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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá dynamickým testovacím nástrojem LPAD (Learning propensity 

assessment device, česky Dynamické vyšetření učebního potenciálu). Stěžejní část obsahuje 

podrobný popis jedenácti testů v baterii obsažených, a to včetně fází zkušenosti 

zprostředkovaného učení. Hlavním cílem bakalářské práce je prezentovat výsledky 

výzkumných studií, které tyto diagnostické nástroje využívají, a to jak v diagnostice, tak ve 

výzkumu. Ve většině studií byly testy LPAD baterie použity na specifických populacích, a to 

osobách s mentálním, fyzickým či kognitivním handicapem. Díky dynamické povaze testů 

a zkušenosti zprostředkovaného učení bylo možné rozkrýt potenciál jejich kognitivní 

modifikovatelnosti. Návrh výzkumu, který tvoří poslední část bakalářské práce, je koncipován 

jako experiment realizovaný se dvěma skupinami žáků, kteří náležejí k populaci neslyšících 

a nedoslýchavých žáků navštěvujících školy pro sluchově postižené. Experiment má ověřit 

smysluplnost dynamické diagnostiky pomocí LPAD baterie a prověřit efekt zkušenosti 

zprostředkovaného učení na kognitivní modifikovatelnost u žáků s vadou sluchu. 
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Abstract 

The Bachelor thesis studies assessment qualities of the dynamic Learning propensity 

assessment device battery. In the key part of the thesis, the eleven tests contained in the LPAD 

battery as well as intervention phases of mediated learning experience are described. The main 

aim of the thesis is to present significant studies in which these diagnostic tools were used, both 

in the area of assessment and research. In most cases presented in the thesis, the LPAD battery 

tests were used with specific populations – individuals with either mental, physical or cognitive 

handicap. The dynamic nature of the tests and the mediated learning experience help to quantify 

and highlight the cognitive modifiability potential of the test groups. The concluding part of the 

thesis presents a research proposal. It suggests a research project centred on an experiment with 

deaf and hard of hearing students. The experiment is designed to verify the usefulness of 

dynamic assessment as applied in the LPAD battery and to test the effect of the mediated 

learning experience on the change of cognitive modifiability. 
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Úvod 

Dynamické vyšetření učebního potenciálu odráží nestandardní pohled na člověka a jeho rozvoj. 

Představuje změnu směru od praktik, které jsou založeny na fixní, neměnné charakteristice 

člověka jako subjektu psychometrických metod a měření. Svou hlavní podstatou, strukturou 

nástrojů a v rozvoji procedur LPAD přináší alternativu a odklání pohled směrem k tomu, čeho 

je člověk schopen dosáhnout ne pouze v daný moment, ale i během následujících budoucích 

interakcí. A proto je také baterie LPAD navržena pro dosažení jiných cílů, které jsou od základů 

rozdílné oproti tradičním, statickým psychometrickým metodám, jak se dočtete v první a druhé 

kapitole (Feuerstein, Falik, & Feuerstein, 1998).  

Na Filozofické fakultě UK jsem studovala obor Čeština v komunikaci neslyšících, v jehož 

rámci jsme dojížděli do škol pro sluchově postižené. A tehdy mě napadlo, že standardní 

psychologická diagnostika normovaná na běžné slyšící populaci, avšak administrovaná osobám 

s vadou sluchu, roztáčí pomyslný začarovaný kruh výsledků psychologických testů a 

problematiky úrovně a kvality vzdělávání neslyšících osob. Když jsem pak v rámci studia 

psychologie měla možnost vybrat si téma dynamické diagnostiky prostřednictvím LPAD 

baterie, byla jsem nadšená, že se v oblasti diagnostiky dozvím něco nového a doufala jsem, že 

tento alternativní přístup bude aplikovatelný i pro neslyšící jedince. To bylo hlavní motivací při 

psaní této práce. Aplikovatelnost testů baterie LPAD je zhodnocena ve čtvrté kapitole.  

Běžnou praktikou na školách pro sluchově postižené je prodloužená základní docházka na deset 

let. Bonusový rok má bezesporu mnoho výhod pro učitele, žáky i rodiče (pomalejší tempo, 

individuální přístup). Díky zmiňovaným exkurzím jsem přišla do kontaktu s neslyšícími žáky, 

jejich učiteli i pracovníky SPC. Mnoho žáků bylo při vstupu do školy testováno standardními 

psychometrickými testy nebo na základě jejich výsledků byli doporučeni z integrace právě do 

školy tohoto typu. Z těchto setkání jsem se dozvěděla, že v každé třídě je několik žáků, kterým 

pomalejší tempo spolužáků nevyhovuje, a dle slov učitelek by zvládli pokročilejší látku. Proto 

jsem se v páté kapitole snažila předložit návrh výzkumu, který by ověřil kognitivní 

modifikovatelnost žáků s vadou sluchu a rozkryl jejich učební potenciál. A možná by se 

ukázalo, že osoby s vadou sluchu vůbec nepotřebují speciálně upravené osnovy a prodlouženou 

docházku, jen vhodně přizpůsobené prostředí a na míru upravené pedagogicko-psychologické 

vedení.  

Tato bakalářská práce měla dva hlavní cíle. Na následujících stránkách jednak poskytnout 

základní přehled o fungování LPAD baterie – teoretický rámec z kterého vychází, specifický 

princip administrace testů a jejich zaměření – a pak také představit některé studie, v rámci 
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kterých byly dynamické LPAD testy využity. V poslední části práce jsem navrhla výzkum 

uzpůsobený na české podmínky, který se opírá o výsledky zahraničních studií.   
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1 Dynamická diagnostika 

Cílem této kapitoly je popsat základní vlastnosti dynamické diagnostiky, teoretická východiska 

a cíle a nastínit vývoj dynamického přístupu.  

1.1 Vlastnosti dynamické diagnostiky 

Dynamický model vyšetřování je nejdůležitějším počinem Reuvena Feuersteina. Dynamická 

diagnostika ovlivnila jak teorii, tak i praxi, překračuje hranice několika oblastí – věku, 

pohlaví, etnika, místa a záměru (Lidz & Haywood, nedatováno). Odbornice na dynamickou 

diagnostiku Carol Lidzová (1991) uvádí, že profesor Feuerstein byl přesvědčen, že jedinec má 

potenciál se změnit, adaptovat a regulovat své chování, a to ve velké míře. Inteligence a 

kognitivní vývoj nejsou podle něj a podle jeho syna neměnné a stálé. Člověk má neustále 

schopnost učit se, přemýšlet, usuzovat, organizovat a integrovat komponenty, které vytvářejí 

myšlení „Dynamická diagnostika vyplynula z nedostačivosti tradičních statických testů 

z hlediska poskytnutí přesné informace o učebních možnostech jedince, deficitech specifických 

funkcí, procesech změn a o strategiích zprostředkování zodpovídajících za kognitivní 

flexibilitu“ (Tzuriel, 2015, str. 9). 

Dynamická diagnostika se zaměřuje na proces učení namísto na učební produkt. Je možné 

ji používat s nadanými i opožděnými jedinci, i s jedinci snadno a obtížně modifikovatelnými. 

Výsledky dynamického vyšetření poskytují užitečné informace a podněty pro další rozvoj a 

zahrnují informaci o intenzitě nezbytných intervencí, které zapříčiní trvalou změnu 

testovaného jedince (Lidz, 1991). Dynamické vyšetření je typické svou specifickou 

administrací. Ta zahrnuje kromě popsání funkčnosti testu a testových instrukcí, také interakci, 

učení a zprostředkování nové zkušenosti testovanému jedinci. Tato přidaná hodnota je 

jádrem celého dynamického vyšetření a v literatuře je označována jako mediated learning 

experience, česky tedy zkušenost zprostředkovaného učení (ZZU).  

1.2 Cíle dynamické diagnostiky 

Dynamické diagnostice lze lépe porozumět skrze šest cílů, které si během vyšetřování klade. 

Výstižně je popisuje Tzuriel (2015, str.11).  

1. Posouzení schopnosti dítěte definovat podstatu problému a správně je vyřešit, 

jinými slovy posoudit aktuální úroveň zóny nejbližšího vývoje. 

2. Posoudit deficity specifických kognitivních funkcí podílejících se na selhávání 

dítěte a dále pojmenovat adekvátní kognitivní funkce podílející se na úspěších 

dítěte. Pružnost kognitivních funkcí a operací během dynamické diagnostiky 

považujeme za indikátor budoucích změn. 
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3. Posouzení kvality vynaloženého úsilí, jehož prostřednictvím si dítě osvojí 

konkrétní princip nebo pozmění deficitní kognitivní funkci. Jaký druh a jak velký 

rozsah vedení je nutný ke zdokonalení kognitivního fungování dítěte? 

4. Čtvrtým cílem je posouzení rozsahu, v němž je možné nově osvojený princip 

úspěšně aplikovat při řešení problémů, jejichž náročnost se oproti prvnímu úkolu 

postupně zvyšuje.  

5. Posouzení preference dítěte pro určitý formát (modalitu informací) při řešení 

problému. Rozpoznání preferované modality může učitelům do budoucna pomoci 

při specifikování intervenčních postupů a technik.  

6. Posledním cílem je posouzení účinku různých strategií nácviku s cílem zlepšit 

výkon dítěte (Tzuriel, 2015).  

 

Vyšetřování může probíhat dvěma způsoby, podle toho, kdy je zařazena fáze zprostředkování. 

První způsob je označován jako model sendviče (obrázek 1), kdy je zprostředkování vloženo 

mezi dvě poloviny housky. Nejdříve je jedinci zadán pretest, poté následuje zprostředkování, 

kdy je jedinci vysvětlen způsob práce s úkoly a poté následuje posttest, kdy je testovanému 

jedinci administrován totožný test z pretestu. Druhým způsobem je model dortu (obrázek 2), 

kdy je zprostředkování prokládáno v průběhu všech testových položek (Sternberg & 

Grigorenko, 2002).  

  

Obrázek 1. Zprostředkování typu 

sendvič. Autorská ilustrace Pravdová, 

K. (2019).  

Obrázek 2. Zprostředkování typu 

dort. Autorská ilustrace Pravdová, K. 

(2019). 
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1.3 Rozdíl mezi statickým a dynamickým testováním 

Dynamické vyšetřování bývá nezřídka porovnáváno s testováním statickým. Základním 

rozdílem je povaha testu. Zatímco tradiční vyšetřování cílí na výsledný učební produkt, 

dynamické vyšetřování se oproti tomu zaměřuje na učební proces (Lidz, 1991). Tzuriel (2015) 

vidí hlavní smysl dynamické diagnostiky v posouzení učebního potenciálu a změny 

v podávaném výkonu, kognitivních funkcí i neintelektových faktorů souvisejících 

s kognitivním fungováním. Konvenční testy inteligence podle Sternberga a Grigorenkové 

(2002) měří pouze latentní kapacitu, a to jen tehdy, projeví-li se během testování, což ovlivňuje 

mnoho proměnných: míra vzdělání, podpora, která se jedinci dostává, aktuální psychický i 

fyzický stav, pracovní motivace, kvalita vztahů mezi diagnostikovaným jedincem a 

administrátorem i některé osobnostní charakteristiky diagnostikovaného. Běžné testy mají 

tendenci rozvinuté schopnosti kvantifikovat (Sternberg a Grigorenková, 2002). 

Problémem tradičního modelu je návrh kauzálního vztahu výsledků testů s dalšími možnostmi 

úspěchu. Měření schopností by mělo být korelováno s následným úspěchem. Schopnosti 

totiž mají podle autorů Sternberga a Grigorenkové (2002) rozvíjející se potenciál, a tudíž 

nejsou nikdy plně vyvinuty. A tak jejich testování musí být vždy považováno za nekompletní 

a úroveň výkonů nemůže být považována za pevnou nebo neměnnou, ani za spolehlivý ukazatel 

výkonů v budoucnosti.  

Na následujících řádcích jsou popsány hlavní rozdíly mezi klasickým, chceme-li konvenčním/ 

statickým/ psychometrickým testováním, a dynamickým, jak je vidí Tzuriel (2015).  

1. Hlavním cílem dynamické diagnostiky je posoudit učební potenciál a změny v 

podávaném výkonu, kognitivní funkce i neintelektové faktory související s kognitivním 

fungováním. Při standardizovaném testování je hlavním cílem zmapovat aktuální 

kognitivní možnosti jedince bez souběžné snahy posoudit změny v rámci učebních 

procesů. 

2. Změna povahy úkolů: standardizované testy kladou důraz na psychometrické vlastnosti 

úkolů, zrcadlení možností a znalostí dětí ve výsledcích. Naopak při dynamické 

diagnostice konstrukce položek vychází z předpokladu jejich „učebního potenciálu“. 

