dne 17. července 2000 a její sídlo je Bludov, 

Za Školou 832, okres Šumperk. Provozovna Společnosti je umístěna v areálu Olšanských 

papíren, Olšany 18, okres Šumperk.  

Hlavními předměty podnikání Společnosti jsou komplexní stavební činnost, projekce 

staveb, inženýring, stolařské a modelářské práce, výroba nábytku, zámečnické a svářečské 

práce, nerez výroba, montáže potrubí, ocelové konstrukce, haly, řezání a vrtání stavebních 

konstrukcí, bourací práce, drobná mechanizace. Identifikační číslo Společnosti je 25859951. 

Statutárním orgánem Společnosti je Ing. Ivo Skokan, jednatel Společnosti a rovněž její 

100% vlastník.  

3.2. Představení Společnosti 

SPEKTRA je soukromá česká společnost, která se orientuje na stavební výrobu, 

kovovýrobu a výrobu a restauraci dřevěných interiérů. Řada jejích výrobků a poskytovaných 

služeb směřuje na zahraniční trhy, především do Rakouska a Německa. 

SPEKTRA byla založena v roce 2000 a jejím původním předmětem činnosti byla 

údržba papírenských strojů v blízkém areálu Olšanských papíren. V současné době již 

Společnost operuje na mnoha úrovních činnosti, mezi něž patří také projekce a realizace 

staveb. 

SPEKTRA usiluje o to, aby její podnikatelské aktivity a strategie měly vždy prioritně 

na zřeteli vysokou jakost dodávaných výrobků a služeb. Toto úsilí bylo dovršeno získáním 

certifikátu dle normy ISO 9001. 

V roce 2009 firma zaměstnává 51 zaměstnanců. Provoz pracuje v jednosměnném 

výrobním cyklu.  
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3.3. Organizace a řízení Společnosti 

Aktivity Společnosti zastřešuje její ředitel, kterému jsou podřízeni jednotliví odborní 

ředitelé se svými úseky: 

• ekonomický úsek, 

• úsek marketingu a obchodu, 

• výrobní úsek, 

• úsek projekce a 

• zmocněnec pro jakost. 

 

 

Obr. 3-1: Organizační schéma Společnosti 

 

3.4. Základní úkoly a kompetence jednotlivých řídících článků 

Ředitel Společnosti 

Ředitel Společnosti řídí veškeré vztahy ve Společnosti a reprezentuje Společnost 

na veřejnosti v rozsahu daném výpisem z obchodního rejstříku a v souladu s obecně 

závaznými právními předpisy pro daný rozsah podnikání. Ředitel je přímo nadřízen všem 

výše zmiňovaným úsekům.  

Ředitel 

Ekonomický ředitel Vedoucí 
 výroby 

Obchodní ředitel Vedoucí projektant 

Kovovýroba Dřevovýroba Údržba Stavby 

Zmocněnec  
pro jakost 



 27 

Obchodní úsek 

Obchodní úsek zastřešuje veškeré nákupní a prodejní aktivity Společnosti, včetně jejich 

logistického zajištění, a udržuje kontakty s existujícími i potenciálními zákazníky 

a dodavateli. Dále také, pomocí marketingových nástrojů, propaguje aktivity Společnosti. 

Ekonomický úsek 

Ekonomický úsek zajišťuje kompletní agendu účetnictví. Vypracovává zjednodušené 

čtvrtletní bilance a sestavuje roční účetní závěrku, uskutečňuje veškeré finanční operace 

a komunikaci s peněžními ústavy, vyhodnocuje plnění plánu Společnosti.  

Výrobní úsek 

Výrobní úsek řídí veškeré činnosti spojené s výrobou a údržbou. Je strukturován 

na čtyři pracovní útvary vedené mistry. Každý z útvarů je zodpovědný za specifickou činnost. 

Útvar kovovýroby vyrábí kovové konstrukce, útvar dřevovýroby zhotovuje nábytek, údržba 

zajišťuje pravidelný servis strojů a nástrojů a jeho plánování, úsek stavby zodpovídá 

za komplexní stavební činnost prováděnou u zákazníka. 

Projekce 

Úsek projekce zodpovídá za přípravu projektové dokumentace stavebních zakázek. 

Úzce spolupracuje s obchodním úsekem, pro který připravuje rovněž návrhy pro nabídková 

řízení a kalkulace. Vytváří také prvotní návrhy pro zákazníka na základě požadavků 

obchodního oddělení.  

Zmocněnec pro jakost 

Zmocněnec pro jakost zodpovídá za formulaci politiky jakosti, cílů jakosti a jejich 

průběžné plnění. Rovněž dbá na požadavky dané normou ISO 9001. Udržuje systém řízené 

dokumentace a provádí změnová řízení. Je zodpovědný za řešení případných neshod, ať už 

jsou zjištěny interním auditem, nebo se jedná o reklamaci ze strany zákazníka. 

Přístup SPEKTRY ke konceptu učící se organizace 

Ve Společnosti jsou organizována pravidelná školení na všech úrovních s cílem zajistit 

rozvoj jejích pracovníků. Tato školení lze rozdělit do dvou kategorií. První z nich jsou školení 

vyplývající ze zákona, tedy například periodické školení bezpečnosti práce, školení řidičů 

apod. Druhou skupinou jsou pak školení nad rámec zákona, která se poskytují zaměstnancům 

s ohledem na zaměření jejich práce a s cílem zlepšit a prohloubit znalost oboru, v němž 
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se pracovník pohybuje, nebo vzdělat pracovníka v oboru blízkém tak, aby se rozšířilo 

portfolio jeho činností. Takovými školeními jsou například kurzy obsluhy CNC center, 

vazačské kurzy, pro vedoucí pracovníky jsou to kurzy měkkých manažerských dovedností 

či kurzy jazykové. 

Školení jsou plánována na základě požadavků mistrů a vedoucích pracovníků vždy 

na kalendářní rok. Každý zaměstnanec má ve svých záznamech uveden výčet absolvovaných 

školení, který je pravidelně aktualizován. Pro každý typ pozice je stanoven plán základních 

školení, která by měl pracovník během prvních měsíců působení ve Společnosti absolvovat, 

další školení jsou pak plánována s ohledem na jeho zájmy a požadavky nadřízeného. 

Společnost nebrání získávat svým pracovníkům i jiné dovednosti než ty, které přímo souvisejí 

s výkonem jeho činnosti – zaměstnanec se tak v případě zájmu může dohodnout, že například 

kromě svařování se bude vzdělávat i v ovládání jeřábu, a tudíž bude moci v případě potřeby 

zastoupit jeřábníka. V tomto ohledu je Společnost velice prozíravá, protože investuje 

do rozvoje svých zaměstnanců a v případě nákladných certifikačních kurzů požaduje 

Společnost od zaměstnance záruky, že firmu po absolvování kurzu ve stanovené době 

neopustí. 

Pracovníci na vedoucích pozicích se zúčastňují team buildingových akcí, kdy se jeden 

víkend v roce setkají mimo prostory podniku a kromě strategických firemních otázek věnují 

čas i neformálním, např. sportovním, aktivitám. 

Jako efektivní se ve firmě ukázalo také mentorování, tedy předávání zkušeností 

služebně starších pracovníků svým služebně mladším kolegům. Jedním z principů ve firmě je 

i to, že nováček pracuje první měsíc pod dohledem staršího kolegy, který jej naučí všemu 

potřebnému tak, aby se nový zaměstnanec stal velmi rychle plnohodnotnou součástí 

pracovního kolektivu. 
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4. ANALÝZA ORGANIZACE JAKO U ČÍCÍHO SE SYSTÉMU 

APLIKUJÍCÍHO PRINCIPY KRITICKÉHO MYŠLENÍ  

V první části čtvrté kapitoly jsou popsány cíle a metody analýzy provedené za účelem 

vyhodnocení současného stavu dovedností kritického myšlení u dotazovaných manažerů. 

Druhá část je pak zaměřena na vyhodnocení dat získaných přímým dotazováním jak 

z pohledu jednotlivce, tak z pohledu řídícího týmu. 

4.1. Definování problému a formulace cíle analýzy 

Jak již bylo uvedeno dříve, adaptivita učící se organizace je založena na předpokladu 

vědomostního rozvoje pracovníků organizace a jejich neustálého zdokonalování se tak, 

aby organizace jako celek dosahovala vyšší efektivnosti. Cyklus učení popsaný Kolbem 

vychází z předpokladu, že organizace se učí na základě dřívějších zkušeností, především pak 

zkušeností negativních, a pokouší se vyvarovat jejich opakování. 

Přínosem kritického myšlení pro organizaci je právě vyvarování se negativních 

zkušeností, drobných neúspěchů. Schopnost adaptovat se je u takovéto organizace vyšší, 

protože se odstraňuje nutnost prožít drobné neúspěchy, tyto pak rozebrat a ponaučit se 

z nich. Tím se stává organizace mnohem flexibilnější a její schopnost včasně reagovat ji tak 

posouvá na poli konkurenceschopnosti o stupínek výše. 

Analýzou kritického myšlení prostřednictvím přímého dotazování manažerů zjistíme, 

na jaké úrovni se organizace v současné době nachází a odhalíme potenciální prostor 

pro možný rozvoj dovedností kritického myšlení na manažerské úrovni, a tak umožníme 

přechod od učící se organizace k učící se organizaci, která využívá dovedností kritického 

myšlení. 

4.2. Stanovení cíle a prostředky zvolené k jeho dosažení 

Cílem diplomové práce je tedy, na základě teoretických východisek, zmapovat 

současnou úroveň kritického myšlení manažerů v organizaci, odhalit slabá místa, a tím 

nabídnout podněty pro implementaci nebo rozvíjení dovedností kritického myšlení 

u manažerů. 



 30 

Pro analýzu současného stavu dovedností kritického myšlení manažerů ve vybrané 

organizaci byla zvolena metoda přímého dotazování formou dotazníku, sestaveného 

na základě dříve prezentovaných modelů kritického myšlení. 

4.3. Metoda a postup při sběru dat 

Pro sběr dat byla zvolena metoda osobního dotazování. Nespornou výhodou této 

techniky dotazování je rychlost sběru dat a dále také přímý kontakt s respondenty umožňující 

okamžité vyjasnění případných nesrovnalostí, čímž předejdeme možným nedorozuměním 

také v oblasti interpretace výsledků. Technika osobního dotazování dále zaručuje vysoké 

procento návratnosti vyplněných dotazníků a vyznačuje se vysokou vypovídací schopností.  

Jednotlivým manažerům byl individuálně předložen sestavený dotazník (viz příloha 

č. 1). Úlohou autora diplomové práce bylo nejprve seznámit ve stručnosti dotazovaného 

manažera s obsahem práce, vysvětlit účel šetření, asistovat při vyplňování dotazníku 

a v případě potřeby, upřesnit nejasnosti, a tak předejít případnému zkreslení výsledků 

dotazování.  

4.4. Pilotáž dotazníku 

Při pilotáži dotazníku, provedené na vzorku pěti respondentů - manažerů, bylo zjištěno, 

že samotný proces dotazování je pro plně vytížené pracovníky příliš časově náročný 

a původní dotazník byl přepracován a zkrácen. Některé otázky byly přeformulovány, a bylo 

tedy třeba upravit rovněž škálu odpovědí. Původní verze dotazníku vycházela z podoby 

checklistu, v němž byly otázky a škála odpovědí formulovány tak, že dotazovaní někdy 

váhali, zda zvolit odpověď podle reálného stavu, nebo raději odpovědět tak, jak cítí, že by 

situace měla ideálně vypadat. Bylo patrné, že si respondenti byli vědomi toho, že za skutečný 

popis situace (tedy popis „pravdivého“ stavu) získají nižší bodové ohodnocení. Na základě 

tohoto zjištění byl tedy dotazník přepracován ze škálového checklistu do podoby pracující 

s mnohonásobným výběrem (multiple choice). Díky tomu, že jsme každou otázku krátce 

diskutovali, i díky průběžnému ujišťování, že cílem není dosažení plného počtu bodů, 

dokázali dotazovaní odhlédnout od nutkání po dosažení vysokého skóre a většinou byli 

ochotni sdílet informace o stavu ve firmě, byť ne vždy byl úplně ideální. 



