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ROZHOVOR  EII/1 

Aprobace: matematika, chemie 

Počet let pedagogické praxe: 23 
 

Mohla byste prosím kurz stručně zhodnotit, jak na Vás celkově zapůsobil, jaký to 
pro Vás byl? 

Pro mě to byl úžasný zážitek a úžasný na tom bylo to, že vlastně na takové 
nejjednodušší bázi, na bázi toho všeho, co už člověk dávno zná, si dokázal poskládat 
něco úplně nového. Oslovilo mě, že ta metoda je nesmírně laskavá a lidská, oslovila 
mě tím, že dává jistotu, že člověk může něco zvládnout. 

Kdybyste mohla konkrétně upřesnit, vy jste zmínila, že jste si z toho poskládala 
něco nového, mohla byste upřesnit, co nového jste si z toho poskládala? 

Já bych řekla, že možná intuitivně už k tomu člověk už nějak docházel předtím. To 
znamená takové to vyvozování a strukturování a z různých stran nahlížení na problém, 
zejména v matematice, takže to už jsem nějakým způsobem dělala, ale tady to pro mě 
bylo úžasné tou utříděností, uceleností, takový pevný řád to dává. 

Myslíte si, že stejné využití této metody budou mít i učitelé jiných předmětů? 
Určitě, protože to souvisí s tou matematikou. Matematika je vlastně metoda, když se 
bude dobře učit matematika, tak se člověk naučí logiku a metodu, jak vniknout do toho 
dalšího. Myslím si, že matematika má zcela mimořádné postavení. Ono je to vlastně 
postavené na matematice, neříkám, že úplně všechno, ale FIE I ano. Ono to vlastně 
učiteli dává takovou úžasnou strukturu pevnou a přitom to na to nabaluje spoustu 
dalšího. Bere to zážitky, emoce a já nevím, co všechno a na takové pevné sítko to 
dává.  

Změnil se vlivem tohoto kurzu váš přístup k výuce? 
Určitě. 

Co konkrétně děláte jinak? 
V každém případě jsem mnohem víc začala s dětma z mnoha stran se dívat na ten 
danej problém, zase…strukturovat, odvozovat, víc, víc ještě víc. Určitě jsem tohle 
dělala i dříve, ale teď na to člověk myslí víc, to v každým případě. Určitě jsem se i 
kritizovala za to, že to šlo i předtím, protože ono je to vlastně hrozně jednoduchý, ve 
svý podstatě je to geniálně jednoduchý, jenom na to přijít. A konkrétně? To je těžký, to 
teď mi v hlavě neběžej ty hodiny…. a začala jsem víc po dětech vyžadovat přesnost. 
Ona ta matematika je o přesnosti, tak možná jsem dříve byla příliš benevolentní, 
obzvlášť u těch problematických žáčků nebo tam, kde byl nějaký problém, člověk si 
říkal, ano mají na to právo, ale pak jsem si říkala, ne oni to zvládnou, určitě jsem 
začala být náročnější, potom. Myslím to v dobrém smyslu slova, ne že bych byla na ně 
pak jako pes. 

Máte pocit, že se změnila i vaše forma výkladu? Že to, jak jste byla zvyklá nějakou 
věc vyučovat, jste po kurzu změnila? 

To jsou věci, kterýma jsem se zabývala i strašně moc předtím, já jsem se té 
matematice věnovala tolik, poslední léta jsem pak už učila jenom matematiku a já 
jsem o tom tolik dumala, jak vykládat, že jsem to až tak nezměnila. Ale určitě jsem se 
víc hlídala, určitě jsem pak chtěla, jak už jsem uvedla, po těch dětech, aby z tý jejich 
strany ta strukturace tam víc byla znát…a to předtím v mé výuce nebylo. 

Když bychom tuto otázku měly uzavřít a vy jste stručně měla říci, co se změnilo a 
jak, mohla byste to ještě jednou shrnout? 
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Určitě se změnilo, mnohem víc jsem dbala na strukturování toho všeho, co jim 
přináším a požadovala jsem mnohem víc strukturování i v jejich práci, to je hodně 
výrazný rys asi nejvýraznější. A asi i osobnostně, já jsem taková občas free, takže mě 
to víc i ukotvilo do nějakého řádu. Mnoho věcí jsem si potvrdila, že tudy cesta vede, 
myslím v tý matematice. Myslím si, že i dříve jsem v podstatě šla podobně, možná že 
jsem ovlivněná i tím, že teď jsem přestala učit, třeba by to někam i teď mířilo dál. A 
ještě jedna věc, mě ten kurz nastartoval k tomu, že já mám takovou touhu, aby se ten 
Feuerstein objevil ve školách. Jako je metakognice, tak by mělo přijít metapřijetí, 
jenže v okamžiku, kdy se befelem něco nařídí, kdy přijde RVP a píše se ŠVP, tak to je 
konec a je to k ničemu. Jenže navrch zdaleka ne všichni kantoři mohou pracovat 
s Feuersteinem.  

To je zajímavý postřeh, řekněte mi, proč si toto myslíte? 
Protože, já si myslim, že ne u všech je taková nějaká nadstavba, kam se právě ten 
Feuerstein může vejít. Já si myslím, že s některýma se strašně těžko hne. Já jsem 
strašně moc o tom přemýšlela, když jsem byla ředitelkou a viděla jsem vlastně desítky 
hodin. Tak jednak člověk tuší, jak kolega učí a pak to teda ještě vidí. Jsou lidi, kteří 
nedokážou odbočit od toho svýho a i když si myslej, že tam předváděj, to co byste si 
přála, tak stejně je to vidět, že je to k ničemu. Ale pravda je, že každej ten člověk 
osobnostně něco nese, nedá se to úplně shodit všechno ze stolu. A vlastně ty děti 
leckdy přijmou i to něco, co není úplně optimální a také to nějaký dar je, no nicméně 
ředitel by měl mít volný ruce, aby ten sbor dokázal trošku pročesat, což nemá volný 
ruce. A teď když jsem ten Basic absolvovala, tak já jsem se jako matikářka potýkala 
s tím, že děti jsou třeba v tý matematice poznamenaný špatnou výukou a tím se nechci 
dotknout těch kolegů, já bych nedokázala učit na prvním stupni, já je obdivuju, co tam 
všechno s nima dělaj, ale prostě oni je třeba, některý vnímání matematický mají 
špatný z prvního stupně a špatně se to pak opravuje. Hodně špatně, pozvolna, 
nenápadně a někdy to už skoro nejde. Kdyby ten Basic tam nastoupil, možná ještě 
před školou nebo určitě teda od první třídy, tak to by to matematické vnímání jelo 
úplně jinak dopředu. 

Teď bych ráda mluvila o teorii zprostředkovaného učení, o těch hlavních třech 
parametrech, které Feuerstein označuje za klíčové. Mám na mysli intencionalitu, 
zprostředkování významu a transcendenci, která se v hodinách odehrává asi 
hlavně prostřednictvím přemosťování. Můj dotaz je, zda seznámení s touto 
Feuersteinovou teorií mělo u vás vliv…nebo spíš, navodilo u Vás nějaké změny ve 
Vaší práci? Mám na mysli změny, které se nějak dotýkají práv ě oněch tří 
klíčových parametrů. 

K tomu prvnímu, k intencionaliě, k tomu jestli mě to dítě vůbec vnímá, …já jsem s tím 
vůbec nikdy neměla problémy. Já totiž považuju to učení za takové setkání a pro mě je 
to hrozně silný a já pokud bych neměla odezvu, já bych to vůbec nemohla dělat. Já 
jsem to vždycky na svých hodinách měla strašně silný tenhleten okamžik. Zrovna na 
toto téma jsem se bavila s paní docentkou, protože ona říkala, že někde v Americe 
třeba hodnotí každou vyučovací hodinu formou vyplňování nějakých listů, který žák co 
a jak. Mají to teda předtištěné, aby to nebylo takový pracný…to já bych se zbláznila. 
Tak to přesně neodpovídá mně, možná to někomu pomůže, možná z toho vyvodí, že 
když žák xy chyběl, tak že ta hodina byla taková nebo, že tenhleten v tuhle dobu 
pravidelně nedává pozor, ale to není pro mě. Já jsem vždycky do těch hodin se 
snažila, já toho mám šanony vyrobený, vždycky jsem se snažila vnášet co možná 
nejvíc šlo z toho života, aby si to všechno ohmatali, aby si to ozkoušeli, aby si to 
vyvodili. Zkrátka se tam zjevíte a něco jim nesete, ať už v rukách nebo v hlavě, a pak 
je to zážitek pro obě strany a mělo by to tak bejt. Nebo je to suchý a otevřete si knížku 
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a pak je to o ničem, si myslim. Mně třeba říkají děti, co jsou na vejšce teďko na 
ekonomce, s tím jsem vydržel ještě na vysoké škole, s tím co jsem se u vás naučil. Já 
myslím, že o tom to je. Jestli mají vybudovaný nějaký mechanismus, který používají 
v životě a můžou to použít i u zkoušky, která už je náročnější, tak si myslím, že tak je to 
v pořádku. 
Říkáte si vlivem toho kurzu, „jakou strategii zvolím“, když chcete dosáhnout třeba 
takovéhleho přenosu, co jste právě popsala? 

Ne, dělám to intuitivně, hodně. Dopředu o tom moc nepřemýšlím. Já jsem spoustu věcí 
dělala intuitivně, protože z vysoké školy jsem si odnesla co se týče didaktiky a 
podobně naprostou nulu, takže vlastně ta intuice…tu jsem živila od začátku a na ní 
jsem stavěla. 

Když nyní vrátím znovu k přemosťování, k tomu co Feuerstein nazývá bridging. 
Mohla byste zhodnotit co Vám v tomto směru ten kurz dal? 

Určitě přemostění je na kurzu silný zážitek. Já to ale ve svých hodinách dělávala 
vždycky a hodně. A myslim si, že po kurzu jsem určitě víc běhala do toho života, ještě 
víc. Jinak vzhledem k tomu, že i když podle Feuersteina učim, tak přemostění se stále 
učim, že mám stále velký rezervy v tom, a že ještě mám na sobě co zapracovat a leccos 
si uvědomit. Myslim si, že tohle je ta třešinka na dortu taková. 

Vzpomněla byste si na nějaký konkrétní p říklad, kdy jste přemosťování s dětmi 
dělala? 

Konkrétně, když jsme se třeba učili úhly, to znamená, že jsme je třídili ty úhly, že jsem 
si je odvozovali vůbec, jak vůbec vznikne takový úhel, kde se vezme úhel, je to vlastně 
nějaký vzájemný postavení dvou přímek nebo polopřímek a tam určitě bylo nějaký 
přemostění na vzájemný postavení něčeho, to si pamatuju. 

A když se takto dětí ptáte, máte zkušenost, že to nasedá, že odpovídají? 
Když se zadaří, tak jo. Ale jenom, když se zadaří, nezadaří se vždycky. Není to tak, aby 
to nevypadalo, že jsem Komenský. Je to jako v každý práci, někdy se povede víc a 
někdy se povede míň. Jsou hodiny, který by nemusely být a jsou hodiny, zaplať Pánbu 
za ně. 

A začala jste si do hodin vlivem kurzu připravovat více příkladů přemostění, než 
dříve? 

To určitě ano. Já jsem vždycky hrozně přemýšlela, co jim mám přinést, čeho se mám 
chytit. 

Dostávám se tedy k tomu úplně poslednímu, k řekla bych asi možná nejtěžšímu a 
to je právě ten třetí parametr a to zprostředkování významu. Chtěla bych se 
zeptat, jestli máte pocit, že po absolvování kurzu pracujete s významem činností 
jinak. Zda jste u sebe v tomto směru zaregistrovala nějaké změny. Jak se vám 
dařilo při učení vysvětlovat dětem významy činností. Zda vám ten kurz v tomto 
směru něco dal a pomohl, ukázal, jestli máte pocit nějaké změny a zda byste se tu 
změnu mohla pokusit nějak uchopit. 

Tak to je to nejtěžší opravdu. Já si myslim, že jsem to vždycky považovala za hodně 
obtížný, vlastně tohleto vysvětlit, určitě se mi to vždycky nedařilo tak, jak bych si 
přála, a myslim si, že jsem tím kurzem v sobě cítila takovou podporu. Pro mě třeba 
bylo fascinující mluvit třeba o čtyřúhelnících a trojúhelnících a těď vlastně si je 
rozebrat v tabulce podle vlastností, což pro mě je prkotina a vůbec bych to tam v tom 
místě nehledala, pak se bavit o knížkách, které můžu třídit podle vydavatelství, podle 
autora, podle žánru…najednou, když mi tohleto pani docentka předestřela, to jen ale 
jen jedna věc, jinak jich tam byly stovky, tak to pro mě bylo takový „HA!“, tak to jsem 
určitě začala používat víc. 
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Že vlastně něco, co vy jste považovala za jasný a nikdy jste to nezdůrazňovala 
v těch hodinách, tak Vám došlo, že ty děti to tam vlastně neviděj tak jako vy...? 

Já si myslim, že když si čtu reflexe, myslim na kurzech ty reflexe, myslim na 
feuersteinovskejch, tak tam hodně lidi mluvěj o komunikaci a přijímání druhýho a to 
myslím, že není můj problém, v tom mám takový dojem, že to je oblast, kde já se 
docela slušně pohybuju, ale u mě je problém to, že já mám poznávání tichý, kdežto řeč 
je nástroj myšlení, což je zásadní bod Feuersteina, tak já jsem to teď víc začala dávat 
do tý řeči a to jsem dřív neměla. Ač jsem i předtím musela vysvětlovat, tak si myslim, 
že jsem teď přitlačila v tom vysvětlování a přidala jsem tam určitě. Protože já jsem 
spoustu pochopení měla tichýho, nevim proč. 

Zaznamenala jste nějaké změny u dětí, když jste Vy do hodin tyhle Vaše změny 
vnesla? Viděla jste třeba, že ty věci lépe pochopily? 

Já si myslim, že jo, stoprocentně, určitě ano. Zvlášť když se pohybujete v takových 
těch oblastech, na který si často sahaj v životě, který používaj běžně v životě, a který 
viděj, kde všude ještě můžou použít, typu trojčlenka, procenta, že jo, to jsou úžasný 
věci, když se naučím trojčlenku, tak lehce projdu celej život a celou chemii a já nevím, 
co všechno, tak to když si začnou uvědomovat, jakej to má dosah obrovskej, kde všude 
můžou, tak už není co řešit, ostatně, když se tohle naučej, tak fakt s tím vydržej celej 
život. Ale dá to práci je k tomuhle dovést. 

Když se na vteřinku vrátím k tomu, jak jste říkala, že podle Feuersteina nemůže 
učit každej... můžete říct nějak blíž, jak jste to myslela? 

Ano, já jsem si u některých svých kolegů představovala, jestli by to mohli absolvovat 
ten kurz, hned jsem si to promítala do toho sboru, kdo by tím mohl projít a kdo ne, ale 
u někerých se to těžko vykutává, to lidství je úplně v každým, všichni jsme úplně stejní, 
že jo, vždyť nakonec všichni toužíme po úsměvu a po těch běžných věcech, ale někteří 
prostě stojej ve strachu v tom svým a prostě dál nejdou, a já to mám naučený tak, tady 
tak a tohleto, a je jich takových hodně. 
 

Tak vám mnohokrát děkuji za rozhovor. 



 192 

ROZHOVOR  EII/2 

Aprobace: němčina, francouzština 

Počet let pedagogické praxe: 6 
 

Mohla byste prosím zavzpomínat kurz FIE I, co jste absolvovala... na začátek bych 
Vás chtěla požádat, abyste stručně zhodnotit dojmy, jaké jste po seznámení s touto 
metodou měla. 

Ten kurz byl pro mě velice zajímavý, velice obohacující, pro mě to víceméně bylo 
všechno nové, protože já jsem tak nějak byla....pro mě to, co mě nejvíc oslovilo, co 
bylo nejvíc nové, byl ten způsob práce, jak se s tou metodou pracuje, protože já sama 
jsem se setkala asi vždycky s učitelema, kteří nás nebo mě vedli stylem, tady máš 
seznam, tohle se nauč, takovéto šprtání a přiznám se, že jsem byla i takový typ 
žáka…a i učitele, že jsem se učila tímhle stylem, že prostě tady máš konkrétní věci, ty 
se nauč. Mě to strašně oslovilo a tak nějak přeměnilo, ten způsob práce, že tam člověk 
přemýšlí sám, a že ti žáci nebo lidé se kterýma se pak pracuje, tak jsou vedeni k tomu, 
aby si sami docházeli k vlastním závěrům. Takže to mě oslovilo velmi a vůbec celková 
ta atmosféra tam na kurzu, to bylo takové příjemné setkání, i ta spolupráce a 
vzájemný respekt. 

Bylo tam něco, co bylo pro Vás známé, něco u čeho jste si říkala, tak to dělám při 
výuce taky? 

Minimálně. Jako třeba u těch jazyků, taky jsem třeba neřekla tady je takové pravidlo a 
teď se to naučte, ale spíš jsem ukázala nějakou větu a teď si to zkuste z toho vyvodit, 
ale jinak to pro mě bylo známé minimálně. 

Co vnímáte, že se Vám z výcviku do vyučování promítá nejvíc, co a jakým 
způsobem jste změnila ve své práci? 

Já tím, že jsem ten kurz absolvovala na mateřské, tak jsem přímo po jeho absolvování 
neučila, ale mám pár soukromých hodin. No, zase ta hlavní změna je ten způsob 
práce, prostě se teď snažím i v těch soukromých hodinách vést žáky k tomu, aby si 
sami na věci přicházeli, a v těch jazycích si myslím, že to zrovna jde. Třeba u té 
gramatiky, samozřejmě, že slovíčka se musí naučit. U jazyků mi to sedlo právě při 
výkladu gramatiky, zřejmě to nejde úplně u všeho, ale celkem jo, využívám to hodně. 
Můžu je upozornit, tady bude nějaký jev...třeba ve smyslu: „budem brát minulý čas, 
uvedu vám pár příkladových vět, zkuste si z toho odvodit, jak se ten čas tvoří“. 

Zkuste si představit sebe před třídou, na gymnáziu, kde jste dříve učila, co máte 
pocit, že byste nyní dělala jinak? 

Asi bych měla jiný přístup k těm žákům, určitě bych k nim přistupovala jinak, ale 
nedokážu teď zformulovat a uvědomit si..., nevím, jak bych to řekla, asi bych je víc 
respektovala jako osobnosti, který jsou schopný...no nebyla bych takový ten 
autoritativní učitel, který je tam pánem, který jen říká, tohle se naučte a tak to bude, 
ale víc bych je brala jako partnery, víc bych dala prostor diskusi, nějakému 
vzájemnému sdílení a tak. Určitě bych jim dávala větší prostor k tomu, aby se sami 
mohli k věcem vyjadřovat. A další věc, kterou si teď uvědomuju a to se mi právě také 
líbilo v tom kurzu, ten způsob myšlení, že nic není špatně, že všechno je dejme tomu 
hypotéza. Když někdo něco řekne, tak to neodsoudím, jako že to je špatně, ale zkusíme 
se o tom pobavit, podívat se na to, jestli nám to i takto bude fungovat, prostě 
neodsoudit....tak asi tak. O to bych se určitě snažila a myslím, že se o to budu snažit, 
až se do té praxe vrátím naplno. 



 193 

Mohla byste mi to tedy zkusit ještě stručně shrnout, co se vlivem kurzu u Vás, ve 
Vašem přístupu k práci změnilo? 

Takže, když to shrnu: řekla bych, že celkový styl té práce, celkový přístup 
k žákům...vyžadování jejich vlastních názorů a tim tedy i podporování víc té diskuse 
s nimi...no... a pracovat víc s různýma variantama, nejen říci tohle je špatně a nauč se 
to správně, ale zkoumat různé možnosti nebo úhly pohledu. 

Nyní bych chtěla mluvit o Feuersteinově teorii zprostředkovaného učení, 
konkrétně bych se chtěla ptát na ty první tři parametry, kterými jsou 
intencionalita, transfer a zprostředkování významu. Zajímalo by mě, zda si 
z kurzu do vaší praxe odnášíte nějaké postřehy, strategie, změny právě ve 
vztahu...nejprve k tomu parametru intencionality? 

Odnáším, úplně ze všeho, spíš jako inspiraci. Člověk se nějaký způsobem snaží 
vždycky ty žáky upoutat. Je něco úplně jiného, když mám soukromé hodiny a něco 
jiného, když učím ve škole. Tam ti studenti přicházejí, protože chtějí. Víte, já učím na 
česko-anglickém gymnáziu, kde první jazyk je angličtina a ty děti tam k tomu i tak 
přistupují, že ta angličtina je všechno a to ostatní je už moc nebere, ne teda všichni, 
ale je tam takovej duch. Já jsem za tu krátkou praxi tam vždycky učila stylem: máme 
to v rozvrhu, tak se učit budeme a teď bych to dělala asi jiným způsobem. Inspirovalo 
mě to k tomu snažit se vzbudit v těch žácích zájem. 

Máte nějaké strategie, jak? 
Třeba nechat je samotný, aby si sami pro sebe zkusili říci, proč se budu učit...a věřím, 
že každý by na něco přišel, i kdyby to bylo třeba negativní, protože když musím, tak to 
přijdu. Aby to nebrali jen, teď to tady máme a musíme se učit, ale aby si sami sobě 
odpověděli, proč to budou vlastně dělat a zkusit si třeba pro sebe na tom najít něco 
pozitivního, aspoň maličko, aby je samotné to motivovalo. 

Dobře, teď se tedy přemístíme k tomu druhému bodu, mám na mysli 
přemosťování. Využívala jste toto i dříve a jestli se vlivem kurzu u vás v tomto 
směru něco změnilo? 

Tak z přemosťování jsem byla nadšená, mě vždycky fascinovalo, k čemu všemu jsme 
došli. To je zase o tom, že já jsem byla nastavená na jiný způsob myšlení nebo spíš 
nemyšlení, považuji to za ztracená léta. Mám pocit, že ten kurz mi otevřel něco 
nového. 

Takže dříve, když jste vyučovala, tak jste žáky k něčemu takovému jako je 
přemosťování nevedla? 

Ne, myslím si, že ne. 
Zařazujete to nějak do hodin teď, v těch soukromých? 

No, teď mě nenapadá vůbec žádný konkrétní příklad. Jazyk to je samotné 
přemosťování, jazyk se člověk učí proto, aby ho používal, nerada bych, aby se ti žáci 
učili jen proto, aby se učili. Je pravda, že i u těch soukromých se najdou takoví, kteří 
se učit chtějí, ale nenacházejí pak to využití. Ale určitě se dá....já jsem nad tím zatím 
nepřemýšlela, já jsem tohle zatím nijak nepraktikovala. U toho jazyka jednak 
samozřejmě jde o využití jazyka jako takového, ale i by se dalo asi nacházet 
přemostění mezi dvěma jazykama. Třeba se někdo učí němčinu, angličtinu, tak už si 
může uvědomovat na tom jednom jazyku, že podobně to funguje i v tom druhým 
jazyce, může hledat ty souvislosti, nebo podobnost mezi češtinou s nějakým úplně 
jiným jazykem...v tomhle smyslu asi bych to u těch jazyků viděla. 

Nyní se dostávám k třetímu a víceméně poslednímu bodu, k tomu, čemu Feuerstein 
říká zprostředkování významu. Mohla byste se zamyslet, co Vám tento kurz dal 
k otázkám předávání významu při vyučování, máte pocit odlišnosti před a po 
kurzu ve smyslu nových strategií, práce s významem a podobně? 
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Myslím si, že zrovna u těch jazyků ten význam...tam to asi fungovalo, že jsem se 
vždycky snažila, aby žáci vždycky věděli, o čem je řeč. Většinou jsem jim to vysvětlila 
ústně. Ono je nejsnazší rovnou jim to říci, ale možná by se to dalo dělat na textech. 
No, přemýšlím, třeba mě napadá ta francouzština, tak tam jsou časy nebo způsoby, 
které v češtině nemáme. Tam to člověk nějakým způsobem musí pochopit, kdy to má 
použít, proč to má použít. Vzít si nějaký text, kde se s tím jevem setkají a nad tím je 
nutit přemejšlet, jakou to tam hraje úlohu, asi tímhle stylem bych to dělala. Jedině nad 
autentickým textem, protože dříve jsem byla zvyklá říci „funguje to tak a tak a teď si 
to ukážeme“. Takhle bych to dělala obráceně, že by to nejdříve měli ten text, ale 
nevím, jestli by to u všeho fungovalo, asi bych měla strach, jestli to...musela bych to 
vyzkoušet, jestli to z toho textu dokážou vyvodit. 

Takže dříve jste byla spíš typ kantora co to nadiktoval? 
No, právě, já jsem strašně ráda, že jsem na ten kurz šla. Já tam šla původně kvůli 
Anežce, která má Downův syndrom, říkala jsem si, že s ní s tím časem budu pracovat. 
Ale právě, jak jsme začínali tou jedničkou, tak tam od první chvíle jsem na Anežku 
zapomněla a viděla jsem svoje studenty a tu školu a přišlo mi to jako úplně geniální 
věci. Tak mě to jako nadchlo, ale pak to časem zas vyprchalo, právě proto, že jsem se 
hned nedostala mezi ty studenty zpátky. Ale změnilo to mé myšlení, můj přístup 
k učitelské práci. 

Co si konkrétně uvědomujete, že to ve Vašem myšlení změnilo? 
Nastartovalo mě to na to přemejšlet. Člověk si víc uvědomuje souvislosti nebo si je víc 
snaží hledat aspoň. Víc se mi otevřel svět, snažím se nad věcma víc přemejšlet, snažím 
se i u věcí, který se mi třeba zdají jasný, tak si klást otázky, jestli by to třeba mohlo být 
jinak. Když to shrnu, myslím že víc přemejšlet. Asi mě to i víc naučilo respektovat lidi 
kolem, protože dřív jsem prostě měla nějaký svůj názor a ten platil, a kdo měl jinej a 
mně to nesedělo do toho mého, ale teď už asi jsem schopná víc chápat, že to lze vidět i 
z jinýho úhlu, a že to jakoby...že si to neodporuje ty dva názory. Takže nevidím jenom 
ten jeden úhel. 
 
Děkuji Vám za rozhovor. 
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ROZHOVOR  EII/3 

Aprobace: učitelství pro první stupeň ZŠ 

Počet let pedagogické praxe: 6 
 

Chtěla bych, abyste zavzpomínala na kurz FIE I a řekla mi, jaký ten kurz pro Vás byl, jak 
to na Vás zapůsobilo... zda byste to mohla nějak stru čně zhodnotit.  

Pro mě to byla v podstatě nová cesta k těm dětem, protože předtím…v podstatě jsem to učení 
změnila. Protože já jsem ten první rok učila bez znalosti Feuersteina a ty následující roky už 
jsem učila pod ovlivněním Feuersteinova učení a domnívám se, že takové to zásadní je v tom, 
že se na ty děti nespěchá, že se počká, což já jsem intuitivně dělala, ale tady se říká, proč se to 
dělá. Pak se mně líbilo to, že se pracuje s chybou jako s něčím úplně běžným, v podstatě dítě 
nezažívá takový ten pocit toho, že to je špatně. Tím, že mi mu říkáme, že jakýkoli jeho názor je 
dobrý, tak to si myslím, že je takový důležitý a pak se mně líbí to, že se dá použít jenom tužka a 
papír a vysvětlí se úplně všechno. Protože my hlavně na tom prvním stupni vymýšlíme samý 
vystřihovánky, kraviny, učitelé nad tím stráví hodiny a hodiny času a v podstatě je to zbytečný. 
My to dítě strašně přehlcujeme a co mě to ještě dalo třeba ve vztahu k mému vlastnímu dítěti 
je, že nemáme dávat nějaké náhradní věci, máme dítěti dávat hnedka tu prvotní informaci, 
třeba, jak se co jmenuje nebo jak se to používá, my si myslíme, že to dítě to nezvládá, ale ono 
to zvládá a je to stokrát jednodušší pro něj. Tady to si myslím, že bylo pro mě důležitý. 
A v podstatě to změnilo i moje myšlení, není to jen o tom, že bych já jakoby jenom v tom 
vyučování, ale i celkově v tom životě, člověk se víc hlídá, víc se kontroluje, víc si to plánuje, to 
že se v tom kurzu učí organizovat čas a plánovat různé strategie, tak to se potom přenáší i do 
toho života, takže já osobně si myslím, že tímhle by měli projít všichni pedagogové, kteří učí, 
protože jim to nastaví tu hlavu úplně někam správným směrem, kam by to mělo být. 

Říkala jste, že jeden rok jste učila bez znalosti FIE a druhý potom už po absolvování, 
mohla byste zkusit vypíchnout takové ty hlavní změny, které jste u sebe pociťovala, 
co třeba předtím ve vašem učení nebylo? 

Myslím, že jsem mnohem více na ty děti čekala, protože dřív, já jsem měla uváděcí učitelku a 
ta byla taková jako striktní na ty známky a na takový to rychle a všechno hnedka a tady to mě 
naučilo to hlavní motto, „Nechte mě chvilku, ať si to rozmyslím!“. Myslím si, že kdyby ty děti 
mě měly až po tom kurzu, tak by si ode mě odnesly víc než jen od toho úplně začínajícího 
učitele, takže si myslím, že i kdyby to bylo součástí třeba jednoho roku na vysoký škole, tak si 
myslím, že by to bylo úplně supr. Kdyby to bylo jako seminář, že by ten kurz nebyl intenzivně 
čtrnáctidenní, ale že by věděli, že něco takového je, tak si myslím, že člověk pokud je otevřený 
novým věcem, a já si myslím, že toto je jedna z dobrých věcí, co tady se objevuje u nás...já kde 
můžu, tak to chválím.  

Vrátím se teď k prvnímu stupni, můžete mi říci, jaké věci z toho, co jste dělali na kurzu, 
jste se konkrétně snažila vnášet do hodin? 

Myslím si, že já jsem nikdy neučila jakoby klasicky. Já vždycky učila něco mezi Daltonem, 
Montessori a Waldorfem a různýma dalšíma, tak že jsem si z každého vybrala to dobrý. 
V podstatě jsem ty děti učila takový ty strategie, takový to hlavní gró bylo v tom, že oni dostaly 
jakoby zadanou práci a na nich bylo, aby si rozmyslely, jak budou pokračovat a co budou 
dělat. Já s těma prvňákama jsem vlastně pracovala tak, že oni byli schopní po těch třech 
měsících, že když měli na tabuli samozřejmě znakama napsaný, protože ještě neuměli číst, co 
mají za tu hodinu dělat, tak oni byli schopní si sami vybrat a věděli, že když to neudělají teď, 
tak to udělají doma.  

Toto jste dělala i předtím? 
Ne, toto jsem dělala až potom, po kurzu. Předtím jsem dělala ty věci spíš intuitivně, rozhodně 
ne cíleně, ale takhle jsem to brala už že to má pro ty děti přínos v tom, že oni si vlastně samy 
propracují strategii a přemýšlí o tom. Pak taky mně to dalo hodně v tom, že my za ty děti 
přebíráme hodně zodpovědnost, takže já jsem je pak nechávala dělat všechno samotný, já 
jsem tam byla jakoby ten v povzdálí, kdo tam ty děti jakoby koordinoval a sledoval a podával 
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jim informace, pokud oni chtěly, ale spíš jsem je nechala, aby oni si na to přišly samy, protože 
oni řadu věcí vědí, jen my jim nedáváme ten prostor.  

Základ mojí otázky byl, co z toho výcviku se promítá do vyučování? Můžete to shrnout? 
Když to stručně shrnu takže: strategie, aby si děti promýšlely strategie, aby se zamýšlely nad 
tou kontrolou, protože na kontrolu se ve škole strašně zapomíná, takže naučit se mít sám u 
sebe kontrolu, to že se ty děti zklidní a to, že za ně nepřebírám zodpovědnost, že jsou za to 
samy vlastně zodpovědní. 

Tyto body strukturace, kontrola, více času, jak jste to zmiňovala už předtím, dělala jste to 
i dříve? 

Ano, předtím víc intuitivně a nebylo to takové jako propracované, třeba jsem to dělala jenom 
ve vlastivědě, že jsem to nědělala ve všech předmětech, ale potom vlastně jsem to začala dělat 
prostě...a to byli čtvrťáci, páťáci ten první rok, tak já už jsem to dělala tak, že oni měli jakoby 
celej den naplánovanej, jako že měli co mají dělat v češtině, v matice a tak...a oni si mohli 
začít tím, čím oni chtěli. Už i to bylo o tom rozhodování a těch strategiích, co pro ně bude 
výhodnější. 

Takže Vy jste jim dala program na den, co mají zvládnout a oni si to po svém dělali? 
Ano, oni to odpracovali, s tím, že třeba, když jsem jim vysvětlovala nějakou novou látku, tak 
měli na tabuli napsáno, že v 10 hodin budu vzadu na koberci vysvětlovat novou látku, třeba 
zlomky. Takže oni věděli, že kdo s tím problém má, tak přijde, kdo s tím problém nemá, 
nemusí, kdo na to zapomene, tak to je jeho problém, protože já jsem ty děcka učila, že je to o 
tom, že já tam nebudu furt stát jim za zádama. 

A dařilo se vám vést děti k takovým t ěm metakognitivním dovednostem, které Feuerstein 
hodně zdůrazňuje, takový ten vhled do svého myšlení, strategie atd.? Dělala jste to třeba  i 
před kurzem nebo to bylo nové? 

To bylo nový. V tom, že třeba, jsem se jich ptala, jak se vám to líbilo, ale už jsem se jich 
neptala proč. Takovou tu otázku, proč to tak udělali, jsem jim nedávala. Po kurzu už jsem se 
s nima začala bavit proč, když dostali úkol nějaký, pak mně měli třeba vysvětlit, proč to tak je, 
proč to tak udělali nebo když v češtině udělali něco špatně, tak jsme to hnedka řešili v ten den, 
v ten daný moment a hned jsme řešili, proč se to stalo. A taky mě to dalo třeba to, že vím, že ty 
děcka musím víc kontrolovat. Kontrolovat v tom, aby oni se kontrolovaly samy. Mně přijde, že 
škola přenáší zodpovědnost tý kontroly na toho učitele tím, že dítě něco napíše a dostane 
známku. Že jako já se s tím nemusím otravovat, stačí, když to napíšu, pak dostanu známku 
jedničku nebo pětku podle toho, jak to napíšu. Ale já si myslím, že je důležité, aby ty děti 
věděly, že když to napíšu, tak si to musím já zkontrolovat a pak až učitel mi může říci, jestli to 
bylo dobře nebo, kde mám chybu. Teď se snažím o to, aby vše, co dělají, aby se kontrolovaly, 
kontrolovaly samy. 

Přejdeme k další otázce, která se týká parametrů zprostředkovaného učení. Chtěla bych 
s vámi mluvit o těch prvních třech parametrech, nejprve o přemosťování. Jaké postřehy si 
z kurzu k tomuto tématu odnášíte a hlavně, zda byste mi mohla říci, jestli se ve vaší praxi 
vlivem kurzu něco ve vztahu k přemosťování změnilo? 

Dělala jsem to intuitivně vždycky, protože to člověk tak nějak cítí, já nevím asi je to tím, že my 
jsme celá kantorská rodina, takže si myslím, že učitel, aby byl dobrý učitel, tak to musí mít 
v krvi, čili jak doktor...tak učitel, člověk je předurčen k nějakému povolání. Já jsem si to 
vybrala už ve školce a naštěstí teda moje povolání je mým koníčkem. Dělala jsem to vždycky a 
intuitivně, ale myslím si, že po kurzu jsem to dělala mnohem víc vědomě a víc jsem děti vedla 
k tomu, aby si na to přišly, když jsme něco v té škole probrali...třeba jsme brali kolo na 
hřídeli. Já nevím, mně to přijde jako taková ptákovina, no jako taková nepodstatná věc v pátý 
třídě. No ale nicméně jsme to brali a za první bylo, že já jsem ty děti nechala, to jsem byla 
docela drsná, aby si to z tý učebnice nastudovaly samy. My jsme měli ve třídě i encyklopedie, 
bohužel teda jsem neměla ve třídě internet, což teda je myslím si v dnešní době důležitý, aby 
ho měly, v podstatě i na to přemosťování, ten internet si myslím, že je dobrá věc, že tam si 
k tomu můžou najít tolik, tolik variant. No, takže jsem ty děti vedla k tomu, aby si to samy 
nastudovaly, další bod byl, že mi to samy vysvětlí, protože pokud je někdo schopný mi to sám 
zverbalizovat, tak tomu rozumí a pak jsem chtěla, aby na nějakém příkladu, který oni znají mi 
to ukázaly a zvládly to všichni. Zvládl to i kluk, kterej intelektově byl na zvláštní školu. Takže 
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si myslím, že zprostředkované učení je výborné v tom, že každý dítě, ale na své úrovni, jak říká 
Feuerstein, je schopné zvládnout všechno. Že to dítě, pokud já mu dávám ty podněty a dávám 
mu tu možnost, tak k tomu dojde dítě s jakýmkoli intelektem. Samozřejmě, že když je dítě 
nadprůměrně inteligentní, tak na to přijde za pět minut, druhý na to přijde za dva dny, ale 
přijde na to. Jo a ještě k tomu přemosťování, já jsem si díky tomu kurzu uvědomila, že my ve 
škole do těch dětí hrneme kvanta informací, ale už nás nezajímá, jak oni to prožívají a co jim 
to dává na duši. Myslím, že tohle ani u sebe ještě nemám tak propracovaný. A myslím si, že do 
těch emocí půjdu, teď ještě víc po tom Basicu, že se budu snažit přemosťovat s nima právě do 
těch zážitků a emocí, protože ten Basic vlastně má tři instrumenty vyloženě... dva má na 
empatii a jeden má na emoce nebo jak?... a to si myslím, že je výborný, že se na to ve škole 
strašně zapomíná, zvlášť když narazíte na někoho, kdo je fakt pro klasický vyučování. 

Vy jste tu teď zmínila pojem klasické vyučování, mohla byste zkusit říci, čím se tato škola, 
toto vyučování, vyznačuje a v čem je přístup založený na Feuersteinově teorii podle Vás 
jiný? 

Já si myslím, že klasická škola nedává dítěti prostor k tomu, aby momentálně teď hned, když si 
na něco přijde, to rozvíjelo. Protože tam ty děti dělají všechno podle toho jak učitel říká a 
dává jim na to čas, podle toho, jak on si představuje. Takže on si představuje, že teď budou 
děti dělat uvolňovací cviky, ale když má dítě ztuhlou ruku, tak potřebuje sice dýl, ale prostě 
má smůlu. Nebo jim nedá na výběr, ať si vezmou jakou chcou pastelku, ale řekne jim, teď to 
budete dělat červenou, pak to budete dělat žlutou...atd. Prostě, že tam není možnost pro tu 
svobodnou volbu toho dítěte. Pak mi vadí to, že tam není prostor pro jakoby tu otevřenou 
diskusi a není to zprostředkovaný, protože tam se nepočítá s tím, že to dítě do toho dá něco 
vlastního, ale že já mu dám informaci a on se ji naučí. Takže on ji bude jen reprodukovat, on 
ji jakoby nebude umět zverbalizovat vlastními slovy, a když jo, tak některý učitel to může 
pochopit jako provokaci. Co mi ještě vadí na klasický škole? Klasická škola... 

Já tou otázkou nemyslela, co vám vadí, já měla na mysli charakteristiku rozdílů. 
Klasická škola jede na ty známky, na výkon a na čas. A na to, že teď píšeme pětiminutovku, 
máte na to pět minut a jestli to nestihnete, tak budete mít pětky. A když tohle říkám dětem od 
první třídy, tak v čem to dítě žije, ono žije v permanentním stresu, ale když já mu řeknu „máš 
tady pětiminutovku...a až to napíšeš, tak to napíšeš“. Tak ono to stejně napíše, ale za dýl. I 
když stejně jim dávám příklady, aby jim to zabralo tak těch pět deset minut, takže jim to stejně 
víc času nezabere, ale já už je nestresuju tím, že jim řeknu, máš na to pět minut. 

Ještě jednou se vrátím k přemostění jen krátkou otázkou, jestli byste ještě kromě té 
hřídele mohla vzpomenout na nějaký další konkrétní příklad, co si pamatujete z hodin? 

Třeba s těma písmenkama, ty děti to přemostí. Když jsme se učili písmenko, tak jim to připadá 
tvarově jako něco, třeba A mají jako stříšku. Někdy se také bavíme, jak to písmenko vypadá, 
ale lepší než jim dát nějakou představu typu „to je střecha“, jim říci, že jsou to dvě čáry, 
nestrkat tam za to zbytečně nějaké náhradní slovo. K těm písmenkám ještě, pak si třeba děti 
uvědomí, jako že M a to je máma a to máme třeba doma napsáno na mouce. Takže písmenko, 
které se třeba učíme, tak oni si vzpomenou, že to mají doma ještě někde napsané. A v podstatě 
je přemostění i to, když jim řeknu písmenko a oni jsou schopný mi říci, ve kterým slově je a 
kde. Nebo v matematice, když berem čísla, tak oni si vzpomenou, „jo my máme na domě 
dvojku“. 

Přejdu teď k parametru, který Feuerstein nazývá intencionalita, který je o tom, že se musí 
vzbudit zájem dětí. Jakým způsobem s tímhle v hodinách pracujete a hlavně, zda jste 
sama u sebe zaznamenala nějaké změny před a po kurzu? 

Myslím si, že jsem to vždycky dělala intuitivně, ale jako vždy, všechno co jsem dělala, mám 
nějak dané v krvi. Ale ten kurz mě přesvědčil a upevnilo to ve mně pocit, že to dělám dobře, 
akorát o tom víc přemýšlím. My to máme tak, že já začínám zrovna koberci a máme komunitní 
kroužek, že si vykládáme a třeba těm dětem řeknu, co se bude dít a nebude a už je vlastně do 
toho jakoby navlíknu. Nebo když děláme třeba v zeměpise, tak aby oni to dělali, tak ve čtvrté 
třídě mám ve vlastivědě Českou republiku a tam je motivuju k tomu, aby nosili třeba fotky, kde 
byly na výletech. Nebo se mně osvědčilo, že to děláme jakoby cestovní kancelář a ty děti 
jakoby si prezentujou to, co udělají a jakoby se snažíme na to nalákat i víc lidí a vlastně do 
toho dáváme i mezipředmětový vztahy, že tam dáváme pozor, že jo čeština, aby to měly 
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správně napsaný, potom tam je matika, protože třeba musí vypočítat, jak tam pojedeme, kolik 
to bude stát. 

Je tedy něco, v čem se Váš přístup změnil, myslím z hlediska toho požadavku 
intencionality, po absolvování FIE? 

U Feuersteina jsem si uvědomila, že to co dělám, je fakt důležitý. Že jako mně spíš řekl to, 
abych na to nezapomněla, že to je důležitá součást ty děti namotivovat, protože o motivaci se 
povídá furt. Ale je motivace a motivace. Já jim mohu sice donést obrázek, ale to je vůbec 
nemusí zajímat. Myslím si, že to, že to má vztah k tomu dítěti nějaký, důležitý je zblbnout to 
dítě k tomu, aby mělo pocit, že se ho to týká, že ho to baví. 

Poslední otázka: když Feuerstein mluví o zprostředkování významu. Jak s tím Vy 
pracujete, a opět, co vám v tomto směru dal absolvovaný kurz. 

Myslíte význam určitého slova? 
Ne, spíš význam aktivit a úkolů, které dítě ve škole dělá? 

Zase opět, s vysvětlováním významu jsem nějak vždy pracovala intuitivně, ale Feuerstein mi 
dal to, že to mám dětem vysvětlovat ne nějakou oklikou. Třeba příklad: jdu s mým dvouročním 
dítětem v obchodě a je tam taková ta nakloněná rovina, jak vám po tom odjede zboží dolů, 
dítě se mě ptá, co to je. Říkám: „to je nakloněná rovina, protože, když dáš nahoře nějakou 
věc, tak ono ti to sjede dolů.“ A to dítě ten pojem bere jako rohlík, chleba a ví, co to je a 
takhle já postupuju i s těma dětma ve škole, ať máme cokoli nového, třeba litosférickou desku 
nebo cokoli, tak ty děti vedu k tomu, aby ty slova používaly, a abych jim to všechno neříkala 
já. Hlavně je vedu k tomu, aby, když vám čtou něco, tak aby přišly na to, že tam je něco 
neznámýho, a že si to musej vysvětlit nebo si to v tom textu najít. A když tomu stále nerozumí, 
tak já jim to vysvětlím. Snažím se o to, aby děti po tom samy šly, a učím je k tomu, aby přišly 
na to, že v tom textu nebudou mít vždycky všechna slova, která znají nebo v tom světě. Protože 
oni se s něčím setkají, tak je učím, aby si uměly najít ten význam. Můžou se zeptat rodičů, 
můžou to najít v knize, můžou to najít v pravidlech…Třeba v češtině, když udělají chybu s/z na 
začátku, tak já jim neřeknu „ztráty a nálezy je Z a prostě si to tam napiš“. Někteří učitelé to 
tak dělají, ale já mu řeknu: „támhle máš pravidla, najdi si to tam, pokud to tam nenajdeš, 
zeptej se spolužáka. Když na to spolu nepřijdete, můžeš se spolužákem přijít za mnou. Protože 
si myslím, že pro ty děti je strašně důležitý, aby si to uměly vysvětlovat navzájem, a tím oni se 
naučí ještě víc, protože já když to sama vysvětluju, tak tomu rozumím a tím pádem to mám 
verbalizovaný a jsem schopná ten význam vysvětlit sama. Toto jsem začala dělat víc až po tom 
Feuersteinovi. Předtím jsem jim spíš dávala takový jakoby informace, i když jsem se snažila, 
ať si něco vyhledávají nebo tak. Ale Feuerstein mně jakoby vysvětlil, proč je to tak důležitý a 
já hodně dbám na to, aby ty děcka to uměly říci vlastními slovy. Konkrétní příklad, když máme 
opakování z přírodovědy a máme tam les, děti mají vysvětlit, co to je les, tak mi tam jedno dítě 
napsalo, že „les je pole plné stromů“. A je to správně. Já po něm přeci nebudu chtít, aby to 
řeklo, jak je to napsané v učebnici nebo jak já jsem mu to řekla. I já na základní škole jsem 
třeba odpůrce výkladu. Protože si myslím, že když já jim něco vykládám, tak z třiceti dětí mě 
poslouchá deset a zbytku to jde jedním uchem tam, druhým ven. Tím, že oni si to můžou samy 
získat, vypsat, nebo někde vyhledat, vytisknout nebo už to, že si to okopírujou nebo cokoli, tak 
to už je jejich práce a oni si toho víc váží, když je to jejich práce. 

Toto je to, v čem vás FIE víc utvrdilo a víc poslalo touto cestou? 
Ano, já si myslím, že to nějak v sobě jako učitel mám, ale ten Feuerstein mě v tom utvrdil. 
 

Já vám mockrát děkuji za rozhovor. 
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ROZHOVOR  EI/4 

Aprobace: učitelství prvního stupně ZŠ 

Počet let pedagogické praxe: 26 
 

Mohla byste pro začátek stručně zhodnotit, jaký pro Vás Feuersteinův kurz byl? 
Pro mě byl velkým přínosem, protože jsem se přesvědčila o tom, že spoustu věcí, který dělám 
s dětma nebo jsem je dělala s dětma, tak že jsem to cítila, že je to pro ně přínosem, tak 
vlastně mi to Feuerstein svým způsobem potvrdil, že tak ano, tak to má být. Odbouralo mě to 
to, že jsou to jenom malý děti, kterým všechno musím naservírovat, oni si s tím musí poradit, 
ale že můžu na ně klást mnohem větší nároky, než jsem si myslela, že jsou schopní zvládnout. 
Jsou schopni mnohem víc vyvozovat, než jsem si dovedla já představit, a že jim to mnohem 
víc dává, když jsme s tím začali, třeba, když jsme si vyvozovali něco v prvouce o zvířátkách, 
tak oni mi najednou nacházely strašnou spoustu věcí, který jsem si myslela, že v tomhle věku 
ani nemůžou vědět ani znát a ani jim nemůžou nic říkat a začali jsme nosit strašný spousty 
encyklopedií a tak jsme se v nich rochnili a hrabali a do teďka jsme v tom furt, protože si 
potřebujou ty svoje názory nějakým způsobem utvrdit nebo někdo něco řekne a já na to 
řeknu, ale tohle já nevim, zkusíme to najít v encyklopedii, najdem to tam. Já jim řeknu, 
nechám vám to tu otevřený přes přestávku, kdo to budete chtít ještě a kdo ne, protože zase je 
nechci nutit všechny, že jo, aby…když jsme se bavili třeba o psu dingovi, mám tam holčičku 
z Austrálie, tak ta nám o něm povídala vlastně tak, jak ona se s ním fyzicky setkala ve volný 
přírodě, což naše děti ne, ty maximálně v zoo, některý vůbec nevědely, co to je… 

Já vás trochu opět vrátím k té původní otázce, protože Vy jste touto odpovědí začala 
předjímat spoustu dalších mých otázek. Zkuste odpovědět na to, jaký byl ten kurz pro 
Vás. 

Pro mě úžasnej!... Mlčení. 
V čem úžasnej? Kdybyste mohla vypíchnout hlavní přínos, co Vám Feuersteinova metoda 
dala? 

Přiměl mě a myslím, že i mé kolegyně k jinýmu způsobu myšlení. Což si myslím, že bude 
stěžejní, vydolovat to, když to tak řeknu, i u těch dětí. Aby se naučily myslet úplně jinym 
způsobem. 