3. Změna testové situace: při statickém testování examinátor pokládá otázky a testovaný 

jedinec odpovídá či jinak reaguje. Jakékoli vedení či pomoc jsou chápány jako porušení 

standardizovaného postupu. V dynamické diagnostice zadavatel vystupuje jako 

aktivní učitel. 
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4. Změna zaměření, od konečných produktů k orientaci na proces. Při standardizovaném 

testování se examinátor zaměřuje na výsledný produkt mentálního aktu: na výslednou 

odpověď či reakci. Naopak při dynamické diagnostice klademe důraz na kognitivní 

procesy zapříčiňující změny ve specifických, nedostatečně rozvinutých kognitivních 

funkcích. 

5. Změna interpretace výsledků. Při standardizovaném testování vychází interpretace 

výsledků převážně z kvantitativních aspektů. Dynamická diagnostika se zaměřuje na 

kvalitativní faktory zprostředkující výkon dítěte, na analýzu deficitních kognitivních 

funkcí a na způsob vedení a dopomoci podmiňující změnu (Tzuriel, 2015, str. 12–13).  

  

1.4 Historie dynamické diagnostiky 

I přesto, že dynamická diagnostika je relativně novým přístupem, počátky můžeme vystopovat 

už do začátku 20. století. Teoretické kořeny sahají k francouzskému psychologovi Alfredu 

Binetovi, který v roce 1911 vydal knihu Les idées modernes sur les enfants (Soudobé myšlenky 

o dětech, překlad K.Š.P.) ve které došel k poznání, že individuální vyšetřování je přínosnější 

a formuloval několik možných příčin nevyužitého učebního potenciálu (například nemoci, 

nedostatečný intelektuální rozvoj, nedostatek disciplíny, problém s abstrakcí, s obecnými 

tvrzeními atd.). V kontextu 21. století Haywood (2012) přeformulovat překážky bránící 

dobrému školnímu výkonu na následující: nedostatky v jazykovém vývoji, mezery ve 

znalostech, nedostatečný rozvoj základních kognitivních procesů, kulturní rozdíly, neefektivní 

motivační systém, negativní sebepojetí (obzvlášť, je-li vztaženo k učení), suboptimální životní 

zkušenost, špatná výuka.  

Další teoretické kořeny vedou k velikánovi ruské vývojové psychologie, Lvu Semnjonovičovi 

Vygotskému, který se zabýval mimo jiné zjišťováním úrovně intelektuálního vývoje dítěte. 

Podle něj bylo soudobé určování nedostačující. Pokud zjistíme, co dítě umí a zná dnes, 

zjišťujeme jen úroveň jeho aktuálního vývoje. Ale stav vývoje není nikdy určován jenom jeho 

dozrálou částí, je třeba počítat i s nedozrálými nebo dozrávajícími funkcemi, nejen 

s aktuální úrovní, ale i se zónou nejbližšího vývoje. […] „zóna nejbližšího vývoje má 

bezprostřednější význam pro dynamiku intelektuálního vývoje a úspěšnosti než aktuální úroveň 

vývoje. […] to, co dnes dítě umí udělat za spolupráce, bude zítra umět samostatně.“ (Vygotskij, 

2017, str. 99). Toto tvrzení je základním východiskem dnešního dynamického vyšetření. První 

výzkumy byly uskutečněny ve 30. a 40. letech 20. století, avšak větší zájem o tento alternativní 

přístup byl zaznamenán až v 60. a 70. letech v opozici ke klasickému testování. Proběhly 

sociální změny směrem k demokratizaci vzdělávacího systému. Vývoj dynamického testování 
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uspíšilo zjištění, že standardní testy neposkytují odpověď na otázky týkající se 

modifikovatelnosti lidské kognice, maximální úrovně výkonu či vlivu sociokulturních faktorů. 

Standardní testy také neposkytují informaci o kognitivních procesech (Tzuriel, 2000). Byla 

poptávka po testech, které nebyly jazykově, kulturně a sociálně diskriminační (Chuchutová, 

2007).  Vygotskij chápal zónu nejbližšího vývoje jako dynamický fenomén zahrnující 

kognitivní vyzrání a odraz životních zkušeností s velkým kulturním vlivem. Toto kulturní 

zdůraznění později zapracoval Reuven Feuerstein do teorie strukturální kognitivní 

modifikovatelnosti. Jeho nejpřínosnějším počinem podle Haywooda (2012) je přesné vymezení 

zkušenosti zprostředkovaného učení jako přidané hodnoty zvyšující úroveň tradičního 

učení.  

 

V této kapitole byly popsány obecné charakteristiky, cíle a zprostředkování dynamického 

vyšetření, které jsou společné pro všechny dynamické testovací nástroje. Ve třetí podkapitole 

jsem se snažila vymezit rozdíl mezi klasickými diagnostickými testy a těmi dynamickými, které 

se odlišují svým zaměřením a očekáváním. Poslední podkapitola popisuje vývoj dynamických 

tendencí korunovaných profesorem Feuersteinem.  
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2 Dynamické vyšetření prostřednictvím baterie LPAD 

V následující kapitole podrobně popisuji teoretické principy, na kterých baterie LPAD stojí – 

samotný dynamický přístup a jeho LPAD specifika, strukturální kognitivní modifikovatelnost a 

zkušenost zprostředkovaného učení, o které se dočtete obecnější fakta i konkrétní kritéria, která 

musí být dodržena pro její naplnění. V poslední podkapitole je rozepsán princip fungování 

Dynamického vyšetření učebního potenciálu (LPAD) napříč všemi testy.  

 

Dynamické vyšetření učebního potenciálu (LPAD) nabízí odlišný pohled na člověka a jeho 

vývoj (Feurstein & Lewin-Benham, 2012; Falik & Feuerstein, 2005). LPAD umožňuje 

přesunout pozornost od toho, co je jedinec schopen předvést – k tomu, čeho by mohl být 

schopen. Již v názvu LPAD je proto obsaženo sousloví learning propensity (učební tendence), 

které odkazuje k dynamickému procesu změny, namísto k statickému měření inteligence.  

Původně byla baterie vytvořena jako testovací nástroj pro vyšetření málo úspěšných dětí ve 40. 

letech v Izraeli, avšak v průběhu dvaceti let výzkumů byla baterie LPAD využita během mnoha 

případových studií s dětmi, které měly nepovzbudivou prognózu ve statických IQ měřeních a 

také s dětmi se speciálními potřebami a se vzdělanostní deprivací. Později byla cílová skupina 

rozšířena na téměř jakéhokoliv jedince bez konkrétnější specifikace (Sternberg & 

Grigorenko, 2002).  

Feuerstein a kolegové (1985) a Feuerstein, Rand a Rynders (1988) tento vyšetřovací nástroj 

charakterizují jako metodu zhodnocení potenciálu růstu dítěte, dospívajícího i dospělých 

ve specifických kognitivních procesech. V porovnání se statickými nástroji LPAD mění 

zažité postupy ve čtyřech oblastech: 

1) strukturou testů,  

2) povahou testovací situace,  

3) orientací na proces a 

4) interpretací výsledků (Sternberg & Grigorenko, 2002).  

Všechny instrumenty LPAD baterie jsou navrženy, aby jedince vyzývaly k využití odlišných 

kognitivních operací. I přes to, že je většina testů (např. Ravenovy matrice, Test komplexní 

figury) založena na standardizovaných psychometrických nástrojích, jsou využity dynamickým 

a zprostředkujícím způsobem (Sternberg & Grigorenko, 2002).  
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Dynamické vyšetření umožňuje více než s aktuální úrovní intelektu pracovat s potencialitou 

dítěte učit se a profitovat z učební (či testové) situace. Součástí procesu administrace je také 

tréninková část, v níž se ve spolupráci s administrátorem diagnostikovaný učí řešit typ 

problémů, které jsou mu předloženy. To, co zajímá administrátora, je právě schopnost dítěte 

diagnostikovy cílené výstupy využívat – tj. vykazovat potenciál učit se. Nízká úroveň výkonu 

dítěte je nejčastěji v klasické diagnostice charakterizována nízkým IQ v testech 

inteligence a spojována s vrozenými intelektovými předpoklady (Málková, 2008). 

2.1 Princip fungování LPAD 

LPAD baterie stojí na několika pilířích. Dvěma z nich jsou zkušenost zprostředkovaného učení 

(ZZU), která byla již zmíněna v předchozí kapitole, a strukturální kognitivní modifikovatelnost 

(structural cognitive modifiability – SCM). Dalšími pilíři jsou dva koncepční rámce v baterii 

obsažené: kognitivní mapa a zjištění deficitů kognitivních funkcí jedince (Falik & Feuerstein, 

2005).  

 

Tuto podkapitolu je možné krátce uvést a vysvětlit myšlenkou profesora Feuersteina (1990, str. 

27). Zkušenost zprostředkovaného učení je klíčovým prvkem celé teorie a formuje základy 

následujících aplikovaných systémů, které vycházejí z teorie strukturální kognitivní 

modifikovatelnosti: dynamické vyšetření učebního potenciálu (LPAD), program 

Instrumentálního obohacení (Instrumental enrichment – IE) a formování a modifikace 

prostředí. Tyto tři aplikované systémy představují sled postupů pramenících z přesvědčení, že 

člověk je skutečně modifikovatelný a ZZU hraje hlavní roli v rozvoji lidské 

flexibility a plasticity.  

 

2.1.1 Strukturální kognitivní modifikovatelnost 

Strukturální kognitivní modifikovatelnost se vztahuje k lidské tendenci měnit strukturu 

kognitivního fungování s cílem adaptovat se na rozmanité životní podmínky. Člověk je podle 

Feuersteina, Feuersteina, Falika a Yosefové (2015) otevřený systém, který je přístupný 

změně po celý život. Podle nich má člověk schopnost se změnit a vývoj kognitivních funkcí je 

umožněn za určitých podmínek vztažených ke dvěma typům lidské interakce 

s prostředím: 1) přímé vystavení podnětům a zážitkům z okolí 2) zkušenost 

zprostředkovaného učení. Tyto dvě kategorie interakcí zapříčiňují rozvoj rozdílných 

kognitivních funkcí a vyšších mentálních procesů. Změna může být považována za strukturální, 

pokud: a) nastane změna jenom v části, avšak ovlivňuje celek, b) rytmus, rozsah a směr procesu 
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změny byl pozměněn a c) změna se sama udržuje, je sama regulovaná a nezávisle na člověku 

reflektovaná (Feuerstein, Feuerstein, Falik, & Yosef, 2015).  

2.1.2 Zkušenost zprostředkovaného učení 

Zkušenost zprostředkovaného učení (ZZU) je hlavním mechanismem pro dosažení 

strukturální kognitivní modifikovatelnosti a umožňuje proces, v kterém se člověk učí 

a rozvíjí. A proto je také ústředním aspektem dynamického vyšetření učebního potenciálu 

(Feuerstein, Feuerstein, Falik, & Yosef, 2015). 

Jak už bylo výše zmíněno, zprostředkování učením vyžaduje přítomnost druhé osoby (rodiče, 

učitele, staršího kamaráda), který funguje jako filtr. Selektuje podněty, tvaruje je, opracovává 

okolní realitu a přiřazuje podnětům určitou kvalitu. Druhá osoba doslova „vkládá“ sebe 

samého mezi podněty a objekty vnějšího světa a pozměňuje je dřív, než jsou dostupné 

percepci dítěte (Falik & Feuerstein, 2005). Tento nositel zprostředkování, veden záměrem, 

kulturou a emocionálním nasazením, vybírá, zvyšuje pozornost a zaměřuje ji na určitou 

vlastnost a dalšími způsoby organizuje svět podnětů, aby zvýšil a zefektivnil schopnosti žáka 

(Málková, 2008). Předává žákovi také zásobu strategií, aspirací, stylu učení a podstatu 

přístupu k problému (Feuerstein, Feuerstein, Falik, & Rand, 2014).  

Čím více se dítě setkává se ZZU a čím významnější je kvalita těchto zkušeností, tím více 

využije přímé podněty pro učení i v budoucích myšlenkových operacích. Dovednost 

selektovat a diskriminovat určité podněty napomáhá rozvoji soustředěného chování. Dětem, 

které se se ZZU nesetkaly, nepomůže ani zahlcení předměty a hračkami, protože je nezařadí do 

žádné kognitivní struktury a nevědí, jaký vztah si k nim mají vytvořit (Feuerstein, Feuerstein, 

Falik, & Rand, 2014).  

