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Předkládaná práce se věnuje aktuálnímu tématu využití programu Feuersteinova instrumentálního 
obohacování (FIE) při rehabilitaci osob s Parkinsonovou nemocí (PN). (Jde o důležité klinické 
a výzkumné téma také ve Feuersteinově institutu, ve kterém je metoda vyvíjena a spravována). 

Cílem studie bylo zhodnotit efektivitu tréninku FIE u respondentů s PN ve srovnání s jiným typem 
kognitivního tréninku. Zároveň bylo sledováno, zda jsou rozdíly v tom, které kognitivní oblasti jsou 
více rozvíjeny jednotlivými typy kognitivního tréninku. Autorka v průběhu šesti měsíců realizovala 
vstupní a závěrečné testování vybraných 24 osob s tím, že mezi oběma testováními respondenti 
absolvovali tříměsíční trénink rozvoje kognitivních schopností. Členové experimentální skupiny 
procházeli lekcemi FIE, pro členy kontrolní skupiny autorka sestavila kognitivní trénink zaměřený na 
rozvoj oblastí, které jsou typicky u osob s PN oslabeny. Rozsah a četnost tréninku obou skupin byla 
shodná, 1x týdně 60 minut, celkem 13 lekcí. 

Struktura textu je logická, v jednotlivých kapitolách teoretické části autorka představuje všechny 
oblasti související s vlastním výzkumem. (Ty jsou zároveň nutné pro porozumění celé práci). Velmi 
zajímavý je proces sestavení vlastního intervenčního programu. Z uvedeného je zřejmé velké úsilí 
a časová investice při práci s klienty, a také hluboký zájem o zvolené téma. Za zmínku stojí také části 
kapitoly interpretace výsledků, kde autorka popisuje vliv jednotlivých typů tréninku na konkrétní 
kognitivní oblasti – vždy zde přesně popisuje, jak byla v průběhu tréninku daná oblast oslovována. 
Autorka vhodně reflektuje omezení realizované studie a komentuje také možné důvody, proč nejsou 
sledované efekty vyšší. Osobně zdůrazňuji zejména délku tréninku, o níž autorka hovoří např. 
na s. 175. 

K diskuzi se nabízí otázka designu výzkumu, volba kvantitativní metodologie a sestavení 
experimentální a kontrolní skupiny. Co se týče designu – v průběhu testování autorka sleduje 
konkrétní oblasti, které bývají typicky oslabeny u osob s PN. Na základě odborné znalosti těchto 
oblastí autorka sestavuje intervenční program využívaný v kontrolní skupině. Metoda FIE rovněž cílí 
na rozvoj deficitních kognitivních funkcí, které jsou však definovány odlišně oproti tomu, jak se 
o kognitivních funkcích hovoří v běžné psychologické literatuře. V teoriích R. Feuersteina jsou 
popisovány jako jakési prerekvizity samotného procesu myšlení. Nabízí se proto otázka, zda je 
vzhledem k odlišnému zacílení jednotlivých programů možné porovnávat jejich výsledky. Vzhledem 
k počtu respondentů (12 v experimentální a 12 v kontrolní skupině) je nutné klást otázku, zda je 
pro sledování přínosů tréninků vhodné data zpracovávat pouze statisticky. Co se týče sestavení 
experimentální a kontrolní skupiny – autorka popisuje, že tyto se v první fázi testování (před realizací 
programu) v řadě sledovaných oblastí lišily. Jako čtenář bych očekávala takové sestavení 



experimentální a kontrolní skupiny, aby byly na základě vstupního testování v jednotlivých 
sledovaných oblastech srovnatelné. 

Na některých místech textu vnímám nepřesnosti v práci s teorií FIE. Jde např. o vymezení vztahu 
mezi strukturální kognitivní modifikovatelností a ZZU (s. 93), vysvětlení deficitních kognitivních funkcí 
(s. 93-94), dostupnost programu FIE v ČR (s. 96); informace o standardní délce tréninku FIE (s. 184). 
Zmíněné nepřesnosti ale pravděpodobně neměly vliv na vlastní práci s metodou. 

Text práce je hutný, zároveň však obtížně čitelný a srozumitelný. Věty jsou dlouhé (mnohdy celý 
odstavec), v textu jsou v nadbytečné míře používány cizí výrazy. Forma prezentace získaných dat je 
nepřehledná (dlouhé popisy). Formulaci závěrů považuji vzhledem k počtu respondentů za příliš 
odvážnou (např. s. 170: „V tomto případě lze tedy tvrdit, že trénink zaměřený na specifické schopnosti 
není efektivní pro kognitivní remediaci osob s PN.“). Doporučuji ke zvážení zařazení Přílohy B v celém 
jejím rozsahu. Rozumím jejímu zařazení jako snaze ilustrovat čtenáři charakter úkolů ve FIE. 
S ohledem na přísnou ochranu autorských práv ze strany Feuersteinova institutu by mohlo jít 
o porušení pravidel, k jejichž dodržování se absolventi kurzu zavazují. 

 

Předložená práce splňuje nároky na rigorózní práci (práce s odbornými zdroji včetně zahraničních, 
samostatná realizace výzkumu – sběr a interpretace dat, porovnání získaných dat s dostupnými 
zdroji). Doporučuji ji proto k obhajobě. 

V Praze dne 1. 9. 2019 
PhDr. Barbora Lucká, Ph.D. 

 

 

Otázky k diskuzi: 

 Jaké byly autorčiny klíče pro sestavování experimentální a kontrolní skupiny? Proč nebyly 
skupiny na základě vstupního testování sestaveny tak, aby byly jejich výkony ve sledovaných 
oblastech vyrovnané? 

 Autorka v textu popisuje zásadní roli zprostředkovatele pro to, aby byl program FIE účinný. 
Jak ona sama zajistila to, aby v každé lekci byly přítomny univerzální parametry 
zprostředkování? 

 Jak byly ve vedení FIE lekcí zohledněny výsledky vstupní diagnostiky? Tedy jak byly rozvíjeny 
zjištěné deficitní kognitivní funkce? (Jak byl program FIE individualizován pro uživatele 
metody v průběhu tréninku?) 

 Autorka popisuje vliv metody FIE na zvýšení psychomotorického tempa respondentů. Jak si 
toto vysvětluje v kontextu motta metody „Nechte mě chvilku, já si to rozmyslím!“? 

 Z jakého důvodu autorka při lekcích FIE využívala zároveň instrumenty Uspořádání bodů 
a Ilustrace? 

 V kapitole 1.8 interpretace výsledků autorka popisuje, že ve FIE nebyla cíleně snižována 
úzkost ani úzkostnost respondentů. Jakou roli dle ní hraje nabízené zprostředkování, zejména 
jeho univerzální parametry (zaměřenost a vzájemnost, přesah, význam)? Nevede právě 



systematická práce zprostředkovatele a využití jednotlivých parametrů ZZU k práci 
s klimatem skupiny i prožitkům úzkosti? 

 V kapitole 3 „Limity studie“ autorka popisuje, že obecnými limity kognitivních tréninků jsou 
pochyby terapeutů o adekvátnosti rehabilitace u osob s PN (s. 184). To je v rozporu s teorií R. 
Feuersteina, zejména s konceptem Strukturální kognitivní modifikovatelnosti. Jak se autorka 
staví k tomuto rozporu? 

 Pokud by autorka přínosy jednotlivých typů intervenčních programů hodnotila kvalitativně, 
jaké efekty by u respondentů sledovala a popisovala? 

 