Když říkáte, že Vás přiměl jinýmu způsobu myšlení, můžete to zkusit charakterizovat, 
k jakému, v čem jsou ty změny? 

No, můžu to charakterizovat tak, že teda… třeba: když budu vést rozhovor s dětmi, tak ho 
budu vést úplně jiným způsobem. Protože my jsme tady ve škole s dětmi zvyklí na to, že jim 
všechno předkládáme, jenomže tajdlecten kurz, ten mě vlastně přesvědčil o tom, že je strašně 
dobrý, aby všechny ty děti si vyvozovaly samy. Takže přimět je k tomu, aby přemýšlely, 
jednak jinou formulací otázek…ty děti to někde tady mají, a z těch dětí to vhodnejma 
otázkama lze prostě dostat. Kdežto, když teda učíme normálníma metodama, který 
používáme, tak většinou těm dětem předkládáme už hotovou věc, ale takhle ty děti si samy na 
to na všechno můžou přijít. 

Takže hlavní přínos by byl jiný způsob… 
Jinej způsob výuky, že vlastně, dřív se…nebo vlastně teď pořád se tak učí, že dítěti 
předkládám nějakou informaci, se kterou se potom pracuje. A my vlastně, teď si myslim, že 
bude dobrý, když teda napřed ty děti se samy přivedou k tomu, aby na tu informaci přišly, 
takže je to vlastně obrácenej způsob. 

Bylo součástí kurzu něco, co pro Vás bylo úplně nové? Nebo jste si říkala, vždyť tohle ve 
výuce už dávno dělám? 

Spousta věcí, spousta věcí… 
Byla nová? 

Ne, právě že ve výuce dávno děláme a nenazývá se to…nebo spíš jsme nevěděly, že je to něco 
jako tato metoda. Ale vzhledem k tomu, že jsme tadytím školením prošly, tak vlastně to ještě 
můžeme prohlubovat. V pracovních sešitech nebo i v učebnicích, tam je spousta věcí, který 
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obsahujou tydlety, ty instrumenty. A my jsme vlastně ani nevěděly, že to je tohleto, co ten 
Feuerstein teda využívá. 

Můžete si vzpomenout na nějaký konkrétní p říklad? 
Konkrétní příklad, třeba spojování bodů, to děti mají v matematice už od první třídy. 
Porovnávání…prvouka, matematika…prostě ve všech předmětech. Takže spoustu těch věcí 
vy v praxi děláte… . Spoustu těch věcí jsme dělaly (skupina kolegyň, které absolvovaly kurz 
společně-pozn. LM), ale prostě jsme to zařadily vyloženě třeba do matematiky, do češtiny, 
do prvouky, ale teďka vlastně jsme zjistily, že to prolíná vším, ta Feuerteinova metoda. 

V čem vnímáte největší potenciál té metody? Vy už jste to možná nějak řekla, řada mých 
otázek se bude překrývat, zkuste to prosím ještě jednou formulovat, v čem je podle Vás 
její největší potenciál ve vztahu ke školní práci? 

Opět,  nový přístup k tomu myšlení. Že prvotní je, že dítě si na to přijde samo a pak se s tím 
pracuje, kdežto ve výuce je to často obráceně, že se pracuje s něčím daným a děti to pak 
třeba dál myšlenkově rozvíjej. 

V čem vnímáte problematická místa této metody, opět ve vztahu ke škole, k Vaší práci? 
To určitě, problematická místa hlavně budou v tom, že vzhledem k tomu, že jsem 
elementaristka, pracuju s dětma první druhá třída, tak třeba zrovna u těch Bodů, tak tam 
bylo vyvozování určitých termínů, který teda budou určitě oříškem pro ty děti. Když se to 
probírá normálně, tak třeba čtverec, obdélník, trojúhelník…tvary to je v první třídě 
samozřejmostí, to už vědí z mateřský školy, ale úhlopříčka, úsečka, vyloženě bod jako 
takovej, tyhlety geometrický názvy a vyvozování těhle geometrickejch názvů, to je kolikrát 
problém i při normální výuce třeba ve čtvrté třídě. 

Mohla byste tedy charakterizovat, jak Vám připadají ty pracovní materiály ve vztahu ke 
školní práci? 

Jsou moc náročné, co se týče těch termínů. Protože třeba já bych tam těm dětem měla říkat, 
narýsujte čtverec nebo narýsujte trojúhelník. Oni ho umějí nakreslit, ale já bych jim tam 
třeba měla říkat „pozor na odvěsnu, budeme vyvozovat pravý úhel…“. To dítě absolutně 
nebude vědět, v první, ve druhý, ani v tý třetí, čtvrtý, vyloženě tyhlety termíny, se kterejma se 
tam má pracovat. 

Mohla byste nějak postihnout změny, ke kterým absolvování kurzu u Vás vedlo ve Vaší 
práci? Je něco, co jste ve způsobu vašeho vyučování změnila? 

No, hned jak jsme ukončili ten kurz, hned po těch jarních prázdninách, tak už třeba při 
prvouce jsem se sama přistihla, že teda se ptám těch dětí úplně jinak, než jsem se ptávala. 
A koukala jsem jak blázen, že z těch dětí to prostě lítalo. 

Týká se to tedy jen otázek nebo se třeba i jinak připravujete na hodiny nebo hodinu jinak 
strukturujete? 

No zatím ne. Protože s tím ještě nepracuju, tak zatím ne, ale jakmile narazim na něco, a 
teďka v tý hlavě to ještě pořád mám, takže se mi to hned jako vybaví, takže spíš těma 
otázkama a způsobem práce. 

Změnilo to i Váš pohled na žáky? 
Řikám je to ve fázi, že zatím jsme přímo s tou metodou v hodinách ještě nepracovali, takže je 
to jenom takový to nárazový. Anebo jsem si uvědomila, že v tý učebnici, „ha to je vlastně 
tohleto!“, vždyť to je jako ty body, nebo tohle je to analytický myšlení. Takže jsem si 
uvědomila, že vlastně to s nima dělám, nebo děláme, ale neděláme to s nima do hloubky a až 
teprve budeme mít ty instrumenty, pak teprve se to bude prohlubovat.  

Je u vás něco, co z Feuerteinovy metody vědomě do hodin vnášíte? 
No, zatím jsem to moc nezkoušela, akorát, já mám takový…jsem si připravila takový 
pracovní sešity, takže jsem taky narazila na věci, u kterých jsem si uvědomila, že to je vlastně 
ono, jako v těch instrumentech, takže jsem těm dětem dala spojování bodů jako zvlášť, ještě 
ne, co bylo v učebnici, co jsem si našla navíc, takže jsem jim to dala a zkusila jsem jim to 
vysvětlovat, jako kdyby to byl ten instrument, no a ty děti to teda zvládly. Nepoužívala jsem 
ale ty termíny. Používala jsem teda mluvu takovou, která je adekvátní těm dětem. 

Jaký je váš názor na to, že lze měnit charakter kognitivních schopností? 
Hm, lze to, ale myslím si, že tady ve škole to je problém. Já mám třeba 25 dětí ve třídě. Takže 
nevim, jestli třeba bude možný, to je v jednání, na práci s těmi instrumenty se budou moci 
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dělit na půlku. Úplně jiná práce je, když se bude pracovat s jednotlivcem. Tomu věřim, že 
teda k těm změnám může dojít. 

Nemyslím ale jen při práci s FIE, myslím obecně, při pedagogické práci. 
Myslím si, že určitě jo, ale řikám, že z mýho hlediska záleží na počtu v tý skupině, i když tam 
těch dětí bude deset, tak v tý skupině se vždycky objeví dvě tři děti, který se takhle budou 
držet za hlavu stylem „a já nevim“. Kdybych s takovým pracovala individuelně, tak to z něj 
prostě dostanu, vydoluju, ale jestliže budu mít deset…pětadvacet dětí katastrofa. Pak si 
myslim, že to nebude mít u těch slabších žádný efekt.  

Jste zastáncem názoru, že myšlení, jako určitou kvalitu, lze vyučovat a učit? 
Ano, určitě. Záleží ale i na tom, jaký metody se v tý škole používají. Třeba my máme 
činnostní učení, tvořivou školu. Pracujeme s dětmi tak, aby si všechno osahaly a přišly si na 
to vlastně samy. Takže u nás nějaký cílený rozvoj myšlení nebude už zas takový problém, 
protože my ty učebnice máme k tomu přizpůsobený. 

Nyní bych s vámi chtěla mluvit o přemosťování. Mám na vás otázku, zda kurz, kterým 
jste prošla, měl u Vás vliv na to, že nyní s přemosťováním pracujete jinak než dříve?  

Ano, to souvisí i s těma otázkama, jak jsem mluvila na začátku, že dřív jsem si to 
přemosťování vůbec neuvědomovala. Dělala jsem to, ale ne tak intenzivně, jako když už jsem 
to pak chtěla zkusit po tom kurzu…a z těch dětí lítala spousta věcí z toho praktickýho života, 
který si myslim, že ani ty děti kolikrát si neuvědomily, a to je hlavně v prvouce, teda. 

A jiné předměty, jakou máte zkušenost s přemosťováním v matematice, češtině…? 
No, to jsou mezipředmětové vztahy, to je vlastně norma, která patří do metod. Po FIE kurzu 
to dělám vědoměji a intenzivněji. Dříve jsem to brala jako mezipředmětové vztahy a to je 
součástí metodiky, teď to beru jako přemosťování. Říkáme tomu jinak, ale je to jedno a totéž. 
Ale dělám to intenzivněji a to přemosťování se snažím směřovat spíš do toho praktickýho 
života. 

Můžete uvést nějaký příklad? 
Třeba v matematice jsme brali čísla do dvaceti, říkali jsme si u toho, kde je všude používáme, 
kde se s nimi můžeme setkat. Děti mi začaly říkat, že čísla tramvají, domů, a tak dále…jinak, 
dříve, na to bych asi vůbec nenarazila. Nebo třeba v tý prvouce, teď jsme brali léto, tam děti 
čerpají všechno ze zkušeností, když se jich teda zeptám. Zase kámen úrazu je ten, že ty děti 
kolikrát ani nevědí, kam třeba jedou na dovolenou. Takže jsme si začali povídat o tom, že až 
pojedou, že se na to budu ptát…no a jeden chlapeček, co se nám teď vrátil, tak už byl 
nachystaný a všem nám vyprávěl, kde byl, v jakém městě a co tam všechno bylo a jak tam 
bylo a to jsme zase využili pro to, že jsme se bavili o létě a srovnávali jsme to…on byl na 
Kypru, takže jsme srovnávali počasí na Kypru a u nás. Vyvozovali jsme si jaké počasí je 
v teplejších krajích a tím pádem už se zase dostanete dál…třeba k tématu ovoce, jo. Jaké je 
tam, jaké sklízíme u nás…mluvili jsme třeba o mandarinkách, že u nás nerostou, jsou jenom 
v obchodě a opět jsem se ptala proč, no protože u nás je jiné počasí. Jedno vám navazuje na 
druhý a rozhovor se rozváže až tak, že je musíte brzdit. 

Jak vidítě práci s Feuersteinovou metodou, jeho instrumenty ve třídě? 
My tu máme děti,  který pocházejí z různých rodin, mají různý stupeň nadání a tak dále…to 
je tím, že jsme základní škola. S tadytěma materiálama, co jsme dostali, tak si myslím, že 
když by to byla nějaká elitní škola, tak jsou asi v pořádku, ale jakmile se jedná o děti, který 
jsou toho nadání ne valnýho, tak si myslím, že s tím bude velký problém. Pro globální třídu, 
kde je třeba pět slabších dětí, tak je to strašně náročný. A bude to strašně náročný hlavně 
pro toho učitele, protože nebude mít čas pracovat s jednotlivcema. 

Zkuste říci, proč jsou podle vás ty materiály náročný. 
No hlavně už třeba jen kvůli tý terminologii. Jiná práce bude třeba s těma instrumentama na 
druhým stupni, kde ty děti už jsou připravený, protože už měly geometrii ve druhý a ve třetí 
třídě, kdežto my tady s těma dětma probíráme akorát základní geometrický tvary. Takže 
z tadytoho hlediska to bude strašně náročný a některý děti zvládnou tvary v té první třídě. A 
přesto, když začínáme ve druhé třídě geometrii, tak to je strašně těžký…jenom třeba vyvodit 
úsečku, přímku. A tady v těch materiálech se s tím musí přímo pracovat a s ještě horšíma a 
složitějšíma termínama, takže pro malý děti se mi to zdá strašně náročný. 
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Vy zde na škole máte v plánu zavést to jako samostatný předmět nebo to chcete 
propojovat s různými předměty? 

Plánujeme vnášet to do hodin a k tomu mít aspoň jednu hodinu týdne, kde by se ty děti 
rozdělily aspoň na půlku a tam pak pracovat jen s tím instrumentem. Takže v těch 
předmětech by vlastně probíhala taková příprava, to přemosťování a tak dále a potom v té 
hodině by se pak pracovalo jen v té malé skupince s instrumentem. Uvažuje se o jedné nebo 
možná i o dvou, podle toho, jak se to vejde do rozvrhu. Ten instrument ale nejde dělat s celou 
třídou, protože ten efekt by byl absolutně pryč. 

Nyní bych chtěla ještě prohloubit něco, o čem jste mluvila na začátku. Říkala jste, že jste 
změnila způsob dotazování. Mohla byste mi uvést příklad, jak jste se ptala dříve a jak jste 
to tedy změnila? 

Tak já vezmu za příklad třeba tu prvouku. Mluvíme například o tom létu, takže jak se 
jmenuje roční období, oni mi řeknou léto. Teď se k tomu ještě ptám: proč se to jmenuje léto, 
proč svítí v létě sluníčko…, proč, proč, proč…. Ale nezaměřuju se jen na to proč, ale ptám 
se, když děti uvádějí příklady „co ještě a co ještě…“ a většinou je les rukou. Nutí je to 
k přemýšlení, protože jinak, když jim to naservírujete, tak oni seděj jako pecky. 

Takže dříve jste si to jim říkala co? 
Dříve jsme si je jen tak vyjmenovali. Vyjmenovali jsme si, že je jaro-léto-podzim-zima, řekli 
jsme si, jaké máme měsíce. Teď jsem se ještě ptala, proč se jmenují zrovna tak, jak se 
jmenují. A ono, když to děláme takhle, tak ono jim to třeba pomůže v tom, že si název toho 
měsíce líp zapamatujou. Už si to pod tím představí nebo si vzpomenou, ha povídali jsme si o 
tom, proč se to tak jmenuje a líp se jim to vybaví. Ale problém ještě vidím i v tom, že na to 
máme strašně málo času. Když pracujete takhle, to povídání zabere hrozně moc času, 
protože my jsme tlačený těma tématama, co musíme probrat za školní rok, a když bysme si 
takhle chtěli s dětma vyprávět…my musíme dělat v pracovním sešitě, my musíme dělat do 
školního sešitu, takže musíme za tu hodinu toho stihnout strašně moc a na to vybavování je 
strašně málo času, tím časem jsme strašně tlačený.  

Mohla byste uvést ještě nějaký příklad z češtiny, z toho, co jste po kurzu změnila? 
Co se týče češtiny, tak tam v první třídě se člověk nemůže moc odklánět. To písmenko si může 
vyvodit zase stejným způsobem, jako mi poskytuje to činnostní učení. Když s nima vyvozuju 
písmenko, tak to vyvozuju pohádkou. Přečteme si pohádku, hledaj tvar toho písmenka, třeba 
za domácí úkol v novinách, zkrátka tadyta Feuersteinova metoda v tý první třídě, co se týče 
čtení a psaní, tak moc využitelná není. Spíš v matematice a v prvouce. To jsou stěžejní dva 
předměty, kde teda se to dá, ale v tom českým jazyce... 

Jaké jsou vaše zkušenosti s přemosťováním u dětí? 
Velmi dobré, protože oni si strašně rádi povídaj. Ale říkám, akorát je špatný, že to musím 
kolikrát utnout. Člověk je taky musí brzdit, aby to bylo v tý linii, o čem se bavíme a musim 
třeba i opakovat tu otázku, aby se vědělo, co na nich chci, co mají vymýšlet, ale tyhlety malý 
děti, ty to baví. Myslim si, že třeba na tom druhým stupni, tam si z toho třeba budou dělat i 
legraci a budou u toho blbnout a vymejšlet nesmysly, ono to k tomu i svádí, protože, když 
učitel bude říkat, tak ještě něco vymyslete a ještě a ještě, tak budou vymýšlet hlouposti. Když 
ty malý děti vymyslej hloupost, tak je to spíš z takový tý nevědomosti, že třeba někde něco 
slyšely, ale teď to použijou špatně.  

Jakou máte zkušenost s vyvozováním a přemosťováním u slabších žáčků? 
Jo, chytaj se. Ale opět, v tý třídě je přebijou děti, kde to IQ je trošičku větší. Tady je strašně 
vidět, s kým se doma dělá a taky je vidět, když přijdou 1. září ze školky do první třídy, tak je 
vidět, z jaký mateřský školky přišly. Jsou tu děti, který přijdou do školy a neumějí písničku, 
básničku, neuměj čísla...ale většinou v tý školce, jestliže je předškolní výchova, tak ta čísla už 
nějak poznají, aspoň dvojku a jedničku, i když je samozřejmě neumějí psát. Některý děti 
umějí i porovnávat čísla. Nám tady pak hodně dlouho trvá, než se to teda dá do stejný linie. 

Vrátím se teď opět k Instrumentálnímu obohacování, máte pocit, že jste si z kurzu něco 
odnesla i do Vašeho běžného, neprofesního života? 

Strategie. Že si k věcem, co dělám, vymýšlím strategie. Ne, určitě, dřív člověk taky dělal to, 
že si říkal, teď udělám to a pak tohle, ale neuvědomovala jsem si, že je to vlastně ta strategie, 
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že je to strategický myšlení. A kolikrát jsem se teď přistihla, že jsem si říkala, tak jakou tu 
strategii vymyslím, dřív jsem to tak nikdy nenazývala, ale teď to mám tak nějak víc vědomě. 

Zkoušela jste to i s dětmi v hodinách, víc je vědomě vést k formulaci strategií? 
No, oni děti mají vlastně vytvořený strategie, co se týče celýho vyučování. Třeba vědí, že 
když jdeme psát, tak že si všechno musej uložit na hromádku, pak si otevřít sešit, pak si 
vyndat pero. Tak to jsou takový strategie, který se vlastně vyvozujou během celýho školního 
roku.  

Já jsem tou otázkou ale spíš myslela, zda jste si jich někdy zkoušela ptát, ať Vám oni samy 
to ústně formulují? 

Jo, to jsou slovní úlohy. To se dělalo vždycky zcela normálně, akorát, že se to teda nikdy 
nenazývalo strategií. Třeba, když se řeší slovní úloha, tak samozřejmě dítě ví, že si ji nejprve 
musí celou přečíst, pak si to znázorní třeba do číselné osy, pak udělá výpočet, pak napíše 
odpověď. To je strategie, kterou, když nezná, tak špatně tu úlohu vyřeší. 
 

Dobře, děkuji Vám za rozhovor. 
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ROZHOVOR  EI/5 

Aprobace: učitelství pro první stupeň ZŠ 

Počet let pedagogické praxe: 15 
 

Chtěla bych s Vámi mluvit o kurzu FIE I a chtěla bych Vás požádat, zda byste ho mohla 
stručně zhodnotit, jaký ten kurz pro Vás byl? 

No, my jsme se o tom kurzu dozvěděly (skupina šesti vyučujících – pozn. LM) strašně pozdě, 
takže začátek byl takový nejistý, bych řekla. My jsme vůbec nevěděly, do čeho jdeme pořádně. 
Nás tam nahnal pan řiditel. My jsme o tom nevěděly vůbec nic a vlastně sedm nás bylo, co nás 
na jarní prázdniny nahnal na nějaký kurz, s tím, že se to tady vlastně pak bude provozovat. No 
a my všichni jsme z toho byly takový překvapený, vůbec jsme nevěděly nic, říkalo se, že je to 
prý nějaká izraelská metoda a my vůbec netušily, do čeho jdeme. A teď jak byla ta otázka? 

Zda byste mohla zhodnotit, jaké to pro Vás bylo? 
Ze začátku jsem si vůbec nebyla jistá, že mě to nějak jako osloví, nebo o co vůbec jde. Já 
myslim, že postupem času většina z nás přicházela na to, že to do tý svý praxe budeme moci 
nějak zařadit, ale spíš jsme pořád nevěděly jak, my jsme nikdy neviděly práci s těmi 
instrumenty v praxi. My jsme viděly jen to, co nám říkala ta paní profesorka, ale nevěděly 
jsme, jak to zařadit do tý běžný výuky. 

Mohla byste vypíchnout hlavní přínos, co Vám ten výcvik dal? 
Asi, že s dětma budu víc...nebo takhle..., že jim ty otázky nebudu zodpovídat sama, ale nechám 
je déle přemýšlet. To bylo pro mě to nejdůležitější, protože přeci jenom oni ty prvňáci, než 
z nich někdy dostanete nějakou tu odpověď, tak už si někdy radši zodpovíte sama, ale myslim, 
že když trochu dýl počkám, tak oni to jsou schopni zodpovědět sami, i když teda až po tý 
chvíli. 

A ještě nějaký přínos, něco, co považujete pro sebe z toho kurzu za důležitý? 
No, to nevim. Já se na ten rozhovor vůbec nepřipravila...nevim. Kdybych to mohla srovnávat 
třeba teď s tím Basicem (kurz FIE-B absolvován v době uskutečnění rozhovoru – pozn. LM), 
tak si myslim, že tohle bude pro mě užitečnější než to první, protože tohle je pro ty mrňousky. 
Já nevim, no přínos….to nevim…asi to více času a hodně vyvozovat, vyvozovat, vyvozovat. 
Taky se mi strašně líbí to přemosťování, dávat to do toho běžnýho života, protože na těch 
zkušenostech se to asi nejlépe ukáže nebo spíš to oni nejlépe pochopí. Zakládám teď hodně na 
zkušenosti dětí, to si myslim, že to je pro mě takový hlavní přínos. 

Bylo v kurzu něco pro vás zcela nové? 
No, já bych řekla, že úplně nové ne, že mě to jakoby ještě víc jako prohloubilo, že to, co 
dělám, snad dělám správně. Že to ale, jak řikám, musim trochu měnit, třeba s tim déle počkat, 
že u těch dětí je to hodně o těch jejich zkušenostech, vím teď, že nesmim být tak netrpělivá, že 
musim zpomalit svou vlastní rychlost, ale jinak si myslim, že se to jakoby nasadilo na to, co už 
dělám. 

Vnímáte u Feuersteinovy metody nějaká problematická místa, myslím ve vztahu ke školní 
práci? 

Mně ze začátku přišlo hrozně těžký, teda...ale ona to paní profesorka vysvětlovala, že když 
budeme dětem říkat: „pravý úhly a rovnoramenný...“, že oni to prostě všechno pochopí...no, 
mně ty pojmy...možná, že to je strašně složitý. Nevim, třeba má pravdu v tom, že když se to u 
těch dětí bude používat pořád, že si na to navyknou, ale nevim. 

Takže, pojmově náročné?  
Ano, přesně tak, pojmově náročný, no. Protože tam je hodně těch pojmů, a pokavad ty děti je 
nikdy předtím neslyšely, tak to bude...no, možná, když je budete od samého začátku stále 
s nimi opakovat a opakovat, tak oni na to najedou, no, i když asi jak který.... Myslím si, že 
právě říci „rovnostranný“ a vysvětlovat jim úhly, že to v tý první třídě...nevim. To si já 
nedovedu vůbec představit, takhle bych to řekla. 

A jak Vám připadají ty materiály, které tahle metoda poskytuje, pro školní práci? 
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Asi se budu hodně opakovat, ale pro mě jako pro elementaristku je ta jednička pro děti 
strašně náročná a asi nejvíc v těch pojmech, to už jsem řikala. Víte, jak jsme do toho poprvé 
šly a vlastně jsme, opravdu jsme vůbec nevěděly do čeho jdeme. Ze začátku nám to přišlo...to 
jsme všechny tak na sebe koukaly, jestli nám to vůbec k něčemu bude...to myslim, že většina 
z nás, že jsme tak jako nevěděly. Ale kdyby všechny ty holky prošly tim Basicem. Já si myslim, 
že třeba pro mě byl ten Basic mnohem podnětnější než ta jednička, pro mě jako pro 
elementaristku určitě. Jinak ty materiály mi připadaj pro děti zajímavý, myslim, že je to bude 
bavit. 

V čem vnímáte naopak potenciál této metody pro školní práci? 
Že se tam hodně zakládá na těch zkušenostech. 

Zkušenostech v jakém smyslu? 
Ve smyslu toho přenášení toho učení do běžného života. Myslim si, že na ty zkušenosti při 
učení až zas tak nedbáme, každé to dítě má jinou zkušenost...no, ale my zas máme osnovy, 
které musíme...a říkám si, že právě, kdyby se člověk aspoň chvilku s těma dětma bavil o jejich 
zkušenostech, že by třeba v tom našel něco pozitivního, něco, co tomu dítěti prospěje a vlastně 
na tom založí třeba i svou výuku, něco, co s těma dětma je třeba probírat, no.  

Inspiroval Vás tento kurz k nějakým konkrétním změnám ve Vaší práci? 
To se přiznám, že zatim ne, my teď vlastně na to teprve budeme najíždět do těch prvních tříd. 
Nemyslim si, že bych po tom kurzu hned začala nějak jinak, to teda asi ne, to jsem teda asi 
nezačala.  

Zkoušela jste v té době po kurzu něco z Feuersteina vědomě vnést do hodin? 
Přiznám se, že ne. Víte, my jsme z toho byly takový spíš rozpolcený a ještě tam přišla ta paní 
XX...a my jsme chtěly s holkama vědět, aby nám tedy řekla, jak to jako zařadit do tý výuky. 
Mně by se nejvíc líbilo, kdyby byla někde nějaká paní učitelka, která už to dělá a já si k ní 
sedla a chvilku jí pozorovala, abych malinko tak tu inspiraci...Protože, jak jsme se bavili jako 
všichni, a když jsem to jako tak pozorovala, tak tam byly hodně takový jako dospělácký 
názory, bylo to takový někdy až nedětský, my jsme šli tak hodně do hloubky... 

Myslíte při tom kurzu? 
Ano, na tom kurzu. Ale s dětma takhle pracovat nemůžete, to z nich nevydolujete. Takže mě by 
se líbilo sedět někde v koutku a spíš jako nějakou inspiraci získat. 

A jak Vy to plánujete s tou novou výukou? Máte tam vyčleněnou hodinu na práci 
s instrumenty? 

No, zatim ne. To bude takový experiment. Jakoby v průběhu vyučování...třeba matika, to 
vůbec by neměl být problém. Třeba vyvození toho čtverce, no ten začátek, něco z těch Bodů a 
ty chyby, že jo, že tam je něco špatně, navíc, to by snad ještě šlo. My se budeme s kolegyní 
vždycky domlouvat, co z toho budeme zkoušet, abysme je pak odevzdaly tak nějak nastejno. 

Přispěl tento kurz k nějakým změnám i ve Vašem běžném životě… v myšlení nebo 
náhledu na věci, které se ale netýkají školy? 

No, já nevim, to si nějak nevzpomínám. 
Další otázka zní, nakolik jste zastáncem názoru, že lze měnit charakter kognitivních 
schopností u dětí, v tom smyslu, v jakém o tom mluví Feuerstein a jak se o tom hovořilo na 
kurzu? 

On je problém ten, že těch dětí nemáte ve třídě dvě nebo tři, že jo. Kdyby se člověk těm 
slabším mohl věnovat vyloženě individuelně, tak by je asi vytáh, podle mě by je trošičku 
rozvíjel ty jejich kognitivní funkce, ale nevim v rámci tý třídy, do jaký míry tohle jde. Navíc, 
když s nima nepracujou doma, tak vy to tady už holt nezachráníte v rámci čtyř hodin, který 
s nima máte se to určitě nezachrání. Ještě kdyby třeba někdo s nima pracoval dejme tomu 
navíc, my bysme tu něco dělali a ještě by to dítě mělo někoho, jakoby individuálně, tak asi by 
to šlo. Ale říkám, že v rámci tý výuky, že to je problém. 

A myslíte si, že lze učit myšlení jako takové? 
No, jestli učit…určitě ty děti musej bejt vedený k tomu, aby přemejšlely a to ve škole snad 
jsou. No…i když některý… Ale jo, myslim si, že zrovna třeba ty instrumenty, ty by nám v 
tomhle mohly pomoct, protože tam se to myšlení rozvíjí plánovitě. 
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Když ale pomneme instrumenty a vezmeme běžné předměty. Myslíte, že ten Feuersteinův 
přístup lze uplatňovat napříč všemi předměty? Nebo to vidíte jako možné jen někde, 
někde víc jinde míň? Třeba jak jste mluvila o té matematice? 

No, já bych řekla, že právě v matematice až tolik ne. Já bych to viděla hodně hlavně v tý 
prvouce, možná v českym jazyce taky, protože to je hodně o mluvení, že jo, ale nejvíc asi v tý 
prvouce, protože tam se probírá, že jo rodina, tam jsou ty vztahy rodinný, takže tam bych 
řekla, že je to uplně tomu nastavený. Ale v tý matematice, no, my jsme třeba s pani 
profesorkou nesouhlasily, že třeba násobilku, jakože vyvozovat a neučit se jí nazpaměť. Já 
teda jsem zastáncem toho, že tu malou násobilku se musí naučit nazpaměť, že když se prostě 
kdykoli zeptám dítěte, kolik je 3x6, tak mi prostě odpoví 18 a nebude o tom dál přemýšlet. Já 
myslim, že ta malá násobilka je základ úplně všeho, to je základ velký násobilky, dělení 
jakýhokoli, trojcifernýho, dvojcifernýho. Možná je to i tim, že my jsme k tomu tak nějak byli 
vedení. No, my si samozřejmě s těma dětma i kreslíme, když třeba děláme slovní úlohy, třeba 
dneska jsme si rozdělovali – pošťák měl devět dopisů a dal každý do jedný schránky, takže 
kolik bylo schránek?...jo, to jsme zrovna dělali, že 9x1 je devět. Pani profesorka sice řikala, že 
to násobení jednou by mělo být uplně první, ale my to zrovna děláme až uplně nakonec. Oni 
umějí do pěti a teď začínáme nulou a jedný. A ve třetí třídě jsou pak šest, sedm, osm, devět, 
deset. 

Je ještě něco, u čeho máte pocit, že to tím vyvozovacím způsobem nejde? 
No, já neřikám, že to v matematice vůbec nejde, mně se třeba líbilo, to jak jsme mluvili, že si 
musíme zapamatovat obsah čísla, ale to si myslim, že i tak s dětma hodně děláme, vždycky jim 
řeknu, přines mi čtyři tužky, knoflíky...atd. Ale myslim, že v tý první a druhý třídě je stěžejní ta 
násobilka a tam si myslim, že to musí jít přes tu paměť. U sčítání a odčítání, tam to určitě 
nějak lze, u rozkladu těch čísel. 

Dokážete si představit tento způsob vyučování v češtině? 
Třeba myslíte, jako, co nám jaké písmenko připomíná...a tak? 

Ne, mám na mysli obecně váš názor na využitelnost Feuersteinova přístupu, tak, jak jste 
s ním byla seznámena na tom kurzu, ve výuce češtiny v první a druhé třídě. 

No, tak třeba, ale to já tak s dětmi vždycky dělám, že jim třeba napíšu velký tiskací A nebo i 
celou abecedu a rozdám jim to a oni si s tím chvíli hrajou a pak dodělají, že třeba B jim 
připomíná brýle, tak to tam dokreslí, co jim který tvar připomene, tak takovymhle stylem. No 
nevim, pak mám ke každýmu písmenku třeba básničku na čtyři řádky. Ono se v tý češtině 
začíná vlastně uvolňovacími cviky a do toho už se začíná i číst písmenko M, což si myslim, že 
je takový dost těžký písmenko, no a k tomu pak oni přidávají další samohlásky.  

Nemáte z toho kurzu nějaký nápad, jak konkrétně propojovat toto učení s instrumenty? 
To teda nevim. Možná mě vždycky něco napadne, když bych to měla třeba nějak před sebou a 
na tu hodinu se chystala, ale takhle, to nevim, no. 

Nyní bych chtěla mluvit o přemosťování. Pracovala jste s tím ve stejné míře i dříve nebo 
se u vás tím kurzem něco změnilo? 

Pracovala jsem s tim, určitě, ale málo. Určitě se teď víc snažim to tam zapojovat. Hlavně ono 
každý dítě nějakou tu zkušenost má. Když pak jeden jakoby něco ťukne, tak ty další se hned 
přidávaj. Víte, oni v tý první a druhý třídě jsou děti, který pořád chtějí něco řikat, něco vám 
sdělovat, oni by nejradši si povídaly celou hodinu, že jo...co maminka já nevim, co, kde.... 

Můžete uvést nějaký příklad, jak a kdy se v hodinách snažíte o přemosťování? 
Tak třeba zrovna ty slovní úlohy, to je hodně spojený i s tou češtinou, s tím povídáním, a chci i 
aby si oni sami vymýšleli slovní úlohy, ne žádný složitý, že jo, třeba na 2+2, ale myslim, že 
třeba z těch dvaceti jich takových patnáct nějakou slovní úlohu vždycky vymyslí. 

Máte pocit, že u některých předmětů jde s přemosťováním pracovat snáze než u jiných? 
No, v tý prvouce, tam je to jasný. Tam to nejlíp jde. Pak asi český jazyk a nakonec ta 
matematika. Protože ta matematika, já nevim, ona sice pani docentka řiká, že ne přes to 
pamětní počítání, ale já si myslim, že tam ...no, nevim. Asi je to tim, v čem já byla odchovaná. 
Určitě přemosťovat tam lze, ale u mě je to hodně i přes tu paměť. 
 
Děkuji Vám za rozhovor. 
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ROZHOVOR  EI/6 

Aprobace: učitelství pro první stupeň ZŠ, předškolní výchova 

Počet let pedagogické praxe: 38 
 

Chtěla bych Vás proto požádat, zda byste mohla ten kurz stručně zhodnotit, jaký kurz pro 
Vás byl? 

Velmi přínosný, kurz se mi líbil. Já pani docentku znám, protože jsem vlastně u ní studovala a 
v podstatě, ať člověk chce nebo nechce, když člověk do sebe něco vsákne, tak ať chce nebo 
nechce, tak to zase nějakým způsobem vydává, takže mně to nebylo naprosto cizí. 

A mohla byste zkusit říci, jestli tam bylo něco pro Vás nové? 
No, v postatě když učíte takový leta, jako mám já za sebou, tak zjišťujete na takovýhle kurzech 
nebo na různých jiných místech, kam si přijdete pro něco novýho, že vlastně je to jakoby něco, 
co se z jinýho pohledu nebo z jinýho úhlu dělalo dřív a teď se to jenom tak jakoby přepracuje 
nebo přehodnotí, možná, že se k tomu i něco nového dá a pak teda s tim začne někdo támhle, 
strašně bouřlivě, ale v podstatě, já si myslim, že i tendleten pan profesor Feuerstein na svých 
zkušenostech staví a vlastně vychází z toho všeho, co poznal, což vlastně každý dobrý učitel, 
ačkoli si to ani neuvědomuje a třeba to neumí takhle sesumírovat a dát do nějakýho systému, 
celku, takže to v podstatě každý dělá, ani si to neuvědomí. 

Zkuste mi říci, co bylo pro Vás hlavním přínosem? 
No, takhle, hlavním přínosem…No, jak říkám, takové to utvrzení v tom, co člověk leta dělá a 
pohled na to z jiné strany. 

V čem vnímáte největší potenciál té Feuersteinovy metody ve vztahu ke školní práci? 
Určitě svym způsobem, tam je dobrý to, že vlastně to pomůže i dětem, který se nedokážou 
třeba až tak logicky...to jejich myšlení, nedokáže se tak rozvíjet samo o sobě a tady je vlastně 
svým způsobem donuceno k tomu logicky na to ze všech stran přijít. A to myšlení dětí 
zplastičťuje, jo, asi tak bych to řekla. Navíc jsou tam i věci takovýho rázu, že...mně se vždycky 
líbilo, když jsem studovala...nebo ne studovala, ale sledovala, dívala se na to, jakým 
způsobem se kde jinde učí, tak mně se hrozně líbí takový ten globální náhled na výuku, jo. 
Nikdy se mi nezdálo, že je správný všecko v jedný lajně, když máme dějepis, dívat se na to jen 
očima dějepisu, když máme češtinu nebo literaturu, dívat se na to jen očima češtiny, ale to 
nejdůležitější je dělat to všechno vlastně v tom globálu. A ten Feuersteinův systém je ten 
systém, kterej k tady tomu vede. Teda, takhle si to já myslim, možná, že ne, možná, že jsem to 
pochopila špatně, ale tak se na to dívám já. 

Mně jde ale právě o to, jak vy to vnímáte. A v čem naopak vidíte problematická místa této 
metody? 

Třeba si myslim, že aby nedocházelo k tomu, aby v tom právě nedocházelo, že v některých 
chvílích, když třeba řešíte určitou úlohu, aby nedošlo k tý úplný konkretizaci. Asi by to mělo 
vést spíš k tomu globálnímu náhledu. Jako třeba, dítě se soustředí na tu naprostou preciznost 
toho provedení, jak se tam spojujou ty body a už zapomíná, že by se na to mohl dívat, jo i z tý 
druhý stránky. Jo, ale jako to je jenom můj pocit. No, a taky tak jako nemůžete pokaždý nebo 
nemůžete ke každýmu jídlu dát, já nevim, mlíko nebo sladkou limonádu, tak nemůžete vždycky 
za všech okolností používat každou metodu. Víte, ono se to...jak se to hodí, jak to kde 
potřebujete, jak vám to zrovna pomůže. 

A kdybyste mohla zhodnotit charakter těch materiálů, jejich náročnost a podobně? 
Jo, tak to si myslim, že děti maj úžasný schopnosti, my je často nedokážeme jako i vidět, jo a 
ty děti, oni se pak jako prosadí, ti co umí. Ty, co neumí, ty pak teda zůstanou stranou, no a 
právě, mně se zdá, že je to takový přiměřený, že určitě je to na základě zkušeností, co asi tak 
ty děti v tom věku zvládnou. 

Mohla byste je zhodnotit nějak konkrétn ěji ve vztahu k té škole? 
No, já si myslim, že by se to dalo využívat i takhle ve škole a prostě by to vedlo i k takový 
určitý soustředěnosti, ke zklidnění toho dítěte v tý hodině, třeba jenom na chvilku, vždyť se 
nemusí, jak to říkala i pani profesorka Pokorná, to se může dělat jen tu patřičnou chvíli, když 
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se věnujete tý jedný věci. A já si myslim, že je to dobrý z toho důvodu, že děti jakmile dostanou 
práci, oni se dokáží okamžitě zklidnit, soustředit, úplně to tak srovnat...jo, pokavaď nemaj 
něco, co je jako zklidní, pak je tu pořád ta roztěkanost a tohle je myslim dobrá věc.  

Hodnotíte ty materiály jako pro školní práci vhodné? 
Určitě, nevim, jestli uplně v týhle podobě, jestli by se třeba nedalo nad tim zamyslet a třeba 
udělat jenom menší kousíčky, protože my jsme vždycky dostali celou stránku, ale pani 
docentka řikala, že to se dá střihat, všechno s tim dělat. Jenže je blbý, že ty materiály nemáme, 
takže člověk s tim moc nemůže, musíme počkat, až nám je škola koupí. 

Inspirovalo vás absolvování kurzu k nějakým konkrétním změnám ve Vaší práci? Děláte 
pod vlivem kurzu něco ve výuce jinak? 

No, takhle, úplně ani trošku jinak ne, ale už teďka uvědoměle jsem si uvědomovala, že teda 
vždycky se snažim na problémy dívat se z vícero stran. To jsem ale dělávala vždycky, protože 
já jsem si řikala, tak dítě tohleto z týhle strany nechápe, tak já jsem přemejšlela, jak jinak jim 
to podat, aby teda všechny děti pochopily látku a hledala jsem různý cesty, jak se k tomu 
dopracovat, jo. Po tom kurzu jsem si to jako začala uvědomovat, že to jako dělám prostě 
vědomě. Předtim to bylo takový, že jsem zkrátka hledala cesty, ale ten kurz mi pomohl v tom 
že už vim, že je dobrý takhle postupovat a že u každýho problému se tímhle způsobem můžu na 
tu výuku připravit. 

Tím jste vlastně zodpověděla už moji další otázku, jaké jsou prvky z toho kurzu, které 
vědomě vnášíte do hodin? Je ještě něco takového kromě toho, co jste právě popsala? 

No, člověk pak o tom víc přemýšlí, třeba jak klade otázky. Protože ono položit otázku 
neznamená dostat takovou odpověď, jakou čekáte. Ono záleží jenom na tom, jak to řeknete, 
ono stačí jenom intonace, a už je to uplně o něčem jinym. A to samý třeba přehození slova, 
člověk si jako dává pozor na všechno. Nebo teda ve chvíli, kdy je...jo, když je všechno v takový 
pohodě, tak možná i moje pozornost poleví, ale když najednou začnu vidět, že něco tam je, 
něco hapruje, neni to všecko, tak jak bych si to já představovala, tak už začínám třeba díky 
tomu školení trošku uvažovat jinak. Řikám si: „ Jé tak to musim jinak, protože...“ a tak dále. 

Přispěl ten kurz v k nějakým změnám i ve Vašem životě, mám na mysli neprofesním? 
Já, abych vám pravdu řekla, tak díky tomu, že teda jsem si dodělávala ten postgraduál, tak 
strašně moc věcí mi pomohlo tam a mně tohleto připadalo, jako když svým způsobem pani 
docentka, do jistý míry, z ní to prostě vyzařovalo, jo. A přestože nám možná na škole neřekla, 
že teda tohleto je tato metoda, tak ale cítíte to, že tam něco je...určitě. Určitě to všechno se 
vším souvisí a prosakuje to a člověku to dává i ... i já se snažim dívat se na věci jinak, ale já se 
o to snažím už dlouho. Víte, já už mám určitý léta za sebou a určitý zkušenosti, ono víte, když 
je člověk mladej, tak na všechno kouká jinak. Pak přijdete do určitýho věku a leccos 
přehodnocujete, taky se vám něco stane, máte uplně jiný hodnoty a jinak se na všechno díváte 
a to vás tak jako vede v tom životě a pro mě vlastně tohleto mi bylo...aniž bych tušila, jo, že to 
i ze mě je. Možná, že to zní nadutě a pateticky, ale já díky tomu, že jsem absolvovala tu fakultu 
pedagogickou, tak tam se vlastně všechno na tyhle nový metody váže a ono to nějak se vším 
souvisí. Takže já tenhle přístup mám tak nějak v sobě. Jinak to říct neumim. 

Nyní bych s Vámi chtěla mluvit o přemosťování. Pracovala jste s tím ve výuce vždycky, to 
znamená i dříve, před kurzem? 

Nedělala jsem to vždycky, ale naučila jsem se to, protože i tohle je vlastně obsahem výuky na 
pedagogický fakultě a zřejmě se to používá ve vícero oblastech, tak trošku jsem to začínala 
dělat. 

A vlivem feuersteinovského kurzu – změnila jste něco ve smyslu práce s přemosťováním? 
No, díky tomu kurzu jsem to úplně přijala za vlastní. 

Jaká je Vaše zkušenost s využíváním přemosťování v různých předmětech?  
Já bych ani neřekla v předmětech jako spíš v oblasti poznávání. Jo, tam jde o to, co učíte. 
Když jde přímo o konkrétní věci, jako teď třeba jsme přímo měli tělesa, tak tam to člověk 
přemosťuje snadno, ale udělejte to s nějakou…no třeba, s nějakou myšlenkou, když třeba učíte 
děti nějaký abstraktní věci, tak to pak už není tak jednoduchý. Ale já myslím, že jsem se to 
naučila užívat skoro všade, pokavad si člověk dá tu práci a námahu s vymýšlením příkladů. A 
ty děti jsou teda někdy docela nápaditý, takže pak se k něčemu člověk dopracuje, jo, musí je 
člověk těmi svými příklady trošinku postrčit někdy. 
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Jste zastáncem názoru, že lze kognitivní schopnosti měnit?  
No, po pravdě nevim. Nejsem takový odborník, co se týče tý psychologie, ale já si myslim, že 
jestliže to dítě má schopnosti a třeba je jenom jakoby zanedbaný, tak se i v tý běžný škole 
naučí. A když nemá, tak je to hrozná práce, jak pro učitele, tak pro dítě a ty výsledky potom 
jsou teda, no obdivuhodný, když už k něčemu to dítě dotlačíte. Ale určitě ten co má ty slabší 
schopnosti by se horko těžko dostal na ten průměr a velice snadno se na něj dostane ten, co 
má ty schopnosti vyšší. Co si budem říkat, každý nemá z hůry dáno. 

Já bych tu otázku ještě upřesnila, měla jsem na mysli, do jaké míry si myslíte, že Vy jako 
učitelka máte šanci prostřednictvím výuky zvyšovat nebo nějak ovlivňovat kognitivní 
schopnosti dětí? 

No, to jsem právě nedořekla, u těhletěch slabších je potřeba individuelní práce, ale opravdu, 
jinak nesvedete nic moc. A ještě takhle, záleží hodně i na jeho dalších vlastnostech, pokud je 
ten žák zlobivý, v uvozovkách, tak prostě potřebujete s nim extra stranou pracovat. Třeba teď 
jsem měla takový dítě, který nebylo hloupý až tak, že by se nebylo schopný něco naučit, ale 
právě ono svým způsobem vybočovalo tím, že nedokázalo ty znalosti do sebe vstřebat a pak je 
vydat. Obtěžoval svý okolí tím, že zlobil, vyrušoval, vykřikoval, dělal všechno jiný než tu 
zadanou práci, jo a to jsou momenty, kdy já třeba si vezmu dítě extra třeba i po vyučování a 
pracuju s nim a ono mi dokáže třeba něco krásně a správně vypočítat, odpovídá dobře, vidim, 
že to teda není marná práce a teď jsme zase ve třídě a ono je zase jako kdybyste házela hrách 
na zeď. Prostě takový děti by asi měly mít do jistý míry možnost tý individuální výuky. Jenže 
škoda, že v našem školství není tolik peněz…no, nebo aspoň možnost nějaký tý výuky, kde je 
míň dětí, a kde on si nebude dokazovat právě tímhletím chováním to, že on se do toho 
kolektivu hodí, když ví, že svýma schopnostma nezvládne to, co zvládnou jeho vrstevníci, a pak 
si teda tím nevhodným chováním dokazuje, že má v něčem navrch. 

A myslíte si, že je možné myšlení jako takové učit? 
No víte, kdybychom si mysleli, že to vůbec nejde, byli bychom tu asi zbytečně. Každý ty své 
limity má, ale každý se tou výukou trochu rozvíjí, i ten slabší i ti nadaní. Ale budu se 
opakovat, ve škole ty výsledky hodně závisí na tom počtu. 
 
Dobře, děkuji za rozhovor. 
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ROZHOVOR  EI/7 

Aprobace: učitelství pro první stupeň ZŠ 

Počet let pedagogické praxe: 23 
 

Chtěla bych, abyste zavzpomínala, na kurz, kterým jste prošla a stručně zhodnotila, jaký 
ten kurz pro Vás byl? 

No, určitě to byly nový poznatky, se kterýma jsem se setkávala asi minimálně, s nějakým 
takovým tím způsobem práce, takže mě to spíš obohatilo a bylo to pro mě takový…že následně 
člověk chtěl zkusit, jak budou děti reagovat na některý věci, přestože jsem neměla v ruce ty 
instrumenty, tak se to dalo využít vlastně i následně. 

Vzpomenete si, co konkrétně jste si vyzkoušela? 
Takový to různý vyvozování nějakých pojmů, se kterýma se ty děti setkaj a vlastně těm pojmům 
dostatečně nerozumí, což se mi stává docela často. Najdeme nějaký slovo v češtině, a teď, 
protože já ty děti mám vedený tak, že oni…já řikám, jakmile nerozumíte slovu, musíte se na to 
zeptat. No a některý se třeba ani neptaj, protože to jsou takový ty co chtějí všechno rychle 
rychle mít hotový, ale když se třeba já ptám, protože, my když čteme, tak já si poznámky 
dělám, a pak se ptám, a zjistím, že ty děti nevědi. No, a třeba se tam objeví slovo, který má 
tucet významů. A to právě pak se vyvozovalo, co by to mohlo tak asi všechno být, co to 
znamená, od čeho to slovo vzniklo, a to se právě ihned následně po tom školení pro mě to 
nebylo tak těžký to s nima vyvozovat. Čím je to časově dál po tom školení, tím je to pro mě míň 
snadný, protože to opakovaně nedělám takovýmhle způsobem cíleně, tak jsem si to akorát 
zkusila, a pravdou je, že teda dělám to čím dál míň a obávám se, že pokud s tou metodou 
nebudu pracovat, tak…no, už tam nemám ty nápady, to co se tady s pani docentkou probíralo, 
jakym způsobem ona nás na to naváděla, tak víceméně v tu chvíli člověku to bylo absolutně 
jasný a všechno, řikal si, to bude v pohodě, ale čím dál je člověk od toho, tím míň to zařazuje. 
Proto si myslim, že když s tim nebudu pracovat pravidelně, tak s tim hrozně vypadnu a nebudu 
mít pak tu možnost to využívat. Proto si myslim, kdyby my jsme to tady měli realizovat, že 
nějaký metodický vedení v tomhle smyslu by asi bylo potřeba. 