 

Obrázek 3. Schéma vlivu a zásahu zprostředkovatele při ZZU (Feuerstein, Feuerstein, Falik, & 

Yosef, 2015, str. 26). 
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Pro lepší uchopení pojmu zkušenosti zprostředkovaného učení je možné si jej představit jako 

rovnici, která vyjadřuje vliv zkušeného dospělého při interakci s dítětem (obrázek 3). Levá 

strana obrázku představuje podněty (S = stimuli), které jsou zamířeny k dítěti/objektu 

(O = object) s cílem podnítit bdělost, všímavost a citlivost a také pozměnit behaviorální reakci 

člověka (R = response), které je vyobrazena vpravo. Člověk/zprostředkovatel (H=human) 

působí jako „filtr“, který podněty vybírá, třídí, ukotvuje, interpretuje. Šipky směřující 

od člověka k dítěti/objektu a pak zase zpět, znázorňují proces, v němž zprostředkovatel 

předává dítěti podněty ve vhodné podobě a reguluje jejich intenzitu (Málková, 2008, str. 

28; Feuerstein, Feuerstein, Falik, & Yosef, 2015).  

Aby mohla být interakce mezi dospělým a dítětem považovaná za zkušenost zprostředkovaného 

učení (ZZU), musí naplňovat kritéria kvality. Feuerstein těchto kritérií identifikuje celkem 

dvanáct. První tři parametry záměrnost a vzájemnost, transcendence a zprostředkování 

významu jsou považovány za obecné vlastnosti, bez nichž by interakce nedosáhla kvalit 

požadovaných pro zprostředkování. Jsou univerzální a nejsou závislé na jazyku, kultuře, 

kontextu ani místě. Poněvadž zbývajících devět je závislých na kulturním kontextu a ZZU může 

fungovat i bez nich, nejsou podrobněji popsány (až na zprostředkování pocitu kompetence 

a regulace chování, které mi přijdou v kontextu této práce zásadní) (Feuerstein, Feuerstein, 

Falik, & Rand, 2014).  

1. záměrnost a vzájemnost 

Každá interakce je nejvíce ovlivněna záměrem, s kterým ji zprostředkující započal. Záměr 

proměňuje a uzpůsobuje obsah každé interakce. Dospělý záměrně vede interakci zvoleným 

směrem, vybírá, formuluje a interpretuje konkrétní podněty a s dítětem tento záměr sdílí. Což 

zprostředkujícímu umožňuje dítě vtáhnout do interakce, posílit jeho vnitřní motivaci a jeho 

rozhodnutí něco se naučit a pochopit (Mentis, Dunn-Bernstein, & Mentis, 2008).  

2. transcendence 

Tento parametr Feuerstein a kolegové (2014) vysvětlují jako směr interakce, která vede 

jedince k pochopení, že jeho znalosti mají širší dosah a další význam. Zprostředkující 

interakce by měla umožňovat osvojování znalostí a dovedností, které překračují čas 

propojováním s minulými událostmi a jevy, ukazováním či předjímáním jejich budoucího 

vývoje a stavu a prostor učební situace. Zprostředkování přesahu přispívá k flexibilitě 

a plasticitě a přístupnosti jedince ke stálému stavu změny (Málková, 2008). 
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3. zprostředkování významu 

Zprostředkování významu nastává, když zprostředkovatel vyjádří důležitost a účel aktivity, 

projeví také zájem a emoční angažovanost (Mentis, Dunn-Bernstein, & Mentis, 2008). Tento 

parametr upozorňuje na význam obohacování slov, popis událostí nebo povýšení kontaktu 

s předměty o citové, kulturní, náboženské či sociální významy. Podněty jinak zůstanou pro 

dítě nezajímavé (Málková, 2008). Zprostředkování významu považuje Feuerstein a kol. (2014) 

za jeden z klíčových faktorů, které umožní dítěti, aby bylo zprostředkování účinné, a obdaří 

dítě potřebou vyhledávat širší a rozličnější významy jeho zkušeností. Jedinec si vytvoří a posílí 

sklon vyhledávat a budovat významy, což se stává rozhodujícím činitelem otevřenosti vůči 

změně.  

4. zprostředkování pocitu kompetence 

Základním předpokladem budování pocitu kompetence je dovednost zprostředkovatele 

vytvářet podmínky, v nichž konkrétní dítě bude schopné úspěšné zvládnout úkoly, a to 

i s narůstající úrovní jejich složitosti. Zprostředkovatel by měl dát dítěti zpětnou vazbu, proč 

určitý úkol zvládlo a dítě by mělo vnímat úspěch jako odraz svých schopností. Feuerstein 

chápe pocit kompetence jako jeden z nejvýznamnějších zdrojů vnitřní motivace dítěte se 

učit. Pokud má dítě pocit kompetence, je zvídavé a má optimistický přístup při řešení 

neznámých nebo složitějších úkolů (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2014; Málková, 

2008). Na tyto myšlenky navazuje práce Alberta Bandury. Ten definoval pojem self-efficacy, 

neboli pocit vlastní účinnosti, kompetentnosti, který se vytváří 1) na základě úspěšných 

zkušeností, 2) zprostředkovanou zkušeností modelových situací, 3) sociálním přesvědčováním 

a 4) redukcí stresových reakcí a pozměněním nesprávných interpretací (Bandura, 1994). 

5. zprostředkování regulace a kontroly chování 

Úkolem zprostředkovatele je zabránit nezvyklému, dysfunkčnímu chování odvádějícímu 

pozornost od práce, a vyvolat chování, které je zablokováno nebo není dostatečně obsaženo 

v repertoáru žáka. Zprostředkované usměrnění chování vytváří plasticitu a flexibilitu a je 

dítětem autonomně kontrolované a vnitřně iniciované (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 

2014, str. 87; Málková, 2008).  

Dalšími parametry zkušenosti zprostředkovaného učení (ZZU) jsou tyto následující:  

6. zprostředkování chování se sdílením 

7. zprostředkování individuálních rozdílů a psychologické odlišnosti 

8. zprostředkování chování vedoucího k vyhledávání, identifikaci a dosažení cíle 
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9. zprostředkování výzvy: vyhledávání nových a složitějších věcí, situací atp.  

10. zprostředkování vědomí lidské bytosti jako proměnlivé entity 

11. zprostředkování cesty za optimistickými alternativami 

12. zprostředkování pocitu sounáležitosti.  

 

Velmi důležitým faktorem, který naplňuje všechny výše zmíněné podmínky zapříčiňující 

očekávanou změnu, je zkušený administrátor, který má nezastupitelnou úlohu a testovaného 

jedince jednotlivými nástroji LPAD baterie provází. Tzuriel (2015, str.13–15) popisuje klíčové 

strategie a dovednosti, které musí diagnostik ovládat, naplňovat a zvládat.  

1. Rozvíjení (deficitních) kognitivních funkcí. Administrátor by měl znát kognitivní 

funkce, které jsou nezbytné pro řešení daného problému v testu, a způsob 

zprostředkování podnětů potřebný pro rozvoj deficitních kognitivních funkcí. 

2. Příprava dítěte na komplexní úkoly předběžnou podporou způsobu myšlení potřebného 

k řešení úkolů. Zprostředkování pravidel a zásad (tzv. transcendence) má v tomto 

smyslu motivační charakter, protože dítě pak není závislé na podnětech získaných 

od examinátora, naopak posiluje pocit vlastní kontroly. 

3. Seberegulace prostřednictvím plánování a strukturovaného řešení úkolů, především 

omezení impulzivity záměrným snižováním důležitosti času při výkonu. 

4. Podpora reflektujících a analytických procesů, podpora vhledu. 

5. Výuka specifického materiálu souvisejícího s kontextem úkolu.  

6. Zpětná vazba ohledně úspěchu či selhání při výukovém procesu. 

7. Rozvoj základních komunikačních dovedností a adekvátního stylu reagování. 

Administrátor dítě například učí vlastní odpověď obhajovat logickými argumenty.  

 

V České republice je možné absolvovat kurz LPAD na jediném místě, a to v Autorizovaném 

tréninkovém centru metod profesora Feuersteina (www.atc-feuerstein.cz) v rozsahu 120 hodin 

vedený PhDr. Lenkou Krejčovou a Ph.D. a Mgr. Danielou Pokornou.  
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2.2 Struktura LPAD se zaměřením na cíl 

 

 

 

Obrázek 4. Schéma pomyslného rozdělení testovacího nástroje LPAD (Feuerstein, Feuerstein, 

Falik, & Yosef, 2015, str. 46).  

 

Pro představení fungování testů v baterii LPAD poslouží válec vyobrazený na obrázku 4. Je na 

něm rozkreslena obecná struktura a zaměření všech testů v baterii. Nejmenší svrchní kolečko 

představuje úvodní úkol či situaci (pretest), před kterou je administrovaný jedinec na začátku 

každého testu postaven. Administrátor může na základě prvotního výkonu vytušit oblast 

zprostředkování, deficitní fungování či zachytit kognitivní strategie, které proband užívá či 

neužívá. Následně je zadán další, těžší a komplexnější úkol. Další úkoly se liší v zadání, 

komplexnosti a obtížnosti a na vyobrazeném válci se jednotlivé úkoly posunují od středu na 

periferii. Paprsčité linky na válci naznačují, že úkoly mohou být prezentovány různými způsoby 

─ prostorově, konkrétní ilustrací, numericky, obrazově, slovně a logicko-verbálně. Třetí 

dimenzi válce představuje výběr myšlenkových operací adekvátně zvolených pro zvládnutí 

konkrétního úkolu ─ analogie, logické násobení, obměna pořadí, sylogismus, kategorizace, 

sériace (jsou znázorněny vodorovnými vrstvami) (Falik & Feuerstein, 2005).  
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V této kapitole byla popsána specifika dynamického vyšetření prostřednictvím LPAD testů. 

Krátce byla popsána strukturální kognitivní modifikovatelnost a byly popsány charakteristiky, 

které musí splňovat administrátor. Podrobněji pak bylo vysvětleno, jak funguje zkušenost 

zprostředkovaného učení a jaké parametry musí být splněny, aby interakce dosáhla 

požadovaných kvalit.   
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3 Jednotlivé testy baterie LPAD  

Ve třetí kapitole je podrobně popsáno všech jedenáct testů, které jsou součástí LPAD baterie. 

Podrobně je popsáno jejich zaměření, jednotlivé fáze testu a náplň zprostředkování.  

 

Baterie LPAD – Standard v současnosti obsahuje jedenáct nástrojů, které Falik & Feuerstein 

(2005) rozdělují do tří kategorií podle hlavního zaměření. 

1. Nástroje zaměřené na vizuálně – motorickou a percepční organizaci: Uspořádání bodů, 

Test komplexní figury, LAHY. 

2. Nástroje zaměřené na paměť se znalostní částí: Test prostorového učení, Asociativní 

vybavování, 16 slov. 

3. Nástroje vyžadující vyšší kognitivní procesy a mentální operace: Analogické myšlení ve 

třech modalitách, LPAD Matrice, Číselné řady, Organizér, Vzory ze šablon. 

 

3.1 Organization of Dots (OD) – Uspořádání bodů 

Tento nástroj byl jedním z prvních, jež napomohl změně z tradičního psychometrického 

přístupu k dynamickému vyšetření (Feuerstein, Feuerstein, Falik, & Yosef, 2015).  Náročnost 

tohoto úkolu je nízká a vyžaduje také nízkou úroveň abstrakce. Hodí se proto jako motivační 

prvek na úvod vyšetření. Cílem testu je pomocí kognitivních strategií uspořádat 

nestrukturované pole a naučit se stanovit potřebné vztahy a umět je použít v nových situacích. 

A v neposlední řadě naučit se v rámci zadání plánovat své chování a omezit impulsivní jednání. 

Tento nástroj byl v původní verzi vytvořen švýcarským psychologem André Reyem pro 

vyšetření rozlišení analytických a percepčních tendencí u žáků technických oborů. Reuven 

Feuerstein ho upravil pro potřeby analýzy kognitivních funkcí (Feuerstein, Feuerstein, Falik, & 

Yosef, 2015).  

Popis testu a fáze zprostředkování 

Zadáním tohoto úkolu je uspořádat body v každém rámečku podle modelového schématu 

(trojúhelník nebo čtverec). Testovaný jedinec si musí zvnitřnit způsob, jakým tento typ úlohy 

funguje a použitím těchto pravidel spatřit ve shluku bodů předkládané obrazce a nakreslením 

linek správně spojit body, aby obrazce vznikly. Uspořádání bodů má dvě části, testovací 

a tréninkovou. Tréninková část má dvě úrovně ODL-1, ODL-2 a je nástrojem ke 

zprostředkování a nacvičení potřebných strategií pro zvládnutí úkolu. Testovací část je pak 

rozdělena do tří oddílů – A, B, C podle stupně obtížnosti. 
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Uspořádání bodů umožňuje vyšetření a modifikaci některých nejvýznamnějších kognitivních 

funkcí a připravuje testovaného jedince na komplexnější úlohy. Slouží jako první zdroj 

informací, jakým způsobem testovaný jedinec funguje a podle toho může diagnostik naplánovat 

pořadí dalších nástrojů v testovací baterii LPAD (Feuerstein, Feuerstein, Falik, & Yosef, 2015).   