 31 

4.5. Popis dotazníku 

Dotazník kritického myšlení byl sestaven na základě dříve představených modelů 

kritického myšlení. Jeho základem jsou jednotlivé dovednosti kritického myšlení 

(interpretace, analýza, evaluace, vyvozovaní, explanace a seberegulace) popsané Peterem A. 

Facione (2009). Facione definoval dobře kriticky myslícího člověka jako zvídavého, dobře 

informovaného, spolehlivého, otevřené mysli, flexibilního, spravedlivě hodnotícího, 

nezaujatého, přísného v úsudku, přístupného k přehodnocování, přímočarého, systematického 

při řešení složitých úkolů, pečlivého při vyhledávání relevantních informací, racionálního 

ve výběru kritérií, zaměřeného na šetření a vytrvalého při hledání řešení, která jsou 

maximálně přesná s ohledem na předmět a okolnosti dotazování. Kriticky myslící člověk 

se tedy blíží tomuto ideálu.  

Odpovědi na jednotlivé otázky jsou škálově ohodnoceny, přičemž odpověď nejvíce 

popisující kritické myšlení v dané situaci je ohodnocena čtyřmi body. Jedním a dvěma body 

jsou pak ohodnoceny odpovědi signalizující úplnou či částečnou absenci kritického myšlení 

v modelované situaci. Odpovědi hodnocené třemi body pak popisují stav, kdy respondent 

vykazuje určité dovednosti kritického myšlení, avšak situaci hodnotí na základě naučených 

a vžitých manažerských metod a postupů nebo se opírá o standardy obecně uplatňované 

v organizaci. 

Dotazník je rozdělen do šesti oddílů podle jednotlivých dovedností. Každý oddíl 

obsahuje čtyři otázky, zkoumající právě danou dovednost z pohledu kritického myšlení. 

Pomocí čtyř otázek tak například zjišťujeme, jaká je úroveň kritického myšlení při analýze. 

Respondent myslící kriticky v ideálním případě dosáhne v každém oddílu čtyřikrát čtyř bodů. 

Kombinací otázek založených na modelu Petera A. Facione a ostatních zmiňovaných autorů 

se zjišťuje, nakolik se jednotliví manažeři přibližují tomuto ideálu a jaké úrovně kritického 

myšlení tedy dosahují. Samozřejmě, respondent, který dosáhne nízkého nebo podprůměrného 

výsledku, nemůže být považován za horšího než ten, který dosáhne nadprůměru. 

Neposuzujeme kvalitu člověka nebo jeho manažerských dovedností, hodnotíme pouze úroveň 

jeho kritického myšlení. 
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4.6. Charakteristika dovedností kritického myšlení u vybraných 

pracovníků 

Výstupy získané z dotazníku byly přeneseny do datové matice zpracované v programu 

Microsoft Excel. V řádcích matice jsou pod označením A – F uvedeni jednotliví respondenti – 

experti obeznámení s organizací a jejím fungováním podílející se na chodu Společnosti, 

ve sloupcích pak jejich dosažené body dle vybraných odpovědí. Vyhodnocení otázek je 

rovněž rozděleno do šesti kategorií tak, aby odpovídalo dovednostem kritického myšlení 

definovaným Peterem A. Facione, a je prováděno kvalitativní metodou.  

 

 Interpretace Analýza Evaluace Vyvozování Explanace Seberegulace 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

a) 1 3 1 1 2 1 1 1 4 1 1 3 4 3 1 1 2 1 2 1 1 1 3 1 
b) 3 4 4 3 3 4 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 3 2 2 2 2 
c) 4 1 3 4 4 2 4 2 2 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 

d) 2 2 2 2 1 3 3 4 1 3 4 1 1 1 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 

Tab. 4-1: Bodovací klíč k dotazníku kritického myšlení 

 

V tabulce č. 4-2 jsou zaznamenány bodové zisky manažerů za jednotlivé otázky v šesti 

kategoriích, které byly vyhodnoceny podle bodovacího klíče (viz tab. 4-1).  

Analýzou matice výsledků zjišťujeme, jaké úrovně kritického myšlení v dané 

dovednosti dotazovaný manažer dosahuje. Dosažené skóre je na úrovni jednotlivých otázek 

porovnáváno s odpověďmi ideálně kriticky myslícího jedince (tedy skóre čtyř bodů), čímž 

zjistíme, nakolik se respondent svým myšlením přibližuje tomuto ideálu a kde jsou naopak 

prostory pro zdokonalení. 

 

 Interpretace Analýza Evaluace Vyvozování Explanace Seberegulace 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
A 3 3 4 3 4 4 2 4 3 1 4 3 3 4 2 3 2 1 4 3 2 4 4 3 
B 1 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 4 3 3 
C 4 4 4 3 3 4 4 3 3 2 3 4 3 2 2 3 2 3 4 4 2 3 4 3 
D 3 2 3 3 3 2 1 1 3 2 1 4 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 
E 2 4 3 4 3 2 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 2 4 4 4 2 3 3 3 

F 3 3 3 3 4 3 2 4 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 2 3 3 4 4 

Tab. 4-2: Bodové zisky respondentů za jednotlivé odpovědi 
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Pro snadnější orientaci v získaných odpovědích manažerů a jejich vizualizaci byl 

vytvořen graf (viz např. graf č. 4-1) modelující „křivku kritického myšlení“ manažera. Graf je 

koncipován tak, aby seskupil odpovědi dle jednotlivých kategorií (interpretace – 

seberegulace) a přiřadil jednotlivým odpovědím dosažené skóre. Dále je zvýrazněna linie 

bodového zisku tří až čtyř bodů, vypovídající o přítomnosti dovedností kritického myšlení. 

Vizualizace výsledků je doplněna komentáři. 

Manažer A  

Z grafu 4-1 je patrné, že u manažera A převládají z hlediska četnosti odpovědi, které 

potvrzují přítomnost dovedností kritického myšlení anebo dovedností, které se ideálu velmi 

blíží (tj. vyskytují se v prostoru ohraničeného pruhu). Lze se také domnívat, že vysokou 

četnost ohodnocení odpovědí třemi body je možné přičíst nikoli pouze „úrovni myšlení“ 

jedince, ale také nastavení procesů a postupů aplikovaných v manažerské praxi učící se 

organizace. 

Nejlepších výsledků dosahuje manažer A v dovednostech analýzy, na dobré úrovni jsou 

také jeho dovednosti interpretace a seberegulace, naopak nejslabší je jeho dovednost 

explanace.  
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Graf 4-1: Dosahované úrovně dovednosti kritického myšlení manažera A 

 

Schopnost interpretace manažera A je na vysoké úrovni. Není sice schopen nezaujatě 

popsat vzniklé situace, neboť předpokládá, že vzniklé problémy nejsou obvykle dílem 

organizace, ale jsou způsobeny chybou druhé strany. Nemá problémy parafrázovat cizí 

myšlenky a je schopen je obměňovat pro nové situace. Při řízení v organizaci uplatňuje 

předpoklady kritického myšlení, avšak ne na plné úrovni. V případě vzniklé problémové 
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situace je dle teorie učící se organizace schopen odstranit vzniklé problémy, poučit se z nich 

(pomocí nalezení kritických faktorů a situací, jež je způsobily) a v budoucnu se jich 

vyvarovat. Při rozhodování rád vyslechne argumenty svých spolupracovníků, avšak jeho 

sklon k autokratickému způsobu řízení vede k tomu, že jim nemusí věnovat náležitou 

pozornost.  

Analýza je jednoznačně nejsilnější stránkou manažera A. Na vzniklé problémy 

je schopen dívat se z různých perspektiv a tím se snaží odhalit i jiné, než přímo viditelné nebo 

předkládané faktory, jež mohou problém způsobovat. Před rozhodováním si důkladně ověřuje 

dostupné informace, a to z několika různých zdrojů. Po učiněném rozhodnutí se vrací 

k původním předpokladům a zjišťuje, do jaké míry se původní předpoklady shodují s novým 

stavem. Takto si ověřuje svoji schopnost reálného konstruování předpokladů a v případě 

odchylek se snaží vzít si z nich ponaučení. Při existenci více variant řešení respondent 

neprovádí jejich srovnání, spoléhá spíše na svou intuici. Tím se vzdaluje od analytického 

myšlení, které je nezanedbatelnou součástí kritického myšlení a dává tak prostor pro vznik 

možných chyb.  

Dovednost evaluace manažera A je na dobré úrovni. Při procesu vyhodnocování 

si je respondent vědom toho, že jím vyhodnocené závěry často odpovídají jeho původním 

předpokladům. V případech, kdy tomu tak není, však nehledá důvody, které k takovému stavu 

vedly, a nesnaží se o implementaci opatření, která by vedla k žádoucí změně. Striktně odmítá 

argumentaci založenou na hypoteticky utvořených situacích, neboť hypotézy jako takové jsou 

podle něj nevěrohodné, nepodložené a jejich vypovídací schopnost je pro něj bezvýznamná. 

Jeho schopnost modelovat budoucí situace tím velmi trpí a je tak pro něj velmi obtížné 

přijímat preventivní opatření, která mohou eliminovat nebo alespoň omezit či minimalizovat 

vznik následných problémů. Manažer A je přemýšlivý a každý argument, který předkládá, 

si předem promyslí, zváží jeho relevantnost a vhodnost. Snaží se o zpřehlednění a utřídění si 

jednotlivých možnosti řešení zaznamenáním si jejich silných a slabých stránek v písemné 

podobě a jejich následným srovnáváním, což by v případě ideálně kriticky myslícího jedince 

mělo být intuitivní a prováděno pouze v mysli. 

Dovednost vyvozování manažera A je na dobré úrovni. Namodeluje-li manažer A 

možnou budoucí situaci, využívá k jejímu potvrzení či vyvrácení statistických metod pouze 

v těch případech, kdy má k dispozici přesná data. Tato data nesnaží získat jinými způsoby, 

jako např. odbornými odhady, což se opět negativně podepisuje na schopnosti přijímání 

preventivních opatření. V případě určování vhodné varianty řešení problému si respondent 
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zcela intuitivně sestavuje seznamy možných řešení a posuzuje jejich proveditelnost, 

čímž je do jisté míry zajištěn opravdu optimální výběr varianty. Při aplikaci řešení má 

manažer A zevrubnou představu o jednotlivých krocích, zavadění plánu chybí mnohé 

podstatné náležitosti, kvůli kterým není schopen sledovat plnění časových termínů 

a vynakládaných zdrojů. Rovněž tak nemusí být schopen předem odhadnout možné problémy, 

jež se mohou v průběhu zavádění vyskytnout. Při hledání řešení se pak snaží jít takovou 

cestou, která není časově a zdrojově náročná, ale pravděpodobně přináší uspokojivé výsledky.  