Mohla byste vypíchnout, co pro Vás bylo na kurzu největším přínosem? 
No, tak trošku taková ta změna toho myšlení. Přestože učim léta a člověk má něco najetý a 
občas chodim na nějakou tu tvořivou školu a nějaký jiný tyhle věci, abysem získala nějaký 
nový poznatky, protože jako načíst to někde sama je docela problém…takže řekla bych taková 
ta změna způsobu toho myšlení. 

Mohla byste to konkretizovat? V čem vidíte u sebe tu změnu myšlení a změnu přístupu? 
Takový to vyvozování, to přemosťování s tim jsem jako tolik nepracovala. Tam se pracuje 
s nějakejma pojmama, který ať v matematice, ať v přírodovědě, ať v češtině, vždycky je musíte 
nějak těm dětem vysvětlit…a takovej ten náznak toho přemosťování, kde se s tím ty děti už 
mohly setkat, tak jako vždycky v tom vyučování je. Ale v týhletý míře, když se to vlastně…a to 
mi připadalo vlastně, jako že tady mě to navedlo, že s těma dětma to musí člověk pořád dál a 
dál probírat, dál přemosťovat, protože oni si musej uvědomit, že vlastně si propojujou ten 
život praktickej s tim životem školním. Že to neni jen o tom, že se musej něco naučit, 
odpřednášet to pani učitelce a tim to končí a to je škola. Ale aby věděly, že jim je to k něčemu 
dobrý. Řikám v matematice strašně bojujeme se slovníma úlohama. Děti stále chtěj vidět jen 
ty příklady. Ale takový to, že se s tim setkávaj i normálně, když jdou nakoupit, když jdou 
někam soutěžit, že to není jen o té úloze, kdy oni hledaj ty čísla, co s nima maj udělat, jestli 
sečíst, odečíst, vynásobit, vydělit, ale že to je o tom zamyslet se nad tím, že se neustále s tim 
setkávaj. Takže i třeba v tý matematice, v těch slovních úlohách, tam jsem to přemosťování 
ještě rozšířila, abych je víc na ten praktickej život navedla. 

A používáte tedy přemosťování po kurzu víc? 
Neřekla bych, že to používám teď nějak víc. Zkusila jsem si to bezprostředně po kurzu, když to 
člověk tak nějak zažíval. Víceméně, jak jsme si dělaly poznámky, tak jsem si už hned pro sebe 
vypíchla, co bych si hned chtěla zkusit na těch dětech a to jsem si vyzkoušela, ale během toho 
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měsíce jsem vlastně zase ustoupila a vrátila se…no, sice, možná něco z toho tam zůstalo, ale 
nemyslim si, že bych to nějak využívala. Já si pořád myslim, my už jsme to tady řešili s pani 
doktorkou XX, která by jako nás měla tady v tom podpořit, a myslim si, že jestliže bych měla 
dělat Feuersteina, tak bych k tomu ty instrumenty měla mít v ruce. Jo, to znamená, což by i do 
budoucna tady tak mělo vypadat, že bysme pracovali s těma instrumentama a od toho by se to 
odvíjelo. Já to ještě neumim začlenit do tý výuky. Takovýto, kde to využít, jak řikám, tam, kde 
mě to v tu chvíli napadlo, během toho školení, tam jsem si to zkusila, ale toho bylo poměrně 
málo. Člověk by potřeboval nějaké vedení. Nám bylo řečeno, že pokud na to najedem, tak ta 
pani XX by se podívala na náš učební plán, co bysme jí vypracovaly a ona by s námi 
konzultovala, kde si myslí ona, že by to šlo využít a v tom je moje představa toho metodickýho 
vedení. 

Představa zavedení FIE na té vaší škole je konkrétně jaká? 
No, ona to byla taková akce, kdy jsme to neměli z počátku vůbec promyšlený a víceméně 
základ toho je, abychom byli proškolený, a aby se nakoupily instrumenty. Tak si myslim, že by 
se postupně mělo přemýšlet o tom, jak to zařadit do tý výuky. Takže první naše idea, na čem 
jsme se prozatím usnesli s pani doktorkou XX je, že bysme začali v těch nejnižších ročnících, 
první, druhá třída s tim Basicem. Jo, a že bysme ty instrumenty postupně přidávali do těch 
dalších tříd, že nemá cenu s tim začít pracovat ve všech třídách najednou. S tim, že pak by ale 
bylo strašně složitý to propojit, kde jsme skončili, kdo co udělal v těch instrumentech a na to 
nějakým způsobem navázat tou naší výukou. Ale aby součástí toho byla i ta práce s tim 
instrumentem. 

Když se zamyslíte nad kognitivním přístupem k výuce, který vlastně Feuersteinův přístup 
představuje, myslíte si, že je to přístup předmětově vázáný nebo že nezáleží na tom, co a 
v jakém předmětu vyučuji? 

Já si myslím, že to předmětově vázané je. My jsme sice byly přesvědčovány, že ne. A ta 
argumentace byla taková od paní docentky, že vlastně nám to vysvětlila, proč to není, ale 
víceméně já mám pocit, že nejvíc se to váže na tu matematiku, no a pak možná v takových těch 
prvoukách, to jsou pak takové ty další instrumenty, ale jak řikám nejvíc, nejvíc jsem tam cítila 
tu matematiku. Především z toho Uspořádání bodů. Jo, ale právě proto jsme řikali, my bysme 
potřebovali někoho, kdo nám ukáže, jak to začlenit i do jiných předmětů, v tom bychom 
potřebovali ještě nějakym způsobem pomoc, konzultace. Samozřejmě člověk může mít nápad, 
ale asi by to nedokázal tak rozvrstvit, no já to vidim nejvíc do tý matematiky. 

Bylo na kurzu něco pro Vás úplně nové? 
Víceméně to pro mě bylo celkově nové. Pro mě to bylo takový překvapivý, protože třeba začali 
jsme tím Uspořádáním bodů, takže jsme před sebou měli nějaký jednotlivý listy, se kterýma 
jsme pracovali a teď jsem si nedokázala představit, že něco takovýho jde propojit nějakým 
přemosťováním s normálním životem, se vším, co nás obklopuje, takže to pro mě bylo dost 
nový.  

V čem vidíte potenciál téhle metody, v čem si myslíte, že je pro školní výuku přínosná?  
Mlčení. 

A druhá má otázka bude, můžete to spojit, v čem vidíte její problematická místa a 
nevýhody? Jak hodnotíte charakter těch materiálů pro školní práci? 

No, tak já začnu těmi problematickými místy. Protože si myslim, že práce s touhle metodou 
vyžaduje…, že je to taková metoda, která především pro ty speciální pedagogy nebo 
psychology nebo kde se to využívá, tak tam to není problém, protože se tam pracuje buďto 
s velmi malou skupinkou nebo s jednotlivci. Mně připadá, že jako takhle pracovat s nějakym 
kolektivem dětí, kde se nemůžeme shodnout na nejvyššim možnym počtu těch dětí a myslim si, 
že deset dětí je hodně pro takovouhle práci, tak to vidim jako problém pracovat s touhle 
metodou ve škole. Věřim tomu, že to musí hrozně pomáhat, když se individuelně s těma dětma 
pracuje, ale neumim si představit, že já s deseti dětmi jenom a to jenom je v uvozovkách, 
protože menší kolektiv my tu určitě nemůžeme počítat, tak že já dokážu s tímhletím počtem 
dětí pracovat tak, aby to mělo přínos pro všech těch deset dětí. Ale zkušenost s tím nemám a 
nevim. Taky ty materiály jsou na jednu stranu hodně abstraktní, ale možná že by na to 
reagovaly třeba dobře a pochopily to, já si myslim, že to pochopěj časem, tak jako i my na 
tom kurzu jsme to pochopili, že nejde o to to jen vyplnit. A v tom je naopak ten její přínos. Že 
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se změní to myšlení těch dětí, protože ty děti touhletou formou se pro to nadchnou, že budou 
spolupracovat, jo všichni, že to je taková dobře motivační věc, že ty děti se zapojí, rády se 
zapojí, protože je to bude, myslim si, bavit, pokud by to bylo dobře vedený. A to zas nevim o 
sobě, jak bych to dokázala, protože s tim zkušenost žádnou nemám, ale je fakt, že kdyby se 
člověk naučil, nějakym způsobem s tim pracovat, tak si myslim, že ty děti by to bavilo a 
víceméně strašně by je to rozvíjelo do toho normálního, obyčejnýho života a to jejich myšlení 
by se asi měnilo, že jo. Pak by se pro ně asi i usnadnilo to, co považujou v normální škole za 
překážky. No, ale věc, kterou mi tu teď stále řešíme, je počet. A ještě jedna věc, ty materiály 
jako takový, jako začlenit je do výuky, si myslim, že je hrozný problém, využít to třeba při 
výuce přírodovědy, vlastivědy, a že pokud nějakým způsobem jinak tuhletu metodu využívat, 
pak by to měly být samostatný hodiny. A v těch pak využívat něco ale naopak ze všech 
předmětů. Když mě napadne, že třeba se mi to hodí do matematiky, třeba to Uspořádání bodů, 
vyvozování nějakých tvarů, tak to jim přiblížit s matematikou, ale víceméně mít ten prostor a 
využít tam všechny předměty najednou a pracovat s tim jako se samostatnym předmětem. 

Na tuto otázku už jste mi možná trošičku odpověděla, ale přesto se zeptám ještě jednou. 
Inspiroval Vás kurz k nějakým změnám ve Vaší práci? 
Řikám, ovlivnilo mě to zpočátku, zkoušela jsem si, jak jsem řikala, jak jsem si dělala ty svoje 
poznámky, to jsem si vyzkoušela, ale nějak zásadně, že bych změnila svůj přístup nebo svůj 
způsob práce, to zatím ne. 

A nějaké změny ve Vašem neprofesním životě? 
Ne, to ne.  

Má další otázka se bude týkat vašeho názoru na Feuersteinovo tvrzení, že lze překonávat 
různé kognitivní handicapy a měnit charakter kognitivních schopností. Jak se na toto 
díváte vy, z pozice učitelky? 

No tak, asi to nějak jde, ale tady ve škole…no. My jsme hodně limitovaný tim počtem dětí. Jak 
jsem už řikala, musí to mít velký výsledky, když s těma dětma pracujete individuelně, ale 
s celou třídou, tam to je asi dost těžký. 

A myslíte si, že myšlení jako takové lze učit? 
No vždyť říkám, jde to, ono to samo o sobě souvisí s výukou, já bych to zas až tak 
neoddělovala, vždycky se jich v hodinách ptám „teď přemejšlej a řekni mi.“ Ale díky tomu 
kurzu jsem si uvědomila, že je ještě víc musim vést k tomu, že svět funguje v souvislostech. 

V těch posledních minutách, co máme, se Vás zeptám na přemosťování. Mohla byste 
zhodnotit, jaký vliv na to u Vás měl ten kurz? 

To samozřejmě, po tom kurzu se člověk snažil víc nějaké to přemosťování využívat, ale bylo to 
i dříve, jako že i před tím kurzem jsme to museli dělat, protože pořád to chcete dětem přiblížit, 
aby viděly, že to není tak složitý, jak si třeba představujou. Určitě se člověk snažil věnovat se 
tomu přemosťování, přestože se to přemosťováním nenazývalo, tak jsem se snažila, zvlášť, 
když jim něco nešlo, to ještě víc s nima probrat, než když jsme si něco nějak takzvaně 
přemostily a šlo se hned dál. Bez nějakýho důrazu, bez nějakýho…no, jenom na vysvětlenou a 
pokračovalo se dál. Kdežto když jsem měla tu příležitost nějakým způsobem to přemosťovat a 
rozšířit to, tak už vědomě jsem tomu věnovala víc času. No, ve školství tohle vždycky 
existovalo jako mezipředmětový vztahy. To vždycky, když jsme se dotkli něčeho, co už jsme 
brali jinde, tak to nějak víceméně, to se mezi těmi předměty nějak už dělalo. Ale nově, po tom 
kurzu na to člověk začal víc nabalovat to přemosťování do toho běžnýho života, to co nás 
obklopuje, aby děti pochopily, to co jim tam řikám, i na tom normálnim životě. 

Nevzpomněla byste si na nějaký konkrétní p říklad? 
Bohužel, teď si nevzpomenu. 

 
Nevadí i tak vám děkuji za rozhovor. 
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ROZHOVOR  EI/8 

Aprobace: učitelství pro první stupeň ZŠ 

Počet let pedagogické praxe: 17 
 

Chtěla bych Vás požádat, abyste zavzpomínala, na kurz, kterým jste prošla a stručně 
zhodnotila, jaký ten kurz pro Vás byl. 

No, bylo to něco nového, velmi zajímavého, no určitě bylo nové takové to použití nástrojů a na 
základě toho nástroje převést jakousi znalost nebo něco, co se dělo pomocí toho nástroje, do 
praxe. Já si myslim, že to bylo docela zajímavý, to, že jakým nástrojem se hledalo spojení 
s tou praxí, to teda pro mě bylo docela nový a zajímavý. 

Co byste zhodnotila jako pro Vás největší přínos kurzu? 
Vlastně jsem si uvědomila, že člověk pořád ty děti s tou praxí spojuje, ale možná si to tak 
dalece neuvědomuje, neklade na to až takový důraz, i když se to dělá, ale ne vlastně vědomě 
nebo s tím cílem věčně hledat něco z toho…no přemostění. Člověk nikdy tak uplně děti 
nevytrhne ze života a nepostaví je úplně před hotovou věc, jednak vycházíte pořád z toho, co 
ty děti znají a snažíte se odvodit na tom to, co se s nima dál dělá, protože to ani jinak nejde. 

Máte pocit, že po absolvování kurzu pracujete s přemosťováním v hodinách víc? 
No, spíš vědoměji, než víc. 

Já teď ještě odbočím od přemosťování, vrátíme s k tomu později, ještě bych chtěla zůstat 
u vaší reflexe na kurz. Mohla byste říci, jestli tam bylo něco, co pro vás bylo nové? 

Určitě ještě ta teoretická stránka, pani docentka nám vždycky připravila ke každý 
problematice…tak si myslim, že, že to nikdy není na škodu se vrátit k nějakým teoretickým 
znalostem, to bylo určitě hodně zajímavý a pro mě nový. 

V čem si myslíte, že je ve vztahu ke školní práci potenciál této metody a v čem vnímáte 
naopak její problematická místa? 

Víte, já si dost dobře nedovedu představit využitelnost Feuersteina tady ve škole. Náš pan 
ředitel má takovou vizi, že chce tuhletu metodu zavést do výuky a my se tady dohadujeme o 
tom, do jaké míry je využitelná v počtu...já nevim, mě třeba teď čeká třicet dětí. Takže to si 
teda vůbec nedovedu představit. Nedovedu si představit zakomponování těch nástrojů do 
jednotlivých témat osnov. My jsme o tom hovořili už tady s pani doktorkou XX a ona slíbila, 
že nám s tim jaksi pomůže, protože my nemáme praxi ani v nápravách touhletou metodou. Já 
ani nejsem speciální pedagog, takže pro mě…, mně přijde dosti hazardní se pouštět do něčeho 
takovýho, když s tim nemám v podstatě žádnou praxi a zkušenost. 

Takže jako obtížný vidíte hlavně propojení s  běžnou předmětovou výukou? 
No, pro mě je obtížný si to představit a nevim, no myslim si, že bych musela pracovat 
s dítětem v nápravách nebo pracovat s tim instrumentem konkrétně, tak jak nám to bylo 
předvedený, abych si dokázala udělat hlubší představu o tom, kde v tom objemu toho učiva, 
bych co využila, protože takhle mám teoretickou znalost něčeho a skutečně nevim, to musim 
říct upřímně, nevim. 

Je něco, v čem vidíte pozitivní potenciál této metody? 
Myslim, že rozvíjí velmi dobře výrazivo dětí, jejich vyjadřovací schopnosti, to si myslim, že 
rozvíjí. Ale zase, jestliže budu mít ve třídě třicet dětí, bude to rozvíjet jenom ty děti, který jsou 
dravý, rychlejší a v podstatě jsou rozvinutý. Takže já si docela dovedu představit, že bych tady 
oddělila, i když pani docentka s tim nesouhlasila nebo mluvila tak, že ne, že nesmíme vyčlenit 
ty děti slabší, kteří se tak neprosadí, a ty děti, který v tý výuce jsou dravější a lepší. Jenže 
takhle se ty slabší zase jen povezou a já vim, že můžou něco zaslechnout a něco si odnýst, ale 
jestli je to jako účelem toho? Já si to nemyslim. 

Takže jak byste to zavedení Feuersteinovy metody na vaší škole optimálně viděla Vy? 
No, myslim si, že jestliže s tim pracovat, tak pracovat s instrumenty a vyčlenit tomu zvláštní 
hodinu a mít tu skupinu menší, aby měl každý prostor. Protože pokavad budu mít těch mých 
třicet dětí za pětačtyřicet minut, když si to sama spočítáte, tak pokud se má každý nějak 
projevit, něco udělat, tak to ani nejde za tu dobu. 
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Mohla byste zhodnotit charakter těch materiálů pro využitelnost ve škole, jak vám přišly? 
Mám na mysli Váš názor na jejich náročnost, zaměření, typy úkolů…a tak dále.  

No náročný, to záleží, jak pro koho a jak co. 
Mohla byste to nějak rozvést? 

Jestli si to dobře pamatuju, protože je to už tři nebo čtyři měsíce, co mám za sebou kus 
intenzivní práce jinde, tak jestli si to dobře vzpomínám, je to poskládáno od nejjednoduššího 
k nejsložitějšímu a pokud to mám posoudit já sama na sobě, tak určitě to změnilo určitej 
pohled. Spojovali jsme ty body, tak určitě jsem se postupně naučila nějak systematicky se v 
tom problému se pohybovat. To si myslim, že asi jo, no. 

Inspiroval vás ten kurz k nějakým změnám ve Vaší práci? 
No tak asi se snažim víc tak nějak zdůrazňovat uplatnění toho, co se to dítě učí, jako třeba to 
přemosťování, no asi to člověk dělá vědoměji. 

A třeba ve vztahu k hodině, k výuce? 
Ne, to určitě ne. 

Zkoušela jste si alespoň něco z poznatků na kurzu vnášet do hodin? 
Myslíte z konkrétního nástroje? Nebo jak? 

Buď z konkrétního nástroje nebo obecně, ten feuersteinovský způsob práce? 
Tak to ne. 

Mám na mysli třeba strategie nebo vyvozování pojmů… 
No, to většinou nebo vždycky, když plníme nějaký úkol, tak jim vždycky se snažim říct, že si to 
musej nějakym způsobem rozmyslet a musej si v tom najít nějaký systém. Jestli tohle by 
odpovídalo těm strategiím? 

O tomhle se při práci s instrumenty mluví velmi podrobně, ve smyslu, že děti si samy 
formulují první krok, druhý krok…tak jestli t řeba to jste s dětmi takhle zkoušela? 

Tak to ne. 
A zaznamenala jste změny sama u sebe, ve Vašem neprofesním životě? 

No, to teda taky ne. 
Nyní bych se opět vrátila k Feuersteinově teorii. On tvrdí, že pokud pracujeme s dítětem 
určitým způsobem, můžeme překonávat různá kognitivní omezení a rozvíjet myšlení, 
inteligenční schopnosti. Moje otázka na Vás je, nakolik jste zastáncem názoru, že je možné 
kognitivní schopnosti měnit? 

No zase, pokavad to dítě je pasivní, nezapojí se do toho aktivně do toho procesu, pak si 
myslim, že to…no, nejsem uplně přesvědčená o tom, že ho to může rozvinout, tak, jak se od 
toho očekává, pokavad samo aktivně nehledá. Pokud jen přijme to, co slyší, pak si nejsem tak 
uplně jistá, že to splňuje ten účel. Možná, že ne, protože jestliže mu někdo poradí tu strategii 
pasivně a tak, že si něco z toho odnese, no, ale já o tom moc přesvědčená nejsem. Protože 
když na to člověk přijde sám, tak si to pak pamatuje líp. 

A myslíte si, že myšlení jako takové lze učit a vyučovat? 
Tak ono to vždycky nějak s tim, co se vyučuje souvisí. Vždycky po nich chci, aby u toho, co 
dělaj, přemejšlely. No, ale že bych si řekla, teď budu učit myšlení, tak to teda nedělám. 

Dobře, chtěla bych s Vámi mluvit ještě o přemosťování. Už jste řekla, že s ním pracujete 
vědoměji. Mohla byste ještě nějak víc přiblížit, co se tím kurzem v tomto směru u Vás 
změnilo? Nebo si vzpomenout i na nějaký konkrétní p říklad. 

To teda nevim. Na konkrétní příklad si teda fakt nevzpomenu. Jak už jsem řikala, člověk 
vychází vždycky z toho, co ty děti vědí a pokavad je učíte cokoli, tak navazujete na něco, co už 
je buď probraný nebo někde s něčím souvisí a snažíte se je tam nějakým způsobem dovést. 
Nikdy nenapíšete na tabuli „tohle je, jednička a takhle si to pamatujete a tak to je“, že jo, tak 
tak to neni. Po tom kurzu si to člověk nějak víc uvědomoval a asi víc se o to snažil, jenže 
bohužel pak jsem časem už zase spadla do nějakýho takovýho stereotypu. Hlavní je, že s tim 
člověk dál nepracuje, že není další nějaká vize toho, jak by to mělo být. Zavádět se to tady má 
postupně od tý první třídy a my jsme se tady dohadovaly s tou pani doktorkou XX, jako co my, 
který jsme sice dostaly nějakou informaci, ale teď máme tři čtyři roky před sebou a pak 
budem dělat co…? Můžem si o tom hezky povídat, můžem vytvářet programy, ale praxe je 
praxe. No, já si to nedovedu moc představit. Když budu mluvit o tom Spojování bodů, to mě 
tak jako napadá, tak to si dovedu možná trochu představit, protože tomu jsme tam věnovali 
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nejvíc času, tak si vzhledem k tomu, že se mluvilo o obrazcích především, tak si myslím, že do 
té matematiky to jde asi zapojit nejlíp, no ale ty ostatní, no já nevim. Já musim říct, že 
s timhletim mám jako dost problém, to už jsem vám říkala, že si to nedovedu představit. 

Já jsem myslela tu otázku ale trošku jinak. Neptala jsem se na to, jak propojovat s výukou 
instrumenty, ale myslela jsem přemosťování obecně. Jakou s tím máte z Vaší praxe 
zkušenost v různých předmětech? 

Máte na mysli systematizovat, co se to dítě učí, vyvozovat nějaký postupy…? 
Ano to také a také ten přenos a propojování školního a mimoškolního. 

No, já když jsem učila třeba vlastivědu, tak jsme se učili t řeba místopis a děti samozřejmě 
měly nějaký systém v tom, co se učily. A tady to propojování šlo. A jestli se tam dá něco 
krokovat? No děti si vždycky musí vytvořit nějaký systém, na základě kterého si pak mají něco 
vybavit. O tom jsem nikdy moc nepřemejšlela, ono to záleží předmět od předmětu a taky na 
obsahu toho, co konkrétně učíte. Víte, já vám na to asi nedovedu odpovědět.  

Nevadí i tak vám děkuji za rozhovor. 
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ROZHOVOR  EI/9 
 
Aprobace: učitelství pro první stupeň ZŠ 

Počet let pedagogické praxe: 17 
 

První moje otázka proto je, zda bys mohla na ten kurz zavzpomínat a stručně ho 
zhodnotit, jaký pro tebe byl? 

No, tak když nás pan ředitel přihlásil do tohohle kurzu, tak jsme vlastně nevěděly ani jedna 
z nás o co jde, takže jsme si s Martinou vyhledaly informace na internetu, o co jde a myslely 
jsme si, že je to zas další ptákárna...protože nějaký spojování bodů, to jsme s dětma dělaly, že 
jo v prostorový a v matice..., no a vlastně na ten kurz jsme šly s tim, že to tam odsedíme, že 
prostě nám nic jinýho nezbejvá. No ale postupem času jsem zjišťovala, že je to úžasný, že je to 
skvělý, že to je úplně o něčem jinym, že prostě mě to strašně zaujalo, hrozně mě to chytlo a 
pochopila jsem, že to je fakt o něčem jinym, než jsem si myslela. 

Trošku tě teď chytim za slovo, když řikáš o něčem jinym, tak bych chtěla, abys mi zkusila 
konkrétně říci, o čem jiném to pro tebe bylo. Zkus to formulovat jako hlavní přínos pro 
tebe.  

Bylo to pro mě o uplně jinym pohledu na děti. Já je vlivem toho kurzu přestala podceňovat. Já 
jsem si do té doby vždycky myslela, že když z nich chci něco dostat, tak musim dávat návodný 
otázky, který oni akorát budou doplňovat a nikdy mě nenapadlo, v takovýhle míře aplikovat 
to, co už znaj, s čim se setkávaj a vlastně jim víc ten život propojovat s tim, co se učej. To pro 
mě bylo veliký. Takový objev. 

Co z těch informací na kurzu, z toho přístupu, o kterém se tam mluví, bylo pro tebe úplně 
nové? 

Tak nový to všecko nebylo. My třeba když bereme prostorovou orientaci, tak máme na to 
obrázky, co je před, co je za...takže tam to bylo spíš takový návodný, jako co všecko jiný 
pomocí toho ještě můžu z těch dětí dostat, že to vlastně neni jen o tý pravý a levý straně a o 
směrech. No, a Spojování bodů vlastně taky ne, protože to se v první třídě dělá v přípravnym 
období taky, akorát, že tam se to víc směřuje k těm tahům na ty písmenka, co pak budou 
potřebovat. No, tady se to dá použít bezvadně i do výtvarky a do pracáku, učit je, že všude 
vlastně je důležitý fixovat ten bod očima, ne tužkou. Spíš to bylo takový, že to všechno člověk 
vlastně v tý výuce nějak využíval, ale nenazýval to Feuersteinovou metodou a nedělal ty věci 
v takový míře. 

Ještě bych se zeptala na způsob práce. Teď jsi mluvila spíš o podobnost instrumentů 
s obsahem učebnic. Mě by ale spíš zajímalo, nakolik pro tebe byl nový způsob práce nebo 
přístup k dětem, o jakém se na kurzu mluví. 

Tak to mi bylo hrozně blízký a asi proto mě to pak taky tak nadchlo a nedělá mi to problém to 
začleňovat, takový to dotazování a vedení toho dítěte k samostatnýmu myšlení. 

V čem naopak vidíš problematická místa téhle metody ve vztahu ke školní práci? 
Mně ta metoda přijde úžasná, pokud budu pracovat s dětma na nápravách. Budu tam mít dvě, 
tři, jedno, ale připadá mi to velice nepraktický, tak jak to chceme my, pracovat prostě s celou 
tou třídou. Protože mám pocit, že pak nemůžu uhlídat všechny ty děti, aby pracovaly 
s nasazením, mám strach, že některý ty děti to potáhne dopředu, některý to ale přestane bavit 
hned na začátku, nechytne je to a začnou mi stagnovat nebo půjdou zpátky. Já mám jako ...no, 
tam mě trochu vadí, ve vztahu k tý škole, že je to spíš pro individuální přístup než pro ňákou 
větší skupinu dětí. No a my jich v tý třídě budeme mít dvacet. Nebudem je mít půlené, protože 
nemáme hodiny na to, abysme jim navýšili rozvrh ještě o hodinu. 

A budete mít pro práci s instrumenty speciální předmět? 
Ne, my to budeme začleňovat průběžně do hodin, do všech předmětů. Ono totiž není z kterýho 
předmětu bysme mohli ubrat hodinu a dát ji na to. ŠVP nebo rámcovym vzdělávacim 
programem je danej počet hodin a ty my musíme prostě splnit a tak už tam žádný hodiny, 
takový ty disponabilní nemáme. 
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A jak hodnotíš charakter těch materiálů ve vztahu ke školní výuce? V čem je podle tebe 
jejich potenciál a v čem naopak problematická místa? 

Když se teda budu bavit o tom počtu dvaceti dětí, tak vlastně tam, když každý z nich bude mít 
ten svůj instrument, tak to bude strašně finančně náročný, protože to nemůžeme chtít po 
rodičích. Za druhý, když budeme překládat stránky, abysme pracovali jen s tim jednim 
čtverečkem, tak já to budu muset znova nakopírovat, nastříhat to, nalepit jim to na prázdný 
papíry, což bude teda šílený. Takže tam tu náročnost vidim v týhlectý stránce. A pak ohlídat ty 
děti, aby to všechny zvládly. No, a ten potenciál vidim v tom, že ty děti se rozmluvěj, jo, že 
prostě budou víc mluvit, víc komunikovat i třeba mezi sebou, že než něco udělaj, tak třeba se 
nad tim víc zamyslej, i když já jim vždycky řikám, než něco uděláš, představ si jaký by to bylo 
tobě, kdyby ti to někdo udělal, takže jako to třeba si myslim, že když budem dělat ty emoce, tak 
to by jim mohlo ještě víc přinést do toho života, že se pak v některej situacích k tomu třeba 
budou umět líp jako postavit. 

Jaký je plán vaší školy pro práci s těmi instrumenty? 
Řikali jsme si, že první třída bysme dělali Basic a druhá třída první pololetí by dojížděli Basic 
a ve druhym pololetí by začali tu jedničku, ty Body, protože tam ty Body vlastně v celku 
navazujou na ten Basic.  

Máte plán držet se pouze jednoho instrumentu a ten postupně probírat nebo budete 
využívat z každého instrumentu něco, vlastně současně, podle toho, co se zrovna nejlíp 
hodí do výuky? 

Já jsem o tom mluvila s pani docentkou Pokornou i s naší pani doktorkou XX, ta je taky 
feuersteinista a hodně spolupracuje s pani docentkou, takže já jsem to rozebírala s ní, kterýma 
těma instrumentama a jak, takže se dohodly že začneme samozřejmě Body, a že začneme to 
Od jednotky ke skupině, no a postupem budeme přidávat další, protože Od jednotky ke 
skupině, já můžu dát do prvouky, kde budeme mít ovoce, můžu to dát do matematiky, 
Spojování bodů to je zase matematika, i ten nácvik toho psaní, tam se to dá využít, no takže 
takhle to nějak budeme propojovat. 

Když už jsme u toho propojování s výukou, ráda bych se zeptala, jestli u tebe absolvování 
kurzu vyvolalo změny v tom, jak učíš, a jaké konkrétně? 

No určitě hodně se to změnilo...já nevim, tak třeba povídací předměty jako třeba prvouka. Já 
jsem to vždycky učila tak, že jsme si s dětma o něčem povídaly a teď jsem já byla úplně zticha, 
jenom jsem nahodila nějaký téma a byly to úžasný věci, na co na všechno ty děti přišly, já 
jsem jim do toho vůbec nezasahovala. My tam máme ve třídě pár encyklopedií, oni to začaly 
tahat a začaly si to propojovat, že tadyto viděly a tohleto znají... 

A nahodila jsi to téma jak? 
Třeba jsem jim řekla: „Co si myslíte, že je důležitý na jaře?“, nebo: „Co všechno se děje na 
jaře? Co dělají stromy, co lidi...?“, nebo: „proč si myslíte, že jsou důležitá roční období?“. A 
oni mi dokázaly přicházet na tak úžasný věci, který mě vůbec nenapadly, že tyhlety sedmiletý 
děti dokážou. 

Jak ta tvá výuka v kontrastu s tímhle dříve? 
Dříve jsem jim to spíš já říkala. Co děláme na jaře, co se děje v přírodě, a taky jsem se jich 
zeptala, ale spíš jednu otázku a pak jsem zas pokračovala dál já. Kdežto takhle, když jsem je 
nechala, tak oni dokázaly přicházet na strašnou spoustu věcí. 

A krom ě povídacích předmětů...jak jsi změnila výuku třeba v matematice, nepadl by tě 
zas nějaký konkrétní p říklad? 

Tak třeba slovní úlohy. Tak jsme je začali víc rozpitvávat, protože jsme měli násobení a 
dělení ke konci roku...tak nevim třeba, když tam bylo, že mám šest talířků a dvanáct dortů 
a jak to udělaj, tak jsme mluvili i obecně o tom, kdy si tohle musí hlídat, že něco musí 
rozdělovat, no zkrátka takový ten přenos i jinam. 

A v češtině? 
Všude přemosťuju, kde to jde, tam se na to ptám. 

To byla jedna z mých plánovaných otázek. Jak pracuješ s přemosťováním a jestli jsi to 
dělala i před tím kurzem? 

No tak člověk tomu asi neříkal přemosťování, že jo, ale určitě v těch hodinách vznikaly 
situace, kdy jsme to rozebírali a ptala jsem se jich na zážitky, jaký oni mají, ale neříkalo se 
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tomu nikdy přemosťování. Tak nedovedu říci, že jsem to třeba používala deseti procentama a 
teď to používám padesáti procentama, jo. Ale určitě jsem to dělala, ale míň a možná i jinak. 
Já teď nechávám těm dětem víc času, aby mohly zapátrat v těch svejch hlavičkách, aby měly 
čas si to rozmyslet, kde to mohly nebo můžou vidět, slyšet. No určitě jim teď na všechno 
dávám víc času. 

Pracuješ vědomě i s těmi zásadami, které zaznívaly na kurzu jako kritéria 
zprostředkovaného učení? 

Určitě o těch hodinách víc teď přemejšlim, určitě víc se na ty hodiny...ne připravuju, to ne, to 
je jinak, ale víc je promejšlim dopředu. Určitě jsem odbočila od toho svýho po roky 
zaběhnutýho systému, ale víc jsem začala tak jako...já nevim, jak to říct, přemejšlet nad tou 
hodinou je blbý slovo, to zní, jak když dřív jsem nad tim nepřemějšlela...ale nějak jako víc 
přemějšlim nad tim Jak?. Jak jim to říct, aby oni samy musely víc myslet, aby samy musely víc 
bejt aktivní, i když teda někdy je to děsně vyčerpávající a stejně jim to pak řeknu. 

Jaká je tvoje zkušenost, že to dětem jde, když je takhle vedeš k samostanýmu myšlení? 
Rozhodně na to nenasednou uplně od začátku. Když třeba jsme takhle něco nahodili, tak jsme 
nejdřív museli rozpitvat, jestli všem slovům rozuměj nebo jim to říct na jinym příkladě, kterej 
jim byl bližší, a pak se zas k tomu původnímu vrátit. A ono to postupně takový ty chytřejší, 
bystřejší děti, který tu slovní zásobu maj, se kterejma si ty rodiče povídaj nebo hodně oni čtou, 
tak tam to naskakovalo rychlejš. U takovejch těch pomalejších nebo ne s tak velkou slovní 
zásobou nebo ne tak upovídanejch, tak tyhle to jsou takový malý exhibicionisti, tyhlecty 
malinký děti, tak tam to chvilinku dýl trvalo, ale zas jsme se tam vyřádili na takovejch těch 
jednodušších tématech, který jsme zvolili právě proto, aby se i oni mohly do toho dostat.  

Zaznamenáváš u dětí posun jenom ve verbálu nebo i jinde? 
I v mnohym jinym. I v tom chování vůči sobě, že jsou...prostě začaly najednou bejt takový 
jako...že začaly diskutovat o něčem i mezi sebou. Dřív to prostě zakončily „ty jsem blbej, ty 
tomu nerozumíš“. A teď jsem je viděla, jak oni začaly i mezi sebou komunikovat na takový tý 
úrovni jako „já ti to vysvětlim, to pochopíš..., každý může mít jiný názor a nic neni špatně.“ Jo 
a čeho jsem si všimla, že jsem přestala řikat takový to: „To už jsme slyšeli.“ Když jsme třeba 
něco rozebírali, tak vlastně mně došlo, že tomu dítěti to každýmu nějak trvá a třeba slovo 
„strom“ ho napadne až prostě posléze a vůbec nevnímá, že slovo strom už bylo třikrát řečeno 
předtim. Takže jsem odbourala takový to „to už jsme slyšeli.“ 

Promítly se poznatky z kurzu třeba i tvého neprofesního života? 
Začala jsem volit strategie. ...(směje se)....Jo, že jsem přestala dělat takový ty čtyři věci 
najednou jako zalejvat kytky, vařit oběd, vyndavat prádlo z pračky a takový. A ono to jde a 
dokonce toho udělám mnohem víc, i když mám pocit, že toho mnohem víc teda stihnout 
nemůžu, tak jsem se přesvědčila, že toho teda stihnu mnohem víc, když teda nelítám jak 
zmatená včela od jednoho k druhýmu, pak zapomenu, kterou kytku mám zalitou, protože jsem 
byla zamíchat tu cibuli, že jo. 

V tomhle tě fakt ten kurz tak změnil? 
No, já jsem si řikala, to neni možný, aby strategie takhle fungovala, to schválně vyzkoušim i 
v těhlectěch pracech, která dělá každá z nás, no tak jsem to vyzkoušela a ono už se to tak ve 
mně nějak usadilo, už se mi to zaběhlo a je to tak skutečně lepší. 

Teď bych se chtěla zeptat na tvůj názor na možnosti a limity kognitivního rozvoje. Mám 
na mysli Feuersteinovo tvrzení, že je možné určitým způsobem kognici rozvíjet a 
překonávat tak všemožné kognitivní deficity. Mě by zajímal tvůj názor na to, nakolik se 
dá kognitivní potenciál měnit?  

Ono ve třídě, v tom šílenym počtu, myslim, že ty výsledky nebudou až takový. Já teda ještě 
nemám zatim zkušenost jako s prací s instrumentem, ale určitě tam i posuny byly i u těch 
pomalejších dětí, ale myslim, že když je to v tom individuálu nebo v tý malý skupince, tak tam 
ty posuny větší bejt můžou. Já jsem to třeba hned chtěla vyzkoušet na svýho syna 
sedmnáctiletýho a tam jsem teda těžce narazila na to, že on musí chtít a když on nechce, tak 
teda ho nedotáhnu nikam. Zkoušeli jsme Body a on mě s tim vyhodil, takže tam jsem neuspěla. 
Podle mě hlavně ty děti musí chtít, pak s nimi pracovat jde. 
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A myslíš si, že myšlení jako takové lze vyučovat? 
Jo, řekla bych výukou podněcovat…určitě. Jde o to, naučit ty děti, aby přemejšlely, právě tady 
je ten Feuerstein na tohle skvělej. Ono někdy to to učivo s sebou nese samo a jindy se o to 
člověk musí snažit víc, ale rozhodně si myslim, že myšlení tou výukou určitě tak jako 
kultivovat jde. Ono to hlavně záleží na přístupu. 

Jakou důležitost pro kognitivní rozvoj dětí ve škole vidíš v charakteru materiálů, 
s kterými se pracuje? Jinými slovy: je lepší pracovat s nějakými speciálními materiály, 
abys mohla rozvíjet myšlení nebo úplně stejně dobře to jde v rámci vyučovacích 
předmětů? 

Určitě to jde i v normální výuce, opět je to o tom přístupu. Ty speciální materiály pomůžou, 
pokud tam teda nějaká ta porucha je v tý kognitivní oblasti, tak potom asi je lepší mít k ruce i 
ten instrument, ale pak už to chce si to dítě brát na extra hodiny. 

Je pro tebe v některém z předmětů, který učíš, snazší pracovat s dětmi na rozvoji jejich 
myšlení než v jiném? 

Tak určitě v těch povídacích předmětech, třeba my jsme si hrozně rádi povídali o 
knížkách...tak tam asi to jde nejlíp. Ale při matice, tim, že já to pořádně neumim s tim 
Feuersteinem pracovat, to se tak nějak za běhu pořád učim, tak tam mám občas pocit, že tady 
to teda absolutně jít nemůže, že tohlecto se musí učit pamětně. I když pak třeba přijdu na to, 
že to neni tak uplně pravda, že to jde i jinak, no ale tohleto se učim. Matika konkrétně je pro 
mě hrozně těžká, učit ji timhletim vyvozovacim feuersteinovskym způsobem. Ty slovní úlohy 
ano, tam se to dá dobře rozebírat, převádět i mimo tu školu, ale to ostatní mi nejde tak lehce, 
jak bych si to představovala. Spíš tak jako intuitivně narážim na to, kde by to šlo a spíš mi to 
naskakuje až tou intuicí, že by to šlo třeba takhle a kdy ne. 

Zkus mi to trochu konkrétně přiblížit, co myslíš tim „že by to šlo tahle“? 
Tak třeba ptát se jinak. Nebo takhle: budeme si vysvětlovat nějakej novej početní úkon. Tak já 
jim to vysvětlim, tak jak jsem zvyklá. Pak, protože to někteří nepochopí, tak to vysvětlíme 
znova, když to zase nejde, tak to vysvětlíme zase jinym způsobem, když to třeba ještě dva 
nechápou, tak to vysvětlíme ještě jinak. Teď jsem ale zjistila, že tenhlecten styl, když je zahltim 
tolika těma způsobama, tak ty ne tak bystrý děti maj problémy s tim, kterej ten způsob si 
vybrat a pak se jim to motá všechno dohromady a nepochopěj to vůbec. Tak třeba násobení: 
já jim nejdřív vysvětlila, co to je, jaký je to princip, že je to vlastně zkrácený sčítání...no, takže 
jsem to zkusila timhle způsobem, a zjistila jsem, že oni to samozřejmě všichni nepochopili. 
Takže pak jsme strávili čtyři dny jenom tim, že jsme furt čmárali na tabuli zkrácený sčítání, a 
pak když i poslední Martínek udělal „jo aha, už to chápu!“, tak pak jsme teprve šli dál a už 
jsme násobili všechno možný. Já už jsem z toho měla hlavu jak tykev, ale vlastně díky 
Feuersteinovi jsem pochopila, že oni se jí nemusejí naučit nazpaměť, že když budou rozumět 
tomu, o čem ta násobilka je a proč to je, tak že vlastně nemusej sedět doma a drilovat jeden 
násobek za druhym. Oni se to naučej do čtyř a pak už si to můžou odvozovat, protože to pak 
fakt funguje. 

Mluvily jsme spolu už o přemosťování do toho mimoškolního života. Pracuješ hodně i 
s přemosťováním v rámci školních předmětů? 

No, tak na to mě teď nenapadá žádnej konkrétní příklad. Určitě přemosťujeme češtinu do 
matiky a matiku do češtiny, protože i v tý matice se dbá na to, jak to mají napsaný. No, vlastně 
já jsem měla to štěstí, že jsem osm let pracovala na škole, kde se jelo podle obecný školy, to 
znamená, že tam je blokový vyučování, tam není přesně danej rozvrh, kdy máš češtinu, matiku, 
prvouku. Tam jsou osazený napevno jen tělocvičny a jazyky, jinak vlastně, tak jak si učíš, tak 
si učíš, takže tam v tý blokový výuce to bylo mnohem víc, že jsme vlastně proplejtali všechny 
předměty najednou. Tady je nevýhoda ta, že nám zvoní a je přesně danej rozvrh, tak ono to 
nejde tak jednoduše, ale určitě se o to snažim, jen mě teď nic konkrétního nenapadá. 

To nevadí, i tak moc děkuju za rozhovor. 
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ROZHOVOR  KI/10 

Aprobace: učitelství prvního stupně ZŠ 

Počet let pedagogické praxe: 40 
 

Moje první moje otázka na Vás zní, zda jste zastáncem názoru, že myšlení dětí, myslím 
tím jejich kognitivní nebo intelektové dovednosti, se dají výukou měnit, rozvíjet? 

Jsem zastáncem názoru, že to lze ovlivnit, ne výrazně změnit, ale lze to ovlivnit, záleží na 
způsobu výuky, na možnostech, ale není to jenom dáno, že bych se spokojila, že to dítě má 
jenom na něco a už nemůžeme jít s nim výš. Myslím si, že lze určitym způsobem, přístupem a 
tak dále to trošku ovlivnit, že to dítě se může trošku zvednout, že nemá určitou stopku, ale 
může se zvednout.  

Na to navazuje má druhá otázka: myslíte si, že myšlení, jako určitou dovednost, lze ve 
škole vyučovat? 

Určitě. Určitě logické myšlení lze vyučovat. My jsme měli dokonce projekt logika. Týkal se asi 
třítýdenní práce, my jsme připravovali různé úkoly, hádanky a tak, jmenovalo se to logika, jak 
logicky v praktickém životě musíš prostě myslet. Že jakákoli činnost bez přemýšlení prostě 
nelze provozovat. 

Nakolik si myslíte, že k výuce myšlení jsou potřeba speciální materiály, určité programy 
apod. nebo zda to lze činit stejně dobře s učebnicemi, s látkou učiva, které probíráte, že 
v podstatě výuka myšlení může procházet napříč všemi předměty? 

Ano, já bych to viděla asi tak, že ani to, ani to jenom čistě. Já jsem dělala program s dětmi a 
ten tady dělám doposud, Rozhodni se sám!. Myslím, že to gró je ve využití toho učiva, toho 
všeho, co v tom prostě je. Ale mám tento svůj projekt Rozhodni se sám!, který prolíná celým 
školním rokem a to je projekt, kdy to dítě…abych byla úplně konkrétní, já mu připravuju 
různé materiály do takových desek a to v určitém období, třeba jednou za čtrnáct dní, to se ale 
nedá úplně přesně říct, někdy je to jednou týdně, někdy déle… a to dítě si samo rozhoduje, 
jakou bude dělat práci, co samo si vybere. A to se mi nesmírně osvědčilo, právě na rozvoj 
toho myšlení. Že čím víc posiluju takové to sebevědomí toho dítěte, tak tím víc si myslím, že 
posiluju tímhletím i tu stránku toho myšlení, že ono se snaží mnohem víc, když má možnost si 
vybrat. 

A Vy to vždy dopředu dětem hlásíte, že třeba ve středu budeme dělat právě toto? 
Ne, ne, ne, to ne. Já mám připraveno, třeba na tabuli připravím příklad, samostatnou práci a 
řeknu: „děti můžete si vybrat, máte tady škálu různých úkolů a ty si z toho můžeš vybrat, který 
úkol vypracuješ.“ A to se mi nesmírně osvědčilo, zvlášť na tom prvním stupni, že jo, teď oni 
jsou spokojení, že si samy můžou vybrat, co dělat. A to si myslím, že obrovským způsobem 
přispívá k rozvoji toho myšlení a vůbec, že k tomu přispívá nejenom toto, ale vůbec i takový 
ten postoj toho kantora, ta psychologie, nebo spíš psychika toho ovzduší v té třídě, ta tvůrčí 
činnost! A proto já mám strašně ráda tu Tvořivou školu, protože ta navazuje na Komenskýho. 
Komenský ten je podle mě nepřekonaný.  

Mohla byste i prosím nějak charakterizovat ten program Tvořivá škola? 
Tohleto je strašně náročná otázka, protože v každé té oblasti těch výukových programů nebo 
jakýchkoli jiných programů, já nevím třeba pro rozvoj toho myšlení, jak jste o tom mluvila, je 
vždy něco, co je prostě jako výborné a něco, co jako trošku pokulhává, ale jak už jsem 
předeslala, mně ta Tvůrčí škola vyhovuje z toho důvodu, že tam opravdu se navazuje nebo 
využívá se myšlenek Komenského. Ty jeho zásady učení…přiměřenosti, náročnosti, názornosti 
a to všechno, já to tady nebudu teď louskat, protože si na to všechno nevzpomenu, ale to mi 
velice vyhovuje, protože na prvním stupni, tomu dítěti to můžete tisíckrát vysvětlit, ale když mu 
to dáte do ruky a řeknete „pojď, teď to zkus ty, teď to udělej ty“, tak to je cesta, bez níž se 
k určitým věcem vůbec nedostanete. Tam je ta názornost, ta konkrétnost, ta tvůrčí a 
myšlenková činnost toho dítěte. Ale to já nemyslím jenom tvůrčí činnost, že by třeba počítalo a 
vyvozovalo si příklad třeba názorně. Já mám na mysli tvůrčí činnost ve všem, třeba 
v přírodovědě, že jo hraje se třeba nějaká hra, když se učíme. Nebo teď třeba v češtině 
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probíráme významový okruh slov, tak se hraje hra, že ty děti napíší …ještě tak, rozdělí se na 
dvě skupiny, ta jedna skupina nevidí, co píše ta druhá skupina a mají za úkol třeba napsat 
slovo z významového okruhu les. Tak oni tam napíší třeba šiška. A teď přijde ta druhá 
skupina, jeden její člen, který neví, co tam je napsáno a oni mu v časovém limitu třeba jedné 
minuty musí radit, co tam je. A je to přímo ta názornost a musí to ty děti nějak generalizovat, 
musí se umět vyjádřit. To se člověk někdy dozvídá úplně kouzelný věci, na co ty děti někdy 
nepřijdou. Strašně se mi také líbí to, že je ta Tvůrčí škola se snaží vytvářet takovou tu filozofii, 
ať to dítě chodí rádo do školy. Ne proto, že má jedničky, ale proto, že se tady cítí dobře, že je 
tady určitá pohoda. A to se mi hrozně líbí. A taky ta škola hrou, já to nechci jako přeceňovat, 
protože je plno věcí, které se děti prostě musí naučit, třeba vyjmenovaný slova, to se prostě 
musí bez diskuse, v životě se vás taky nikdo neptá, že tohleto můžete nebo nemůžete, ale určitě 
i ta vyjmenovaná slova nebo ta násobilka, tam se dá zařadit nějaká hra nebo něco pro oživení, 
takže ta výuka hrou, takovýho toho výbornýho ovzduší, tý nálady té školy, to se mi hrozně líbí. 
Taková ta neformálnost. Ne takový to „já jsem učitel a co řeknu je vždycky pravda“. To vůbec 
ne. Naopak, když udělám chybu, tak ji přiznám, omluvím se… prostě taková ta pohoda, že ty 
děti se učej poznávat, že ne každej člověk je neomylnej, že i oni udělají chybu a z té chyby se 
učí. Ten program se mi velice líbí a líbí se mi i z toho důvodu, že tento program, jako Tvůrčí 
škola navazuje na ten program Základní škola. Jak se začaly po revoluci objevovat takové ty 
nové programy ve školách, tak tenhleten program byl takový jasný, přehledný, logický. Já 
jsem totiž takovej člověk, kterej má rád určitej systém, logiku, přehlednost. Takže z toho 
důvodu mi tenhle přístup vyhovuje. 