 

3.2 LPAD Variations of progressive matrices – Dynamická úprava 

progresivních matric 

Tento soubor testů obsahuje pět obměn dvou známých psychometrických nástrojů anglického 

psychologa Johna C. Ravena. Původními testy jsou měřeny vyšší duševní funkce. Avšak 

v případě dynamického vyšetření mohou být upravené Ravenovy matrice naopak odrazovým 

můstkem a úvodním testem v LPAD sadě pro zjištění kognitivních funkcí diagnostikovaného 

jedince.  

Od původních testů se LPAD variace odlišují zprostředkováním, které je testovanému jedinci 

nabízeno podle potřeb dané situace. Cílem těchto testů je, stejně jako u předlohy, zhodnocení 

probandovy schopnosti pochopit skryté principy a použít je k řešení problému. Hodnotí se také 

míra vynaloženého úsilí pro vyřešení úkolu a preference určitého typu úkolu před jinými 

(Feuerstein, Feuerstein, Falik, & Yosef, 2015).  

Popis testu a fáze zprostředkování 

1) První test Ravenovy progresivní matrice je rozdělen do pěti úrovní (A, B, C, D, E) a každá 

obsahuje dvanáct úloh k řešení. U prvních dvou úrovní je nabízeno šest alternativ správného 

řešení a u dalších tří je to již devět možností. Poslední čtyři úrovně jsou abstraktnější a vyžadují 

více mentálních operací, zatímco první dvě jsou spíše percepční. 

2) Druhý test Ravenovy barevné progresivní matrice se odlišuje pouze černobílým provedením. 

Obsahuje tři úrovně (A, Ab, B) taktéž po dvanácti úkolech s šesti nabízenými alternativami 

k řešení. 
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Zbývající tři testy obsahují pouze výňatky z Ravenových matric.  

3) LPAD Variace B8-12, obsahuje 5 setů po 6 úkolech k řešení 

4) LPAD Set variací I 

5) LPAD Set variací II 

U všech zmíněných přizpůsobených testů je aplikován typický model pro dynamické vyšetření, 

kterým se odlišuje od psychometrického vyšetřování. Zprostředkování je poskytnuto v úvodní 

tréninkové části, během výkonu a po něm. Administrátor by měl podněcovat pochopení 

principů řešení úlohy a soustředění na relevantní informace. U těchto testů administrátor také 

sám rozhoduje, v jaké míře bude zprostředkování poskytnuto, co bude předmětem 

zprostředkování a jak dlouho bude trvat (Feuerstein, Feuerstein, Falik, & Yosef, 2015).  

 

3.3 Tri-modal analogies – Analogické myšlení ve třech modalitách 

Cílem tohoto nástroje je pochopení vztahů mezi dvěma předměty v kontextu jejich podobností 

i odlišností. Tento testový nástroj je používán ke zjištění probandovy schopnosti porovnat 

a určit analogické vztahy. Test je využíván s mladšími diagnostikovanými jedinci, u nichž je 

užitečný pro zjištění jejich učebního potenciálu. U starších osob nebo osob se sníženou 

kognitivní funkcí poskytuje test informace o jejich kognitivním deficitu a skrytém potenciálu 

pro intelektuální a kognitivní rozvoj.  

Způsob práce během testu podává informaci o potřebném zprostředkování pro vytvoření právě 

potřebného analogického myšlení ve figurálních, obrazových, symbolických a verbálních 

modalitách. Tento test se nabízí využít jako předskokana Ravenovým matricím nebo také jako 

test následující pro určení kognitivních nedostatků (Feuerstein, Feuerstein, Falik, & Yosef, 

2015).  

Popis testu a fáze zprostředkování 

Test se skládá z pěti sérií úkolů, z nichž v každé je deset testových úloh a jedna je určená ke 

zprostředkování. Úkoly se odlišují v úrovni komplexnosti a abstrakce a jsou předkládány třemi 

způsoby: obrázkem, figurální kresbou a verbálně. Míra rozdílnosti mezi správnou odpovědí 

a nesprávnými alternativními možnostmi určuje komplexnost úkolu.  
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Administrovanému jedinci jsou ukázány dva podněty a je požádán, aby popsal jejich vztah. 

Následně je mu ukázáno 6 dalších obrázků a má z nich vybrat jeden správný. Správný je ten, 

který je ve stejném vztahu, jako byly předchozí dva obrázky.  

Hlavním úkolem zprostředkovatele je naučit administrovaného formulovat vztahy mezi 

předloženými podněty. Podrobně popsat, v čem jsou shodné, v čem se odlišují a systematicky 

se dobrat správné odpovědi. Následně zprostředkovatel jedince nabádá k analyzování procesu 

výběru: „Proč myslíš, že jsi to vybral správě? Proč nejsou zbývající možnosti vhodnější?“ 

Ve chvíli, kdy je diagnostikovanému jedinci jasné, že je možné úlohy vyřešit precizně, 

s jistotou i rychle, jsou mu předloženy testové úlohy (Feuerstein, Feuerstein, Falik, & Yosef, 

2015). 

 

3.4 Complex figure drawing test (CFDT) – Test komplexní figury 

Test komplexní figury byl převzat a pozměněn z původního testu Rey-Osterriethova komplexní 

figura (ROCF), který poprvé vyšel v roce 1959 v Paříži. Autory jsou švýcarský profesor 

klinické psychologie André Rey, který test vytvořil, a jeho kolega, belgický dětský psycholog 

Paul A. Osterrieth jej upravil do dnešní podoby (Ondřejková, 2014). Tento nástroj vyšetřuje 

schopnost probanda uspořádat a zorganizovat komplexní pole, kvalitu a přesnost překreslení, 

úroveň jedincovy organizovanosti a jeho optickou paměť. Důležitým předmětem pozorování je 

také modifikovatelnost testovaného žáka v kvalitě zpracování figury, organizaci práce, 

přesnosti a celosti nakresleného objektu po zprostředkování (Feuerstein, Feuerstein, Falik, & 

Yosef, 2015).  

Test se skládá z několika sérií úkolů zahrnujících překreslení úplných geometrických obrazců 

s vnitřními i vnějšími detaily. Každý obrazec se skládá z osmnácti prvků.  

Popis testu a fáze zprostředkování 

Úkolem testovaného jedince je překreslit obrazec přesně podle předlohy a následně jej po krátké 

pauze překreslit zpaměti.  

Test by měl být administrován v šesti fázích: 1) překreslení obrazce podle předlohy, 2) po 

krátké pauze nakreslení obrazce z paměti, 3) fáze učení a zprostředkování, 4) opětovné 

překreslení podle předlohy, 5) opětovné kreslení obrazce zpaměti, 6) pozdější paměťová část 

(Feuerstein, Falik, & Feuerstein, 1998).  

1) Proband je požádán, aby překreslil obrazec přesně podle předlohy. Po tuto dobu 

překreslování zadavatel probandovi nabízí v přesném pořadí zhruba 4 barevné pastelky, aby 
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byl následně zadavatel schopen analyzovat posloupnost a organizaci práce. 2) Následně po 

krátké 3–5minutové pauze je subjekt požádán, aby obrazec nakreslil zpaměti. I v této fázi jsou 

mu ve stejném pořadí nabízeny pastelky. 3) zadavatel provede s probandem zprostředkování 

jeho zkušenosti založené na pozorování a výkonu probanda. V další fázi 4) je jedinec opět 

požádán, aby obrazec překreslil podle předlohy a následně po krátké pauze 5) jej opět kreslí 

zpaměti. Po této části může následovat vložená, post-testová část, kdy zadavatel vyšetří 

organizační efektivitu a spolu s testovaným jedincem přezkoumají proces použitý při 

strukturování a organizaci obrazce na základě probandových komentářů a popisů postupu. 

Další, šestá, fáze je vhodná především pro jedince, u nichž byly zjištěny obtíže s uspořádáním. 

Po určitém časovém intervalu, který může být v řádu hodin, dní či týdnů je 6) testovaný jedinec 

požádán, aby nakreslil obrazec zpaměti (Feuerstein, Feuerstein, Falik, & Yosef, 2015).  

 

3.5 Diffuse attention test (LAHY) 

Tento nástroj byl vytvořen francouzským psychologem Jeanem-Mauricem Lahym. Test je 

časově omezen a je rozložen do deseti minutových intervalů. Je založen na úlohách, které 

vyžadují kombinaci rychlosti, preciznosti a efektivity. Jedním z cílů tohoto nástroje je vyšetřit 

úroveň úspěšnosti v učení jednoduchým úkolům. Dále také zhodnotit zvýšení úrovně přesnosti 

po opakovaném vystavení podnětu. Test je využíván k posouzení způsobu učení, opakováním 

úkolů s cílem automatizovat učení a stanovit stupeň, který vede k nárůstu úspěšnosti, která se 

projeví v přesnosti a rychlosti. Tento test je jeden z mála, který nevyžaduje komplexní 

kognitivní strategie (Feuerstein, Feuerstein, Falik, & Yosef, 2015).  

Popis testu a fáze zprostředkování 

Test se skládá z osmi jednoduchých obrazců, které jsou vytvořeny rozdílnou přítomností 

vyčnívající čárky z jednoho ze 4 rohů nebo jedné ze 4 stran malého čtverce. Před testováním je 

jedinec seznámen s principy fungování úkolu a může si na zkušebním rámečku vyzkoušet 

rozpoznávání a hledání tří vzorových čtverečků.  

Během testování jedinec postupuje svisle po jednotlivých řádcích, na kterých hledá a značí tři 

požadované čtverečky. Zadavatel měří čas a každou uběhlou minutu si zaznačí svislou čárou, 

neměl by však nijak narušit probandovo počínání. Po deseti minutách je úkol zastaven. Pokud 

je to nutné, může být prodloužen o dalších deset minut.  

Lahy test neobsahuje typickou učící fázi, kterou najdeme v dalších LPAD testech. Nicméně 

důvodem zprostředkování může být ztráta pozornosti jedince, vynechávání obrazců 
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či nepravidelný rytmus práce. Administrátor informuje jedince, že způsob práce s tímto úkolem 

se lze naučit a nacvičit. I pro něj samotného může být motivující sledovat zlepšení svých 

výsledků. 

Při vyhodnocování se sleduje počet nalezených obrazců během jedné minuty, počet 

nenalezených obrazců a počet špatně zakroužkovaných obrazců (Feuerstein, Feuerstein, Falik, 

& Yosef, 2015).  

 

3.6 Associative recall (AR), Functional reduction (FR) a Part-whole (PW) tests 

– Asociativní vybavování, Funkční redukce, Redukce část – celek 

Cílem tohoto testu je zhodnotit probandovu vizuální a asociativní paměť a zhodnotit jeho 

schopnost 1) využívat jednoduchá vodítka sloužící k vyvolání potřebné informace z paměti 

(AR), 2) vyvolat z paměti objekt, který byl uložen vizuálně a verbálně funkčním zástupcem 

(FR) nebo pomocí nejvýraznějšího detailu podnětu (PW) (Feuerstein, Feuerstein, Falik, & 

Yosef, 2015).  

Fáze testu a proces zprostředkování 

Test je rozdělen do dvou podobných struktur, z nichž každá obsahuje dvacet kreseb, které byly 

vybrány pro svou jednoznačnost a předpokládanou obeznámenost probanda s těmito objekty. 

Administrace testu je rozdělena do několika kroků.  

1) Pojmenovávací fáze – testovaný jedinec má pojmenovat objekty, které jsou vyobrazeny 

v celém rozsahu.  

2) V druhém řádku testu, ve Functional reduction části jsou kresby prezentovány pomocí 

funkčního zástupce, což znamená, že je vyobrazena pouze část objektu a jedinec by měl 

rozpoznat, kterému objektu se část podobá, který mu připomíná.   

3) Nyní může následovat fáze zprostředkování. Zadavatel s jedincem projde obtížné 

objekty a pomůže mu vytvořit asociaci mezi celým a redukovaným objektem. 

4) V další části, Part-whole reduction jsou objekty vyobrazeny pouze pomocí 

nejvýraznějšího prvku. Zadavatel se s testovaným jedincem vrací zpět k prvním dvěma 

řádkům a jedinec se snaží si propojit všechny tři k sobě náležející objekty. Celý 

vyobrazený objekt, částečně vyobrazený objekt (FR) a objekt s nejvýraznějším 

zástupcem (PW). Ve všech částech testu je kladen důraz na to, aby při pojmenovávání 

kreseb bylo použito označení primárního objektu, který se objevil na začátku (například 

kladivo). V opačném případě je odpověď považována za chybnou.  
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5) Ve 4. řádku musí proband pojmenovat opět zredukované kresby (FR), avšak 

v přeházeném pořadí.  

6) Na 5. řádku jsou opět redukované obrazce (FR) v rozdílném pořadí a proband se je snaží 

pojmenovat a opět si je zapamatovat.  

