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Abstrakt
Diplomová práce se zabývá vlivem Feuersteinovy metody Instrumentálního
obohacování na didaktiku učitele základní školy. Metoda Instrumentálního obohacování
představuje velmi propracovaný systém pro rozvoj kognitivních struktur učícího se
jedince. Osoba, která pomáhá rozvíjet kognitivní struktury, působí jako zprostředkovatel.
Těmito zprostředkujícími osobami jsou nejčastěji rodiče nebo učitelé. Učitel dle
Feuersteina tedy není pouhým předavatelem znalostí, ale snaží se svým přístupem rozvíjet
myšlení a učební potenciál žáků.
Cílem mé práce je prohloubit obecné znalosti o vlivu této metody na didaktiku
učitele z pohledu těch učitelů, kteří s ní pracují. Objasnit, v jakých oblastech didaktiky
učitelé vnímají vliv této metody a jak konkrétně se případné změny projevují.
Teoretická část práce představuje tvůrce metody, profesora Reuvena Feuersteina, a
teoretická východiska, ze kterých jeho metoda vychází. Dále je představen Feuersteinův
program Instrumentálního obohacování, který je aplikací zprostředkovaného učení do
pedagogické praxe. Dále je vymezen pojem didaktika. Poslední část se zabývá dostupnými
výzkumy na téma vlivu metody na didaktiku učitele.
V empirické části, která je postavena na kvalitativním výzkumném designu, nejprve
představuji cíl výzkumu, výzkumné otázky, metody sběru dat a výzkumný soubor. Data
jsem získala prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů s učiteli, na dvou základních
školách.

Celkem 11 rozhovorů jsem průběžně analyzovala. Rozhovory jsem vedla

s učiteli, kteří mají výcvik v metodě a těmi, kteří nemají.

Klíčová slova
Reuven Feuerstein, metoda Instrumentálního obohacování, učitel, didaktika.
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Abstract
This diploma thesis deals with influence of Feuerstein's method of Instrumental
Enrichment on didactics of elementary school teacher. The Instrumental Enrichment
method is a very sophisticated strategy for developing individual cognitive structures. A
person who helps develop cognitive structures acts as a mediator. These mediators are
most often parents or teachers. So, according to Feuerstein, the teacher is not merely a
knowledge builder, but he tries to develop his / her thinking and teaching potential.
The aim of my work is to deepen the general knowledge of the influence of this
method on teachers' didactics from the perspective of those teachers who work with it. To
clarify in which areas didactics teachers perceive the impact of this method and how
concrete changes are reflected.
The theoretical part of the thesis introduces the author of the method,
Professor Reuven Feuerstein, and the theoretical starting points from which his method is
based. In addition, Feuerstein's Instrumental Enrichment Program is introduced, which
is an application of mediated learning to pedagogical practice. It further defines the
concept of didactics. The last part deals with available research on the influence of the
method on teachers' didactics.
In the empirical part, which is based on qualitative research design, I first represent
the aim of the research, the research questions, the methods of data collection and the
research file. I obtained the data through semi-structured interviews with teachers, at two
elementary schools. A total of 11 interviews were continuously analyzed. I conducted
interviews with teachers who have method training and those who do not.

Keywords
Reuven Feuerstein, Instrumental Enrichment method, teacher, didactics
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Úvod
Profesor Reuven Feuerstein vytvořil metodu Instrumentálního obohacování, která
představuje velmi propracovaný systém pro rozvoj dovedností myslet a učit se. Tato
metoda vychází z teorie Strukturální kognitivní modifikovatelnosti, která je založena na
základním pojetí, že lidský organismus je otevřený systém schopný adaptace a změny. Pro
úspěšné dosažení Strukturální kognitivní modifikovatelnosti je zapotřebí Zkušenosti
zprostředkovaného učení. Pro kognitivní vývoj dítěte jsou důležité druhé osoby a jejich
chování, a kulturní a sociální charakteristiky prostředí, jako jsou hodnoty, kulturní tradice.
Osoba, která pomáhá rozvíjet kognitivní struktury, působí jako zprostředkovatel. Těmito
zprostředkujícími osobami jsou nejčastěji rodiče nebo učitelé. Učitel dle Feuersteina tedy
není pouhým předavatelem znalostí, ale snaží se svým přístupem rozvíjet myšlení a učební
potenciál žáků.
Motivací k mé diplomové práci byl můj vlastní zájem o metodu zprostředkovaného
učení. S tou jsem se setkala již během magisterských studií v rámci kurzu Úvod do metody
Instrumentálního obohacování, a studiem odborné literatury. V té době jsem pracovala
jako učitelka v mateřské škole speciální, zaujala mne také možnost propojení mé práce
s některými principy zprostředkovaného učení.
Teoretická část je tvořena pěti hlavními kapitolami. Nejprve přibližuje čtenáři tvůrce
metody profesora Reuvena Feuersteina a teoretická východiska, ze kterých jeho metoda
vychází. Dále je představen Feuersteinův program Instrumentálního obohacování, který je
aplikací zprostředkovaného učení do pedagogické praxe. Dále vymezuje pojem didaktika.
Poslední část se zabývá dostupnými výzkumy na téma vlivu metody na didaktiku učitele.
V empirické části, která je postavena na kvalitativním výzkumném designu, nejprve
představuji cíl výzkumu, výzkumné otázky, metody sběru dat a výzkumný soubor. Data
jsem získala prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů s učiteli, na dvou základních
školách.

Celkem 11 rozhovorů jsem průběžně analyzovala. Rozhovory jsem vedla

s učiteli, kteří mají výcvik v metodě a těmi, kteří nemají.
Cílem mé práce je prohloubit obecné znalosti o vlivu Feuersteinovy metody
Instrumentálního obohacování na didaktiku učitele z pohledu těch učitelů, kteří s metodou
pracují. Objasnit, v jakých oblastech didaktiky učitelé vnímají vliv této metody a jak
konkrétně se případné změny projevují. Jaký osobní přínos může metoda mít. Dále mne
zajímá, čeho si všímají ostatní učitelé u svých kolegů, kteří s touto metodou pracují.
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Dílčím cílem je vliv metody na žáky, kteří docházejí na hodiny Instrumentálního
obohacování, z pohledu učitelů.
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I. Teoretická část
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1. Reuven Feuerstein
Profesor Reuven Feuerstein byl významný klinický, vývojový a kognitivní
psycholog druhé poloviny dvacátého století. Narodil se v židovské rodině v Rumunsku
roku 1921. Během druhé světové války byl nucen uprchnout před nacisty okupujícími
Rumunsko a podařilo se mu dostat do Palestiny. Tam začal pracovat pro agenturu Youth
Aliyah, jejímž posláním byla práce s dětmi a dospívajícími ohroženými důsledky
holocaustu. Po skončení války se její prioritou stala vzdělávací péče o děti, které přežily
holocaust, a integrace těchto dětí do vzdělávacího systému. Postupně se však její zájem
rozšířil o migranty z Evropy, Afriky a z muslimských zemí, kteří do Izraele přicházeli na
základě různých politických a společenských okolností 40. a 50. let. Feuerstein nejprve
pracoval jako učitel a speciální pedagog. Koncem čtyřicátých let 20. století odjel do
Ženevy studovat kognitivní psychologii. Během těchto studií Feuerstein pracoval pod
vedením Jeana Piageta a André Reye, kteří ho ovlivnili svými výzkumy vývoje
kognitivních funkcí (Málková, 2009).
Feuerstein získával zkušenosti z izraelských osad pro děti a mladistvé, kteří byli
postiženi důsledky holocaustu. Pracoval s migranty, kteří žádali o izraelské občanství.
V těchto prostředích se setkával s jedinci, kteří byli nuceni se adaptovat na velmi odlišné
životní podmínky. Zajímalo ho především, jak těmto jedincům pomoci a jak je optimálně a
funkčně vzdělávat. Feuerstein si postupně začal všímat, že rozhodující v rozvoji
poznávacích funkcí u těchto jedinců je přístup učitele a interakce mezi dítětem a učitelem.
Postupně začal odhalovat mechanismy ovlivňující rozvoj intelektu, myšlení a efektivního
učení dítěte. Na základě těchto mechanismů pak definoval prvky interakce mezi učitelem a
žákem, které jsou klíčové v rozvoji intelektu. Tyto prvky označil jako kritéria
zprostředkovaného učení a onu interakci za zkušenost zprostředkovaného učení. Ta podle
Feuersteina hraje hlavní roli v procesu vývoje kognitivních funkcí (Málková, 2009).
Feuerstein v teorii Zkušenosti zprostředkovaného učení vychází z poznatků dvou
teoretiků vývoje kognitivních funkcí – Jeana Piageta a Lva Semjonoviče Vygotského
(Málková, 2009).
Jean Piaget
Teorie Jeana Piageta patří mezi nejvlivnější vývojové teorie. Předpokládal, že
kognitivní vývoj je založen především na fyziologickém zrání. Dle Piageta jsou základem
myšlení u dětí koherentní logické systémy, které jsou ale odlišné systémům dospělých.
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Podle Piageta je funkcí inteligence pomoc při adaptaci na prostředí. Tato adaptace
představuje na jedné straně neinteligentní prostředky jako jsou reflexy, a na straně druhé
inteligentní prostředky, které vyžadují vhled do situace a myšlenkové manipulace se
symboly. Kognitivní vývoj je tak stále se zdokonalující odpověď na prostředí.
S postupným učením a zráním se inteligence a její projevy stávají více specializovanými.
Vývoj dítěte se děje ve stádiích. Tato stádia se dosahují pomocí ekvilibrace, tzv.
vyvažování, hledání rovnováhy mezi tím, s čím se děti setkají ve svém prostředí, tím, co do
tohoto setkání přináší jejich poznávací procesy a mezi samotnými kognitivními
schopnostmi. Dítě se na prostředí snaží adaptovat prostřednictvím procesu asimilace
(proces, ve kterém se dítě snaží zapracovat nové informace do svých již existujících
schémat) a akomodace (proces, ve kterém dítě pozmění své existující struktury tak, aby
vyhovovaly informacím zvenčí). Tyto dva procesy tedy nastolují rovnováhu. Stavy
nerovnováhy se vyskytují při změně stádií (Sternberg, 2009).
Dle Piageta se dítě učí přímým kontaktem s předmětem svého okolí. Podle něj dítě
samo vyvolává interakce s okolním prostředím – s předměty, osobami, jevy. Vliv druhých
osob na vývoj intelektu a učení nemá dle Piageta významný vliv. A právě v tomto bodě se
Feuerstein od Piageta liší, jelikož Feuersteinova teorie Zkušenosti zprostředkovaného učení
připisuje druhým osobám v učebních situacích zásadní význam. Rodič či zkušenější osoba
vkládá sám sebe mezi dítě a podněty z okolí, čímž zásadně mění podmínky a podobu
interakce mezi dítětem a okolním světem (Málková, 2009).
Lev Semjonovič Vygotskij
V teorii Jeana Piageta probíhá kognitivní vývoj zejména zevnitř ven, to znamená
prostřednictvím zrání. Piaget tedy upřednostňuje biologickou stránku. Oproti tomu
Vygotskij ve své teorii vychází z předpokladu, že vývoj probíhá zvenku dovnitř, a tedy
vyzdvihuje důležitost vlivu prostředí. Tento proces zvenku dovnitř probíhá prostřednictvím
internalizace, kdy jedinec vstřebává informace ze svého okolí. Podle Vygotského se tedy
děti učí zejména prostřednictvím interakce s okolím (Sternberg, 2009).
Povahu této interakce by se dalo vysvětlit na příkladu, kdy dítě sahá po hračce, která
je mimo jeho dosah. Natahuje ruku, maminka vidí, že dítě chce tuto hračku, a podá mu ji.
Dítě tím dostává na svůj pohyb odpověď (reakci) od osoby v okolí, ne od hračky samotné.
Jeho pohyb dostal význam, maminka ho označila jako ukazování. Maminka mu svým
chováním zprostředkovala význam pohybu. Později dítě začne chápat tento pohyb jako
12

ukazování a začne ho tak využívat. Tím se Vygotskij stává zakladatelem myšlenky
zprostředkovaného učení (Málková, 2009).
Druhým významným konstruktem, který Vygotskij přinesl do psychologie, je tzv.
zóna nejbližšího vývoje. „Zóna nejbližšího vývoje je rozpětí potenciálu mezi
pozorovatelnou úrovní realizovaných schopností dítěte a základní latentní kapacitou“
(Sternberg, 2009, s. 482). Jde tedy o vzdálenost mezi aktuálním výkonem jedince a jeho
možnostmi. Tato vzdálenost je lépe překonatelná za dopomoci dospělého, který
prostřednictvím interakce s dítětem může rozšířit jeho znalosti a usnadnit mu učení
(Sternberg, 2009).
Piagetova teorie přinesla zásadní posun ve vnímání inteligence, přesunula pozornost
od statického pojetí IQ k přístupu, který je orientovaný na dynamický proces poznávání.
Vygotskij zase zdůraznil sociální a kulturní základ kognitivního vývoje jedince. Podle něj
je kultura primární prostředí, ve kterém si děti vytváří vyšší kognitivní procesy nezbytné
pro adaptaci. Z této úvahy vychází Feuersteinův pohled na učení a koncept Zkušenosti
zprostředkovaného učení (Feuerstein, 2014).
2. Teoretická východiska
2.1 Zkušenost zprostředkovaného učení
Feuerstein (2014) mluví o Zkušenosti zprostředkovaného učení, která představuje
proces, jímž se úspěšně ovlivňuje učení a rozvoj jedince. Zkušenost zprostředkovaného
učení představuje kvalitu interakce, při které zprostředkovatel (učitel, rodič) klade sebe
mezi podnět a jedince. Tyto zkušenosti zprostředkovaného učení se postupně rozšiřují o
zkušenosti z interakcí s primárními pečovateli, přes další rodinné příslušníky, vrstevníky,
učitele (Málková, 2009). Feuerstein vysvětluje Zkušenost zprostředkovaného učení
následovně: „Zkušenost zprostředkovaného učení se vztahuje ke způsobu, ve kterém jsou
podněty, vyskytující se v prostředí, proměněny nositelem zprostředkování, obvykle
rodičem, učitelem, sourozencem nebo jinou osobou v životě žáka. Tento nositel
zprostředkování, veden záměrem, kulturou a emocionálním nasazením, vybírá, zvyšuje
pozornost a zaměřuje ji na určitou vlastnost a dalšími způsoby organizuje svět podnětů
žáka, podle jasného účelu a cílů, aby zvýšil a zefektivnil schopnosti žáka.“ (Feuerstein,
2014, s. 80). Zkušenost zprostředkovaného učení poskytuje dítěti znalosti a zkušenosti,
které nejsou přímo dostupné jeho senzorickému vnímání. Feuerstein (2014) považuje tuto
zkušenost jako základní a nutný předpoklad pro rozvoj schopnosti jedince se adaptovat.
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Nositel zprostředkování – Zprostředkovatel
Dle Feuersteina (2014) by se měl zprostředkovatel snažit o vytvoření těch nejlepších
podmínek,

aby se

z dítěte

stal

partner

v interakci.

K tomu

stát

se

dobrým

zprostředkovatelem je nutná výrazná změna jak v osobnostním smyslu, musí změnit
způsob mluvy, pohybů, řeči těla, tak ve způsobu působení na jedince (Feuerstein, 2014).
„Zprostředkovatel s ohledem na záměr a kulturní zázemí třídí a člení specifické
podněty pro zprostředkování, organizuje a začleňuje vybrané podněty do specifických
souvislostí, reguluje jejich intenzitu, frekvenci a pořadí výskytu, ustavuje mezi nimi vztahy,
reguluje reakce dítěte; podněty interpretuje, dává jim význam a usiluje o to, aby v dítěti
probouzel motivaci a zájem – to vše činí proto, aby zvýšil efektivitu učebního procesu.“
(Lebeer, 2006, s. 54).
2.1.1

Prvky zprostředkovaného učení

Zprostředkované učení je dle Feuersteina charakterizováno specifickou interakcí
mezi dítětem a zprostředkující osobou. Jsou-li základní tři parametry používány a přítomny
v každé interakci, mohou ji proměnit ve Zkušenost zprostředkovaného učení. Tyto
parametry jsou (Feuerstein, 2014):


záměrnost a vzájemnost – v tomto parametru jde o to, vyvolat v jedinci
potřebu a chuť reagovat na obsah i proces interakce, navázat s jedincem
vzájemnost („...rád bych, abyste se na mě díval, když spolu mluvíme..“).



zprostředkování významu – tento parametr se vztahuje k rozměru, který
odpovídá na otázku „proč“. Tento prvek pomáhá jedinci vysvětlovat
hodnoty a přiřazovat slovům, předmětům a činnostem citový význam.



zprostředkování přesahu - v tomto parametru jde o směr interakce, která
příjemci sděluje, že to, co zná ze zkušenosti, má širší dosah a význam. Jde o
kvalitu „jít za“.

Dále Feuerstein (2014) rozlišuje devět doplňkových parametrů Zkušenosti
zprostředkovaného učení, které jsou určené situacemi či událostmi, v nichž se žák nachází.
Tyto dopňkové parametry jsou příležitostmi k rozšíření a posílení zprostředkujících cílů.
Patří mezi ně:
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 zprostředkování pocitu kompetence – aby se jedinec cítil kompetentní, musí
mu být zprostředkováno, že to, co udělal, je odrazem jeho schopností. Pocit
kompetentnosti se tedy utváří pouze ve zprostředkujících interakcích s druhými
lidmi a to pozitivní zpětnou vazbou.
 zprostředkování kontroly chování – tento parametr má dvě strany. Jedna jde
o zabránění dysfunkčnímu chování. A za druhé jde o vyvolání chování, které je
z nějakého důvodu u jedince zablokováno. Jde o to, vyvolat v jedinci vědomý
sebeusměrňující proces, aby on sám porozuměl svému chování a převzal za něj
odpovědnost.
 zprostředkování vyhledání, stanovení a dosažení cíle – jde o to, umět si
vytvářet cíle, jichž se snaží dosáhnout, odhadnout své dovednosti a dosažitelnost
cílů, stanovit strategie pro uskutečnění těchto cílů a posoudit, zda bylo cíle
dosaženo.
 zprostředkování náročnosti – tento parametr závisí na spojení se
zprostředkováním pocitů kompetence, ovládání chování a vyhledání a plánování
cilů. Jde o to, přivést jedince do kontaktu s novými a možná náročnými
zkušenostmi. Pro jedince to znamená uvědomit si novost a složitost situace a umět
na ni odpovědět kreativně, neustále a vhodně.
 zprostředkování vědomí sebe jako měnící se lidské bytosti – jde o to,
zprostředkovat jedinci poznání změn, které se neustále objevují a vidět sebe jako
toho, kdo je schopen se měnit a je motivován tyto změny zkoušet.
 zprostředkování vyhledávání optimistických alternativ – tento parametr se
pojí ke zprostředkování možných změn v situacích, kdy se jedinec nachází před
současně pozitivní a negativní možností. Jde o to záměrně vybrat optimistický
přístup.
 zprostředkování sdílení – tento parametr vychází z přirozené lidské potřeby
podílet se na určitých aktivitách s druhými lidmi.
 zprostředkování pocitu sounáležitosti – tento parametr vychází z důsledků
moderní doby, kde je trend být spíše k izolaci a individuálním zážitkům.
V interakcích MLE je zprostředkovatel a příjemce naopak v důvěrném vztahu, ve
kterém se oba angažují jak osobně, tak i nad řešené úkoly.
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 zprostředkování individuální a psychologické odlišnosti - jde o potřebu
jedince vyjádřit vlastní specifičnost. Zprostředkovatel by měl upevnit tuto
jedinečnost, hodnotu a důležitost schopností každého jedince, i jeho odlišného
vnímání světa. Tato vlastnost může být zvýšena sdílením, pocitem bezpečí,
příjemnou interakcí s druhými a pocitem sounáležitosti .