Dovednost explanace manažera A je na slabé úrovni. Tento manažer, stejně jako 

všichni jeho dotazovaní kolegové, nemá potřebu sestavovat si pro utřídění svých zjištění 

diagramy, avšak projevuje se zde snaha přemýšlení zjednodušit - například prostřednictvím 

finančních rozvah a nástinu nákladů a přínosů projektu. Vypracuje-li manažer A studii, 

předkládá ostatním pouze její výsledky. Projevuje se zde ovšem absolutní absence pokusů 

o popsání metod a postupů použitých při vypracování takové studie. Svá zjištění tak manažer 

předkládá jako neoddiskutovatelná fakta, o jejichž správnosti je plně přesvědčen, čímž upírá 

ostatním možnost identifikovat v jeho práci předpoklady, které mohou vést k nesprávným 

závěrům. Manažer A nemá problémy vyjádřit slovy to, co má na mysli, a svůj výklad 

se pro snadnější porozumění snaží prokládat jednoduchými příklady. Preferuje písemnou 

komunikaci, ve které má více prostoru a času na formulaci svých myšlenek. 

Manažerova dovednost seberegulace je na velmi dobré úrovni. Dokáže uznat vlastní 

chybu a přeformulovat chybný závěr poté, co zjistil, že na formulaci se podílely nesprávně 

vyhodnocené faktory, což je v případě seberegulace jedna z nejdůležitějších vlastností. 

Uznáním chyby a následným opravením závěrů vzniká dle tzv. Kolbova cyklu učení prostor 

pro vyvarovaní se stejné chyby v budoucnu. Při čtení respondent bedlivě sleduje význam 

textu a v průběhu se zamýšlí nad tím, zda předkládaný obsah dobře chápe, čímž se vyvaruje 

možných nedorozumění při následné interpretaci dat, údajů či myšlenek, které čtením 

načerpal. Při sledování důsledků a dopadů svých rozhodnutí, stejně jako většina dotazovaných 

manažerů, sleduje pouze to, zda dosáhl svého cíle. Nesnaží se však analyzovat cestu, kterou 

k cíli došel, a získat tak prostor pro zlepšení a zefektivnění celého procesu rozhodování. 

Při řešení matematických operací se spokojí s provedením zkoušky, jež potvrdí nebo vyvrátí 

dosažený výsledek. Takto zvolený postup může – v případě komplexních úloh 

s komplikovanými výpočty a postupy – identifikovat chybná řešení až v posledních stadiích 

výpočtů.  
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Manažer B  

Z grafu 4-2 vidíme, že u manažera B opět z hlediska četnosti převládají odpovědi, které 

potvrzují přítomnost dovedností kritického myšlení anebo dovedností, které se ideálu velmi 

blíží, avšak zde převažují odpovědi ohodnocené třemi body, tedy přibližující se ideálu 

kriticky myslícího jedince.  

Nejsilnější stránkou respondenta B je bezpochyby analýza, na dobré úrovni jsou také 

jeho dovednosti evaluace, vyvozování a seberegulace. Relativně nejslabší stránkou 

manažera B je pak dovednost interpretace.  
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Graf 4-2: Dosahované úrovně dovednosti kritického myšlení manažera B 

 

Dovednost interpretace manažera B je na dobré úrovni. Při řízení v organizaci 

uplatňuje předpoklady kritického myšlení, avšak stále ještě ne zcela na plné úrovni. 

Nepopisuje nezaujatě vzniklé situace, což je jeden z důležitých předpokladů pro nalezení 

logicky opodstatněných a nezávislých řešení, neboť předpokládá, že v organizaci chyby 

vzniknout nemohou. Cizí myšlenky parafrázuje proto, aby sám sebe ujistil, že dobře rozumí 

tomu, co se mu druhý snaží sdělit, a tím předchází nedorozuměním a nesprávným úsudkům. 

Vyslechne si argumenty svých spolupracovníků, ale jelikož rozhodnutí, která dělá, jsou jeho 

zodpovědností, nemusí vždy názory kolegů zohlednit. V případě vzniklého problému 

argumentuje tím, že jím sledované ukazatele byly v pořádku, a přesto problém nastal. 

Neuvědomuje si, že možná sledoval zcela nevhodné ukazatele nebo ukazatele, které mají 

nízkou vypovídací schopnost. 

Dovednosti analýzy tohoto manažera jsou na velmi vysoké úrovni. Manažer B je 

schopen nahlížet na situace z různých perspektiv, což mu pomáhá v sestavení nezaujatého 
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popisu situace a umožňuje tak identifikovat i jiné než přímo viditelné nebo předkládané 

faktory, jež se na vzniku problémové situace podílejí. Po učiněném rozhodnutí se, stejně jako 

manažer A, vrací k původním předpokladům a zjišťuje, do jaké míry se shodují s novým 

stavem. Tím si ověřuje svoji schopnost reálného konstruování předpokladů a v případě 

odchylek se snaží vzít si z nich ponaučení. Před rozhodováním věnuje úsilí vyhledávání 

informací z alternativních zdrojů. Při existenci více variant řešení se respondent rozhoduje 

na základě aplikace různých manažerských metod, jež mu pomáhají varianty mezi sebou 

porovnat a určit tak tu nejvhodnější. 

Evaluace manažera B je na velmi dobré úrovni. Patří mezi přemýšlivé lidi, kteří 

si argument ještě před vyřčením důkladně promyslí a ujistí se o jeho relevantnosti 

a vhodnosti. Závěry, které vyvodí, jsou často v souladu s původními předpoklady, ale stejně 

jako v předchozím případě nevěnuje manažer B pozornost důvodům, které vedly 

k odchylkám. Manažer B si cení hypoteticky formulovaných situací a věnuje čas a zdroje 

k jejich přijetí či vyvrácení. Snaží se tak modelovat budoucnost a připravit si preventivní 

opatření, která by mohla vzniku možné situace zabránit nebo ji například, v případě 

pozitivního efektu, podpořit. Písemně srovnává silné a slabé stránky jednotlivých variant 

řešení, nečiní tak intuitivně ve svojí mysli, jak by příslušelo ideálně kriticky myslícímu 

jedinci.  

Vyvozování manažera B je na vysoké úrovni. Při existenci více variant řešení 

si manažer B sestaví jejich seznam a určí jejich důležitost, což vede, stejně jako v případě 

předchozího respondenta, k zajištění výběru optimální varianty. Jím navržená řešení 

pak vycházejí z logicky odůvodnitelných argumentů a jsou podpořena důkladným rozborem 

a analýzou jednotlivých variant řešení. Statistických metod k potvrzení či vyvrácení užívá, 

stejně jako manažer A, pouze v případě, jsou-li k dispozici potřebná data, avšak nevyvíjí 

samostatnou aktivitu, aby taková data dodatečně získal z dalších zdrojů. Taktéž se při aplikaci 

řešení opírá o zevrubnou představu zavedení plánu, avšak opět je zde zřejmá absence 

systematického přístupu, jež zajistí včasnou a důslednou implementaci navrhovaného řešení 

do praxe. 

Dovednost explanace manažera B je na velmi dobré úrovni. Manažer B nemá problémy 

objasnit ostatním své myšlenky, avšak než přistoupí k výkladu, vše si přesto důkladně 

promyslí. Nezáleží mu na tom, který ze způsobů komunikace užívá. Efektivní komunikace 

je jedním z důležitých faktorů, které charakterizují tuto vlastnost. Při prezentaci jím 

vypracované studie předkládá nejen výsledky, ale popisuje i způsoby a metody, jakými k nim 
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dospěl. Otevírá tím diskusi a dává tak možnost k ověření výsledků spolupracovníky 

či nadřízenými. 

Seberegulace manažera B je na vysoké úrovni. Je schopný přeformulovat a pozměnit 

své závěry, pakliže detekuje nesprávné vyhodnocení jednoho z dílčích faktorů. Tento přístup 

při tvorbě závěrů je charakteristickým rysem kritického myšlení a je základem samotné 

dovednosti seberegulace. Manažer B se v průběhu čtení textu zamýšlí nad jeho obsahem, 

aby si byl jist tím, že jej správně chápe, neboť si uvědomuje, že v případě nesprávného 

pochopení textu může dojít k nedorozuměním a veškerá vynaložená aktivita by tak byla 

ztrátou času. Je orientovaný na cíl – po aplikaci rozhodnutí zjišťuje, zda opravdu dosáhl 

požadovaného stavu. Při řešení matematických úloh si během výpočtu několikrát kontroluje 

dosažené výsledky a v případě zjištěných odchylek je schopen pružně reagovat a učinit 

nápravná opatření. 

Manažer C  

Z grafu 4-3 vyplývá, že manažer C z hlediska četnosti vykazuje nejvyšší výskyt 

odpovědí ohodnocených čtyřmi body (10 odpovědí), potvrzujících přítomnost dovedností 

kritického myšlení.  

Nejsilnějšími stránkami manažera C jsou jednoznačně interpretace a analýza. 

Nejslabších výsledků pak manažer C dosahuje v dovednosti vyvozování. 
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Graf 4-3: Dosahované úrovně dovednosti kritického myšlení manažera C 

 

Z pohledu kritických dovedností je interpretace manažera C jednoznačně jeho 

nejsilnější stránkou a je na velmi vysoké úrovni. Respondent věnuje značné úsilí sledování 

potenciálních hrozeb, protože si uvědomuje, že včasná reakce může zmírnit negativní dopady 
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možných problémových situací, nebo jim dokonce zcela předejít. Nastane-li jakákoli 

problémová situace, je schopen ji nezávisle popsat – dokáže pohlížet na problém z několika 

úhlů a nebojí se přiznat, že problém, ač zdánlivě mohl vzniknout např. u druhé strany, má svůj 

původ v organizaci samotné. Je schopen přeformulovat cizí myšlenky tak, aby odpovídaly 

nově vzniklým situacím. Při rozhodování se projevuje jeho demokratický styl vedení – věnuje 

značnou pozornost argumentům svých pracovníků nebo podřízených a svá rozhodnutí na nich 

zakládá.  

Dovednost analýzy manažera C je na vysoké úrovni. Při vzniklém problému se snaží 

získat také další úhly pohledu, avšak není zatím schopen k nim dojít sám, přejímá je 

od druhých. Předkládané informace si vždy ověřuje, a to hned z několika zdrojů. Tato 

vlastnost je jedním z přímo viditelných znaků kritického myšlení. Při existenci více variant 

řešení zcela intuitivně provádí jejich srovnání a hledá mezi nimi společné znaky, čímž 

se ujišťuje o správnosti zvolených postupů. Nevede-li jeho rozhodnutí k nápravě problému, 

vrací se k původním předpokladům, aby identifikoval chybné kroky nebo faktory a zajistil tak 

patřičnou nápravu. 

Evaluace manažera C je na dobré úrovni. Zcela intuitivně přemýšlí o silných a slabých 

stránkách jednotlivých způsobů řešení, a tím zajišťuje výběr optimální varianty řešení. Své 

argumenty, ještě pře diskusí v širším okruhu, rád prodiskutuje se zainteresovanými osobami, 

aby se tak ujistil o jejich relevantnosti a vhodnosti a upravil je v případě možných odchylek. 

Jím vyvozené závěry bývají často v souladu s původními předpoklady, nad méně 

frekventovanými odchylkami se však nepozastavuje. Odmítá argumenty založené 

na hypotetických situacích, neboť přikládání významu takovým argumentům považuje 

za neefektivní. Jeho schopnost přemýšlet strategicky, tedy především v delších časových 

horizontech, je značně omezená. 