Vy jste se řady mých dalších otázek už trochu dotkla, takže se Vás budu ptát možná na 
něco, o čem máte pocit, že už jste mluvila. Přesto se mi prosím, pokuste odpovědět ještě 
znovu. Další otázka se týká postupů, jak výuku myšlení tou součástí výuky učinit? 

No, já moc té otázce nerozumím, protože když dělám jakoukoli přípravu nebo pracuji s dětmi, 
tak to vlastně je všechno o tom myšlení. Vedu je k tomu, aby uměly kriticky myslet, porovnávat 
třeba práce jednotlivých dětí, vedu je k tomu, aby uměly hodnotit. U toho vycházím zas z toho, 
že jsou různé formy, tak třeba někdy tu práci si hodnotíme vzájemně, někdy třeba hodnotím 
práci jenom já, někdy po nich chci sebekritiku, aby to dítě řeklo samo, jak to cítí, proč to 
prožívá právě tak, co tady si myslí, že udělalo za chybu. Ale na druhou stranu, já u tadytěch 
malých dětí se zrovna v tomhletom nerada příliš pitvám. Protože takové to rozebírání proč 
tohle a proč támhleto. Mně to přijde, že u těch dětí je to pak trošku takový stereotyp. Teď zas 
takový boom je to sebehodnocení. Já to beru, je to nutné, aby si dítě určitou věc uvědomilo, 
aby se umělo sebehodnotit, ale nelze to dělat až do takových detailů, třeba hodnotit, já nevím 
– teď mě napadlo, když ti nejde písemné dělení, ptát se „a proč ti nejde písemné dělení, co 
k tomu potřebuješ?“. 

Takový trend teď ve školách je? 
Ano je, je. To jsme měli inspekci, to už je asi dva roky zpátky…no na to, jak s tím pracujeme, 
to sebehodnocení takové to myšlení v tom smyslu umět se hodnotit. Myslim si, že je nutné brát 
různé ty metody, co prolínají výukou, ať už je to porovnávání, hodnocení sebe nebo něčeho 
jiného, nějakých prací…víte, ona ta výuka myšlení vlastně prolíná úplně vším, já to neumím 
dost dobře konkretizovat. Já to mám nějak v sobě. 

Další tři otázky se budou týkat tématu propojování učiva a mimoškolních činností. Ptám 
se na to, nakolik plánovitě a vědomě děláte ve výuce to, že vedete děti k propojování 
probírané látky s jinými oblastmi? 

To je věc, kterou dělám velice často. Jednak teda využívám mezipředmětové vztahy, to teda 
opravdu hodně, že navážeme na něco, co jsme už poznali třeba v češtině, třeba teď se nám to 
projeví ve čtení a tak dále. Čili mezipředmětové vztahy určitě, to zcela vědomě, navazuju ve 
své přípravě vždycky na to, co už jsme měli a do toho praktického života se snažím úplně co 
nejvíc. Jo, třeba teď bereme vzájemnou polohu dvou přímek, tak se pokaždé ptám: „kde se 
setkáme s rovnoběžkami, s různoběžkami….“ Opravdu, jako do toho praktického života se 
snažim co nejvíc. A myslim si, že je to velice nutné. Aby ty děti věděly, já se učím proto, že… 
Protože to pak známe v těch vyšších ročnících nebo školách, kdy oni říkají, „k čemu mi to je, 
proč se mám tohle učit, vždyť je to úplně zbytečný?“. Takhle, zase tohle dělám co nejvíc, ale 
zas na druhou stranu zase já v tom nevidím jenom to, že se říká k čemu a zdůvodňuje proč. 
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Jsou věci, které potřebuješ ke svému rozsahu, ke svým vědomostem, k tomu, aby ta osobnost 
toho dítěte se nějakým způsobem rozvíjela, takže i když se učíš hrát na piano a možná to nikdy 
nevyužiješ, ale rozšiřuješ si tu škálu těch svých vědomostí a tak dále. Čili ne vždycky to učivo 
musí mít nějaký jasný účel. Já jim říkám „jsou věci, které potřebuješ vědět, abys nebyl 
hloupej“, když už to řeknu takhle hodně natvrdo. Já hodně vnímám nutnost té kultivace té 
osobnosti dítěte jako celku. Ale na tom prvním stupni to jde hodně do té praxe přenášet. Třeba 
teď, děti maj peníze, normálně nakupujeme, sčítání, odčítání probíráme v souvislosti s jeho 
konkrétním uplatněním. Opravdu se snažím, a to zcela vědomě, učivo co nejvíc přenášet do 
praktického života. 

Mohla byste jako učitelka z prvního stupně, kde vyučujete všechny předměty, posoudit, 
zda v některém předmětu lze toto přenášení do jiných oblastí činit více nebo snáze, že ten 
předmět k tomu víc vybízí a poskytuje prostor? 

No, někde to samozřejmě je trošičku obtížnější, ale on totiž každý ten předmět má svoji 
specifiku. Pokaždé je to jinak postavené. Z té specifiky toho předmětu…to se nedá moc 
porovnat, dát je do řady, kde to jde víc, kde míň, to opravdu ne. Ale všude v té specifice toho 
předmětu se snažím toho využít. Snažím se třeba u těch výchov, tak je to spíš o tom 
kultivování, aby ty děti měly umělecký zážitek, třeba v hudebce, kdežto v té matematice, tam je 
to konkrétnější. V češtině je to o tom učit se ten jazyk. Já se snažím těm dětem vysvětlit nebo 
upozornit je na to, jak je ta čeština nádherná, jak některá ta slova jim přímo nabízejí 
objevování, třeba slovo rovnoběžka – čára, co rovně běží. No, snažím se to ve všech těch 
předmětech nějak prostě prosadit, ale nemohu říci, že by to bylo v jednom víc, v jednom míň. 

Má poslední otázka na závěr zní, jaká je vaše zkušenost s tím, že to dětem jde, vidět ten 
přesah probíraného úkolu a nakolik potřebují vaše návody? 

Víte, tohle strašně záleží na tom, jak je to dítě vedeno v rodině, jaká je oblast toho, co to dítě 
poznává v rodině, protože sama to pak v těch hodinách vidíte, že na něco prostě píchnete a to 
dítě už „my jsme tam byli, tohle já znám“. To hodně souvisí s výchovou, protože některé děti 
třeba nejsou hloupé, jsou chytré, ale tohle nemají, protože rodiče se mu třeba neumějí tak 
věnovat. Oni jsou pak zvyklí jen sednout si před ten počítač. Je to z toho, že málo se jim ty 
rodiče věnují, ale to já nemyslím, časově málo, já myslím, v tom kvalitativním smyslu. Můžu 
být s dítětem půl hodiny a dám mu víc, než když s ním budu celej den. Takže v tomhle smyslu 
já to myslím, a zase i záleží na tom, jak se ty děti v té třídě sejdou, jaká ta třída je. Ve většině 
případů na tom prvním stupni ty děti většinou do těch oblastí, které po nich chcete, zabrousí. 
Ale záleží na složení té třídy, ale mám zkušenost, že jim to zas takový problém nedělá, zjistit, 
kde jsou třeba rovnoběžky, jak už jsem o tom mluvila, a tak dál. 

 
Děkuju vám mnohokrát za rozhovor. 
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ROZHOVOR  KI/11  

Aprobace: učitelství prvního stupně ZŠ 

Počet let pedagogické praxe: 35 
 

Moje první moje otázka na Vás zní, zda jste zastáncem názoru, že myšlení dětí ve smyslu 
jejich intelektové kapacity nebo inteligenčního potenciálu, se dá výukou měnit, rozvíjet?  

Ano, já myslim, že to jde. 
Mohla byste to rozvést, třeba na základě Vašich praktických zkušeností? 

No, nevim, jak bych vám to řekla, myslim si, že určitě, že když s dětmi pracujete, tak že oni se 
rozvíjí, že neustrnou, že to přijde trošku někam dál. 

Moje druhá otázka na toto navazuje. Jste zastáncem názoru, že myšlení jako takové, jako 
určitá dovednost, lze ve škole vyučovat? 

No, teď nevim, jak bych vám to řekla, na co se jako ptáte…? 
Ptám se na to, zda si myslíte a z Vaší praxe to jako učitelka tak cítíte a zažíváte, zda je 
možné učit děti r ůžné dovednosti vázané na myšlení? Rozvíjet jejich myšlení tím, že se 
budu ve výuce soustředit vedle učiva jako takového i na podporování dovedností myšlení? 

Já myslím, že to samo o sobě prolíná tím učením. Vždyť u učení se musí přemýšlet, něco s tou 
látkou dělat, kombinovat. Nejen, že se něco naučit, ale používat to a tím se to myšlení podle 
mě rozvíjí. 

Mohla byste třeba uvést nějaké konkrétní příklady z Vašich hodin, z výuky, jakým 
způsobem s tím myšlením pracujete? Jaké strategie volíte, jak se jich například ptáte, zda 
je nutíte zvědomit si jejich vlastní myšlenkové pochody…a tak dále? 

Třeba je nechám vyhledat tu informaci, aby na to samy přišly. Ne, že bych jim to sama řekla, 
k čemu to je, ale dám spíš otázku, aby sami se k tomu dostali, k tomu problému, aby sami 
přemýšleli, proč to tak je, že to tak je. Třeba když jsme měli teď podzim, tak mně plácli 
vánoce. Tak zrovna jsem je nutila tak nějak vydedukovat něco k tomu. Jestli znají básničku, 
tak znali. A ptala jsem se, jaký měsíc je v té básničce, a který měsíc máme teď. A co myslíš, do 
jakého to patří období? Prostě takovýmhle spíš způsobem, je k tomu nějak dostat. 

Takže otázkami, a dál…? 
No, otázkami a sami, když něco dělaj, tak ať si na to sami přijdou. Jo, třeba, no já nevim, jak 
bych to řekla. Třeba v té matematice nebo v něčem na něco přijdou a tak to aplikují na to: 
„proto to je tak a tak“, aby si to zdůvodnili nějak.  

Snažíte se ve výuce toto zdůvodňování hodně zdůrazňovat, děláte to jako běžnou součást 
hodin, vedete děti k tomu, aby nahlas věci zdůvodňovaly? 

No tak, jak to vyjde. Když na něco narazíme, ne že by to bylo tak, že bych si dopředu chystala, 
že se zrovna u tohohle budu ptát na tuhle otázku. Ale ze situace, z dětí, z kolektivu, prostě, jak 
to zrovna vyjde, asi tak. 

Mohla byste se ještě jednou zkusit zamyslet nad tím, jak, jakými strategiemi činit myšlení 
součástí výuky? Vím, že jste mi na to částečně již odpověděla, ale mohla byste to zkusit 
shrnout? Co vy jako pedagog používáte za strategie, postupy, kterými přispíváte k rozvoji 
myšlení vašich žáků.  

.......(dlouhé mlčení) Já opravdu nevím. 
Můžete uvádět i konkrétní p říklady z výuky. 

No tak třeba jsme měli v prvouce zvířata, mluvili jsme o tom, že vlaštovka odletí. A teď jsme 
mluvili o tom, co si děti myslíte, kam odletí? Do teplých krajů. A teď jsme mluvili o tom, co 
třeba taková vlaštovka, co třeba jí, a jak se chová a tak jsme k tomu došli, že prostě musí 
odletět, protože tady by neměla potravu. Tak takovymhle se k tomu nějak tak dostaneme. 
Jednak otázkami a i tim, co děti řeknou. 

A snažíte se třeba ptát dětí, jak k ur čitému postupu nebo výsledku úkolu došly? 
Ano, určitě. Třeba v matematice, když děláme slovní úlohy. Ptám se proč to tak je? Protože 
třeba osm vlaštovek sedělo a tři odlétly, musel jsem odečíst, ubrat…to jako s nima dělám, to 
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zdůvodňujeme nebo říkáme, aby si to uvědomily. Aby nejenom plácly, „jo, je to tři“, ale aby 
to ještě nějak zdůvodňovaly a řekly. 

Další otázky se budou týkat toho, jakým způsobem pracujete s propojováním školních 
poznatků do mimoškolních oblastí. Mohla byste se zamyslet nad svou výukou a říci mi, 
zda s tím vědomě pracujete? Konkrétně mám na mysli, zda se dětí ptáte, kde využívají to, 
co je právě probíráno ve škole i někde jinde? 

No tak, …využíváme to. 
A konkrétně? 

Tak třeba čtení. Třeba děti, budete si moci sami přečíst pohádku, když se naučíte číst, jo, tak 
je namotivuju. No, já nevim, jak bych vám to řekla. 

Třeba se v té odpovědi zkuste zaměřit na to, zda to děláte plánovitě, vědomě a předem 
promyšleně, že se na ten poznatkový přenos ptáte? 

No tak se snažim spíš co nejvíc, třeba v tý matematice. Řeknu: „tak a teď už můžeš jít do 
obchodu, když jsme měli třeba ty papírový mince, co jsme si sami udělali, tak budeš už vědět, 
když budeš platit, co ti pani prodavačka třeba vrátí.“ Ptám se taky na jejich zkušenosti. Nebo 
když třeba měříme, tak jim říkám, ať si třeba doma změří, jaké mají délky stůl nebo něco 
takovýho. No, z češtiny jsou to ty pohádky, které znají, kde je viděly, slyšely, jakou měly 
knížku, třeba i ji přinesou do školy ukázat. No, co jinýho z češtiny? Tak nějak obecně se 
snažíme o to, že to, co se učíme, je pro něco. Že to není jenom proto, že se to tak učíme, ale že 
pro něco. 
 

Děkuji vám, to je na vás z mé stany vše. 
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ROZHOVOR  KI/12 

Aprobace: učitelství prvního stupně ZŠ 

Počet let pedagogické praxe: 2 
 

Moje první moje otázka na Vás zní, zda jste zastáncem názoru, že myšlení dětí ve smyslu 
jejich intelektové kapacity, se dá výukou měnit, rozvíjet? Nebo jestli se spíš kloníte 
k názoru, že to co je jednou vrozeně nebo jinak dáno se výukou, pedagogickým přístupem 
měnit nedá? 

No tak jako, Forest Gump taky, když to vezmu z filmu, to taky někam dotáh. Holt ten 
inteligenční kvocient byl menší, samozřejmě, nebude z něj Einstein. Myslím si, že někam se to 
dotáhnout dá. Takže si myslim, že výukou lze leccos změnit k lepšímu, ale taky i k horšímu. 

Moje druhá otázka zní, zda jste zastáncem názoru, že myšlení jako určitou dovednost, je 
možné vyučovat a učit? 

V rámci určitých možností můžu naučit děti, aby nějak postupovaly. Ale hrozí tady, že oni se 
to jenom tak nabiflujou, a když jim dám jiný typ úlohy, tak na mě budou koukat. Prostě, 
někomu je dáno, má tam šuplík na matematiku a ta matematika mu jde. A pochopí s tím 
postupem, co já mu dám, i jiný úlohy. A někdo tam ten šuplík nemá a musí se to nabiflovat a 
jiný typ úlohy mu bude dělat problém a nezvládne to. 

Jak tohle jako pedagog řešíte? Jak s těmi dětmi pracujete, aby jste to i těm bez 
požadovaného šuplíku pomohla zvládnout? 

Tak každej nebude spisovatel, každej nebude zpěvák, někomu jde něco líp a něco hůř. Já 
nemůžu počítat s tím, že když opustim nějaký probíraný učivo, že všechny děti to budou umět 
na sto procent. To nelze, to takhle není, někomu jde prostě něco líp a jinýmu hůř. 

Já se ještě jednou vrátím k té otázce. Zkuste mi říci, jak konkrétně, když máte nějaké dítě, 
kterému něco nejde, se snažíte dovést ho k tomu, aby to pochopilo? 

No, snažim se najít všechny možný cesty, dokavad nevyčerpám sebe. Častokrát tu ty děti mám 
i na doučování, dělám to s nima ze svý dobrý vůle a dělám to s nima jinejma věcma, jinejma 
postupama.  

A já se Vás ptám, konkrétně jak. Jakýma cestama, jakýma postupama? 
To je u každýho úplně něco jinýho. Třeba když jsme teď dělali přechod přes desítku, tak 
nějakýmu dítěti vyhovuje počítadlo. Nějakýmu vyhovuje číselná osa. Nějakýmu dítěti vyhovuje 
tabulka do dvaceti a fazole. To je stejný, jako když budu učit děti číst v první třídě a většina 
dětí se dnes učí číst analyticko syntetickou metodou, ale jsou děti, kterým tahle metoda 
nevyhovuje. Já nevim, asi 10, 20 procent. Sice se to s ní naučej, ale trvá jim to dýl, je pro ně 
lepší ta genetická. Já ale musim učit podle toho, co je jakoby většinový. Dám jim možnost na 
výběr, pokud to jde, a když to to dítě nepochopí, tak si to dítě vezmu a dělám to zvlášť s nim. 
Pokud to ale jde. Zase nemůžu tohle dělat ve dvaceti dětech, rozpůlit se a bejt u každýho.... 
Víte, k čemu je vždycky ale všechny vedu? Aby si uměly hodnotit svoji práci. Aby uměly 
reflektovat, co se jim daří, co se jim nedaří, kam jdou. Já jsem na to psala diplomovou práci, 
tak se zrovna v tomhle trochu víc orientuju. Ono je to v tom rámcovym vzdělávacim 
programu, nějakej krok k tomu, aby se to hodnocení trochu změnilo. 

Jaké konkrétně máte na mysli hodnocení? 
To komplexní hodnocení. Aby se ty děti uměly hodnotit, hodnotit druhý, vidět se celkově 
objektivně. Tak tam je o to pokus, samozřejmě každá škola si to nakonec bude dělat podle 
svýho a někdo to nebude dělat vůbec. Ale já to s dětma dělám, protože to považuju za to 
nejdůležitější. Aby uměly ohodnotit svojí práci, aby se na to podívaly, reflektovaly to svoje 
učení, kam jdou, co se jim daří, co se jim nedaří. Já mám s nima, to je taková zvláštnost, 
takové portfolio, každej učitel si ho vede jinak. A tam já zakládám pravidelně týdenní 
sebehodnocení. To znamená, že ke konci týdne...je to pravidelný, napíše se od kdy do kdy to je 
a je tam tabulka, kde protože to je druhá třída, nakreslí smajlíka podle toho, jak to odpovídá. 
Takže, ten nejhezčí znamená, že to umí bezpečně, nepotřebuje procvičit, prostřední umí 
trochu, umím to docela, ale potřebuji to ještě procvičit. A pak neumím, potřebuji hodně 
procvičovat. A pak je tam ještě prostor pro jejich komentář, že oni napíšou třeba, jak se jim 
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ten týden pracovalo, co se zlepšilo, zhoršilo. Pak je tam i můj komentář, to já jim vždycky 
pravidelně napíšu, v pondělí si to přečtou a je tam ještě prostor pro komentář rodičů, ale 
k tomu jsme se ještě nedostali, protože já už takhle jsem na ně vychrlila dost věcí během těch 
třídních schůzek. To portfolio je pak takový soubor prací žáka, který ho nějakým způsobem 
charakterizujou. My si prostě děláme nějakou práci... a já jim říkám, jestli chceš, dej si to do 
portfolia, jestli si myslíš, že to za to stojí. Nebo v tom portfoliu může sledovat třeba nějakou 
chybu. Ukázat, tady v tý práci jsem ještě psal špatně měkký a tvrdý slabiky, tady už ne. Je to o 
rozvoji nějaký kompetence řešit něco, umět se orientovat v něčem, umět i argumentovat, proč 
to tady mám a proč jsem to sem zařadila. Pracujeme s tím pravidelně, každý pátek třetí 
hodinu, učej se při tom  hodnotit a mluvit... 

Vraťme se teď zase k mým otázkám. Trochu jste mi sice již svými odpověďmi na tuto 
otázku odpověděla, ale zeptám se znovu. Když mluvíme o vyučování myšlení, myslíte si, že 
to lze dělat v rámci běžného učiva nebo je k tomu pro učitele lepší nějaký specifický 
program zaměřený na dovednosti spojené s myšlením? 

Zase, když budu chtít postavit dům, tak sice vím, jak to má být, ale myslím, že, mi ta teorie 
bude chybět. Teorie a praxe je sice v případě učitelů něco úplně jinýho, nicméně si myslím, že 
nějakej ten teoretickej základ bych měla mít. 

Zeptám se Vás ještě trochu jinak. Nakolik Vy, jako u čitelka dokážete třeba v rámci 
češtiny, prvouky, matematiky pracovat s tím, že žáky vedete k různému vědomému 
uchopování jejich myšlenkových postupů nebo k nácviku nějakých myšlenkových operací, 
jako třeba generalizace...atd. Nebo si myslíte, že pro práci s myšlením je pro učitele 
výhodnější spíš nějaký program, materiály, zaměřené přímo na to. 

To si myslim, že je uplně individuální. Na nějaký látce, já můžu hýřit nápadama a nebudu 
potřebovat nic. A pak najednou to dítě bude koukat, jak vyvoraná myš a já bych určitě něco 
takovýho v tu chvíli potřebovala. Jo, někdy mám nápady, pomůcky...a pak se stane, že si 
říkám, ježišmarja, co teď, co dál? Já to za sebe mám tak, že je dobrý mít kam šáhnout, mít se 
o co opřít, ale někdo to třeba nepotřebuje. 

Snažíte se v hodinách ptát dětí vědomě a často na to, proč a jak na danou věc přišly? 
No, určitě vim, že když děláme to hodnocení, tak se jich vždycky ptám: „Zhoršil si se nebo si 
se zlepšil? Proč? Konkrétně mi řekni, co se zhoršilo, co se zlepšilo. Co budeš dělat pro to, aby 
se to zlepšilo, jakým způsobem budeš postupovat?“ Tak takhle se jich určitě ptám. My jsme 
měli ze začátku problém, protože oni měly tendenci se na všechno ptát. Jako: „ Mám si ten 
sešit otevřít?“ A já jsem neměla chuť stále říkat „ano, otevři si ten sešit...“, ale říkám jim: 
„co myslíš?“. Takže já se je snažím vést k tomu, aby si nad tím přemýšlely samy a nechodily 
s každou věcí za mnou. Nebo: „ myslíš, že to ví učebnice? Podívej se do učebnice.“ 

A ptáte se jich tu otázku „Proč? a Jak jsi na to přišel?“ i při práci s učivem? Nejenom, 
když děláte to hodnocení, ale třeba když máte matematiku, vypočítáváte nějaké příklady, 
ptáte se jich, jak na to přišly, co udělaly jako dílčí kroky, aby se k výsledku dobraly? Nebo 
třeba v češtině? 

No vím, že často dělám tohleto, že když za mnou s něčim příjdou...nebo když zadám otázku 
nějakou, na něco se ptám, tak neřeknu „to je špatně“, ale řeknu „ještě někdo další?“. 
V podstatě takhle nechám zaznít různé názory a pak se bavíme o tom, co je teda správně. 
Každopádně jako zásadu mám to, že se ty informace snažim co nejvíc vždycky dostat z nich. 
Snažíme se ty věci nějak vyvodit. Nějakou hrou třeba. Když je třeba nový téma, tak to není tak, 
že já na ně navalim novou látku, ale vymyslim si nějaký pomůcky, něco, z čeho tu vědomost 
vyvozujem. A pak si myslim, že je ta vědomost daleko víc upevněná, než když bych jim to jen já 
předala. 

Moje poslední otázky mají společného jmenovatele v tématu přenášení školního učiva do 
oblastí jiných, do mimoškolního života. Dotaz na vás z ní, nakolik to vy ve svých hodinách 
využíváte, mám na mysli přenos těch poznatků někam dál, jak a zda vůbec s tím 
pracujete? 

...(smích)...no, tak to jste objevila mojí slabinu. Já jsem již na jedný škole byla a tam to bylo 
trošičku jiný a tam jsem na tomhle bazírovala skoro pořád. Vždycky jsem se jich ptala „a 
k čemu mi to bude v životě?“. Nikdy mi nebylo odpovězeno, takže tam jsem na tom dost 
bazírovala, jenže to byla čtvrtá, pátá třída. A tady je to o tom spíš, že já jim to řikám. Třeba u 
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těch čísel, říkám jim: „Stojíš třeba na zastávce, můžeš si zkoušet přečíst číslice, co tam 
vidíš?“ No, v tomhle směru to není tak, že bych se z nich snažila dostat, kde to bude aktuální i 
jinde. S výjimkou prvouky. Ta ano, to je něco úplně jinýho. 

Chápu to dobře, že Vy jste to zkoušela a nešlo vám to, když říkáte, že jsem objevila Vaši 
slabinu? 

No, víte....tak třeba v matice. Tam jsme teď měli čísla do dvaceti. Tak proč se to učíme, jako 
že jsme v obchodě, tam to bylo jasný. Ale z mý strany je to takový spíš nárazový. Takže než jim 
říkat „teď se učíme tohle a učíme se to proto...no, to bych měla asi víc používat“. 

Jaká je Vaše zkušenost s dětmi, že jim tato dovednost přenosu jde? Že dokážou pohotově 
uvádět příklady, kde danou věc využijí i jinde. Nebo to z nich spíš musíte dolovat? 

Teď jsem to asi nepochopila. Jako jak já poznám, že to uměj? 
Ne, to ne. Jestli jsou děti potové v tom, že dokáží vymýšlet různé oblasti, kde danou 
dovednost, co se učíte, využijí. Pokud už se jich na to zeptáte. 

Tak to je třída od třídy. Ty druháci, co mám teď, tak ty, až na pár výjimek, chrlej. Opravdu to 
je moc chytrá třída. Takže tam stačí něco nadhodit a já se dozvím víc věcí, než bych i chtěla 
vědět. Ale jak jsem učila ty čtvrťáky, tak tam to nešlo vůbec. 
 

To je z mé strany vše, děkuji Vám za rozhovor. 
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ROZHOVOR  KI/13 

Aprobace: učitelství prvního stupně ZŠ 

Počet let pedagogické praxe: 35 
 

Moje první moje otázka na Vás zní, zda jste zastáncem názoru, že myšlení dětí ve smyslu 
jejich intelektové kapacity nebo inteligenčního potenciálu, se dá výukou měnit, rozvíjet? 
Nebo jestli se spíš kloníte k názoru, že to co je jednou vrozeně nebo jinak dáno se výukou, 
pedagogickým přístupem měnit nedá? 

Já si myslim, že určitě se to rozvíjet dá, ale že teda do jaký míry a u koho, to je individuální, 
ale v každym případě se to rozvíjet dá, je můj názor. V rámci pedagogický práce, ve způsobu 
výuky, ve způsobu zadávání úkolů, prostě celkový rozvoj toho dítěte, to se určitě podle mě 
určitě ve škole dá dělat. 

Na to navazuje moje druhá otázka, a to zda jste zastáncem názoru, že myšlení jako takové, 
ve smyslu určité dovednosti, je možné vyučovat a učit? 

Taky myslim, že dá, určitě. Vždycky přiměřeně k tomu věku, ale určitě se dají rozvíjet všechny 
možný formy toho myšlení a prostě s jakym úspěchem, to zase závisí na tom dítěti, ale určitě 
malý posun u každýho si myslim, že jde. 

Když byste měla posoudit různé cesty, jak myšlení vyučovat. Myslíte si, že to lze činit 
nezávisle na nějakých specifických programech pro rozvoj myšlení, že to můžete stejně 
dobře činit s učivem s učebnic, které máte dáno? 

Já myslím, že se to samo o sobě rozvíjí tou výukou, že ta je jednou daná a tím, jak je ta výuka 
podaná, vůbec celý přístup k tomu vzdělávání, tak tím se to samo o sobě rozvíjí. Jako že bych 
to vyčleňovala, že ještě kromě výuky potom ještě zas výuku nějakého myšlení, to ne navíc, to 
ne. Určitě to souvisí s výukou jako takovou. 

Když byste nyní mohla zhodnotit svou výuku a uvést mi příklady, jak s dětmi pracujete, 
co děláte, jak se například ptáte, aby to podporovalo jejich samostatné myšlení? Jinými 
slovy, jak to myšlení součástí výuky činit? 

No tak určitě je to v podávání těch vědomostí. Neservírovat ty vědomosti jako dané, ale jako 
spíš vést ty děti, aby na to přišly samy, aby se dobraly vlastně podstaty. Třeba tuhle jsem učila 
zrovna češtinu, no tak nebudu učit vzory podstatných jmen tak, že jen jim dám ty vzory, ale že 
teda budou přemejšlet, jak vlastně vznikly ty deklinace, takže na tom příkladu oni potom samy 
vyvoděj, že teda musí existovat nějaká struktura. Pravopis v podstatě se taky na tom vyvozuje, 
dá se to dobře aplikovat i na tu češtinu, že to nemusí bejt jenom matematika. Takže to lze ve 
všech předmětech teda si myslim, pokud je to možný, samozřejmě není to možný ve všem. Není 
to možný hnát do extrému, že by ty děti vyvozovaly všecko. Existujou určitý věci, který se 
musej naučit tak, jak je to daný, ale tam kde ta možnost je, a kde je na to i prostor časový 
třeba, tak upřednostňovat to, že to dítě na to přijde samo nebo nějak jako samo se k tomu 
dostane a prostě vlastně každý to dítě vlastně se k tomu může dostat jinak. Já můžu třeba ty 
algoritmy určitym způsobem učit, ale zase pokud to dítě si vytvoří nějaký vlastní algoritmus, 
tak mu ho nechat. 

Zmínila jste, že je učivo, kde se cestou vyvozování moc jít nedá. O jaké učivo jde? 
No tak třeba základ v češtině, vyjmenovaný slova, v matice je to násobilka, že jo. Oni si sice 
můžou vyvodit tu násobilku jako postupný sčítání, nebo jako tabulku násobků, že jo, učit se to 
různě, něco k tomu kreslit a tak, ale ve finále se to musí naučit. S tim nemá smysl nějak moc 
experimentovat. Takový ty základní věci asi těm dětem dát a spíš potom rozvíjet to další, to 
odvozený od toho, ale kdyby si měly všecko vyvozovat samy, třeba některý ty školy, ty typy 
škol...třeba ty Waldorfský školy, ty to dělaj úplně, úplně od začátku. Melou obilí, pečou 
chleba. Jako určitě jo, ale asi to nemůže být ve škole běžný standard. 

Nakolik vedete děti k tomu, aby si samy zvědomovaly své strategie myšlení? Nakolik se 
jich ptáte, jakou cestou k něčemu došly? 

Tak o to se snažim určitě hodně, protože potřebuju vědět, jestli to neni náhoda zrovna ten 
algoritmus, co si vytvořily. Takže se jich ptám a potom, když prostě to probereme a zjistíme, 
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že jo, že to doopravdy tak funguje a je, tak řeknu, „jo, tak to tak používej“. Někdy dojdeme 
k tomu, že to, jak si to to dítě myslí, že to tak nefunguje, že je to jenom náhoda třeba...v 
matematice tam to existuje občas, že to dítě si vymyslí nějaký vlastní způsob třeba pro sčítání 
nebo odčítání, tak někdy to funguje, ale někdy se ukáže že ne. Pak to s nima musim hledat 
jinak. 

Máte pocit, že přístup rozvíjející myšlení ve výuce, je možný používat stejně dobře ve 
všech předmětech nebo že některý předmět pro to poskytuje lepší půdu? 

Já bych řekla, že to asi hodně závisí na tom učiteli, přeci jen něco je mi bližší a něco je mi 
vzdálenější, takže u těch předmětů, který jsou mi bližší, tak mi to jde dobře a možná některý 
předměty, který jsou mi takový vzdálenější, tam třeba mi to tak nejde, to já třeba sama o sobě 
vim. V některých předmětech mi to určitě přijde jednodušší. Já osobně za svoji osobu můžu 
říct, že takový ty hlavní předměty čeština, matematika, tam jako běžně tyhle věci dělám, aniž 
bych se musela nějak snažit. Ale vlastivěda nebo přírodověda..., i když tam je hodně těch 
pokusů, to se dá využít...no, já tyhle předměty už dlouho neučím, ale asi bych se tam musela 
víc snažit. U tý vlastivědy, tam mám pocit, že je to hodně daný. A ještě k tý matematice a 
češtině, ono u tý matematiky to tak samo vyplývá, že vede k myšlení, ale já myslim, že i čeština 
je velice logickej předmět. Já se třeba snažim, protože jsou děti, který jsou zaměřený hodně 
matematicky a tu češtinu berou, že to nemá logiku, že se pořád musej něco šprtat nebo učit 
nazpaměť, takže třeba právě pro tyhle děti se zaměřuju na to hledat tu logiku v tý češtině, 
protože občas mě rozčiluje, že v tý matematice tu logiku viděj a tady ne. 

Jak to konkrétně děláte v té češtině, jak se tam té logiky snažíte dobrat? 
Třeba, aby hledaly vztahy, vždyť i mezi těma pravopisnejma jevama se dají najít a vysvětlit 
jim, že vlastně i ten pravopis, co se učí...třeba teď jsem měla tu pětku, takže tam jsme brali, že 
pomocí těch předpon a přípon a pochopení stavby slova ten pravopis zvládne, že se to 
nepotřebuje učit nazpaměť, že to střídání těch hlásek a změny těch hlásek, tak že když si 
uvědomí, která hláska se mění v kterou, tak mu to ostatní logicky z toho vyplyne. Takže bych 
řekla, že nemůžeme vypíchnout nějaký předmět. Hodně bych řekla záleží na tom učiteli, ale 
když ten učitel se snaží...nebo jednomu z nás to jde líp v jednom předmětu a druhýmu 
v druhym, ale kdyby se to dalo dohromady, tak by se to dalo asi stejně dobře uplatnit ve všech 
předmětech. 

Další mé dotazy se budou týkat tématu přenášení školních poznatků do mimoškolních 
oblastí. Můj dotaz na Vás je, nakolik vy s tím v hodinách pracujete, že děti vedete k tomu, 
aby vymýšlely příklady, kde tuto věc využijí i jinde. Zda to děláte vědomě, plánovitě? 

Jasně, tak asi ta matematika je na tohle uplně jasně daná, že jo, to se s tim pracuje v podstatě 
pořád. I ty slovní úlohy se snažíme dávat tak, aby to vycházelo z nějakýho reálnýho základu, 
pokud to jde, dávat situace, který jsou třeba běžný tady na škole třeba všelijaký...já nevim 
třeba statistický ročenky nebo něco takovýho, aby to k něčemu bylo, neučíme se ty hlouposti, 
co jsou třeba někdy v těch učebnicích. I když teď už jsou ty učebnice lepší, že se fakt nepočítaj 
nějaký traktory nebo takový. Ale samozřejmě v češtině ve slohu, tam je to taky daný, tam se 
cíleně vedou ty slohový práce, v angličtině taky, tam jsou okruhy, který vlastně se zaměřujou 
na dramatizace, a teď se tam dělají rozhovory na různý běžný situace. Takže bych řekla, že 
určitě se to vede k tomu, no na tom prvnim stupni určitě, že pro ty děti je to zajímavější, aby 
věděly, nebo spíš, aby si to uvědomily, teda. 

Jaká je Vaše zkušenost s dětmi, že jim toto, mám na mysli vymýšlení příkladů z jiných 
oblastí, jde nebo naopak nejde. 

No tak jako myslim, že pro ty děti je to výbornej motivační prvek, když vědí k čemu to je, a 
když ty děti se vedou tak, že prostě aby samy si uvědomovaly, tak naučíme se tohle, 
protože...tak že to doopravdy funguje a že ty děti potom už samy třeba domejšlej, že tohle jsme 
se naučily, protože... . Aby to dítě vědělo, proč se to učí, za jakým účelem se to učí. To bych 
řekla, že je to hlavní. 
 

Mnohokrát Vám děkuji za rozhovor. 
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ROZHOVOR  KI/14 

Aprobace: učitelství prvního stupně ZŠ 

Počet let pedagogické praxe: 27 
 

Moje první moje otázka na Vás je, zda jste zastáncem názoru, že myšlení dětí, ve smyslu 
jejich intelektové kapacity nebo inteligenčního potenciálu, se dá výukou měnit, rozvíjet? 
Nebo jestli se spíš kloníte k názoru, že je to jednou vrozeně nebo jinak dáno a výukou, 
pedagogickým přístupem se to měnit moc nedá? 

No, rozhodně komu není shůry dáno...v apatyce nekoupí, ale rozhodně jako učitel nemůžu 
skončit tak, že si řeknu, že nemá smysl s tím děckem něco dělat. Myslím si, že se dá překlenout 
ledacos, myslím si, že mnohé se naučit dá. Ale musí se to cvičit, nesmí se to nechat bejt. 

Myslíte si, že myšlení jako určitou kvalitu lze vyučovat? Že je to dovednost, kterou můžu 
učit? 

Určitě, určitě jo, samozřejmě někomu to jde rychleji a někdo na to nepotřebuje takový 
postrkávání a vidí ty věci hned a někdo si to musí nakrokovat, ale dovedu si představit nebo 
myslim si, že ten systém těch kroků, který potom vedou k tomu výsledku tak se nechá naučit, že 
to je nějakej algoritmus, který se ty děti musej naučit a pak jim to myšlení půjde líp nebo spíš 
půjde. Rozběhne se to. Nemyslim si, že to je samospasitelný, samozřejmě prostě ty rozdíly 
vždycky budou a vždycky to bude tak, že někdo bude tuhej a někomu to pude rychlejc, někdo 
prostě to tam dáno má, to určitě jo, ale rozhodně se to dá, dá se s tím pracovat a dá se to 
ovlivnit, to určitě jo. 

Myslíte si, že jako učitelka můžete úspěšně zapojovat strategie na rozvoj myšlení dětí do 
běžných vyučovacích hodin nebo byste se spíše klonila k tomu, že je to lepší dělat pomocí 
nějakého stimulačního programu, který by byl dodaný do výuky ještě navíc? 

Dovedu si představit obojí. Já se teda fakt snažim, fakt třeba přírodověda u nás není výuka 
typu otevři učebnici, přečti, a co to je, jak tomu rozumíš. Děláme pokusy, stanovujeme 
hypotézy, potvrzujeme si ty hypotézy, učíme se argumentovat, snažíme se vést tu diskusi v těch 
dvou protipólech a jeden druhýho nějak ovlivnit a tak, to rozhodně ano. Ale dovedu si 
představit, kdyby se tam dal ještě vetknout nějakej speciální modul, kde by se ty věci 
probíraly...my tady máme třeba Klub deskových her s tím, že teda vždycky na začátku jsou 
nějaký hrátky s něčím, já to vedu, jako třeba se sirkama, hlavolamy, logický záležitosti a tak, a 
pak teda hrajem hry. Samozřejmě mám vybranej soubor her, který fakt jako rozvíjej logický 
myšlení a strategický myšlení a tak. A bylo by příjemný, kdyby člověk našel místo, aby měl to 
kam nacpat jako do výuky, což samozřejmě možná někdy někam se to nacpat dá, ale bylo by 
dobrý kdyby na to byla extra třeba tříhodinová dotace, ale to by se musel posunout celej 
systém školství, že jo, to by to muselo bejt tak, že by se to celý nějak překopalo. 

Mohla byste mi z Vašich hodin uvést příklady, kdy se vyloženě zaměřujete na rozvoj 
myšlení, ať už obecně či nějakých konkrétních myšlenkových postupů, operací? 

Tak v matematice hodně využívám takový ty úkoly doplň číslo do řady, doplň obrázek do řady, 
prostě tady ty logický záležitosti. To děláme teda hodně, jako poměrně často, dost často 
v češtině zadávám takový...nebo máme takový ty úlohy jako: vymysli slova, který začínaj S a 
končej H a maj mezi tim dvě nebo tři písmena nebo tak. To jsou takový ty kombinační 
záležitosti. V tý přírodovědě, víte ono se to asi nedá oddělovat, ona třeba ta přírodověda 
prolíná i s tim slohem, s takovym tim, že jsme měli jedno tvrzení, druhé tvrzení. Teď se ty dvě 
skupiny dají dohromady a jeden zástupce, kterého si vybrali, měl napsat těch asi šest 
argumentů pro to tvrzení. Takže takovýmhle způsobem jsme argumentovali. Teď zrovna jsme 
tuhle formu diskuse používali k tématu, jestli teda ta kapalná voda je potřeba na Zemi nebo 
neni, jestli bychom teda mohli žít, když by tady byla jenom ta pára a tak. A jinak děláme 
opravdu hodně pokusů. Takový to, co myslíte, jak dopadne...jak rychle se rozpustí ta kostka ve 
studený vodě, v teplý vodě, tak teď mi to předveďte, poměřte to, vychází to, nevychází to...no, 
teď mě víc nic nenapadá. 
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A ptáte se dětí často a zcela vědomě a záměrně na otázku proč a jak? Jak k něčemu došly, 
proč si danou věc myslí, abyste zvědomovala jejich myšlenkové postupy? 

Určitě, tohle děláme hrozně moc. Ještě navíc každej pátek máme takovou jako 
minimatematickou olympiádu. To pro děti připravim řadu různejch matematickejch souteží, 
do kterejch se mohly přihlásit. Ještě máme taky Počítám s chutí, což je pro takový ty slabší 
děti, který ale chtějí počítat a pak je ta druhá část, jako že minimatematická olympiáda, kde 
jsou takový ty logický úlohy, a tam teda už vždycky ty děti počítaj, nějak to vyřešej, a pak se 
bavíme o tom, jak jsi k tomu došel, jaké je tvoje řešení, vysvětli nám to a jak to, že máte tři 
stejnej výsledek, ale jiný postupy? 

Další mé dotazy mají společného jmenovatele. Budou se týkat tématu přenášení školních 
poznatků do mimoškolních oblastí. Můj dotaz na vás je, nakolik vy s tím v hodinách 
pracujete, že děti vedete k tomu, aby vymýšlely příklady, kde tuto věc využijí i jinde. Zda 
to děláte vědomě, plánovitě a jak často, můžete-li toto posoudit? 

Mě zas teď nejvíc napadá ta přírodověda, třeba v nějakým pracovním listu řešíme, co přijde 
do kompostu, co určitě jo, co určitě ne. Dál se ptám, proč myslíš že tohle ano, a kdy a kdy 
ne...Každej tejden sledujeme a poměřujeme, jak se zkracuje den, tohle jste tou otázkou měla 
na mysli? 

Ano to také, ale hlavně jsem měla na mysli, zda se dětí ptáte, když probíráte nějakou látku 
nebo řešíte nějakou úlohu, tak zda se jich ptáte, kde by to mohly použít i jinde? Kde třeba 
daný postup musí dodržet také, i když kontext té situace je úplně jiný? 

Ano určitě, tohle dělám, dělám to zcela vědomě. Nejsem vám schopná říct, jak často, to 
nedovedu takhle posoudit. Určitě s tim ale pracuju hodně. Já se snažim, aby to uplatnění 
viděly, třeba v matematice hodně často počítáme s reklamníma prospektama, aby uměly 
spočítat, že ty čtyři jogurty stojí tolik a tolik, kolik ušetříme, a tak. Nebo před vánoci zase 
pečeme, takže počítáme, kolik budeš potřebovat čeho a kolik z dvojitý dávky, kolik z trojitý, 
takže to určitě jo, vědomě to tam strkám, kde to jen jde. 

Dále bych se chtěla zeptat, zda jako prvostupňová učitelka, která vlastně vyučuje všechny 
hlavní předměty, vnímáte, že některý předmět je svou půdou, svým charakterem pro 
výuku, pro rozvoj toho myšlení a přenášení poznatků do jiných oblastí, vhodnější, jaksi 
poskytuje k tomu lepší podmínky, než jiný? 

Já myslim, že to jde určitě v každym stejně. Já tím, že jaksi od mala víc tíhnu k těm 
přírodovědnejm předmětům, tak mně to jde snadno v tý matice, přírodovědě. Jo, já nejsem 
humanitně založený typ a vím, že třeba v češtině by se dalo asi daleko víc jaksi praktickýho 
použití vykutat, ale já to moc neumim. Vim, že tohle není můj šálek čaje. Ale určitě se to dá 
dělat úplně všude i v těch předmětech jako hudebka, no třeba i v tělocviku by to šlo. 

Má poslední otázka se týká schopností dětí vidět tu souvislost probíraného úkolu do jiných 
oblastí? Jakou máte zkušenost s tím, že to dětem jde, že vám dokážou uvádět příklady 
využití nebo to spíš musíte být vy, kdo je k tomu nutí? 

Tohle hodně záleží na tom, jak to ty děti mají dáno z domova, jak jsou od rodičů vedený. 
Samozřejmě ten kantor to může ovlivnit, ale přeci jen jste s nima pět hodin denně, kdežto ty 
rodiče jsou s nima daleko víc a daleko víc si myslim, že dokážou nebo by měli ty rodiče 
dokázat, že to dítě pochopí...do školy chodíš proto, abys tohle zvládnul, aby ses něco naučil, 
co není zbytečný, takže podle mě tohle hodně záleží na tom, jak to mají dáno z domova, jak to 
tam mají nastavený. To hrozně závisí na tom nastavení od malinka, z domova, pak i ze školky. 
Jak moc to maj doma nastavený, jako že „proto tě posíláme do školy, aby ses tohle naučil“ 
nebo je to o tom, že ty rodiče s nimi mluví... „tak jak jste to dělali, a vždyť sis s tím poradil, 
vždyť ti to takhle jde, tak se na to kouknem ještě i jinak...“. Tak na tom to podle mě moc záleží, 
ale to asi učitel až zas tak moc neovlivní. Trochu se to určitě dá, ale ne v tom základu, shora 
tam něco sypu, ale zespoda je to pořád stejný. 
 

Děkuji vám mockrát za rozhovor. 
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A) REAKCE NA KURZ  

 A1) Kurz jako zdroj negativních emocí 
 A1a) Nedůvěra 

EI/5 takže začátek byl takový nejistý, bych řekla. 
EI/5 No a my všichni jsme z toho byly takový překvapený 
EI/5 říkalo se, že je to prý nějaká izraelská metoda a my vůbec netušily, do čeho jdeme 
EI/5 Ze začátku jsem si vůbec nebyla jistá, že mě to nějak jako osloví, nebo o co vůbec jde 
EI/5 Víte, my jsme z toho byly takový spíš rozpolcený 
EI/5 Víte, jak jsme do toho poprvé šly a vlastně jsme, opravdu jsme vůbec nevěděly do čeho jdeme. 
EI/5 Ze začátku nám to přišlo...to jsme všechny tak na sebe koukaly, jestli nám to vůbec k něčemu bude...to myslim, že 

většina z nás, že jsme tak jako nevěděly 

 A1b) Neinformovanost 

EI/5 My jsme o tom nevěděly vůbec nic 
EI/5 No, my jsme se o tom kurzu dozvěděly strašně pozdě... 
EI/5 My jsme vůbec nevěděly, do čeho jdeme pořádně 
EI/5 vůbec jsme nevěděly nic 
EI/5 Jak jsme do toho poprvé šly a vlastně jsme, opravdu jsme vůbec nevěděly do čeho jdeme. 
EI/9 tak jsme vlastně nevěděly ani jedna z nás, o co jde a myslely jsme si, že je to zas další ptákárna, protože nějaký 

spojování bodů, to jsme s dětma dělaly, že jo v prostorový a v matice… 
EI/9 takže jsme si s Martinou vyhledaly informace na internetu, o co jde 

 A1c) Povinnost 

EI/5 Nás tam nahnal pan řiditel. 
EI/5 a vlastně sedm nás bylo, co nás na jarní prázdniny nahnal na nějaký kurz, s tím, že se to tady vlastně pak bude 

provozovat. 
EI/9 No, tak když nás pan ředitel přihlásil do tohohle kurzu, tak jsme vlastně nevěděly ani jedna z nás, o co jde 
EI/9 no a vlastně na ten kurz jsme šly s tim, že to tam odsedíme, že prostě nám nic jinýho nezbejvá 
 
 A2) Kurz jako přínos 
 A2a) Obohacující zážitek obecně 

EII/1 Pro mě to byl úžasný zážitek a úžasný na tom bylo to, že vlastně na takové nejjednodušší bázi, na bázi toho 
všeho, co už člověk dávno zná, si dokázal poskládat něco úplně nového 

EII/1 Určitě přemostění je na kurzu silný zážitek 
EII/1 Oslovilo mě, že ta metoda je nesmírně laskavá a lidská, oslovila mě tím, že dává jistotu, že člověk může něco 

zvládnout. 
EII/1 A ještě jedna věc, mě ten kurz nastartoval k tomu, že já mám takovou touhu, aby se ten Feuerstein objevil ve 

školách. 
EII/2 Ten kurz byl pro mě velice zajímavý, velice obohacující, pro mě to víceméně bylo všechno nové, 
EII/2 Takže to mě oslovilo velmi (způsob práce) a vůbec celková ta atmosféra tam na kurzu, to bylo takové příjemné 

setkání, i ta spolupráce a vzájemný respekt. 
EII/2 Odnáším, úplně ze všeho, spíš jako inspiraci 
EII/2 z přemosťování jsem byla nadšená, mě vždycky fascinovalo, k čemu všemu jsme došli. 
EII/2 já jsem strašně ráda, že jsem na ten kurz šla 
EII/2 Ale právě, jak jsme začínali tou jedničkou, tak tam od první chvíle jsem na Anežku zapomněla a viděla jsem 

svoje studenty a tu školu a přišlo mi to jako úplně geniální věci 
EII/2 Tak mě to jako nadchlo 
EII/2 Mám pocit, že ten kurz mi otevřel něco nového 
EII/2 Minimálně  (…) ale jinak to pro mě bylo známé minimálně. 
EI/3 takže já osobně si myslím, že tímhle by měli projít všichni pedagogové, kteří učí, protože jim to nastaví tu hlavu 

úplně někam správným směrem, kam by to mělo být 
EI/3 takže si myslím, že i kdyby to bylo součástí třeba jednoho roku na vysoký škole, tak si myslím, že by to bylo úplně 

supr. Kdyby to bylo jako seminář, že by ten kurz nebyl intenzivně čtrnáctidenní, ale že by věděli, že něco 
takového je, tak si myslím, že člověk pokud je otevřený novým věcem, a já si myslím, že toto je jedna z dobrých 
věcí, co tady se objevuje u nás...já kde můžu, tak to chválím. 