7) Následuje část, ve které se zadavatel s probandem opět vracejí k druhému řádku (FR) 

a proband se opět snaží správně pojmenovat redukované objekty.  

8) Nyní je proband vyzván, aby v libovolném pořadí vyjmenoval všechny objekty, které si 

zapamatoval z druhého řádku. Zadavatel zaznamenává pořadí, ve kterém jedinec 

objekty jmenoval.  

9) Po několika hodinách či při dalším sezení může následovat doplňující část, kdy je 

proband opět vyzván, aby si vybavil co nejvíce objektů bez ohledu na pořadí. Toto 

pozdější vybavování může být několikrát opakováno a zadavatel může pozorovat 

zvnitřnění objektů a způsob, jakým jedinec pracuje s pamětí (Feuerstein, Feuerstein, 

Falik, & Yosef, 2015).  

Jedním z cílů zprostředkování u tohoto testu je udržení probandovy pozornosti. Zadavatel 

jedince provází celým testem a pomáhá mu s pochopením jednotlivých úkolů (Feuerstein, 

Feuerstein, Falik, & Yosef, 2015).  

 

3.7 16 Word memory test – 16 slov 

Test 16 slov byl přepracován z testu Test de memoiere desmots (1941) psychologů, André Reye 

a jeho francouzského kolegy Edouarda Clapareda. Jedním z cílů testu je určit úvodní, základní 

úroveň mechanické paměti. Test také umožňuje vyšetřit schopnost zapamatovat si verbální 

podněty a schopnost učit se je po opakovaném vystavení těmto stimulům. Další testovanou 

schopností je objevování a pochopení principů, které napomáhají ke zlepšení jeho výkonu. 

Word memory test je založen na myšlence, že aktivací správných organizačních principů během 

kódování a ukládání slov do paměti se zvýší také úspěšnost jejich vybavování (Feuerstein, 

Feuerstein, Falik, & Yosef, 2015).  

Popis testu a fáze zprostředkování 

Test je tvořen skupinou šestnácti běžně známých slov. Slova jsou roztříděna do čtyř kategorií: 

1) oblečení, 2) zelenina, 3) zvířata, 4) školní pomůcky. Zadavatel nahlas přečte všechna slova 

ve zpřeházeném pořadí a proband je po odmlce alespoň deseti sekund vyzván, aby zopakoval 

co nejvíce slov, která si zapamatoval. Pokud si administrovaný jedinec uvědomí, že jsou slova 
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podřazena kategoriím, může mu to pomoci si je lépe zapamatovat. Vyšetřovaný je ujištěn, že 

se tento proces bude několikrát opakovat. Poté, co jedinec slova zopakoval, je pochválen 

a následuje další předčítání a následné opakování probandem.  

Druhou variantou testu je alternativních 16 slov, které slouží k dodatečnému, intenzivnějšímu 

zprostředkování a nácviku, pokud je nutný.  

Pokud se probandovi v zapamatování daří a s každým kolem se navyšuje počet 

zapamatovaných slov, není zprostředkování nutné. Pokud si situace zprostředkování přeci jen 

žádá, měl by zadavatel zvolit správnou úroveň a míru pomoci. Čím méně bude zprostředkování 

otevřené, tím více organizačních schopností bude požadováno po jedinci. Zprostředkování by 

mělo být vždy zaměřeno na slovní, sluchové a mentální operace, které jedinci napomohou si 

zvnitřnit kódovací, dekódovací a regulační dovednosti (Falik & Feuerstein, 2005).   

Test může být ukončen po minimálně třech po sobě následujících kolech, kdy se testovanému 

jedinci podaří vybavit všechna slova. Pokud se tak nestane, je doporučeno deset opakování 

(Feuerstein, Feuerstein, Falik, & Yosef, 2015). 

 

3.8 Positional learning test – Test prostorového učení 

Test prostorového učení je další z testů, který byl převzat od švýcarského psychologa Andrého 

Reye. Na rozdíl od původního testu obsahuje fázi zprostředkování, která je nabízena zvláště po 

opakujících se chybách v průběhu testu. Několika cíli tohoto nástroje je vyšetřit probandovu 

schopnost objevovat a osvojit si verbálně-motorický a názorný způsob práce, používat 

kódování, seřazování a opakování pozic. Výsledkem je zakreslení křivky učení po opětovném 

vystavování podnětu (Feuerstein, Feuerstein, Falik, & Yosef, 2015; Feuerstein, Falik, & 

Feuerstein, 1998).  

Popis testu a fáze zprostředkování 

Testovací úloha obsahuje mřížku s 25 políčky, v nichž je zaznačeno pět křížků. Probandovým 

úkolem je překreslit pozici naznačených křížků na čistou, identicky strukturovanou mřížku. 

Proband je ujištěn, že každý úkol bude několikrát zopakován a bude tedy příležitost vylepšit 

předchozí pokusy a poučit se z chyb. Diagnostik nejdříve probandovi představí první mřížku a 

ukáže na všech pět křížků se srozumitelnou verbální podporou. Následně je jedinec požádán, 

aby křížky překreslil. Pokud proband úspěšně zvládne třikrát za sebou do mřížky přesně 

zakreslit prezentované podněty, může mu administrátor předložit ještě další série mřížek.   
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V průběhu úvodního zprostředkování může zadavatel upoutat probandovu pozornost 

přehnanými pohyby a rytmicky přesným verbálním doprovodem při prezentaci umístění 

konkrétních křížků: „Tady…tady…tady….tady….a TADY!!!“ Během tohoto testu je obzvlášť 

vhodné provést zprostředkování po opakujících se chybách. Pokud testovaný jedinec úspěšně 

zvládá požadované strategie a je schopen flexibilně reagovat na změny, může mu zadavatel 

nabídnout obtížnější úroveň se sedmi křížky. Rychlost a přesnost jsou hlavními kritérii 

hodnocení. Jedinec, který je rychlý a stále dokáže být i přesný a stálý v odpovědích, ukazuje 

vysokou úroveň pohotovosti, dobrou úroveň orientace v úkolu a zapamatování. Výsledky 

tohoto testu můžeme srovnávat s dalšími paměťovými testy. Pokud po 24 opakováních není 

znát stabilní narůstající posun výkonu, je doporučeno tento test ukončit (Feuerstein, Feuerstein, 

Falik, & Yosef, 2015).   

 

3.9 Representational stencil design test – Vzory ze šablon 

Tento nástroj byl inspirován Stencil design testem z testové baterie Arthura Grace. Pro LPAD 

baterii byl test upraven v mnoha směrech. Na rozdíl od původního testu je strukturován pouze 

jako percepčně-kognitivní úkol a není možné dojít k řešení manipulací s tvary způsobem 

„pokus-omyl“ (Feuerstein, Feuerstein, Falik, & Yosef, 2015).  

Popis testu a fáze zprostředkování 

Cílem použití tohoto nástroje je zjistit, zda diagnostikovaný jedinec zvládá komplexní úkoly 

a je schopen využívat popisné strategie, které vedou k vyřešení úkolu, namísto motorické 

manipulace. Vyšetřuje se také účinek zprostředkování na probandovu dovednost pracovat se 

stále komplexnějšími podněty a lepší zpracování včlenění informací do již existujícího 

kontextu.  

Hlavním úkolem je sestavit konstrukt, který je identický s předlohou, která je předkládána 

ve dvojrozměrné rovině. V testu je obsaženo šest šablon v jednotné barvě a dvanáct šablon, 

které obsahují geometrické tvary vystřižené na čtverci papíru. Vyšetřovaný jedinec musí 

nejprve za asistence zprostředkovatele pochopit princip fungování úkolu během zkušební, 

orientační fáze, kdy se seznámí se všemi šablonami. Následuje učební fáze a poté samotná 

testová, kdy se diagnostikovaný snaží rozeznat jednotlivé šablony, které jsou na sebe 

navrstveny a určit pořadí, v kterém byly na sebe navrstveny. Během vyšetřování musí být 

trénována, speciálně u tohoto testu oproti jiným v baterii LPAD, kontrola impulzivního 
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chování, které by mohlo vést ke zbytečným chybám (Feuerstein, Feuerstein, Falik, & Yosef, 

2015) 

V původním testu je umožněno po dobu čtyř minut jakkoli manipulovat se šablonami s cílem 

správně sestavit obrazec podle předlohy. Motorická manipulace není během dynamického 

testování dovolena. Cenný je naopak vhled do vnitřního myšlení vyšetřovaného jedince při 

práci se šablonami pouze pomocí představivosti.  

Testovaný jedinec také není limitován časem pro úspěšné zvládnutí úkolu a zprostředkovatel 

v průběhu výkonu nijak nezasahuje. Vyšetřování touto upravenou verzí umožňuje lepší vhled 

do jedincových schopností mentálně rozpracovat obrazce. Vyžaduje od něj také předjímání 

a přesný popis zásad, podle kterých musí být obrazec vytvořen.  

 

3.10 Numerical progressions – Číselné řady 

Jak samotný název napovídá, jde o číselné řády, na jejichž konci některá číslice chybí. Úkolem 

probanda je přijít na logickou návaznost jednotlivých čísel mezi sebou a na pravidlo, které je 

propojuje. Na základě pochopení těchto pravidel poté jedinec doplní chybějící číslice.  

Popis testu a fáze zprostředkování 

Učití fáze obsahuje šestnáct úkolů, na nichž jsou ukázána a zdůrazněna pravidla a strategie, 

na kterých tyto typy úloh fungují. V testovací části jsou zdůrazněna pravidla, k jejichž 

pochopení a účinné aplikaci mělo dojít již v předešlých fázích. Nyní je musí proband použít 

v nových situacích. Test je přímo sestaven za účelem zhodnotit efekt učení a zprostředkování. 

A taktéž jedincovu schopnost řešit nové problémy a zvyšovat úroveň obtížnosti, novosti 

a komplexnosti úloh. Je třeba zdůraznit, že i přes početní charakter testu je pozornost více 

zaměřena na schopnost zvnitřnit si potřebná pravidla úloh než na probandovy početní 

dovednosti. Během testovací části může zprostředkovatel administrovaného pobízet 

a motivovat k soustředěnému výkonu (Feuerstein, Feuerstein, Falik, & Yosef, 2015). 
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3.11 Organizer – Organizér 

Cílem testu je vyšetřit popisné a abstraktní uvažování. Diagnostikovaný jedinec musí být 

ujištěn, že během testování není měřen čas a má jej tolik, kolik k úspěšnému zvládnutí úkolu 

potřebuje.   

Každá úloha obsahuje sadu předmětů (barvy, předměty, vyobrazené lidi), ke kterým proband 

obdrží několik popisných vodítek, jež předměty propojují a dovedou testovaného ke správnému 

řešení. Diagnostikovaný by měl předložené informace zpracovat, posoudit jejich relevantnost, 

propojit je v celek, předměty poté uspořádat a umístit do pozic v závislosti na dalších objektech 

a podmínkách pro danou úlohu (Feuerstein, Feuerstein, Falik, & Yosef, 2015).  

Popis testu a fáze zprostředkování 

Organizér je rozdělen do pretestové fáze, učící fáze a samotné testovací části. Obsahem 

pretestové fáze je seznámení probanda s fungováním a logikou úkolu. Tato fáze může být 

vynechána, pokud by se administrátorovi zdálo, že by mohla být příliš demotivující. Je tedy 

možné přistoupit rovnou do učící / zprostředkovací fáze.  

Komplexnost úkolu a závislost na popisném i usuzovacím způsobu myšlení vyžaduje, aby bylo 

zprostředkování zaměřeno na procesy, které umocňují dedukční proces. Na začátku se 

zprostředkování zaměřuje na shromáždění informací, které usnadňují nalezení vztahů mezi 

jednotlivými kroky úkolu. Hlavním úkolem je poté rozklíčovat jednotlivé věty a vyčíst z nich 

informace, které jsou relevantní s informacemi z dalších vět.  

Úloha zprostředkovatele je v tomto testu velmi podstatná. Zprostředkovatel musí nabídnout 

strategie, které probandovi usnadní proces pochopení a zapamatování předešlých informací, 

které uplatní při řešení problému. Diagnostik také jedinci pomáhá rozlišit informace, které jsou 

jasně dány, od těch, které je možno odvodit. 

 

V této kapitole bylo podrobně popsáno všech jedenáct testů Dynamického vyšetření učebního 

potenciálu. Jejich cíle, zaměření, průběh administrace a fáze zprostředkování, které zkušený 

diagnostik dle povahy testu, situace a možností diagnostikovaného jedince zařazuje.  
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4 Využití testů v diagnostice a výzkumu 

V úvodu následující kapitoly jsou popsána specifika skupinové diagnostiky LPAD testy. Dále 

popisuji studie, v rámci, kterých byly některé testy z baterie LPAD využity v praxi. LPAD testy 

jsou kulturně a jazykově nediskriminační. Díky široké škále testů v baterii je možné vyšetřit 

i jedince, kteří by byli kvůli svému jazykovému, mentálnímu nebo fyzickému handicapu 

obtížně diagnostikovatelní. Jak se sami níže dočtete, právě z těchto důvodů je LPAD často 

využíváno právě na specifických populacích. Studie jsem seřadila do podkapitol pro lepší 

přehlednost.  