Pro lepší pochopení, jak tyto prvky využít, představím zde modelovou situaci. Na této
situaci pak představím možnost užití daného prvku zprostředkovaného učení.
Modelová situace: Adam, 8 let. Diagnóza – porucha pozornosti s hyperaktivitou.
Chlapec má rád dinosaury, rád si povídá s dospělými, nejraději o dinosaurech. Je hbitý, má
rád sporty. Je to jedináček, tatínek pochází z cizí země. Chlapcovým mateřským jazykem
je český a anglický. Občas se mu pletou slovíčka.
Základní prvky zprostředkovaného učení:
1. Zaměřenost a vzájemnost – učitel by měl svou činnost řídit dle potřeb žáků.
Měl by být schopen v nich vyvolat pocit, že to, co jim nabízí, je připravené jen
pro ně. Žáci by měli z jeho sdělování cílů a záměrů pochopit, co je cílem jejich
práce, jak a proč mají pracovat, a aby byli schopní propojit svou práci s jinými
činnostmi (například v běžném životě). V tomto parametru jde hlavně o to,
probudit v žákovi zájem o obsah i formu učení. K dosažení tohoto kritéria může
učitel užít řadu technik – např. jasné a srozumitelné vyjadřování, přizpůsobuje
podněty žákům (jejich potřebám, zkušenostem, úrovně znalostí), reaguje na
projevy žáků. Může měnit svou řeč, motivovat žáky, opakovat, dávat jim
dostatek času, přičemž stále zohledňuje didaktický cíl (Lebeer, 2006).
Příklad na modelové situaci – cílem je motivovat Adama k učení se
geometrickým tvarům. Jako prostředek učitel použije dinosaury. A říká
Adamovi: „Dnes se naučíme základní geometrické tvary. Adame, vím, že ty máš
rád dinosaury. Podívejme se na tohohle stegosaura. A podívejme se na ty jeho
bodliny na zádech, kolik mají stran? Výborně. A teď se podíváme na ty bodliny
na ocase, kolik ty mají stran? Super. A teď, když se podíváme na jeho oči, jaký
mají tvar? Kulatý, jasně. Dokázal bys Adame najít stejný tvar, jako mají ty jeho
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kulaté oči, někde ve třídě? Skvělý. A teď se podíváme na tenhle papír a zkus mi
z těch obrázků vybrat nějaký kulatý.“
Na tomto příkladu se zaměřenost a vzájemnost projevila v tom, že učitel využil
chlapcův zájem o dinosaury, na kterých nejprve ukázal, jaké geometrické tvary
existují. Tím v něm probudil zájem o to, zkoumat dinosaura i jiným způsobem.
2. Zprostředkování významu – učitel by měl žákům nabízet příležitosti
k pochopení osobní hodnoty a významu informací či situací. Měl by jim
ukazovat význam činností či informací v souvislostech nejen učiva, ale i
v běžných životních situacích. Žáci by měli vědět, proč danou činnost dělají.
Také jde o propojení informací z minulosti do současnosti, případně odhadem
do budoucnosti. Jedná se o to, ukázat žákům, že poznatky získané ve škole
mohou mít pro ně v budoucnosti význam. Učitel by měl dokázat obohacovat
situace a informace, které dětem předává, o osobní, společenský a kulturní
význam. K dosažení tohoto kritéria učitel např. používá gesta, vyjadřuje emoce
vůči určitému předmětu, dává předmětům citový význam, mění intonaci,
projevuje nadšení, vysvětluje hodnoty atd. (Lebeer, 2006).
Příklad na modelové situaci – cílem je ukázat Adamovi, význam kulturních
tradic. Učitel ho svou angažovaností vede k úvahám o významu tradic, původu,
současné podobě. Svým postojem k nim může pak žák přijmout některé
hodnoty za své a tím si vytvářet svou osobnost.
3. Zprostředkování přesahu – v tomto kritériu jde o zprostředkování širšího
významu a dosahu zkušenosti. Je to tzv. kvalita „jít za“, která patří
mezi nejdůležitější hledisko ve Zkušenosti zprostředkovaného učení. Žákům
jsou tak vytvářeny příležitosti k pochopení či užití známých poznatků mimo
výuku, aby byli schopni s nimi pracovat i v jiných souvislostech. K tomu jsou
využívány prostředky jako zobecňování poznatků pro jiné učební nebo životní
situace, propojování minulých, přítomných a budoucích událostí, porovnávání
předmětů z okolí, nabízení strategií pro osvojování si nové látky apod. (Lebeer,
2006).
Příklad na modelové situaci – cílem je naučit Adama, aby vymyslel paralelní
příklad z jeho života. Jako prostředek je opět užit dinosaurus. Učitel říká:
„Adámku, představ si, že tenhle dinosaurus Pepa nechce, aby ho snědl
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tyranosaurus. Pepa se chce dostat k mamince, může jít buď lesem, kde
tyranosaurus není, nebo půjde přes tyranosaura, s kterým riskuje boj. Co bys
udělal, kdybys byl Pepou? Jasně, půjde spíš přes les. Myslíš, že se s podobnou
situací můžeme také setkat? Výborně, třeba když bys šel za tmy domů a radši jel
autobusem, než šel pešky přes sídliště.“
V této situaci šlo o to, využít poznatky ze situace, jakou vyřešil dinosaurus.
Adam již zná chování dinosaura, ví, jak řeší danou situaci. Tyto poznatky pak
propojil s konkrétnější situací, která by ho mohla potkat v běžném životě.
Doplňkové prvky zprostředkovaného učení
Doplňkové prvky nejsou samy o sobě nutnou podmínkou pro zprostředkující
interakci. Jde o takové prvky, které vychází ze situací a událostí, ve kterých se žák nachází,
a které představují příležitosti k posílení nebo rozšíření takových vlastností chování,
považovaných za vhodné cíle zprostředkování. Učitel by měl tyto prvky znát a umět je
použít podle okamžitých potřeb a možností žáků (Feuerstein, 2014). Patří sem:
 Zprostředkování pocitu kompetence - v tomto bodě je důležité rozlišovat mezi
„být kompetentní“ a pocitem kompetence. K tomu, aby se člověk stal úspěšným,
musí se cítit kompetentní a schopný něčeho dosáhnout. Žáci často zvládají určité
činnosti velmi dobře, ale pokud se jim nedostane pozitivní zpětné vazby od
druhých osob, pro ně významných, nedokážou správně ocenit své dovednosti. Proto
by budování pocitu kompetence mělo být běžnou součástí všech výukových metod
učitele (Feuerstein, 2014).
Modelová situace – cílem je podpořit Adama v jeho práci. Uč: „Výborně Adámku.
Máš to správně. Podívej, tady jsi velmi dobře postupoval. Nejprve sis vyškrtal
všechny kulaté předměty, potom jsi vyškrtal všechny hranaté. A ty které zbyly, jsi
správně zakroužkoval, a to jsou ty špičaté, trojúhelníkové. Zjistil jsem, že si
postupoval velmi pomalu a pečlivě, a tak se ti podařilo na nic nezapomenout.“
Učitel zde Adamovi ukázal, co konkrétně se mu dařilo tím, že okomentoval jeho
postup.
 Zprostředkování kontroly chování – jde o to, naučit žáky seberegulaci, aby byli
schopni porozumět svému chování a dokázali za něj vzít odpovědnost, aby si mohli
vědomě vybrat, zda se budou chovat určitým způsobem či ne (Feuerstein, 2014).
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Modelová situace – cílem je zpomalit Adamovu zbrklost, aby pracoval pečlivěji.
Uč: „Adámku, je tady spousta různých vzorců různých barev. Musíme tedy
postupovat pomalu, pečlivě, abychom na nic nezapomněli. Zkus mi říct, jak bys
postupoval, krok za krokem. Výborně, hezky si pracoval pomalu. Teď si můžeš vzít
tužku a zkus postupovat stejně, jak jsi říkal.“
 Zprostředkování vyhledání, stanovení a dosažení cíle – zprostředkování
dovednosti vyhledávat a určovat učební cíle. Pokud jsou žáci sami schopni si
vytvářet cíle, odhadnout jejich dosažitelnost, realisticky odhadnout své dovednosti
k dosažení cíle, stanovit si strategie k dosažení a zhodnotit, zda došlo k dosažení,
budou schopni těchto technik využít jak v učebních situacích, tak zejména
v reálném životě (Feuerstein, 2014).
Modelová situace - cílem je ukázat Adamovi jak postupovat, když se rozhodne jet
na výlet. Uč: „Adame, říkáš, že bys rád o víkendu jel na výlet do přírody. Co
myslíš, že by bylo třeba udělat nejprve? Vymyslet místo, ano. Podle čeho budeš
místo vybírat? Hm, podle vzdálenosti, říkáš někde v okolí vašeho bydliště. S kým
pojedeš na výlet? S tatínkem. Jak se tam dostanete? Vlakem, dobře. Ještě by bylo
dobré zjistit, jaké bude počasí a na základě toho si sbalit věci. Výborně. Ještě něco
tě napadá ohledně organizace výletu?“ Učitel vede Adama k řešení pomocí
jednotlivých kroků, zároveň opakuje jeho výroky a chválí ho za ně.
 Zprostředkování náročnosti – vyhledávání nového a složitého – zde jde
především o to, zprostředkovat žákům takové úkoly, které jsou dostatečně nové a
zajímavé a představují výzvu k překonání, a zároveň ne příliš náročné, aby
neodrazovaly k překonání. Na základě těchto zkušeností si pak žák vytváří strategie
pro aktivní formy přizpůsobení se změněným životním podmínkám (Feuerstein,
2014).
Modelová situace - cílem je ukázat Adámkovi, že i přes počáteční nezdary, se mu
později může velmi dařit. Uč: „Tak Adame, říkáš, že jedeš o víkendu na orientační
závod v přírodě. A nejsi si jistý, zda to zvládneš. Já si pamatuji, že před čtrnácti dny
jsi byl s tatínkem na výletě v přírodě, který si celý naplánoval sám. Co bys
potřeboval k tomu, abys teď tento závod zvládl? Pojďme si tedy projít, jak by
situace mohla vypadat a jaké možné problémy by mohly nastat..“ Učitel si nejprve
projde s Adamem jeho výlet do přírody s tatínkem, ukáže mu, co všechno již zvládl
19

(orientace na mapě, práce s kompasem atd), a poté se společně zamyslí, jak by
mohl tyto znalosti použít v budoucím úkolu již sám, bez pomoci otce.
 Zprostředkování vědomí sebe jako měnící se lidské bytosti – budovat v žácích
uvědomění si vlastní změny v chování, dovednostech, výkonech, posilovat v nich
přesvědčení o možnosti měnit se a rozvíjet. Pokud žák získá toto pozitivní
přesvědčení, jde o aktivující prvek v jeho učení, díky kterému je pak spíše schopen
pracovat na sobě, rozvíjet poznávací funkce (Feuerstein, 2014).
Modelová situace – cíle je ukázat Adamovi jeho pokrok v osvojování českého a
anglického jazyk, jelikož u něj doma se mluví oběma jazyky. Uč: „Adame, podívej,
tady je tvoje práce před 14 dny. A tady je stejná práce ze včera. Podívej, zlepšil ses
v pěti slovíčkách ze sedmi, to je úžasný pokrok. Je vidět, že jsi na tom pracoval.“
 Zprostředkování vyhledávání optimistických alternativ – jde o to, vést žáky
k pozitivnímu přesvědčení, že většinu problémů lze řešit. Učit je vytrvalosti a
odvaze nevzdávat se ani v náročných situacích. Vytvářet tak v nich příležitosti, kdy
si uvědomí, že k řešení problému jsou možné různé pozitivní alternativy
(Feuerstein, 2014).
Modelová situace – cílem je podpořit Adámka v dosažení jeho cíle vylézt na tyč.
Uč: „Adámku, pořád se ti nedaří vylézt na tu tyč vid, já to vidím. Čím, myslí, že by
to mohlo být? Jsi slabý. Aha. Máš slabé ruce, říkáš. Tak co bychom s tím mohli
udělat? Co kdybychom se zaměřili na posílení a hbitost nohou, protože ty taky
používáš, když lezeš vid. Tak bys mohl vynechat teď tyč a přeskakovat lavičku a
skákat přes švihadlo, co říkáš? A za 2 týdny zkusíš na tu tyč vylézt znovu, ano?“


Zprostředkování sdílení – sdílení je důležitá součást zdravého sebepojetí, která
zahrnuje poznání, že žákovi někdo naslouchá, rozumí mu a přijímá ho. Zároveň i
žák sám naslouchá, rozumí a přijímá druhé (Feuerstein, 2014).
Modelová situace – cílem je naučit třídu spolupráce. Učitel vybízí žáky, aby se
společně zamýšleli nad klady a zápory určitého řešení a podněcuje diskuzi k dalším
možným řešením. Zároveň je vede k tomu, aby respektovali názor jeden druhého.



Zprostředkování pocitu sounáležitosti – to vychází z jedné ze základních potřeb
člověka a tím je potřeba náležet k určitému společenství lidí, sdílet hodnoty,
předávat a utvářet společné zvyky. Učitel by měl ve svých třídách vytvářet pro děti
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atmosféru týmové spolupráce a sounáležitosti, kde každý by měl dostat prostor
podílet se na aktivitě. Učitel také učí žáky respektovat rozdíly ve skupině i mezi
skupinami, učí je právům a povinnostem v rámci skupiny a smyslu jejich
dodržování (Feuerstein, 2014).
Modelová situace - cílem je ukázat žákům, jaké různé skupiny mohou existovat.
Žáci si přinesou do školy své fotky. Tyto fotky pak rozdělí do různých skupin, ve
kterých se vyskytují – rodina, kamarádi, kroužky, třída atd. společně se pak baví o
tom, jaká pravidla, povinnosti, výhody i nevýhody mohou plynout z toho, že
patříme do určité skupiny.


Zprostředkování individuální a psychologické odlišnosti – oproti potřebě
náležet ke společenství, je i potřeba naopak uznání a vyjádření vlastní specifičnosti,
individuality odlišné od druhých. Pro žáky je vhodné nabízet takové aktivity, ve
kterých si budou moct uvědomovat vlastní odlišnost v názorech, přáních, způsobu
myšlení, ale zároveň musí jít o bezpečné situace, kdy žák nebude odmítán
(Feuerstein, 2014).
Modelová situace - cílem je předat Adamovi vědomí toho, že každý člověk je jiný a
každý vnímá situace jinak, a to je v pořádku. Učitel podporuje třídu ve vyjádření
vlastního názoru k dané situaci.
2.2 Strukturální kognitivní modifikovatelnost

Pojetí kognitivní modifikovatelnosti představuje přístup, který „není zaměřen pouze
na nápravu specifického chování a dovedností, ale na změny ve strukturální podstatě, která
upraví průběh a směr kognitivního vývoje.“ (Feuerstein, 2014, s. 37). Strukturální
kognitivní modifikovatelnost tak představuje změny struktury neboli změny v mentálním
chování organismu. Strukturální změny představují změny ve způsobu interakce
organismu, ovlivňují jeho budoucí průběh vývoje. Jsou to takové změny, které mu
umožňují nové způsoby řešení problémů či orientaci v neznámých situacích. K dosažení
strukturální kognitivní modifikovatelnosti slouží jako prostředek právě Zkušenost
zprostředkovaného učení. Teorie Strukturální kognitivní modifikovatelnosti (SCM) je
postavena na třech pilířích (Feuerstein, 2014):


prvním pilířem je přesvědčení o trojí ontogenezi člověka. Ontogeneze člověka je
ovlivněna biologickými a sociálně kulturními vlivy. Feuerstein k tomu přidává třetí
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pojetí ontogeneze, a sice Zkušenost zprostředkovaného učení (MLE), která je
poskytovaná přítomností lidského mediátora. Tento mediátor se vkládá mezi
sociálně kulturní činitele a biologickou stránku organismu člověka, aby
modifikoval biologické a sociálně kulturní prvky zkušeností a svou existencí.
Schopnost jedince mít zisk z podnětů, kterým je vystaven, je závislá na povaze
MLE, na kterou je napojen. Feuerstein říká, že „..jedinci, kteří se nesetkali s MLE,
nemohou mít užitek dokonce ani z bohatého prostředí, které je obklopuje, jak to
můžeme vidět u mnoha dětí, které jsou zahrnuty hračkami a předměty, ale zdá se, že
nevědí, jaký vztah si k nim mají vytvořit, a samozřejmě je nezařadí do žádné
kognitivní struktury.“ (Feuerstein, 2014, s. 46).


druhým pilířem je přesvědčení, že způsoby chování nejsou neměnné rysy, ale spíše
projevy stavu organismu, které vedou k novému a přizpůsobivějšímu vymezení
inteligence. Ta se stává závislá na situacích, podmínkách, zkušenostech jedince, do
kterých je postaven. Inteligence je tak výrazem interakce biologicko-genetických,
kulturních, emocionálních faktorů a zkušeností.



třetím předpokladem je plasticita mozku, která vede k novým strukturám
vytvářenými vnějšími a vnitřními změnami chování.
3. Program instrumentálního obohacení
Instrumentální obohacení je vzdělávací program, který je nezávislý na kultuře, to

znamená, že není vázaný na konkrétní znalosti, které vycházejí z dané kultury. Jedná se o
aplikaci zprostředkovaného učení do pedagogické praxe, skrze práci nad 14 pracovními
sešity, které slouží jako příležitosti pro rozvoj myšlení a učebních strategií. Tyto pracovní
sešity nazývá autor instrumenty. Každý z nich obsahuje úkoly typu tužka – papír, které
jsou zaměřené na dílčí myšlenkové operace (Feuerstein, 2014).
Základem programu Instrumentálního obohacení je teorie Strukturální kognitivní
modifikovatelnosti

a

využití

Zkušenosti

zprostředkovaného

učení.

Program

Instrumentálního obohacení je postaven na víře v modifikovatelnost jedince a jeho hlavním
cílem je zvýšit schopnost lidského organismu, aby se stal modifikovatelným,
prostřednictvím přímého vystavení podnětům a zážitkům z okolního prostředí, které jsou
člověku poskytovány životními událostmi, formálními i neformálními učebními
příležitostmi (Feuerstein, 2014). Dále si program klade šest dílčích cílů (Lebeer, 2006):
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Náprava deficitních kognitivních funkcí – deficity kognitivních funkcí jsou
důsledkem nedostačující zkušenosti zprostředkovaného učení. Je potřeba, aby se
jedinec naučil systematicky získávat informace, pečlivě pracoval a naučil se vnímat
vztahy mezi předměty a jevy.



Získání základních pojmů, označení, slovníku, operací a vztahů. Úkolem programu
je vybavit jedince nezbytnými verbálními nástroji pro shromažďování a zpracování
informací a správné formulování závěrů.



Vytváření vnitřní motivace prostřednictvím vytvořeného návyku. Vnitřní motivace
znamená, že jedinec nepotřebuje vnější zdroje motivace k tomu, aby začal
přemýšlet a řešit úkoly.



Vytváření motivace pro řešení úkolů – pomocí programu jedinec získává vnitřní
odměnu tím, že zjišťuje, že je schopen vyřešit problém i bez pomoci druhých.
Tento zážitek je z určité aktivity vyvolává zájem a důvod pro řešení dalšího úkolu.



Vytváření vhledu a hloubavého myšlení – pátým cílem programu je rozvíjet
schopnost promýšlení úkolů, prostřednictvím otázek typu „Jak spolu věci
souvisejí?“, „Jak je to možné?“.



Přeměna role pasivního příjemce informací v aktivního původce nových informací
- šestým cílem programu změnit způsob pohledu jedince na sebe sama, podnítit ho
k větší aktivitě, aby se oprostil od představy, že ostatní jsou schopnější. Aby se tak
naučil důvěřovat svým schopnostem získávat a zpracovávat informace vhodným
způsobem.
Metodu tak lze používat jako program nápravy, neboť Feuerstein pokládá za základ

programu přesvědčení, že nízké kognitivní výkony by neměly být pokládány za stálé
vlastnosti jedince, a že systematická intervence, která je zaměřená na nápravu deficitních
funkcí, poskytne významné změny v kognitivní struktuře jedince. Metodu lze používat i
jako možnost rozvoje pro ty, jejichž výkony jsou v normě (Feuerstein, 2014).
Program Instrumentálního obohacení přináší aktivně modifikující přístup, jehož
hlavním cílem je změnit jedince tím, že mu poskytneme prostředky pro úspěšnou adaptaci
na jeho prostředí. V tomto přístupu je inteligence považovaná za „dynamický
seberegulační proces, stav, který odpovídá intervencím přicházejícím jak z vnitřního, tak i
vnějšího prostředí. Jako otevřený systém je lidský organismus přístupný aktivitám
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zaměřeným na změnu a modifikovatelnost.“ (Feuerstein, 2014, s. 27). Jinými slovy lidský
organismus je otevřený a přístupný změně.
Program FIE byl z počátku používán zejména pro děti a adolescenty, kteří dosahovali
nízkých výkonů z důvodu kulturní odlišnosti a deprivace. Postupně byl však program díky
jeho používání v různých prostředích a populaci rozšířen, a proto i upraven, aby obsáhl
potřeby v oblastech prevence, vývoje a obohacení (Feuerstein, 2014).
Obsah metody Instrumentálního obohacování (Feuerstein, 2014):
Neverbální instrumenty jsou: Uspořádání bodů, Analytické vnímání, Ilustrace.
Instrumenty, které mají omezený slovník, jsou: Orientace v prostoru I a II, Porovnávání,
Rodinné vztahy, Číselné řady, Sylogismy
Instrumenty, které vyžadují nezávislé čtení s porozuměním: Kategorizace, Časové vztahy,
Instrukce, Přechodné vztahy, Vzory ze šablon.