Vyvozování je nejslabší stránkou manažera C a je na špatné úrovni. Při zavádění plánu 

se nepokouší předem identifikovat možné problémy, které mohou v průběhu implementace 

nastat. Spoléhá se na svou intuici a je přesvědčen, že vzniklé problémy je nejlepší řešit 

operativně, tedy až nastanou. Jím vyvozené závěry jsou podepřeny logickými argumenty, 

čehož dosahuje otevřenou diskusí se svými spolupracovníky. Při existenci více variant řešení 

se nepokouší o sestavení seznamu možných variant řešení a nezvažuje jejich uskutečnitelnost, 

raději se spoléhá na svou intuici podepřenou dlouholetou praxí v oboru. Tento přístup může 

být, a pravděpodobně také je, na dané pozici a v organizaci vhodný a důležitý, avšak je 

od kritického přístupu, jež by zajistil vhodný výběr varianty i mimo respondentovo dlouholeté 
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pole působnosti, velmi vzdálený. Pro vyvrácení či potvrzení empirických hypotéz, stejně jako 

předešlí respondenti, využívá statistiky pouze v případě existence přesných dat, nevynakládá 

však žádné dodatečné úsilí k jejich zajištění. 

Dovednosti explanace manažera C jsou na vysoké úrovni. Při prezentaci svých úvah 

používá hojně příklady, s jejichž pomocí se snaží výklad oživit, zpřehlednit a více přiblížit 

svým posluchačům. Dokáže bezproblémově komunikovat se svým okolím bez ohledu na to, 

jaký druh komunikace pro to zvolí. Můžeme tak říct, že komunikace je z jeho strany velmi 

efektivní. Při zpracovávání různých studií či projektů si zaznamenává postupy a metody, 

s jejichž pomocí dosáhl výsledků. Uvědomuje si, že tak dává svým spolupracovníkům prostor 

k diskusi nad vhodností použitých metod, a tím i možnost vyvarovat se možných problémů, 

a také, že v případě vzniku problému bude odhalení příčin a následné nastavení nápravných 

opatření podstatně jednodušší.  

Seberegulace respondenta C je na dobré úrovni. Velmi dobře si uvědomuje, že při čtení 

textu je důležité správně chápat jeho dílčí části tak, aby byl schopen pochopit text jako celek. 

V případě, kdy cítí, že text nechápe správně, věnuje dodatečný čas a úsilí tomu, aby pochopil 

jeho smysl a vyhnul se tím např. následné špatné interpretaci nabytých informací. Tím, že 

přezkoumává důsledky svých rozhodnutí, se snaží zjistit, zda opravdu dosáhl toho, čeho 

dosáhnout chtěl. Uvědomuje si taktéž, že je velmi vhodné dokázat pružně reagovat a měnit 

učiněné závěry poté, co zjistil, že některé z faktorů podílejících se na rozhodování byly 

vyhodnoceny nesprávně. Při kontrole matematických úloh se spokojí, stejně jako manažer A, 

s provedením zkoušky. 
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Manažer D 

Graf 4-4 dokládá, že u dotazovaného manažera D z hlediska četnosti převládají 

odpovědí ohodnocené jedním až dvěma body (16 takových odpovědí), tedy odpovědi 

signalizující absenci dovedností kritického myšlení. Nejslabších výsledků dosahuje 

manažer D v dovednosti analýzy. 
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Graf 4-4: Dosahované úrovně dovednosti kritického myšlení manažera D 

 

Interpretace manažera D dosahuje dobré úrovně. Cizí myšlenky parafrázuje proto, 

aby sám sebe ujistil, zda správně rozumí tomu, co se mu ostatní snaží sdělit. Při rozhodování 

vyslechne návrhy svých spolupracovníků, nicméně ponechává si prostor pro prosazení 

vlastních myšlenek a návrhů. Předpokládá, že pro nalezení efektivního řešení je dostatečné 

znát pouze hrubý nástin problémové situace z pohledu organizace a jeho přímé dopady. 

V praxi tak může dojít k vyřešení problému, avšak absence potřeby odhalení příčin vede 

k zablokování veškerých pokusů o zamezení jejich opakování. Manažerovi D tedy pak více 

vyhovuje stanovování nápravných opatření až v případě, kdy problémové situace nastanou, 

a nevykazuje potřebu detekce rizikových faktorů, s jejichž pomocí by bylo možné těmto 

problémům zabránit. 

Analýza manažera D je na velmi slabé úrovni. Upřednostňuje rychlá, až ukvapená 

rozhodnutí. Každé z rozhodnutí, která provádí, je víceméně spontánní a je učiněno 

bez důkladného promýšlení. Takový způsob rozhodování se sice jeví jako pružný a umožňuje 

pokračování procesů bez nutnosti jejich zastavení, avšak děje se tak na úkor vyšších 

zdrojových nákladů, a v případě kolapsu celého procesu v budoucnu je již přímo viditelný 

negativní synergický efekt. K učiněným rozhodnutím se již nevrací, a to ani v případech, 
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kdy nevedla k nápravě problému. Vždy pracuje pouze s předkládanými nebo dostupnými 

informacemi, neprojevuje snahu k jejich ověření. V případě více možných alternativ řešení 

se různá řešení nesnaží analyzovat a srovnávat mezi sebou, upřednostňuje řešení rychlá, čímž 

šetří čas. Z těchto důvodů se ani nesnaží pohlížet na problémové situace z jiných možných 

úhlů pohledů. 

Dovednosti evaluace dotazovaného manažera D jsou z pohledu kritického myšlení na 

slabé úrovni. Nepřemýšlí nad vhodností či relevantností argumentů dříve, než je přednese 

svým kolegům či zákazníkům. Předpokládá, že jsou-li argumenty nerelevantní, či nesprávné, 

budou z diskuze vypuštěny. Hypotetické situace jsou pro respondenta irelevantní, na základě 

předložených informací si sestaví ucelený pohled a případně vzniklé problémy je pak schopen 

operativně řešit. Závěry, které takto učiní, se často shodují s jeho původními předpoklady. 

Avšak při existenci variantního řešení zcela intuitivně zhodnotí jejich silné a slabé stránky. 

Dovednosti vyvozování manažera D jsou na velmi slabé úrovni. Zvolené způsoby 

řešení často nebývají podepřené logickými argumenty, manažer se v případě variantního 

řešení nesnaží o sestavení seznamu a určení proveditelnosti jednotlivých variant – v obou 

případech spoléhá na svoji intuici a dlouholetou praxi v oboru. Při aplikaci řešení má 

pak představu o jednotlivých nutných krocích a ty se snaží dodržovat, avšak předem 

se nezamýšlí nad vznikem možných odchylek, a v případě jejich výskytu je operativně řeší. 

K užití statistických metod se přiklání v případě, kdy má k dispozici přesné údaje, ale odmítá 

na jejich získání vynaložit jakékoliv dodatečné úsilí. 

Dovednosti explanace manažera D dosahují velmi slabé úrovně. Při komunikaci je 

fixován především na ústní formu a ve většině případů je schopen vysvětlit ostatním, co má 

na mysli. Při zpracovávání studie pak nezaznamenává metody a postupy, které k vypracování 

použil a prezentuje pouze jím zjištěné výsledky. U manažera D se taktéž projevuje tendence 

zjednodušovat své přemýšlení prostřednictvím finančních ukazatelů a nástinu nákladů 

a přínosů. 

Seberegulace manažera D je na slabé úrovni. Při čtení textu se nezamýšlí nad tím, zda-

li jej dobře chápe – o jeho smyslu přemýšlí až po přečtení. V případě dlouhých a náročných 

textů tak může snadno dojít k vypuštění nebo nezapamatování si důležitých pasáží a jejich 

absence pak při konečném zvažování může snadno vést k nesprávnému pochopení. Při řešení 

matematických operací se spokojí se závěrečným provedením zkoušky, a tím potvrzením či 

vyvrácením správnosti výsledku. Z podobných důvodů také přezkoumává důsledky svých 
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rozhodnutí – je pro něj důležité konstatování, zda dosáhl či nedosáhl očekávaného výsledku. 

Dotazovaný manažer D je schopen měnit své závěry poté, co zjistil nesprávnou interpretaci 

či vyhodnocení faktorů, jež se na tvorbě závěru podílely. 

Manažer E 

Z grafu 4-5 je zřejmé, že u manažera E z hlediska četností převládají odpovědi 

ohodnocené třemi až čtyřmi body (20 takových odpovědí). Jedná se o odpovědi, které 

dokládají přítomnost kritického myšlení nebo alespoň činností, které se kriticky myslícím 

dovednostem velmi blíží.  

Manažer E dosahuje vysoké úrovně v dovednostech evaluace, vyvozování a explanace. 

Nejslabších výsledků pak tento manažer dosahuje v dovednostech seberegulace. 
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Graf 4-5: Dosahované úrovně dovednosti kritického myšlení manažera E 

 

Interpretace dotazovaného manažera E je na velmi dobré úrovni. Manažer E dokáže 

na vzniklé problémy nahlížet z několika možných stran z důvodů odhalení nepřímo 

viditelných faktorů, které se mohly na vzniku daných situací podílet. Uvědomuje si, 

že problémové situace tedy nejsou dílem pouze např. druhých stran, ale snaží se identifikovat 

možné rizikové faktory také na straně organizace proto, aby jim mohla organizace 

do budoucna předejít. Svá rozhodnutí obvykle konzultuje se svými spolupracovníky, dává 

prostor pro jejich argumentaci. Takto přednesené argumenty se pak plně podílejí na jím 

činěných rozhodnutích. Cizí myšlenky parafrázuje proto, aby sám sebe ujistil, že dobře 

rozumí tomu, co se mu ostatní snaží sdělit. Nevynakládá žádné úsilí na sledování ukazatelů, 

které by mohly odhalit možný vznik problémů včas, protože předpokládá, že systémy 

v organizaci jsou nastaveny tak, aby vzniku takových situací předešly. 
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Analýza manažera E je také na dobré úrovni. Zcela intuitivně provádí srovnávání 

různých způsobů řešení a snaží se mezi nimi nalézt společné znaky. V případě mnoha variant 

tato srovnání, pro větší přehlednost a srozumitelnost, provádí písemně. Po učiněném 

rozhodnutí znovu přezkoumává své původní předpoklady, avšak činí tak primárně kvůli 

nastavenému systému řízené dokumentace, nikoli pro svoji potřebu. Bere v potaz různé úhly 

pohledu, které si ale nechává přednést od svých spolupracovníků, od kterých rovněž získává 

potřebné informace důležité pro nalezení řešení. Tyto se pak již nesnaží nějakým způsobem 

ověřit. 

Evaluace tohoto manažera je na vysoké úrovni. Udává, že ve většině případů bývají 

jeho závěry v souladu s původními předpoklady. Logickou sílu argumentů založených 

na hypotetické situaci nepodceňuje, avšak uvádí, že obvykle mívá dostatek informací k tomu, 

aby si mohl dovolit odvodit poměrně přesný vývoj situace a nestavět své rozhodování 

na alternativních hypotézách. Jím předkládané argumenty jsou obvykle relevantní 

a podloženy přesvědčivými fakty, a tedy jsou pro diskusi vždy přínosem. Uvádí také, že vždy 

a zcela intuitivně zvažuje klady a zápory každé z variant řešení, což je opět jednou z přímo 

viditelných vlastností kritického myšlení. 

Dovednosti vyvozování dosahují u manažera E rovněž vysoké úrovně. Při existenci 

více variant manažer intuitivně sestavuje seznam možných řešení, v případě velkého množství 

pak tento seznam pro snadnější porozumění a větší přehlednost sestaví písemně a následně 

zvažuje, do jaké míry jsou jednotlivé varianty proveditelné. Při zavádění řešení si sestaví 

plnohodnotný plán zavádění, ve kterém definuje zdrojovou a časovou náročnost jednotlivých 

etap zavádění a jeho průběh pak v čase kontroluje, aby se tak vyhnul možným problémům, 

které v průběhu zavádění mohou vzniknout. Jeho závěry jsou podpořeny logicky 

odůvodnitelnými argumenty, jejichž relevantnost zvažuje diskusí s kolegy. V případě, že jsou 

k dispozici přesná data, používá pro potvrzení či vyvrácení empirických hypotéz statistické 

metody, avšak nevynakládá žádné další úsilí k získání dat. 