4.1 Skupinové testování 

Může se to zdát překvapivé, ale baterie LPAD je použitelná i při skupinovém testování. Mnoha 

případy to v manuálu dokládají oba dva Feuersteinové, Falik a Rand (2002). Nevýhodou 

skupinového testování (oproti administraci testu pouze s jedincem) je absence individuálního 

kontaktu. Skupinové vyšetřování LPAD baterií musí být ze své podstaty členitější, během 

zprostředkování, skórování a intervence diagnostikovým jedincům se dá méně variovat. Avšak 

cíl administrace je stále stejný: vyšetřit schopnost jedinců změnit se a podchytit jejich 

potenciál či kognitivní nedostatky.  

Pro skupinové testování se Feuersteinovi, Falikovi a Feuersteinovi (1998) osvědčily tyto LPAD 

testy: 1) Uspořádání bodů, 2) Dynamicky upravené Ravenovy progresivní matrice, 3) Test 

komplexní figury, 4) Set variant B-8, B-12, 5) Set variant I, 6) Set variant II, 7) Vzory ze šablon, 

8) Test prostorového učení, 9) Organizér a 10) Číselné řady.  

Tzuriel a Feuerstein (1992) upozorňují, že skupinové testování by nemělo nahrazovat 

individuální testování. Ve skupině funguje jako nástroj pro podchycení žáků, kteří by 

potřebovali další intenzivní zprostředkování. Je důležité poznamenat, že změna, o kterou je 

během testování usilováno, se odehrává uvnitř jedince a je porovnáván jeho výkon před a po 

zprostředkování. Není žádoucí výsledky porovnávat ve skupině, skupinově je sčítat 

a zobecňovat. Skupinová administrace má i své výhody. Jednou z nich je časová úspora 

a příležitost pozorovat celou skupinu. Z pozorování a odezvy na zprostředkování mohou vzejít 

některá intervenční, vzdělávací, didaktická a organizační doporučení pro učitele při práci se 

třídou (Feuerstein, Feuerstein, Falik, & Rand, 2002). Skupinové testování využili například 

Tzuriel a Feuerstein (1992), Keane a Kretschmer (1987), Huberty a Koller (1984) a Kozulin 

2009). Jednotlivé studie a jejich výsledky jsou popsány dále v této kapitole. 

 



36 

 

Aby bylo testování ve skupině užitečné a komplementární k individuálnímu testování, jak uvádí 

Feuerstein, Feuerstein, Falik a Rand (2002), musí splňovat tři podmínky: 

1. Podmínka zprostředkování. Zprostředkování je omezené počtem lidí a administrátor 

nemůže reagovat na všechny podněty. Z toho důvodu je individuální výsledek při 

administrování ve skupině považován za validní pouze tehdy, pokud je vyšetřovaný 

jedinec schopen úspěšně během testové situace těžit z předchozího zprostředkování 

a postupně navyšuje úroveň zvládnutých úkolů.  

2. Podmínka struktury testovacího nástroje. Testovací nástroj by měl být strukturován 

tak, aby usnadnil dynamické zhodnocení modifikovatelnosti individua. Nástroj by měl 

poskytovat možnost uplatnit dovednosti a pravidla naučená v tréninkové části 

v testových úkolech, které jsou stále komplexnější, obtížnější a rozdílně prezentovány.  

3. Procedurální podmínka. Tato třetí podmínka souvisí s předchozími dvěma. Úvodní 

učící fáze by měla být prezentována způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou 

úspěšnost. I přes všechna úskalí skupinové administrace, musí být tréninková část stále 

orientována k opravení deficitních funkcí, které jsou vyžadovány v určitých úkolech 

(Feuerstein, Feuerstein, Falik, & Rand, 2002). 

 

4.2 Využití v diagnostice 

Využití v neuropsychologii 

Dynamické testy jsou využívány u osob s poškozením mozku. Haywood a Miller (2003) 

testovali 45 osob s cílem zjistit, zda u takto dlouhodobě postižených osob je možné dosáhnout 

alespoň krátkodobého zlepšení kognice. Administrovaným osobám byly zadány tři dynamické 

testy. Druhým cílem bylo zjistit využitelnost skupinové administrace na této populaci. 

V experimentální skupině probíhalo skupinové zprostředkování, zatímco kontrolní skupina 

obdržela jenom nejnutnější informace k pochopení fungování testu. Ukázalo se, že i přes 

počáteční slabý výsledek se výkon experimentální skupiny průběžně u všech dynamicky 

administrovaných testů zlepšoval. Obdobně tomu bylo u nejkomplexnějšího testu, který byl 

administrován – Vzorů ze šablon.  

Možnosti kognitivní modifikovatelnosti a výsledky roční kognitivní intervence v souladu 

s výsledky dynamického vyšetření se schizofrenními klienty zkoumali Hadas-Lidor, Katz, 

Tyano & Weizman (2001). Vzorek 58 klientů rozdělili na experimentální skupinu, které byly 

administrovány nástroje intervenčního programu Instrumentálního obohacování. Kontrolní 

skupina byla léčena tradičními terapeutickými metodami. Během experimentu byly kromě 
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dalších nástrojů využity i testy z baterie LPAD. Výsledek ukázal signifikantní rozdíl mezi 

skupinami v téměř všech kognitivních testech, což autory přivedlo k závěru, že při práci se 

schizofrenními klienty je důležitá dlouhodobá intervence. Je podle nich také na místě pozměnit 

pohled na schizofrenii jako na progresivní, neměnný úpadek, bez potenciálu změny.  

Využití ve vzdělávání  

Populaci, kterou je příhodné testovat pomocí dynamických nástrojů baterie LPAD, jsou 

například jedinci s poruchami sluchu. Experiment na vzorku neslyšících žáků provedli Huberty 

a Koller (1984) s využitím testu Vzory ze šablon. Experimentální skupina čítala 28 neslyšících 

žáků (12–15 let) a kontrolní skupina 40 žáků. Na konci 80. let, kdy studie vyšla, bylo 

publikováno velmi málo studií o dynamickém testování kognitivních schopností neslyšících 

osob. Proto si autoři od této studie slibovali více informací o kognitivních procesech 

neslyšících. Hypotéza zněla, že výkonově slabší žáci po zprostředkování v testu Vzory 

ze šablon dosáhnou stejných výsledků jako žáci dosahující již v pretestu vyššího výsledku. Dále 

předpokládali, že u slabších žáků bude zaznamenán větší profit ze zprostředkování. Ani jedna 

hypotéza se nepotvrdila. Autoři se tak museli spokojit se závěrem, že testy učebního potenciálu 

mohou být úspěšně použity s osobami dosahujících slabých výsledků, ať jsou slyšící nebo 

neslyšící. Méně úspěšní jedinci jsou schopni abstraktního myšlení, pokud jsou jim správně 

zprostředkovány instrukce, a to bez rozdílu kvality sluchu.  

Dovolím si vložit citaci profesora Tzuriela, jehož názor koresponduje s předpoklady autorů 

předchozího výzkumu. Tzuriel (2015, str. 15) popisuje důležitost zpětné vazby u žáků se 

slabším výkonem. 

Zpětná vazba je obzvlášť důležitá pro děti, které podávají nízký výkon, protože nemají dostatečný repertoár 

k poskytování zpětné vazby sobě samým. Toto omezení souvisí s obtížemi v sebekorekci a porovnávání zjištěných 

informací nejen v důsledku nedostatku znalostí a verbálních nástrojů těchto dětí, ale i kvůli nedostatečné 

schopnosti porovnávat. Většina standardních testů funguje na principu pokus omyl a počítá s tím, že dovede dítě 

ke správné odpovědi. Tento předpoklad je však u dětí s nízkými schopnostmi mylný, protože chápou realitu 

v dílčích částech a neumějí propojit své chování s jeho důsledky.  

Keane a Kretschmer (1987) také provedli experiment se skupinou těžce neslyšících žáků, 

(n=45; 9–13 let) a se dvěma kontrolními skupinami s cílem zjistit kognitivní modifikovatelnost 

neslyšících. První kontrolní skupina obdržela pouze vysvětlení o fungování testu, postoj 

diagnostika byl nadále neutrální a nijak do výkonu nezasahoval. Žákům v druhé kontrolní 

skupině také nebylo umožněno zprostředkování, avšak v průběhu testu obdrželi informaci 

o správnosti či nesprávnosti výsledků. Během experimentu byly skupinám administrovány tyto 
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testy: Dynamicky upravené barevné progresivní matrice, Set variant I, Uspořádání bodů, Test 

asociativního vybavování, Vzory ze šablon a Plateaux test (tento test dnes již není součásti 

LPAD baterie – pozn. autorky). Výsledky studie naznačují, že u neslyšících žáků je ukryt velký 

kognitivní potenciál, který může být zastřen povahou klasických psychometrických testů 

a administrace. V pěti ze šesti kognitivních úkolů dopadla experimentální skupina signifikantně 

lépe v porovnání se dvěma dalšími (Keane a Kretschmer, 1987). Další experiment na vzorku 

neslyšících osob provedl také Krapf (1985). Kontrolní skupina neobdržela zprostředkování, 

dostala pouze nejnutnější instrukce k řešení testů. V experimentu byly užity dynamicky 

upravené Ravenovy matrice: B8–B12, Set variant I. a II.  Výsledky ukázaly signifikantní rozdíl 

ve prospěch experimentální skupiny. Testy byly administrovány dvěma vyšetřovateli a bylo 

zjištěno, že i přes nestandardní formát administrace LPAD (oproti standardním testům) se 

administrátor nestal závislou proměnnou a výsledky nebyly ovlivněny.  

Autoři Samuels, Lamb a Oberholtzer (1992) popisují užití baterie LPAD při testování 

dospělých jedinců. Domnívají se, že jde o populaci, která bývá opomíjena. Autoři 

poznamenávají, že pokud má dítě učební handicap, nevyroste z něj, ale naopak v dospělosti se 

promítne v nízké sebeúctě a v chybějících sociálních dovednostech. K testování dospělých bylo 

sociálními pracovníky vybráno 22 klientů, kteří měli potíže s nalezením a udržením pracovní 

pozice. Administrováno jim bylo několik LPAD testů, autoři konkrétně uvádějí Set variant I 

a II, Uspořádání bodů a Organizér. Ukázalo se, že nejen dospívající, ale i dospělí jedinci jsou 

dobře diagnostikovatelní pomocí LPAD testů a je jim možné z výsledků a pozorování během 

zprostředkování poskytnout konkrétní návrhy a doporučení pro rozvoj jazykových 

a kognitivních schopností. 

Širokou možnost užití LPAD testů ilustruje následující studie. Dvojice autorů Silverman 

a Waksmanová (1992) vyšetřovali kognitivní modifikovatelnost 59 vězňů prostřednictvím 

LPAD testů Uspořádání bodů, Vzory ze šablon a Dynamicky upravených Ravenových 

progresivních matric. Kritériem rozdělení probandů do skupin bylo jejich dosažené vzdělání. 

Rozdílem mezi skupinami byla v průměru o 7 let delší školní docházka. Autoři chtěli zjistit, a) 

jakého kognitivního posunu jsou schopni dosáhnout vězni s nižším vzděláním oproti těm 

s vyšším dosaženým vzděláním, b) jak velký učební posun je zapříčiněn zprostředkováním. Pro 

srovnání výsledků použili neverbální inteligenční test jako pretest a posttest. Výsledky ukázaly, 

že pro vězně ve slabší i silnější skupině bylo učení přínosné, vylepšili své kognitivní výkony. 

Autory potěšilo, že si jedinci ze slabší skupiny vytvořili strategie řešení jednotlivých úloh 

LPAD testů, které byly srovnatelné s výkony druhé skupiny. Vylepšení posttestového skóru 
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připisují ZZU. Autoři se domnívají, že tato specifická populace by nejspíš v běžných 

inteligenčních testech skórovala na nízké úrovni a klasické testy by poskytly pouze minimální 

informace o schopnosti těchto jedinců učit se. Závěrem této studie je tedy třeba poukázat na 

jedinečnost a užitečnost LPAD testů, pro schopnost vyšetřit kognitivní potenciál. Výsledky 

navíc mají praktický dosah – autoři došli k závěru, že se vyplatí poskytovat vzdělání všem 

věznům bez ohledu na jejich předchozí vzdělání a zaměřit se na posílení základních 

kognitivních schopností. 