4. Didaktika – vymezení pojmu
Slovo didaktika je odvozené z řeckého didaskein, které znamená učit, vyučovat,
jasně vykládat. Jarmila Skalková (2007), přední česká odbornice v oblasti didaktiky,
definuje didaktiku jako teorii vzdělávání a vyučování. Podle ní se didaktika „zabývá
problematikou obsahů, které se jakožto výsledky společensko-historické zkušenosti lidstva
stávají v procesu vyučování individuálním majetkem žáků. Zabývá se zároveň procesem,
který charakterizuje činnosti učitele a žáků a v němž si žáci tento obsah osvojují, tedy
vyučováním a učením.“ (Skalková, 2007, s. 15). Pavel Hartl definuje pojem didaktika jako
teorii vyučování, neboli „teorii, která zkoumá cíle, obsah, metody a organizační formy
vyučování“ (Hartl, 2009, str. 608).
Didaktika, jako teorie vyučování, se dle Mazáčové (2014) orientuje na oblasti
procesu výuky. Vyučování představuje specifický druh lidské činnosti, která spočívá ve
vzájemné součinnosti učitele a žáků, a která směřuje k určitým cílům. Vyučovací proces
má následující složky a působení vztahů mezi nimi se projevuje v dynamice vyučovacího
procesu (Mazáčová, 2014):
Vyučování představuje specifický druh lidské činnosti, která spočívá ve vzájemné
součinnosti učitele a žáků, a která směřuje k určitým cílům. Vyučovací proces má
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následující složky a působení vztahů mezi nimi se projevuje v dynamice vyučovacího
procesu (Mazáčová, 2014):
 cíle procesu vyučování
 obsah vyučování
 součinnost učitele a žáků
 metody, organizační formy a didaktické prostředky
 podmínky, za nichž proces vyučování probíhá
Cíle vyučování
Cílem vyučování se chápe zamýšlený a očekávaný výsledek, k němuž učitel
v součinnosti se žáky směřuje. „Tento výsledek je vyjádřen ve změnách, jichž se
prostřednictvím vyučování dosahuje ve vědomostech, dovednostech, vlastnostech žáků,
v utváření jejich hodnotové orientace i v jejich osobnostním rozvoji“ (Skalková, 2007,
str.119). Cíle vyučování však nelze izolovat od obecných cílů výchovy a vzdělávání, které
vycházejí z potřeb společnosti a dané kultury. Při konkretizaci obecných cílů se bere na
zřetel obsah učiva, které si mají žáci osvojit, a rozvoj osobnosti žáka (s cílovými změnami
ve vztazích, a postojích žáka, v rozvíjení vlastností, schopností, motivaci, v jejich chování
a jednání). Cíle, které souvisejí s obsahem učiva, jsou formulovány v oficiálních
dokumentech vyjadřujících cíle školy, jejích typů a stupňů. Dále to jsou cíle jednotlivých
ročníků, předmětů (Skalková, 2007).
Obsah vyučování
Učivo vzniká tak, že se zpracují obsahy z různých oblastí kultury, vědy, techniky,
umění, činností a hodnot do učebních plánů. Při tomto procesu hraje důležitou roli hledisko
žáka. Uvažuje se o věkových rozdílech, o smyslu učiva pro žáka, o důležitosti látky
v kontextu jeho přítomného i budoucího života. Důležitým faktorem je zde i učitel, který
musí chápat podstatu učiva a umět ho zprostředkovat žákům (Skalková, 2007).
Součinnost učitele a žáků
Vztah mezi učitelem a žáky hraje ve vyučovacím procesu významnou roli. Kvalita
tohoto vztahu může významně ovlivňovat žákovy postoje k učení (Mazáčová, 2014).
Metody vyučování a organizační formy vyučování
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V didaktice je pojem vyučovací metoda chápán jako způsob záměrného uspořádání
činností učitele i žáků, které směřují ke stanoveným cílům (Skalková, 2007). Ve
vyučovacím procesu jsou souběžně a ve vzájemném propojení uplatňovány různé. Metody
se mohou v průběhu vyučovací hodiny střídat a měnit. V české didaktice je nejrozšířenější
klasifikace výukových metod dle Josefa Maňáka (2003):
A) klasické výukové metody
 metody slovní (vyprávění, vysvětlování, přednáška, práce s textem,
rozhovor)
 názorně demonstrační metody (předvádění, pozorování, práce s obrazem,
instruktáž)
 metody praktické (napodobování, manipulování, laboratorní činnosti,
pracovní činnosti)
B) aktivizující metody (každá metoda, která je vhodně zařazena do výuky, může
podporovat a aktivizovat učení žáků)
 diskuzní metody
 metody řešení problémů
 metody situační
 inscenační metody
 didaktické hry
C) komplexní výukové metody
 frontální výuka
 skupinová výuka
 partnerská výuka
 individuální a individualizovaná výuka, samostatná práce žáků
 kritické myšlení
 brainstorming
 projektová výuka
 učení dramatem
 otevřené učení
 učení v životních situacích
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 televizní výuka
 výuka podporovaná počítačem
Organizační formy vyučování, v nichž se realizují procesy vyučování a učení, lze vyčlenit
jako základní tyto (Skalková, 2007):
 frontální vyučování
 skupinové a kooperativní vyučování
 individualizované a diferencované vyučování
 systém různých organizačních forem, které se uplatňují při realizaci projektů
 domácí práce žáků

5. Vliv Feuersteinovy metody Instrumentálního obohacení na didaktiku
učitele – výzkumy
Zajímalo mne, jak se výzkumy zabývají otázkou vlivu Feuersteinovy metody
Instrumentálního obohacení na didaktiku učitele. Autoři se ve výzkumech tohoto
charakteru zabývají tématy vlivu FIE na kognitivní schopnosti učitelů – studentů; vlivu
kognitivního tréninku na kognitivní výkony učitelů z praxe; nároky na dnešní učitele; vlivu
FIE na změnu ve výukovém přístupu učitelů; vlivu absolvování výcviku ve Feuersteinově
metodě na styl výuky, přípravu na hodiny a na proces samotných hodin; teorie učitele jako
zprostředkovatele poznání.
Výzkum Martina (1984) se věnuje zjišťování změn kognitivních funkcí po
absolvování kurzu FIE u studentů – učitelů. Výzkumu se účastnilo 24 studentů kurzu
Základy kurikula, Pedagogická psychologie a Učitelství. Výsledky této skupiny studentů
byly po absolvování kurzu FIE porovnány s kontrolní skupinou studentů z jiného kurzu
Pedagogická psychologie. Kognitivní funkce, které byly trénované u studentů kurzu
Pedagogická psychologie a Základy kurikula byly tyto – prostorová orientace,
porovnávání, analýza, virtuální vztahy, vytváření přesných instrukcí. Studenti kurzu
učitelství trénovali kognitivní funkce – časové vztahy, příčiny a následky, kategorizace,
hierarchické vztahy, logika, syntéza. Výsledky u studentů experimentální skupiny
ukazovaly zlepšení ve verbálních dovednostech - přesnost popisu, vysvětlování významu,
podobností a odlišností. Tyto trendy nebyly pozorovány u kontrolní skupiny. Dále studenti
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experimentální skupiny vnímali pozitivní vliv na jejich schopnost následovat instrukce,
pečlivě pracovat, najít a opravit vlastní chyby, promýšlet problém, než se pokusím o jeho
řešení. Závěrem byli tito studenti z experimentální skupiny prohlášeni za lepší v plánování
výuky a schopných diskuze.
V časopise Journal of Cognitive Education and Psychology píše Alex Kozulin
(2015), ředitel mezinárodního výzkumu ve Feuersteinově Institutu, o pilotní studii, která se
zabývá tématem vlivu tréninku kognitivního funkcí na kognitivní výkon učitelů. Této
studie se zúčastnilo 80 učitelů středních škol (50 mužů, 30 žen) z jižní Afriky, ve věku 23
– 61 let, kteří prošli tréninkem ve Feuersteinově metodě Instrumentálního obohacování.
Schopnosti řešení problémů učitelů byly vyhodnoceny před začátkem tréninku a po něm.
Trénink probíhal 9 měsíců, během nichž proběhla čtyři týdenní setkání v celkovém počtu
160 hodin. Učitelé absolvovali v rámci výcviku všech 14 instrumentů. Hodnocení proběhla
před zahájením programu FIE s návodem, jak postupovat, to znamená, že s učiteli byly
probrány možnosti, jak lze postupovat. Na konci programu byly učitelům předloženy testy
bez zaučovací fáze, tedy bez návodu jak postupovat. Učitelé, kteří měli dobré schopnosti
před absolvováním tréninku, dosahovali lepších výsledků i po tréninku. Učitelé, kteří před
tréninkem dosahovali slabších výkonů, po absolvování tréninku dosahovali naopak vyšších
výkonů než ti, kteří měli tyto schopnosti dobré už na začátku. V oblasti potenciálu v řešení
nonverbálních úkolů byly výsledky stejné před zahájením programu i po jeho absolvování.
Výsledky v oblasti matematických úloh byly mírně vyšší po absolvování programu.
Výsledky v oblasti verbálního uvažování byly výrazně vyšší – po absolvování programu.
Celkové výsledky této studie jsou pouze orientační, jelikož se jednalo o studii v rámci
reálného vzdělávání učitelů.
Článek od Alexe Kozulina, Rafiho Feuersteina a Reuvena Feuersteina (2001) se
zabývá nároky na dnešní učitele. Je od nich vyžadováno neustále se zdokonalovat, musí
umět zacházet s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, musí umět zacházet
s kolektivem, který je rozličný svým zastoupením jednotlivých postižení, vzdělávání je
zaměřeno na zlepšení kognitivních a funkčních schopností dětí. Učitelé musí umět
pracovat s multikulturní třídou. Tedy vzdělávání je velmi zaměřeno na proces, spíše než na
samotné poznatky. Respektive učitel je nucen zabývat se procesem učení více než
informacemi, které předává. Jeho trénink by měl být hlavně zaměřen na přípravu na tuto
roli. Dalším cílem přípravy učitelů by mělo být získání nástrojů k poznání kognitivních
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schopností/předpokladů, které žákům chybí. FIE pak slouží učitelům jako nástroj k rozvoji
těchto chybějících schopností. Třetím výsledkem výcviku učitelů je vedení od toho, co
učit, spíše k tomu, jak. Jde o přístup orientovaný na proces. Feuersteinova metoda klade
důraz při výuce absolventů vysokých škol – budoucích učitelů – na vývoj univerzálních
kognitivních strategií a dovedností pro řešení problémů, které jsou neutrální na kontextu.
Metoda Instrumentálního obohacení se tak stává jakousi „nástrojovou skřínkou“, která by
měla být k dispozici každému učiteli (Feuerstein, 2001).
V článku „Učitel jako zprostředkovatel učení“ se autorka Ludmila Májová (2008)
zamýšlí nad tím, že pokud vycházíme z jednotlivých prvků zprostředkovaného učení,
v podstatě každý zkušený učitel tyto prvky různými způsoby užívá, aniž by je nazýval
zprostředkovaným učením. Zmiňuje výzkumné studie, které se ve svých výsledcích
shodují v tom, že učitelé, kteří prošli výcvikem ve Feuersteinově metodě, mluví o změně
ve výukové přístupu vlivem právě této metody. Tuto změnu hodnotí jako změnu k lepšímu.
Z rozhovorů vyplývá, že změny učitelé vnímají v oblastech: „vědomého zaměření na
verbalizaci postupu a stanovování strategií řešení úkolů, systematičtějšího zápisu na
tabuli, větší podpory diskuze v hodinách, mnohem většího zaměření na způsoby myšlení
žáků“ (Májová, 2008, s. 135).
Výzkumu Pokorné z roku 2000 se účastnilo 6 učitelů a 99 žáků, základních a
středních škol. Jedná se o sbírku případových studií. Na základě rozhovorů s učiteli
vyplývá, že po absolvování výcviku ve Feuersteinově metodě, učitelé změnili styl své
výuky, přípravu na hodiny, proces samotných hodiny. Někteří učitelé začali používat
metodu zprostředkovaného učení i v ostatních předmětech než jen v hodinách FIE. Metoda
je obohatila i ve vnímání samotných žáků – začali je vnímat jako individuality, které mají
potenciál růst a vyvíjet se. Učitelé také zmiňují, že se díky metodě méně stresují
požadavky na splnění školních osnov. Díky metodě vidí větší propojenost mezi předměty.
Metoda má dle nich vliv i na jejich pocit štěstí. Žáci lépe komunikují, čímž se vytváří
pracovní atmosféra, kde je klid a ticho. Učitelé dávají více prostoru k přemýšlení, méně
mluví a více kladou otázky typu „proč“ (Pokorná et al, 2000).
Na základě vymezení složek vyučovacího procesu dle Mazáčové (2014) jsem použila
dvě kategorie. Těmi jsou Součinnost učitele a žáka a Metody vyučování. Do těchto
kategorií jsem zařadila výsledky výše uvedených výzkumů. Výsledky, které nebylo možno
zařadit do těchto dvou kategorií, jsem zařadila do nově vytvořené kategorie Osobní
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prospěch. Z výše uvedených výzkumů tedy vyplývá, že učitelé vnímají vliv metody
Instrumentálního obohacení zejména v těchto oblastech:
A) Součinnost učitele a žáků


změna postoje učitele k žákům méně úspěšným



vnímání žáků jako individualit, které mají potenciál růst a vyvíjet se

B) Metody vyučování


přesnost písemného popisu a ústního vysvětlování



lepší rozhodovací strategie při řešení problémů



stanovování strategií řešení úkolů



systematičtější zápis na tabuli



větší podpora diskuze v hodinách



větší propojenost mezi informacemi, předměty



větší zaměření na způsoby myšlení žáků



větší plánování jednotlivých předmětů



zabývání se procesem učení než předávanými informacemi



více kladou otázky typu „proč“

C) Osobní prospěch


možnost zlepšení vlastní práce



radost z práce



pochopení vlastního způsobu myšlení
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II. Výzkumná část
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6. Cíle výzkumu a výzkumné otázky

6.1 Cíle výzkumu
Cílem mé výzkumné práce je prohloubit obecné znalosti o vlivu Feuersteinovy
metody Instrumentálního obohacování na didaktiku učitele z pohledu těch učitelů, kteří
s ní pracují. Zajímá mne, v jakých oblastech – součinnost učitele a žáků, metody
vyučování – se onen vliv může projevit.
6.2 Výzkumné otázky
Na základě výše uvedených cílů, jsem vytvořila pět okruhů výzkumných otázek:
1) Jaké je povědomí učitelů, kteří s metodou nepracují v porovnání s tím, čeho si
všímají u svých kolegů, kteří s metodou pracují?
2) Jaký je vliv metody z pohledu učitele, který s metodou pracuje? Do kterých oblastí
didaktiky tento vliv zasahuje? V jakých oblastech vliv případně přesahuje
didaktiku?
3) Čeho si všímají učitelé, kteří nepracují s metodou v porovnání s tím, jak učitelé,
kteří s ní pracují, vnímají její vliv?
4) Čeho si všímají učitelé u žáků, kteří docházejí na hodiny Feuersteinovy metody? Je
rozdíl z pohledu učitelů, kteří s metodou pracují a těch, kteří s metodou nepracují?
Popřípadě jaký? Je rozdíl ve vnímání v běžné škole a škole pro děti se speciálními
vzdělávacími potřebami? Popřípadě jaký?
Pátou výzkumnou otázku jsem doplnila ve druhé fázi sběru dat. V kapitole 7.1 Rozhovory
uvedu, z jakého důvodu jsem tak učinila.
5) Jaká je role učitele ve vzdělávání? Co je cílem vzdělávání? Liší se odpovědi učitelů,
kteří s metodou pracují a těch, kteří s ní nepracují? Popřípadě jak?

7. Metody sběru dat
Pro naplnění stanovených výzkumných cílů jsem zvolila kvalitativní přístup. Cílem
tohoto přístupu je získat vhled, porozumění a orientaci do dané problematiky (Ferjenčík,
2000), v mém případě získat orientaci v oblasti vlivu metody Instrumentálního obohacení
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na didaktiku učitele. Na základě stanovených cílů výzkumu, jsem jako nejvhodnější
metodu sběru dat zvolila polostrukturované rozhovory s učiteli. Metoda je popsaná
v následující kapitole.

7.1 Rozhovory
V rámci mého výzkumu jsem vedla polostrukturované rozhovory. Tento způsob
vedení rozhovorů spočívá v předem připraveném okruhu otázek, které je možno dle
potřeby obměňovat (Miovský, 2006). K obměně došlo tehdy, když jsem se domnívala, že
bych se mohla dozvědět více informací pozměněním či doptáním na původní otázku.
Rozhovory probíhaly ve volných hodinách učitelů nebo o přestávkách. Odpovědi na otázky
jsem si zaznamenávala ručně do sešitu a následně jsem provedla jejich přepis. Před
začátkem vlastního rozhovoru jsem se jednotlivým učitelům vždy představila. Poté jsem
jim sdělila, co studuji a ve zkratce jim představila téma své diplomové práce. Poté jsem je
požádala, zda souhlasí s poskytnutím rozhovoru. Následně jsem je ujistila, že jejich jména
nebudu nikde uvádět. Po skončení rozhovoru jsem jim vždy poděkovala a rozloučili jsme
se. Učitele jsem zastihla buď o přestávce, nebo ve volné hodině. Rozhovory probíhaly
vždy v dopoledních hodinách.

Rozhovory – 1. fáze
Před samotnou realizací rozhovorů bylo potřeba promyslet, kdo bude jejich
respondentem, jaká bude podoba rozhovorů a za jakých podmínek bude rozhovor veden.
Respondenty byli učitelé, kteří mají výcvik v metodě Instrumentálního obohacování
(dále jen Fie učitel). Zda s metodou aktivně pracují či ne, nebylo nutnou podmínkou.
Dalšími respondenty byli učitelé, kteří nemají výcvik v metodě Instrumentálního
obohacení a s metodou tedy nepracují (dále jen neFie učitel).
Dále jsem sestavila okruh témat, které mne zajímaly. Tyto okruhy vycházely
s předem stanovených cílů výzkumu:
 vyjádření k metodě obecně
 vliv metody z pohledu Fie učitelů

33

 čeho si všímají neFie učitelé u svých kolegů, kteří s metodou pracují
 vliv metody pro žáky z pohledu učitelů Fie i neFie
Na základě těchto okruhů jsem sestavila dvě varianty rozhovorů. První varianta
představovala rozhovor pro Fie učitele. Rozhovor měl 17 otevřených a 1 uzavřenou otázku.
Druhá varianta představovala rozhovor pro neFie učitele. Rozhovor obsahoval 14
otevřených otázek a 2 uzavřené. V případě neFie učitelů, mne zajímalo, z jakého důvodu
s metodou nepracují, jaké mají povědomí o metodě. Jaký podle nich může mít metoda vliv
na didaktiku učitele. Jaký je podle nich může mít metoda vliv na žáka. Čeho si všímají u
svých kolegů, kteří s metodou pracují.
V poslední fázi přípravy jsem se zamyslela, za jakých podmínek rozhovory
realizovat. V ideálním případě by rozhovor byl veden v kabinetě a v době, kdy učitelé
nemají vyučovací hodinu. Nicméně jsem si uvědomovala, že podmínky si nastaví učitel a
já se přizpůsobím jeho možnostem.
První školou, kde jsem vedla svůj výzkum, byla základní škola pro děti se
specifickými poruchami chování (dále jen ZŠ Sp). Některé otázky jsem směřovala
vzhledem k zaměření této školy, tedy na žáky s poruchami chování.
Varianta rozhovoru - Fie učitel
1) Jak dlouho pracujete na pozici učitele?
2) Jak dlouho pracujete na pozici učitele v této škole?
3) Na kterém stupni učíte?
4) Které předměty učíte?
5) Pracujete s metodou Instrumentálního obohacování?
6) Jak dlouho s touto metodou pracujete?
7) Z jakého důvodu jste si vybral tuto metodu?
8) Jaké instrumenty používáte?
9) Kolik vyučovacích hodin této metody máte za týden?
10) Jak podle vás metoda Instrumentálního obohacování ovlivňuje didaktiku učitele?
11) Jak tato metoda ovlivnila/ovlivňuje právě vás?
12) Vidíte její přínos i v jiných oblastech než jen ve školství?
13) Jak podle vás metoda ovlivňuje samotného žáka?
14) Jak podle vás metoda ovlivňuje děti s poruchami chování?
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15) Vnímáte při používání této metody s žáky s poruchami chování nějaké těžkosti?
16) Vidíte při používání této metody s žáky s poruchami chování naopak úspěchy?
17) Vnímáte vliv metody na klima třídy?
18) Jak se vám pracuje s touto metodou?

Varianta rozhovoru - neFie učitel
1) Jak dlouho pracujete na pozici učitele?
2) Jak dlouho pracujete na pozici učitele v této škole?
3) Na kterém stupni učíte?
4) Které předměty učíte?
5) Pracujete s metodou Instrumentálního obohacování?
6) Z jakého důvodu s touto metodou nepracujete?
7) Jaké máte povědomí o této metodě?
7.1.

Jak podle vás metoda Instrumentálního obohacení může ovlivnit didaktiku
učitele?

7.2.

Jak podle vás může metoda ovlivnit samotného žáka?

7.3.

Čeho si všímáte u dětí, které chodí na hodiny FIE?