Dovednosti explanace manažera E jsou na vysoké úrovni. Nemá problém vyjádřit, 

ať už písemně, nebo ústně, co má na mysli. Svůj výklad prokládá častými jednoduchými 

praktickými příklady, aby se ujistil, že všichni dobře rozumí tomu, co jim chce sdělit. Jeho 

komunikační schopnosti jsou na velmi vysoké úrovni. V případě vypracování studie 

respondent zaznamenává nejen výsledky výzkumu, ale popisuje i způsoby a metody, pomocí 

nichž těchto výsledků dosáhl. Uvědomuje si, že v případě vzniklého problému je pak snazší 

stanovit nápravná opatření.  
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Seberegulace dosahuje u manažera E dobré úrovně. Přezkoumává zpětně důsledky 

a dopady svých rozhodnutí, ale činí tak pouze proto, aby zjistil, zda dosáhl toho, čeho 

dosáhnout měl. Při čtení se zamýšlí nad tím, zda správně chápe předkládaný text. Chce, 

aby úsilí a čas, který této činnosti věnuje, měly maximální možný přínos. Dokáže měnit své 

závěry poté, co zjistil, že některé z faktorů, jež se na rozhodování podílely, byly vyhodnoceny 

nesprávně. Při řešení matematických úloh se dotazovaný manažer E spokojí s provedením 

zkoušky na jejich konci.   

Manažer F 

Graf 4-6 ukazuje, že u manažera F opět, z hlediska četností, převládají odpovědi 

ohodnocené třemi až čtyřmi body. Manažer F tak spíše využívá činností, které se kriticky 

myslícímu ideálu blíží.  

Dosahuje vysoké úrovně u dovedností evaluace, vyvozování a seberegulace. 

Nejslabších výsledků dosahuje manažer F v dovednostech explanace. 
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Graf 4-6: Dosahované úrovně dovednosti kritického myšlení manažera F 

 

Dovednosti interpretace manažera F jsou na dobré úrovni. Dle teorie učící se 

organizace a tzv. Kolbova učebního cyklu se manažer F snaží v případě vzniklého problému 

z chyb ponaučit a do budoucna se jich v podobných situacích vyvarovat. V případě výskytu 

problému nemá potřebu nahlížet na situaci z různých uhlů, neboť procesy v jeho poli 

působnosti jsou nastaveny tak, že k většině problémů dochází, dle jeho zkušeností, přičiněním 

druhých stran. Myšlenky druhých parafrázuje proto, aby se ujistil, zda správně rozumí tomu, 

co se mu ostatní snaží sdělit, a své rozhodování - stejně jako většina respondentů - nestaví 

na argumentech předkládaných spolupracovníky.  
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Analýza manažera F dosahuje taktéž dobré úrovně. Přestože se sám nesnaží o nezaujatý 

popis situace, různé úhly pohledu svých spolupracovníků vyslechne, pokud ti mají v dané 

oblasti větší odbornost a zkušenosti. V případě utváření závěrů, na základě předkládaných 

informací, se pokouší srovnávat vzniklý problém s analogickými situacemi, které již dříve 

v organizaci nastaly, popřípadě zkoumá způsoby řešení těchto analogických situací v jiných 

organizacích. Po uvedení svých závěrů do praxe dbá na zpětnou vazbu a zjišťuje, zda nový 

stav odpovídá původním předpokladům. Při existenci více variant pak volí tu nejvhodnější 

na základě své intuice.  

Schopnosti evaluace manažera F jsou na velmi vysoké úrovni. Respondent přisuzuje 

značnou váhu argumentům, jež jsou založeny na hypoteticky modelovaných situacích. 

Z těchto hypotetických situací si následně vybírá ty nejpravděpodobnější, kterými se pak 

intenzivně zabývá. Při diskusi má již předem jasno o relevantnosti a vhodnosti argumentů, jež 

bude předkládat. Zcela intuitivně srovnává silné a slabé stránky jednotlivých řešení, v případě 

složitých variant si tyto klady a zápory, pro svoji lepší orientaci, sepíše. Jím vyvozené závěry 

se pak ve většině případů neliší od původních předpokladů.  

Dovednosti vyvozování manažera F jsou na vysoké úrovni. K potvrzení či vyvrácení 

hypotetických situací používá převážně statistické metody, a to i v takových případech, 

kdy nemá k dispozici přesná data. Ta se snaží získat odhadem založeným na předchozích 

zkušenostech. Při aplikaci řešení má předem stanovený plán, jehož časové i nákladové plnění 

se snaží striktně dodržovat a kontrolovat. Argumenty podporující jím navržené řešení jsou 

logicky opodstatněné, v případě nejasností je konzultuje se svými kolegy. Při existenci 

variantního řešení pak vyhodnotí jednotlivé varianty a určuje jejich proveditelnost. 

Explanace manažera F je na slabé úrovni. Preferuje ústní komunikaci, čímž jeho 

schopnost efektivní komunikace poněkud trpí. Nemá však větší problém objasnit ostatním tok 

svých myšlenek. Při zpracování studie si kromě dosažených výsledků zaznamenává 

také postupy a metody, pomocí kterých výsledků dosáhl. Tato činnost pro něj slouží 

především jako kontrola vhodnosti použitých metod a postupů a jako kontrola dosažených 

výsledků. 



 47 

Dovednost seberegulace dotazovaného manažera F je na vysoké úrovni. Při čtení 

se manažer F průběžně ujišťuje, zda správně rozumí přečtenému textu. Uvědomuje si, 

že pro správné pochopení studovaného textu jako celku je důležité pochopit jeho části, 

sledovat jejich vzájemné vazby, popřípadě směry, kterými se text ubírá. Manažer F vždy 

přezkoumává důsledky a dopady svých rozhodnutí a hodnotí, zda cesta k jejich nalezení 

a aplikaci byla správná. Identifikuje-li odchylky od ideálního postupu, bere si z nich 

ponaučení a v analogických případech v budoucnu se jich pak pokusí vyvarovat. Při řešení 

matematických úloh provádí kontrolu několikrát během samotného výpočtu a je do jisté míry 

schopen změnit své závěry poté, co zjistil, že některý z faktorů podílejících se na řešení byl 

vyhodnocen nesprávně. 
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4.7. Hodnocení řídícího týmu 

Graf 4-7 přehledně znázorňuje rozptyl zvolených odpovědí na otázky 

podle jednotlivých dimenzí kritického myšlení u vybraného vzorku dotazovaných manažerů 

(v pořadí analýza, vyvozování, explanace, interpretace, evaluace, seberegulace). Jednotlivé 

úsečky spojují minimální a maximální počet bodů dosažených v rámci jedné odpovědi 

některým z dotazovaných. Kroužkem je označena odpověď s nejčastějším výskytem – tedy 

odpověď, kterou uvedla většina dotazovaných. V případě rovnosti odpovědí jsou zaznačeny 

všechny odpovědi s maximálním výskytem. 

Graf je proto schopen ilustrovat jak názorové odlišnosti (a v některých případech také 

shody) uvnitř organizace a nestejnou úroveň kritického myšlení ve Společnosti, tak 

i odpovědi, které převažovaly a které lze s určitou mírou abstrakce považovat za nejvíce 

vypovídající o stavu kritického myšlení v organizaci. 

 

 

Graf 4-7: Znázornění rozptylu odpovědí dotazovaného řídícího týmu společnosti 

SPEKTRA 

 

Při pohledu na první sledovanou dimenzi kritického myšlení, věnovanou dovednostem 

analýzy, vidíme, že odpovědi vykazují širší škálové spektrum. U manažerů SPEKTRY 

můžeme sledovat příznivý trend vývoje směrem k odpovědím značícím přítomnost kritického 

myšlení. Ideálně kriticky myslící jedinec musí dobře ovládat všechny části prezentovaného 

modelu, avšak dovednosti analýzy spadají do stěžejních pilířů rozhodovacího procesu 
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s kritickým přístupem. Ostatní dovednosti – vyvozování, explanace, interpretace, evaluace 

a seberegulace, jsou pro kriticky myslícího jedince sice také velmi důležité, ale již na první 

pohled je intuitivně cítit jejich propojenost právě s dovednostmi analýzy. Lze také říci, 

že mezi všemi dovednostmi kritického myšlení působí synergický efekt, a je proto důležité, 

aby správně kriticky myslící člověk využíval všech šesti zmíněných dimenzí. Velký škálový 

rozsah sice ukazuje, že ve většině případů manažeři projevují vysoké schopnosti analýzy, 

ale vyskytují se i případy, ve kterých manažeři nevyužívají metod či postupů běžných 

pro manažerskou praxi. V těchto případech dotazovaní manažeři, jakožto odborníci, spoléhají 

na svou intuici a dlouholetou praxi v oboru. Tento přístup pro organizaci v současném stavu 

neznamená žádné nebezpečí, ba právě naopak – rychlá, intuitivní řešení jí mohou být k dobru 

a manažeři, kteří těmito dovednostmi vládnou, mohou být v organizaci velmi ceněni. Tento 

přístup však příliš nekoresponduje s organizací aplikující dovednosti kritického myšlení, 

protože schopnost adaptovat se na nově vzniklé problémy, v situacích, se kterými nemá 

manažer osobní zkušenost, je na velmi slabé úrovni. 

Druhá sledovaná dimenze je zaměřena na dovednost vyvozování závěrů ze získaných 

poznatků. Četnosti odpovědí odhalují u některých manažerů SPEKTRY, z hlediska 

dovedností kritického myšlení, chybné přístupy při velmi důležitých činnostech. Tito 

manažeři opět spoléhají na svou intuici a při existenci více možných variant řešení vybírají tu, 

která jim připadá nejsprávnější. Podpořit takový výběr logicky odůvodněnými argumenty, 

vystavěnými na jednoduché analýze a vyhodnocení proveditelnosti jednotlivých variant, patří 

mezi schopnosti kriticky uvažujících jedinců. Někteří manažeři SPEKTRY dokonce využívají 

podobného přístupu i při zavádění plánů do praxe. Uvádějí sice, že plán zavedení mají 

promyšlen, avšak jednoznačně nemají stanoven časový rámec plnění jednotlivých částí, 

nemají k dispozici přehledný plán zdrojů a očekávaných nákladů. Jednou z hlavních činností 

manažerů je kontrolování. Kontrola se v případě, kdy manažer nemá k dispozici potřebné 

podklady, stává pouze formální a její přínos je minimální. 

Třetí sledovanou dimenzí dovedností kritického myšlení jsou dovednosti explanace. 