Využití při kulturních odlišnostech 

Testy učebního potenciálu se ukázaly optimálním vyšetřovacím nástrojem kulturně odlišných 

jedinců, menšin a imigrantů. A to díky zprostředkování v učící fázi všech testů LPAD (Kozulin, 

2009). Testy totiž obracejí pozornost od již získaných znalostí a dovedností k jejich potenciálu 

a k novým –zatím neznámým – materiálům. Autoři Hickson a Skuy (1990) zjistili, že při 

administraci Ravenových matric kulturně odlišným studentům, signifikantně více studentů 

dosahuje skóru nad 90. percentil, pokud je test administrován dynamicky (podle Lidz & 

Macrine, 2002).  

Kozulina (2009), stejně jako Samuelse, Lamba a Oberholtzera (1992) zajímala plasticita 

kognitivních procesů u dospělých osob. Zaměřil se na dospělé etiopské imigranty, kteří se 

snažili adaptovat v novém systému formálního vzdělávání v Izraeli. Studenti byli nejdříve 

rozděleni na silnější a slabší skupiny na základě výsledků klasických Ravenových matric. 

Následně byly oběma skupinám administrovány tyto LPAD testy: Dynamická úprava 

Ravenových matric, Uspořádání bodů, Test komplexní figury a Test prostorového učení. 

Studenti úspěšnější skupiny následně absolvovali 120 hodin programu Instrumentálního 

obohacování a studenti slabší skupiny pouze čtyřtýdenní kognitivní trénink. Na závěr byly 

oběma skupinám opět administrovány standardní Ravenovy matrice bez zprostředkování. 

Výsledky potvrdily předpoklad, že dospělí jedinci jsou schopni dosáhnout změny 

v kognitivním výkonu stejně jako mladší jedinci. Největší posun byl zaznamenán u studentů, 

kteří dosáhli vysokého skóru během rozřazovacích testů.  

 

4.3 Využití ve výzkumu 

Skuy a kolektiv (2002) provedli experiment s 98 studenty prvního ročníku psychologie 

v Jihoafrické republice. Studenti byli náhodně rozděleni na experimentální a kontrolní skupinu, 

která čítala studenty afrického i neafrického původu. Cílem experimentu bylo zjistit vliv 

zkušenosti zprostředkování na posttestové skóry za užití dynamicky upravených Ravenových 



40 

 

progresivních matric Set variant II. Druhým sledovaným jevem byla rasová odlišnost a její 

korelace s narůstajícím výkonem. Nejdříve byl administrován pretest Ravenových matric, 

za sedm dní proběhlo zprostředkování v rámci 15členných skupin a za týden byl administrován 

posttest. Jako doplněk byl celému vzorku zadán test Vzor ze šablon s cílem zjistit další možný 

růst výkonu, který byl zaznamenán během zprostředkování matric. Výsledek ukázal, že skór 

všech studentů se po zprostředkování zvýšil. Avšak skór africké skupiny studentů se vylepšil 

signifikantně, a to o značně více než skór neafrických studentů. Tyto výsledky naznačují silný 

vztah mezi rasovou příslušností a intervencí. Korelace výsledků také ukázala, že dovednosti 

nabyté při zprostředkovaní Ravenových matric nejsou přenosné na test Vzoru ze šablon. 

V závěru Skuy s kolegy (2002) uvádějí, že změna, která se se studenty odehrála za tak krátkou 

dobu, naznačuje ještě větší možný výkon, pokud by byli studenti vystaveni dlouhodobějšímu 

zprostředkování.  

 

Výzkum založený na využití dynamického nástroje Set variant II dynamicky upravených 

Ravenových matric provedl Kozulin (2010). Vzorek 500 dospělých probandů (18–29 let) 

pocházejících z nižší socioekonomické třídy rozřadil pomocí Ravenových standardních 

progresivních matric na silnější a slabší skupinu podle skóru správných odpovědí. Následně 

byla všem zadána dynamická úprava Set variant II se zprostředkováním. Z počátečního velkého 

vzorku proběhlo srovnání pouze na dvou menších skupinách (Vyšší skór: n=32, Průměrný skór: 

n=33). Výzkumná hypotéza byla, že jedinci s dobrými učícími, ale chabými zobecňujícími 

a přenositelnými dovednostmi, dosáhnou lepšího výsledku v části testu sérii C. Zatímco jedinci 

se silnými generalizačními schopnostmi nebudou znevýhodněni v žádné části testu. Tato 

hypotéza se nepotvrdila. Kozulin (2010) však došel k jinému závěru, a to že výsledky studie 

potvrzují užitečnost dynamického vyšetření při administraci dospělým i dětem, protože 

umožňuje oddělit učební potenciál od kognitivních výsledků. Jedinci, kteří dosáhli úplně 

stejného výkonu ve Standardních Ravenových matricích, prokázali pozoruhodně odlišnou 

schopnost těžit z úkolů založených na učení. Dynamické vyšetření administrované pomocí již 

předem vypracovaných úloh (jako je tomu v Setu varianty II) je vhodné pro objevení skrytého 

intelektuálního potenciálu žáků se speciálními potřebami, ale také jako metoda identifikace 

rozdílů učení a řešení problémů u „normálních“ žáků a dospělých.  

 

Rozdíl v intenzitě zprostředkování během skupinové administrace prověřovali Tzuriel 

a Feuerstein (1992) na skupině 1394 izraelských, kulturně znevýhodněných žáků i žáků 

z intaktní populace. Zkoumali a) kognitivní modifikovatelnost ovlivněnou třemi závislými 
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proměnnými – slabým, vysokým a nulovým zprostředkováním; b) rozdílnou účinnost úrovní 

učení ve třech různých skupinách; c) účinnost vyučovacích podmínek znevýhodněných žáků 

ve srovnání se žáky z běžných škol. Žáci byli na začátku rozděleni do tří již zmíněných skupin 

podle intenzity poskytnutého učení. Probandům byly dva týdny předem a dva týdny po 

administrovány Standardní Ravenovy progresivní matrice. Výsledky byly následně porovnány 

s očekáváním jejich rozdílnosti. Během samotné intervence byly administrovány dynamicky 

upravené matrice – Set variant I. a II. Výsledky experimentu ukazují, že žáci, kterým bylo 

umožněno učení s vysokou intenzitou zprostředkování, dosahovali lepšího výkonu než žáci se 

slabým nebo žádným zprostředkováním. Efekt intervence byl význačnější pro žáky 

s počátečním nižším výsledkem. Ukázalo se také, že typ školy byl významnou proměnnou 

a žáci z běžné školy dosahovali konzistentně lepších výsledků. Výsledky srovnání počátečních 

a koncových standardních matric byly natolik odlišné, že dokonce autory vedly k pochybám 

o důvěryhodnosti konvenčních testů při měření kognitivní úrovně (Tzuriel & Feuerstein, 1992).  

 

4.4 Případové studie 

Lebeer (2016) popisuje čtyři kazuistiky využití LPAD testů s pacienty s poraněním mozku. 

Všichni čtyři muži rozdílného věku časně po operaci podstoupili intenzivní několikaměsíční 

kognitivní rehabilitaci. Cílem intervence bylo zlepšit kognitivní, metakognitivní a řídicí funkce 

mozku. Posun ve vývoji a průběžné výsledky kognitivní rehabilitace byly měřeny testy z LPAD 

baterie. U všech čtyř pacientů došlo k výraznému zlepšení výkonu a pozitivní změny vizuálně 

– prostorové paměti, asociativní a verbální paměti, abstraktního myšlení a organizace úloh. 

V některých případech bylo zaznamenán i nárust IQ. Ve studii Lebeer (2016) uvádí, že byly 

použity tyto testy: Ravenovy progresivní barevné matrice, Set variant B8-B12, Set variant I., 

Asociativní vybavování, Funkční redukce, 16 slov, Test prostorového učení, Vzory ze šablon 

a Číselné řady. Na opakovaném administrování testu 16 slov bylo možné pozorovat značné 

navýšení úspěšnosti a snížení počtu opakování, které testovaný jedinec potřeboval k dosažení 

maximálního skóre.  

Další čtyři kazuistiky a využití LPAD baterie popisují Samuels, Lamb a Oberholtzer (1992). 

Autoři se na nich snaží ilustrovat povahu problémů, se kterými se setkávají klienti s poruchami 

učení a ukázat typ a povahu informací, které je možné získat z administrace LPAD baterie. 

I přes to, že autoři uvádějí, že bylo administrováno několik LPAD testů, konkrétně jsou 

zmíněny tyto dva: Dynamická úprava Ravenových matric, 16 slov. Shodnou charakteristikou 

pro všechny čtyři jedince byl neúspěch ve škole, který vyústil v úzkost během jakékoliv testové 

situace. Typickými obtížemi dospělých s poruchou učení je neorganizovanost, poruchy 
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pozornosti, špatné učební strategie, jazykové obtíže a nízké sebevědomí. Dynamická povaha 

testů byla zlomová při práci s touto populací. Podpůrný vztah administrátora 

a diagnostikovaného jedince pomohl odbourat úzkost klientů a motivovat je k lepšímu výkonu.  

 

Případ desetileté dívky po operaci mozku s částečnou paralýzou popisují autoři Baum 

a Kirschenbaum (1984 podle Kirschenbaum, 1998). Dívka měla špatný verbální projev, proto 

přišlo autorům velmi příhodné diagnostikovat ji LPAD testy, které jsou víceméně neverbální 

a je možné na odpovědi ukazovat pouze prstem. Dívka si vedla průměrně během vyšetřování 

LPAD testy, avšak během třetího setkání vyšetřovatele ohromila bezchybnými odpověďmi. 

Když jí svůj obdiv dali najevo, odpověděla jim sotva srozumitelnou větou, že ví, že je chytrá. 

Tato kazuistika ilustuje užitečnost LPAD nástrojů pro vyšetření nadaných osob s jazykovými 

problémy, špatnými čtenářskými schopnostmi či s fyzickým handicapem.  

Další využití LPAD testů s neslyšícími jedinci ilustruje případová studie čtrnáctileté neslyšící 

dívky, které bylo naměřeno IQ=85. Katz a Buchholz (1984) tuto dívku také vyšetřili, avšak 

testy baterie LPAD (Dynamicky upravené Ravenovy matrice, Číselné řady, Uspořádání bodů 

a další, které autoři neuvádějí). Dynamické výsledky poskytly vyčerpávající popis kognitivních 

funkcí a operací dívky, který vedl k přezkoumání její inteligence a vzdělávacích doporučení.   

Tato kapitola nabídla přehled využití baterie LPAD v diagnostice rozdílných populací i popis 

několika kazuistik. Hlavním přínosem této testové baterie je poskytnutí informace o učebním 

potenciálu diagnostikovaného jedince a o možnostech jeho kognitivní modifikovatelnosti. 

Diagnostikovanými osobami ve výše popsaných studiích byli mnohdy jedinci, u kterých 

výsledky standardních testů vedly do slepé uličky, případně vůbec nebylo možné je vzhledem 

k mentálním či fyzickým indispozicím probandů provést. Z výše popsaného vyplývá, že jsou 

LPAD testy využitelné s jedinci s postižením pohybového aparátu, s mentálním postižením, se 

sluchovou vadou, po vážných operacích mozku. Testy byly administrovány také osobám z 

kulturních i jazykových menšin, socioekonomicky slabším jedincům, osobám 

s podprůměrnými vzdělávacími výsledky i osobám s minimálním vzděláním odsouzených 

a vězněných. Ve všech případech byla zjištěna kognitivní modifikovatelnost jedinců a 

schopnost učit se.  

Chtěla bych ještě na tomto místě odpovědět na otázku, která vás během čtení této práce možná 

napadla. Proč se dynamická diagnostika a baterie LPAD nevyužívá ve větším rozsahu, když 

uběhlo téměř čtyřicet let od jejího zavedení do praxe? Profesor Tzuriel (2015) uvádí několik 

důvodů. Dynamická diagnostika a) není součástí vysokoškolského kurikula, b) je časově 
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náročnější a psychologové musí často naplňovat stanovené počty klientů, c) zaměstnanec školy 

(učitel) neumí interpretovat výsledky dynamické diagnostiky a ani je neočekává. 
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5 Návrh výzkumu 

V této části bakalářské práce se budu zabývat návrhem výzkumu s využitím některých testů 

LPAD baterie v populaci neslyšících a nedoslýchavých žáků navštěvujících speciální školy. 

Obecným cílem by bylo zjistit, zda má zkušenost zprostředkovaného učení vliv na výkon žáků 

neslyšící populace. Následující podkapitola slouží jako teoretický rámec a úvod do 

problematiky.  