7.4.

Jak z vašeho pohledu docházka na hodiny FIE pomáhá žákovi překonávat
jeho speciální vzdělávací obtíže?

7.5.

Má zařazení hodin FIE vliv na celkové naladění třídy?

7.6.

Čeho si všímáte u kolegů učitelů, kteří s metodou pracují?

8) Zažíváte nějaké těžkosti při vzdělávání žáků s poruchami chování?
9) Zažíváte nějaké úspěchy při vzdělávání žáku s poruchami chování?
10) Uvažujete nad tím, udělat si kurz metody Instrumentálního obohacení?
Rozhovory – 2. fáze
Po první fázi rozhovorů jsem měla pocit, že jejich výtěžnost není taková, jak bych si
představovala. Bylo to jednak z toho důvodu, že časové možnosti paní učitelek byly menší.
Některé rozhovory jsme vedly o přestávce. Také jsem si uvědomovala svou nejistotu při
vedení rozhovorů. Přemýšlela jsem tedy, co mohu udělat pro snížení nejistoty. Na jedné
straně možnost zlepšení obsahu rozhovoru, na druhé straně formy rozhovoru. Co se týká
obsahu, seznam otázek mi velmi vyhovoval. Nicméně možnost vrácení se do terénu
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základní školy jsem zamítla, jelikož mi nevyhovovaly podmínky rozhovorů. Musela jsem
tedy zajistit nový výzkumný vzorek.
Druhou fázi rozhovorů jsem se rozhodla vést na jiné škole, na běžné základní škole
(dále jen ZŠ B). Vzhledem k tomu, že se nejednalo o školu se zaměřením na žáky
s poruchami chování, vypustila jsem z rozhovorů otázky tohoto okruhu. Během ukázkové
hodiny FIE na základní škole Sp jsem měla dojem, že paní učitelka, jako by svým
přístupem byla žákům blíž. Na základě toho mne napadlo, zda učitel, který pracuje s FIE,
vnímá svou roli jiným způsobem. Feuerstein (2014) považuje učitele za zprostředkovatele,
který se snaží svým přístupem rozvíjet myšlení a učební potenciál žáků. Jeho role je tedy
zprostředkování (nejen) informací žákům. Zařadila jsem tedy tuto otázku do druhé fáze
rozhovorů. K tomu jsem ještě přidala otázku týkající se cíle vzdělávání. To znamená,
pokud učitelé vnímají svou roli jako zprostředkovatele, co je podle nich cílem vzdělávání?
A opačně – na základě toho, co je podle učitelů cílem vzdělávání, mění se jejich role?
Zodpovězením na tyto dvě otázky jsem také doufala v možnost získání dalších dat
k výzkumné otázce.
Varianta rozhovoru - Fie učitel
1) Jak dlouho pracujete na pozici učitele?
2) Jak dlouho pracujete na pozici učitele v této škole?
3) Na kterém stupni učíte?
4) Které předměty učíte?
5) Pracujete s metodou Instrumentálního obohacování?
6) Jak dlouho s touto metodou pracujete?
7) Z jakého důvodu jste si vybral tuto metodu?
8) Jaké instrumenty používáte?
9) Kolik vyučovacích hodin této metody máte za týden?
10) V jakých třídách vyučujete FIE?
11) Jak podle vás metoda Instrumentálního obohacování ovlivňuje didaktiku učitele?
12) Jak tato metoda ovlivnila/ovlivňuje právě vás?
13) Vidíte její přínos i v jiných oblastech než jen ve školství?
14) Jak podle vás metoda ovlivňuje samotného žáka?
15) Vnímáte vliv metody na klima třídy?
16) Co je podle vás cílem vzdělávání na základní škole?
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17) Jaká je podle vás role učitele ve vzdělávání na základní škole?
18) Jak se vám pracuje s touto metodou?
Varianta rozhovoru - neFie učitel
1) Jak dlouho pracujete na pozici učitele?
2) Jak dlouho pracujete na pozici učitele v této škole?
3) Na kterém stupni učíte?
4) Které předměty učíte?
5) Pracujete s metodou Instrumentálního obohacování?
6) Z jakého důvodu s touto metodou nepracujete?
7) Jaké máte povědomí o této metodě?
7.7.

Jak podle vás metoda Instrumentálního obohacení může ovlivnit didaktiku
učitele?

7.8.

Jak podle vás může metoda ovlivnit samotného žáka?

7.9.

Čeho si všímáte u dětí, které chodí na hodiny FIE?

7.10. Má zařazení hodin FIE vliv na celkové naladění třídy?
7.11. Čeho si všímáte u kolegů učitelů, kteří s metodou pracují?
8) Co je podle vás cílem vzdělávání na základní škole?
9) Jaká je podle vás role učitele ve vzdělávání na základní škole?
10) Uvažujete nad tím, udělat si kurz metody Instrumentálního obohacování?

7.2 Vstup do terénu

Výběr škol
Při výběru škol vhodných pro můj výzkum, jsem vycházela z webových stránek
atc.feuerstein.cz, kde je k nalezení seznam škol, které pracují s Feuersteinovou metodou
Instrumentálního obohacování. Z tohoto seznamu jsem kontaktovala všech pět škol, které
sídlí v Praze. V ideálním případě jsem si představovala, že výzkum bude možné realizovat
v rámci jedné školy. Ozvaly se mi dvě školy, se kterými jsem navázala spolupráci.
Výzkumný vzorek byl zvolen prostým náhodným výběrem (Miovský, 2006). Pracovala
s faktem, že výzkumu se účastní kdokoli, kdo bude ochotný se podílet. V ideálním případě
jsem si představovala, že výzkumný vzorek by tvořili tři Fie učitelé a tři neFie učitelé.
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Vstup do terénu
V následujícím odstavci uvádím pro představu časový plán výzkumu - vstup do
jednotlivých škol a v jakém časovém období probíhal sběr a analýza dat.
Říjen – Listopad 2017 – 1. fáze rozhovorů
Prosinec – Leden 2018 – analýza dat – 1. fáze
Březen – Duben 2018 – 2. fáze rozhovorů
Duben – Červenec 2018 – analýza dat – 2. fáze
Vstup do školy Sp
Nejprve jsem se zkontaktovala s ředitelkou školy, zda by byla možná realizace mého
výzkumu na škole. Poté, co jsem dostala souhlas, jsem dostala kontakt na učitelku, která
zajišťuje výuku Feuersteinovy metody na škole. Tu jsem kontaktovala telefonicky a
představila jí svůj výzkum. Domluvily jsme se na úvodním společném setkání, které
proběhlo zhruba 14 dní po naší telefonické konverzaci. Při osobní schůzce jsme si chvíli
povídaly o metodě a jejím využití na škole. Po tomto úvodním povídání mne učitelka vzala
na ukázku hodiny FIE do druhé třídy.
Během úvodního setkání s učitelkou jsem se také dozvěděla, že s metodou na škole
pracují jen dvě učitelky. Poprosila jsem jí, zda by mi mohla doporučit ještě dvě kolegyně,
které s metodou nepracují, abych měla možnost porovnání. Učitelka byla velmi ochotná a
sama mi domluvila termíny s kolegyněmi. Také jsme se domluvily, že jména osob, které
popisuji ve své práci, zůstanou v anonymitě.
Po tomto úvodním setkání jsme si s učitelkou domluvily další schůzku za 14 dní, kdy
proběhl rozhovor s ní a druhou kolegyní, která nepracuje s metodou FIE. Za dalších 14 dní
proběhla předem domluvená schůzka s dalšími dvěma učitelkami.
Vstup do školy B
Z webových stránek školy jsem vyhledala kontakt na učitelku, která koordinuje
Feuersteinovu metodu Instrumentálního obohacování a kontaktovala jí s prosbou o
výzkum. Během třech týdnů jsme se spolu domluvily na první schůzce, kde jsem se jí
představila. Zároveň jsem od ní dostala kontakt na kolegy, kteří byli ochotní se účastnit
mého výzkumu. Tři kolegy se mi podařilo ještě ten den zastihnout ve škole a domluvit
s nimi termín rozhovoru, ostatní jsem kontaktovala mailem. Také jsem se domluvila
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s ředitelem školy o mém působení na škole, s čímž souhlasil. Týden po této schůzce jsem
měla domluvené rozhovory všech, kteří byli ochotni se účastnit výzkumu. První den mého
působení na škole proběhly dva rozhovory, o dva dny později proběhly tři rozhovory, a
následující den proběhly dva rozhovory. Celkem tedy sedm rozhovorů.
Rozhovory probíhaly o volných hodinách, pouze v jednom případě jsme rozhovor
začali už o přestávce s tím, že trval až do následující volné hodiny učitele.

8. Výzkumný soubor
Škola Sp
První fázi rozhovorů jsem realizovala na základní škole pro žáky se specifickými
poruchami chování. Škola funguje ve dvou budovách, kde je rozdělen první a druhý
stupeň. Aktuálně školu navštěvuje 148 žáků v 19 třídách. Školní poradenské pracoviště
tvoří výchovný poradce, školní metodik prevence, psycholog a speciální pedagog v jedné
osobě a speciální pedagog - etoped. Součástí školy je také pedagogicko-psychologická
poradna, která se primárně stará o klientelu školy.
Škola poskytuje péči dětem se syndromem ADHD, pro hypoaktivní děti, pro děti
dlouhodobě hospitalizované, kteří mají somatickou či psychickou poruchu, pro děti s rysy
autismu, pro děti s emočními problémy a obtížemi v chování, pro děti, jejichž problémy
vyplývají z nepodnětného rodinného prostředí, pro děti se SPU. Symptomy jednotlivých
poruch se však vzájemně ovlivňují a kombinují.
Feuersteinova metoda Instrumentálního obohacování je ve škole vyučována pouze na
prvním stupni. Žáci mají jednu hodinu FIE týdně. Ve třídě je vždy přítomný asistent
pedagoga či druhý pomocný pedagog.
Škola B
Druhou fázi rozhovorů jsem realizovala na základní škole v centru Prahy. Škola
poskytuje vzdělávání přibližně 650 žákům od tří do patnácti let, celkově ve 33 třídách.
Školní poradenské pracoviště tvoří výchovný poradce pro první a druhý stupeň, školní
metodik prevence, pět speciálních pedagogů a jeden školní psycholog.
Feuersteinova metoda Instrumentálního obohacování je ve škole vyučována pouze na
prvním stupni. Žáci mají jednu hodinu FIE týdně a jsou rozděleni do skupin. V páté třídě
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na dvě půlky. V šesté až deváté jsou rozděleni na skupinky po 16 žácích. Na škole je veden
odpolední kroužek pro sociálně slabší děti, během kterého se pracuje s instrumentem z
řady basic – emoce.
Popis výzkumného souboru
Výzkumný soubor tvoří celkem 11 učitelů, z toho devět žen a dva muži. Průměrný
věk všech učitelů je 36 let.
Pro přehlednost uvádím tabulku s informacemi o výzkumném souboru.
Tabulka 1 Přehledová tabullka – všichni učitelé

škola

ZŠ Sp
Přehledová
tabulka učitelé

počet let
učitel pedagogic
ké praxe

počet let
pedagogické stupeň
praxe na
základní
stávajícím
školy
místě

FIEvyučované
ANO/
předměty
NE
M, Př, VV,
SD*, FIE, ano
TV
všechny
ne

A

12

12

1.

B

20

20

1.

C

7

7

1.

Čj, HV,
VV

ne

D

20

12

oba

FIE, DV*

ano

E

14

6

2.

Fyz, IVT

ne

F

22/23

22/23

1.

všechny

ne

G

2

2

oba

Aj

H

20

13

1.

všechny

ne
ne, ale
chodí
na kurz

I

28

7

2.

J

20

12

2.

K

4,5

4,5

oba

ZŠ B

Čj, D, Aj,
IVT, VO*, ano
FIE
Př, CH,
ano
FIE
SPG
ne
činnost

*vysvětlivky: SD=sociální dovednosti; DV=dramatická výchova; VO=výchova k občanství
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Tabulka 2 Počty učitelů ZŠ Sp

Tabulka 3 Počty učitelů ZŠ B

Škola Sp

Škola B

učitelé

muži

ženy

učitelé

muži

ženy

Fie

0

2

Fie

0

4

neFie

0

2

neFie

2

1

Tabulka 1 Přehledová tabulka – Fie učitelé

počet
škola učitel
let
praxe

A

9

D

7

H

2

Uspořádání bodů,
Orientace v prostoru, Od
jednotky ke skupině,
Odhalte absurdity, Naučte
se klást otázky
Uspořádání bodů,
Rozpoznejte emoce,
Absurdity, Porovnávání
Porovnávání

I

6

Všechny

J

5

Všechny

2

Uspořádání bodů,
Rozpoznávání emocí,
Analytické vnímání,
Absurdity, Od jednotky ke
skupině

ZŠ Sp

Přehledová
tabulka učitelé Fie

ZŠ B

instrumenty

K

vyučované
ročníky
(FIE)

počet
hodin
týdně
(FIE)

1., 4., 5.

5

2
x
druhý
stupeň
druhý
stupeň

x

x

x

9
6

Učitelka A
Rozhovor s učitelkou A probíhal o přestávce v kuchyňce pro zaměstnance. Rozhovor
trval zhruba 15 minut. Během něj se v kuchyňce dvakrát objevily kolegyně si udělat čaj.
Učitelka byla milá a vstřícná. Na otázky odpovídala s uvážením. V této škole učí dvanáct
let, s metodou Instrumentálního obohacování začala před devíti lety. Vybrala si jí, protože
se jí líbilo, když s touto metodou pracovala kolegyně v její třídě. S metodou se jí pracuje
výborně.
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Učitelka B
S učitelkou B jsme se setkaly o přestávce u ní v kabinetě. Rozhovor jsme zvládly
poměrně rychle, zhruba za 10 min. Rozhovor jsem neprodlužovala, jelikož jsem měla
pocit, že učitelku zdržuji. V této škole učí 20 let na prvním stupni. S metodou
Instrumentálního obohacování nepracuje, jelikož nemá absolvované kurzy, a z důvodu
vyšší finanční zátěže nad nimi ani neuvažuje.
Učitelka C
S učitelkou C jsme se sešly v kuchyňce pro pedagogy během přestávky. Rozhovor
trval zhruba 20 minut. Učitelka byla milá. I přesto, že s metodou nepracuje a nemá o ní
příliš povědomí, snažila se odpovídat na mé otázky. V této škole učí sedm let, na prvním
stupni. S metodou Instrumentálního obohacování nepracuje, jelikož není proškolená.
Učitelka D
S učitelkou D jsme se sešly u ní v kabinetě. Rozhovor trval zhruba 40 minut.
Učitelka na otázky odpovídala s rozvahou, někdy se zamyslela na delší dobu a hledala
správnou odpověď. Byla velmi milá, sama povídala o určitých tématech. Bylo vidět, že o
metodě ráda mluví. I proto se mi rozhovor vedl velmi dobře. Bylo to příjemné povídání.
V této škole učí dvanáct let a s metodou Instrumentálního obohacování začala pracovat
před sedmi lety. Pedagogický úvazek má zkrácený, jelikož funguje primárně v poradně
školy. Metodu si vybrala hlavně z toho důvodu, že se znala s paní docentkou Pokornou,
metoda se jí zalíbila, přišla jí přínosná. Hodnotí jí jako skvělou, pracuje se jí s ní velmi
dobře.
Učitel E
S učitelem E jsme se sešli o přestávce, ale rozhovor trval až do následující volné
hodiny. Rozhovor trval zhruba 20 minut. Na této škole pracuje šest let, učí fyziku a
informatiku na druhém stupni. S metodou Instrumentálního obohacování nepracuje, jelikož
mu přijde zbytečná. Principy zprostředkovaného učení považuje za něco samozřejmého, co
by měl dělat každý učitel. O metodě má jen povrchní informace, kterých se mu dostalo
v rámci seznamovacího semináře právě k této metodě.
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Učitel F
S učitelem F jsme se sešli o volné hodině u něj ve třídě. Rozhovor trval zhruba 25
minut. Na škole pracuje skoro 23 let, učí na prvním stupni všechny předměty. S metodou
Instrumentálního obohacování nepracuje z toho důvodu, že k tomu nemá vnitřní motor,
nemá motivaci se s ní zabývat a považuje ji spíše za módní výstřelek. O metodě má jen
povrchní informace, kterých se mu dostalo v rámci seznamovacího semináře právě k této
metodě.
Učitelka G
S učitelkou G jsme se sešly o volné hodině v kabinetě, rozhovor trval zhruba 40
minut. Na škole pracuje dva roky a učí anglický jazyk na obou stupních. S metodou
Instrumentálního obohacování nepracuje, jelikož necítí potřebu se s ní seznamovat. Říká,
že jí její pedagogické postupy stačí.
Učitelka H
S učitelkou H jsme se setkaly o volné hodině v jejím kabinetě. Rozhovor trval zhruba
30 minut. Na této škole pracuje třináct let a učí na prvním stupni. S metodou
Instrumentálního obohacování nepracuje, ale dochází na kurz ke kolegyni, tudíž se metodu
učí jako žák. K této kolegyni začala chodit z toho důvodu, že jí samotnou metoda zajímala.
Učitelka I
S učitelkou I jsme se sešly o volné hodině v kabinetě, rozhovor trval zhruba 45
minut. Na škole pracuje sedmým rokem, učí na druhém stupni český jazyk, dějepis,
angličtinu,

informatiku,

výchovu

k občanství,

FIE.

S metodou

Instrumentálního

obohacování pracuje šestým rokem. S metodou se jí pracuje výborně.
Učitelka J
S učitelkou J jsme se setkaly v jejím kabinetě ve volné hodině, rozhovor trval zhruba
45 minut. Na škole pracuje 12 let, učí přírodopis, chemii a FIE na druhém stupni.
S metodou Instrumentální obohacování pracuje pět let. S metodou se jí pracuje výborně.
Učitelka K
S učitelkou K, speciální pedagožkou, jsme se setkaly v jejím kabinetu, o volné
hodině. Rozhovor trval zhruba 45 minut. Na škole pracuje čtyři a půl roku. S metodou
Instrumentálního obohacování pracovala dva roky, tento školní rok však metodu odložila,
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jak sama říká, jelikož si potřebovala sama pro sebe zreflektovat, pro které žáky je metoda
efektivní. Za jakých podmínek s metodou chce pracovat.

9. Metoda analýzy dat
V této části popíši, jak jsem postupovala při kódování jednotlivých rozhovorů a jak
jsem získala odpovědi na stanovené výzkumné otázky. Pro připomenutí a přehlednost,
uvádím ještě jednou výzkumné otázky:
 Jaké je povědomí učitelů, kteří s metodou nepracují v porovnání s tím, čeho si
všímají u svých kolegů, kteří s metodou pracují?
 Jaký je vliv metody z pohledu učitele, který s metodou pracuje? Do kterých oblastí
didaktiky tento vliv zasahuje? V jakých oblastech vliv případně přesahuje
didaktiku?
 Čeho si všímají učitelé, kteří nepracují s metodou v porovnání s tím, jak učitelé,
kteří s ní pracují, vnímají její vliv?
 Čeho si všímají učitelé u žáků, kteří docházejí na hodiny Feuersteinovy metody? Je
rozdíl z pohledu učitelů, kteří s metodou pracují a těch, kteří s metodou nepracují?
Popřípadě jaký? Je rozdíl ve vnímání v běžné škole a škole pro děti se speciálními
vzdělávacími potřebami? Popřípadě jaký?
 Jaká je role učitele ve vzdělávání? Co je cílem vzdělávání? Liší se odpovědi učitelů,
kteří s metodou pracují a těch, kteří s ní nepracují? Popřípadě jak?