EI/4 Pro mě byl velkým přínosem 
EI/4 Pro mě úžasnej 
EI/5 Určitě pozitivně. 
EI/5 Já myslim, že postupem času většina z nás přicházela na to, že to do tý svý praxe budeme moci nějak zařadit 
EI/6 Velmi přínosný, kurz se mi líbil. 
EI/7 Víceméně to pro mě bylo celkově nové. (…) takže mě to spíš obohatilo 
EI/7No, tak trošku taková ta změna toho myšlení. Přestože učim léta a člověk má něco najetý a občas chodim na 

nějakou tu tvořivou školu a nějaký jiný tyhle věci, abysem získala nějaký nový poznatky, protože jako načíst to 
někde sama je docela problém…takže řekla bych taková ta změna způsobu toho myšlení 

EI/8 No, bylo to něco nového, velmi zajímavého 
EI/8 Já si myslim, že to bylo docela zajímavý 
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EI/8Určitě ještě ta teoretická stránka, pani docentka nám vždycky připravila ke každý problematice…tak si myslim, 
že, že to nikdy není na škodu se vrátit k nějakým teoretickým znalostem, to bylo určitě hodně zajímavý a pro mě 
nový 

EI/9 No ale postupem času jsem zjišťovala, že je to úžasný, že je to skvělý, že to je úplně o něčem jinym, že prostě mě 
to strašně zaujalo, hrozně mě to chytlo a pochopila jsem, že to je fakt o něčem jinym, než jsem si myslela. 

EI/9 To pro mě bylo veliký. Takový objev 
EI/9 Tak to mi bylo hrozně blízký (způsob práce s instrumenty) a asi proto mě to pak taky tak nadchlo 

 A2b) Obohacení ze způsobu práce 

EII/1 Pro mě třeba bylo fascinující mluvit třeba o čtyřúhelnících a trojúhelnících a těď vlastně si je rozebrat v tabulce 
podle vlastností, což pro mě je prkotina a vůbec bych to tam v tom místě nehledala, pak se bavit o knížkách, 
které můžu třídit podle vydavatelství, podle autora, podle žánru…najednou, když mi tohleto paní docentka 
předestřela, to jen ale jen jedna věc, jinak jich tam byly stovky, tak to pro mě bylo takový „HA!“ 

EII/2 Mě to strašně oslovilo a tak nějak přeměnilo, ten způsob práce, že tam člověk přemýšlí sám, a že ti žáci nebo 
lidé se kterýma se pak pracuje, tak jsou vedeni k tomu aby si sami docházeli k vlastním závěrům. 

EII/2 pro mě to, co mě nejvíc oslovilo, co bylo nejvíc nové, byl ten způsob práce, jak se s tou metodou pracuje, 
protože já sama jsem se setkala asi vždycky s učitelema, kteří nás nebo mě vedli stylem, tady máš seznam, tohle 
se nauč, takovéto šprtání 

EII/2 A další věc, kterou si teď uvědomuju a to se mi právě také líbilo v tom kurzu, ten způsob myšlení, že nic není 
špatně, že všechno je dejme tomu hypotéza 

EII/2 Jako třeba u těch jazyků, taky jsem třeba neřekla tady je takové pravidlo a teď se to naučte, ale spíš jsem 
ukázala nějakou větu a teď si to zkuste z toho vyvodit, ale jinak to pro mě bylo známé minimálně. 

EI/3 Pak se mně líbilo to, že se pracuje s chybou jako s něčím úplně běžným, v podstatě dítě nezažívá takový ten pocit 
toho, že to je špatně 

EI/3 Tím, že mi mu říkáme, že jakýkoli jeho názor je dobrý, tak to si myslím, že je takový důležitý 
EI/3a pak se mně líbí to, že se dá použít jenom tužka a papír a vysvětlí se úplně všechno. Protože my hlavně na tom 

prvním stupni vymýšlíme samý vystřihovánky, kraviny, učitelé nad tím stráví hodiny a hodiny času a v podstatě 
je to zbytečný. My to dítě strašně přehlcujeme 

EI/3 a co mě to ještě dalo třeba ve vztahu k mému vlastnímu dítěti je, že nemáme dávat nějaké náhradní věci, máme 
dítěti dávat hnedka tu prvotní informaci, třeba, jak se co jmenuje nebo jak se to používá, my si myslíme, že to 
dítě to nezvládá, ale ono to zvládá a je to stokrát jednodušší pro něj. Tady to si myslím, že bylo pro mě důležitý. 
Třeba příklad: jdu s mým dvouročním dítětem v obchodě a je tam taková ta nakloněná rovina, jak vám po tom 
odjede zboží dolů, dítě se mě ptá, co to je. Říkám: „to je nakloněná rovina, protože, když dáš nahoře nějakou 
věc, tak ono ti to sjede dolů.“ A to dítě ten pojem bere jako rohlík, chleba a ví, co to je 

EI/5 Zakládám teď hodně na zkušenosti dětí, to si myslim, že to je pro mě takový hlavní přínos 
EI/7 No, určitě to byly nový poznatky, se kterýma jsem se setkávala asi minimálně, s nějakým takovým tím způsobem 

práce 
EI/7Pro mě to bylo takový překvapivý, protože třeba začali jsme tím Uspořádáním bodů, takže jsme před sebou měli 

nějaký jednotlivý listy, se kterýma jsme pracovali a teď jsem si nedokázala představit, že něco takovýho jde 
propojit nějakým přemosťováním s normálním životem, se vším, co nás obklopuje, takže to pro mě bylo dost 
nový. 

EI/7 tak jako i my na tom kurzu jsme to pochopily, že nejde o to to jen vyplnit. 
EI/7 přestože jsem neměla v ruce ty instrumenty, tak se to dalo využít vlastně i následně. Takový to různý vyvozování 

nějakých pojmů, se kterýma se ty děti setkaj a vlastně těm pojmům dostatečně nerozumí, což se mi stává docela 
často. 

EI/8 no určitě bylo nové takové to použití nástrojů a na základě toho nástroje převést jakousi znalost nebo něco, co se 
dělo pomocí toho nástroje, do praxe. 

EI/8 to, že jakým nástrojem se hledalo spojení s tou praxí, to teda pro mě bylo docela nový a zajímavý. 
EI/8 je to poskládáno od nejjednoduššího k nejsložitějšímu a pokud to mám posoudit já sama na sobě, tak určitě to 

změnilo určitej pohled. Spojovali jsme ty body, tak určitě jsem se postupně naučila nějak systematicky se v tom 
problému se pohybovat. To si myslim, že asi jo, no. 

EI/9 spíš takový návodný, jako co všecko jiný pomocí toho ještě můžu z těch dětí dostat, že to vlastně neni jen o tý 
pravý a levý straně a o směrech 

 
 A3) Kurz jako zdroj reflexe 
 A3a) Sebereflexe a změny myšlení 

EII/1 Určitě jsem se i kritizovala za to, že to šlo i předtím, protože ono je to vlastně hrozně jednoduchý, ve svý 
podstatě je to geniálně jednoduchý, jenom na to přijít.  

EII/1 A asi i osobnostně, já jsem taková občas free, takže mě to víc i ukotvilo do nějakého řádu 
EII/1Jinak vzhledem k tomu, že i když podle Feuersteina učim, tak přemostění se stále učim, že mám stále velký 

rezervy v tom, a že ještě mám na sobě co zapracovat a leccos si uvědomit. Myslim si, že tohle je ta třešinka na 
dortu taková 

EII/1 Ale určitě jsem se víc hlídala, 
EII/1 Já si myslim, že když si čtu reflexe, myslim na kurzech ty reflexe, myslim na feuersteinovskejch, tak tam hodně 

lidi mluvěj o komunikaci a přijímání druhýho a to myslím, že není můj problém, v tom mám takový dojem, že to 
je oblast, kde já se docela slušně pohybuju, 
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EII/1 ale u mě je problém to, že já mám poznávání tichý, kdežto řeč je nástroj myšlení, což je zásadní bod 
Feuersteina, tak já jsem to teď víc začala dávat do tý řeči a to jsem dřív neměla. Protože já jsem spoustu 
pochopení měla tichýho, nevim proč. 

EII/2 Ale změnilo to mé myšlení, můj přístup k učitelské práci 
EII/2 protože já jsem tak nějak byla…(…) a přiznám se, že jsem byla i takový typ žáka, že jsem se učila tímhle stylem, 

že prostě tady máš konkrétní věci, ty se nauč. 
EII/2 no nebyla bych takový ten autoritativní učitel, který je tam pánem, který jen říká, tohle se naučte a tak to bude, 

(…)  víc bych dala prostor diskusi, nějakému vzájemnému sdílení a tak 
EII/2 Já jsem za tu krátkou praxi tam vždycky učila stylem: máme to v rozvrhu, tak se učit budeme a teď bych to 

dělala asi jiným způsobem. Inspirovalo mě to k tomu snažit se vzbudit v těch žácích zájem. 
EII/2 To je zase o tom, že já jsem byla nastavená na jiný způsob myšlení nebo spíš nemyšlení, považuji to za ztracená 

léta 
EII/2 snažím se i u věcí, který se mi třeba zdají jasný, tak si klást otázky, jestli by to třeba mohlo být jinak 
EII/2 Když to shrnu, myslím že víc přemejšlet 
EII/2 Asi mě to i víc naučilo respektovat lidi kolem, protože dřív jsem prostě měla nějaký svůj názor a ten platil, a kdo 

měl jinej a mně to nesedělo do toho mého, ale teď už asi jsem schopná víc chápat, že to lze vidět i z jinýho úhlu, 
a že to jakoby...že si to neodporuje ty dva názory. Takže nevidím jenom ten jeden úhel. 

EII/2 Když někdo něco řekne, tak to neodsoudím, jako že to je špatně, ale zkusíme se o tom pobavit, podívat se na to, 
jestli nám to i takto bude fungovat, prostě neodsoudit....tak asi tak. O to bych se určitě snažila a myslím, že se o 
to budu snažit, až se do té praxe vrátím naplno. 

EII/2 Nastartovalo mě to na to přemejšlet 
EII/2 Člověk si víc uvědomuje souvislosti nebo si je víc snaží hledat aspoň. 
EII/2 Víc se mi otevřel svět, snažím se nad věcma víc přemejšlet, 
EI/3 A v podstatě to změnilo i moje myšlení, není to jen o tom, že bych já jakoby jenom v tom vyučování, ale i celkově 

v tom životě, člověk se víc hlídá, víc se kontroluje, víc si to plánuje, to že se v tom kurzu učí organizovat čas a 
plánovat různé strategie, tak to se potom přenáší i do toho života 

EI/3 Myslím si, že kdyby ty děti mě měly hned po tom kurzu, tak by si ode mě odnesly víc než jen od toho úplně 
začínajícího učitele, 

EI/3 Pak taky mně to dalo hodně v tom, že my za ty děti přebíráme hodně zodpovědnost 
EI/3 Myslím, že tohle ani u sebe ještě nemám tak propracovaný. (práci s emocema dětí) 
EI/4 Přiměl mě a myslím, že i mé kolegyně k jinýmu způsobu myšlení. 
EI/4 Strategie. Že si k věcem, co dělám, vymýšlím strategie. 
EI/4 A kolikrát jsem se teď přistihla, že jsem si říkala, tak jakou tu strategii vymyslím. 
EI/4 jsem se sama přistihla, že teda se ptám těch dětí úplně jinak, než jsem se ptávala 
EI/5 Vím teď, že nesmim být tak netrpělivá, že musim zpomalit svou vlastní rychlost 
EI/6 No, člověk pak o tom víc přemýšlí, třeba jak klade otázky. (…) Ono záleží jenom na tom, jak to řeknete, ono stačí 

jenom intonace, a už je to uplně o něčem jinym. A to samý třeba přehození slova, člověk si jako dává pozor na 
všechno. (…) Protože ono položit otázku neznamená dostat takovou odpověď, jakou čekáte. 

EI/6 jo, když je všechno v takový pohodě, tak možná i moje pozornost poleví, ale když najednou začnu vidět, že něco 
tam je, něco hapruje, neni to všecko, tak jak bych si to já představovala, tak už začínám třeba díky tomu školení 
trošku uvažovat jinak. Řikám si: „ Jé tak to musim jinak, protože...“ a tak dále. 

EI/9 Začala jsem volit strategie. (…) A ono to jde a dokonce toho udělám mnohem víc i když mám pocit, že toho 
mnohem víc teda stihnout nemůžu, tak jsem se přesvědčila, že toho teda stihnu mnohem víc, když teda nelítám 
jak zmatená včela od jednoho k druhýmu, pak zapomenu, kterou kytku mám zalitou, protože jsem byla zamíchat 
tu cibuli, že jo. 

EI/9 Jo, že jsem přestala dělat takový ty čtyři věci najednou jako zalejvat kytky, vařit oběd, vyndavat prádlo z pračky 
a takový. 

EI/9 No, já jsem si řikala, to neni možný, aby strategie takhle fungovala, to schválně vyzkoušim i v těhlectěch 
pracech, která dělá každá z nás, no tak jsem to vyzkoušela a ono už se to tak ve mně nějak usadilo, už se mi to 
zaběhlo a je to tak skutečně lepší. 

 A3b) Myšlení nezměněno 

EI/5 No, já nevim, to si nějak nevzpomínám 
EI/7 Ne, to ne. 
EI/8 No, to teda taky ne 

 A3c) Reflexe vyučování (vlastního i obecně) 

EII/2 Většinou jsem jim to vysvětlila ústně. Ono je nejsnazší rovnou jim to říci 
EII/2 protože dříve jsem byla zvyklá říci „funguje to tak a tak a teď si to ukážeme“. Takhle bych to dělala obráceně, 

že by to nejdříve měli ten text, ale nevím, jestli by to u všeho fungovalo, asi bych měla strach, jestli to...musela 
bych to vyzkoušet, jestli to z toho textu dokážou vyvodit 

EII/2 využívám to hodně. (...) Takže, když to shrnu: řekla bych, že celkový styl té práce 
EI/3 protože ten Basic vlastně má tři instrumenty vyloženě... dva má na empatii a jeden má na emoce nebo jak?... a to 

si myslím, že je výborný, že se na to ve škole strašně zapomíná, zvlášť když narazíte na někoho, kdo je fakt pro 
klasický vyučování 

EI/3 Já si myslím, že klasická škola nedává dítěti prostor k tomu, aby momentálně teď hned, když si na něco přijde, to 
rozvíjelo 
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EI/3 Protože tam ty děti dělají všechno podle toho jak učitel říká a dává jim na to čas, podle toho, jak on si 
představuje. Takže on si představuje, že teď budou děti dělat uvolňovací cviky, ale když má dítě ztuhlou ruku, tak 
potřebuje sice dýl, ale prostě má smůlu. Nebo jim nedá na výběr, ať si vezmou jakou chcou pastelku, ale řekne 
jim, teď to budete dělat červenou, pak to budete dělat žlutou...atd. Prostě, že tam není možnost pro tu svobodnou 
volbu toho dítěte. 

EI/3 Pak mi vadí to, že tam není prostor pro jakoby tu otevřenou diskusi a není to zprostředkovaný, protože tam se 
nepočítá s tím, že to dítě do toho dá něco vlastního, ale že já mu dám informaci a on se ji naučí. Takže on ji bude 
jen reprodukovat, on ji jakoby nebude umět zverbalizovat vlastními slovy, a když jo, tak některý učitel to může 
pochopit jako provokaci. 

EI/3 Klasická škola jede na ty známky, na výkon a na čas. A na to, že teď píšeme pětiminutovku, máte na to pět minut 
a jestli to nestihnete, tak budete mít pětky. A když tohle říkám dětem od první třídy, tak v čem to dítě žije, ono žije 
v permanentním stresu 

EI/3 Mně přijde, že škola přenáší zodpovědnost tý kontroly na toho učitele tím, že dítě něco napíše a dostane známku. 
Že jako já se s tím nemusím otravovat, stačí, když to napíšu, pak dostanu známku jedničku nebo pětku podle 
toho, jak to napíšu. Ale já si myslím, že je důležité, aby ty děti věděly, že když to napíšu, tak si to musím já 
zkontrolovat a pak až učitel mi může říci, jestli to bylo dobře nebo, kde mám chybu. 

EI/3 já jsem si díky tomu kurzu uvědomila, že my ve škole do těch dětí hrneme kvanta informací, ale už nás nezajímá, 
jak oni to prožívají a co jim to dává na duši 

EI/4 Kdežto, když teda učíme normálníma metodama, který používáme, tak většinou těm dětem předkládáme už 
hotovou věc, ale takhle ty děti si samy na to na všechno můžou přijít.  

EI/4 protože my jsme tady ve škole s dětmi zvyklí na to, že jim všechno předkládáme 
EI/4 Jinej způsob výuky, že vlastně, dřív se…nebo vlastně teď pořád se tak učí, že dítěti předkládám nějakou 

informaci, se kterou se potom pracuje. A my vlastně, teď si myslim, že bude dobrý, když teda napřed ty děti se 
samy přivedou k tomu, aby na tu informaci přišly, takže je to vlastně obrácenej způsob. 

EI/4 Že prvotní je, že dítě si na to přijde samo a pak se s tím pracuje, kdežto ve výuce je to často obráceně, že se 
pracuje s  něčím daným a děti to pak třeba dál myšlenkově rozvíjej. 

EI/5 Myslim si, že na ty zkušenosti při učení až zas tak nedbáme (…)  říkám si, že právě, kdyby se člověk aspoň 
chvilku s těma dětma bavil o jejich zkušenostech, že by třeba v tom našel něco pozitivního, něco, co tomu dítěti 
prospěje a vlastně na tom založí třeba i svou výuku 

EI/9 Určitě jsem odbočila od toho svýho po roky zaběhnutýho systému, ale víc jsem začala tak jako...já nevim, jak to 
říct, přemejšlet nad tou hodinou je blbý slovo, to zní, jak když dřív jsem nad tim nepřemějšlela, ale nějak jako víc 
přemějšlim nad tim Jak?. 

EI/9 Určitě o těch hodinách víc teď přemejšlim 
EI/9 určitě víc se na ty hodiny...ne připravuju, to ne, to je jinak, ale víc je promejšlim dopředu 
EI/9 Nebo takhle: budeme si vysvětlovat nějakej novej početní úkon. Tak já jim to vysvětlim, tak jak jsem zvyklá. Pak, 

protože to někteří nepochopí, tak to vysvětlíme znova, když to zase nejde, tak to vysvětlíme zase jinym způsobem, 
když to třeba ještě dva nechápou, tak to vysvětlíme ještě jinak. Teď jsem ale zjistila, že tenhlecten styl, když je 
zahltim tolika těma způsobama, tak ty ne tak bystrý děti maj problémy s tim, kterej ten způsob si vybrat a pak se 
jim to motá všechno dohromady a nepochopěj to vůbec. 

 A3d) Teoretické ukotvení nebo zvědomění některých intuitivních postupů 

EII/1 Ne, dělám to intuitivně, hodně. Dopředu o tom moc nepřemýšlím. Já jsem spoustu věcí dělala intuitivně, protože 
z vysoké školy jsem si odnesla co se týče didaktiky a podobně naprostou nulu, takže vlastně ta intuice…tu jsem 
živila od začátku a na ní jsem stavěla. (...) Já bych řekla, že možná intuitivně už k tomu člověk už nějak docházel 
předtím. To znamená takové to vyvozování a strukturování a z různých stran nahlížení na problém, zejména 
v matematice, takže to už jsem nějakým způsobem dělala, ale tady to pro mě bylo úžasné tou utříděností, 
uceleností, takový pevný řád to dává. 

EII/1 Ono to vlastně učiteli dává takovou úžasnou strukturu pevnou a přitom to na to nabaluje spoustu dalšího. Bere 
to zážitky, emoce a já nevím, co všechno a na takové pevné sítko to dává 

EI/3 že se na ty děti nespěchá, že se počká, což já jsem intuitivně dělala, ale tady se říká, proč se to dělá 
EI/3 Předtím jsem dělala ty věci spíš intuitivně, rozhodně ne cíleně, 
EI/3 Ano, předtím víc intuitivně (kontrola, více času, strukturace) a nebylo to takové jako propracované, třeba jsem 

to dělala jenom ve vlastivědě, že jsem to nědělala ve všech předmětech, ale potom vlastně jsem to začala dělat 
prostě… 

EI/3 Zase opět, s vysvětlováním významu jsem nějak vždy pracovala intuitivně, ale Feuerstein mi dal to, že to mám 
dětem vysvětlovat ne nějakou oklikou. 

EI/3 Že jako mně spíš řekl to, abych na to nezapomněla, že to je důležitá součást ty děti namotivovat, protože o 
motivaci se povídá furt. Ale je motivace a motivace. 

EI/3 Ale Feuerstein mně jakoby vysvětlil, proč je to tak důležitý (aby děti na věci přicházely samy) a já hodně dbám 
na to, aby ty děcka to uměly říci vlastními slovy. 

EI/4 Ano, to souvisí i s těma otázkami, jak jsem mluvila na začátku, že dřív jsem si to přemosťování vůbec 
neuvědomovala. Dělala jsem to, ale ne tak intenzivně 

EI/4 dřív člověk taky dělal to, že si říkal, teď udělám to a pak tohle, ale neuvědomovala jsem si, že je to vlastně ta 
strategie, že je to strategický myšlení. A kolikrát jsem se teď přistihla, že jsem si říkala, tak jakou tu strategii 
vymyslím, dřív jsem to tak nikdy nenazývala, ale teď to mám tak nějak víc vědomě 

EI/6 takže to v podstatě každý dělá, ani si to neuvědomí. 
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EI/6 To jsem ale dělávala vždycky, protože já jsem si řikala, tak dítě tohleto z týhle strany nechápe, tak já jsem 
přemejšlela, jak jinak jim to podat, aby teda všechny děti pochopily látku a hledala jsem různý cesty, jak se 
k tomu dopracovat, jo. Po tom kurzu jsem si to jako začala uvědomovat, že to jako dělám prostě vědomě. 

EI/7 Ale díky tomu kurzu jsem si uvědomila, že je ještě víc musim vést k tomu, že svět funguje v souvislostech. 
EI/7 tady mě to navedlo, že s těma dětma to musí člověk pořád dál a dál probírat, dál přemosťovat, protože oni si 

musej uvědomit, že vlastně si propojujou ten život praktickej s tim životem školním. 
EI/8 Vlastně jsem si uvědomila, že člověk pořád ty děti s tou praxí spojuje, ale možná si to tak dalece neuvědomuje, 

neklade na to až takový důraz 
EI/8 i když se to dělá, ale ne vlastně vědomě nebo s tím cílem věčně hledat něco z toho…no přemostění 

 A3e) Potvrzení vlastní cesty, podpora 

EII/1 Mnoho věcí jsem si potvrdila, že tudy cesta vede, myslím v tý matematice. 
EII/1 Myslim si, že i dříve jsem v podstatě šla podobně, možná že jsem ovlivněná i tím, že teď jsem přestala učit, třeba 

by to někam i teď mířilo dál. 
EII/1 Tak to je to nejtěžší opravdu (zprostředkování významu). Já si myslim, že jsem to vždycky považovala za hodně 

obtížný, vlastně tohleto vysvětlit, určitě se mi to vždycky nedařilo tak, jak bych si přála, a myslim si, že jsem tím 
kurzem v sobě cítila takovou podporu. 

EI/3 Ale ten kurz mě přesvědčil a upevnilo to ve mně pocit, že to dělám dobře, akorát o tom víc přemýšlím 
EI/3 U Feuersteina jsem si uvědomila, že to co dělám, je fakt důležitý. 
EI/3 I já na základní škole jsem třeba odpůrce výkladu. Protože si myslím, že když já jim něco vykládám, tak z třiceti 

dětí mě poslouchá deset a zbytku to jde jedním uchem tam, druhým ven. (…) , já si myslím, že to nějak v sobě 
jako učitel mám, ale ten Feuerstein mě v tom utvrdil. 

EI/3 Ano, já si myslím, že to nějak v sobě jako učitel mám, ale ten Feuerstein mě v tom utvrdil. 
EI/4 protože jsem se přesvědčila o tom, že spoustu věcí, který dělám s dětma nebo jsem je dělala s dětma, tak že jsem 

to cítila, že je to pro ně přínosem, tak vlastně mi to Feuerstein svým způsobem potvrdil, že tak ano, tak to má být. 
EI/5 No, já bych řekla, že úplně nové ne, že mě to jakoby ještě víc jako prohloubilo, že to, co dělám, snad dělám 

správně. 
EI/5 ale jinak si myslim, že se to jakoby nasadilo na to, co už dělám. 
EI/6 No, takhle, v postatě když učíte takový leta, jako mám já za sebou, tak zjišťujete na takovýhle kurzech nebo na 

různých jiných místech, kam si přijdete pro něco novýho, že vlastně je to jakoby něco, co se z jinýho pohledu 
nebo z jinýho úhlu dělalo dřív... 

EI/6 No, jak říkám, takové to utvrzení v tom, co člověk leta dělá a pohled na to z jiné strany. (…) takže mně to nebylo 
naprosto cizí. 

EI/6 Takže já tenhle přístup mám tak nějak v sobě. Jinak to říci neumím. 
EI/6 Předtim to bylo takový, že jsem zkrátka hledala cesty, ale ten kurz mi pomohl v tom že už vim, že je dobrý takhle 

postupovat a že u každýho problému se tímhle způsobem můžu na tu výuku připravit. 
EI/6 a pro mě vlastně tohleto mi bylo...aniž bych tušila, jo, že to i ze mě je. 
 
A4) Kurz jako zdroj pochyb 
 A4a) Používání složité terminologie 

EI/5 Mně ze začátku přišlo hrozně těžký, teda...ale ona to paní profesorka vysvětlovala, že když budeme dětem říkat: 
„pravý úhly a rovnoramenný...“, že oni to prostě všechno pochopí ...no, mně ty pojmy...možná, že to je strašně 
složitý. Nevim, třeba má pravdu v tom, že když se to u těch dětí bude používat pořád, že si na to navyknou, ale 
nevim. (...) možná, když je budete od samého začátku stále s nimi opakovat a opakovat, tak oni na to najedou, 
no, i když asi jak který 

 A4b) Učení násobilky vyvozováním 

EI/5 no, my jsme třeba s pani profesorkou nesouhlasily, že třeba násobilku, jakože vyvozovat a neučit se jí nazpaměť 

 A4c) Využitelnost FIE v různých předmětech 

EI/5 Pani profesorka sice řikala, že to násobení jednou by mělo být uplně první, ale my to zrovna děláme až uplně 
nakonec. Oni umějí do pěti a teď začínáme nulou a jedný. A ve třetí třídě jsou pak šest, sedm, osm, devět, deset. 

EI/5 Protože ta matematika, já nevim, ona sice pani docentka řiká, že ne přes to pamětní počítání, ale já si myslim, že 
tam ...no, nevim. 

EI/7 Já si myslím, že to předmětově vázané je. My jsme sice byly přesvědčovány, že ne. A ta argumentace byla taková 
od paní docentky, že vlastně nám to vysvětlila, proč to není, ale víceméně já mám pocit, že nejvíc se to váže na tu 
matematiku, no a pak možná v takových těch prvoukách, to jsou pak takové ty další instrumenty, ale jak řikám 
nejvíc, nejvíc jsem tam cítila tu matematiku. Především z toho Uspořádání bodů. 

EI/8 Víte, já si dost dobře nedovedu představit využitelnost Feuersteina tady ve škole. 
EI/8 Takže já si docela dovedu představit, že bych tady oddělila, i když pani docentka s tim nesouhlasila nebo mluvila 

tak, že ne, že nesmíme vyčlenit ty děti slabší, kteří se tak neprosadí, a ty děti, který v tý výuce jsou dravější a 
lepší. 

 A4d) Efekt metody při práci se skupinou dětí s nestejným nadáním 

EI/8 Jenže takhle se ty slabší zase jen povezou a já vim, že můžou něco zaslechnout a něco si odnýst, ale jestli je to 
jako účelem toho? Já si to nemyslim. Pokud jen přijme to, co slyší, pak si nejsem tak uplně jistá, že to splňuje ten 
účel. 
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EI/8 Pokud jen přijme to, co slyší, pak si nejsem tak uplně jistá, že to splňuje ten účel. Možná, že ne, protože jestliže 
mu někdo poradí tu strategii pasivně a tak, že si něco z toho odnese, no, ale já o tom moc přesvědčená nejsem. 
Protože když na to člověk přijde sám, tak si to pak pamatuje líp. 

 
B) PROMĚNY VYUČOVÁNÍ 

 B1) Vyučování nezměněno 
 B1a) Změny nepociťovány 

EII/1 To jsou věci, kterýma jsem se zabývala i strašně moc předtím (forma výkladu), já jsem se té matematice 
věnovala tolik, poslední léta jsem pak už učila jenom matematiku a já jsem o tom tolik dumala, jak vykládat, že 
jsem to až tak nezměnila 

EI/4 No, zatím jsem to moc nezkoušela 
EI/4 Řikám je to ve fázi, že zatím jsme přímo s tou metodou v hodinách ještě nepracovali, takže je to jenom takový to 

nárazový. 
EI/4 No zatím ne. Protože s tím ještě nepracuju, tak zatím ne 
EI/5 To se přiznám, že zatim ne, my teď vlastně na to teprve budeme najíždět do těch prvních tříd. 
EI/5 Přiznám se, že ne. 
EI/5 Nemyslim si, že bych po tom kurzu hned začala nějak jinak, to teda asi ne, to jsem teda asi nezačala. 
EI/6 No, takhle, úplně ani trošku jinak ne 
EI/7 no, sice, možná něco z toho tam zůstalo, ale nemyslim si, že bych to nějak využívala. 
EI/7 ale nějak zásadně, že bych změnila svůj přístup nebo svůj způsob práce, to zatím ne. 
EI/8 Ne, to určitě ne. 
EI/8 Tak to ne 
 
 B1b) Inspirace 

EI/4 jsem si připravila takový pracovní sešity, (…) takže jsem těm dětem dala spojování bodů jako zvlášť, ještě ne, co 
bylo v učebnici 

EI/4 takže jsem jim to dala a zkusila jsem jim to vysvětlovat, jako kdyby to byl ten instrument no a ty děti to teda 
zvládly. Nepoužívala jsem ale ty termíny. Používala jsem teda mluvu takovou, která je adekvátní těm dětem. 

EI/7 a bylo to pro mě takový…že následně člověk chtěl zkusit, jak budou děti reagovat na některý věci, 
EI/7 Neřekla bych, že to používám teď nějak víc. Zkusila jsem si to bezprostředně po kurzu, když to člověk tak nějak 

zažíval. 
EI/7 Řikám, ovlivnilo mě to zpočátku, zkoušela jsem si, jak jsem řikala, jak jsem si dělala ty svoje poznámky, to jsem 

si vyzkoušela 
EI/7 tak jsem si to akorát zkusila, (…) ale čím dál je člověk od toho, tím míň to zařazuje. 
EI/7 Víceméně, jak jsme si dělali poznámky, tak jsem si už hned pro sebe vypíchla, co bych si hned chtěla zkusit na 

těch dětech a to jsem si vyzkoušela, ale během toho měsíce jsem vlastně zase ustoupila a vrátila se 
 
 B1c) Inspirace nepotvrzena 

EI/8 Tak to ne. 
 
 B2) Malé proměny 
 B2a) Propojení učiva s praktickým životem 

EII/1 A myslim si, že po kurzu jsem určitě víc běhala do toho života, ještě víc. 
EII/1 tak to jsem určitě začala používat víc. (přemosťování - viz příklad se tříděním mnohoúhelníků) 
EII/1 To určitě ano. (více příkladů přemosťování si chystá) 
EI/3 Dělala jsem to vždycky a intuitivně, ale myslím si, že po kurzu jsem to dělala mnohem víc vědomě a víc jsem děti 

vedla k tomu, aby si na to přišly, když jsme něco v té škole probrali 
EI/3 A myslím si, že do těch emocí půjdu, teď ještě víc po tom Basicu, že se budu snažit přemosťovat s nima právě do 

těch zážitků a emocí 
EI/4 Ale dělám to intenzivněji a to přemosťování se snažím směřovat spíš do toho praktickýho života. 
EI/4 Dělala jsem to, ale ne tak intenzivně, jako když už jsem to pak chtěla zkusit po tom kurzu. Po FIE kurzu to 

(přemosťování) dělám vědoměji a intenzivněji.  
EI/5 Taky se mi strašně líbí to přemosťování, dávat to do toho běžnýho života, protože na těch zkušenostech se to asi 

nejlépe ukáže nebo spíš to oni nejlépe pochopí. (…) Pracovala jsem s tim, určitě, ale málo. Určitě se teď víc 
snažim to tam zapojovat. 

EI/6 No díky tomu kurzu jsem to úplně přijala za vlastní.(přemosťování) 
EI/6 že jsem se to naučila užívat skoro všade,(přemosťování) 
EI/7 Že to neni jen o tom, že se musej něco naučit, odpřednášet to pani učitelce a tim to končí a to je škola. Ale aby 

věděly, že jim je to k něčemu dobrý. 
EI/7 Ale nově, po tom kurzu na to člověk začal víc nabalovat to přemosťování do toho běžnýho života, to co nás 

obklopuje, aby děti pochopily, to co jim tam řikám, i na tom normálnim životě. 
EI/7 Ale v týhletý míře, když se to vlastně…a to mi připadalo vlastně, jako že tady mě to navedlo, že s těma dětma to 

musí člověk pořád dál a dál probírat, dál přemosťovat, protože oni si musej uvědomit, že vlastně si propojujou 
ten život praktickej s tim životem školním. 
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EI/7 Takže i třeba v tý matematice, v těch slovních úlohách, tam jsem to přemosťování ještě rozšířila, abych je víc na 
ten praktickej život navedla. 

EI/7 Kdežto když jsem měla tu příležitost nějakým způsobem to přemosťovat a rozšířit to, tak už vědomě jsem tomu 
věnovala víc času. 

EI/7 To samozřejmě, po tom kurzu se člověk snažil víc a víc nějaké to přemosťování využívat 
EI/8 No tak asi se snažim víc tak nějak zdůrazňovat uplatnění toho, co se to dítě učí, jako třeba to přemosťování, no 

asi to člověk dělá vědoměji.  
EI/8 No, spíš vědoměji, než víc. 
EI/9 nikdy mě nenapadlo, v takovýhle míře aplikovat to, co už znaj, s čim se setkávaj a vlastně jim víc ten život 

propojovat s tim, co se učej. 
EI/9 tak to by jim mohlo ještě víc přinést do toho života, že se pak v některej situacích k tomu třeba budou umět líp 

jako postavit. 
EI/9 Všude přemosťuju, kde to jde, tam se na to ptám. 
EI/9 Tak třeba slovní úlohy. Tak jsme je začali víc rozpitvávat (…) no zkrátka takový ten přenos i jinam. 
EI/9 Tak nedovedu říci, že jsem to třeba používala deseti procentama a teď to používám padesáti procentama, jo. Ale 

určitě jsem to dělala, ale míň 

 B2b) Strukturace, vyvozování, přesnost  

EII/1 Určitě. Určitě se změnilo, mnohem víc jsem dbala na strukturování toho všeho, co jim přináším a požadovala 
jsem mnohem víc strukturování i v jejich práci, to je hodně výrazný rys asi nejvýraznější 

EII/1 určitě jsem pak chtěla, jak už jsem uvedla, po těch dětech, aby z tý jejich strany ta strukturace tam víc byla 
znát…a to předtím v mé výuce nebylo. 

EII/1 V každém případě jsem mnohem víc začala s dětma z mnoha stran se dívat na ten danej problém, 
zase…strukturovat, odvozovat, víc, víc ještě víc. Určitě jsem tohle dělala i dříve, ale teď na to člověk myslí víc, 
to v každým případě. 

EII/1 Ano, to je pravda, začala jsem se víc hlídat i tady v tom (větší strukturace zápisu na tabuli) 
EII/1 Ač jsem i předtím musela vysvětlovat, tak si myslim, že jsem teď přitlačila v tom vysvětlování a přidala jsem tam 

určitě 
EII/2 no... a pracovat víc s různýma variantama, nejen říci tohle je špatně a nauč se to správně, ale zkoumat různé 

možnosti nebo úhly pohledu 
EI/3 protože na kontrolu se ve škole strašně zapomíná, takže naučit se mít sám u sebe kontrolu, to že se ty děti zklidní 

a to, že za ně nepřebírám zodpovědnost, že jsou za to samy vlastně zodpovědní 
EI/3 A taky mně to dalo třeba to, že vím, že ty děcka musím víc kontrolovat. Kontrolovat v tom, aby oni se 

kontrolovaly samy. (…) Teď se snažím o to, aby vše, co dělají, aby se kontrolovaly, kontrolovaly samy. 
EI/5 a hodně vyvozovat, vyvozovat, vyvozovat. Určitě se teď víc snažim to  tam zapojovat 
EI/7 takže řekla bych taková ta změna způsobu toho myšlení. Takový to vyvozování, to přemosťování s tim jsem jako 

tolik nepracovala. 

 B2c) Více času k samostatným aktivitám 

EI/3 Protože já jsem ten první rok učila bez znalosti Feuersteina a ty následující roky už jsem učila pod ovlivněním 
Feuersteinova učení a domnívám se, že takové to zásadní je v tom, že se na ty děti nespěchá, že se počká 

EI/3 Myslím, že jsem mnohem více na ty děti čekala, protože dřív, já jsem měla uváděcí učitelku a ta byla taková jako 
striktní na ty známky a na takový to rychle a všechno hnedka a tady to mě naučilo to hlavní motto, „nechte mě 
chvilku, ať si to rozmyslím“. 

EI/3 ale když já mu řeknu „máš tady pětiminutovku...a až to napíšeš, tak to napíšeš“. (…) I když stejně jim dávám 
příklady, aby jim to zabralo tak těch pět deset minut, takže jim to stejně víc času nezabere, ale já už je nestresuju 
tím, že jim řeknu, máš na to pět minut. 

EI/5 Že to ale, jak řikám, musim trochu měnit, třeba s tim déle počkat, že u těch dětí je to hodně o těch jejich 
zkušenostech, 

EI/5 asi to více času 
EI/5 Asi, že s dětma budu víc...nebo takhle..., že jim ty otázky nebudu zodpovídat sama, ale nechám je déle přemýšlet. 

To bylo pro mě to nejdůležitější,…protože přeci jenom oni ty prvňáci, než z nich někdy dostanete nějakou tu 
odpověď, tak už si někdy radši zodpovíte sama,…ale myslim, že když trochu dýl počkám, tak oni to jsou schopni 
zodpovědět sami, i když teda až po tý chvíli 

EI/9 No určitě jim teď na všechno dávám víc času. 
EI/9 Já teď nechávám těm dětem víc času, aby mohly zapátrat v těch svejch hlavičkách, aby měly čas si to rozmyslet, 

kde to mohly nebo můžou vidět, slyšet. (...) i když teda někdy je to děsně vyčerpávající a stejně jim to pak řeknu. 
EI/9 mně došlo, že tomu dítěti to každýmu nějak trvá a třeba slovo „strom“ ho napadne až prostě posléze a vůbec 

nevnímá, že slovo strom už bylo třikrát řečeno předtim 

 B2d) Přístup k žákům 

EII/2 Asi bych měla jiný přístup k těm žákům, určitě bych k nim přistupovala jinak, (…) asi bych je víc respektovala 
jako osobnosti (…) víc bych je brala jako partnery 

EII/2 celkový přístup k žákům... 
EI/3 Pro mě to byla v podstatě nová cesta k těm dětem, protože předtím…v podstatě jsem to učení změnila 
EI/9 Bylo to pro mě o uplně jinym pohledu na děti 
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 B2e) Schopnosti dětí 

EII/1 tak možná jsem dříve byla příliš benevolentní, obzvlášť u těch problematických žáčků nebo tam, kde byl nějaký 
problém, člověk si říkal, ano mají na to právo, ale pak jsem si říkala, ne oni to zvládnou, určitě jsem začala být 
náročnější, potom. Myslím to v dobrém smyslu slova, ne že bych byla na ně pak jako pes. 

EII/1 požadovala jsem mnohem víc strukturování i v jejich práci, (…) a začala jsem víc po dětech vyžadovat přesnost. 
EII/2 asi bych je víc respektovala jako osobnosti, který jsou schopný 
EI/3 takže já jsem je pak nechávala dělat všechno samotný, (…) protože oni řadu věcí vědí, jen my jim nedáváme ten 

prostor. 
EI/3 Takže si myslím, že zprostředkované učení je výborné v tom, že každý dítě, ale na své úrovni, jak říká Feuerstein, 

je schopné zvládnout všechno. Že to dítě, pokud já mu dávám ty podněty a dávám mu tu možnost, tak k tomu 
dojde dítě s jakýmkoli intelektem. Samozřejmě, že když je dítě nadprůměrně inteligentní, tak na to přijde za pět 
minut, druhý na to přijde za dva dny, ale přijde na to. 

EI/4 Odbouralo mě to to, že jsou to jenom malý děti, kterým všechno musím naservírovat, oni si s tím musí poradit 
EI/4 ale že můžu na ně klást mnohem větší nároky, než jsem si myslela, že jsou schopní zvládnout 
EI/4 ty děti to někde tady mají, a z těch dětí to vhodnejma otázkama lze prostě dostat. 
EI/5 oni to jsou schopni zodpovědět sami, i když teda až po tý chvíli. 
EI/9 Já je vlivem toho kurzu přestala podceňovat. 
EI/9 Já jsem si do té doby vždycky myslela, že když z nich chci něco dostat, tak musim dávat návodný otázky, který oni 

akorát budou doplňovat a nikdy mě nenapadlo, v takovýhle míře aplikovat to, co už znaj, s čim se setkávaj a 
vlastně jim víc ten život propojovat s tim, co se učej. 

 B2f) Způsob komunikace 

EII/2 víc bych dala prostor diskusi, nějakému vzájemnému sdílení 
EII/2 Určitě bych jim dávala větší prostor k tomu, aby se sami mohli k věcem vyjadřovat. 
EII/2 a tim tedy i podporování víc té diskuse s nimi 
EI/3 To bylo nový. V tom, že třeba, jsem se jich ptala, jak se vám to líbilo, ale už jsem se jich neptala proč. Takovou 

tu otázku, proč to tak udělali, jsem jim nedávala. Po kurzu už jsem se s nima začala bavit proč, 
EI/3 a takhle já postupuju i s těma dětma ve škole, ať máme cokoli nového, třeba litosférickou desku nebo cokoli, tak 

ty děti vedu k tomu, aby ty slova používaly, a abych jim to všechno neříkala já 
EI/4 hned jak jsme ukončili ten kurz, hned po těch jarních prázdninách, tak už třeba při prvouce jsem se sama 

přistihla, že teda se ptám těch dětí úplně jinak, než jsem se ptávala 
EI/4 třeba: když budu vést rozhovor s dětmi, tak ho budu vést úplně jiným způsobem.(…) přimět je k tomu, aby 

přemýšlely, jednak jinou formulací otázek 
EI/4 jakmile narazim na něco, a teďka v tý hlavě to ještě pořád mám, takže se mi to hned jako vybaví, takže spíš těma 

otázkama a způsobem práce. 
EI/4 Dříve jsme si je jen tak vyjmenovali. Vyjmenovali jsme si, že je jaro-léto-podzim-zima, řekli jsme si, jaké máme 

měsíce. Teď jsem se ještě ptala, proč se jmenují zrovna tak, jak se jmenují. A ono, když to děláme takhle, tak ono 
jim to třeba pomůže v tom, že si název toho měsíce líp zapamatujou. Už si to pod tím představí nebo si 
vzpomenou, ha povídali jsme si o tom, proč se to tak jmenuje a líp se jim to vybaví. 

EI/4 Teď se k tomu ještě ptám: proč se to jmenuje léto, proč svítí v létě sluníčko…, proč, proč, proč…. 
EI/4 Ale nezaměřuju se jen na to proč, ale ptám se, když děti uvádějí příklady „co ještě a co ještě…“ a většinou je les 

rukou. 
EI/9 Tak třeba ptát se jinak. (…) Jak jim to říct, aby oni samy musely víc myslet. 
EI/9 Třeba jsem jim řekla: „Co si myslíte, že je důležitý na jaře?“, nebo: „Co všechno se děje na jaře? Co dělají 

stromy, co lidi...?“ nebo: „proč si myslíte, že jsou důležitá roční období?“. 
EI/9 Dříve jsem jim to spíš já říkala. Co děláme na jaře, co se děje v přírodě, a taky jsem se jich zeptala, ale spíš 

jednu otázku a pak jsem zas pokračovala dál já 
EI/9 Jo a čeho jsem si všimla, že jsem přestala řikat takový to: „To už jsme slyšeli.“ 
EI/9 Takže jsem odbourala takový to „to už jsme slyšeli.“  

 B2g) Samostatnost v poznávacích aktivitách 

EII/2 a že ti žáci nebo lidé se kterýma se pak pracuje, tak jsou vedeni k tomu, aby si sami docházeli k vlastním 
závěrům. 

EII/2 vést žáky k tomu, aby si sami na věci přicházeli 
EII/2 vyžadování jejich vlastních názorů 
EII/2 No, zase ta hlavní změna je ten způsob práce, prostě se teď snažím i v těch soukromých hodinách vést žáky k 

tomu, aby si sami na věci přicházeli, a v těch jazycích si myslím, že to zrovna jde 
EI/3 V podstatě jsem ty děti učila takový ty strategie, takový to hlavní gró bylo v tom, že oni dostaly jakoby zadanou 

práci a na nich bylo, aby si rozmyslely, jak budou pokračovat a co budou dělat. 
EI/3 Protože si myslím, že pro ty děti je strašně důležitý, aby si to uměly vysvětlovat navzájem, a tím oni se naučí ještě 

víc, protože já když to sama vysvětluju, tak tomu rozumím a tím pádem to mám verbalizovaný a jsem schopná 
ten význam vysvětlit sama. Toto jsem začala dělat víc až po tom Feuersteinovi 

EI/3 když dostali úkol nějaký, pak mně měli třeba vysvětlit, proč to tak je, proč to tak udělali nebo když v češtině 
udělali něco špatně, tak jsme to hnedka řešili v ten den, v ten daný moment a hned jsme řešili, proč se to stalo. 

EI/3 Předtím jsem jim spíš dávala takový jakoby informace, i když jsem se snažila, ať si něco vyhledávají nebo tak. 
Ale Feuerstein mně jakoby vysvětlil, proč je to tak důležitý a já hodně dbám na to, aby ty děcka to uměly říci 
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vlastními slovy. (…) Já po něm přeci nebudu chtít, aby to řeklo, jak je to napsané v učebnici nebo jak já jsem mu 
to řekla. 

EI/3 Tím, že oni si to můžou samy získat, vypsat, nebo někde vyhledat, vytisknout nebo už to, že si to okopírujou nebo 
cokoli, tak to už je jejich práce a oni si toho víc váží, když je to jejich práce. (…)  ten Feuerstein mě v tom 
utvrdil. 

EI/3 takže já jsem je pak nechávala dělat všechno samotný, já jsem tam byla jakoby ten v povzdálí, kdo tam ty děti 
jakoby koordinoval a sledoval a podával jim informace, pokud oni chtěly, ale spíš jsem je nechala, aby oni si na 
to přišly samy 

EI/3 Já s těma prvňákama jsem vlastně pracovala tak, že oni byli schopní po těch třech měsících, že když měli na 
tabuli samozřejmě znakama napsaný, protože ještě neuměli číst, co mají za tu hodinu dělat, tak oni byli schopní 
si sami vybrat a věděli, že když to neudělají teď, tak to udělají doma. (...) Ne, toto jsem dělala až potom, po 
kurzu. 

EI/3 ale takhle jsem to brala už že to má pro ty děti přínos v tom, že oni si vlastně samy propracují strategii a 
přemýšlí o tom. 

EI/3 Když to stručně shrnu takže: strategie, aby si děti promýšlely strategie, aby se zamýšlely nad tou kontrolou 
EI/3 a to byli čtvrťáci, páťáci ten první rok, tak já už jsem to dělala tak, že oni měli jakoby celej den naplánovanej, 

jako že měli co mají dělat v češtině, v matice a tak...a oni si mohli začít tím, čím oni chtěli. Už i to bylo o tom 
rozhodování a těch strategiích, co pro ně bude výhodnější. 