Největší výskyt odpovědí ohodnocených čtyřmi body byl zaznamenán u otázek č. 19 a 20 

(v grafu označených jako E3 a E4), tedy otázek zaměřených na komunikaci a schopnost 

formulovat své myšlenky. Můžeme říct, že manažeři SPEKTRY nemají problém s vyjádřením 

svých myšlenek a jejich prezentací. Jejich komunikační schopnosti jsou na velmi dobré 

úrovni a můžeme říct, že dokáží komunikovat efektivně. Při pohledu na graf 4-7 si můžeme 

všimnout, že všichni manažeři odpověděli shodně na otázku označenou E1 zaměřenou 
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na schopnost utřiďovat jednotlivá zjištění pomocí diagramů. Všichni manažeři SPEKTRY 

uvedli, že si zapisují klíčové finanční ukazatele. Taková shoda odpovědí, byť se může jevit 

jako překvapivá, byla vlastně v tomto případě při tvorbě dotazníku svým způsobem 

očekávaná a pouze potvrzuje situaci, která je v českých podnicích poměrně častá. Tou 

je způsob měření výkonnosti firmy a způsob plánování rozhodnutí. Manažeři mnoha českých 

společností se totiž poměrně často uchylují k plánování, které je typické až „démonizací“ 

peněz a finančních ukazatelů. Jediným kritériem pro vyhodnocování variant jsou obvykle 

finanční ukazatele, velmi často není přihlíženo k širšímu přínosu projektu, ale pouze a jedině 

k jeho finanční výnosnosti a ziskovosti. Strategie mnoha společností na následující tři roky 

sestává obvykle z detailně propracovaného finančního plánu, který je mylně za strategii 

považován. Je zřejmé, že – aniž bychom to považovali za jakkoli negativní konstatování – 

v myslích manažerů SPEKTRY je zakořeněn přístup k řešení problémů na základě finančních 

ukazatelů. Samozřejmě můžeme namítnout, že podnikání je především záležitostí peněz 

a cílem všech manažerů je podílet se na vytváření zisku. Také osobní cíle manažerů jsou často 

vztaženy na konkrétní finanční výsledky. Kritické myšlení nutí management uvažovat 

v širších souvislostech a zahrnout do uvažování všechny prvky systému, včetně prvků 

finančních, které jsou bezesporu jedněmi z nejdůležitějších. Omezování se pouze na jednu 

větev systému však není z hlediska kritického myšlení správné. Jednostranný pohled na věc 

může zastínit mnoho dalších pohledů – například zvolení jiného řešení, které by sice bylo 

krátkodobě nákladnější, nicméně z dlouhodobého hlediska efektivnější. 

Při pohledu na čtvrtou sledovanou dimenzí věnovanou dovednostem interpretace, 

vidíme, že nejčastějšími odpověďmi manažerů byly ty, které jsou ohodnoceny třemi body. 

Za zmínku v této části zajisté stojí otázka první (v grafu 4-7 označená jako I1), zaměřená 

na schopnost identifikovat vznikající problémové situace již v jejich zárodku. Z grafu 

můžeme vyčíst, že nejčastěji sice manažeři odpovídali odpověďmi hodnocenými třemi body. 

Nejčastěji vybrané odpovědi plně spadají do konceptu učící se organizace - v odpovědi 

můžeme identifikovat prvky zkušenostního učení představené ve druhé kapitole, tedy 

schopnosti manažerů správně pochopit problémové situace, poučit se z nich a napravit vzniklé 

problémy. Můžeme tedy říct, že v dovednostech interpretace manažeři SPEKTRY využívají 

dovedností kritického myšlení nebo jiných metod, postupů a nástrojů, které se běžně 

v manažerské praxi používají a kritickému přístupu se velmi blíží.  
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V případě páté sledované dimenze zkoumáme dovednosti evaluace, kterou chápeme 

jako vyhodnocení spolehlivosti tvrzení nebo jako různé formy znázornění popisu situace, 

domněnky, zkušenosti a vyhodnocení logické váhy skutečných nebo zamýšlených 

deduktivních vztahů mezi výroky, popisy a otázkami. Z pohledu četností jsou nejčastější 

odpovědi opět ohodnoceny třemi až čtyřmi body, avšak sledujeme, že škálový rozptyl je větší 

u otázek E2 a E3. U otázky č. 10 (v grafu 4-7 označenou jako E2) zaměřené na schopnost 

posouzení logické síly argumentů založených na hypotetické situaci tvrdí někteří z manažerů 

SPEKTRY, že hypotézy jsou nepodložené a nemá smysl se jimi zabývat a argumenty na nich 

vystavěné jsou tedy irelevantní. Jak uvádí Senge v jedné z pěti základních podmínek 

(systémové myšlení), řada problémů v organizaci vzniká právě kvůli neschopnosti vidět řadu 

skrytých faktorů, jejichž působení je třeba z důvodů správného fungování organizace 

pochopit. Modelováním hypotetických situací a využíváním jejich výstupů je manažer 

schopen předem se připravit, stanovit opatření k zabránění vzniku nežádoucích situací, 

zmírnit jejich dopad nebo předem připravit nezbytné kroky k jejich vyřešení. Manažeři 

SPEKTRY, kteří se odmítají zabývat hypotetickými situacemi, se tak připravují 

o nezanedbatelnou výhodu, která by jim přinesla vysokou adaptivitu v neočekávaných 

situacích.  

Šestou sledovanou skupinou jsou dovednosti seberegulace. Seberegulací rozumíme 

uvědomělé sledování vlastních aktivit a prvků, které byly pro tyto aktivity použity, za účelem 

potvrzení, validace nebo oprávněnosti výsledku. Jedná se o formy sebeanalýzy a sebekorekce. 

Všichni manažeři SPEKTRY jsou schopni přeformulovat a změnit své závěry poté, co zjistili, 

že některé z faktorů, které se na tvorbě rozhodnutí podílely, byly nesprávně vyhodnoceny. 

Ve většině případů však uvádějí, že v některých případech je již příliš pozdě rozhodnutí 

měnit. Kritický přístup vyžaduje, aby v případě vzniklých odchylek byly přesto závěry 

přeformulovány a učiněna nápravná opatření. 
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5. DOPORUČENÍ PRO MANAGEMENT ANALYZOVANÉ ORGANIZACE  

V páté kapitole jsou na základě provedené analýzy navržena doporučení managementu 

SPEKTRY a jednotlivým manažerům Doporučení jsou rozčleněna do tří částí. První je 

věnována rozvoji koncepce učící se organizace, druhou tvoří doporučení pro zlepšování 

dovedností kritického myšlení manažerů a třetí pak nastiňuje přínosy využití dovedností 

kritického myšlení a jeho aplikací na učící se cyklus organizace. 

5.1. Návrhy zaměřené na uplatňování koncepce učící se organizace 

Koncepce učící se organizace je v současné době považována za základ vysoce 

adaptivního řízení a rozvoje organizací. Umožňuje organizacím dosahovat vysoké efektivity 

v jejím řízení, rozhodování a celkovém působení. Učící se organizace dokáží rychle reagovat 

na neustále se měnící podmínky na vysoce konkurenčních trzích a využívat tak včas 

vznikajících příležitostí. 

V současné době se vzdělávání a osobní rozvoj zaměstnanců řídí zejména 

ekonomickými a personálními potřebami organizace. Vedení sledované organizace se musí 

vyvarovat pohledu na vynaložené prostředky jako na nevyhnutelné výdaje a uvědomit si, 

že se jedná o účelnou dlouhodobou investici, která má adekvátní význam jako investice 

do snadněji kvantifikovatelných hmotných prostředků. Vedení sledované organizace si velmi 

dobře uvědomuje výhody plynoucí z koncepce učící se organizace, avšak jeho přístup není 

náležitě důsledný Probíhající školení zaměstnanců mají zajisté za následek zvyšování úrovně 

odbornosti a dovedností pracovníků v organizaci, tedy organizačních kompetencí, avšak 

pokud by se vedení chtělo vydat cestou snížení nákladů v oblasti zvyšování kvalifikace 

zaměstnanců, má k dispozici několik variant.  

Jednou z možností, jak alternativně zvyšovat dovednosti, schopnosti ale i odbornost 

pracovníků, je užití principů „ job rotation“, tedy metody periodické obměny pracovního 

místa jako nástroje odstraňování jednostranného zatížení v práci. Pracovníci tak dostávají 

možnost seznámit se s problémy a povahou práce na širší škále pracovních míst, případně 

na různých úsecích organizace. Vytváří se tak příležitosti pro použití tzv. „tacit knowledge“ 

Tento způsob zvyšování kvalifikace pracovníků je složité si představit na manažerských 

pozicích, pro které je primárně určen, neboť organizační struktura, velikost organizace a úzká 

specializace jednotlivých manažerských pozic je jednoznačně překážkou a aplikace principů 

„ job rotation“ by v tomto případě mohl mít negativní důsledky. SPEKTRA se však snaží 
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o rozvoj lidského potenciálu na všech úrovních a užití těchto principů na úrovni nejnižší 

by mělo několik pozitivních efektů. Při předpokladu neměnných platových podmínek 

a aplikace rotace pracovních míst v rámci jednotlivých výrobních oddělení by byl odstraněn 

efekt stereotypně prováděných činností. Byla by zvyšována odbornost jednotlivých 

pracovníků a jejich schopnost zaujmout v organizaci i jiné pracovní místo. V návaznosti 

na certifikaci dle ISO 9001 dojde taktéž k pozitivnímu efektu v podobě uvědomění si 

důležitosti prováděných dílčích prací na kvalitě výstupního celku. 

Další doporučení spojené s principy učící se organizace vychází z poměrně dobře 

propracovaného systému školení a ochoty managementu své pracovníky vzdělávat. Jak již 

bylo popsáno dříve, Společnost si klade velký důraz na průběžné vzděláváni pracovníků. 

Nicméně při podrobnějším studiu dokumentace zjistíme, že nebývá důkladně zjišťován dopad 

těchto školení na kvalitu a produktivitu práce. Tedy, že není sledován přímý přínos 

absolvovaných školení. Je třeba zamyslet se nad tím, jak absolvovaná školení zpětně 

vyhodnotit – návrh řešení by mohl spočívat v tom, že proškolený zaměstnanec absolvuje 

týden po školení pohovor se svým nadřízeným, kde na jedné straně nadřízený pracovníka 

krátce prozkouší ze získaných znalostí, na druhé straně však rozeberou to, co pracovník 

od školení očekával a zda se tam dověděl vše, co potřeboval. Tyto pohovory pomohou nejen 

samotným zaměstnancům, ale také managementu Společnosti při plánování dalších školení. 

V návaznosti na průběžné zvyšování kvalifikace jednotlivých pracovníků hrozí, 

že vedení nebude mít přesné informace o tom, kdo je vlastně v čem proškolen, a dojde-li 

například k náhlému onemocnění jednoho pracovníka, bude těžké dohledat, kdo jej má 

zastoupit. Samozřejmě, v kartě zaměstnance najdeme absolvovaná školení a kvalifikaci 

jednotlivých lidí, ale domnívám se, že mnohem jednodušší by bylo pro tyto účely vypracovat 

matici zastupitelnosti. V řádcích by se objevila jména pracovníků a ve sloupcích činnosti, 

které se ve firmě provádějí (tedy například obsluha jeřábu, obsluha vozíku, svařování, 

frézování, údržba nástrojů, seřizování strojů apod.) V této tabulce by pak bylo zaznamenáno, 

kdo zvládne kterou činnost a na první pohled by tak bylo možné přeskupit zaměstnance 

dle aktuální potřeby. Navíc, matice vyvěšená na dílně působí zároveň jako motivační faktor, 

kdy se každý pracovník snaží dosáhnout na co nejvíce ovládaných činností tak, aby překonal 

svého spolupracovníka a stal se tak ve firmě váženějším. Pokud by se tomuto doporučení 

chtěl management věnovat do hloubky, je možné doporučit i vyznačení míry jednotlivých 

dovedností – od úrovně, kdy je schopen pracovník činnost vykonávat pod dohledem, přes 

samostatně možnou činnost až po úroveň, kdy je schopen v činnosti kohokoliv zaučit. 
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V mnoha případech manažeři SPEKTRY uvedli, že jsou schopni se z řešení 

problémových situací poučit. Při aplikaci tzv. Kolbova učebního cyklu nebo jiných typů 

zkušenostního učení doporučuji manažerům SPEKTRY vyvarovat se jevu prezentovaného 

autorem Páté disciplíny. Senge uvádí, že představa, že „zkušenost nás naučí“, může být v řadě 

případů klamavá. Ke zkušenostnímu učení neodmyslitelně patří zpětnovazební informace 

o výsledcích, kterých jsme dosáhli. Zkušenostní učení pracovníka je přímo omezeno 

prostorem vyplývajícím z jeho pozice. Na dění mimo tento prostor již individuální zkušenosti 

pracovníka nestačí. Řešené problémy mimo takto vytyčený horizont se dělí na menší celky, 

o které se pak starají různé útvary organizace. Snadno tak může dojít k tomu, že je 

pro manažera obtížné získat zpětnovazební informace důležité pro zdárné pokračování 

v učebním cyklu. Organizace pak trpí tím, že se vlastně málokdo zajímá o celkové důsledky 

rozhodnutí. Vedení SPEKTRY by tedy vždy mělo důsledně kontrolovat důsledky a dopady 

svých rozhodnutí a všem manažerům, kteří se na rozhodování či tvorbě řešení podíleli, 

poskytnout zpětnovazební informace. Toto by se mohlo dít pomocí průběžné systematické 

dokumentace všech důležitých rozhodnutí a jejich zpětným přezkoumáním na čtvrtletních 

strategických poradách. V případě negativních výsledků pomůže dobře vedená dokumentace 

navrhnout vhodná nápravná opatření. 