Pro zodpovězení první výzkumné otázky, jsem využila odpovědí neFie učitelů, na
otázky „Jaké máte povědomí o metodě? Jak podle vás může metoda ovlivnit didaktiku
učitele? Čeho si všímáte u kolegů, kteří s touto metodou pracují?“ Odpovědi, které jsem na
otázky dostala, jsem sumarizovala, rozdělila do kategorií a následně porovnávala.
Kategorie, do kterých jsem třídila odpovědi, se týkaly nejprve oblasti didaktiky. Pro ostatní
odpovědi jsem vytvořila nové kategorie. Tyto kategorie jsem pak mezi sebou porovnávala.
Pro zodpovězení na druhou výzkumnou otázku jsem využila metodu zakotvené
teorie, jejímž cílem je vytvořit teorii (Strauss, Corbinová, 1999). Snažila jsem se
postupovat systematicky, to znamená nejprve otevřené kódování, axiální kódování,
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selektivní kódování. Nicméně zcela striktně jsem od sebe typy kódování neoddělovala, ale
v případě potřeby mezi nimi procházela. Také Strauss s Corbinovou (1999) zmiňují, že
hranice mezi jednotlivými typy kódování jsou uměle vytvořené a není nutné je následovat
v tomto pořadí za sebou.
Při kódování jsem postupovala tak, že jsem nejprve rozložila na jednotky a následně
jim přiřadila kódy. Kódovala jsem slovo, větu nebo celý úsek textu. Nejprve jsem z
odpovědí na otázku, jak učitelé sami vnímají tento vliv, přiřadila kódy všem výpovědím
týkajícím se didaktiky. Také jsem se dívala do dalších výpovědí, zda se v nich učitelé
nezmiňují o vnímaném vlivu na didaktiku. Během jejich analýzy jsem se sama sebe ptala,
o co vlastně jde, o čem data vypovídají, co je podstatné. Postupně jsem tak nalézala nové
kódy, které jsem poupravovala tak, aby jejich název odpovídal dané oblasti. Kódy jsem
mezi sebou průběžně porovnávala. Dále jsem kódovala výpovědi, které týkaly jiné oblasti
vlivu než didaktiky. Celkem jsem vytvořila 21 kódů, z toho 12 se týkalo didaktiky a 9
jiných oblastí. Poté jsem kódy seskupovala do dílčích kategorií. Kategorie jsem částečně
vytvářela podle oblasti didaktiky, jak je zmiňuje Mazáčová (2014). Při vytváření ostatních
kategorií jsem se snažila, aby co nejpřesněji charakterizovaly danou skupinu kódů.
Pro zodpovězení třetí výzkumné otázky, jsem využila odpovědí neFie učitelů, na
otázky „Jaké máte povědomí o metodě? Jak podle vás může metoda ovlivnit didaktiku
učitele? Čeho si všímáte u kolegů, kteří s touto metodou pracují? Jak tato metoda ovlivnila
právě vás?“ Odpovědi, které jsem na otázky dostala, jsem sumarizovala, rozdělila do
kategorií a následně porovnávala. Kategorie jsem částečně vytvářela podle oblasti
didaktiky, jak je zmiňuje Mazáčová (2014). Pro ostatní odpovědi jsem vytvořila nové
kategorie. Výsledné kategorie jsem vzájemně porovnala.
Pro zodpovězení čtvrté výzkumné otázky, jsem využila odpovědí učitelů na otázky
„Jak podle vás metoda ovlivňuje samotného žáka?“ „Jak podle vás metoda ovlivňuje děti
s poruchami chování?“ „Vnímáte při používání této metody s žáky s poruchami chování
nějaké těžkosti?“ „Vidíte při používání této metody s žáky s poruchami chování naopak
úspěchy?“ „Vnímáte vliv metody na klima třídy?“ „Jak podle vás může metoda ovlivnit
samotného žáka?“ „Čeho si všímáte u dětí, které chodí na hodiny FIE?“ „Jak z vašeho
pohledu docházka na hodiny FIE pomáhá žákovi překonávat jeho speciální vzdělávací
obtíže?“ „Má zařazení hodin FIE vliv na celkové naladění třídy?“. Odpovědi, které jsem
na otázky dostala, jsem sumarizovala, rozdělila do kategorií a následně porovnávala.
45

Kategorie, do kterých jsem třídila odpovědi, se týkaly nejprve oblasti didaktiky. Pro ostatní
odpovědi jsem vytvořila nové kategorie. Výsledné kategorie jsem pak mezi sebou
porovnávala.
Pro zodpovězení páté výzkumné otázky, jsem použila odpovědí učitelů na otázky
„Co je podle vás cílem vzdělávání žáků?“ a „Jaká je podle vás role učitele ve
vzdělávání?“. Tyto otázky jsem pokládala pouze učitelům na ZŠ B, výsledky jsou tedy jen
od nich. Odpovědi, které jsem na tyto otázky dostala, jsem sumarizovala a porovnávala. Na
základě podobnosti výroků, které se vyskytly v odpovědích, jsem vytvořila dvě kategorie.
Do těchto kategorií jsem výroky roztřídila a provedla výsledné porovnání.
9.1 Sebereflexe výzkumníka
Mé chápání problému před vstupem do terénu vycházelo ze znalostí metody na
základě semestrálního kurzu v rámci magisterského studia. Po celou dobu výzkumu jsem
tuto zkušenost považovala za výhodu. Pouze v jednom případě mne zaskočila paní
učitelka, která se divila tomu, že nemám za sebou absolvovaný výcvik v metodě. Tato věta
mne znejistila, hlavou mi proběhlo, zda to opravdu není nevýhoda, že nemám absolvovaný
výcvik v metodě. Zhruba po minutě až dvou jsem se však dokázala myšlenkově vrátit
k rozhovoru a soustředit se na odpovědi učitelky.
Na samotný průběh a kvalitu rozhovoru, měla vliv řada faktorů. V první řadě to byl
prostor, kde jsme s jednotlivými učiteli rozhovor vedli. Prostory byly kabinet, sborovna,
třída, kuchyňka. Rozhovor v kabinetě byl pro mne nejpříjemnější, jelikož nás nerušil nikdo
třetí. Rozhovor ve sborovně byl ve většině případů také příjemný, pouze v jednom případě
jsme byli rušeni ostatními kolegy, kteří se připravovali na vyučování. Tento rozhovor jsme
s učitelem začali vést už o přestávce. Třída jako prostor pro rozhovor mi také vyhovovala, i
z toho důvodu, že jsme rozhovor vedli o volné hodině, a nebyli nikým rušeni. Rozhovor
v kuchyňce pro učitele byl pro mne velmi nepříjemný. Jednak z toho důvodu, že místností
procházeli ostatní učitelé školy, a jednak z toho důvodu, že jsme na rozhovor měli pouze
čas přestávky. Tím se dostávám k dalšímu faktoru, a tím je časová dotace rozhovoru, tedy
volná hodina či přestávka. Dále to byla učitelova ochota spolupracovat, což jsem vnímala
z jeho projevů těla a na základě faktu, zda jsme rozhovor vedli o přestávce či o volné
hodině. Znamenalo to pro mne ochotu věnovat mi čas. Dalším faktorem byl věk učitele.
Zpětně jsem si uvědomila, že nejlépe se mi vedl rozhovor s paní učitelkou, která byla
zhruba o pár let starší než já. Paní učitelka byla velmi milá a možná jsem od ní vnímala
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jisté pochopení v rámci psaní diplomové práce. Co na mne také velmi zapůsobilo, byl její
částečný kritický pohled na metodu. Uvědomila jsem si, že toto tvrzení na mne působí více
opravdově, než tvrzení, která vyzdvihují jen klady. Odpovědi pana učitele E, který metodu
kritizoval, mne nejprve rozhodili. Ale zpětně si uvědomuji, že byly velmi přínosné. Zaprvé
mne donutili k pečlivějšímu zpracování dat, aby můj postoj nebyl negativně ovlivněn. Na
druhou stranu si říkám, kdyby všechny odpovědi učitelů byly velmi pozitivní, i to by mne
mohlo ovlivnit. A tak si myslím, že tento výkyv mne donutil k určité vyváženosti.
V zásadě po celou dobu vedení rozhovorů jsem pociťovala značnou nervozitu.
Uvědomovala jsem si fakt, že s každým učitelem navazuji nový vztah. Že mám pouze pár
minut na to, udělat dojem a na základě toho se pak odvíjí celý rozhovor. Sada předem
připravených otázek pro mne představovala jistotu, které jsem se přidržovala. Před
vlastním rozhovorem jsem si prošla sadu otázek. Během rozhovoru jsem se spíše striktně
držela otázek. Ve třech případech jsem měla pocit, že moje přítomnost na pracovišti nebyla
zcela pozitivně přijímána, a tak jsem tyto rozhovory neprodlužovala doptáváním se na
doplňující otázky. To si částečně vysvětluji začátkem školního roku, který pravděpodobně
mohl být hektický.

9.2 Ověření srozumitelnosti ústředního konceptu v rámci 2. výzkumné
otázky prostřednictvím rozhovorů s nezávislými respondenty
V rámci zodpovězení na druhou výzkumnou otázku, jsem použila metodu zakotvené
teorie. Po vytvoření získané teorie z dat, jsem začala přemýšlet nad tím, jak jí nejlépe
prezentovat. Rozhodla jsem se využít dvou nezávislých respondentů, kterým jsem teorii
představila a zjišťovala, nakolik se jim zdá srozumitelná. Přínosem těchto rozhovorů bylo
to, že jsem díky poznatkům ze strany respondentů získala nezávislý pohled na teorii. V této
fázi jsem zažívala pocity zahlcení a diskuze s nezávislými respondenty mi přinesla
možnost podívat se na teorii s jistým odstupem.

10. Shrnutí výzkumné části - výsledky
V této kapitole postupně představím zjištěné výsledky, ke kterým jsem došla na
základě analýzy dat. Výsledky jsou seřazené podle stanovených výzkumných otázek
v úvodu výzkumné části.
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10.1

Vliv metody z pohledu neFie učitelů

V této části se věnuji vyhodnocení první výzkumné otázky – čeho si všímají neFie
učitelé, na základě svého povědomí o metodě, u svých Fie kolegů.

Tabulka 2 Vliv z pohledu neFie učitelů

povědomí
metodě

o čeho si všímají u kolegů
metody vyučování

osobní přínos

ZŠ Sp

větší
propojenost
mezi
informacemi,
předměty
účastní se hodin
x
jako druhý pedagog
systematičtější přístup k práci

ZŠ B

pravděpodobný vliv i na jejich pořád chodí na semináře
způsob rozhodování a přístupu
záleží na konkrétním
absolvovali
k učení
kolegovi
ukázkové hodiny v
rámci školy
může ho vést k hlubšímu sami
mají
nějaký
porozumění, jak dítě myslí
handicap, tak si ho tímhle
kompenzují.

Výše uvedená tabulka obsahuje údaje týkající se na jedné straně povědomí o metodě
neFie učitelů. Na druhé straně obsahuje výroky těchto učitelů ohledně toho, čeho si všímají
u svých Fie kolegů. Data jsou rozdělena na ZŠ Sp a ZŠ B.
Učitelé na ZŠ Sp mají o této metodě informace na základě účasti v hodinách FIE
jako druhý pedagog. U svých kolegů si shodně všímají toho, že učitelé více vycházejí
z povědomí žáků o tématu, jelikož více pracují s konkrétními příklady z různých oblastí a
zároveň se věnují přesahům do jiných oblastí. Dále se výsledky pozitivně vyjadřují k
oblasti přístupu k práci, učitelé systematičtěji přistupují k práci. V oblasti osobního přínosu
neFie učitelé u svých Fie kolegů nezaznamenali žádné změny.
NeFie učitelé na ZŠ B mají alespoň základní povědomí o metodě, jelikož absolvovali
ukázkové hodiny v rámci školy. Vycházejí tedy z těchto ukázkových hodin. Ke vlivu
metody se dva učitelé ze tří vyjadřují tak, že metoda může mít vliv tím způsobem, že učitel
podává látku z jiného úhlu. Může ho vést k hlubšímu porozumění, jak dítě myslí. Záleží
však na konkrétním kolegovi. Třetí učitel se k metodě nevyjádřil. Pan učitel říká, že
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„pokud to člověk nemá v sobě, tak se naučit nedá, takovýhle způsob vyučování by měl být u
všech, ale ne každý na to má.“ V oblasti didaktiky tito učitelé u svých kolegů
nezaznamenali žádné pozorovatelné změny. V oblasti osobního prospěchu se objevily dva
názory, že Fie učitelé mají nějaký handicap, který si prostřednictvím metody kompenzují.
Druhý názor se vyjadřoval k tomu, že tito učitelé stále chodí na semináře.
10.2

Vliv metody z pohledu Fie učitele

V této kapitole se věnuji otázce vlivu metody z pohledu Fie učitele. K výsledkům
jsem došla na základě kódování jednotlivých rozhovorů s Fie učiteli. Kapitola představuje
kategorie s jednotlivými kódy a konkrétními výroky učitelů. Podkapitolou je ústřední
koncept k porozumění tomu, jak učitelé vnímají vliv metody na vlastní vyučovací postupy.
Jednotlivé kódy spolu velmi souvisí a často se tak prolínají.

KATEGORIE: METODY VYUČOVÁNÍ
Kódy - Styl práce, Systematičtější přístup k práci, Pracovní tempo, Práce s chybou,
Flexibilita myšlení, Způsob vysvětlování, Práce s textem, Práce s informacemi, Nový
vhled

Styl práce
Tento kód představuje celkovou změnu stylu práce, která se vyskytuje u dvou
učitelek ze ZŠ Sp. Tento styl práce se týká zejména užití metody zprostředkovaného učení
jako té základní. Učitelky shodně hovoří o tom, že díky novému vhledu, se zásadně změnil
jejich styl práce. Také se zmiňují o tom, že je třeba hlídat, aby učitel nezprostředkovával
vše.
Učitelé ze ZŠ B se vyjadřují jak k celkové změně jejich práce, tak i k dílčím změnám
ve způsobu vyučování.
Systematičtější přístup k práci
Kód systematičtější přístup k práci se vyskytl ve třech případech, z toho jednou u
učitelky z běžné základní školy. Tento kód představuje přemýšlení a strukturování činností
dopředu. Učitelky také systematičtěji přistupují k probíraným tématům. Také lépe plánují
činnosti.
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Pracovní tempo
Kód pracovní tempo se týká jeho zpomalení. O zpomalení pracovního tempa
shodně hovoří dvě učitelky, každá z jednoho typu školy. Se zpomalením pracovního tempa
také částečně souvisí získaná větší trpělivost, o které tyto učitelky shodně hovoří. Také
shodně uvádějí, že se na věci dívají s větší rozvahou.
Práce s chybou
Tento kód se objevil u dvou učitelek, každé z jednoho typu školy. Částečně se kód
prolíná s kódem Systematičtější přístup k práci a způsob vysvětlování. Práce s chybou se
týká toho, že učitelé chybu vnímají jako fenomén ke zlepšení. Z výroků učitelek zaznívá:
„Podržet děti v tom, když udělají chybu a dovolit jim chybovat. I v osobním životě si víc
dovolím chybovat.“ Chybu také využívají při práci v jiných předmětech. Paní učitelka
uvádí příklad, jak postupuje v diktátu: „Na konci aktivity vedu žáky k tomu, aby
pojmenovali, v čem udělali chybu a příště mi řekli, co dělali minule za chyby a co budou
dělat, aby je neudělali.“
Flexibilita myšlení
Kód flexibilita myšlení se vyskytl ve dvou případech, každý z jednoho typu školy.
Tento kód představuje ochotu učitele, nechat se ovlivnit, něco změnit. Je to také otevřenost
k více řešením. Paní učitelka si přiznává pedagogickou překvapenost, kdy nezavrhuje
žádnou odpověď a díky níž jí každý žák dokáže obohatit.
Způsob vysvětlování
Tento kód se vyskytl ve třech případech, z toho jednou u učitelky na základní škole
běžného typu. Způsob vysvětlování představuje určité uvědomění, že ve vysvětlování lze
jít do větších podrobností. Metoda vede učitele k tomu, aby více rozebíral látku. Je to
ujištění, že zazněly všechny informace a byly zodpovězeny všechny otázky k tomu, aby
žáci mohli danou práci splnit. Je to také uvědomění, že každý člověk má jiné naplnění slov.
Tudíž, že když něco chci, musím to druhému dobře vysvětlit.
Práce s textem
Kód práce s textem jako celkem. Ten se vyskytl v rozhovorech dvakrát. V prvním
případě o něm hovoří o něm učitelka ze základní školy běžné. Tento kód se částečně
prolíná s kódem Způsob vysvětlování a kódem Systematický přístup k práci. V první řadě
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je to tedy ujištění, že zazněly všechny informace a byly zodpovězeny všechny otázky
k tomu, aby žáci mohli danou práci splnit. Následně v textu mohou žáci nalézat nápovědi
k dané úloze. Učitelka žáky učí pracovat s úlohou jako celkem, což znamená, že nápovědu
pro druhou úlohu najdou v zadání o pár úloh níže. Zlepšení práce s textem učitelka zpětně
získává z informací od žáků, kteří říkají, že se jim lépe pracuje se sešitem – textem na
papíře, než s textem v počítači.
Práce s informacemi
Tento kód se vyskytl v pěti případech, kromě jednoho u učitelky ze základní školy
B. Jedná se zejména o to, že učitelé nepředávají hotové informace. Kladou žákům otázky
takovým způsobem, aby sami začali přemýšlet. Kód práce s informacemi se týká také toho,
umět se zorientovat ve světě a informací kolem nás, umět žáci dokázali rozlišit podstatné
informace od nepodstatných. Dále je to pak již zmíněné ujištění v rámci zpracování úkolu,
že zazněly všechny informace a byly zodpovězeny všechny otázky k tomu, aby žáci mohli
danou práci splnit.
Nový vhled
Tento kód se vyskytl ve třech případech, z toho jeden u učitelky na základní škole
běžné. Týká se zejména toho, že učitel dostává možnost dívat se na věci jinak než černo –
bíle. Je to možnost dívat se na věci z jiného úhlu pohledu.

KATEGORIE: SOUČINNOST UČITELE A ŽÁKŮ
Kódy – Individuálnější přístup k žákovi
Tento kód se vyskytl ve dvou případech, v každé škole jednou. Vychází ze
vzájemného respektu učitele – žáka, kdy učitel se učí tolerovat myšlení druhých a vidět
jemné rozdíly v myšlení. Učitelky hovoří o tom, že jim metoda, skrze nutnou otevřenost
k více řešením a nezavrhováním odpovědí, pomáhá s individuálnějším přístupem k žákovi.

KATEGORIE: OSOBNÍ PROSPĚCH – přesah oblasti didaktiky
Kódy – Porozumění sobě, Komunikační dovednosti, Trpělivost, Pokora k myšlení druhých,
Neporovnávání se
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Porozumění sobě
Tento kód se vyskytl v jednom případě u učitelky ze základní školy běžné. Tento
kód představuje možnost dostat se hlouběji sám k sobě, pokud je však jedinec ochotný a
schopný se hlouběji zabývat sám sebou.
Komunikační dovednosti
Kód komunikační dovednosti se vyskytl v jednom případě učitelky na ZŠ Sp
Komunikační dovednosti se týkaly přesnějšího vyjadřování.
Trpělivost
O trpělivosti shodně hovoří dvě učitelky, z obou typů škol. Tento kód částečně
souvisí s tím, že učitelky zpomalily své pracovní tempo. Také se naučily být otevřené
k více řešením.
Pokora k myšlení druhých
Tento kód se vyskytl ve dvou případech, u učitelek z obou typů škol. Tento kód
představuje ochotu učitele, nechat se ovlivnit, něco změnit. Je to také otevřenost k více
řešením. Paní učitelka si přiznává pedagogickou překvapenost, kdy nezavrhuje žádnou
odpověď a díky níž jí každý žák dokáže obohatit. Díky tomu se učitel učí tolerovat myšlení
druhých.
Neporovnávání se
Tento kód se vyskytl v jednom případě, u učitelky ze základní školy běžného typu.
Díky metodě se přeorientovává z cíle na proces.