EI/4 tajdlecten kurz, ten mě vlastně přesvědčil o tom, že je strašně dobrý, aby všechny ty děti si vyvozovaly samy. 
EI/4 většinou těm dětem předkládáme už hotovou věc, ale takhle ty děti si samy na to na všechno můžou přijít  
EI/4 Takže přimět je k tomu, aby přemýšlely 
EI/4 teď si myslim, že bude dobrý, když teda napřed ty děti se samy přivedou k tomu, aby na tu informaci přišly 
EI/4 Což si myslím, že bude stěžejní, vydolovat to, když to tak řeknu, i u těch dětí. Aby se naučily myslet úplně jinym 

způsobem. 
EI/9 aby oni samy musely víc myslet, aby samy musely víc bejt aktivní 
EI/9 No určitě hodně se to změnilo…já nevim, tak třeba povídací předměty jako třeba prvouka. Já jsem to vždycky 

učila tak, že jsme si s dětma o něčem povídaly a teď jsem já byla úplně zticha, jenom jsem nahodila nějaký téma 
a byly to úžasný věci, na co na všechno ty děti přišly, já jsem jim do toho vůbec nezasahovala 

 
B3) Přenos z kurzu do hodin – konkrétní příklady 
 B3a) Využití stylu práce z FIE 

EII/1 Konkrétně, když jsme se třeba učili úhly, to znamená, že jsme je třídili ty úhly, že jsem si je odvozovali vůbec, 
jak vůbec vznikne takový úhel, kde se vezme úhel, je to vlastně nějaký vzájemný postavení dvou přímek nebo 
polopřímek a tam určitě bylo nějaký přemostění na vzájemný postavení něčeho, to si pamatuju 

EII/2 Můžu je upozornit, tady bude nějaký jev...třeba ve smyslu: „budem brát minulý čas, uvedu vám pár 
příkladových vět, zkuste si z toho odvodit, jak se ten čas tvoří“.  

EII/2 ale možná by se to dalo dělat na textech. No, přemýšlím, třeba mě napadá ta francouzština, tak tam jsou časy 
nebo způsoby, které v češtině nemáme. Tam to člověk nějakým způsobem musí pochopit, kdy to má použít, proč 
to má použít. Vzít si nějaký text, kde se s tím jevem setkají a nad tím je nutit přemejšlet, jakou to tam hraje úlohu, 
asi tímhle stylem bych to dělala. Jedině nad autentickým textem 

EII/2 Třeba se někdo učí němčinu, angličtinu, tak už si může uvědomovat na tom jednom jazyku, že podobně to 
funguje i v tom druhým jazyce, může hledat ty souvislosti, nebo podobnost mezi češtinou s nějakým úplně jiným 
jazykem...v tomhle smyslu asi bych to u těch jazyků viděla. 

EI/3 Třeba s těma písmenkama, ty děti to přemostí. Když jsme se učili písmenko, tak jim to připadá tvarově jako něco, 
třeba A mají jako stříšku. 

EI/3 Někdy se také bavíme, jak to písmenko vypadá, ale lepší než jim dát nějakou představu typu „to je střecha“, jim 
říci, že jsou to dvě čáry, nestrkat tam za to zbytečně nějaké náhradní slovo. 

EI/3 K těm písmenkám ještě, pak si třeba děti uvědomí, jako že M a to je máma a to máme třeba doma napsáno na 
mouce. Takže písmenko, které se třeba učíme, tak oni si vzpomenou, že to mají doma ještě někde napsané. A 
v podstatě je přemostění i to, když jim řeknu písmenko a oni jsou schopný mi říci, ve kterým slově je a kde. 

EI/3 Nebo v matematice, když berem čísla, tak oni si vzpomenou, „jo my máme na domě dvojku“. 
EI/3 a vlastně do toho dáváme i mezipředmětový vztahy, že tam dáváme pozor, že jo čeština, aby to měly správně 

napsaný, potom tam je matika, protože třeba musí vypočítat, jak tam pojedeme, kolik to bude stát. 
EI/3 třeba jsme brali kolo na hřídeli. Já nevím, mně to přijde jako taková ptákovina, no jako taková nepodstatná věc 

v pátý třídě. No ale nicméně jsme to brali a za první bylo, že já jsem ty děti nechala, to jsem byla docela drsná, 
aby si to z tý učebnice nastudovaly samy. No, takže jsem ty děti vedla k tomu, aby si to samy nastudovaly, další 
bod byl, že mi to samy vysvětlí, protože pokud je někdo schopný mi to sám zverbalizovat, tak tomu rozumí a pak 
jsem chtěla, aby na nějakém příkladu, který oni znají mi to ukázaly a zvládly to všichni. 

EI/3 tak já už jsem to dělala tak, že oni měli jakoby celej den naplánovanej, jako že měli co mají dělat v češtině, 
v matice a tak...a oni si mohli začít tím, čím oni chtěli. Už i to bylo o tom rozhodování a těch strategiích, co pro 
ně bude výhodnější. 

EI/3 oni to odpracovali, s tím, že třeba, když jsem jim vysvětlovala nějakou novou látku, tak měli na tabuli napsáno, 
že v 10 hodin budu vzadu na koberci vysvětlovat novou látku, třeba zlomky. Takže oni věděli, že kdo s tím 
problém má, tak přijde, kdo s tím problém nemá, nemusí, kdo na to zapomene, tak to je jeho problém, protože já 
jsem ty děcka učila, že je to o tom, že já tam nebudu furt stát jim za zádama. 
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EI/3 Můžou se zeptat rodičů, můžou to najít v knize, můžou to najít v pravidlech…Třeba v češtině, když udělají chybu 
s/z na začátku, tak já jim neřeknu „ztráty a nálezy je Z a prostě si to tam napiš“. Někteří učitelé to tak dělají, ale 
já mu řeknu: „támhle máš pravidla, najdi si to tam, pokud to tam nenajdeš, zeptej se spolužáka. Když na to 
spolu nepřijdete, můžeš se spolužákem přijít za mnou. 

EI/3 Konkrétní příklad, když máme opakování z přírodovědy a máme tam les, děti mají vysvětlit, co to je les, tak mi 
tam jedno dítě napsalo, že „les je pole plné stromů“. A je to správně. 

EI/4 Vyvozovali jsme si jaké počasí je v teplejších krajích a tím pádem už se zase dostanete dál…třeba k tématu 
ovoce, jo. Jaké je tam, jaké sklízíme u nás…mluvili jsme třeba o mandarinkách, že u nás nerostou, jsou jenom 
v obchodě a opět jsem se ptala proč, no protože u nás je jiné počasí. 

EI/4 a že jim to mnohem víc dává, když jsme s tím začali, třeba, když jsme si vyvozovali něco v prvouce o zvířátkách, 
tak oni mi najednou nacházely strašnou spoustu věcí, který jsem si myslela, že v tomhle věku ani nemůžou vědět 
ani znát a ani jim nemůžou nic říkat 

EI/4 Třeba v matematice jsme brali čísla do dvaceti, říkali jsme si u toho, kde je všude používáme, kde se s nimi 
můžeme setkat. Děti mi začaly říkat, že čísla tramvají, domů, a tak dále…jinak, dříve, na to bych asi vůbec 
nenarazila. 

EI/4 Nebo třeba v tý prvouce, teď jsme brali léto, tam děti čerpají všechno ze zkušeností, když se jich teda zeptám. 
Zase kámen úrazu je ten, že ty děti kolikrát ani nevědí, kam třeba jedou na dovolenou. Takže jsme si začali 
povídat o tom, že až pojedou, že se na to budu ptát… 

EI/4 no a jeden chlapeček, co se nám teď vrátil, tak už byl nachystaný a všem nám vyprávěl, kde byl, v jakém městě a 
co tam všechno bylo a jak tam bylo a to jsme zase využili pro to, že jsme se bavili o létě a srovnávali jsme to…on 
byl na Kypru, takže jsme srovnávali počasí na Kypru a u nás 

EI/4 když jsme se bavili třeba o psu dingovi, mám tam holčičku z Austrálie, tak ta nám o něm povídala vlastně tak, 
jak ona se s ním fyzicky setkala ve volný přírodě, což naše děti ne, ty maximálně v zoo, některý vůbec nevědely, 
co to je… 

EI/4 a začali jsme nosit strašný spousty encyklopedií a tak jsme se v nich rochnili a hrabali a do teďka jsme v tom 
furt, protože si potřebujou ty svoje názory nějakým způsobem utvrdit nebo někdo něco řekne a já na to řeknu, ale 
tohle já nevim, zkusíme to najít v encyklopedii, najdem to tam. Já jim řeknu, nechám vám to tu otevřený přes 
přestávku, kdo to budete chtít ještě a kdo ne, protože zase je nechci nutit všechny, že jo 

EI/5 Tak třeba zrovna ty slovní úlohy, to je hodně spojený i s tou češtinou, s tím povídáním, a chci i aby si oni sami 
vymýšleli slovní úlohy, ne žádný složitý, že jo, třeba na 2+2, ale myslim, že třeba z těch dvaceti jich takových 
patnáct nějakou slovní úlohu vždycky vymyslí. 

EI/5 No, tak třeba, ale to já tak s dětmi vždycky dělám, že jim třeba napíšu velký tiskací A nebo i celou abecedu a 
rozdám jim to a oni si s tím chvíli hrajou a pak dodělají, že třeba B jim připomíná brýle, tak to tam dokreslí, co 
jim který tvar připomene, tak takovymhle stylem 

EI/5 No nevim, pak mám ke každýmu písmenku třeba básničku na čtyři řádky. Ono se v tý češtině začíná vlastně 
uvolňovacími cviky a do toho už se začíná i číst písmenko M, což si myslim, že je takový dost těžký písmenko, no 
a k tomu pak oni přidávají další samohlásky. 

EI/7 No, a třeba se tam objeví slovo, který má tucet významů. A to právě pak se vyvozovalo, co by to mohlo tak asi 
všechno být, co to znamená, od čeho to slovo vzniklo. 

EI/7 že to není jen o té úloze, kdy oni hledaj ty čísla, co s nima maj udělat, jestli sečíst, odečíst, vynásobit, vydělit, ale 
že to je o tom zamyslet se nad tím, že se neustále s tim setkávaj. 

EI/9 Tak třeba násobení: já jim nejdřív vysvětlila, co to je, jaký je to princip, že je to vlastně zkrácený sčítání...no, 
takže jsem to zkusila timhle způsobem, a zjistila jsem, že oni to samozřejmě všichni nepochopili. Takže pak jsme 
strávili čtyři dny jenom tim, že jsme furt čmárali na tabuli zkrácený sčítání, a pak když i poslední Martínek 
udělal „jo aha, už to chápu!“, tak pak jsme teprve šli dál a už jsme násobili všechno možný. Já už jsem z toho 
měla hlavu jak tykev, ale vlastně díky Feuersteinovi jsem pochopila, že oni se jí nemusejí naučit nazpaměť, že 
když budou rozumět tomu, o čem ta násobilka je a proč to je, tak že vlastně nemusej sedět doma a drilovat jeden 
násobek za druhym. Oni se to naučej do čtyř a pak už si to můžou odvozovat, protože to pak fakt funguje. 

EI/9 Tak třeba slovní úlohy. Tak jsme je začali víc rozpitvávat, protože jsme měli násobení a dělení ke konci 
roku...tak nevim třeba, když tam bylo, že mám šest talířků a dvanáct dortů a jak to udělaj, tak jsme mluvili i 
obecně o tom, kdy si tohle musí hlídat, že něco musí rozdělovat, no zkrátka takový ten přenos i jinam 

EI/9 My tam máme ve třídě pár encyklopedií, oni to začaly tahat a začaly si to propojovat, že tadyto viděly a tohleto 
znají... 

EI/9 Když třeba jsme takhle něco nahodili, tak jsme nejdřív museli rozpitvat, jestli všem slovům rozuměj nebo jim to 
říct na jinym příkladě, kterej jim byl bližší, a pak se zas k tomu původnímu vrátit. 

EI/9 Určitě přemosťujeme češtinu do matiky a matiku do češtiny, protože i v tý matice se dbá na to, jak to mají 
napsaný. 

 B3b) Zkušenost s dětmi 

EII/1 Já si myslim, že jo, stoprocentně, určitě ano. (děti po zintenzivnění vysvětlování začaly věci lépe chápat, 
vstřebávat) Zvlášť když se pohybujete v takových těch oblastech, na který si často sahaj v životě, který používaj 
běžně v životě, a který viděj, kde všude ještě můžou použít, typu trojčlenka, procenta, že jo, to jsou úžasný věci... 

EI/3 Zvládl to i kluk, kterej intelektově byl na zvláštní školu 
EI/3 a až to napíšeš, tak to napíšeš“. Tak ono to stejně napíše, ale za dýl. 
EI/4 Jedno vám navazuje na druhý a rozhovor se rozváže až tak, že je musíte brzdit. (…) protože oni si strašně rádi 

povídaj. 
EI/4 a z těch dětí lítala spousta věcí z toho praktickýho života, který si myslim, že ani ty děti kolikrát si neuvědomily. 
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EI/4 Člověk je taky musí brzdit, aby to bylo v tý linii, o čem se bavíme a musim třeba i opakovat tu otázku, aby se 
vědělo, co na nich chci, co mají vymýšlet, ale tyhlety malý děti, ty to baví. 

EI/4 Myslím si, že třeba na tom druhým stupni, tam si z toho třeba budou dělat i legraci a budou u toho blbnout a 
vymejšlet nesmysly, ono to k tomu i svádí, protože, když učitel bude říkat, tak ještě něco vymyslete a ještě a ještě, 
tak budou vymýšlet hlouposti. Když ty malý děti vymyslej hloupost, tak je to spíš z takový tý nevědomosti, že 
třeba někde něco slyšely, ale teď to použijou špatně. 

EI/4 Jo, chytaj se. Ale opět, v tý třídě je přebijou děti, kde to IQ je trošičku větší. 
EI/4 ale ptám se, když děti uvádějí příklady „co ještě a co ještě…“ a většinou je les rukou 
EI/5 Hlavně ono každý dítě nějakou tu zkušenost má. Když pak jeden jakoby něco ťukne, tak ty další se hned přidávaj. 

Víte, oni v tý první a druhý třídě jsou děti, který pořád chtějí něco řikat, něco vám sdělovat, oni by nejradši si 
povídaly celou hodinu, že jo...co maminka já nevim, co, kde.... 

EI/6 A ty děti jsou teda někdy docela nápaditý, takže pak se k něčemu člověk dopracuje, 
EI/6 jo, musí je člověk těmi svými příklady trošinku postrčit někdy. 
EI/9 Rozhodně na to nenasednou uplně od začátku. 
EI/9 A ono to postupně takový ty chytřejší, bystřejší děti, který tu slovní zásobu maj, se kterejma si ty rodiče povídaj 

nebo hodně oni čtou, tak tam to naskakovalo rychlejš. 
EI/9 U takovejch těch pomalejších nebo ne s tak velkou slovní zásobou nebo ne tak upovídanejch, tak tyhle to jsou 

takový malý exhibicionisti, tyhlecty malinký děti, tak tam to chvilinku dýl trvalo, ale zas jsme se tam vyřádili na 
takovejch těch jednodušších tématech, který jsme zvolili právě proto, aby se i oni mohly do toho dostat. 

EI/9 I v mnohym jinym (byly změny, nejen verbálních schopnostech). I v tom chování vůči sobě, že jsou...prostě 
začaly najednou bejt takový jako...že začaly diskutovat o něčem i mezi sebou. 

EI/9 Dřív to prostě zakončily „ty jsem blbej, ty tomu nerozumíš“. A teď jsem je viděla, jak oni začaly i mezi sebou 
komunikovat na takový tý úrovni jako „já ti to vysvětlim, to pochopíš..., každý může mít jiný názor a nic neni 
špatně.“  

EI/9 A oni mi dokázaly přicházet na tak úžasný věci, který mě vůbec nenapadly, že tyhlety sedmiletý děti dokážou. 
EI/9 Kdežto takhle, když jsem je nechala, tak oni dokázaly přicházet na strašnou spoustu věcí. 
 
C) PROPOJOVÁNÍ FIE A VÝUKY 

 C1) Situace ve škole 
 C1a) Forma a způsob začlenění 

EI/4 Takže nevim, jestli třeba bude možný, to je v jednání, na práci s těmi instrumenty se budou moci dělit na půlku. 
EI/4 Plánujeme vnášet to do hodin a k tomu mít aspoň jednu hodinu týdně, kde by se ty děti rozdělily aspoň na půlku 

a tam pak pracovat jen s tím instrumentem. Uvažuje se o jedné nebo možná i o dvou, podle toho, jak se to vejde 
do rozvrhu 

EI/4 Takže v těch předmětech by vlastně probíhala taková příprava, to přemosťování a tak dále a potom v té hodině 
by se pak pracovalo jen v té malé skupince s instrumentem. 

EI/4 a až teprve budeme mít ty instrumenty, pak teprve se to bude prohlubovat 
EI/5 (Máte na to v rozvrhu hodinu?) No, zatim ne. 
EI/5 To bude takový experiment. Jakoby v průběhu vyučování 
EI/5 že to nějak do tý svý praxe budeme moci nějak zařadit, ale spíš jsme pořád nevěděly jak 
EI/5 ale nevěděly jsme, jak to zařadit do tý běžný výuky. 
EI/5 My se budeme s kolegyní vždycky domlouvat, co z toho budeme zkoušet, abysme je pak odevzdaly tak nějak 

nastejno. 
EI/5 To teda nevim. Možná mě vždycky něco napadne, když bych to měla třeba nějak před sebou a na tu hodinu se 

chystala, ale takhle, to nevim, no. (Ot. zněla: konkrétní nápad na propojení učiva s instrumenty) 
EI/6 Jenže je blbý, že ty materiály nemáme, takže člověk s tim moc nemůže, musíme počkat, až nám je škola koupí. 
EI/6 nevim, jestli uplně v týhle podobě (materiálů), jestli by se třeba nedalo nad tim zamyslet a třeba udělat jenom 

menší kousíčky. 
EI/6 No, a taky tak jako nemůžete pokaždý nebo nemůžete ke každýmu jídlu dát, já nevim, mlíko nebo sladkou 

limonádu, tak nemůžete vždycky za všech okolností používat každou metodu. Víte, ono se to...jak se to hodí, jak 
to kde potřebujete, jak vám to zrovna pomůže. (...) vždyť se nemusí, jak to říkala i pani profesorka Pokorná, to se 
může dělat jen tu patřičnou chvíli, když se věnujete tý jedný věci 

EI/7 Já si pořád myslim, my už jsme to tady řešili s pani doktorkou XX, která by jako nás měla tady v tom podpořit a 
myslim si, že jestliže bych měla dělat Feuersteina, tak bych k tomu ty instrumenty měla mít v ruce. Jo, to 
znamená, což by i do budoucna tady tak mělo vypadat, že bysme pracovali s těma instrumentama a od toho by se 
to odvíjelo. 

EI/7 Ale aby součástí toho byla i ta práce s tim instrumentem 
EI/7 No, ona to byla taková akce, kdy jsme to neměli z počátku vůbec promyšlený a víceméně základ toho je, abychom 

byli proškolený, a aby se nakoupily instrumenty.   
EI/7 Takže první naše idea, na čem jsme se prozatím usnesli s pani doktorkou XX je, že bysme začali v těch nejnižších 

ročnících, první, druhá třída s tim Basicem. 
EI/7 Jo, a že bysme ty instrumenty postupně přidávali do těch dalších tříd, že nemá cenu s tim začít pracovat ve všech 

třídách najednou. S tim, že pak by ale bylo strašně složitý to propojit, kde jsme skončili, kdo co udělal v těch 
instrumentech a na to nějakým způsobem navázat tou naší výukou. 
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EI/7 Mně připadá, že jako takhle pracovat s nějakym kolektivem dětí, kde se nemůžeme shodnout na nejvyššim 
možnym počtu těch dětí a myslim si, že deset dětí je hodně pro takovouhle práci, tak to vidim jako problém 
pracovat s touhle metodou ve škole. 

EI/7 No, ale věc, kterou mi tu teď stále řešíme, je počet. 
EI/7 A ještě jedna věc, ty materiály jako takový, jako začlenit je do výuky, si myslim, že je hrozný problém, využít to 

třeba při výuce přírodovědy, vlastivědy, a že pokud nějakým způsobem jinak tuhletu metodu využívat, pak by to 
měly být samostatný hodiny. A v těch pak využívat něco, ale naopak ze všech předmětů. 

EI/7 Když mě napadne, že třeba se mi to hodí do matematiky, třeba to Uspořádání bodů, vyvozování nějakých tvarů, 
tak to jim přiblížit s matematikou, ale víceméně mít ten prostor a využít tam všechny předměty najednou a 
pracovat s tim jako se samostatnym předmětem 

EI/7 Já to ještě neumim začlenit do tý výuky. 
EI/7 Tak si myslim, že by se postupně mělo přemýšlet o tom, jak to zařadit do tý výuky, 
EI/7 Takovýto, kde to využít, jak řikám, tam, kde mě to v tu chvíli napadlo, během toho školení, tam jsem si to zkusila, 

ale toho bylo poměrně málo. 
EI/8 Víte, já si dost dobře nedovedu představit využitelnost Feuersteina tady ve škole 
EI/8 Náš pan ředitel má takovou vizi, že chce tuhletu metodu zavést do výuky...a my se tady dohadujeme o tom, do 

jaké míry je využitelná v počtu...já nevim, mě třeba teď čeká třicet dětí. Takže to si teda vůbec nedovedu 
představit. 

EI/8 No, myslim si, že jestliže s tim pracovat, tak pracovat s instrumenty 
EI/8 a vyčlenit tomu zvláštní hodinu a mít tu skupinu menší, aby měl každý prostor. Protože pokavad budu mít těch 

mých třicet dětí za pětačtyřicet minut, tak pokud se má každý nějak projevit, něco udělat, tak to ani nejde za tu 
dobu. 

EI/8 že není další nějaká vize toho, jak by to mělo být. 
EI/8 Zavádět se to tady má postupně od tý první třídy. 
EI/8 No, pro mě je obtížný si to představit a nevim 
EI/8 no myslim si, že bych musela pracovat s dítětem v nápravách nebo pracovat s tim instrumentem konkrétně, tak 

jak nám to bylo předvedený, abych si dokázala udělat hlubší představu o tom, kde v tom objemu toho učiva, bych 
co využila, protože takhle mám teoretickou znalost něčeho a skutečně nevim, to musim říct upřímně, nevim 

EI/8 No, já si to nedovedu moc představit. 
EI/8 Já musim říct, že s timhletim mám jako dost problém, to už jsem vám říkala, že si to nedovedu představit. 
EI/8 Nedovedu si představit zakomponování těch nástrojů do jednotlivých témat osnov. 
EI/9 ale připadá mi to velice nepraktický, tak jak to chceme my, pracovat prostě s celou tou třídou 
EI/9 Spíš tak jako intuitivně narážim na to, kde by to šlo a spíš mi to naskakuje až tou intuicí, že by to šlo třeba takhle 

a kdy ne. 
EI/9 takže se dohodly že začneme samozřejmě Body, a že začneme to Od jednotky ke skupině, no a postupem budeme 

přidávat další, protože Od jednotky ke skupině, já můžu dát do prvouky, kde budeme mít ovoce, můžu to dát do 
matematiky, Spojování bodů to je zase matematika, i ten nácvik toho psaní, tam se to dá využít, no takže takhle 
to nějak budeme propojovat. 

 C1aa) Vyjasnění situace-popis plánovaného způsobu začlenění 

EI/9 Řikali jsme si, že první třída bysme dělali Basic a druhá třída první pololetí by dojížděli Basic a ve druhym 
pololetí by začali tu jedničku, ty Body, protože tam ty Body vlastně v celku navazujou na ten Basic. 

EI/9 Nebudem je mít půlené, protože nemáme hodiny na to, abysme jim navýšili rozvrh ještě o hodinu. 
EI/9 my to budeme začleňovat průběžně do hodin, do všech předmětů. 
EI/9 Ono totiž není z kterýho předmětu bysme mohli ubrat hodinu a dát ji na to. ŠVP nebo rámcovym vzdělávacim 

programem je danej počet hodin a ty my musíme prostě splnit a tak už tam žádný hodiny, takový ty disponabilní 
nemáme. 

 C1b) Potřeba vedení a supervize 

EI/5 Mně by se nejvíc líbilo, kdyby byla někde nějaká paní učitelka, která už to dělá a já si k ní sedla a chvilku jí 
porozovala, abych malinko tak tu inspiraci...Takže mě by se líbilo sedět někde v koutku a spíš jako nějakou 
inspiraci získat. 

EI/7 Proto si myslim, kdyby my jsme to tady měli realizovat, že nějaký metodický vedení v tomhle smyslu by asi bylo 
potřeba. 

EI/7 Nám bylo řečeno, že pokud na to najedem, tak ta pani XX by se podívala na náš učební plán, co bysme jí 
vypracovali a ona by s námi konzultovala, kde si myslí ona, že by to šlo využít a v tom je moje představa toho 
metodickýho vedení 

EI/7 my bysme potřebovali někoho, kdo nám ukáže, jak to začlenit i do jiných předmětů, v tom bychom potřebovali 
ještě nějakym způsobem pomoc, konzultace. Samozřejmě člověk může mít nápad, ale asi by to nedokázal tak 
rozvrstvit 

EI/7 Člověk by potřeboval nějaké vedení. 
EI/8 My jsme o tom hovořili už tady s pani doktorkou XX a ona slíbila, že nám s tim jaksi pomůže, protože my 

nemáme praxi ani v nápravách touhletou metodou. 
EI/8 Já ani nejsem speciální pedagog, takže pro mě…, mně přijde dosti hazardní se pouštět do něčeho takovýho, když 

s tim nemám v podstatě žádnou praxi a zkušenost. 
EI/9 Já jsem o tom mluvila s pani docentkou Pokornou i s naší pani doktorkou XX, ta je taky feuersteinista a hodně 

spolupracuje s pani docentkou, takže já jsem to rozebírala s ní, kterýma těma instrumentama a jak, 



 246 

 C1c) Odtrženost kurzu od školní praxe 

EII/2 ale pak to časem zas vyprchalo, právě proto, že jsem se hned nedostala mezi ty studenty zpátky. 
EI/5 my jsme nikdy neviděly práci s těmi instrumenty v praxi. My jsme viděly jen to, co nám říkala ta paní profesorka, 

ale nevěděly jsme, jak to zařadit do tý běžný výuky 
EI/5 bylo to takový někdy až nedětský, my jsme šli tak hodně do hloubky. Ale s dětma takhle pracovat nemůžete, to 

z nich nevydolujete 
EI/7 ihned následně po tom školení pro mě to nebylo tak těžký to s nima vyvozovat. Čím je to časově dál po tom 

školení, tím je to pro mě míň snadný, protože to opakovaně nedělám takovýmhle způsobem cíleně, tak jsem si to 
akorát zkusila, 

EI/7 a pravdou je, že teda dělám to čím dál míň a obávám se, že pokud s tou metodou nebudu pracovat, tak…no, už 
tam nemám ty nápady, to co se tady s pani docentkou probíralo, jakym způsobem ona nás na to naváděla, tak 
víceméně v tu chvíli člověku to bylo absolutně jasný a všechno, řikal si, to bude v pohodě, ale čím dál je člověk 
od toho, tím míň to zařazuje 

EI/7 Proto si myslim, že když s tim nebudu pracovat pravidelně, tak s tim hrozně vypadnu a nebudu mít pak tu 
možnost to využívat. 

EI/7 A to zas nevim o sobě, jak bych to dokázala, protože s tim zkušenost žádnou nemám, ale je fakt, že kdyby se 
člověk naučil, nějakym způsobem s tim pracovat, tak si myslim, že ty děti by to bavilo 

EI/7 Ale zkušenost s tím nemám a nevim. 
EI/8 Po tom kurzu si to člověk nějak víc uvědomoval a asi víc se o to snažil (uplatňovat styl práce, přemosťování), 

jenže bohužel pak jsem časem už zase spadla do nějakýho takovýho stereotypu. 
EI/8 Hlavní je, že s tim člověk dál nepracuje 
EI/8 Můžem si o tom hezky povídat, můžem vytvářet programy, ale praxe je praxe. 
EI/8 protože takhle mám teoretickou znalost něčeho a skutečně nevim, to musim říct upřímně, nevim. 
EI/8 Jestli si to dobře pamatuju, protože je to už tři nebo čtyři měsíce, co mám za sebou kus intenzivní práce jinde, 

tak jestli si to dobře vzpomínám 
EI/9 Já teda ještě nemám zatim zkušenost jako s prací s instrumentem 
EI/9 že já to pořádně neumim s tim Feuersteinem pracovat, to se tak nějak za běhu pořád učim 
 
 C2) FIE a předměty 
 C2a) Využití instrumentů 

EII/1 Ono je to vlastně postavené na matematice, neříkám, že úplně všechno, ale FIE I ano. (...)  protože to souvisí 
s tou matematikou. Matematika je vlastně metoda, když se bude dobře učit matematika, tak se člověk naučí 
logiku a metodu, jak vniknout do toho dalšího. Myslím si, že matematika má zcela mimořádné postavení. 

EI/4 Spíš v matematice a v prvouce. To jsou stěžejní dva předměty, kde teda se to dá, ale v tom českým jazyce... 
EI/4 Co se týče češtiny, tak tam v první třídě se člověk nemůže moc odklánět. To písmenko si může vyvodit zase 

stejným způsobem, jako mi poskytuje to činnostní učení. Když s nima vyvozuju písmenko, tak to vyvozuju 
pohádkou. Přečteme si pohádku, hledaj tvar toho písmenka, třeba za domácí úkol v novinách, zkrátka tadyta 
Feuersteinova metoda v tý první třídě, co se týče čtení a psaní, tak moc využitelná není. 

EI/5 Já bych to viděla hodně hlavně v tý prvouce, možná v českym jazyce taky, protože to je hodně o mluvení, že jo, 
ale nejvíc asi v tý prvouce, protože tam se probírá, že jo rodina, tam jsou ty vztahy rodinný, takže tam bych 
řekla, že je to uplně tomu nastavený. 

EI/5 třeba matika, to vůbec by neměl být problém. Třeba vyvození toho čtverce, no ten začátek, něco z těch Bodů, a ty 
chyby, že jo, že tam je něco špatně, navíc, to by snad ještě šlo. 

EI/6 jak se to hodí, jak to kde potřebujete, jak vám to zrovna pomůže 
EI/7 ale víceméně já mám pocit, že nejvíc se to váže na tu matematiku, no a pak možná v takových těch prvoukách, to 

jsou pak takové ty další instrumenty, ale jak řikám nejvíc, nejvíc jsem tam cítila tu matematiku. Především z toho 
Uspořádání bodů. 

EI/7 no já to vidim nejvíc do tý matematiky 
EI/7 A ještě jedna věc, ty materiály jako takový, jako začlenit je do výuky, si myslim, že je hrozný problém, využít to 

třeba při výuce přírodovědy, vlastivědy, 
EI/7 třeba se mi to hodí do matematiky, třeba to Uspořádání bodů, vyvozování nějakých tvarů, tak to jim přiblížit 

s matematikou, 
EI/8 Když budu mluvit o tom Spojování bodů, to mě tak jako napadá, tak to si dovedu možná trochu představit, 

protože tomu jsme tam věnovali nejvíc času, tak si vzhledem k tomu, že se mluvilo o obrazcích především, tak si 
myslím, že do té matematiky to jde asi zapojit nejlíp, no ale ty ostatní, no já nevim. 

EI/8 Nedovedu si představit zakomponování těch nástrojů do jednotlivých témat osnov 
EI/8 O tom jsem nikdy moc nepřemejšlela, ono to záleží předmět od předmětu a taky na obsahu toho, co konkrétně 

učíte. 
EI/9 Od jednotky ke skupině, já můžu dát do prvouky, kde budeme mít ovoce, můžu to dát do matematiky, Spojování 

bodů to je zase matematika, i ten nácvik toho psaní, tam se to dá využít 
EI/9 No, tady se to dá použít bezvadně i do výtvarky a do pracáku (Uspořádání bodů), učit je, že všude vlastně je 

důležitý fixovat ten bod očima, ne tužkou 
EI/9 Tak určitě v těch povídacích předmětech, třeba my jsme si hrozně rádi povídali o knížkách...tak tam asi to jde 

nejlíp. 
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 C2b) Využití vyvozování 

EII/2 U jazyků mi to sedlo právě při výkladu gramatiky, zřejmě to nejde úplně u všeho, ale celkem jo, využívám to 
hodně. 

EII/2 a v těch jazycích si myslím, že to zrovna jde (vyvozovat). Třeba u té gramatiky, samozřejmě, že slovíčka se musí 
naučit. 

EI/5 No, já bych řekla, že právě v matematice až tolik ne. (nejde vyvozovat) 
EI/5 No, já neřikám, že to v matematice vůbec nejde, mně se třeba líbilo, to jak jsme mluvili, že si musíme 

zapamatovat obsah čísla, ale to si myslim, že i tak s dětma hodně děláme, vždycky jim řeknu, "přines mi čtyři 
tužky, knoflíky...atd". Ale myslim, že v tý první a druhý třídě je stěžejní ta násobilka a tam si myslim, že to musí 
jít přes tu paměť. 

EI/5 U sčítání a odčítání, tam to určitě nějak lze, u rozkladu těch čísel. (vyvozovat) 
EI/5 Já teda jsem zastáncem toho, že tu malou násobilku se musí naučit nazpaměť, že když se prostě kdykoli zeptám 

dítěte, kolik je 3x6, tak mi prostě odpoví 18 a nebude o tom dál přemýšlet. Já myslim, že ta malá násobilka je 
základ úplně všeho, to je základ velký násobilky, dělení jakýhokoli, trojcifernýho, dvojcifernýho. Možná je to i 
tim, že my jsme k tomu tak nějak byli vedení. (učení se násobilky nazpaměť) 

EI/5 Asi je to tim, v čem já byla odchovaná. Určitě přemosťovat tam lze (v matematice), ale u mě je to hodně i přes tu 
paměť. 

EI/5 Ale myslim, že v tý první a druhý třídě je stěžejní ta násobilka a tam si myslim, že to musí jít přes tu paměť. 
EI/9 Ale při matice, (…) tak tam mám občas pocit, že tady to teda absolutně jít nemůže, že tohlecto se musí učit 

pamětně. 
EI/9 I když pak třeba přijdu na to, že to neni tak uplně pravda, že to jde i jinak, no ale tohleto se učim 
EI/9 ale vlastně díky Feuersteinovi jsem pochopila, že oni se jí nemusejí naučit nazpaměť, že když budou rozumět 

tomu, o čem ta násobilka je a proč to je, tak že vlastně nemusej sedět doma a drilovat jeden násobek za druhym. 
EI/9 Matika konkrétně je pro mě hrozně těžká, učit ji timhletim vyvozovacim feuersteinovskym způsobem. 
EI/9 Ty slovní úlohy ano, tam se to dá dobře rozebírat, převádět i mimo tu školu, ale to ostatní (v matematice) mi 

nejde tak lehce, jak bych si to představovala. 
 
 C3) Potenciál FIE pro školní výuku 
EI/4 Opět, nový přístup k tomu myšlení. 
EI/4 Nutí je to k přemýšlení, protože jinak, když jim to naservírujete, tak oni seděj jako pecky. 
EI/5 Asi se budu hodně opakovat, ale že se tam hodně zakládá na těch zkušenostech. Zkušenostech ve smyslu toho 

přenášení toho učení do běžného života. 
EI/5 Jinak ty materiály mi připadaj pro děti zajímavý, myslim, že je to bude bavit. 
EI/6 A to myšlení dětí zplastičťuje, jo, asi tak bych to řekla. (…) tady je vlastně svým způsobem donuceno k tomu 

logicky na to ze všech stran přijít. 
EI/6 tam je dobrý to, že vlastně to pomůže i dětem, který se nedokážou třeba až tak logicky...to jejich myšlení, 

nedokáže se tak rozvíjet samo o sobě 
EI/6 No, já si myslim, že by se to dalo využívat i takhle ve škole a prostě by to vedlo i k takový určitý soustředěnosti, 

ke zklidnění toho dítěte v tý hodině, třeba jenom na chvilku (…) pokavaď nemaj něco, co je jako zklidní, pak je tu 
pořád ta roztěkanost a tohle je myslim dobrá věc. 

EI/6 Navíc jsou tam i věci takovýho rázu, že...mně se vždycky líbilo, když jsem studovala...nebo ne studovala, ale 
sledovala, dívala se na to, jakým způsobem se kde jinde učí, tak mně se hrozně líbí takový ten globální náhled na 
výuku, jo. Nikdy se mi nezdálo, že je správný všecko v jedný lajně, když máme dějepis, dívat se na to jen očima 
dějepisu, když máme češtinu nebo literaturu, dívat se na to jen očima češtiny, ale to nejdůležitější je dělat to 
všechno vlastně v tom globálu. A ten Feuersteinův systém je ten systém, kterej k tady tomu vede. Teda, takhle si 
to já myslim, možná, že ne, možná, že jsem to pochopila špatně, ale tak se na to dívám já. 

EI/7 A v tom je naopak ten její přínos. Že se změní to myšlení těch dětí, protože ty děti touhletou formou se pro to 
nadchnou, že budou spolupracovat, jo všichni, že to je taková dobře motivační věc, že ty děti se zapojí, rády se 
zapojí, protože je to bude myslim si bavit, pokud by to bylo dobře vedený. 

EI/7 tak si myslim, že ty děti by to bavilo a víceméně strašně by je to rozvíjelo do toho normálního, obyčejnýho života 
a to jejich myšlení by se asi měnilo, že jo. Pak by se pro ně asi i usnadnilo to, co považujou v normální škole za 
překážky. 

EI/8 Myslim, že rozvíjí velmi dobře výrazivo dětí, jejich vyjadřovací schopnosti, to si myslim, že rozvíjí. 
EI/9 že než něco udělaj, tak třeba se nad tim víc zamyslej, i když já jim vždycky řikám, než něco uděláš, představ si 

jaký by to bylo tobě, kdyby ti to někdo udělal, takže jako to třeba si myslim, že když budem dělat ty emoce, tak to 
by jim mohlo ještě víc přinést do toho života, že se pak v některej situacích k tomu třeba budou umět líp jako 
postavit. 

EI/9 No, a ten potenciál vidim v tom, že ty děti se rozmluvěj, jo, že prostě budou víc mluvit, víc komunikovat i třeba 
mezi sebou 

EI/9 Jde o to, naučit ty děti, aby přemejšlely, právě tady je ten Feuerstein na tohle skvělej. 
 
 C4) Nevýhody FIE pro školu 
 C4a) Terminologie 

EI/4 Problematická místa hlavně budou v tom, že vzhledem k tomu, že jsem elementaristka, pracuju s dětma první 
druhá třída, tak třeba zrovna u těch Bodů, tak tam bylo vyvozování určitých termínů, který teda budou určitě 
oříškem pro ty děti. 
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EI/4 Když se to probírá normálně, tak třeba čtverec, obdélník, trojúhelník…tvary to je v první třídě samozřejmostí, to 
už vědí z mateřský školy, ale úhlopříčka, úsečka, vyloženě bod jako takovej, tyhlety geometrický názvy a 
vyvozování těhle geometrickejch názvů, to je kolikrát problém i při normální výuce třeba ve čtvrté třídě. 

EI/4 Je moc náročná, co se týče těch termínů. 
EI/4 No hlavně už třeba jen kvůli tý terminologii. (…)  já bych jim tam třeba měla říkat „pozor na odvěsnu, budeme 

vyvozovat pravý úhel…“. To dítě absolutně nebude vědět, v první, ve druhý, ani v tý třetí, čtvrtý, vyloženě tyhlety 
termíny, se kterejma se tam má pracovat. 

EI/4 Takže z tadytoho hlediska to bude strašně náročný a některý děti zvládnou tvary v té první třídě. A přesto, když 
začínáme ve druhé třídě geometrii, tak to je strašně těžký…jenom třeba vyvodit úsečku, přímku. A tady v těch 
materiálech se s tím musí přímo pracovat a s ještě horšíma a složitějšíma termínama, takže pro malý děti se mi 
to zdá strašně náročný. Jiná práce bude třeba s těma instrumentama na druhým stupni, kde ty děti už jsou 
připravený, protože už měly geometrii ve druhý a ve třetí třídě, kdežto my tady s těma dětma probíráme akorát 
základní geometrický tvary. 

EI/4 S tadytěma materiálama, co jsme dostali, tak si myslím, že když by to byla nějaká elitní škola, tak jsou asi 
v pořádku, ale jakmile se jedná o děti, který jsou toho nadání ne valnýho, tak si myslím, že s tím bude velký 
problém. 

EI/5 Mně ze začátku přišlo hrozně těžký, teda...ale ona to paní profesorka vysvětlovala, že když budeme dětem říkat: 
„pravý úhly a rovnoramenný...“, že oni to prostě všechno pochopí ...no, mně ty pojmy...možná, že to je strašně 
složitý. 

EI/5 Ano, přesně tak, pojmově náročný, no. Protože tam je hodně těch pojmů, a pokavad ty děti je nikdy předtím 
neslyšely, tak to bude...no, možná, když je budete od samého začátku stále s nimi opakovat a opakovat, tak oni 
na to najedou, no, i když asi jak který.... 

EI/5 Myslím si, že právě říci „rovnostranný“ a vysvětlovat jim úhly, že to v tý první třídě...nevim. To si já nedovedu 
vůbec představit, takhle bych to řekla. 

EI/5 Asi se budu hodně opakovat, ale pro mě jako pro elementaristku je ta jednička pro děti strašně náročná a asi 
nejvíc v těch pojmech, to už jsem řikala. 

EI/5 Kdybych to mohla srovnávat třeba teď s tím Basicem, tak si myslim, že tohle bude pro mě užitečnější než to 
první, protože tohle je pro ty mrňousky. 

EI/5 Ale kdyby všechny ty holky prošly tim Basicem. Já si myslim, že třeba pro mě byl ten Basic mnohem podnětnější 
než ta jednička, pro mě jako pro elementaristku určitě 

 C4b) Počet dětí 

EI/4 Pro globální třídu, kde je třeba pět slabších dětí, tak je to strašně náročný. …to je tím, že jsme základní škola. 
My tu máme děti,  který pocházejí z různých rodin, mají různý stupeň nadání a tak dále 

EI/4 A bude to strašně náročný hlavně pro toho učitele, protože nebude mít čas pracovat s jednotlivcema. 
EI/4 Ten instrument ale nejde dělat s celou třídou, protože ten efekt by byl absolutně pryč. 
EI/5 On je problém ten, že těch dětí nemáte ve třídě dvě nebo tři, že jo. 
EI/6 Ale budu se opakovat, ve škole ty výsledky hodně závisí na tom počtu. 
EI/7 No, tak já začnu těmi problematickými místy. Protože si myslim, že práce s touhle metodou vyžaduje…, že je to 

taková metoda, která především pro ty speciální pedagogy nebo psychology nebo kde se to využívá, tak tam to 
není problém, protože se tam pracuje buďto s velmi malou skupinkou nebo s jednotlivci. 

EI/7 myslim si, že deset dětí je hodně pro takovouhle práci, tak to vidim jako problém pracovat s touhle metodou ve 
škole. 

EI/7 Jak jsem už řikala, musí to mít velký výsledky, když s těma dětma pracujete individuelně, ale s celou třídou, tam 
to je asi dost těžký. 

EI/7 ale neumim si představit, že já s deseti dětmi jenom a to jenom je v uvozovkách, protože menší kolektiv my tu 
určitě nemůžeme počítat, tak že já dokážu s tímhletím počtem dětí pracovat tak, aby to mělo přínos pro všech 
těch deset dětí. Ale zkušenost s tím nemám a nevim. 

EI/8 Ale zase, jestliže budu mít ve třídě třicet dětí, bude to rozvíjet jenom ty děti, který jsou dravý, rychlejší a 
v podstatě jsou rozvinutý. 

EI/8 Protože pokavad budu mít těch mých třicet dětí za pětačtyřicet minut, tak pokud se má každý nějak projevit, něco 
udělat, tak to ani nejde za tu dobu. 

EI/9 ale připadá mi to velice nepraktický, tak jak to chceme my, pracovat prostě s celou tou třídou. Protože mám 
pocit, že pak nemůžu uhlídat všechny ty děti, aby pracovaly s nasazením. (…) A pak ohlídat ty děti, aby to 
všechny zvládly. 

EI/9 mám strach, že některý ty děti to potáhne dopředu, některý to ale přestane bavit hned na začátku, nechytne je to  
a začnou mi stagnovat nebo půjdou zpátky. Já mám jako ...no, tam mě trochu vadí, ve vztahu k tý škole, že je to 
spíš pro individuální přístup než pro ňákou větší skupinu dětí. No a my jich v tý třídě budeme mít dvacet. 

EI/9 Mně ta metoda přijde úžasná, pokud budu pracovat s dětma na nápravách. Budu tam mít dvě, tři, jedno, ale 
připadá mi to velice nepraktický, tak jak to chceme my, pracovat prostě s celou tou třídou. 

EI/9 Ty speciální materiály pomůžou, pokud tam teda nějaká ta porucha je v tý kognitivní oblasti, tak potom asi je 
lepší mít k ruce i ten instrument, ale pak už to chce si to dítě brát na extra hodiny. 

 C4c) Ostatní 

EII/1 Jenže navrch zdaleka ne všichni kantoři mohou pracovat s Feuersteinem. Protože, já si myslim, že ne u všech je 
taková nějaká nadstavba, kam se právě ten Feuerstein může vejít. 
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EII/1 Já si myslím, že s některýma se strašně těžko hne. Já jsem strašně moc o tom přemýšlela, když jsem byla 
ředitelkou a viděla jsem vlastně desítky hodin. Tak jednak člověk tuší, jak kolega učí a pak to teda ještě vidí. 
Jsou lidi, kteří nedokážou odbočit od toho svýho a i když si myslej, že tam předváděj, to co byste si přála, tak 
stejně je to vidět, že je to k ničemu. Ale pravda je, že každej ten člověk osobnostně něco nese, nedá se to úplně 
shodit všechno ze stolu. A vlastně ty děti leckdy přijmou i to něco, co není úplně optimální a také to nějaký dar 
je, 

EII/1 Ano, já jsem si u některých svých kolegů představovala, jestli by to mohli absolvovat ten kurz, hned jsem si to 
promítala do toho sboru, kdo by tím mohl projít a kdo ne, ale u někerých se to těžko vykutává 

EII/1 to lidství je úplně v každým, všichni jsme úplně stejní, že jo, vždyť nakonec všichni toužíme po úsměvu a po těch 
běžných věcech, ale někteří prostě stojej ve strachu v tom svým a prostě dál nejdou, a já to mám naučený tak, 
tady tak a tohleto, a je jich takových hodně. 

EI/6 když třeba řešíte určitou úlohu, aby nedošlo k tý úplný konkretizaci (…) dítě se soustředí na tu naprostou 
preciznost toho provedení, jak se tam spojujou ty body a už zapomíná, že by se na to mohl dívat, jo i z tý druhý 
stránky 

EI/7 Taky ty materiály jsou na jednu stranu hodně abstraktní, ale možná že by na to reagovaly třeba dobře a 
pochopily to 

EI/9 Když se teda budu bavit o tom počtu dvaceti dětí, tak vlastně tam, když každý z nich bude mít ten svůj instrument, 
tak to bude strašně finančně náročný, protože to nemůžeme chtít po rodičích. 

EI/9 když budeme překládat stránky, abysme pracovali jen s tim jednim čtverečkem, tak já to budu muset znova 
nakopírovat, nastříhat to, nalepit jim to na prázdný papíry, což bude teda šílený. Takže tam tu náročnost vidim 
v týhlectý stránce. 

 
D) VÝUKA MYŠLENÍ VE ŠKOLE 

 D1) Optimismus 
EI/4 Hm, lze to. 
EI/4 když se bude pracovat s jednotlivcem. Tomu věřim, že teda k těm změnám může dojít. 
EI/4 Myslím si, že určitě jo, ale řikám, že z mýho hlediska záleží na počtu v tý skupině, 
EI/5 Kdyby se člověk těm slabším mohl věnovat vyloženě individuelně, tak by je asi vytáh, podle mě by je trošičku 

rozvíjel ty jejich kognitivní funkce, 
EI/6 Každý ty své limity má, ale každý se tou výukou trochu rozvíjí, i ten slabší i ti nadaní. 
EI/6 já si myslim, že jestliže to dítě má schopnosti a třeba je jenom jakoby zanedbaný, tak se i v tý běžný škole naučí. 

A když nemá, tak je to hrozná práce, jak pro učitele, tak pro dítě a ty výsledky potom jsou teda, no obdivuhodný, 
když už k něčemu to dítě dotlačíte. 

EI/7 asi to nějak jde 
EI/9 myslim, že když je to v tom individuálu nebo v tý malý skupince, tak tam ty posuny větší bejt můžou 
KI/10 Jsem zastáncem názoru, že to lze ovlivnit, ne výrazně změnit, ale lze to ovlivnit, záleží na způsobu výuky, na 

možnostech, ale není to jenom dáno, že bych se spokojila, že to dítě má jenom na něco a už nemůžeme jít s nim 
výš. 

KI/10 Myslím si, že lze určitym způsobem, přístupem a tak dále, to trošku ovlivnit, že to dítě se může trošku zvednout, 
že nemá určitou stopku, ale může se zvednout. 

