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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

Autorka uvádí ve své práci seznam kognitivních deficitů. Lze předpokládat, že nemají 
všechny stejnou inhibující sílu. 
Které z nich považuje autorka za významné a stěžejní? 

Jaký j e názor autorky na to, že PIE by mohl existovat jako samostatný předmět? 

V jakém poměru jsou podle autorky v procesu poznání dvě Feuersteinovy modality 
strukturní kognitivní modifikace - modalita přímého kontaktu jedince s podněty (direct 
exposure) a zkušenost zprostředkovaného učení (mediated learning experience) ? 

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Diplomová práce K.Š. je na vysoké odborné úrovni jak po stránce teoretické, tak z hlediska provedeného 
empirického výzkumu. Autorčino zaměřeni na rozvoj kognitivních funkcí konkr. v podmínkách školního učení na 
základě programu Instrumentálního obohacování R. Feuersteina, založilo velmi kvalitní a přínosné zpracování 
tohoto tematu. Jeho význam je akcentován především společenskými,ekonomickými .... okolnostmi, které nárokují 
novou kvalitu vzdělávacího procesu. V teoretické části práce, autorka na základě tuzemské i zahraniční literatury 
předkládá kvalifikovaný teoretický úvod interpretující základní východiska Feuersteinovy teoríe včetně závěrů a 
konkrétních aplikací, které potvrdily svoji účinnost v rozvoji poznávacích funkcí. Za mimořádně podnětnou považuji 
sérií defícitních kognitívních funkcí, z nichž některé lze považovat za příčinu snížené adaptace ve školních 
úkolových situací. Autorčin výzkumný projekt navázal na výsledky výzkumu provedeného v bakalářské práci a a byl 
rozšířen o dva důležité prvky metodologické - íntervenci a konkrétní úkolovou situaci doplňující Rayovu figuru. 
Velikost vzorku a jednorázová stimulace nedovolují průkaznější interpretaci, nicméně tendence výsledků výzkumu a 
metodologická kvalita provedené íntervence jsou nezpochybnitelnými pozitivními výsledky výzkumného šetření. Díky 
pracem tohoto typu lze předpokládat, že pojetí rozvoje školního učení bude chápáno jako proces, jehož účinnost 
závisí m.j. na kvalitě intervenčních vstupů a zprostředkovaného učiva. 
Rovněž seznam literatury s tuzemskými a zahraničními tituly je přínosem. Pouze určité chyby v uvádění 
bibliografických údajů jsou nedostatkem tohoto seznamu. 
Doporučuji zpracovat jako výzkumnou stať a publikovat v odborném tisku. 
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