 

Vyšetření kognitivních funkcí u neslyšících dětí je předmětem výzkumu lékařů i psychologů 

již od 20. let minulého století (Vernon, 2005). Právě hluchota stojí za rozpadem vnímaného 

vztahu mezi jazykem a dalšími aspekty kognice. Zájem výzkumníků o mluvené jazyky vyústila 

v debatu o důležitosti jazyka při vyšetření kognitivních schopností neslyšících a slyšících dětí 

(Tzuriel & Caspi, 1992). Již na začátku minulého století bylo zjištěno, že pokud jazyk není 

ovlivňujícím faktorem, jsou mentální schopnosti slyšících a neslyšících dětí průměrně stejné 

(Vernon, 2005). Dalších 37 studií, které proběhly mezi lety 1930 až 1967 se slyšícími 

a neslyšícími dětmi, tento fakt jen potvrzuje (Vernon, 2005). Huberty a Koller (1984) 

upozorňují, že měření kognitivních a vzdělávacích schopností u neslyšících je velkým tématem. 

Jde o přetrvávající problém vzhledem k povaze testů, které jsou normovány na slyšící populaci, 

a jsou bohatě protkány verbálními faktory, které neslyšící jedince značně znevýhodňují.  

V České republice je tento způsob vnímání neslyšících žáků ve školách pro neslyšící běžnou 

praxí. Žáci těchto škol jsou vyučováni podle upravených osnov s prodlouženou docházkou na 

10 let základní školy (ŠVP ZŠ Ječná 27, 2016, str. 12; ŠVP ZŠ Brno, Šrámkova 1, str. 10; ŠVP 

ZŠ České Budějovice). Neslyšící a nedoslýchaví lidé, kteří komunikují znakovým jazykem, 

pokládají tento jazyk za svůj mateřský, a jsou tudíž kulturní a jazykovou menšinou. Neslyšící 

děti mají často horší výsledky v jazyce a ve školních výsledcích oproti slyšícím spolužákům 

(Tzuriel & Caspi, 1992). Autorky Lidzová a Macrinová (2001) se domnívají, že je ve Spojených 

státech amerických běžné, že děti z menšinové populace jsou z mnoha důvodů vybírány 

v nepoměru k většinové populaci do programů pro talentované děti. I další autoři (Hickson & 

Skuy, 1990; Chaffey & Bailey, 2008) jsou přesvědčeni, že mezi (etnicky, finančně, rasově) 

znevýhodněnými dětmi  je skrytý nevyužitý talent. Důvodem jsou podle nich předsudky, 

negativní postoj učitele či nedostatečná obeznámenost s menšinou. Proto se domnívám, že žáci 

docházející do škol pro žáky se sluchovou vadou, jsou vhodnou populací pro vyšetření učebního 

potenciálu baterií LPAD. Ze studie Borlanda a Wrighta (1994) vyplynulo, že dynamicky 

upravený test Ravenových matric se osvědčil při testování několika skupin potenciálně 

nadaných, avšak ekonomicky znevýhodněných dětí v předškolním věku. Tzuriel a Caspi (1992) 
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provedli srovnávací studii se sluchově postiženými žáky a s jejich slyšícími spolužáky. Cílem 

bylo vyšetřit a porovnat kognitivní modifikovatelnost žáků pomocí dynamického vyšetření 

a standardního statického vyšetření. Ukázalo se, že neslyšící žáci udělali velký pokrok během 

pretestové a posttestové fáze v dynamických testech, které zahrnovaly zprostředkování. Autoři 

se domnívají, že tento posun může být zapříčiněn nízkým kognitivním výkonem na úvod testu, 

který může být dán komunikační bariérou a deprivací v sociálních situacích, která však byla 

bohatě vynahrazena  při intervenci za užití principů zkušenosti zprostředkovaného učení.  

 

5.1 Výzkumné cíle, předpoklady a hypotézy 

Hlavním cílem této studie je zjistit, zda zkušenost zprostředkovaného učení (ZZU), na jejímž 

principu stojí dynamické vyšetření pomocí LPAD testů, má vliv na výkon diagnostikovaného 

žáka a zda naznačuje možnosti jeho kognitivní modifikovatelnosti. Jinými slovy si výzkum 

klade za cíl ověřit smysluplnost dynamického testování pomocí některých LPAD testů skrze 

efekt ZZU na změnu kognitivních procesů měřitelnou i týden po experimentu. Výzkum také 

předpokládá, že dynamická povaha testu a jeho specifické charakteristiky umožní odhalit 

potenciál neslyšících testovaných žáků, podobně jako se to povedlo Keanovi a Kretschmerovi 

(1987).  

Výzkumné šetření by tedy mělo ověřit následující výzkumné předpoklady: 

1) experimentální skupina, které bude ZZU umožněna v maximální šíři, dosáhne 

nejlepších výsledků; 

2) experimentální skupina dojde k obtížnějším úrovním testů; 

3) probandi experimentální skupiny dosáhnou u posttestových Ravenových matric vyššího 

skóre; 

4) analýzou dat bude zjištěn signifikantní výsledek u experimentální skupiny.  

 

5.2 Populace, výzkumný soubor 

Populací, z které bude vybrán výzkumný vzorek, jsou žáci s vadou sluchu, kteří v rámci 

povinné docházky navštěvují základní školu pro sluchově postižené. Výzkumný vzorek bude 

náhodně vybrán losem z klobouku ze žáků jedné školy. Nejdříve bude oslovena ZŠ pro 

sluchově postižené Výmolova 169, Praha 5. Pokud by se nepodařilo získat vzorek 60 osob, 

budou následně osloveny další pražské školy. Do vzorku budou zahrnuti neslyšící a těžce 

nedoslýchaví žáci ve věku 8–12 let. Do výzkumného souboru budou zahrnuti chlapci i dívky 

bez dalších specifických demografických charakteristik.  
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5.3 Výzkumný design, průběh výzkumu 

Vzorek minimálně 60 osob bude náhodně rozdělen do dvou skupin. První skupina (A) bude 

experimentální a bude čítat náhodně vybrané jedince v minimálním počtu 30 osob. Této 

skupině budou administrovány testy podle pravidel dynamického testování, aby byla splněna 

kritéria zprostředkování. Druhá skupina (B) bude kontrolní a obdrží pouze informace 

nejnutnější k vyplnění testů a zpětnou vazbu o správnosti výsledků.  

Týden po experimentu bude oběma skupinám zadán standardní test Ravenových progresivních 

matric. Srovnání posttestových výsledků bude sloužit k porovnání průměrného výsledku pro 

skupinu A i B, a tudíž k vyhodnocení efektu ZZU na experimentální skupinu (Hendl, 2009).  

Pro výzkum byly vybrány tyto testy z baterie LPAD. Některé pro svůj neverbální charakter či 

vizuální zaměření: Uspořádání bodů, Test komplexní figury, Dynamicky upravené Ravenovy 

progresivní matrice, Variace B8 – B12, Set variací I, Set variací II a Vzory ze šablon.  

Sběr dat bude probíhat přímo ve škole, aby byli žáci ve známém prostředí. Poněvadž jde 

o specifickou populaci neslyšících žáků, je žádoucí, aby administrátor testů ovládal plynule 

český znakový jazyk. Variantou je užití tlumočníka, který je v mnohých školách zaměstnán. Při 

využití této varianty je však třeba jej zahrnout mezi rušivé proměnné.  

5.4 Způsob zpracování a analýzy dat 

Skupině A i B bude zadán stejný posttest. Pro ověření normálního rozdělení výsledných dat by 

byl použit Kolmogorovův – Smirnovův test. Pokud by byla distribuce dat nenormální, byl by 

použit Mann-Whitneyův U test pro porovnání průměru dvou distribucí. Pokud by bylo 

rozdělení dat normální, prověřila bych, zda jsou stejné rozptyly těchto dvou distribucí (A a B) 

pomocí F-testu. Pokud by F-test nezamítl nulovou hypotézu o rozptylu, byl by použit 

dvouvýběrový t-test pro stejné rozptyly. V případě zamítnutí nulové hypotézy by byla použita 

varianta t-testu pro odlišné rozptyly. Signifikantní výsledky by potvrdily vliv zkušenosti 

zprostředkovaného učení.  
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5.5 Etika navrhovaného výzkumu 

Výzkum bude proveden v souladu s nařízením Evropské unie 2016/679 o ochraně osobních 

údajů (GDPR). Před započetím výzkumu bude získán písemný informovaný souhlas zákonných 

zástupců všech účastníků výzkumu. Tento informovaný souhlas bude obsahovat informace 

o způsobu nakládání s citlivými údaji a získanými informacemi. Účast na výzkumu bude zcela 

dobrovolná a nebude nijak odměněna. Zákonní zástupci budou informováni o možnosti získat 

(na vyžádání) výsledky svého dítěte z jednotlivých testů.  Účastníci nebudou vystaveni 

žádnému ohrožení a předpokládá se, že nedojde k hmotné či duševní újmě (Miovský, 2006).  

Všechny zpracované údaje budou anonymizovány tak, aby nebylo možné identifikovat 

jednotlivé účastníky výzkumu. 

5.6 Diskuze 

Návrh výzkumné studie popisuje užití sedmi testů z baterie LPAD na populaci neslyšících 

a nedoslýchavých žáků. Tyto testy umožňují vyšetřit potenciál žáků, kteří tvoří neslyšící 

kulturní a jazykovou menšinou v rámci naší společnosti. Posttestová diagnostika umožní 

změření vlivu zkušenosti zprostředkovaného učení na kognitivní modifikovatelnost žáků. 

Studie je koncipována jako experiment, je tedy možné srovnat výsledky s kontrolní skupinou, 

ve které ZZU neproběhla. Výzkum předpokládá, že se vliv ZZU potvrdí a zároveň se ukáže, 

že LPAD testy jsou vhodným nástrojem pro diagnostiku této populace, stejně jako u výzkumů, 

které realizovali Tzuriel a Caspi (1992) a Keane a Kretschmer (1987).  

Signifikantní výsledek u experimentální skupiny by ukázal, že ZZU má vliv na výkon 

neslyšících žáků, a že jiný způsob práce s žáky a poskytovanými informacemi ovlivňuje žákův 

výkon. Signifikantní výsledky by také ukázaly, že jazykový problém neslyšících žáků není 

překážkou vyšetření jejich kognitivního potenciálu.  

Pokud by se předpoklady tohoto výzkumu potvrdily, bylo by nasnadě provést další výzkumy 

na větším vzorku neslyšící populace. Mým smělým přáním je, aby se podařilo destigmatizovat 

neslyšící jedince, kterým je připisován nižší intelekt či mnohé poruchy učení pouze na základě 

diagnostiky, využívající nevhodné testovací nástroje, které jsou normovány na běžnou 

populaci. Snad by tak neslyšící děti měly šanci na úspěšnější vstup do života a možnost širšího 

uplatnění na trhu práce. Výsledky výzkumu by mohly být přínosné nejen pro pedagogický sbor 

dané školy, ale také širší okolí osob, které se pohybují v oblasti vzdělávání neslyšících – 

speciální pedagogové, asistenti pedagoga, psychologové.  
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6 Závěr 

Hlavními cíli této bakalářské práce Využití diagnostické baterie LPAD ve výzkumu i v 

diagnostice bylo (a) představit principy dynamické diagnostiky a jednotlivé testy LPAD 

baterie; (b) zpracovat zahraniční výzkumné studie, které byly zaměřeny na využití LPAD 

v diagnostice i ve výzkumu; (c) navrhnout výzkumné šetření, které může prověřit efekt 

dynamického testování s využitím baterie LPAD.  

V první – teoretické – části práce jsem popsala principy dynamické diagnostiky, na kterých 

Dynamické vyšetření učebního potenciálu (LPAD) funguje; její cíle, srovnání se statickým 

testováním a teoretické milníky, které ovlivnily vývoj a historii dynamického testování. 

Ve druhé kapitole jsem se zaměřila na popis zkušenosti zprostředkovaného učení, která je – za 

přispění zkušeného administrátora – klíčovým prvkem fungování dynamického testování.  

Ve třetí kapitole práce jsou podrobně popsány jednotlivé testy baterie LPAD, které byly 

mnohdy inspirovány klasickými testovacími nástroji. Domnívám se, že pro pochopení 

diagnostického potenciálu LPAD bylo třeba jejich popisu a jednotlivým fázím zprostředkování 

věnovat značnou pozornost.  

Čtvrtá kapitola, která má býti hlavním přínosem této práce, zpracovává některé zahraniční 

výzkumné studie, které byly zaměřeny na využití LPAD v diagnostice jedinců i skupinově a na 

specifických populacích s kognitivním, jazykovým nebo fyzickým handicapem.  

Pátá kapitola bakalářské práce obsahuje návrh výzkumného šetření, jež si klade za cíl ověřit 

efekt ZZU a její dlouhodobější efekt na skór posttestu na populaci žáků s vadou sluchu.  

 

Na základě výše popsaných charakteristik mé práce se domnívám, že se mi cíle stanovené pro 

bakalářskou práci podařilo naplnit. 
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