KI/11 Ano, já myslim, že to jde. 
KI/11 No, nevim, jak bych vám to řekla, myslim si, že určitě, že když s dětmi pracujete, tak že oni se rozvíjí, že 

neustrnou, že to přijde trošku někam dál. 
KI/12 No tak jako, Forest Gump taky, když to vezmu z filmu, to taky někam dotáh. Holt ten inteligenční kvocient byl 

menší, samozřejmě, nebude z něj Einstein. Myslím si, že někam se to dotáhnout dá. 
KI/12 Takže si myslim, že výukou lze leccos změnit k lepšímu, ale taky i k horšímu. 
KI/13 prostě celkový rozvoj toho dítěte, to se určitě podle mě určitě ve škole dá dělat. 
KI/13 Já si myslim, že určitě se to rozvíjet dá, ale že teda do jaký míry a u koho, to je individuální, ale v každym 

případě se to rozvíjet dá, je můj názor. 
KI/13 a prostě s jakym úspěchem, to zase závisí na tom dítěti, ale určitě malý posun u každýho si myslim, že jde. 
KI/14 samozřejmě prostě ty rozdíly vždycky budou a vždycky to bude tak, že někdo bude tuhej a někomu to pude 

rychlejc, někdo prostě to tam dáno má, to určitě jo, ale rozhodně se to dá, dá se s tím pracovat a dá se to 
ovlivnit, to určitě jo. 

KI/14 No, rozhodně komu není shůry dáno...v apatyce nekoupí, ale rozhodně jako učitel nemůžu skončit tak, že si 
řeknu, že nemá smysl s tím děckem něco dělat. 

KI/14 Myslím si, že se dá překlenout ledacos, myslím si, že mnohé se naučit dá. Ale musí se to cvičit, nesmí se to 
nechat bejt. 

 
 D2) Pesimismus 
EI/4 myslím si, že tady ve škole to je problém. Já mám třeba 25 dětí ve třídě. Takže nevim. Úplně jiná práce je, když 

se bude pracovat s jednotlivcem. Tomu věřim, že teda k těm změnám může dojít. 
EI/5 nevim v rámci tý třídy, do jaký míry tohle jde. 
EI/5 Ale říkám, že v rámci tý výuky, že to je problém 
EI/6 Ale určitě ten co má ty slabší schopnosti by se horko těžko dostal na ten průměr a velice snadno se na něj 

dostane ten, co má ty schopnosti vyšší. Co si budem říkat, každý nemá z hůry dáno. 
EI/7 No tak, asi to nějak jde, ale tady ve škole…no. 



 250 

EI/8 No zase, pokavad to dítě je pasivní, nezapojí se do toho aktivně do toho procesu, pak si myslim, že to…no, 
nejsem uplně přesvědčená o tom, že ho to může rozvinout, 

EI/9 Ono ve třídě, v tom šílenym počtu, myslim, že ty výsledky nebudou až takový. 
 
 D3) Lze učit myšlení? 
 D3a) Myšlení netematizováno 

EI/4 Ano, určitě. Záleží ale i na tom, jaký metody se v tý škole používají. Třeba my máme činnostní učení, tvořivou 
školu. Pracujeme s dětmi tak, aby si všechno osahaly a přišly si na to vlastně samy.Takže u nás nějaký cílený 
rozvoj myšlení nebude už zas takový problém, protože my ty učebnice máme k tomu přizpůsobený. 

EI/5 No, jestli učit…určitě ty děti musej bejt vedený k tomu, aby přemejšlely a to ve škole snad jsou. No…myslim si, 
že zrovna třeba ty instrumenty, ty by nám v tomhle mohly pomoct, protože tam se to myšlení rozvíjí plánovitě. 

EI/6 No víte, kdybychom si mysleli, že to vůbec nejde, byli bychom tu asi zbytečně. (...) Ale budu se opakovat, ve škole 
ty výsledky hodně závisí na tom počtu. 

EI/7 No vždyť říkám, jde to, ono to samo o sobě souvisí s výukou, já bych to zas až tak neoddělovala, vždycky se jich 
v hodinách ptám „teď přemejšlej a řekni mi.“ 

EI/8 Tak ono to vždycky nějak s tim, co se vyučuje souvisí. 
EI/8 Vždycky po nich chci, aby u toho, co dělaj, přemejšlely. No, ale že bych si řekla, teď budu učit myšlení, tak to 

teda nedělám. 
EI/8 Víte, já vám na to asi nedovedu odpovědět. (...) No, já když jsem učila třeba vlastivědu, tak jsme se učili t řeba 

místopis a děti samozřejmě měly nějaký systém v tom, co se učily. No, děti si vždycky musí vytvořit nějaký 
systém, na základě kterého si pak mají něco vybavit. O tom jsem nikdy moc nepřemejšlela 

EI/9 Jo, řekla bych výukou podněcovat…určitě. 
EI/9 Jde o to, naučit ty děti, aby přemejšlely 
EI/9 Ono někdy to to učivo s sebou nese samo a jindy se o to člověk musí snažit víc, ale rozhodně si myslim, že 

myšlení tou výukou určitě tak jako kultivovat jde. 
EI/9 Určitě to jde i v normální výuce, opět je to o tom přístupu. 
KI/10 No, já moc té otázce nerozumím, protože když dělám jakoukoli přípravu nebo pracuji s dětmi, tak to vlastně je 

všechno o tom myšlení. 
KI/10 Myslim si, že je nutné brát různé ty metody, co prolínají výukou, ať už je to porovnávání, hodnocení sebe nebo 

něčeho jiného, nějakých prací…víte, ona ta výuka myšlení vlastně prolíná úplně vším, já to neumím dost dobře 
konkretizovat. 

KI/10 Myslím, že to gró je ve využití toho učiva, toho všeho, co v tom prostě je. 
KI/11 No, teď nevim, jak bych vám to řekla, na co se jako ptáte…? (Ot.: Myslíte si, že myšlení jako určitou dovednost 

lze vyučovat?) 
KI/11 Já myslím, že to samo o sobě prolíná tím učením. Vždyť u učení se musí přemýšlet, něco s tou látkou dělat, 

kombinovat. 
KI/11 Nejen, že se něco naučit, ale používat to a tím se to myšlení podle mě rozvíjí. 
KI/11 Ale ze situace, z dětí, z kolektivu, prostě, jak to zrovna vyjde, asi tak. Jo, třeba, no já nevim, jak bych to řekla. 

.......(dlouhé mlčení) Já opravdu nevím. (Ot.:postupy, jak podporovat rozvoj myšlení?) 
KI/11 No tak, jak to vyjde. Když na něco narazíme, ne že by to bylo tak, že bych si dopředu chystala, že se zrovna u 

tohohle budu ptát na tuhle otázku. 
KI/13 Taky myslim, že dá, určitě. Vždycky přiměřeně k tomu věku, ale určitě se dají rozvíjet všechny možný formy 

toho myšlení 
KI/13 Já myslím, že se to samo o sobě rozvíjí tou výukou, že ta je jednou daná a tím, jak je ta výuka podaná, vůbec 

celý přístup k tomu vzdělávání, tak tím se to samo o sobě rozvíjí. 
KI/13 Jako že bych to vyčleňovala, že ještě kromě výuky potom ještě zas výuku nějakého myšlení, to ne navíc, to ne. 
KI/13 Určitě, to souvisí s výukou jako takovou. 
KI/13 No tak určitě je to v podávání těch vědomostí. Neservírovat ty vědomosti jako dané 
KI/13 V rámci pedagogický práce, ve způsobu výuky, ve způsobu zadávání úkolů, 
KI/13 Takže to lze ve všech předmětech teda si myslim, pokud je to možný, 
KI/14 Určitě, určitě jo 
KI/14 víte ono se to asi nedá oddělovat, ona třeba ta přírodověda prolíná i s tim slohem, s takovym tim, že jsme měli 

jedno tvrzení, druhé tvrzení… 

 D3b) Myšlení tematizováno 

KI/10 Já jsem dělala program s dětmi a ten tady dělám doposud, Rozhodni se sám!. (…) a to dítě si samo rozhoduje, 
jakou bude dělat práci, co samo si vybere. A to se mi nesmírně osvědčilo, právě na rozvoj toho myšlení. 

KI/10 Určitě. Určitě logické myšlení lze vyučovat. 
KI/10 My jsme měli dokonce projekt logika. Týkal se asi třítýdenní práce, my jsme připravovali různé úkoly, hádanky 

a tak, jmenovalo se to logika, jak logicky v praktickém životě musíš prostě myslet. Že jakákoli činnost bez 
přemýšlení prostě nelze provozovat. 

KI/14 my tady máme třeba Klub deskových her s tím, že teda vždycky na začátku jsou nějaký hrátky s něčím, já to 
vedu, jako třeba se sirkama, hlavolamy, logický záležitosti a tak, a pak teda hrajem hry. Samozřejmě mám 
vybranej soubor her, který fakt jako rozvíjej logický myšlení a strategický myšlení a tak. 

KI/14 dovedu si představit nebo myslim si, že ten systém těch kroků, který potom vedou k tomu výsledku tak se nechá 
naučit, že to je nějakej algoritmus, který se ty děti musej naučit a pak jim to myšlení půjde líp nebo spíš půjde. 
Rozběhne se to. 



 251 

 D4) Podmínky rozvoje myšlení ve škole 
 D4a) Osobnost učitele a jeho vztah k předmětu 

EII/1 Zkrátka se tam zjevíte a něco jim nesete, ať už v rukách nebo v hlavě, a pak je to zážitek pro obě strany a mělo 
by to tak bejt. Nebo je to suchý a otevřete si knížku a pak je to o ničem, si myslim. 

EI/9 Ono to hlavně záleží na přístupu. 
EI/9 Určitě to jde i v normální výuce, opět je to o tom přístupu. 
KI/10 ale vůbec i takový ten postoj toho kantora, ta psychologie, nebo spíš psychika toho ovzduší v té třídě, ta tvůrčí 

činnost! 
KI/10 Můžu být s dítětem půl hodiny a dám mu víc, než když s ním budu celej den. Takže v tomhle smyslu já to 

myslím, 
KI/12 No, snažim se najít všechny možný cesty, dokavad nevyčerpám sebe. Častokrát tu ty děti mám i na doučování, 

dělám to s nima ze svý dobrý vůle a dělám to s nima jinejma věcma, jinejma postupama. 
KI/13 Já bych řekla, že to asi hodně závisí na tom učiteli, přeci jen něco je mi bližší a něco je mi vzdálenější, takže u 

těch předmětů, který jsou mi bližší, tak mi to jde dobře a možná některý předměty, který jsou mi takový 
vzdálenější, tam třeba mi to tak nejde, to já třeba sama o sobě vim. 

KI/13 Hodně bych řekla záleží na tom učiteli, ale když ten učitel se snaží... 

 D4b) Motivace a vlastní aktivita dětí 

EII/2 Člověk se nějaký způsobem snaží ty žáky upoutat. Je něco úplně jiného, když mám soukromé hodiny a něco 
jiného, když učím ve škole. Tam ti studenti přicházejí, protože chtějí. 

EII/2 Aby to nebrali jen, teď to tady máme a musíme se učit, ale aby si sami sobě odpověděli, proč to budou vlastně 
dělat a zkusit si třeba pro sebe na tom najít něco pozitivního, aspoň maličko, aby je samotné to motivovalo. 
Třeba nechat je samotný, aby si sami pro sebe zkusili říci, proč se budu učit...a věřím, že každý by na něco 
přišel, i kdyby to bylo třeba negativní, protože když musím, tak to přijdu. 

EI/3 Já jim mohu sice donést obrázek, ale to je vůbec nemusí zajímat. Myslím si, že to, že to má vztah k tomu dítěti 
nějaký, důležitý je zblbnout to dítě k tomu, aby mělo pocit, že se ho to týká, že ho to baví. 

EI/8 No zase, pokavad to dítě je pasivní, nezapojí se do toho aktivně do toho procesu, pak si myslim, že to…no, 
nejsem uplně přesvědčená o tom, že ho to může rozvinout, tak, jak se od toho očekává, pokavad samo aktivně 
nehledá. 

EI/8 Protože když na to člověk přijde sám, tak si to pak pamatuje líp. 
EI/9 Podle mě hlavně ty děti musí chtít, pak s nimi pracovat jde. 
EI/9 tam jsem teda těžce narazila na to, že on musí chtít a když on nechce, tak teda ho nedotáhnu nikam. Zkoušeli 

jsme Body a on mě s tim vyhodil, takže tam jsem neuspěla. 
KI/10 ať to dítě chodí rádo do školy. Ne proto, že má jedničky, ale proto, že se tady cítí dobře, že je tady určitá 

pohoda. 
KI/10 protože na prvním stupni, tomu dítěti to můžete tisíckrát vysvětlit, ale když mu to dáte do ruky a řeknete „pojď, 

teď to zkus ty, teď to udělej ty“, tak to je cesta, bez níž se k určitým věcem vůbec nedostanete. Tam je ta 
názornost, ta konkrétnost, ta tvůrčí a myšlenková činnost toho dítěte. Ale to já nemyslím jenom tvůrčí činnost, že 
by třeba počítalo a vyvozovalo si příklad třeba názorně. Já mám na mysli tvůrčí činnost ve všem, třeba 
v přírodovědě, že jo hraje se třeba nějaká hra, když se učíme. 

KI/11 Třeba je nechám vyhledat tu informaci, aby na to samy přišly. 
KI/11 No, otázkami a samy, když něco dělaj, tak ať si na to samy přijdou. 
KI/12 Každopádně jako zásadu mám to, že se ty informace snažim co nejvíc vždycky dostat z nich. 
KI/12 Snažíme se ty věci nějak vyvodit. Nějakou hrou třeba. 
KI/12 Když je třeba nový téma, tak to není tak, že já na ně navalim novou látku, ale vymyslim si nějaký pomůcky, 

něco, z čeho tu vědomost vyvozujem. A pak si myslim, že je ta vědomost daleko víc upevněná, než když bych jim 
to jen já předala. 

KI/13 ale jako spíš vést ty děti, aby na to přišly samy, aby se dobraly vlastně podstaty 
KI/13 Existujou určitý věci, který se musej naučit tak, jak je to daný, ale tam kde ta možnost je, a kde je na to i 

prostor časový třeba, tak upřednostňovat to, že to dítě na to přijde samo nebo nějak jako samo se k tomu dostane 
a prostě vlastně každý to dítě vlastně se k tomu může dostat jinak. 

 D4c) Individuální přístup 

EI/4 Úplně jiná práce je, když se bude pracovat s jednotlivcem. Tomu věřim, že teda k těm změnám může dojít. 
EI/4 Myslím si, že určitě jo, ale řikám, že z mýho hlediska záleží na počtu v tý skupině, i když tam těch dětí bude 

deset, tak v tý skupině se vždycky objeví dvě tři děti, který se takhle budou držet za hlavu stylem „a já nevim“. 
Kdybych s takovým pracovala individuelně, tak to z něj prostě dostanu, vydoluju, ale jestliže budu mít 
deset…pětadvacet dětí katastrofa. Pak si myslim, že to nebude mít u těch slabších žádný efekt. 

EI/4 Ale opět, v tý třídě je přebijou děti, kde to IQ je trošičku větší. 
EI/5 On je problém ten, že těch dětí nemáte ve třídě dvě nebo tři, že jo. 
EI/5 Kdyby se člověk těm slabším mohl věnovat vyloženě individuelně, tak by je asi vytáh, podle mě by je trošičku 

rozvíjel ty jejich kognitivní funkce, ale nevim v rámci tý třídy, do jaký míry tohle jde. 
EI/5 Ještě kdyby třeba někdo s nima pracoval dejme tomu navíc, my bysme tu něco dělali a ještě by to dítě mělo 

někoho, jakoby individuálně, tak asi by to šlo. 
EI/6 No, to jsem právě nedořekla, u těhletěch slabších je potřeba individuelní práce, ale opravdu, jinak nesvedete nic 

moc. 
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EI/6 Prostě takový děti by asi měly mít do jistý míry možnost tý individuální výuky. Jenže škoda, že v našem školství 
není tolik peněz…no, nebo aspoň možnost nějaký tý výuky, kde je míň dětí a kde on si nebude dokazovat právě 
tímhletím chováním to, že on se do toho kolektivu hodí, když ví, že svýma schopnostma nezvládne to, co zvládnou 
jeho vrstevníci, a pak si teda tím nevhodným chováním dokazuje, že má v něčem navrch. 

EI/6 Třeba teď jsem měla takový dítě, který nebylo hloupý až tak, že by se nebylo schopný něco naučit, ale právě ono 
svým způsobem vybočovalo tím, že nedokázalo ty znalosti do sebe vstřebat a pak je vydat. Obtěžoval svý okolí 
tím, že zlobil, vyrušoval, vykřikoval, dělal všechno jiný než tu zadanou práci, jo a to jsou momenty, kdy já třeba 
si vezmu dítě extra třeba i po vyučování a pracuju s nim a ono mi dokáže třeba něco krásně a správně vypočítat, 
odpovídá dobře, vidim, že to teda není marná práce a teď jsme zase ve třídě a ono je zase jako kdybyste házela 
hrách na zeď. 

EI/6 A ještě takhle, záleží hodně i na jeho dalších vlastnostech, pokud je ten žák zlobivý, v uvozovkách, tak prostě 
potřebujete s nim extra stranou pracovat. 

EI/6 Ale budu se opakovat, ve škole ty výsledky hodně závisí na tom počtu. 
EI/7 My jsme hodně limitovaný tim počtem dětí. 
EI/7 Věřim tomu, že to musí hrozně pomáhat, když se individuelně s těma dětma pracuje…, ale neumim si představit, 

že já s deseti dětmi jenom a to jenom je v uvozovkách, protože menší kolektiv my tu určitě nemůžeme počítat, tak 
že já dokážu s tímhletím počtem dětí pracovat tak, aby to mělo přínos pro všech těch deset dětí. 

EI/7 Jak jsem už řikala, musí to mít velký výsledky, když s těma dětma pracujete individuelně, ale s celou třídou, tam 
to je asi dost těžký. 

EI/7 My jsme hodně limitovaný tim počtem dětí 
EI/9 Ono ve třídě, v tom šílenym počtu, myslim, že ty výsledky nebudou až takový. 
KI/12 To je u každýho úplně něco jinýho. Třeba když jsme teď dělali přechod přes desítku, tak nějakýmu dítěti 

vyhovuje počítadlo. Nějakýmu vyhovuje číselná osa. Nějakýmu dítěti vyhovuje tabulka do dvaceti a fazole 
KI/12 To je stejný, jako když budu učit děti číst v první třídě a většina dětí se dnes učí číst analyticko syntetickou 

metodou, ale jsou děti, kterým tahle metoda nevyhovuje. Já nevim, asi 10, 20 procent. Sice se to s ní naučej, ale 
trvá jim to dýl, je pro ně lepší ta genetická. Já ale musim učit podle toho, co je jakoby většinový. 

KI/12 Dám jim možnost na výběr, pokud to jde, a když to to dítě nepochopí, tak si to dítě vezmu a dělám to zvlášť 
s nim. Pokud to ale jde. Zase nemůžu tohle dělat ve dvaceti dětech, rozpůlit se a bejt u každýho.... 

 D4d) Závislost na předchozí výchově 

EII/1 A teď když jsem ten Basic absolvovala, tak já jsem se jako matikářka potýkala s tím, že děti jsou třeba v tý 
matematice poznamenaný špatnou výukou a tím se nechci dotknout těch kolegů, já bych nedokázala učit na 
prvním stupni, já je obdivuju, co tam všechno s nima dělaj, ale prostě oni je třeba, některý vnímání matematický 
mají špatný z prvního stupně a špatně se to pak opravuje. Hodně špatně, pozvolna, nenápadně a někdy to už 
skoro nejde. Kdyby ten Basic tam nastoupil, možná ještě před školou nebo určitě teda od první třídy, tak to by to 
matematické vnímání jelo úplně jinak dopředu. 

EI/4 Tady je strašně vidět, s kým se doma dělá 
EI/4 a taky je vidět, když přijdou 1. září ze školky do první třídy, tak je vidět, z jaký mateřský školky přišly. Jsou tu 

děti, který přijdou do školy a neumějí písničku, básničku, neuměj čísla...ale většinou v tý školce, jestliže je 
předškolní výchova, tak ta čísla už nějak poznají, aspoň dvojku a jedničku, i když je samozřejmě neumějí psát. 
Některý děti umějí i porovnávat čísla. Nám tady pak hodně dlouho trvá, než se to teda dá do stejný linie. 

EI/5 Navíc, když s nima nepracujou doma, tak vy to tady už holt nezachráníte  v rámci čtyř hodin, který s nima máte, 
se to určitě nezachrání 

KI/10 Víte, tohle strašně záleží na tom, jak je to dítě vedeno v rodině, jaká je oblast toho, co to dítě poznává v rodině, 
protože sama to pak v těch hodinách vidíte, že na něco prostě píchnete a to dítě už „my jsme tam byli, tohle já 
znám“. 

KI/10 To hodně souvisí s výchovou, protože některé děti třeba nejsou hloupé, jsou chytré, ale tohle nemají, protože 
rodiče se mu třeba neumějí tak věnovat. Oni jsou pak zvyklí jen sednout si před ten počítač. Je to z toho, že málo 
se jim ty rodiče věnují, ale to já nemyslím, časově málo, já myslím, v tom kvalitativním smyslu. 

KI/14 Tak na tom to podle mě moc záleží (na vedení v rodině), ale to asi učitel až zas tak moc neovlivní. Trochu se to 
určitě dá, ale ne v tom základu, shora tam něco sypu, ale zespoda je to pořád stejný. 

KI/14 Tohle hodně záleží na tom, jak to ty děti mají dáno z domova, jak jsou od rodičů vedený. Samozřejmě ten 
kantor to může ovlivnit, ale přeci jen jste s nima pět hodin denně, kdežto ty rodiče jsou s nima daleko víc a 
daleko víc si myslim, že dokážou nebo by měli ty rodiče dokázat, že to dítě pochopí...do školy chodíš proto, abys 
tohle zvládnul, aby ses něco naučil, co není zbytečný, takže podle mě tohle hodně záleží na tom, jak to mají dáno 
z domova, jak to tam mají nastavený. 

KI/14 To hrozně závisí na tom nastavení od malinka, z domova, pak i ze školky. Jak moc to maj doma nastavený, jako 
že „proto tě posíláme do školy, aby ses tohle naučil“ nebo je to o tom, že ty rodiče s nimi mluví... „tak jak jste to 
dělali, a vždyť sis s tím poradil, vždyť ti to takhle jde, tak se na to kouknem ještě i jinak...“. 

 D4e) Čas a osnovy 

EI/4 Ale problém ještě vidím i v tom, že na to máme strašně málo času. 
EI/4 Když pracujete takhle, to povídání zabere hrozně moc času, protože my jsme tlačený těma tématama, co musíme 

probrat za školní rok 
EI/4 a když bysme si takhle chtěli s dětma vyprávět...my musíme dělat v pracovním sešitě, my musíme dělat do 

školního sešitu, takže musíme za tu hodinu toho stihnout strašně moc a na to vybavování je strašně málo času, 
tím časem jsme strašně tlačený. 
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EI/4 Ale říkám, akorát je špatný, že to musím kolikrát utnout. 
EI/5 no, ale my zas máme osnovy, které musíme... 
 
 D5) Rozvoj myšlení a zkušenost s dětmi 
EII/1 Je to jako v každý práci, někdy se povede víc a někdy se povede míň. Jsou hodiny, který by nemusely být a jsou 

hodiny, zaplať Pánbu za ně. 
EII/1 Když se zadaří, tak jo. Ale jenom, když se zadaří, nezadaří se vždycky. 
EII/1 Já si myslim, že jo, stoprocentně, určitě ano. (děti po zintenzivnění vysvětlování začaly věci lépe chápat, 

vstřebávat). Zvlášť když se pohybujete v takových těch oblastech, na který si často sahaj v životě, který používaj 
běžně v životě, a který viděj, kde všude ještě můžou použít, typu trojčlenka, procenta, že jo, to jsou úžasný věci... 

EI/3 Zvládl to i kluk, kterej intelektově byl na zvláštní školu. 
EI/3 a až to napíšeš, tak to napíšeš“. Tak ono to stejně napíše, ale za dýl. 
EI/4 Jedno vám navazuje na druhý a rozhovor se rozváže až tak, že je musíte brzdit. (…) protože oni si strašně rádi 

povídaj. 
EI/4 a z těch dětí lítala spousta věcí z toho praktickýho života, který si myslim, že ani ty děti kolikrát si neuvědomily. 
EI/4 Člověk je taky musí brzdit, aby to bylo v tý linii, o čem se bavíme a musim třeba i opakovat tu otázku, aby se 

vědělo, co na nich chci, co mají vymýšlet, ale tyhlety malý děti, ty to baví. 
EI/4 Myslím si, že třeba na tom druhým stupni, tam si z toho třeba budou dělat i legraci a budou u toho blbnout a 

vymejšlet nesmysly, ono to k tomu i svádí, protože, když učitel bude říkat, tak ještě něco vymyslete a ještě a ještě, 
tak budou vymýšlet hlouposti. Když ty malý děti vymyslej hloupost, tak je to spíš z takový tý nevědomosti, že 
třeba někde něco slyšely, ale teď to použijou špatně. 

EI/4 Jo, chytaj se. Ale opět, v tý třídě je přebijou děti, kde to IQ je trošičku větší. 
EI/4 ale ptám se, když děti uvádějí příklady „co ještě a co ještě…“ a většinou je les rukou. 
EI/5 Hlavně ono každý dítě nějakou tu zkušenost má. Když pak jeden jakoby něco ťukne, tak ty další se hned přidávaj. 

Víte, oni v tý první a druhý třídě jsou děti, který pořád chtějí něco řikat, něco vám sdělovat, oni by nejradši si 
povídaly celou hodinu, že jo...co maminka já nevim, co, kde.... 

EI/6 A ty děti jsou teda někdy docela nápaditý, takže pak se k něčemu člověk dopracuje, 
EI/6 jo, musí je člověk těmi svými příklady trošinku postrčit někdy. 
EI/9 Rozhodně na to nenasednou uplně od začátku. 
EI/9 A ono to postupně takový ty chytřejší, bystřejší děti, který tu slovní zásobu maj, se kterejma si ty rodiče povídaj 

nebo hodně oni čtou, tak tam to naskakovalo rychlejš. 
EI/9 U takovejch těch pomalejších nebo ne s tak velkou slovní zásobou nebo ne tak upovídanejch, tak tyhle to jsou 

takový malý exhibicionisti, tyhlecty malinký děti, tak tam to chvilinku dýl trvalo, ale zas jsme se tam vyřádili na 
takovejch těch jednodušších tématech, který jsme zvolili právě proto, aby se i oni mohly do toho dostat. 

EI/9 I v mnohym jinym (byly změny, nejen verbálních schopnostech). I v tom chování vůči sobě, že jsou...prostě 
začaly najednou bejt takový jako...že začaly diskutovat o něčem i mezi sebou 

EI/9 Dřív to prostě zakončily „ty jsem blbej, ty tomu nerozumíš“. A teď jsem je viděla, jak oni začaly i mezi sebou 
komunikovat na takový tý úrovni jako „já ti to vysvětlim, to pochopíš..., každý může mít jiný názor a nic neni 
špatně.“  

EI/9 A oni mi dokázaly přicházet na tak úžasný věci, který mě vůbec nenapadly, že tyhlety sedmiletý děti dokážou. 
EI/9 Kdežto takhle, když jsem je nechala, tak oni dokázaly přicházet na strašnou spoustu věcí. 
KI/10 To se člověk někdy dozvídá úplně kouzelný věci, na co ty děti někdy nepřijdou. 
KI/10 a zase i záleží na tom, jak se ty děti v té třídě sejdou, jaká ta třída je. 
KI/10 Ve většině případů na tom prvním stupni ty děti většinou do těch oblastí, které po nich chcete, zabrousí. Ale 

záleží na složení té třídy, ale mám zkušenost, že jim to zas takový problém nedělá, zjistit, kde jsou třeba 
rovnoběžky, jak už jsem o tom mluvila, a tak dál. 

KI/12 Tak to je třída od třídy. Ty druháci, co mám teď, tak ty, až na pár výjimek, chrlej. Opravdu to je moc chytrá 
třída. Takže tam stačí něco nadhodit a já se dozvím víc věcí, než bych i chtěla vědět. Ale jak jsem učila ty 
čtvrťáky, tak tam to nešlo vůbec. 

KI/12 Prostě, někomu je dáno, má tam šuplík na matematiku a ta matematika mu jde. A pochopí s tím postupem, co 
já mu dám, i jiný úlohy. A někdo tam ten šuplík nemá a musí se to nabiflovat a jiný typ úlohy mu bude dělat 
problém a nezvládne to. 

KI/12 Tak každej nebude spisovatel, každej nebude zpěvák, někomu jde něco líp a něco hůř. 
KI/12 Já nemůžu počítat s tím, že když opustim nějaký probíraný učivo, že všechny děti to budou umět na sto procent. 

To nelze, to takhle není, někomu jde prostě něco líp a jinýmu hůř. 
KI/13 a když ty děti se vedou tak, že prostě aby samy si uvědomovaly, tak naučíme se tohle, protože...tak že to 

doopravdy funguje a že ty děti potom už samy třeba domejšlej, že tohle jsme se naučily, protože... 
KI/13 samozřejmě někomu to jde rychleji a někdo na to nepotřebuje takový postrkávání a vidí ty věci hned a někdo si 

to musí nakrokovat, 
KI/13 samozřejmě prostě ty rozdíly vždycky budou a vždycky to bude tak, že někdo bude tuhej a někomu to pude 

rychlejc, někdo prostě to tam dáno má, to určitě jo, 
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E) BĚŽNÁ PRAXE 

 E1) Běžné součásti vyučování 

 E1a) Vlastní přístup-prvky 

EII/1 Já bych řekla, že možná intuitivně už k tomu člověk už nějak docházel předtím. To znamená takové to 
vyvozování a strukturování a z různých stran nahlížení na problém, zejména v matematice, takže to už jsem 
nějakým způsobem dělala 

EII/1 Já myslim, že o tom to je. Jestli mají vybudovaný nějaký mechanismus, který používají v životě a můžou to 
použít i u zkoušky, která už je náročnější, tak si myslím, že tak je to v pořádku. Mně třeba říkají děti, co jsou na 
vejšce teďko na ekonomce, s tím jsem vydržel ještě na vysoké škole, s tím co jsem se u vás naučil  

EII/1 Určitě jsem tohle dělala i dříve, ale teď na to člověk myslí víc, to v každým případě. (z mnoha stran se dívat na 
ten danej problém, strukturovat, odvozovat...) Já jsem vždycky hrozně přemýšlela, co jim mám přinést, čeho se 
mám chytit. 

EII/1 K tomu prvnímu, k intencionaliě, k tomu jestli mě to dítě vůbec vnímá, …já jsem s tím vůbec nikdy neměla 
problémy. Já totiž považuju to učení za takové setkání a pro mě je to hrozně silný a já pokud bych neměla 
odezvu, já bych to vůbec nemohla dělat. (…) Já jsem to vždycky na svých hodinách měla strašně silný tenhleten 
okamžik. 

EII/2 Myslím si, že zrovna u těch jazyků ten význam...tam to asi fungovalo, že jsem se vždycky snažila, aby žáci 
vždycky věděli, o čem je řeč. 

EI/3 Myslím si, že jsem to vždycky dělala intuitivně, ale jako vždy, všechno co jsem dělala, mám nějak dané v krvi. 
(…) to člověk tak nějak cítí, já nevím asi je to tím, že my jsme celá kantorská rodina, takže si myslím, že učitel, 
aby byl dobrý učitel, tak to musí mít v krvi, čili jak doktor...tak učitel, člověk je předurčen k nějakému povolání. 

EI/3 Myslím si, že já jsem nikdy neučila jakoby klasicky. Já vždycky učila něco mezi Daltonem, Montessori a 
Waldorfem a různýma dalšíma, tak že jsem si z každého vybrala to dobrý. 

EI/4 právě že ve výuce to dávno děláme a nenazývá se to…nebo spíš jsme nevěděly, že je to něco jako tato metoda. 
Ale vzhledem k tomu, že jsme tadytím školením prošly, tak vlastně to ještě můžeme prohlubovat. 

EI/4 Takže spoustu těch věcí vy v praxi děláte… Spoustu těch věcí jsme dělaly, ale prostě jsme to zařadily vyloženě 
třeba do matematiky, do češtiny, do prvouky, ale teďka vlastně jsme zjistily, že to prolíná vším, ta Feuerteinova 
metoda. 

EI/4 Takže jsem si uvědomila, že vlastně to s nima dělám, nebo děláme, ale neděláme to s nima do hloubky a až 
teprve budeme mít ty instrumenty, pak teprve se to bude prohlubovat. 

EI/4 To se dělalo vždycky zcela normálně, akorát, že se to teda nikdy nenazývalo strategií 
EI/6 mně se vždycky líbilo, když jsem studovala...nebo ne studovala, ale sledovala, dívala se na to, jakým způsobem 

se kde jinde učí, tak mně se hrozně líbí takový ten globální náhled na výuku, jo. Nikdy se mi nezdálo, že je 
správný všecko v jedný lajně, když máme dějepis, dívat se na to jen očima dějepisu, když máme češtinu nebo 
literaturu, dívat se na to jen očima češtiny, ale to nejdůležitější je dělat to všechno vlastně v tom globálu. 

EI/6 To jsem ale dělávala vždycky, protože já jsem si řikala, tak dítě tohleto z týhle strany nechápe, tak já jsem 
přemejšlela, jak jinak jim to podat, aby teda všechny děti pochopily látku a hledala jsem různý cesty, jak se 
k tomu dopracovat, jo. 

EI/6 Víte, já už mám určitý léta za sebou a určitý zkušenosti, ono víte, když je člověk mladej, tak na všechno kouká 
jinak. Pak přijdete do určitýho věku a leccos přehodnocujete, taky se vám něco stane, máte uplně jiný hodnoty a 
jinak se na všechno díváte a to vás tak jako vede v tom životě a pro mě vlastně tohleto mi bylo...aniž bych tušila, 
jo, že to i ze mě je. Takže já tenhle přístup mám tak nějak v sobě. Jinak to říci neumím. 

EI/7 ale bylo to i dříve, jako že i před tím kurzem jsme to musely dělat, protože pořád to chcete dětem přiblížit, aby 
viděly, že to není tak složitý, jak si třeba představujou. 

EI/8 No, to většinou nebo vždycky, když plníme nějaký úkol, tak jim vždycky se snažim říct, že si to musej nějakym 
způsobem rozmyslet a musej si v tom najít nějaký systém. 

EI/8 Člověk nikdy tak uplně děti nevytrhne ze života a nepostaví je úplně před hotovou věc, jednak vycházíte pořád 
z toho, co ty děti znají a snažíte se odvodit na tom to, co se s nima dál dělá, protože to ani jinak nejde. 

EI/8 a pokavad je učíte cokoli, tak navazujete na něco, co už je buď probraný nebo někde s něčím souvisí a snažíte se 
je tam nějakým způsobem dovést. Nikdy nenapíšete na tabuli „tohle je, jednička a takhle si to pamatujete a tak 
to je“, že jo, tak tak to neni. 

EI/9 Spíš to bylo takový, že to všechno člověk vlastně v tý výuce nějak využíval, ale nenazýval to Feuersteinovou 
metodou a nedělal ty věci v takový míře. 

EI/9 nedělá mi to problém to začleňovat, takový to dotazování a vedení toho dítěte k samostatnýmu myšlení 
KI/10 Já hodně vnímám nutnost té kultivace té osobnosti dítěte jako celku. 
KI/10 Ne takový to „já jsem učitel a co řeknu je vždycky pravda“. To vůbec ne. Naopak, když udělám chybu, tak ji 

přiznám, omluvím se… prostě taková ta pohoda, že ty děti se učej poznávat, že ne každej člověk je neomylnej, že 
i oni udělají chybu a z té chyby se učí. 

KI/10 já to neumím dost dobře konkretizovat. Já to mám nějak v sobě. (takový přístup, aby se rozvíjelo myšlení) 
KI/10 Že čím víc posiluju takové to sebevědomí toho dítěte, tak tím víc si myslím, že posiluju tímhletím i tu stránku 

toho myšlení, že ono se snaží mnohem víc, když má možnost si vybrat. 
KI/10 Vedu je k tomu, aby uměly kriticky myslet, porovnávat třeba práce jednotlivých dětí, vedu je k tomu, aby uměly 

hodnotit. Ale na druhou stranu, já u tadytěch malých dětí se zrovna v tomhletom nerada příliš pitvám (v 
sebekritice a sebehodnocení). Protože takové to rozebírání proč tohle a proč támhleto. Mně to přijde, že u těch 
dětí je to pak trošku takový stereotyp. 
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KI/10 Já to beru, je to nutné, aby si dítě určitou věc uvědomilo, aby se umělo sebehodnotit, ale nelze to dělat až do 
takových detailů, třeba hodnotit, já nevím – teď mě napadlo, když ti nejde písemné dělení, ptát se „a proč ti 
nejde písemné dělení, co k tomu potřebuješ?“ 

KI/11 Ne, že bych jim to sama řekla, k čemu to je, ale dám spíš otázku, aby samy se k tomu dostaly, k tomu problému, 
aby samy přemýšlely, proč to tak je, že to tak je. 

KI/11 Jednak otázkami a i tim, co děti řeknou. 
KI/11 Ptám se taky na jejich zkušenosti. 
KI/11 Třeba v té matematice nebo v něčem na něco přijdou a tak to aplikují na to: „proto to je tak a tak“, aby si to 

zdůvodnily nějak. 
KI/12 Ale já to s dětma dělám, protože to považuju za to nejdůležitější. Aby uměly ohodnotit svojí práci 
KI/12 My jsme měli ze začátku problém, protože oni měly tendenci se na všechno ptát. Jako: „ Mám si ten sešit 

otevřít?“ A já jsem neměla chuť stále říkat „ano, otevři si ten sešit...“, ale říkám jim: „co myslíš?“. Takže já se 
je snažím vést k tomu, aby si nad tím přemýšlely samy a nechodily s každou věcí za mnou. Nebo: „ myslíš, že to 
ví učebnice? Podívej se do učebnice.“ 

KI/12 Víte, k čemu je vždycky ale všechny vedu? Aby si uměly hodnotit svoji práci. Aby uměly reflektovat, co se jim 
daří, co se jim nedaří, kam jdou. (…) já to s dětma dělám, protože to považuju za to nejdůležitější. Aby uměly 
ohodnotit svojí práci, aby se na to podívaly, reflektovaly to svoje učení, kam jdou, co se jim daří, co se jim 
nedaří. To komplexní hodnocení. Aby se ty děti uměly hodnotit, hodnotit druhý, vidět se celkově objektivně 

KI/12 No vím, že často dělám tohleto, že když za mnou s něčim příjdou...nebo když zadám otázku nějakou, na něco se 
ptám, tak neřeknu „to je špatně“, ale řeknu „ještě někdo další?“. V podstatě takhle nechám zaznít různé názory 
a pak se bavíme o tom, co je teda správně. 

KI/12 No, určitě vim, že když děláme to hodnocení, tak se jich vždycky ptám: „Zhoršil si se nebo si se zlepšil? Proč? 
Konkrétně mi řekni, co se zhoršilo, co se zlepšilo. Co budeš dělat pro to, aby se to zlepšilo, jakým způsobem 
budeš postupovat?“ Tak takhle se jich určitě ptám. 

KI/13 Tak o to se snažim určitě hodně (ptát se, jak na k tomu došly?), protože potřebuju vědět, jestli to neni náhoda 
zrovna ten algoritmus, co si vytvořily. Takže se jich ptám a potom, když prostě to probereme a zjistíme, že jo, že 
to doopravdy tak funguje a je, tak řeknu, „jo, tak to tak používej“. Někdy dojdeme k tomu, že to, jak si to to dítě 
myslí, že to tak nefunguje, že je to jenom náhoda třeba...v matematice tam to existuje občas, že to dítě si vymyslí 
nějaký vlastní způsob třeba pro sčítání nebo odčítání, tak někdy to funguje, ale někdy se ukáže že ne. Pak to 
s nima musim hledat jinak. 

KI/14 Určitě, tohle děláme hrozně moc. (pracuje s otázka mi Proč a Jak?) 
KI/14 nějak to vyřešej, a pak se bavíme o tom, jak jsi k tomu došel, jaké je tvoje řešení, vysvětli nám to a jak to, že 

máte tři stejnej výsledek, ale jiný postupy? 
KI/14 Děláme pokusy, stanovujeme hypotézy, potvrzujeme si ty hypotézy, učíme se argumentovat, snažíme se vést tu 

diskusi v těch dvou protipólech a jeden druhýho nějak ovlivnit a tak, to rozhodně ano. 
KI/14 Dál se ptám, proč myslíš že tohle ano, a kdy a kdy ne… 

 E1b) Podobnosti  úkolů v instrumentech a učebnicích 

EI/4 V pracovních sešitech nebo i v učebnicích, tam je spousta věcí, který obsahujou tydlety, ty instrumenty a my jsme 
vlastně ani nevěděly, že to je tohleto, co ten Feuerstein teda využívá. (…) Porovnávání…prvouka, 
matematika…prostě ve všech předmětech. Konkrétní příklad, třeba spojování bodů, to děti mají v matematice už 
od první třídy. 

EI/4 Anebo jsem si uvědomila, že v tý učebnici, „ha to je vlastně tohleto!“, vždyť to je jako ty body nebo tohle je to 
analytický myšlení. (…) takže jsem taky narazila na věci, u kterých jsem si uvědomila, že to je vlastně ono, jako 
v těch instrumentech 

EI/9 to se v první třídě dělá v přípravnym období taky, (spojování bodů) akorát, že tam se to víc směřuje k těm tahům 
na ty písmenka, co pak budou potřebovat 

EI/9 My třeba když bereme prostorovou orientaci, tak máme na to obrázky, co je před, co je za 

 E1c) Pamětní učení vs. vyvozování 

EI/5 no, my jsme třeba s pani profesorkou nesouhlasily, že třeba násobilku, jakože vyvozovat a neučit se jí nazpaměť 
EI/5 Protože ta matematika, já nevim, ona sice pani docentka řiká, že ne přes to pamětní počítání, ale já si myslim, že 

tam ...no, nevim. 
KI/10 protože je plno věcí, které se děti prostě musí naučit, třeba vyjmenovaný slova, to se prostě musí bez diskuse, 

v životě se vás taky nikdo neptá, že tohleto můžete nebo nemůžete, ale určitě i ta vyjmenovaná slova nebo ta 
násobilka, tam se dá zařadit nějaká hra nebo něco pro oživení, takže ta výuka hrou 

KI/13 samozřejmě není to možný ve všem. Není to možný hnát do extrému, že by ty děti vyvozovaly všecko. No tak 
třeba základ v češtině, vyjmenovaný slova, v matice je to násobilka, že jo. (musí jít přes paměť) 

KI/13 Oni si sice můžou vyvodit tu násobilku jako postupný sčítání, nebo jako tabulku násobků, že jo, učit se to různě, 
něco k tomu kreslit a tak, ale ve finále se to musí naučit. S tim nemá smysl nějak moc experimentovat. 

KI/13 Takový ty základní věci asi těm dětem dát a spíš potom rozvíjet to další, to odvozený od toho..., ale kdyby si 
měly všecko vyvozovat samy, třeba některý ty školy, ty typy škol...třeba ty Waldorfský školy, ty to dělaj úplně, 
úplně od začátku. Melou obilí, pečou chleba. Jako určitě jo, ale asi to nemůže být ve škole běžný standard. 

KI/13 Existujou určitý věci, který se musej naučit tak, jak je to daný, ale tam kde ta možnost je, a kde je na to i 
prostor časový třeba, tak upřednostňovat to, že to dítě na to přijde samo 
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 E1c) Co rozvíjí myšlení-konkrétní příklady 

EI/3 Hlavně je vedu k tomu, aby, když vám čtou něco, tak aby přišly na to, že tam je něco neznámýho, a že si to musej 
vysvětlit nebo si to v tom textu najít. A když tomu stále nerozumí, tak já jim to vysvětlím. Snažím se o to, aby děti 
po tom samy šly, a učím je k tomu, aby přišly na to, že v tom textu nebudou mít vždycky všechna slova, která 
znají nebo v tom světě. 

EI/3 My to máme tak, že já začínám zrovna koberci a máme komunitní kroužek, že si vykládáme a třeba těm dětem 
řeknu, co se bude dít a nebude a už je vlastně do toho jakoby navlíknu. 

EI/3 Nebo když děláme třeba v zeměpise, tak aby oni to dělaly, tak ve čtvrté třídě mám ve vlastivědě Českou republiku 
a tam je motivuju k tomu, aby nosily třeba fotky, kde byly na výletech. 

EI/3 Nebo se mně osvědčilo, že to děláme jakoby cestovní kancelář a ty děti jakoby si prezentujou to co udělají a 
jakoby se snažíme na to nalákat i víc lidí 

EI/4 No, oni děti mají vlastně vytvořený strategie, co se týče celýho vyučování. Třeba vědí, že když jdeme psát, tak že 
si všechno musej uložit na hromádku, pak si otevřít sešit, pak si vyndat pero. Tak to jsou takový strategie, který 
se vlastně vyvozujou během celýho školního roku 

EI/4 To se dělalo vždycky zcela normálně, akorát, že se to teda nikdy nenazývalo strategií. Třeba, když se řeší slovní 
úloha, tak samozřejmě dítě ví, že si ji nejprve musí celou přečíst, pak si to znázorní třeba do číselné osy, pak 
udělá výpočet, pak napíše odpověď. To je strategie, kterou, když nezná, tak špatně tu úlohu vyřeší. 

EI/5 mně se třeba líbilo, to jak jsme mluvili, že si musíme zapamatovat obsah čísla, ale to si myslim, že i tak s dětma 
hodně děláme, vždycky jim řeknu, přines mi čtyři tužky, knoflíky...atd. 

EI/5 No, my si samozřejmě s těma dětma i kreslíme, když třeba děláme slovní úlohy, třeba dneska jsme si rozdělovali 
– pošťák měl devět dopisů a dal každý do jedný schránky, takže kolik bylo schránek?...jo, to jsme zrovna dělali, 
že 9x1 je devět. 

EI/7 Řikám v matematice strašně bojujeme se slovníma úlohama. Děti stále chtěj vidět jen ty příklady. Ale takový to, 
že se s tim setkávaj i normálně, když jdou nakoupit, když jdou někam soutěžit, že to není jen o té úloze, kdy oni 
hledaj ty čísla, co s nima maj udělat, jestli sečíst, odečíst, vynásobit, vydělit, ale že to je o tom zamyslet se nad 
tím, že se neustále s tim setkávaj. 

EI/7 Najdeme nějaký slovo v češtině, a teď, protože já ty děti mám vedený tak, že oni…já řikám, jakmile nerozumíte 
slovu, musíte se na to zeptat. No a některý se třeba ani neptaj, protože to jsou takový ty co chtějí všechno rychle 
rychle mít hotový, ale když se třeba já ptám, protože, my když čteme, tak já si poznámky dělám, a pak se ptám, a 
zjistím, že ty děti nevědi. 

KI/10 Já mám připraveno, třeba na tabuli připravím příklad, samostatnou práci a řeknu: „děti můžete si vybrat, 
máte tady škálu různých úkolů a ty si z toho můžeš vybrat, který úkol vypracuješ.“ A to se mi nesmírně 
osvědčilo, zvlášť na tom prvním stupni, že jo, teď oni jsou spokojení, že si samy můžou vybrat, co dělat. A to si 
myslím, že obrovským způsobem přispívá k rozvoji toho myšlení. 

KI/10 Ale mám tento svůj projekt Rozhodni se sám!, který prolíná celým školním rokem a to je projekt, kdy to 
dítě…abych byla úplně konkrétní, já mu připravuju různé materiály do takových desek a to v určitém období, 
třeba jednou za čtrnáct dní, to se ale nedá úplně přesně říct, někdy je to jednou týdně, někdy déle… a to dítě si 
samo rozhoduje, jakou bude dělat práci, co samo si vybere. 

KI/10 Nebo teď třeba v češtině probíráme významový okruh slov, tak se hraje hra, že ty děti napíší …ještě tak, rozdělí 
se na dvě skupiny, ta jedna skupina nevidí, co píše ta druhá skupina a mají za úkol třeba napsat slovo 
z významového okruhu les. Tak oni tam napíší třeba šiška. A teď přijde ta druhá skupina, jeden její člen, který 
neví, co tam je napsáno a oni mu v časovém limitu třeba jedné minuty musí radit, co tam je. A je to přímo ta 
názornost a musí to ty děti nějak generalizovat, musí se umět vyjádřit. 

KI/10 U toho vycházím zas z toho, že jsou různé formy, tak třeba někdy tu práci si hodnotíme vzájemně, někdy třeba 
hodnotím práci jenom já, někdy po nich chci sebekritiku, aby to dítě řeklo samo, jak to cítí, proč to prožívá 
právě tak, co tady si myslí, že udělalo za chybu. 

KI/11 Třeba když jsme měli teď podzim, tak mně plácly vánoce. Tak zrovna jsem je nutila tak nějak vydedukovat něco 
k tomu. Jestli znají básničku, tak znaly. A ptala jsem se, jaký měsíc je v té básničce, a který měsíc máme teď. A 
co myslíš, do jakého to patří období? Prostě takovýmhle spíš způsobem, je k tomu nějak dostat. 

KI/11 No tak třeba jsme měli v prvouce zvířata, mluvili jsme o tom, že vlaštovka odletí. A teď jsme mluvili o tom, co si 
děti myslíte, kam odletí? Do teplých krajů. A teď jsme mluvili o tom, co třeba taková vlaštovka, co třeba jí, a jak 
se chová a tak jsme k tomu došli, že prostě musí odletět, protože tady by neměla potravu. Tak takovymhle se 
k tomu nějak tak dostaneme. 