KATEGORIE: PŘESAH
Kód – Přesah do jiných předmětů
Kód přesah do jiných předmětů představuje vnímání učitelů přínos metody do
celého života. Na tom se shoduje pět učitelů, z toho obě učitelky ze ZŠ Sp. Učitelky hovoří
o FIE jako o metodě pro život, učení se pro život. Metoda je použitelná pro všechny
věkové kategorie. Má přesah do oblastí mezilidských vztahů, práce s informacemi okolo
nás. Metoda má vliv na pozitivní hodnocení jedince, na sebedůvěru.
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KATEGORIE: OMEZENÍ METODY
Kód pro tuto kategorii jsem nazvala stejně, jelikož je nejvíce výstižný. Kód
omezení metody se vyskytl pouze v jednom případě učitelky ze ZŠ B. Vychází čistě
z vlastní zkušenosti. Uvádí, že někteří žáci hodnotili metodu jako nesmyslnou. Říká, že
„Některé děti nejsou naladěné na to hloubat a dumat nad věcma. Cítila jsem, že je to na ně
dlouhé. Cítila jsem, že nechápou, proč to dělají. Nemám příliš pocit, že bychom se nějak
posouvali.“ Podle ní je metoda velmi závislá na osobnosti učitele.
KATEGORIE: UŽITÍ METODY
Kód - Aktivita
Tento kód vystihuje, do jaké míry učitelé s metodou pracují. Čtyři učitelky
s metodou aktivně pracují, vyučují v hodinách FIE žáky obou stupňů. Jedna učitelka
s metodou pracovala, ale před časem jí odložila s tím, že potřebuje čas na reflektování užití
metody. Poslední učitelka s metodou nepracuje, pouze dochází na kurz, kde se metodu učí
jako žák.
10.2.1 Ústřední koncept
Ústřední koncept, který nám pomůže porozumět tomu, jak učitelé vnímají vliv
metody na vlastní vyučovací postupy, se zaměřuje na učitelův způsob práce s informacemi.
Tato změna byla do určité míry pozorována napříč všemi rozhovory s učiteli. Koncept byl
zvolen, neboť podle mě umožňuje pozorovat dynamický charakter proměny způsobu
vyučování.
Nejdůležitější podmínkou vedoucí k nějaké změně, je absolvování výcviku v metodě
nebo alespoň docházení na kurz. Výcvik v metodě znamená absolvování oficiálního
akreditovaného výcviku, na základě něhož absolvent obdrží certifikát Zprostředkovatele
Feuersteinova Instrumentálního obohacování. Kurz v kontextu této práce znamená
docházení na neoficiální hodiny ke kolegyni. Na základě této zkušenosti, při které učitel
získává možnost jiného způsobu uvažování, může dojít k tomu, že v rámci výuky změní
svůj způsob předávání informací. Zda učitel změní svůj způsob předávání informací, závisí
pravděpodobně na jeho ochotě něco změnit a na schopnosti flexibilního myšlení.
Ve všech případech ke změně došlo, což mohlo být zapříčiněno také tím, že všichni
učitelé si Feuersteinovu metodu vybrali poté, co měli možnost vidět při práci s touto
metodou své kolegy a viděli její pozitivní vliv na žáka.
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Do jaké míry následně učitel začlení změnu do výuky, se zdá být závislé na tom, zda
s metodou aktivně pracuje či ne. To znamená, zda vyučuje hodiny FIE či ne. Jestliže učitel
pouze dochází na kurz a s metodou aktivně nepracuje, metoda má vliv spíše v obecné
rovině na jeho zklidnění. Zároveň mu dává možnost nahlížet na věci z více stran. Jestliže
učitel absolvoval výcvik v metodě, ale s metodou aktivně nepracuje, změna způsobu práce
s informacemi se projevuje spíše jen v konkrétních úlohách. Projevuje se například
prostřednictvím práce s chybou, kterou učitel vnímá jako fenomén ke zlepšení. To
znamená, že na začátku práce vede žáky k tomu, aby si uvědomili, v čem udělali chybu a
co udělají proto, aby se chyba neopakovala. Jestliže učitel absolvoval výcvik v metodě a s
metodou aktivně pracuje, pak se změna způsobu práce s informacemi projevuje nejčastěji
v obecné rovině způsobu předávání informací. Učitel nepředává hotové informace, ale
pomocí otázek systematicky vede žáky ke správnému uchopení (a následnému řešení)
problému. Postupně tak žáky učí schopnosti samostatného nakládání s informacemi.
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10.3

Vnímaný vliv u kolegů FIE

V této kapitole se věnuji otázce třetí, která se týká toho, čeho si neFie učitelé všímají
u svých Fie kolegů.
Tabulka 3 Vnímaný vliv u kolegů v porovnání se subjektivně vnámaným vlivem Fie učitelů

čeho si všímají u kolegů
metody
vyučování

osobní
přínos

větší
propojenost
mezi
informacemi,
předměty
x

ZŠ Sp
systematičtější
přístup k práci

pořád
chodí na
semináře

ZŠ B

záleží na
pravděpodobný konkrétní
vliv i na jejich m
způsob
kolegovi
rozhodování a
přístupu k učení
sami mají
nějaký
handicap,
tak si ho
tímhle
kompenz
ují.

učitelův subjektivně vnímaný vliv
součinnost
metody vyučování učitele a
osobní přínos
žáka
využití metody
zprostředkovaného
větší trpělivost
učení jako základní
dovolit si v
nepředává hotové
životě více
informace
každý žák chybovat
dokáže
systematičtější
obohatit
přesnější
přístup k práci
učitele
vyjadřování
práce s chybou jako
fenoménem ke
pokora k
zlepšení
přemýšlení
druhých
zpomalení
pracovního tempa
větší klid a
rozvaha
uvědomění, že ve
učí se
vysvětlování lze jít
neporovnávat
do větších
možnost
podrobností
kouknout za
problém
ujištění o
správnosti
větší
cesty
práce s textem
individuáln uklidnění, že
í přístup k ne vše musí
dětem
prostor
k hlubšímu
přemýšlení o
tom, jak věci
fungují
práce s chybou
prostor
k
hlubšímu
přemýšlení o
fungování mě
samotného
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Výše uvedená tabulka představuje získané údaje ohledně vlivu metody na učitele.
Tabulka představuje výroky, které se vyskytly v odpovědích učitelů. Tyto jsou rozděleny
do třech kategorií – Metody vyučování, Osobní přínos, Součinnost učitele a žáka.
Učitelé na základní škole Sp mají o této metodě informace na základě účasti
v hodinách FIE jako druhý pedagog. Z tabulky je patrné, že shoda mezi tím, čeho si učitelé
všímají u svých kolegů a tím, co učitelé sami vnímají jako vliv metody na sebe, je pouze
v oblasti metod vyučování. Učitelé shodně mluví o větším systematickému přístupu
k práci. Více promýšlí a strukturují věci dopředu, více plánují výuku. NeFie učitelé si pak
ještě všímají u svých kolegů toho, že více propojují informace mezi předměty i jinými
oblastmi.
NeFie učitelé na ZŠ B, mají základní povědomí o metodě, jelikož absolvovali
ukázkové hodiny v rámci školy. Z tabulky je patrné, že mezi tím, čeho si učitelé všímají u
svých kolegů a tím, co učitelé sami vnímají jako vliv metody na sebe, nedochází ke zřejmé
shodě. V oblasti metod vyučování se neFie učitelé vyjadřují tak, že by metoda
pravděpodobně mohla mít vliv na učitelův způsob rozhodování a způsob práce. S čímž by
se mohla propojit odpověď učitelů Fie ze stejné kategorie, nicméně jasný vliv to z pohledu
neFie učitelů není.
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10.4

Vliv metody pro žáky z pohledu učitelů Fie i neFie

Tabulka 4 Vliv metody na žáky z pohledů Fie a neFie učitelů

VLIV FIE NA ŽÁKY
Fie učitel

neFie učitel

naučí se myslet v souvislostech

více překonávají překážky

naučí se pracovat s informacemi

ZŠ
Sp

strukturované učení je
efektivní
není rozdíl spch a normální

z počátku náročné, baví je to, ale podle jejich
velmi úspěšnosti

větší strukturovanost ve vedení
tolerance vůči přemýšlení druhých
respektování schopností druhých
vede k trpělivosti

jasně se učí formulovat své názory
zajímají se o hledání souvislostí

dochází ke zklidnění
přeorientování zcíle na proces
nemají potřebu podvádět
radost z práce
rozvíjení
komunikačních
dovedností
pozitivní vliv na sebedůvěru
pozitivní vliv na sebehodnocení
mohlo by je to stmelovat, když mají
tolerance myšlení druhých
ZŠ B
společného nepřítele
zamyšlení, o co v textu jde
pochopení, že každý má jiné
naplnění slov
uvědomění, že věci vnímáme jinak
lépe si volí střední školu
některým
dětem
to
přijde
nesmyslné
některé děti to strašně nebaví
zlepšení popisného způsobu

Výše uvedená tabulka představuje výroky učitelů, vyjadřujících se k vlivu metody na
žáka. Tabulka obsahuje jednotlivé výroky učitel Fie i neFie. Každý výrok se vyskytl právě
jednou. Data jsou dále rozdělena na ZŠ Sp a ZŠ B.
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Učitelé ZŠ Sp se shodují, že metoda pomáhá žákům překonávat jejich handicap, jeví
se jako velmi efektivní. Konkrétně tím, že učí žáky systematický přístup k řešení problémů
a organizaci denních záležitostí. Nicméně se objevují názory, že žákům někdy trvá
přistoupit na metodu zprostředkování. Postupně je to však začne bavit, ale podle toho jak
jsou úspěšní. Pokud nejsou úspěšní, je náročné je motivovat. Ale tím, že se část hodiny
povídá, děti mají možnost říkat své názory, tak se motivace daří. U žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami si učitelé obecně všímají špatné koncentrace, nízké míry
sebekázně, vzdávání úkolů. Aplikace prvků strukturovaného učení se jí jeví jako velmi
efektivní při vzdělávání žáků těchto žáků.
Fie učitelé na ZŠ B si všímají pozitivního vlivu metody na žáky, zejména
v oblastech zlepšení schopnosti učit se, změna přístupu k práci a pozitivní sebehodnocení.
Učitelé neFie nevnímají žádný vliv na žáky nebo se vyjádřili nejistě, že je těžké rozlišit, co
je vliv FIE, vývoje, rodiny apodobně. Učitelé nemají dostatek příležitostí se s těmito žáky
setkat. Jediný výrok se týkal toho, že „by to žáky mohlo stmelovat, když mají společného
nepřítele“.
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10.5

Cíle vzdělávání

Pro připomenutí uvádím, že otázka ohledně vnímání cílů ve vzdělávání, byla
položena pouze učitelům na ZŠ B. Výzkumný vzorek tvořil tři neFie a čtyři Fie učitele.

Tabulka 5 Cíle vzdělávání z pohledu neFie a Fie učitelů

výrok
Kategorie
Základní
znalosti

neFie učitel

Fie učitel
čtení, psaní, počítání
čtení, psaní, počítání (1x)
(3x)
naučit člověka
samostatně přemýšlet
samostatně myslící jedinec (1x)
(1x)
probudit v dětech
zvídavost a touhu po
vědění (1x)
Samostatně poskytování prostředků/nástrojů, jak se učit (1x)
naučit žáka umět se učit
myslící
přesvědčení žáků, že je to jejich boj (1x)
(1x)
jedinec
dokázat žít spokojený, naplněný život (1x)
cítit se prospěšný
najít si dobrou práci, která mě bude uspokojovat společnosti, ve které žiji
Pocit
(1x)
(1x)
uspokojení
naučit se fungovat ve
vztazích (1x)
naučit se pracovat v
socializace žáka (1x)
kolektivu (2x)
Socializace
zjištění, že kolem mě jsou lidé, kteří mají
odlišnou kulturu, zájmy, a já s nimi musím
fungovat (1x)
respektovat ostatní (2x)
naučení se respektu k ostatním a sám k sobě
naučit se pozitivnímu
(1x)
vztahu k sobě (1x)
Respekt
svoboda (1x)
x
Svoboda
umět
pracovat
s
Práce s
x
informacemi (3x)
informacemi
Výše uvedená tabulka představuje zaznamenané výroky učitelů odpovídajících na
otázku, co je podle nich cílem vzdělávání. V tabulce jsou v závorkách uvedené počty,
kolikrát se daný výrok objevil v odpovědích.
Kategorie Základní znalosti
V této kategorii učitelé vypovídali, že cílem vzdělávání je v první řadě naučení
základních znalostí, kterými jsou čtení, psaní, počítání. Tento výrok převažoval ve
výpovědích Fie učitelů, objevil se ve třech případech ze čtyř.
59

Kategorie Samostatně myslící jedinec
Tato kategorie se týká toho, naučit jedince samostatně myslet. Výroky neFie učitelů
„poskytování prostředků/nástrojů, jak se učit“ a „přesvědčení žáků, že je to jejich boj“,
podle mne představuje podmínku pro naučení „samostatně myslící jedinec“. Výroky Fie
učitelů považuji za velmi podobné – „naučit žáka umět se učit“ a „probudit v dětech
zvídavost a touhu po vědění“ vnímám opět jako podmínku pro „naučit člověka samostatně
přemýšlet“.
Kategorie Pocit uspokojení
Téma pocitu uspokojení se vyskytl ve dvou odpovědích neFie učitelů („dokázat žít
spokojený, naplněný život“ a „najít si dobrou práci, která mě bude uspokojovat“),
v jednom případě FIE učitelů, který se týkal toho, cítit se prospěšný společnosti, ve které
žiji.
Kategorie Socializace žáka
Výroky v této kategorii se týkají začleňování jedince do společnosti a učení se
fungování v ní. Socializace žáka se objevila pouze jednou ve výpovědích neFie učitelů,
oproti tomu ve výpovědích Fie učitelů se vyskytla třikrát.
Kategorie Respekt
Výroky týkající se naučení respektu se objevily dvakrát ve výpovědích neFie
učitelů a třikrát v odpovědích Fie učitelů. Výrok „zjištění, že kolem mě jsou lidé, kteří mají
odlišnou kulturu, zájmy, a já s nimi musím fungovat“ jsem zde zařadila z toho důvodu,
jelikož se domnívám, že ke schopnosti fungovat s lidmi s odlišnou kulturou a zájmy, je
potřeba určité dávky respektu.
Kategorie Svoboda
Téma svobody se vyskytlo pouze v jednom případě, v odpovědi neFie učitele.
Kategorie Práce s informacemi
Práce s informacemi jako cíl vzdělávání se vyskytl ve třech případech v odpovědích
FIE učitelů a v žádné odpovědi neFie učitelů.
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10.6

Role učitele ve vzdělávání z pohledu Fie a neFie učitelů

Pro připomenutí uvádím, že otázka ohledně vnímané role učitele ve vzdělávání,
byla položena pouze učitelům na ZŠ B. Výzkumný vzorek tvořil tři neFie a čtyři Fie
učitele.

Tabulka 6 Role učitele ve vzdělávání z pohledu učitelů

role učitele ve vzdělávání
neFie učitel
předává informace
role ve vztahu k předávaným znalostem
(2x)

role ve vztahu k žákovi

Fie učitel
x

partner k objevování,
zkoušení, který podle
potřeby
podá pomocnou
průvodce do vstupu
ruku (1x)
do života (2x)
průvodce, který ukazuje
cestu (4x)
usnadňuje
vzor pro žáky (1x)
vzdělávání (1x)
zprostředkovatel, který
vytváří prostředí, ve dává impulzy k otázkám
kterém jsou děti
a vede děti k tomu, aby
schopné se učit (1x)
hledali odpovědi a
zamýšleli se (2x)
klade důraz na
učí žáky práci s
vztah učitel – žák
informacemi (2x)
(1x)
probudit v dětech
zvídavost,
motivovat, aby
chtěli vědět nové
věci, které nutně
nepotřebují k životu
(2x)
ukazuje pozitivní i
negativní příklad
(1x)
učitel předává vztah
k předmětu (1x)

Výše uvedená tabulka uvádí, jak učitelé vnímají svou roli. Jsou v ní zaznamenané
jednotlivé odpovědi učitelů s počtem výskytu uvedených v závorce. Odpovědi jsou
rozdělené do dvou kategorií. První kategorie se týká odpovědí, které se vyjadřují
61