5.2. Návrhy na zlepšení dovedností kritického myšlení pro jednotlivé 

manažery  

Schopnost kriticky myslet je v současné době pro manažery nezbytná, a přesto není 

často manažerům vlastní. Manažeři s dovednostmi kritického myšlení činí lepší rozhodnutí 

a provádějí akce širšího rozsahu a vyšší kvality, protože jimi učiněná rozhodnutí jsou 

podložena neoddiskutovatelnými fakty a dokáží se správně rozhodovat i ve vysoce stresových 

situacích.  

Dovednosti kritického myšlení u některých manažerů dosahují vysoké úrovně, avšak 

u každého dotazovaného manažera se odkrývá prostor pro zlepšení. Manažeři by si sami měli 

uvědomit důležitost těchto dovedností, a ve svůj vlastní prospěch je rozvíjet. Dotazovaní 

manažeři byli sice hodnoceni anonymně – pro účely diplomové práce nebylo nutné znát 

pracovní zařazení manažerů a byla tak zajištěna větší ochota manažerů odpovídat na otázky 

dle skutečného stavu - avšak pro vlastní potřebu jsem si zaznamenal klíč, podle kterého je 

možně jednotlivým anonymním respondentům přiřadit odpovídajícího manažera. V případě 
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zájmu tak mohu každému z manažerů jeho hodnocení zpřístupnit a odkrýt možnosti rozvoje 

dovedností kritického myšlení. 

Způsobů zvyšování kritických dovedností je celá řada. V oblasti dovedností analýzy 

se manažeři mohou například zaměřit na různé způsoby analýz (Paretova analýza, Ishikawův 

diagram), které dosud neznají nebo jejich techniku neovládají; mohou k vypracovávaným 

analýzám přistupovat důsledněji,  přezkoumávat zpracovávaná data z několika nezávislých 

zdrojů a ujistit se tak o jejich správnosti. Mohou se učit nahlížet na problémy z několika 

různých perspektiv a učit se tak nestrannosti. 

V případě interpretace je pro manažera důležité dobře popsat problémovou situaci. 

Manažeři se mohou pokusit zpočátku využívat manažerských metod jako např. Occamovy 

břitvy, spočívající v přesné definici problému. Postupem času pak začnou tuto metodu 

používat zcela automaticky a intuitivně. Při každé vhodné příležitosti, i pouze ve svojí mysli, 

se mohou například pokoušet parafrázovat myšlenky ostatních. 

Při využívání schopností evaluace se manažeři mohou zaměřit na využívání hypoteticky 

modelovaných situací nebo scénářů budoucího vývoje – jejich konstrukci tak, aby se situace 

co nejvíce blížily realitě, a využití přínosů, které nabízejí. Měli by se taktéž pokoušet 

srovnávat jednotlivé varianty řešení, určovat jejich proveditelnost a definovat jejich silné 

a slabé stránky. 

Při vyvozování je důležité podporovat své závěry logicky odůvodnitelnými 

a nepopíratelnými argumenty. Vystavění takových argumentů není snadná činnost, avšak 

budou- li manažeři při každé vhodné příležitosti tuto dovednost využívat, zpětně zvažovat 

užitý postup a uvědomovat si tak potenciální chyby, budou s výsledkem spokojeni. 

Při explanaci je velmi důležité, aby manažer dokázal objasnit své myšlenky ostatním 

tak, aby byly správně pochopeny. Využitím každé vhodné situace se manažer může v této 

dovednosti postupně zdokonalovat. Rovněž je důležité, aby se manažer zapojoval 

do rozhovorů a zvyšoval tak své komunikační schopnosti. 

Využívání zpětné vazby k hodnocení sebe sama je jedním z předpokladů kriticky 

uvažujícího jedince. Manažer by měl po každém svém rozhodnutí zpětně přemýšlet 

nad užitým postupem a kritickým přístupem hodnotit použité cesty a metody a zvažovat jejich 

vhodnost. Manažeři by tedy měli vždy přezkoumávat důsledky svých závěrů a nebát se 

změnit svá rozhodnutí usoudí-li že nejsou zcela správná. 
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Mají-li být v organizaci využívány dovednosti kriticky uvažujících manažerů, je nutný 

kladný přístup organizace a vytvoření firemní kultury, která bude kriticky myslící jedince 

podporovat, jejich dovedností si vážit a pomáhat jim v jejich zdokonalování např. tím, že jim 

dá k dispozici potřebný čas k provedení všech nezbytných kroků vedoucích k zajištění 

správných řešení. 

5.3. Návrhy pro management učící se organizace využívající dovedností 

kritického myšlení 

Jak již bylo zmíněno ve druhé kapitole, kritické myšlení není ideálním myšlením 

a v žádném případě není synonymem dobrého myšlení. Aby měl kritický přístup nejvyšší 

možný efekt, je nezbytně nutné užít jej ve vhodných situacích. Několik manažerů sledované 

organizace uvedlo, že na jejich rozhodování se značnou měrou podílí intuice a dlouholeté 

pracovní zkušenosti. Tento přístup manažerů není rozhodně nikterak špatný, avšak 

s kritickým přístupem není slučitelný. Při utváření závěrů je důležité, aby manažeři 

SPEKTRY správně vyhodnotili situaci a určili tak, který z přístupů je vhodné použít. 

Pro složité a komplexní problémy je vhodné použít dovedností kritického myšlení 

a systémového přístupu, pro drobné problémy nebo např. kreativní činnosti je naopak vhodné 

od kritického myšlení upustit.  

Je nezbytně nutné, aby manažeři ovládající dovednosti kritického myšlení rozpoznali 

vhodnost jejich použití – je důležité vyvarovat se jich například v kreativní části 

brainstormingu, kde kritický přístup může velmi snadno vést k sebecenzuře a tím 

neschopnosti generovat návrhy. Dovedností kritického myšlení však nejsou zapovězeny 

ve všech fázích brainstormingu, např. ve fázi vyhodnocení návrhů je velmi vhodné jich 

využít. Kritické myšlení by mohlo být přínosem také v případě obrany proti tzv. skupinovému 

myšlení, tedy efektu, kdy manažeři v rámci týmu trpí mylnou představou dokonalosti 

a celistvosti v rozhodování a generují nesprávná rozhodnutí. Role kriticky myslícího člověka 

v tomto případě vytvoří v týmu tzv. „ďáblova advokáta“, který se staví do opozice proti 

představovaným návrhům a umožňuje tak zabránění nesprávným až nelogickým rozhodnutím. 

V případě využití dovedností kritického myšlení v učícím se cyklu mohou manažeři 

SPEKTRY využít následujícího navrhovaného postupu.  
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Navržený model (viz obr. 5-1), který vychází ze studie prezentované Robertem 

Duchesne (1997), je založen na předpokladu zkušenostního učení, tedy učení, ve kterém je 

základem srovnávání již zažitých nebo převzatých zkušeností se vzniklou situací.  

 

 

Obr. 5-1: Grafické znázornění navrhovaného učebního cyklu 

 

Při vzniku problémové situace, jak již bylo zmíněno, ji manažer srovná se svými 

předchozími zkušenostmi, respektive se situacemi, které již v organizaci nastaly, a hledá 

shodu. Pokud taková shoda existuje, využije manažer získaných poznatků, návrhů a postupů, 

které již byly jednou aplikovány. Na jejich základě zpracuje návrh nový a následně aplikuje 

řešení. V tomto případě není učící se cyklus plně aktivován. Dochází pouze k připomenutí 

použitých postupů a k „p řeučení se“. Dovednosti kritického myšlení jsou využívány pouze 

částečně, jsou aplikovány dříve definované postupy, které již není třeba znovu navrhovat.  

V případě, kdy manažer neodhalí žádnou shodu nebo jen částečnou shodu s dřívějšími 

situacemi, musí dovedností kritického myšlení využít v plné šíři. Je třeba situaci nezávisle 

popsat a definovat existující problém, vypracovat analýzu stavu a jejím vyhodnocením 

dosáhnout nástinu řešení, která jsou následně vyhodnocena a aplikována. V takovém případě 

je vytvořen nový model pro řešení problémové situace a dochází k takzvanému vývojovému 

učení. Je nutné, aby manažer zaznamenal postupy, metody a způsoby, pomocí nichž došel 

k řešení – rozšíří tak znalostní bázi pro ostatní manažery SPEKTRY.  
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6. ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo přiblížit souvislost mezi kritickým myšlením a rozvojem 

lidského potenciálu jako  podmínek pro dosahování vyšší adaptivity a flexibility organizace. 

Na základě prezentovaných modelů kritického myšlení byl sestaven dotazník, kterým 

byla, za pomocí kvalitativních metod hodnocení, určena dosahovaná úroveň kritického 

myšlení jednotlivých vrcholových manažerů. Zjištěné výsledky u jednotlivých manažerů pak 

pomohly sestavit profil dosahované úrovně kritického myšlení v celé organizaci. Bylo 

zjištěno, že organizace aplikuje koncepci učící se organizace a rozvoji lidského potenciálu 

věnuje náležitou pozornost. Její přístup je však v určitých oblastech nedůsledný a pokud 

by organizace chtěla plně využít možností a výhod z této koncepce plynoucích, bylo 

by vhodné zavést alespoň některá z navrhovaných opatření. 

Implementací navrhovaných opatření se sledované organizaci otevřou zcela nové 

obzory na poli rozvoje lidských zdrojů. Zavedení zpětného vyhodnocování prováděných 

školení a využití vývojového učení, využívajícího prvků kritického myšlení, umožní 

organizaci lépe řídit rozvoj zaměstnanců. 

Myslím si, že sestavený dotazník by bylo do budoucna vhodné rozpracovat tak, aby 

v něm byly obsaženy i dovednosti, které nejsou přímo svázány s manažerskou praxí. 

Prezentovaný dotazník je totiž navržen pro šetření v prostředí výkonného managementu 

firmy, kde je velmi dobře použitelný. V jiném prostředí může být ovšem nutné jej přizpůsobit 

aktuálním požadavkům.  

Aby bylo dosaženo skutečně objektivních výsledků, je nutné průběžně zjišťovat, 

zda odpovědi uvedené manažery popisují skutečný stav. Dotazník sám o sobě  je značnou 

měrou závislý na ochotě dotazovaných odpovídat podle skutečnosti, proto je vhodné 

prověřovat schopnosti kritického myšlení u manažerů přezkoumáváním jednotlivých 

odpovědí. 