KI/11 Třeba v matematice, když děláme slovní úlohy. Ptám se proč to tak je? Protože třeba osm vlaštovek sedělo a tři 
odlétly, musel jsem odečíst, ubrat…to jako s nima dělám, to zdůvodňujeme nebo říkáme, aby si to uvědomily. 
Aby nejenom plácly, „jo, je to tři“, ale aby to ještě nějak zdůvodňovaly a řekly. 

KI/12 My si prostě děláme nějakou práci... a já jim říkám, jestli chceš, dej si to do portfolia, jestli si myslíš, že to za 
to stojí. (...) Je to o rozvoji nějaký kompetence řešit něco, umět se orientovat v něčem, umět i argumentovat, proč 
to tady mám a proč jsem to sem zařadila. Pracujeme s tím pravidelně, každý pátek třetí hodinu, učej se při tom  
hodnotit a mluvit... 

KI/12 Já mám s nima, to je taková zvláštnost, takové portfolio, každej učitel si ho vede jinak. A tam já zakládám 
pravidelně týdenní sebehodnocení. (…) To portfolio je pak takový soubor prací žáka, který ho nějakým 
způsobem charakterizujou. (...) To znamená, že ke konci týdne...je to pravidelný, napíše se od kdy do kdy to je a 
je tam tabulka, kde protože to je druhá třída, nakreslí smajlíka podle toho, jak to odpovídá. Takže, ten nejhezčí 
znamená, že to umí bezpečně, nepotřebuje procvičit, prostřední umí trochu, umím to docela, ale potřebuji to 
ještě procvičit. A pak neumím, potřebuji hodně procvičovat. A pak je tam ještě prostor pro jejich komentář, že 
oni napíšou třeba, jak se jim ten týden pracovalo, co se zlepšilo, zhoršilo. Pak je tam i můj komentář, to já jim 
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vždycky pravidelně napíšu, v pondělí si to přečtou a je tam ještě prostor pro komentář rodičů, ale k tomu jsme se 
ještě nedostali, protože já už takhle jsem na ně vychrlila dost věcí během těch třídních schůzek. 

KI/12 Nebo v tom portfoliu může sledovat třeba nějakou chybu. Ukázat, tady v tý práci jsem ještě psal špatně měkký a 
tvrdý slabiky, tady už ne. 

KI/13 třeba teď jsem měla tu pětku, takže tam jsme brali, že pomocí těch předpon a přípon a pochopení stavby slova 
ten pravopis zvládne, že se to nepotřebuje učit nazpaměť, že to střídání těch hlásek a změny těch hlásek, tak že 
když si uvědomí, která hláska se mění v kterou, tak mu to ostatní logicky z toho vyplyne. 

KI/13 Třeba tuhle jsem učila zrovna češtinu, no tak nebudu učit vzory podstatných jmen tak, že jen jim dám ty vzory, 
ale že teda budou přemejšlet, jak vlastně vznikly ty deklinace, takže na tom příkladu oni potom samy vyvoděj, že 
teda musí existovat nějaká struktura. Pravopis v podstatě se taky na tom vyvozuje, 

KI/14 Tak v matematice hodně využívám takový ty úkoly doplň číslo do řady, doplň obrázek do řady, prostě tady ty 
logický záležitosti. To děláme teda hodně, jako poměrně často, 

KI/14 dost často v češtině zadávám takový...nebo máme takový ty úlohy jako: vymysli slova, který začínaj S a končej 
H a maj mezi tim dvě nebo tři písmena nebo tak. To jsou takový ty kombinační záležitosti. 

KI/14 Teď se ty dvě skupiny dají dohromady a jeden zástupce, kterého si vybrali, měl napsat těch asi šest argumentů 
pro to tvrzení. Takže takovýmhle způsobem jsme argumentovali. Teď zrovna jsme tuhle formu diskuse používali 
k tématu, jestli teda ta kapalná voda je potřeba na Zemi nebo neni, jestli bychom teda mohli žít, když by tady 
byla jenom ta pára a tak. 

KI/14 A jinak děláme opravdu hodně pokusů. Takový to, co myslíte, jak dopadne...jak rychle se rozpustí ta kostka ve 
studený vodě, v teplý vodě, tak teď mi to předveďte, poměřte to, vychází to, nevychází to...no, teď mě víc nic 
nenapadá. 

KI/14 Ještě navíc každej pátek máme takovou jako minimatematickou olympiádu. To pro děti připravim řadu 
různejch matematickejch souteží, do kterejch se mohly přihlásit. 

KI/14Ještě máme taky Počítám s chutí, což je pro takový ty slabší děti, který ale chtějí počítat a pak je ta druhá část, 
jako že minimatematická olympiáda, kde jsou takový ty logický úlohy, a tam teda už vždycky ty děti počítaj 

 E2) Přemosťování 
 E2a) Běžná součást vyučování 

EII/1 Já jsem vždycky do těch hodin se snažila, já toho mám šanony vyrobený, vždycky jsem se snažila vnášet co 
možná nejvíc šlo z toho života, aby si to všechno ohmatali, aby si to ozkoušeli, aby si to vyvodili. 

EII/1 Určitě přemostění je na kurzu silný zážitek. Já to ale ve svých hodinách dělávala vždycky a hodně. 
EII/1 Zvlášť když se pohybujete v takových těch oblastech, na který si často sahaj v životě, který používaj běžně v 

životě, a který viděj, kde všude ještě můžou použít, typu trojčlenka, procenta, že jo, to jsou úžasný věci..., když se 
naučím trojčlenku, tak lehce projdu celej život a celou chemii a já nevím, co všechno, tak to když si začnou 
uvědomovat, jakej to má dosah obrovskej, kde všude můžou, tak už není co řešit, ostatně, když se tohle naučej, 
tak fakt s tím vydržej celej život. Ale dá to práci je k tomuhle dovést. 

EII/1 Jinak vzhledem k tomu, že i když podle Feuersteina učim, tak přemostění se stále učim, že mám stále velký 
rezervy v tom, a že ještě mám na sobě co zapracovat a leccos si uvědomit. 

EI/3 Dělala jsem to intuitivně vždycky  (…) My jsme měli ve třídě i encyklopedie, bohužel teda jsem neměla ve třídě 
internet, což teda je myslím si v dnešní době důležitý, aby ho měly, v podstatě i na to přemosťování, ten internet 
si myslím, že je dobrá věc, že tam si k tomu můžou najít tolik, tolik variant. 

EI/4 Dříve jsem to brala jako mezipředmětové vztahy a to je součástí metodiky, teď to beru jako přemosťování. 
Říkáme tomu jinak, ale je to jedno a totéž. 

EI/4 No, to jsou mezipředmětové vztahy, to je vlastně norma, která patří do metod. 
EI/6 Nedělala jsem to vždycky, ale naučila jsem se to, protože i tohle je vlastně obsahem výuky na pedagogický 

fakultě a zřejmě se to používá ve vícero oblastech, tak trošku jsem to začínala dělat. No, díky tomu kurzu jsem to 
úplně přijala za vlastní. 

EI/6 Ale já myslím, že jsem se to naučila užívat skoro všade, pokavad si člověk dá tu práci a námahu s vymýšlením 
příkladů. 

EI/7 Určitě se člověk snažil věnovat se tomu přemosťování, přestože se to přemosťováním nenazývalo, tak jsem se 
snažila, zvlášť, když jim něco nešlo, 

EI/7 Tam se pracuje s nějakejma pojmama, který ať v matematice, ať v přírodovědě, ať v češtině, vždycky je musíte 
nějak těm dětem vysvětlit…a takovej ten náznak toho přemosťování, kde se s tím ty děti už mohly setkat, tak jako 
vždycky v tom vyučování je. 

EI/7 To samozřejmě, po tom kurzu se člověk snažil víc nějaké to přemosťování využívat, ale bylo to i dříve, jako že i 
před tím kurzem jsme to museli dělat 

EI/7 když jim něco nešlo, to ještě víc s nima probrat, než když jsme si něco nějak takzvaně přemostili a šlo se hned 
dál. Bez nějakýho důrazu, bez nějakýho…no, jenom na vysvětlenou a pokračovalo se dál. (...) No, ve školství 
tohle vždycky existovalo jako mezipředmětový vztahy 

EI/7 To vždycky, když jsme se dotkli něčeho, co už jsme brali jinde, tak to nějak víceméně, to se mezi těmi předměty 
nějak už dělalo. 

EI/7 No, tak to mezi, to ve školství vždycky existovalo jako mezipředmětový vztahy. 
EI/8 i když se to dělá, ale ne vlastně vědomě nebo s tím cílem věčně hledat něco z toho…no přemostění. 
EI/9 Ale určitě jsem to dělala, ale míň a možná i jinak. (přemosťování) 
EI/9 No tak člověk tomu asi neříkal přemosťování, že jo, ale určitě v těch hodinách vznikaly situace, kdy jsme to 

rozebírali a ptala jsem se jich na zážitky, jaký oni mají, ale neříkalo se tomu nikdy přemosťování. 
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EI/9 No, vlastně já jsem měla to štěstí, že jsem osm let pracovala na škole, kde se jelo podle obecný školy, to 
znamená, že tam je blokový vyučování, tam není přesně danej rozvrh, kdy máš češtinu, matiku, prvouku. Tam 
jsou osazený napevno jen tělocvičny a jazyky, jinak vlastně, tak jak si učíš, tak si učíš, takže tam v tý blokový 
výuce to bylo mnohem víc, že jsme vlastně proplejtali všechny předměty najednou. Tady je nevýhoda ta, že nám 
zvoní a je přesně danej rozvrh, tak ono to nejde tak jednoduše, ale určitě se o to snažim 

KI/10 To je věc, kterou dělám velice často. 
KI/10 Jednak teda využívám mezipředmětové vztahy, to teda opravdu hodně, že navážeme na něco, co jsme už poznali 

třeba v češtině, třeba teď se nám to projeví ve čtení a tak dále. 
KI/10 Čili mezipředmětové vztahy určitě, to zcela vědomě, navazuju ve své přípravě vždycky na to, co už jsme měli a 

do toho praktického života se snažím úplně co nejvíc. Opravdu, jako do toho praktického života se snažim co 
nejvíc. 

KI/10 A myslim si, že je to velice nutné. Aby ty děti věděly, já se učím proto, že… Protože to pak známe v těch vyšších 
ročnících nebo školách, kdy oni říkají, „k čemu mi to je, proč se mám tohle učit, vždyť je to úplně zbytečný?“. 

KI/10 Takhle, zase tohle dělám co nejvíc, ale zas na druhou stranu zase já v tom nevidím jenom to, že se říká k čemu 
a zdůvodňuje proč. Jsou věci, které potřebuješ ke svému rozsahu, ke svým vědomostem, k tomu, aby ta osobnost 
toho dítěte se nějakým způsobem rozvíjela, takže i když se učíš hrát na piano a možná to nikdy nevyužiješ, ale 
rozšiřuješ si tu škálu těch svých vědomostí a tak dále. Čili ne vždycky to učivo musí mít nějaký jasný účel. Já jim 
říkám „jsou věci, které potřebuješ vědět, abys nebyl hloupej“, když už to řeknu takhle hodně natvrdo. 

KI/10 na tom prvním stupni to jde hodně do té praxe přenášet. 
KI/10 Opravdu se snažím, a to zcela vědomě, učivo co nejvíc přenášet do praktického života. 
KI/10 všude v té specifice toho předmětu se snažím toho využít. 
KI/11 No tak, …využíváme to. 
KI/11 Tak nějak obecně se snažíme o to, že to, co se učíme, je pro něco. 
KI/11 Že to není jenom proto, že se to tak učíme, ale že pro něco. 
KI/11 No, já nevim, jak bych vám to řekla. No tak se snažim spíš co nejvíc, třeba v tý matematice. 
KI/13 Jasně, tak asi ta matematika je na tohle uplně jasně daná, že jo, to se s tim pracuje v podstatě pořád. 
KI/13 dávat situace, který jsou třeba běžný tady na škole (…), aby to k něčemu bylo, neučíme se ty hlouposti, co jsou 

třeba někdy v těch učebnicích. I když teď už jsou ty učebnice lepší, že se fakt nepočítaj nějaký traktory nebo 
takový. 

KI/13 Takže bych řekla, že určitě se to vede k tomu, no na tom prvnim stupni určitě, že pro ty děti je to zajímavější, 
aby věděly nebo spíš, aby si to uvědomily, teda. 

KI/13 No tak jako myslim, že pro ty děti je to výbornej motivační prvek, když vědí k čemu to je, 
KI/13 Aby to dítě vědělo, proč se to učí, za jakým účelem se to učí. To bych řekla, že je to hlavní. 
KI/14 Ano určitě, tohle dělám, dělám to zcela vědomě. 
KI/14 Nejsem vám schopná říct, jak často, to nedovedu takhle posoudit. Určitě s tim ale pracuju hodně. 

 E2b) Přemosťování nevyužíváno 

EII/2 Ne, myslím si, že ne. (přemosťování nikdy dříve nepoužívala) 
EII/2 Ale určitě se dá....já jsem nad tím zatím nepřemýšlela, já jsem tohle zatím nijak nepraktikovala. 
KI/12...(smích)...no, tak to jste objevila mojí slabinu. 
KI/12 Já jsem již na jedný škole byla a tam to bylo trošičku jiný a tam jsem na tomhle bazírovala skoro pořád. 

Vždycky jsem se jich ptala „a k čemu mi to bude v životě?“. Nikdy mi nebylo odpovězeno. Takže tam jsem na 
tom dost bazírovala, jenže to byla čtvrtá, pátá třída. A tady je to o tom spíš, že já jim to řikám. 

KI/12 No, v tomhle směru to není tak, že bych se z nich snažila dostat, kde to bude aktuální i jinde. 
KI/12 Ale z mý strany je to takový spíš nárazový. Takže než jim říkat „teď se učíme tohle a učíme se to proto...no, to 

bych měla asi víc používat“. 

 E2c) Přemosťování a předměty 

EII/2 Jazyk to je samotné přemosťování, jazyk se člověk učí proto, aby ho používal, nerada bych, aby se ti žáci učili 
jen proto, aby se učili.  

EII/2 U toho jazyka jednak samozřejmě jde o využití jazyka jako takového, ale i by se dalo asi nacházet přemostění 
mezi dvěma jazykama. 

EI/4 hlavně v prvouce, teda. 
EI/5 No, v tý prvouce, tam je to jasný. Tam to nejlíp jde. Pak asi český jazyk a nakonec ta matematika.  
EI/6 Já bych ani neřekla v předmětech jako spíš v oblasti poznávání. Jo, tam jde o to, co učíte. 
EI/6 Když jde přímo o konkrétní věci, jako teď třeba jsme přímo měli tělesa, tak tam to člověk přemosťuje snadno, ale 

udělejte to s nějakou…no třeba, s nějakou myšlenkou, když třeba učíte děti nějaký abstraktní věci, tak to pak už 
není tak jednoduchý. 

EI/8 ono to záleží předmět od předmětu a taky na obsahu toho, co konkrétně učíte. 
EI/9 Ty slovní úlohy ano, tam se to dá dobře rozebírat, převádět i mimo tu školu, ale to ostatní (v matematice) mi 

nejde tak lehce, jak bych si to představovala. 
KI/10 No, někde to samozřejmě je trošičku obtížnější, ale on totiž každý ten předmět má svoji specifiku. Pokaždé je to 

jinak postavené. Z té specifiky toho předmětu…to se nedá moc porovnat, dát je do řady, kde to jde víc, kde míň, 
to opravdu ne. 

KI/10 Snažím se třeba u těch výchov, tak je to spíš o tom kultivování, aby ty děti měly umělecký zážitek, třeba 
v hudebce, kdežto v té matematice, tam je to konkrétnější. V češtině je to o tom učit se ten jazyk. 
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KI/10 No, snažím se to ve všech těch předmětech nějak prostě prosadit, ale nemohu říci, že by to bylo v jednom víc, 
v jednom míň. 

KI/12 No, v tomhle směru (čísla, čtení) to není tak, že bych se z nich snažila dostat, kde to bude aktuální i jinde. 
S výjimkou prvouky. Ta ano, to je něco úplně jinýho. 

KI/13 Ale samozřejmě v češtině ve slohu, tam je to taky daný, tam se cíleně vedou ty slohový práce, 
KI/13 v angličtině taky, tam jsou okruhy, který vlastně se zaměřujou na dramatizace, a teď se tam dělají rozhovory na 

různý běžný situace. 
KI/14 Já myslim, že to jde určitě v každym stejně. 
KI/14 Ale určitě se to dá dělat úplně všude i v těch předmětech jako hudebka, no třeba i v tělocviku by to šlo. 

 E2d) Konkrétní příklady přemosťování 

EII/1 Konkrétně, když jsme se třeba učili úhly, to znamená, že jsme je třídili ty úhly, že jsem si je odvozovali vůbec, 
jak vůbec vznikne takový úhel, kde se vezme úhel, je to vlastně nějaký vzájemný postavení dvou přímek nebo 
polopřímek a tam určitě bylo nějaký přemostění na vzájemný postavení něčeho, to si pamatuju. 

EII/2 Třeba se někdo učí němčinu, angličtinu, tak už si může uvědomovat na tom jednom jazyku, že podobně to 
funguje i v tom druhým jazyce, může hledat ty souvislosti, nebo podobnost mezi češtinou s nějakým úplně jiným 
jazykem...v tomhle smyslu asi bych to u těch jazyků viděla. 

EI/3 Třeba s těma písmenkama, ty děti to přemostí. Když jsme se učili písmenko, tak jim to připadá tvarově jako něco, 
třeba A mají jako stříšku. 

EI/3 K těm písmenkám ještě, pak si třeba děti uvědomí, jako že M a to je máma a to máme třeba doma napsáno na 
mouce. Takže písmenko, které se třeba učíme, tak oni si vzpomenou, že to mají doma ještě někde napsané. A 
v podstatě je přemostění i to, když jim řeknu písmenko a oni jsou schopný mi říci, ve kterým slově je a kde. 

EI/3 Nebo v matematice, když berem čísla, tak oni si vzpomenou, „jo my máme na domě dvojku". 
EI/5 Tak třeba zrovna ty slovní úlohy, to je hodně spojený i s tou češtinou, s tím povídáním, a chci i aby si oni sami 

vymýšlely slovní úlohy, ne žádný složitý, že jo, třeba na 2+2 
KI/10 Jo, třeba teď bereme vzájemnou polohu dvou přímek, tak se pokaždé ptám: „kde se setkáme s rovnoběžkami, 

s různoběžkami….“ 
KI/10 Třeba teď, děti maj peníze, normálně nakupujeme, sčítání, odčítání probíráme v souvislosti s jeho konkrétním 

uplatněním. 
KI/10 Já se snažím těm dětem vysvětlit nebo upozornit je na to, jak je ta čeština nádherná, jak některá ta slova jim 

přímo nabízejí objevování, třeba slovo rovnoběžka – čára, co rovně běží. 
KI/11 Tak třeba čtení. Třeba děti, budete si moci sami přečíst pohádku, když se naučíte číst, jo, tak je namotivuju. 
KI/11 Řeknu: "tak a teď už můžeš jít do obchodu, když jsme měli třeba ty papírový mince, co jsme si sami udělali, tak 

budeš už vědět, když budeš platit, co ti pani prodavačka třeba vrátí." 
KI/11 Nebo když třeba měříme, tak jim říkám, ať si třeba doma změří, jaké mají délky stůl nebo něco takovýho. 
KI/11 No, z češtiny jsou to ty pohádky, které znají, kde je viděly, slyšely, jakou měli knížku, třeba i ji přinesou do 

školy ukázat. No, co jinýho z češtiny? 
KI/12 Třeba u těch čísel, říkám jim: „Stojíš třeba na zastávce, můžeš si zkoušet přečíst číslice, co tam vidíš.“ 
KI/12 No, víte....tak třeba v matice. Tam jsme teď měli čísla do dvaceti. Tak proč se to učíme, jako že jsme v obchodě, 

tam to bylo jasný. 
KI/13 Třeba, aby hledaly vztahy, vždyť i mezi těma pravopisnejma jevama se dají najít a vysvětlit jim, že vlastně i ten 

pravopis, co se učí... 
KI/13 I ty slovní úlohy se snažíme dávat tak, aby to vycházelo z nějakýho reálnýho základu, pokud to jde, dávat 

situace, který jsou třeba běžný tady na škole třeba všelijaký...já nevim třeba statistický ročenky nebo něco 
takovýho, aby to k něčemu bylo, neučíme se ty hlouposti, co jsou třeba někdy v těch učebnicích. 

KI/14 Mě zas teď nejvíc napadá ta přírodověda, třeba v nějakým pracovním listu řešíme, co přijde do kompostu, co 
určitě jo, co určitě ne. Dál se ptám, proč myslíš že tohle ano, a kdy a kdy ne… 

KI/14 Každej tejden sledujeme a poměřujeme, jak se zkracuje den, 
KI/14 Já se snažim, aby to uplatnění viděly, třeba v matematice hodně často počítáme s reklamníma prospektama, 

aby uměly spočítat, že ty čtyři jogurty stojí tolik a tolik, kolik ušetříme, a tak. 
KI/14 Nebo před vánoci zase pečeme, takže počítáme, kolik budeš potřebovat čeho a kolik z dvojitý dávky, kolik 

z trojitý, takže to určitě jo, vědomě to tam strkám, kde to jen jde. 

 E2e) Obtíže s příklady přemosťování 

EII/2 No, teď mě nenapadá vůbec žádný konkrétní příklad. 
EI/7 Bohužel, teď si nevzpomenu. (příklad přemostění) 
EI/8 To teda nevim. Na konkrétní příklad si teda fakt nevzpomenu. (přemosťování) 
EI/9 No, tak na to mě teď nenapadá žádnej konkrétní příklad. 
EI/9 jen mě teď nic konkrétního nenapadá.(příklad přemosťování mezi předměty) 
 
F) VÝROKY IRELEVANTNÍ 

 F1) Situace ve školství 
EII/1 no nicméně ředitel by měl mít volný ruce, aby ten sbor dokázal trošku pročesat, což nemá volný ruce. 
EII/1 Jako je metakognice, tak by mělo přijít metapřijetí, jenže v okamžiku, kdy se befelem něco nařídí, kdy přijde 

RVP a píše se ŠVP, tak to je konec a je to k ničemu. 
EI/6 Jenže škoda, že v našem školství není tolik peněz…no, nebo aspoň možnost nějaký tý výuky, kde je míň dětí 
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KI/10 Teď zas takový boom je to sebehodnocení. To jsme měli inspekci, to už je asi dva roky zpátky…no na to, jak 
s tím pracujeme, to sebehodnocení takové to myšlení v tom smyslu umět se hodnotit. 

KI/13 Ono je to v tom rámcovym vzdělávacim programu, nějakej krok k tomu, aby se to hodnocení trochu změnilo. 
(…) Tak tam je o to pokus, samozřejmě každá škola si to nakonec bude dělat podle svýho a někdo to nebude 
dělat vůbec. 

KI/14 A bylo by příjemný, kdyby člověk našel místo, aby měl to kam nacpat jako do výuky, což samozřejmě možná 
někdy někam se to nacpat dá, ale bylo by dobrý kdyby na to byla extra třeba tříhodinová dotace, ale to by se 
musel posunout celej systém školství, že jo, to by to muselo bejt tak, že by se to celý nějak překopalo. 

 
 F2) Dotaz na otázku 
EI/3 Myslíte význam určitého slova? 
EI/3 Co mi ještě vadí na klasický škole? 
EI/5 A teď jak byla ta otázka? 
EI/5 Třeba myslíte, jako, co nám jaké písmenko připomíná...a tak? (ot.: Dokážete si představit kognitivní způsob 

vyučování v češtině?) 
EI/8 Myslíte z konkrétního nástroje? Nebo jak? (ot. Zkoušela jste něco z kurzu využívat v hodinách?) 
KI/10 Tohleto je strašně náročná otázka (charakterizovat Tvořivou školu) 
KI/13 Teď jsem to asi nepochopila. Jako jak já poznám, že to uměj? 
KI/14 tohle jste tou otázkou měla na mysli? 
 
 F3) Osobní nebo nepřiléhavé k tématu 
EII/1 Zrovna na toto téma jsem se bavila s paní docentkou, protože ona říkala, že někde v Americe třeba hodnotí 

každou vyučovací hodinu formou vyplňování nějakých listů, který žák co a jak. Mají to teda předtištěné, aby to 
nebylo takový pracný…to já bych se zbláznila. Tak to přesně neodpovídá mně, možná to někomu pomůže, možná 
z toho vyvodí, že když žák xy chyběl, tak že ta hodina byla taková nebo, že tenhleten v tuhle dobu pravidelně 
nedává pozor, ale to není pro mě. 

EII/2 Já tím, že jsem ten kurz absolvovala na mateřské, tak jsem přímo po jeho absolvování neučila, ale mám pár 
soukromých hodin. 

EII/2 Víte, já učím na česko-anglickém gymnáziu, kde první jazyk je angličtina a ty děti tam k tomu i tak přistupují, že 
ta angličtina je všechno a to ostatní je už moc nebere, ne teda všichni, ale je tam takovej duch. 

EII/2 Je pravda, že i u těch soukromých se najdou takoví, kteří se učit chtějí, ale nenacházejí pak to využití. 
EII/2 Já tam šla původně kvůli Anežce, která má Downův syndrom, říkala jsem si, že s ní s tím časem budu pracovat. 
EI/3 Já jsem si to vybrala už ve školce a naštěstí teda moje povolání je mým koníčkem. 
EI/6 Já pani docentku znám, protože jsem vlastně u ní studovala a v podstatě, ať člověk chce nebo nechce, když 

člověk do sebe něco vsákne, tak ať chce nebo nechce, tak to zase nějakým způsobem vydává (…) A přestože nám 
možná na škole neřekla, že teda tohleto je tato metoda, tak ale cítíte to, že tam něco je...určitě. 

EI/6 Já, abych vám pravdu řekla, tak díky tomu, že teda jsem si dodělávala ten postgraduál, tak strašně moc věcí mi 
pomohlo tam a mně tohleto připadalo, jako když svým způsobem pani docentka, do jistý míry, z ní to prostě 
vyzařovalo, jo 

EI/6 Určitě to všechno se vším souvisí a prosakuje to a člověku to dává i ... 
EI/6 Možná, že to zní nadutě a pateticky, ale já díky tomu, že jsem absolvovala tu fakultu pedagogickou, tak tam se 

vlastně všechno na tyhle nový metody váže a ono to nějak se vším souvisí. 
EI/6 Jo, tak to si myslim, že děti maj úžasný schopnosti, my je často nedokážeme jako i vidět, jo a ty děti, oni se pak 

jako prosadí, ti co umí. Ty, co neumí, ty pak teda zůstanou stranou, no a právě, mně se zdá, že je to takový 
přiměřený, že určitě je to na základě zkušeností, co asi tak ty děti v tom věku zvládnou. 

EI/6 ale v podstatě, já si myslim, že i tendleten pan profesor Feuerstein na svých zkušenostech staví a vlastně vychází 
z toho všeho, co poznal, což vlastně každý dobrý učitel, ačkoli si to ani neuvědomuje a třeba to neumí takhle 
sesumírovat a dát do nějakýho systému, celku 

KI/10 A proto já mám strašně ráda tu Tvořivou školu, protože ta navazuje na Komenskýho. Komenský ten je podle 
mě nepřekonaný. Ty jeho zásady učení…přiměřenosti, náročnosti, názornosti a to všechno, já to tady nebudu 
teď louskat, protože si na to všechno nevzpomenu, ale to mi velice vyhovuje 

KI/10 ale jak už jsem předeslala, mně ta Tvůrčí škola vyhovuje z toho důvodu, že tam opravdu se navazuje nebo 
využívá se myšlenek Komenského. 

KI/10 Ten program se mi velice líbí a líbí se mi i z toho důvodu, že tento program, jako Tvůrčí škola navazuje na ten 
program Základní škola. Jak se začaly po revoluci objevovat takové ty nové programy ve školách, tak tenhleten 
program byl takový jasný, přehledný, logický. Já jsem totiž takovej člověk, kterej má rád určitej systém, logiku, 
přehlednost. Takže z toho důvodu mi tenhle přístup vyhovuje. 

KI/12 Já jsem na to psala diplomovou práci, tak se zrovna v tomhle trochu víc orientuju. 
KI/12 Ale zase, když budu chtít postavit dům, tak sice vím, jak to má být, ale myslím, že, mi ta teorie bude chybět. 

Teorie a praxe je sice v případě učitelů něco úplně jinýho, nicméně si myslím, že nějakej ten teoretickej základ 
bych měla mít. 

KI/13 Já se třeba snažim, protože jsou děti, který jsou zaměřený hodně matematicky a tu češtinu berou, že to nemá 
logiku, že se pořád musej něco šprtat nebo učit nazpaměť, takže třeba právě pro tyhle děti se zaměřuju na to 
hledat tu logiku v tý češtině, protože občas mě rozčiluje, že v tý matematice tu logiku viděj a tady ne. 
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KI/13 Já osobně za svoji osobu můžu říct, že takový ty hlavní předměty čeština, matematika, tam jako běžně tyhle věci 
dělám, aniž bych se musela nějak snažit. Ale vlastivěda nebo přírodověda..., i když tam je hodně těch pokusů, to 
se dá využít...no, já tyhle předměty už dlouho neučím, ale asi bych se tam musela víc snažit. 

KI/14 Já se teda fakt snažim, fakt třeba přírodověda u nás není výuka typu otevři učebnici, přečti, a co to je, jak tomu 
rozumíš. 

KI/14 Já tím, že jaksi od mala víc tíhnu k těm přírodovědnejm předmětům, tak mně to jde snadno v tý matice, 
přírodovědě. Jo, já nejsem humanitně založený typ a vím, že třeba v češtině by se dalo asi daleko víc jaksi 
praktickýho použití vykutat, ale já to moc neumim. Vim, že tohle není můj šálek čaje. 
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PŘÍLOHA IV – DOTAZNÍK NÁZORY NA PROGRAM FIE 
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PŘÍLOHA V– DOTAZNÍK JÁ JAKO UČITEL 
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PŘÍLOHA VI  

Statistické zpracování dotazníku Názory na program FIE 

VYHODNOCENÍ 

Položky dotazníku Názory na program FIE 
Identifika ční 

kód 
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 

součet 
(HS) 

EII/1 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 6 7 6 7 7 7 115 

EII/2 4 7 7 6 6 5 7 7 7 6 7 6 7 4 7 7 7 107 

EI/3 6 7 6 7 7 7 6 7 6 6 5 5 6 7 6 7 6 107 

EI/4 4 4 2 5 5 5 4 4 4 7 6 5 5 4 5 5 5 79 

EI/5 5 5 4 5 4 5 6 6 6 5 5 4 6 5 2 5 5 83 

EI/6 5 6 6 5 5 5 6 6 7 5 5 5 6 5 5 6 7 95 

EI/7 4 5 5 5 3 3 4 5 2 3 1 5 5 4 2 4 5 65 

EI/8 4 4 4 5 4 5 5 5 4 3 6 4 6 2 1 5 4 71 

EI/9 4 5 4 6 6 6 7 7 5 5 6 7 6 4 4 6 6 94 

součet (HS) 43 50 45 50 46 48 52 54 48 47 48 47 54 41 39 52 52  

průměr 4,78 5,56 5,00 5,56 5,11 5,33 5,78 6,00 5,33 5,22 5,33 5,22 6,00 4,56 4,33 5,78 5,78  

průměr 
(Blagg) 4,88 4,52 5,12 5,18 6,06 5,06 4,88 5,41 5,52 4,66 5,12 5,35 5,17 5,23 5,29 4,53 6,1  

Tabulka I: Přehled hodnocení dotazníku Názory na program FIE 

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE A FREKVENČNÍ TABULKY 

Statistics 

 FIE_Scale_total F1 F2 F3 F4 F5 

Valid 9 9 9 9 9 9 N 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean 90,6667 4,78 5,56 5,00 5,56 5,11 

Std. Deviation 17,30607 1,093 1,236 1,658 ,726 1,269 

Range 50,00 3 3 5 2 4 

Minimum 65,00 4 4 2 5 3 

Maximum 115,00 7 7 7 7 7 

Tabulka IIa: Základní deskriptivní statistické údaje (Názory na program FIE) 

Statistics 

 F6 F7 F8 F9 F10 F11 

Valid 9 9 9 9 9 9 N 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean 5,33 5,78 6,00 5,33 5,22 5,33 

Std. Deviation 1,225 1,202 1,118 1,732 1,481 1,803 

Range 4 3 3 5 4 6 

Minimum 3 4 4 2 3 1 

Maximum 7 7 7 7 7 7 

Tabulka IIb: Základní deskriptivní statistické údaje (Názory na program FIE) 
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Statistics 

 F12 F13 F14 F15 F16 F17 

Valid 9 9 9 9 9 9 N 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean 5,22 6,00 4,56 4,33 5,78 5,78 

Std. Deviation ,972 ,707 1,424 2,236 1,093 1,093 

Range 3 2 5 6 3 3 

Minimum 4 5 2 1 4 4 

Maximum 7 7 7 7 7 7 

Tabulka IIc: Základní deskriptivní statistické údaje (Názory na program FIE) 

FIE_Scale_total 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

65,00 1 11,1 11,1 11,1 

71,00 1 11,1 11,1 22,2 

79,00 1 11,1 11,1 33,3 

83,00 1 11,1 11,1 44,4 

94,00 1 11,1 11,1 55,6 

95,00 1 11,1 11,1 66,7 

107,00 2 22,2 22,2 88,9 

115,00 1 11,1 11,1 100,0 

Valid 

Total 9 100,0 100,0  

Tabulka III: Frekvence výskytu součtů hrubých skórů (Názory na program FIE) 

F1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

4 5 55,6 55,6 55,6 

5 2 22,2 22,2 77,8 

6 1 11,1 11,1 88,9 

7 1 11,1 11,1 100,0 

Valid 

Total 9 100,0 100,0  

Tabulka IV: Frekvence výskytu hrubých skórů-položka 1 (Názory na program FIE) 

F2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

4 2 22,2 22,2 22,2 

5 3 33,3 33,3 55,6 

6 1 11,1 11,1 66,7 

7 3 33,3 33,3 100,0 

Valid 

Total 9 100,0 100,0  

Tabulka V: Frekvence výskytu hrubých skórů-položka 2 (Názory na program FIE) 
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F3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

2 1 11,1 11,1 11,1 

4 3 33,3 33,3 44,4 

5 1 11,1 11,1 55,6 

6 2 22,2 22,2 77,8 

7 2 22,2 22,2 100,0 

Valid 

Total 9 100,0 100,0  

Tabulka VI: Frekvence výskytu hrubých skórů-položka 3 (Názory na program FIE) 

F4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

5 5 55,6 55,6 55,6 

6 3 33,3 33,3 88,9 

7 1 11,1 11,1 100,0 

Valid 

Total 9 100,0 100,0  

Tabulka VII: Frekvence výskytu hrubých skórů-položka 4 (Názory na program FIE) 

F5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

3 1 11,1 11,1 11,1 

4 2 22,2 22,2 33,3 

5 2 22,2 22,2 55,6 

6 3 33,3 33,3 88,9 

7 1 11,1 11,1 100,0 

Valid 

Total 9 100,0 100,0  

Tabulka VIII: Frekvence výskytu hrubých skórů-položka 5 (Názory na program FIE) 

F6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

3 1 11,1 11,1 11,1 

5 5 55,6 55,6 66,7 

6 1 11,1 11,1 77,8 

7 2 22,2 22,2 100,0 

Valid 

Total 9 100,0 100,0  

Tabulka IX: Frekvence výskytu hrubých skórů-položka 6 (Názory na program FIE) 
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F7 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

4 2 22,2 22,2 22,2 

5 1 11,1 11,1 33,3 

6 3 33,3 33,3 66,7 

7 3 33,3 33,3 100,0 

Valid 

Total 9 100,0 100,0  

Tabulka X: Frekvence výskytu hrubých skórů-položka 7 (Názory na program FIE) 

F8 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

4 1 11,1 11,1 11,1 

5 2 22,2 22,2 33,3 

6 2 22,2 22,2 55,6 

7 4 44,4 44,4 100,0 

Valid 

Total 9 100,0 100,0  

Tabulka XI: Frekvence výskytu hrubých skórů-položka 8 (Názory na program FIE) 

F9 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

2 1 11,1 11,1 11,1 

4 2 22,2 22,2 33,3 

5 1 11,1 11,1 44,4 

6 2 22,2 22,2 66,7 

7 3 33,3 33,3 100,0 

Valid 

Total 9 100,0 100,0  

Tabulka XII: Frekvence výskytu hrubých skórů-položka 9 (Názory na program FIE) 

F10 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

3 2 22,2 22,2 22,2 

5 3 33,3 33,3 55,6 

6 2 22,2 22,2 77,8 

7 2 22,2 22,2 100,0 

Valid 

Total 9 100,0 100,0  

Tabulka XIII: Frekvence výskytu hrubých skórů-položka 10 (Názory na program FIE) 
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F11 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

1 1 11,1 11,1 11,1 

5 3 33,3 33,3 44,4 

6 3 33,3 33,3 77,8 

7 2 22,2 22,2 100,0 

Valid 

Total 9 100,0 100,0  

Tabulka XIV: Frekvence výskytu hrubých skórů-položka 11 (Názory na program FIE) 

F12 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

4 2 22,2 22,2 22,2 

5 4 44,4 44,4 66,7 

6 2 22,2 22,2 88,9 

7 1 11,1 11,1 100,0 

Valid 

Total 9 100,0 100,0  

Tabulka XV: Frekvence výskytu hrubých skórů-položka 12 (Názory na program FIE) 

F13 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

5 2 22,2 22,2 22,2 

6 5 55,6 55,6 77,8 

7 2 22,2 22,2 100,0 

Valid 

Total 9 100,0 100,0  

Tabulka XVI: Frekvence výskytu hrubých skórů-položka 13 (Názory na program FIE) 

F14 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

2 1 11,1 11,1 11,1 

4 4 44,4 44,4 55,6 

5 2 22,2 22,2 77,8 

6 1 11,1 11,1 88,9 

7 1 11,1 11,1 100,0 

Valid 

Total 9 100,0 100,0  

Tabulka XVII: Frekvence výskytu hrubých skórů-položka 14 (Názory na program FIE) 
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F15 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

1 1 11,1 11,1 11,1 

2 2 22,2 22,2 33,3 

4 1 11,1 11,1 44,4 

5 2 22,2 22,2 66,7 

6 1 11,1 11,1 77,8 

7 2 22,2 22,2 100,0 

Valid 

Total 9 100,0 100,0  

Tabulka XVIII: Frekvence výskytu hrubých skórů-položka 15 (Názory na program FIE) 

F16 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

4 1 11,1 11,1 11,1 

5 3 33,3 33,3 44,4 

6 2 22,2 22,2 66,7 

7 3 33,3 33,3 100,0 

Valid 

Total 9 100,0 100,0  

Tabulka XIX: Frekvence výskytu hrubých skórů-položka 16 (Názory na program FIE) 

F17 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

4 1 11,1 11,1 11,1 

5 3 33,3 33,3 44,4 

6 2 22,2 22,2 66,7 

7 3 33,3 33,3 100,0 

Valid 

Total 9 100,0 100,0  

Tabulka XX: Frekvence výskytu hrubých skórů-položka 17 (Názory na program FIE) 
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Friedmanův test 

Položka Průměrná 
hodnota 

F1 6,17 

F2 10,06 

F3 7,78 

F4 9,50 

F5 7,17 

F6 9,17 
F7 11,11 

F8 12,56 

F9 9,11 

F10 7,56 
F11 9,28 
F12 7,33 

F13 12,33 
F14 5,50 

F15 5,94 
F16 11,44 

F17 11,00 

Tabulka XXI: Výsledné hodnoty průměrného pořadí ve Friedmanově testu 
(Názory na program FIE) 

 

Test Statistics(a)  

N 9 

Chi-Square 34,003 

df 16 

Asymp. Sig. ,005 

a Friedman Test 

Tabulka XXII: Výsledek Friedmanova testu vyjádřený jako chí-kvadrát 
(Názory na program FIE) 
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PŘÍLOHA VII 

Statistické zpracování dotazníku Já jako učitel 

VYHODNOCENÍ 

Položky dotazníku Já jako učitel 
Identifika ční 

kód 
U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 

součet 
(HS) 

EII/1 7 2 6 6 7 5 6 7 6 4 4 7 7 7 81 

EII/2 6 6 5 7 5 7 7 7 5 5 5 7 4 6 82 

EI/3 7 6 6 4 6 4 6 6 5 6 4 6 6 6 78 

EI/4 7 6 7 7 4 3 4 7 6 4 4 4 6 6 75 

EI/5 5 4 4 4 3 3 6 6 3 4 5 4 5 6 62 

EI/6 5 6 4 5 3 5 5 7 5 4 5 7 6 6 73 

EI/7 2 3 4 5 5 5 6 5 5 4 5 6 4 3 62 

EI/8 4 5 5 5 4 6 6 5 5 4 5 6 3 4 67 

EI/9 7 4 5 5 6 4 6 5 7 6 4 7 6 5 77 

součet (HS) 50 42 46 48 43 42 52 55 47 41 41 54 47 49  

průměr 5,56 4,67 5,11 5,33 4,78 4,67 5,78 6,11 5,22 4,56 4,56 6,00 5,22 5,44  

průměr (Blagg) 6,06 5,65 4,88 5,29 3,76 5,12 5,00 5,12 4,65 4,94 5,76 6,18 5,00 5,00  

Tabulka XXIII: Přehled hodnocení dotazníku Já jako učitel, skupina experimentální 

Položky dotazníku  Já jako učitel Identifika ční 
kód 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 
součet 
(HS) 

KI/10 7 6 6 5 4 6 7 6 4 7 6 7 6 6 83 

KI/11 6 6 7 3 4 5 7 4 4 6 5 5 6 5 73 

KI/12 5 5 3 6 5 3 5 7 6 3 5 7 6 5 71 

KI/13 6 6 7 7 3 7 6 4 2 6 3 6 6 6 75 

KI/14 6 2 7 6 3 6 5 6 7 6 4 7 6 6 77 

KI/15 6 5 3 5 3 5 4 5 5 4 5 5 6 4 65 

součet (HS) 36 30 33 32 22 32 34 32 28 32 28 37 36 32  

průměr 6,00 5,00 5,50 5,33 3,67 5,33 5,67 5,33 4,67 5,33 4,67 6,17 6,00 5,33  

průměr (Blagg) 5,46 4,92 4,85 5,08 3,92 4,62 5,31 5,08 4,85 4,15 5,08 5,77 4,15 4,00  

Tabulka XXIV: Přehled hodnocení dotazníku Já jako učitel, skupina kontrolní 
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ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE A FREKVENČNÍ TABULKY 

Statistics 

U_total_all 

Valid 15 N 

Missing 0 

Mean 73,4000 

Std. Deviation 6,83269 

Range 21,00 

Minimum 62,00 

Maximum 83,00 

Tabulka XXV: Základní deskriptivní statistické údaje (Já jako učitel) 

U_total_all 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

62,00 2 13,3 13,3 13,3 

65,00 1 6,7 6,7 20,0 

67,00 1 6,7 6,7 26,7 

71,00 1 6,7 6,7 33,3 

73,00 2 13,3 13,3 46,7 

75,00 2 13,3 13,3 60,0 

77,00 2 13,3 13,3 73,3 

78,00 1 6,7 6,7 80,0 

81,00 1 6,7 6,7 86,7 

82,00 1 6,7 6,7 93,3 

83,00 1 6,7 6,7 100,0 

Valid 

Total 15 100,0 100,0  

Tabulka XXVI: Frekvence výskytu součtů hrubých skórů (Já jako učitel) 

 

 
Tabulka XXVII: Výsledek porovnání obou skupin pomocí testu Mann-Whitney 

(Já jako učitel) 
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Statistics 

 U_total_all U_zmeny_all U_profese_all U_forma_vyuky_all U_zaci_all 

Valid 15 15 15 15 15 N 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 73,4000 16,5333 43,2000 26,1333 29,6000 

Std. Deviation 6,83269 2,19957 4,69346 2,19957 3,39748 

Range 21,00 7,00 16,00 7,00 10,00 

Minimum 62,00 12,00 35,00 23,00 24,00 

Maximum 83,00 19,00 51,00 30,00 34,00 

Tabulka XXVIII: Základní deskriptivní statistické údaje pro čtyři tematické okruhy dotazníku 

(Já jako učitel) 

U_zmeny_all 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

12,00 1 6,7 6,7 6,7 

13,00 1 6,7 6,7 13,3 

15,00 2 13,3 13,3 26,7 

16,00 4 26,7 26,7 53,3 

17,00 1 6,7 6,7 60,0 

18,00 2 13,3 13,3 73,3 

19,00 4 26,7 26,7 100,0 

Valid 

Total 15 100,0 100,0  

Tabulka XXIX: Frekvence výskytu součtu hrubých skórů-položky sytící otevřenost 
ke změnám (Já jako učitel) 

U_profese_all 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

35,00 1 6,7 6,7 6,7 

37,00 1 6,7 6,7 13,3 

38,00 1 6,7 6,7 20,0 

39,00 1 6,7 6,7 26,7 

40,00 1 6,7 6,7 33,3 

41,00 1 6,7 6,7 40,0 

44,00 2 13,3 13,3 53,3 

45,00 3 20,0 20,0 73,3 

47,00 1 6,7 6,7 80,0 

48,00 1 6,7 6,7 86,7 

49,00 1 6,7 6,7 93,3 

51,00 1 6,7 6,7 100,0 

Valid 

Total 15 100,0 100,0  

Tabulka XXX: Frekvence výskytu součtu hrubých skórů-položky sytící vztah k profesi 
(Já jako učitel) 



 274 

U_forma_vyuky_all 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

23,00 1 6,7 6,7 6,7 

24,00 2 13,3 13,3 20,0 

25,00 5 33,3 33,3 53,3 

26,00 2 13,3 13,3 66,7 

27,00 1 6,7 6,7 73,3 

28,00 1 6,7 6,7 80,0 

29,00 1 6,7 6,7 86,7 

30,00 2 13,3 13,3 100,0 

Valid 

Total 15 100,0 100,0  

Tabulka XXXI: Frekvence výskytu součtu hrubých skórů-položky sytící formu výuky 
(Já jako učitel) 
 

U_zaci_all 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

24,00 1 6,7 6,7 6,7 

26,00 2 13,3 13,3 20,0 

27,00 3 20,0 20,0 40,0 

28,00 1 6,7 6,7 46,7 

29,00 1 6,7 6,7 53,3 

31,00 1 6,7 6,7 60,0 

32,00 1 6,7 6,7 66,7 

33,00 3 20,0 20,0 86,7 

34,00 2 13,3 13,3 100,0 

Valid 

Total 15 100,0 100,0  

Tabulka XXXII: Frekvence výskytu součtu hrubých skórů-položky sytící vztah k žákům 
(Já jako učitel) 

 

Statistics 

 U_total_all U_zmeny_all U_profese_all U_forma_vyuky_all U_zaci_all 

Valid 9 9 9 9 9 N 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 73,0000 15,8889 43,6667 25,5556 29,4444 

Std. Deviation 7,64853 2,36878 5,31507 2,18581 3,71184 

Range 20,00 7,00 16,00 7,00 10,00 

Minimum 62,00 12,00 35,00 23,00 24,00 

Maximum 82,00 19,00 51,00 30,00 34,00 

Tabulka XXXIII: Základní deskriptivní statistické údaje, experimentální skupina 
(Já jako učitel) 
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Statistics 

 U_total_all U_zmeny_all U_profese_all U_forma_vyuky_all U_zaci_all 

Valid 6 6 6 6 6 N 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 74,0000 17,5000 42,5000 27,0000 29,8333 

Std. Deviation 6,03324 1,64317 3,93700 2,09762 3,18852 

Range 18,00 3,00 11,00 5,00 7,00 

Minimum 65,00 16,00 37,00 25,00 26,00 

Maximum 83,00 19,00 48,00 30,00 33,00 

Tabulka XXXIV: Základní deskriptivní statistické údaje, kontrolní skupina 
(Já jako učitel) 

 

 
Tabulka XXXV: Výsledky porovnání obou skupin pomocí testu Mann-Whitney 

(Já jako učitel) 
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Group Statistics  

 
 

skupina N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

1 9 5,56 1,740 ,580 
U1 

2 6 5,33 1,751 ,715 

1 9 4,67 1,500 ,500 
U2 

2 6 5,17 1,602 ,654 

1 9 5,11 1,054 ,351 
U3 

2 6 5,83 1,602 ,654 

1 9 5,33 1,118 ,373 
U4 

2 6 5,00 1,673 ,683 

1 9 4,78 1,394 ,465 
U5 

2 6 4,00 ,894 ,365 

1 9 4,67 1,323 ,441 
U6 

2 6 5,00 1,673 ,683 

1 9 5,78 ,833 ,278 
U7 

2 6 5,83 ,983 ,401 

1 9 6,11 ,928 ,309 
U8 

2 6 5,17 1,329 ,543 

1 9 5,22 1,093 ,364 
U9 

2 6 4,67 1,751 ,715 

1 9 4,56 ,882 ,294 
U10 

2 6 5,50 1,378 ,563 

1 9 4,56 ,527 ,176 
U11 

2 6 4,50 1,049 ,428 

1 9 6,00 1,225 ,408 
U12 

2 6 6,17 ,983 ,401 

1 9 5,22 1,302 ,434 
U13 

2 6 5,83 ,408 ,167 

1 9 5,44 1,236 ,412 
U14 

2 6 5,67 ,516 ,211 

Tabulka XXXVI: Průměry a směrodatné odchylky jednotlivých položek dotazníku Já jako 
učitel 

 
 