k předávaným znalostem. V této kategorii se vyskytla pouze jedna odpověď, že učitel
„předává informace“. Tato odpověď se vyskytla ve dvou odpovědích neFie učitelů.
V odpovědích Fie učitelů se vyskytla odpověď týkající se informací, rozdíl je však v tom,
že Fie učitelé učí žáky pracovat s informacemi. Druhá kategorie se týká odpovědí, které se
určitým způsobem vztahují k žákovi. Největší shoda se týká učitele jako „průvodce žáka“.
Tento výrok se vyskytl ve čtyřech případech Fie učitelů a dvou případech neFie učitelů. Ve
dvou případech se odpovědi neFie učitelů týkají probouzení zvídavosti v dětech pro věci,
které nutně nepotřebují žáci k životu. Učitelé Fie vypovídají o tom, že učitel je
zprostředkovatel, který dává impulzy k otázkám a vede děti k tomu, aby hledali odpovědi a
zamýšleli se, a který učí žáky práci s informacemi. Shodně se také učitelé vyjadřují k tomu,
že učitel je vzorem pro žáky. Učitel vytváří prostředí, ve kterém jsou žáci schopní se učit.
Klade při tom důraz na vztah učitel – žák. Učitel je také partnerem k objevování.
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Diskuze
Cílem mé práce bylo prostřednictvím rozhovorů s učiteli prohloubit obecné znalosti
o vlivu Feuersteinovy metody Instrumentálního obohacování na didaktiku učitele
z pohledu těch učitelů, kteří s ní pracují. Objasnit, v jakých oblastech didaktiky učitelé
vnímají vliv této metody a jak konkrétně se případné změny projevují.
V první fázi výzkumu, který proběhl na základní škole speciální, jsem zjistila, že
učitelky po absolvování výcviku v metodě, změnily svůj styl práce a začaly učit zcela
jiným způsobem. Jako základní začaly využívat metodu zprostředkovaného učení. Učitelky
shodně vypověděly, že systematičtěji přistupují k probíraným tématům, více dopředu
promýšlí a strukturují výuku. Tato zjištění se shodují s výsledky výzkumu Pokorné (2000).
Stejně tak se učitelky shodly v tom, že metoda se jeví být velmi efektivní při práci se žáky
se speciálními vzdělávacími potřebami.
Ve druhé fázi výzkumu, který proběhl na běžné základní škole, jsem zjistila, že
učitelky vnímají vliv metody zejména v oblasti metod vyučování, konkrétně ve způsobu
práce s informacemi. Tento způsob zahrnuje množství dílčích procesů, které se mezi sebou
často prolínají. Mezi ně patří systematičtější přístup k práci, změna strategie předávání
informací, práce s chybou, způsobu vysvětlování.
Systematičtější přístup k práci se vyskytl i ve výpovědích učitelek základní školy
speciální, stejně jako ve výpovědích z výzkumu Pokorné (2000). Změna strategie
předávání informací se týká na jedné straně toho, že učitelky vedly žáky k práci s celou
úlohou. Dále je to způsob přístupu k jednotlivým úkolům, učitelky po zadání práce chtěly,
aby žáci sami popsali, jaké informace dostali, a co se od nich očekává. Práce s chybou je
vnímána jako fenomén vedoucí ke zlepšení. Učitelky více dovolovaly žákům chybovat.
Chybu také využívaly při práci v jiných předmětech, ve kterých jsou žáci vedeni
k pojmenování předešlé chyby a využití této zkušenosti pro vyvarování se stejné chyby v
budoucnosti. Způsob vysvětlování představuje v první řadě určité uvědomění, že ve
vysvětlování lze jít do větších podrobností. Je to také uvědomění, že každý člověk má jiné
naplnění slov. Tudíž, chci-li něco sdělit, musím to druhému dobře vysvětlit. O zlepšení
schopnosti vyjadřovat se hovoří i výsledky výzkumu Martina (1984). Ve výuce se pak
projevuje ujištěním, že zazněly všechny informace a byly zodpovězeny všechny otázky
k tomu, aby žáci mohli danou práci splnit.
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V oblasti osobního prospěchu z výzkumu Pokorné (2000) zaznělo, že učitelé se díky
metodě méně stresují požadavky na splnění školních osnov. Metoda má vliv i na jejich
pocit štěstí. Tento výsledek se v mém šetření neukázal. Jedním z důvodů mohlo být to, že
výsledek Pokorné (2000) vycházel z případových studií, které mohly poskytnout
detailnější informace.
Učitel jako zprostředkovatel, jako ten, který se snaží svým přístupem rozvíjet
myšlení a učební potenciál žáků. Učitel tedy pouze nepředává znalosti. Tak ho vnímá
Feuerstein (2014). Podobná zjištění vyšla i z mého výzkumu. V oblasti vnímání role
učitele ve vzdělávání z výzkumu vyplynulo, že nejsou mezi učiteli zásadní rozdíly. Ve
všech odpovědích se role učitele týkala procesu vzdělávání. Tématu role učitele ve
vzdělávání jsem se věnovala pouze okrajově. Za hlubší prozkoumání by dle mého názoru
stál vztah role učitele v závislosti na vnímání cílů vzdělávání.
V rámci mého výzkumu jsem se setkala s jedním případem, kdy byl vliv metody
vnímán jako minimální. Pravděpodobnou příčinou byla výchova učitelky podobným
způsobem, a tak se pro ni metoda stala spíše ujištěním o správnosti cesty.
Překvapivým zjištěním bylo, že se učitelé na běžné základní škole v některých
případech setkali s nepochopením metody ze strany žáků. Žáci hodnotili metodu jako
nesmyslnou. Tato skutečnost by mohla být odůvodněna tím, že proškolení v metodě
nevede nutně i k jejímu využití v praxi, není-li učitel ochoten změnit svůj přístup.
Jako nedostatek práce vnímám nedostatečnou výtěžnost několika rozhovorů, při
kterých se mi nepodařilo navázat takový vztah s učitelem, aby byl ochotný aktivně se
zapojit do rozhovoru.
Po shrnutí všech dílčích výsledků jsem dospěla ke zjištění, že kvalita interakce mezi
učitelem a žákem, se jeví být závislá na osobnosti zprostředkovatele. Právě toto zjištění by
bylo velmi zajímavé hlouběji prozkoumat. Nároky na učitele v dnešní době stoupají a více
než na předávání informací musí být učitel schopen věnovat se procesu vzdělávání žáků. O
tomto tématu se zmiňuje i Alex Kozulin (2001), což mě to vede k úvaze, zdali by
Feuersteinova metoda Instrumentálního obohacování měla být vyučována na vysokých
školách v rámci standardní přípravy budoucích učitelů.
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Závěr
Metoda Instrumentálního obohacování profesora Reuvena Feuersteina je strategií pro
rozvoj dovednosti myslet a učit se. Umožňuje rozvoj i mimo vyučování. Její využití má
potenciální přesah i do každodenního života.
Empirická část byla postavena na kvalitativním výzkumném designu. Cílem mé
práce bylo prohloubit obecné znalosti o vlivu této metody na didaktiku učitele z pohledu
těch učitelů, kteří s ní pracují. Objasnit, v jakých oblastech didaktiky učitelé vnímají vliv
této metody a jak konkrétně se případné změny projevují. Analýza rozhovorů s učiteli,
kteří pracují s metodou, byla provedena v rámci metody zakotvené teorie. Na základě této
analýzy jsem zjistila, že ústředním konceptem k porozumění vlivu metody na didaktiku
učitele, se stává učitelova změna způsobu práce s informacemi. Tato změna byla do určité
míry pozorována napříč všemi rozhovory. Do jaké míry následně učitel začlenil změnu do
výuky, se zdálo být závislé na tom, zda s metodou aktivně pracuje či ne.
Výrazným zjištěním bylo, že učitelé se snažili nepředávat hotové informace, ale vedli
žáky k samostatnému přemýšlení, aby je tak naučili v dnešním světě nakládat
s informacemi. Tento přístup k práci s žákem pravděpodobně souvisel se změnou vnímání
role učitele ve vzdělávání, která se změnila na zprostředkovatele, průvodce.
Práce ukazuje, k jakým změnám metoda vedla v rámci učitelova přístupu k práci
s žákem. Ve většině případů šlo o pozitivní změny. Výsledky této práce mohou sloužit jako
podnět k seznámení se s metodu.
Domnívám se, že práce splnila cíle, které si zadala. Zvolená metoda sběru dat se
osvědčila. Pokud by se v této oblasti měly uskutečnit další výzkumy, doporučila bych
provést dlouhodobou studii malého množství učitelů z praxe, kteří teprve nastupují do
výcviku v metodě. Bylo by zajímavé sledovat jejich vývoj během procesu učení se metody.
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Seznam používaných zkratek
Fie učitel: učitel, který absolvoval výcvik ve Feuersteinově metodě Instrumentálního
obohacování
neFie učitel: učitel, který neabsolvoval výcvik ve Feuersteinově metodě Instrumentálního
obohacování
MLE: Zkušenost zprostředkovaného učení
SCM: Strukturální kognitivní modifikovatelnost
FIE: Feuersteinova metoda Instrumentálního obohacování
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Seznam příloh
Příloha 1 – rozhovor s učitelkou A
Jak dlouho pracujete na pozici učitele?
„12 let“
Jak dlouho pracujete na pozici učitele v této škole?
„12 let“
Na kterém stupni učíte?
„Učím na prvním stupni.“
Které předměty učíte?
„Matematiku, přírodovědu, výtvarnou výchovu, sociální dovednosti, FIE, tělocvik.“
Pracujete s metodou Instrumentálního obohacení?
„Ano, pracuji.“
Jak dlouho s touto metodou pracujete?
„9 let“
Z jakého důvodu jste si vybrala tuto metodu?
„Líbilo se mi, když touto metodou učila kolegyně v mé třídě.“
Jaké instrumenty používáte?
„Používám metody z řady FIE standard a FIE basic a FIE basic 2. Konkrétně Uspořádání
bodů standard a basic, Orientace v prostoru, Od jednotky ke skupině, Odhalte absurdity,
Naučte se klást otázky.“
Kolik vyučovacích hodin této metody máte za týden? Jaká je koncepce hodin FIE?
„Vyučuji 5 hodin týdně. Jinak se vyučuje v každé třídě na 1. stupni, 1 hodina týdně.“
V jakých třídách učíte FIE?
„V 1., 4., 5.“
Jak podle vás metoda IO ovlivňuje didaktiku učitele?
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„Po absolvování kurzu jsem začala učit úplně jinak. Začala jsem využívat metodu
zprostředkovaného učení jako základní metodu. Snažím se nepředávat hotové informace.“
Jak tato metoda ovlivnila právě vás?
„Naučila jsem se přesněji vyjadřovat. Promýšlet a strukturovat věci dopředu. Lépe
plánovat činnosti.“
Vidíte její přínos i v jiných oblastech než jen ve školství?
„Myslím, že výsledky se promítají do celého života.“
Jak podle vás ovlivňuje metoda samotného žáka?
„Naučí se více myslet v souvislostech, pracovat s informacemi, přesněji se vyjadřovat,
plánovat činnosti. Uvědomí si, že se neučí pro školu, ale pro budoucí život.“
Z čeho tak usuzujete?
„Poznávám to z toho, když se bavíme o konkrétních příkladech, když přemosťujeme. Dávají
mi příklady, které souvisí s danou činností.“
Jak podle vás ovlivňuje metoda děti s poruchami chování?
„Stejně jako jsem teď zmiňovala.“
Vnímáte při používání této metody s žáky s poruchami chování nějaké těžkosti?
„Je náročnější udržet jejich pozornost. Někdy trvá, než přistoupí na metodu
zprostředkování. Pro některé je těžké přemýšlet tak zvaně jinak. Naopak někteří velmi rádi
přemosťují.“
Vidíte při používání této metody s žáky s poruchami chování naopak úspěchy?
„Žáci přicházející na naší školu musí v důsledku svých specifických vzdělávacích potřeb
překonávat řadu bariér. V sociální oblasti, v samotném vzdělávání. Jako velmi efektivní se
v tomto ohledu jeví aplikace prvků strukturovaného vyučování.“
Jak se vám s metodou pracuje?
„Výborně.“
Moc vám děkuji za rozhovor.
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Příloha 2 – rozhovor s učitelkou B
Jak dlouho pracujete na pozici učitele?
„20 let“
Jak dlouho pracujete na pozici učitele v této škole?
„20 let“
Na kterém stupni učíte?
„Na prvním“
Které předměty učíte?
„Všechny“
Pracujete s metodou Instrumentálního obohacení?
„Nepracuji.“
Z jakého důvodu s touto metodou nepracujete?
„Neabsolvovala jsem kurzy.“
Jaké máte povědomí o této metodě?
„Účastním se jich jako druhý pedagog ve třídě.“
Jak podle vás metoda může ovlivnit didaktiku učitele?
„Více vychází z povědomí žáků o tématu.“
Jak podle vás může metoda ovlivnit samotného žáka?
„Myslím, že rozvíjí jeho zvídavost a radost z vlastních úspěchů a pokroků.“
Čeho si všímáte u dětí, které chodí na hodiny FIE?
„Zajímají se o hledání souvislostí.“
Jak z vašeho pohledu docházka na FIE pomáhá žákovi překonávat jeho speciální
vzdělávací obtíže?
„Tím, že je veden k trpělivosti, posiluje jeho snahu o dokončení započaté činnosti.“
Má zařazení hodin FIE vliv na celkové naladění třídy, která na tyto hodiny dochází?
„Ano. Žáci jsou postupně trpělivější, postupně se snaží více o překonávání překážek.“
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Čeho si všímáte u kolegů, kteří s touto metodou pracují?
„Systematičtěji přistupují k probíraným tématům.“
Zažíváte nějaké těžkosti při vzdělávání žáků s poruchami chování?
„Ano. Špatná koncentrace, nízká míra sebekázně, vzdávání úkolů, nedostatečná domácí
příprava.“
Zažíváte nějaké úspěchy při vzdělávání žáků s poruchami chování?
„Ano. Každé úspěšné zvládnutí osobních i výukových obtíží je dostatečným
zadostiučiněním.“
Uvažujete nad tím, udělat si kurz metody Instrumentálního obohacení?
„Prozatím ne z důvodu vyšší finanční zátěže.“
Moc děkuji za rozhovor

Příloha 3 – rozhovor s učitelkou C
Jak dlouho pracujete na pozici učitele?
„7 let“
Jak dlouho pracujete na pozici učitele v této škole?
„7 let“
Na kterém stupni učíte?
„Na prvním.“
Které předměty učíte?
„Český jazyk, hudební výchovu, výtvarnou výchovu.“
Pracujete s metodou Instrumentálního obohacení?
„Ne.“
Z jakého důvodu s touto metodou nepracujete?
„Nejsem proškolená, pracují s ní jiné kolegyně.“
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Jaké máte povědomí o této metodě? Jak podle vás metoda může ovlivnit didaktiku
učitele?
„Předpokládám, že didaktika je ovlivněná velmi, protože v rámci FIE se pracuje s metodou
zprostředkovaného učení. Ale o metodě toho příliš nevím. Nebyla jsem na kurzu. Takže
konkrétně odpovědět nemohu.“
Jak podle vás může metoda ovlivnit samotného žáka?
„Může rozvinout jeho kognitivní schopnosti, posílit jazykový cit, naučit se myslet
v souvislostech.“
Čeho si všímáte u dětí, které chodí na hodiny FIE?
„FIE se účastní všichni žáci. Ze začátku je to pro ně náročné, jedná se o jiný typ hodiny.
Někteří mají pocit, že vlastně nic nedělají. Postupně je to však začne spíše bavit, ale zase
podle toho, jak jsou úspěšní. Pokud nejsou úspěšní, je náročné je motivovat pro další
práci, protože úkoly jsou náročnější. Ale tím, že se část hodiny povídá a děti mají možnost
říkat své názory, tak se motivace většinou daří.“
Jak z vašeho pohledu docházka na FIE pomáhá žákovi překonávat jeho speciální
vzdělávací obtíže?
„Tím, že se učí jasně formulovat své názory, pak může předejít nějakým nedorozuměním.
Také se učí plánovat to, jak nějaký úkol splní, což se jim hodí i v jiných hodinách. Při práci
s emocemi se zase naučí rozlišovat pocity u jiných, sledovat, jaks e u toho tváří, případně
v jakých situacích se kdo jak cítí.“
Má zařazení hodin FIE vliv na celkové naladění třídy, která na tyto hodiny dochází?
„V naší třídě spíše ne.“
Čeho si všímáte u kolegů, kteří s touto metodou pracují?
„Hodně se věnují práci s konkrétními příklady z různých oblastí, rozšiřují tak slovní
zásobu dětí. Flexibilně reagují na příklady dětí a aktuální situaci. Věnují se přesahům do
jiných oblastí. Využívají to, čemu jsme zvyklí říkat mezipředmětové vztahy.“
Zažíváte nějaké těžkosti při vzdělávání žáků s poruchami chování?
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„Těžkosti vyplývají ze specifik a diagnóz jednotlivých dětí. Ve výuce se jedná především o
náročnost práce s dítětem s poruchou pozornosti, motorickým neklidem. Problémem jsou
také vztahy mezi dětmi.“
Zažíváte nějaké úspěchy při vzdělávání žáků s poruchami chování?
„Naštěstí zažívám víc úspěchů, což mě motivuje pro tuto práci. Za úspěch považují, když se
podaří hodina, děti se k sobě chovají slušně a těší se do školy.“
Uvažujete nad tím, udělat si kurz metody Instrumentálního obohacení?
„Zatím o tom neuvažuji.“
Moc děkuji za rozhovor.

Příloha 4 – rozhovor s učitelkou D
Jak dlouho pracujete na pozici učitele?
„20 let“
Jak dlouho pracujete na pozici učitele v této škole?
„12 let“
Na kterém stupni učíte?
„Učím všechny stupně vzdělávání.“
Které předměty učíte?
„FIE a dramatickou výchovu, to je zájmový kroužek.“
Jak dlouho pracujete s metodou Instrumentálního obohacení?
„To bude už 7 let.“
Z jakého důvodu jste si vybrala tuto metodu?
„Přes paní Pokornou, zaujalo mě to. Přišlo mi to přínosný, analytický.“
Jaké instrumenty používáte?
„Hlavně základ a basic – Uspořádání bodů, Emoce, Absurdity, Porovnávání.“
Kolik vyučovacích hodin této metody máte za týden?
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„2 hodiny FIE.“
Jak podle vás metoda IO ovlivňuje didaktiku učitele?
„Zásadně. Učitel dostává nový vhled. Musí ukočírovat, aby nezprostředkovával vše. Je to
hodně obohacující, ve všech předmětech.“
Jak tato metoda ovlivnila právě vás?
„Strukturováním. Změnou myšlenkových procesů. Změnil se můj přístup k práci, zpomalila
jsem tempo. Pracuji ještě částečně v poradně, zahrnuji do zpráv například práci s chybou,
konkrétně pojmenovávám. Vnímám chybu jako fenomén ke zlepšení. Podržet děti, když
udělají chybu a dovolit jim chybovat. I v osobním životě si více dovolím chybovat. A
obecně myslím, že jsem více trpělivá.“
Máte pocit, že metoda ovlivňuje autoritu učitele?
„Myslím, že člověk musí být otevřený k více řešením, nezavrhovat odpověď. Naučilo mě to
větší pokory k myšlení druhých. Je důležité si přiznat pedagogickou překvapenost, každý
žák dokáže tak pedagoga obohatit. Co se týče autority, určitě máte blízko k dětem. Zároveň
ale struktura více drží hodinu. Autoritu využívám ku prospěchu dětí a společné práci.
Preferuji demokratické prvky, ale autorita je jasná. Je zapotřebí vzájemného respektu.“
Vidíte její přínos i v jiných oblastech než jen ve školství?
„V mých vlastních učebních strategiích. V poradně dítě vedu ke zprostředkování. Určitě
má metoda vliv i na práci s mýma vlastníma dětma. Obecně vás učí větší systematičnosti a
strukturovanosti.“
Jak podle vás metoda ovlivňuje samotného žáka?
„Záleží na frekvenci FIE hodin. 1 hodina týdně je málo. Lepší by bylo zavedení do celého
vyučování. Ale určitě působí minimální změnu myšlení.“
Jak podle vás metoda ovlivňuje děti s poruchami chování?
„Myslím, že není zásadní rozdíl od takzvaně normálních dětí. Možná jim ale dává větší
strukturovanost ve vedení. Děti rády mluví a jsou vděčný za komunikaci. A já je víc
pouštím, nereaguji na každou impulzivitu.“
Vnímáte při používání této metody s žáky s poruchami chování nějaké těžkosti?
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„Tak například si dovyrábím některé pomůcky, které mi chybí. Snažím se oživovat hodiny
příklady. Ale trošku mi chybí humor ve FIE, ta radost z procesu.“
Vidíte při používání této metody s žáky s poruchami chování naopak úspěchy?
„Úspěch pro mě je, když se cítí dobře při práci. Když makaj, ale jsou v pohodě. A obecně
když více komunikují.“
Vnímáte vliv metody na klima třídy?
„Určitě. Je tam větší tolerance vůči přemýšlení druhých, děti to přijímají. Více respektují
schopnosti druhých. Řeším vždy jen to, co se děje v mých hodinách.“
Jak se vám s metodou pracuje?
„Dobře, je to skvělá metoda.“
Moc vám děkuji za rozhovor

Příloha 5 – rozhovor s učitelem E
Jak dlouho pracujete na pozici učitele?
„14 let.“
Jak dlouho pracujete na pozici učitele v této škole?
„6 let.“
Na kterém stupni učíte?
„Druhém.“
Které předměty učíte?
„Fyzika, informatika.“
Pracujete s metodou Instrumentálního obohacení?
„Ne.“
Z jakého důvodu s touto metodou nepracujete?
„Přijde mi zbytečná.“
Jaké máte povědomí o této metodě?
„Povšechné. Vím, co to obnáší, znám jí. Měli jsme ukázkové hodiny.“
Jak podle vás metoda Instrumentálního obohacení může ovlivnit didaktiku učitele?
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„Já metodě rozumím, ale myslím, že když to nemáte v sobě, tak se naučit nedá. Zdá se mi,
že z něčeho, co je samozřejmý, se dělá věda. Pro mě je to samozřejmý způsob vyučování.
Když máme fyziku, tak se s dětma bavíme, co by se stalo za jiných podmínek. Nebo když
mají děti odpovědi v testu špatně, tak se společně díváme, jak by se to dalo řešit. Přijde mi
to samozřejmý dívat se na věci z více pohledů. Takovýhle způsob vyučování by měl být u
všech, ale ne každý na to má. Násilně zavádět FIE do vyučování je podle mě zbytečný, ty
děti nevědí, proč to dělaj.“
Jak podle vás může metoda ovlivnit samotného žáka?
„Nevím.“
Čeho si všímáte u dětí, které chodí na hodiny FIE?
„Nevím. V zásadě ničeho.“
Má zařazení hodin FIE vliv na celkové naladění třídy, která na tyto hodiny dochází?
„Mohlo by je to stmelovat, když mají společného nepřítele.“
Čeho si všímáte u kolegů učitelů, kteří s metodou pracují?
„Sami mají nějaký handicap, tak si to tím kompenzují.“
Co je podle vás cílem vzdělávání dětí?
„Začlenit se do společnosti, být samostatný, být svobodný (v rámci systému), být
samostatně myslící. A taky kriticky myslící, ať nečtou lži, nebo ať si je klidně přečtou, ale
ať vědí, že to jsou lži, ať se nad tim umí zamyslet. Naplnění života. Najít si dobrou práci,
která mě bude bavit, uspokojovat. Svoboda.“
Jaká je podle vás role učitele ve vzdělávání?
„Průvodce, mentor. Taky být příkladem, jak v tom pozitivním, tak v tom negativním. Děti
vědí, proč. Průvodce do života. Učitel taky ukazuju, jaký jsou priority, nejsou to jenom
peníze, ale i hodnoty.“
Uvažujete nad tím, udělat si kurz metody Instrumentálního obohacení?
„Ne.“
Moc děkuji za rozhovor.

Příloha 6 – rozhovor s učitelem F
Jak dlouho pracujete na pozici učitele?
„Zhruba 22/23 let.“
Jak dlouho pracujete na pozici učitele v této škole?
„Stejně.“
Na kterém stupni učíte?
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„Prvním.“
Které předměty učíte?
„Všechny.“
Pracujete s metodou Instrumentálního obohacení?
„Nepracuji.“
Z jakého důvodu s touto metodou nepracujete?
„Nemám k tomu vnitřní motor. Považuji to spíše za módní výstřelek, který se sem dostal.
Nemám motivaci se s tím zabývat. Tato distanc je proto, že se nepídím po každé novince,
jsem spíše konzervativní typ.“
Jaké máte povědomí o této metodě?
„Měli jsme úvodní seznamovací seminář. Ale povědomí mám spíše povšechné. Kdyby se to
na škole nevyučovalo, nevěděl bych o této metodě.“
Jak podle vás metoda Instrumentálního obohacení může ovlivnit didaktiku učitele?
„Vím, že jde o metodu zabývající se rozhodováním. Ale nemohu blíže specifikovat.“
Jak podle vás může metoda ovlivnit samotného žáka?
„Nastavením, rozhodováním, obecně rozhodováním v životě.“
Čeho si všímáte u dětí, které chodí na hodiny FIE?
„Z mojí třídy nikdo na hodiny FIE nechodí. Vím, že na druhém stupni je FIE v osnovách a
také, že někteří žáci mají individuální hodiny. Ale z mé třídy opravdu nikdo.“
Má zařazení hodin FIE vliv na celkové naladění třídy, která na tyto hodiny dochází?
„Opravdu nemohu říci.“
Čeho si všímáte u kolegů učitelů, kteří s metodou pracují?
„Pořád chodí na semináře. Ale určitě to má vliv i na jejich způsob rozhodování a přístupu
k učení.
Co je podle vás cílem vzdělávání dětí?
„Socializace žáka, život třídy. Samozřejmě čtení, psaní, počítání, tomu nezabráníme. Ale je
to také společná práce, zespolečenšťování každého žáka. Děti se učí, ale dělají to společně,
to je podle mě hlavní přínos školy, nebo by mělo být. Je to ten život třídy a záleží, jak třída
žije dohromady. Potkávají se tu děti z různých vrstev, a to je také důležité, že vidí, jak žijí
ostatní, že někdo má jen maminku, někdo je bohatý, někdo ne.“
Jaká je podle vás role učitele ve vzdělávání?
„Průvodce žáka. Katalizátor na cestě ve vzdělávání. Usnadňuje vzdělávání. Děti se naučí
věci tak jako tak. Ale záleží na tom, jak jim předávat informace, jak je motivovat.“
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Uvažujete nad tím, udělat si kurz metody Instrumentálního obohacení?
„Ne.“
Moc děkuji za rozhovor.
Příloha 7 – rozhovor s učitelkou G
Jak dlouho pracujete na pozici učitele?
„2 roky. Ve státním sektoru.“
Jak dlouho pracujete na pozici učitele v této škole?
„2 roky.“
Na kterém stupni učíte?
„Oba.“
Které předměty učíte?
„Angličtinu.“
Pracujete s metodou Instrumentálního obohacení?
„Ne.“
Z jakého důvodu s touto metodou nepracujete?
„Necítím potřebu se s ní seznamovat, nemám na to čas. Moje pedagogické postupy stačí na
to, co učím.“
Jaké máte povědomí o této metodě?
„Vím, že se to tady učí. Vím, že to vede děti k hledání souvislostí, aby je to učilo přemýšlet
jinak.“
Jak podle vás metoda Instrumentálního obohacení může ovlivnit didaktiku učitele?
„Může ho to vést k tomu, že látku podává jinak, z jiného úhlu. Může to vést k hlubšímu
porozumění, jak dítě myslí. Může jim nabídnout další způsob „jak“. A taky sám pro sebe,
každý se stále učí.“
Jak podle vás může metoda ovlivnit samotného žáka?
„Vede je k tomu, aby přemýšleli, nutí je to zpomalovat, myslet. Děti mají rády pracovat
rychle. A tady musí zpomalit, pečlivěji pracovat. Nutí je to být aktivní.“
Čeho si všímáte u dětí, které chodí na hodiny FIE?
„To je těžké rozlišit, co je FIE, co je vliv rodiny, učitele, co je dané vlivem vývoje.“
Čeho si všímáte u kolegů učitelů, kteří s metodou pracují?
„To záleží na konkrétním kolegovi, někdo to má jako doplněk, někdo je do toho opravdu
zapálený.“
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Co je podle vás cílem vzdělávání dětí?
„Přesvědčit je, že je to jejich boj, jejich starost, jejich záležitost. Poskytnout jim
prostředky/nástroje, jak se učit. Za třetí předat vztah k předmětu. Dál pak probouzet
zvídavost, aby chtěli vědět nové věci, podnítit k hledání nových informací, které nutně
nepotřebují k přežití. A pak zjištění, že kolem mě jsou lidi, kteří jsou jiní, mají jiné zájmy,
jinou kulturu, ale já s nimi musím fungovat. A cíle výchovy jsou respekt k ostatním, respekt
k sobě-sebeúcta. To znamená, že například i když mám špatné známky, tak si můžu sám
sebe vážit, zasloužím si žít.“
Jaká je podle vás role učitele ve vzdělávání?
„Inspirovat, udržovat kázeň (to znamená vytvářet prostředí, ve kterém jsou děti schopné se
učit), předávání informací, ukazovat souvislosti, vztahy-myslím v předmětech, zaujmout,
poskytovat osobní zázemí-takže důležitost vztahu učitel-žák, vytvářet bezpečné prostředí.“
Uvažujete nad tím, udělat si kurz metody Instrumentálního obohacení?
„Ne.“
Moc děkuji za rozhovor.