Vytýčený cíl práce se podařilo splnit a nastínit tak vztahy mezi kritickým myšlením, 

učením a adaptivitou organizace. 
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PŘÍLOHY  

Příloha č. 1 – Dotazník dovedností kritického myšlení 

 

Dobrý den, 

 

jmenuji se Petr Hladil a jsem studentem pátého ročníku Ekonomické fakulty Vysoké 

školy báňské. Předkládaný dotazník je součásti mé diplomové práce s titulem „Manažerské 

přístupy k zajišťování dlouhodobé efektivnosti organizace“.  

 

Cílem diplomové práce je, na konceptu učící se organizace - tedy organizace, která má 

zájem na rozvoji potenciálu svých pracovníků a rozvoji sebe sama - prezentovat její vysokou 

adaptabilitu a efektivitu. Předkládaný dotazník mi pak pomáhá zjistit současný stav pilířů 

organizace podílejících se na rozhodování a celkovém fungování organizace. Každá 

z jednotlivých otázek má možnosti a - d. Při vyplňování dotazníku kroužkuje prosím vždy 

pouze jednu odpověď, a to tu, která se podle Vás nejvíce blíží realitě.  

 

Mnohokrát Vám děkuji za čas, který mi věnujete. 

 

S pozdravem  

Bc. Petr Hladil 

 

 

 

 

 

 

 



  

1) Stalo se vám již někdy, že jste odhalil/a vzniklý problém příliš pozdě? 

a) Ano, všechny sledované ukazatele byly sice v pořádku, přesto se problém vyskytl. 
b) Ano, zvýšeným úsilím pak bylo možné chybu napravit a poučit se z ní. 
c) Ne, při náležité pozornosti bylo možné sledovat potenciální příčiny a problému se včas 

vyvarovat. 
d) Ne, systémy v organizaci jsou nastaveny tak, aby byl každý problém odhalen včas. 

2) Dokážete nezaujatě popsat problémovou situaci vzniklou v organizaci? 

a) Ne, procesy jsou v organizaci nastaveny tak, že problémové situace většinou vznikají 
v důsledku špatných rozhodnutí druhých stran. 

b) Ano, vždy se snažím do svého popisu zahrnout faktory, které se na vzniku situace 
podílely, a snažím se identifikovat možné problémy z pohledu druhé strany. 

c) Ano, vždy jsem schopný říci, co se děje. 
d) Ne, pro efektivní řešení problémové situace je důležitý pouze nástin situace a jejích 

dopadů na organizaci. 

3) Umíte vyjádřit cizí myšlenky vlastními slovy? 

a) Ne, proč měnit to, co někdo pracně vymyslel. 
b) Ano, na různé situace je zapotřebí jejich obměna. 
c) Ano, k ujištění se, že chápu, co druhý říká. 
d) Ne, mám raději vlastní názory. 

4) Nakolik berete při svém rozhodování v potaz myšlenky a návrhy ostatních 
spolupracovníků? 

a) Jako manažer zodpovědný za svá rozhodnutí si toto nemohu dovolit 
b) Vyslechnu ostatní spolupracovníky, rozhodování je však na mně  
c) Má rozhodnutí jsou ovlivněna argumentací spolupracovníků  
d) Rozhodnutí jsou činěna týmem lidí, kolektivem  

5) Díváte se na vzniklý problém z různých perspektiv? 

a) Ne, ostatní pohledy jsou zbytečné, pro efektivní řešení je důležitý pohled zodpovědné 
osoby. 

b) Ano, jiné úhly pohledu konzultuji s kolegy odborníky.  
c) Ano, různé pohledy na situaci pomáhají pochopit komplexnost situace a odkrýt jiné, 

než přímo viditelné faktory. 
d) Ne, jiné pohledy na problém odvádějí pozornost od hlavního. 

6) Vyhledáváte při řešení problémů jiné informace, než ty, které již máte? 

a) Ne, dostávám dost potřebných informací ze spolehlivých zdrojů. 
b) Ano, předložené informace si ověřuji z druhého zdroje . 
c) Ano, svoláním porady získám informace od kolegů. 
d) Ano, zkoumám analogické situace v jiných firmách či v historii své firmy. 



  

 

7) Dokážete srovnávat různé způsoby řešení a hledáte mezi nimi společné znaky? 

a) Ne, řešení musí být rychlé, čím dříve se věc vyřeší, tím lépe. 
b) Ne, intuitivně poznám, která z variant je nejlepší. 
c) Ano, srovnání je intuitivní (není dokumentované písemně ani elektronicky), navíc vše 
řešíme v týmu. 

d) Ano, používám k tomu manažerské metody (rozhodovací strom apod.). 

8) Přezkoumáváte zpětně své původní předpoklady? 

a) Ne, běžná rozhodnutí nepotřebují další zkoumání. 
b) Ano, pokud se zjistí, že rozhodnutí pořád nevede k nápravě problému. 
c) Ano, pro své nadřízené vedu dokumentaci. 
d) Ano, srovnávám, zda nový stav odpovídá mým původním představám. 

9) Bývají vámi vyvozené závěry v souladu s původními předpoklady? 

a) Ano, vždy, je však třeba striktně dbát na správnou implementaci. 
b) Ve většině případů ano. 
c) Ano, ale někdy se situace v organizaci v průběhu implementace změní, což vede 

k neuspokojivému výsledku. 
d) Často ne, protože není možné obsáhnout všechny příčiny problému. 

10) Do jaké míry posuzujete logickou sílu argumentů založených na hypotetické situaci? 

a) Hypotézy bývají nepodložené a nemá smysl se jimi zabývat. 
b) Mám dost informací na to, abych znal přesný vývoj situace a nepotřeboval přemýšlet o 

hypotézách. 
c) Hypotézy shromáždím a vyberu tři nejpravděpodobnější, těm se věnuji. 
d) Na základě hypotéz vytvořím a matematicky vyhodnotím scénáře. 

11) Zvažujete, zda je vámi uváděný argument relevantní, popřípadě vhodný, než jej předložíte 
k diskusi? 

a) Ne, k tomu je určena právě diskuse. 
b) Ne, spolupracovníky seznámím se všemi svými návrhy. 
c) Ano, před veřejnou diskusí závažné argumenty proberu s blízkým spolupracovníkem. 
d) Ano, již před diskusí mám jasno o svých argumentech a jejich pevných základech. 

12) Provádíte porovnání silných a slabých stránek jednotlivých možností řešení? 

a) Ano, zaznamenám si klady a zápory a pak je na papíře porovnávám. 
b) Ne, správné řešení nesmí mít slabé stránky a musí vyhovět všem. 
c) Ano, intuitivně, přemýšlím o kladech a záporech. 
d) Ne, řešení je určeno jinými faktory (podmínky v organizaci apod.). 



  

 

13) Používáte statistické metody pro potvrzení či vyvrácení empirických hypotéz? 

a) Ano, potřebná data odvozuji na základě předchozí zkušenosti. 
b) Ano, základní ukazatele jako pravděpodobnostní počet. 
c) Ano, pokud jsou k dispozici přesná data. 
d) Ne, statistika je nepřesná a pro konkrétní situace se nehodí. 

14) Sestavujete seznam možných alternativ řešení problému a zvažujete jejich proveditelnost? 

a) Ano, většinou si na papír napíši jednotlivé alternativy řešení a ty následně ohodnotím. 
b) Ne, po letech praxe intuitivně a správně vycítím, která z alternativ je 

nejproveditelnější. 
c) Ano, u jednoduchých případů to dělám intuitivně v mysli, avšak u komplexních a 

složitých případů si je raději, pro přehlednost, zaznamenám. 
d) Ne, každé řešení problému, které zlepší situaci, je správným krokem. 

15) Snažíte se o systematické uplatňování plánu řešení? 

a) Ne, systematické řešení je náročné na zdroje a sledování, důležitější je dosáhnutí 
výsledku včas. 

b) Ano, plán řešení mám promyšlen a zavádím jej po částech. 
c) Ano, stanovím si časový plán, plán zdrojů a milníky, jejichž dosažení pak v čase 

kontroluji. 
d) Ano, vše naplánuji s použitím výpočetní techniky (např. Gantův diagram). 

16) Jsou vaše závěry a řešení podepřené logickými argumenty? 

a) Ne, řada řešení bývá spontánních. 
b) Ano, intuitivně cítím logiku zvoleného řešení. 
c) Ano, řešení vychází z argumentů mých a z argumentů spolupracovníků. 
d) Ano, řešení je podloženo rozborem a analýzou variant. 

17) Sestavujete si pro utřídění jednotlivých zjištění diagramy? 

a) Ano, zapisuji si klíčové finanční ukazatele. 
b) Ne. 
c) Ano, situaci graficky znázorním pro lepší pochopení spolupracovníky a vedením. 
d) Ano, graficky znázorňuji varianty a jejich směřování, případně vazby na další činnosti. 

18) Zaznamenáváte si výsledky výzkumu a popisujete metody, pomocí nichž jste jich dosáhli? 

a) Ne. 
b) Ano, výsledky jsou pak prezentovány nadřízeným. 
c) Ano, pro zpětnou kontrolu dosažených výsledků. 
d) Ano, kvůli nastavení nápravných opatření. 



  

 

19) Dokážete objasnit, co máte na mysli? 

a) Většinou ano. 
b) Ne, často pozoruji, že ostatní nejsou schopni sledovat tok mých myšlenek. 
c) Ano, vše si předem důkladně promyslím a ucelím. 
d) Ano, nemám větší problémy objasnit co chci říct, často se snažím svůj výklad 

prokládat jednoduchými příklady. 

20) Máte za to, že komunikujete efektivně (písemně i ústně)? 

a) Ne, mám problém s vyjádřením myšlenek tak, aby je ostatní správně pochopili. 
b) Ano, ovládám písemnou i ústní komunikaci, preferuji však jeden z výše uvedených 

způsobů. 
c) Ne, raději využívám pouze jeden ze způsobů komunikace. 
d) Ano, užívám oba druhy komunikace. 

21) Provádíte při řešení matematických úloh opakovanou kontrolu postupu? 

a) Ne, není to třeba. 
b) Ano, na závěr provedu zkoušku. 
c) Ano, několikrát v průběhu úlohy. 
d) Ano, pro kontrolu zvolím i jiné postupy řešení. 

22) Měníte své závěry poté, co jste nesprávně vyhodnotil/a některé z faktorů původního 
rozhodnutí? 

a) Ne, rozhodnutí jsou činěna v určitých podmínkách, v dané chvíli bylo rozhodnutí 
správné. 

b) Ne, ovšem nesprávně posouzený faktor je nutné dále sledovat. 
c) Ano, měním, někdy je však příliš pozdě. 
d) Ano, při další revizi implementujeme opatření, které napraví chybu v rozhodnutí. 

23) Zamýšlíte se nad tím, zda správně chápete to, co čtete? 

a) Ano, chci aby čas a úsilí věnované čtení měly maximální přínos. 
b) Ne, text si vždy napřed přečtu a pak si nechávám prostor na jeho porozumění. 
c) Ano, pro pochopení textu jako celku je důležité, abych jeho části správně pochopil/a. 
d) Ne, v závěrech textu obvykle bývá shrnutí nejdůležitějších myšlenek. 

24) Přezkoumáváte často důsledky a dopady svých rozhodnutí? 

a) Ne, neohlížím se. 
b) Ne, snažím se soustředit hlavně na budoucí rozhodnutí. 
c) Ano, sleduji, zda jsem skutečně dosáhl/a toho, co bylo potřeba. 
d) Ano, hodnotím, zda cesta k výsledkům byla správná. 

 


