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Myšlení 
- Má řešit nějaký problém 

- Snaží se postihnout vztahy mezi jevy a předvídat jevy, které nastanou 

- Myšlení nám pomáhá správně jednat 

 

Myšlenkový proces: 
a) Základní orientace v problému – získáním potřebné informace (zadání…) 

b) Vybírání možností řešení – postihnout vztahy (jak to spojit) 

c) Aha moment – víme, jak problém řešit – vrcholem celého myšlenkového procesu 

d) Verifikace – ověření správnosti informace 

Fixace = vracení k prvnímu pokusu 

 

Základní prvky myšlení 
1) Pojem 

- Skupina individualit, které mají společné znaky 

- Pokud bychom neměli pojmy, svět by byl pro nás chaotický 

- Základní složka myšlení 

2) Soud  

   Alík je pes. 

Pes je savec.  

Subjekt = predikátová logika 

 

3) Úsudek 

- To, čím se smysl zabývá 

- Věta nebo nový soud vytvořený na základě známých soudů 

Př.  
Alík je pes. 

Pes je savec.  

 

                Nový soud = závěr 

    Alík je savec. 

 

Př.   

    Stůl je nábytek. 

    Nábytek je dřevěný. 

 

 

    Stůl je dřevěný. 

 

 

 

Způsoby myšlení: 

Indukce 
- Podstatou je zobecňování 

- Od jednotlivců směřují k obecnému závěru 

subjekty predikát

y 
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a) Úplná – s úplným výpočtem 

Př. 

 První vajíčko má bílou skořápku. 

 Druhé vajíčko má bílou skořápku. 

 Třetí vajíčko má bílou skořápku. 

 Čtvrté vajíčko má bílou skořápku. 

 

 

 Čtyři vajíčka mají bílou skořápku.        Můj závěr je na 100 % potvrzený 

b) Neúplná  

Př.  

1. vajíčko má bílou skořápku 

 2. vajíčko má bílou skořápku. 

             : 

 

 728. vajíčko má bílou skořápku. 

 

 

Všechna vajíčka mají bílou skořápku.                        Neviděl jsem všechny → neúplný 

závěr → neúplná indukce 

 

Analogie 
- Usuzujeme na základě podobnosti 

Obecně: 

Objekt A má vlastnost X a Y. 

Objekt B má vlastnost X. 

 

 

Objekt B má vlastnost Y. 

Př. 

 Včera odpoledne se zatáhla obloha, ochladilo se, začal foukat vítr a rozpršelo se. 

  Dnes odpoledne se zatahuje, ochlazuje se a začíná foukat vítr. 

 

 

   Analogický úsudek: Dnes odpoledne bude pršet. 

 

 

Dedukce 
- Směřuje od obecného k jednotlivcům a jde o vztah vyplývání 

Př.  

  Alexovi vykradli auto nebo byt. 

  Alexovi auto nevykradli. 

 

 

  Alexovi vykradli byt. 

 

 

  : 
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Př. 

  Půjdu-li dnes pařit, nestihnu se naučit dějepis. 

  Jestliže se nestihnu naučit, naštvu učitele.  

 

 

  Jestliže půjdu pařit, naštvu učitele. 

 

Syntéza (=shrnutí) 
- Závěrečná rekapitulace nějakého problému 

Zobecnění 
- Vznikne obecně platný závěr 
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