Příloha 8 – rozhovor s učitelkou H
Jak dlouho pracujete na pozici učitele?
„20 let zhruba.“
Jak dlouho pracujete na pozici učitele v této škole?
„13 let.“
Na kterém stupni učíte?
„Na prvním.“
Které předměty učíte?
„Všechny.
Pracujete s metodou Instrumentálního obohacení?
„Nepracuji, ale chodím na kurz FIE ke kolegyni, která se to na mě učí.“
Z jakého důvodu jste se rozhodla pro tento kurz?
„Kolegyně potřebovala žáka. A zároveň mě zajímalo, jak to funguje.“
Jak dlouho chodíte na tento kurz?
„Asi druhým rokem. Ale spíš bych to počítala podle instrumentů, teď začínáme třetí.“
Jak vás tento kurz ovlivnil?
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„Určitě větší klid a rozvaha. Dává mi to možnost dívat se na věci jinak než černo-bíle,
kouknout za problém.“
Z jakého důvodu s touto metodou tedy nepracujete?
„Není čas, školení je časově náročné. Vím, že ho na škole mají kolegové, spolupracuji
s nimi. Nabízím ale jiné know-how. Ale nemám s metodou problém.“
Jak podle vás metoda Instrumentálního obohacení může ovlivnit didaktiku učitele?
„U kolegů nemám možnost to vidět, nejsem s nimi v kontaktu a nevidím jejich práci. Já
sama se dívám na věci trošku jinak, s větší rozvahou. Pomáhá mi to s individuálním
přístupem k dětem.“
Jak podle vás může metoda ovlivnit samotného žáka?
„Vycházím z vlastních zkušeností. Ve třídě mám teď jednu holčičku, která dochází na
individuální hodiny FIE ke kolegyni, ale je to zhruba měsíc, tak to je ještě brzo posoudit.
Jinak samotného žáka může ovlivnit v tom, že se zamýšlí, jak bude postupovat. Zvažuje a
rozvrhuje si práci, vyčleňuje, co je důležité a co není. Naučí se neporovnávat. To vím i
sama, na začátku mě štvalo, když byl kolega rychlejší než já. Taky se naučí, že všechno
může být dobře, záleží jenom, jak se na to díváme. Pomáhá asi i v komunikaci, přemýšlení
nad problémem. Na druhém stupni si myslím, že jim to postupně dojde, protne jim to
pohled na svět, že se na věci dívají z více stran.“
Čeho si všímáte u dětí, které chodí na hodiny FIE?
„Jak říkám, zatím mám zkušenost jen s jednou holčičkou z mojí třídy a to je brzo na
odhady.“
Co je podle vás cílem vzdělávání dětí?
„Co by je dál vedlo cestou, využití toho, co se tady naučili v dalším životě-informace,
zkušenosti, prožitky, objevy. Takzvaně aha zážitek, souvislost předmětů. Také praktické
věci, ale víc ty zkušenosti, které se tu nasbíraly. Taky se učí pracovat v kolektivu a učí se
respektovat ostatní. Takže je to to vzdělání plus sociální stránka.“
Jaká je podle vás role učitele ve vzdělávání?
„Průvodce, který ukazuje cestu, se všemi nástrahami. Je to partner k objevování, zkoušení.
Někdy taky podá pomocnou ruku, když je potřeba.“
Uvažujete nad tím, udělat si kurz metody Instrumentálního obohacení?
„Líbí se mi, ale je tam pro mě časová překážka. Teď je to nereálné.“
Moc děkuji za rozhovor.

Příloha 9 – rozhovor s učitelkou I
Jak dlouho pracujete na pozici učitele?
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„Od roku 1990.“
Jak dlouho pracujete na pozici učitele v této škole?
„7 let.“
Na kterém stupni učíte?
„Na druhém.“
Které předměty učíte?
„Čeština, dějepis, angličtina, informatika, výchova k občanství, FIE.“
Pracujete s metodou Instrumentálního obohacení?
„Ano.“
Jak dlouho s touto metodou pracujete?
„Od roku 2013, takže 6 let.“
Z jakého důvodu jste si vybrala tuto metodu?
„Hledala jsem cestu, jak zlepšit výuku, jak zpřístupnit učení dětem, aby se ho mohly
účastnit. FIE je pro mě metodou zastřešující.“
Jaké instrumenty používáte?
„Všechny.“
Kolik vyučovacích hodin této metody máte za týden? Jaká je koncepce hodin FIE?
„Učím všechny třídy na druhém stupni. Týdně je to 9 hodin.“
Jak podle vás metoda Instrumentálního obohacení ovlivňuje didaktiku učitele?
„Je to metoda, která učitele může ovlivnit, ale nemusí. Musí tam být ochota něco změnit,
nechat se ovlivnit. Ale obecně je to tak, že učitel není ten, který předává hotové informace,
ale je zprostředkovatelem, který vede lidi/žáky k tomu, aby sami začali myslet. Zároveň
hlídá, co kdo říká a reaguje na to. Naučí se kladení otázek, aby žáci začali přemýšlet.
Pokud bere kritéria zprostředkovaného učení, tak je z něj vynikající učitel.“
Jak tato metoda ovlivnila/ovlivňuje právě vás?
„Moc ne. Nepozoruju žádnou velkou změnu na sobě. Moje babička mě vychovávala
podobným způsobem. Takže pro mě to bylo spíš ujištění o správnosti cesty. Uklidnění,
přestala jsem mít pochybnosti. Osvobodilo mě to. A také ujištění, že ne všechno musíte.
Nemusíte, nic se nestane, zeměkoule se nepřestane točit.“
Vidíte její přínos i v jiných oblastech než jen ve školství?
„Je to metoda pro život, učení se pro život. Je to způsob myšlení, jak uchopit problém. Jak
se zorientovat v mezilidských vztazích. Slouží pro rozvoj jazyka, komunikace, naučení se
sdílení. Pojmenování věcí, naučí se říkat si věci, umí si říkat. Nadstandardem je rozvíjení
slovní zásoby. Nehodnotí se, neporovnávají se, zjištění, že existuje jiný úhel pohledu a že
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názory se mění. Neuvědomují si to hned, vidí rozdíl až po čase (třeba až na střední). Dále
pak vliv na plánování, rozpoznávání, pojmenování.“
Jak podle vás metoda ovlivňuje samotného žáka?
„V zásadě to, co jsem zmiňovala teď. Dochází k velkému zklidnění, přeorientování
z výsledku na proces, děti nemají potřebu podvádět, mají radost z práce, z procesu,
nezajímá je známka, ale jak to umí. Rozvíjejí se komunikační dovednosti, dokážou vystoupit
před ostatní a mluvit. Má to vliv na sebedůvěru, sebehodnocení, zažívají pocit úspěchu
v hodinách FIE. FIE pomáhá k sebepřístupu, děti se dokážou ocenit, pochválit, mít
radost.“
Co je podle vás cílem vzdělávání dětí?
„Kromě ovládnutí techniky čtení, psaní, počítání, je to naučit člověka samostatně
přemýšlet, umět se učit. Je schopný vyhodnotit informace a použít je. Není to tedy jen o tom
kvantu informací, ale o tom, naučit se učit, vyznat se ve věcech.“
Jaká je podle vás role učitele ve vzdělávání?
„Průvodce. Dnes je jiných zdrojů tolik, že děti nejsou schopny si vybírat. Učitel je učí
pracovat s informacemi. Dále je to vzor (alespoň na základce). Musí být vzorem, aby si
dítě mohlo vytvářet vlastní vzory, představuje etiku, slušnost.“
Jak se vám pracuje s touto metodou?
„Dobře se mi s ní pracuje. Je to obohacující proces, pokaždé je lekce jiná. Vedu i kurzy. Je
to náročná příprava, je potřeba zohledňovat individuality, každý má jinou energii, je
potřeba držet proces, ale vnímat každého, aby se nic neztratilo. Daří se vzájemnost,
společné naladění. V ostatních předmětech tohle není. Pro mě je to dobrá prevence proti
vyhoření. Funguje tady energie, která dobíjí.
Moc děkuji za rozhovor.

Příloha 10 – rozhovor s učitelkou J
Jak dlouho pracujete na pozici učitele?
„20 let asi.“
Jak dlouho pracujete na pozici učitele v této škole?
„12 let zhruba.“
Na kterém stupni učíte?
„Na druhém.“
Které předměty učíte?
„Učím přírodopis, chemii a FIE.“
Pracujete s metodou Instrumentálního obohacení?
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„Ano.“
Jak dlouho s touto metodou pracujete?
„5 let.“
Z jakého důvodu jste si vybral tuto metodu?
„Moje děti chodili do Montessori, kde jsem i učila. Tam jsem se naučila tomu, že každý se
může posunout. Což zpětně hodnotím podobně. Když se učí FIE, můžu pracovat s větším
počtem dětí, ale i individuálně.“
Jaké instrumenty používáte?
„Všechny.“
Kolik vyučovacích hodin této metody máte za týden? Jaká je koncepce hodin FIE?
„6 hodin týdně. Koncepce hodin je taková, že žáci jsou rozděleni do skupin. V páté třídě na
dvě půlky. V šesté až deváté jsou rozděleni na skupinky zhruba po 16 žácích. Ještě máme
odpolední kroužek pro sociálně slabší děti, kde děláme basic-emoce.“
Jak podle vás metoda Instrumentálního obohacení ovlivňuje didaktiku učitele?
„Tak je to určité uvědomění, že se dá jít níž ve vysvětlování. Metoda vede k tomu více
rozebírat. Je to ujištění, že zazněly všechny informace a byly zodpovězeny všechny otázky
k tomu, aby žáci mohli práci splnit.“
Jak tato metoda ovlivnila/ovlivňuje právě vás?
„Taky. Uvědomění, že se dá jít do větších podrobností. Například v testech nechávám
nápovědy v textu. Učím děti pracovat s celou úlohou. To znamená, že nápovědu pro
druhou úlohu najdou v zadání o pár úloh níže.“
Vidíte její přínos i v jiných oblastech než jen ve školství?
„Tak obecně ve všem. Je potřeba se zorientovat v životě. Děláme například odpolední
skupinky pro rodiče, kde pracujeme aktuálně na uspořádání bodů.“
Jak podle vás metoda ovlivňuje samotného žáka?
„Myslím, že víc ovlivní ty slabší žáky, respektive u nich j to více vidět. Ti, co to hned vědí,
nemohou z toho tolik těžit, jedou to automaticky. Ztrácí se jim pak informace, kolik
možností můžeme použít, jak si poradíme s tím novým, co přijde. U sedmáků se například
bavíme o tom, co se děje, když nemyslíme. Myslím, že k většímu uplatnění a pochopení
dojde až třeba na střední škole, že jim to dojde. Že jim to pomůže při zvládání nových
situací. Zároveň myslím, že děti si díky FIE líp vybírají střední školu, podle toho, co jsou
schopný zvládnout a co je baví.
Někteří žáci například říkají, že se jim na počítači hůř učí. Že jsou navyklí pracovat
s textem, tím, že si podtrhují a fyzicky drží text v ruce. Což na počítači nemohou.“
Myslíte, že má FIE vliv na celkové klima třídy, které na tyto hodiny dochází?
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„Určitě má vliv na klima třídy. Často s dětmi vyřešíme díky přemosťování nějaké jejich
aktuální problémy. Zároveň se učí tolerance toho, když člověk vidí věci jinak, že každý má
jiné představy. Učí se zamyslet, co tím chtěl autor říci, to znamená co je zadání. Něco umět
neznamená správně odpovědět na otázku. Také dochází k pochopení, že každý má jiné
naplnění slov. Myslím, že FIE je více vede k zamyšlení, co říkají, a že je potřeba
vysvětlování. Dochází tak k uvědomění toho, že věci vnímáme jinak. Že když něco chci,
musím to druhému dobře vysvětlit.“
Co je podle vás cílem vzdělávání dětí?
„Schopnost zorientovat se ve světě a informacích kolem nás. Dále pak vědět, které
informace vypustit, jak si je ověřit. Děti často, když dělají třeba referát, přinesou spoustu
informací, ale nedokážou vytřídit ty podstatné k tématu.“
Jaká je podle vás role učitele ve vzdělávání?
„Role učitele je učit, jak pracovat s informacema. Učitel už není nositelem informací, ale
učí děti zorientovat se v nich. Samozřejmě na prvním stupni předává základní informace.
Obecně je potřeba něco naučit, to je daný, ale není toho hodně.
Učitel je zprostředkovatel, který dává impulz k otázkám, vede děti k tomu, aby hledali
odpovědi a zamýšleli se. Je to přemýšlení o tom, jak myslím. Bavily jsme se s dětma o tom,
že když mi něco nejde, tak přemýšlím, proč mi to nejde. Ale že stejně můžu přemýšlet, i
když mi něco jde. A od toho se pak můžu odpíchnout.“
Jak se vám pracuje s touto metodou?
„Mám jí ráda. Je to nástroj, jak rozvíjet myšlení.“
Moc děkuji za rozhovor.

Příloha 11 – rozhovor s učitelkou K
Jak dlouho pracujete na pozici učitele?
„Jsem speciální pedagog. Učím 4,5 roku.“
Jak dlouho pracujete na pozici učitele v této škole?
„Těch 4,5 roku.“
Na kterém stupni pracujete?
„Oba.“
Znamená to, že se věnujete jen speciálně pedagogické činnosti?
„Ano. Ještě mám předmět Speciálně pedagogická péče. Jsou to skupinky do čtyř dětí,
především dyslexie, dysgrafie. A děláme nápravy specifických poruch učení. A ještě
odpoledne vedu kroužek preventivní péče, pro děti prvním a druhých tříd, které mají
grafomotorické obtíže.“
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Pracujete s metodou Instrumentálního obohacení?
„Aktuálně ne. Pracovala jsem s metodou zhruba dva roky.“
Jak dlouho jste s metodou pracovala obecně?
„Ty dva roky.“
Z jakého důvodu jste si vybrala tuto metodu?
„Absolvovala jsem kurz, kde mě to inspirovalo zkusit metodu u některých dětí. Hlavně ty,
které mají problémy se soustředěním na úkol a plánováním činností. Zároveň jsem ve své
diplomové práci částečně vycházela z FIE.“
Jaké instrumenty jste používala?
„Uspořádání bodů, rozpoznávání emocí, analytické vnímání, absurdity, od jednotky ke
skupině.“
Na kterém stupni jste pracovala s FIE?
„Na prvním. Bylo to pro děti, které to potřebovali. Takové podpůrné aktivity. Takže hodiny
navíc. A byla to jedna hodina týdně.“
Jak podle vás metoda Instrumentálního obohacení ovlivňuje didaktiku učitele?
„Vycházím z vlastní zkušenosti. Mě ovlivnila v tom, že vedu děti k tomu, když jim zadám
práci, tak chci, aby mi sami popsali, jaké dostali informace a co se od nich očekává. To
znamená, že to používám nejenom ve FIE hodinách. A pak na konci aktivity je vedu k tomu,
aby pojmenovali, v čem dělali chyby, příště mi řekli, co dělali minule za chyby a co budou
dělat, aby je neudělali. Používám to třeba v diktátu, že si ho tímhle způsobem rozebereme.“
Jak tato metoda ovlivnila/ovlivňuje právě vás?
„Tak určitě tím, co jsem říkala v předchozí otázce. Kurz byl hlavně pro mě přínosem. Jsem
hodně přemýšlivá, jdu do hloubky. Líbilo se mi, že to dává prostor k hlubšímu přemýšlení o
tom, jak věci kolem nás fungují, i jak funguji sama.“
Zároveň ale vnímám i její omezení. Zase, vycházím jenom z vlastní zkušenosti, co se dařilo
a co ne. Některým dětem to přijde nesmyslné. Nepodařilo se mi tohle změnit. A není to
výjimka. Z úst dětí zaznívá, že je hodiny strašně nebaví a nevědí, proč by to měli dělat.“
Jak podle vás metoda ovlivňuje samotného žáka?
„Úplně jasnej efekt na ty děti jsem moc neviděla. Například jeden žák, který byl
nadprůměrně nadaný a přemýšlivý, ale nepozorný, tak šel hlouběji do problému. Toho to
bavilo. Mohl si tam rozumovat. Ale probudit zájem u dětí, které nejsou naladěné na to
hloubat a dumat nad věcma, mi přijde těžký. Cítila jsem, že je to na ně dlouhé. Možná je to
i tím, že jsem měla jen ty prvostupňové děti. Cítila jsem, že nechápou, proč to dělají.
Nemám příliš pocit, že bychom se tak posouvali.“
Z toho, co říkáte, mi běží hlavou, jestli metoda může děti naopak i demotivovat?
„Možná, že i jo. Pamatuju si dva chlapce, ADHD, přišlo jim to opravdu nesmyslné.“
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Napadá vás ještě něco, jak metoda může ovlivnit žáka?
„Například jeden chlapec, pátá třída, byl málomluvný, extrémně uzavřený, až hraničící
s mutismem. V bezpečném prostředí malé skupiny, kterou jsme měli, se začal víc a víc
vyjadřovat ve větách. Zlepšil se v tom popisném způsobu. Pak jsem měla jednu holčičku,
kde jsme trénovaly matematické představy. Pak ale rodiče nechtěly, aby už docházela na
podpůrnou skupinu. A takhle zpětně si vlastně nejsem jistá, zda to pro ní byla vhodná
metoda. A pak zase příklad s jinou holčičkou, která v době téhle skupiny byla nově
zamedikovaná, a tam to fungovalo. Ale zase nevím, co bylo vlivem FIE a co vlivem rodiny,
učitelů atd.“
Vidíte její přínos i v jiných oblastech než jen ve školství?
„Myslím, že není omezena jen pro děti ve školách, ale i pro jiný věkový kategorie.“
Co je podle vás cílem vzdělávání dětí?
„Cílem je podle mě, probudit v dětech zvídavost, touhu po vědění, sebepoznání – v čem
jsem dobrý, radost z toho, že když zaberu, tak se můžu zlepšit. Naučit se fungovat ve
společenských vztazích. Pak taky cítit se prospěšný společnosti, ve které žiju. Cílem je
naučit vztah sám k sobě. Setkávám se s tím, že děti mají často špatný sebeobraz. Cílem je
podle mě vypustit děti do života tak, že vnímají svojí hodnotu.“
Jaká je podle vás role učitele ve vzdělávání?
„Průvodce. Kouč. Zprostředkovatel vědomostí, měl by i umět motivovat děti.“
Jak se vám pracuje s touto metodou?
„Jak jsem říkala, aktuálně s ní nepracuju. Odložila jsem jí, protože si ujasňuju, pro které
děti jí využít chci a pro které ne. Nechávám si čas na zvážení kladů a záporů metody. A
přemýšlím nad tím, jak jí využívat efektivněji než doposud. Podle mě je to metoda extrémně
závislá na lektorovi a jeho osobnosti. Na jeho schopnosti získat si děti, aby v tom viděly
smysl, proč se tím zabývat.“
Moc děkuji za rozhovor.
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