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Abstrakt 
 

 Práce se zabývá rozvojem kognitivních schopností metodou Feuersteinova 

Instrumentálního obohacování u seniorek v ústavní péči. Měla by objasnit, zda je 

program Instrumentálního obohacování uplatnitelný při práci se seniory a jaký vliv 

bude mít na rozvoj kognitivních schopností těchto lidí. 

 Teoretická část práce pojednává o období stáří, kognitivních specifikách 

seniorů, soudobých názorech na fungování mozku a především o programu 

Instrumentálního obohacování. Praktická část zahrnuje výsledky kvalitativního 

výzkumu. Hlavní metodou sběru dat bylo „dynamické hodnocení“ kognitivního testu a 

případová studie.  

 Kvalitativní zhodnocení výsledků Addenbrookského kognitivního testu 

ukázalo na zkvalitnění způsobu řešení v téměř všech položkách. Obecně došlo 

k rozvoji kognitivních funkcí na všech třech úrovních (vstup, elaborace, výstup). 

Výsledky studie ukázaly, že program Instrumentálního obohacování je pro seniory 

velmi vhodný. Jeho využití je smysluplné nejen u klientů s lehkým poškozením 

kognitivních schopností, ale velice efektivní je také u lidí s těžším stupněm demence.  
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Abstract 

  

The work deals with the development of cognitive skills by the method of the 

Feuerstein Instrumental enrichment for seniors in a residential care. It should clarify 

whether the Instrumental Enrichment Program is practicable when working with seniors 

and how it will affect the development of cognitive abilities of these people. 

The theoretical part deals with the period of the old age, the cognitive specific of 

seniors, the contemporary views on the brain functioning, and especially with the 

Instrumental Enrichment Program.The practical part includes the results of the qualitative 

research. The main method of data collection was a " dynamic assessment " of the 

cognitive test and the case studies. 

The qualitative results evaluation of the Addenbrooke cognitive test showed the 

improvement in the solution methods almost in all levels ( input , elaboration and output) . 

The  results of the study showed that the Instrumental Enrichment Program is very 

suitable for the seniors. Its use is meaningful not only for clients with mild cognitive insult 

but it is also very effective for the people with more severe degrees of dementia. 
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1. ÚVOD 

 

Tato diplomová práce se věnuje posouzení rozvoje kognitivních schopností 

metodou Feuersteinova Instrumentálního obohacování u seniorek v ústavní péči.  

V této práci se tedy zabývám tím, zda je program Instrumentálního obohacování 

uplatnitelný při práci se seniory a jaký vliv bude program mít na rozvoj kognitivních 

schopností těchto lidí. 

V rámci zpracování této diplomové práce jsem realizovala šestiměsíční kurz 

rozvoje kognitivních schopností metodou Instrumentálního obohacování. Po celou 

dobu konání kurzu jsem účastnice pozorovala a vedla zápisky o jejich výsledcích. 

Před zahájením kurzu a po jeho skončení jsem seniorkám zadala kognitivní test. 

Výsledky v testu jsem hodnotila dynamicky. Zaměřovala jsem se mnohem více na 

proces řešení úkolů než na výsledek jako takový. Během testování jsem velký důraz 

kladla na oboustrannou zpětnou vazbu  

Celá práce je rozdělena na dvě hlavní části. První část, teoretická, uvádí čtenáře 

do problematiky stáří a stárnutí. V této kapitole jde o vymezení základních pojmů a 

popis psychologických aspektů stárnutí. Dále se věnuji kognitivním specifikům 

seniorů. Na tomto místě se budu zabývat problematikou psychických změn ve stáří a 

poruchami kognitivních funkcí obecně. Dalším okruhem témat jsou soudobé názory 

na mozek a jeho fungování. V této kapitole se dotknu tématu plasticity mozku a 

neurogeneze v pokročilém věku. Stěžejním tématem teoretické části je intervenční 

program Instrumentálního obohacování.  

Druhá část práce je empirická a shrnuje výsledky studie získané metodou 

případové studie a analýzou kognitivního testu. V této části odpovídám také na 

otázku vhodnosti využití tohoto programu při práci se seniory. 

Důvodem zkoumání tohoto tématu byla především fascinace metodou 

Instrumentálního obohacování, víra v její všeobecnou uplatnitelnost a velký přínos. 

Cílovou skupinu seniorů jsem si vybrala z  důvodu, že bývá při práci s touto metodou 

a metodami na rozvoj rozumových schopností obecně v našem prostředí často 
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opomíjena. Hledala jsem takovou skupinu respondentů, u které by tato práce byla 

přínosem a otevřela nové možnosti pro její uplatnění. 

Doufám tedy, že se mi podaří osvětlit výše nastíněná témata a zodpovědět otázky, 

které si v této práci pokládám. 
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2. STÁŘÍ A STÁRNUTÍ 

 

„Jarní čas nám představuje mládí, naznačuje nám plody, které můžeme od budoucnosti 

očekávat. Další období jsou přizpůsobena k žatvě a ke sklizni ovoce. Plody stáří, jak 

jsem již často řekl, tvoří bohaté vzpomínky na všechno dobré, co jsme dřív zakusili. 

Všechno pak, co se děje podle přírody, musíme pokládat za dobré a užitečné.“ 

Marcus Tullius Cicero 

2.1 Vymezení pojmů stáří a stárnutí 

 

Stáří (sénium) je označení posledních etap ontogenetického vývoje člověka. Jedná 

se o projev a důsledek involučních změn probíhajících různou rychlostí a s výraznou 

interindividuální variabilitou (Kalvach a kol., 2004). Je obecným označením pozdních fází 

ontogeneze, přirozeného průběhu života  (Kalvach, 1997).  

 

Stárnutí (gerontogeneze, involuce) je přirozený a biologicky zákonitý proces, 

během kterého se snižují adaptační schopnosti a ubývají funkční rezervy organismu. 

Probíhá již od početí, ale za skutečné projevy stárnutí považujeme až pokles funkcí, 

který nastává po dosažení sexuální dospělosti (Kalvach a kol., 2004).  

 

Charakteristické znaky stárnutí popisuje Pacovský (1997, s. 55-60) 

 Proces stárnutí je individuální, každý jedinec má svůj plán stárnutí. 

 Stárne a do stáří vstupuje vždy celý člověk – stárnoucí člověk je vícerozměrný. 

Mění se jeho charakteristiky biologické, psychické i sociální. 

 Proces stárnutí je asynchronní. Jednotlivé orgány nestárnou stejně rychle. 

 Typickým fenoménem stárnutí je involuce různých struktur a funkcí. 

 Ve stáří je snížena schopnost adaptace. 

http://citaty.net/autori/cicero/
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Výzkumníci se pokoušejí stanovit různá měřítka pro definování stáří. Za obecně 

platný ukazatel toho, jak je kdo starý, je považován kalendářní věk, který je sice 

jednoznačně vymezitelný, ale nevypovídá nic o involučních změnách, pracovních 

schopnostech či změnách sociálních rolí v životě člověka.  

Stuart-Hamilton (1999) považuje kalendářní věk za nepřesnou míru a píše, že 

nemůže být pokládán za spravedlivý prediktor životního stavu konkrétního jedince. 

Dalším užívaným kritériem je věk sociální. Pro toto označení je charakteristická 

role, kterou člověk zastává ve společnosti. Za počátek sociálního stáří je považován 

vznik nároku na starobní důchod. V současné společnosti dochází k významnému 

posunu sociální periodizace. Oproti představě stařecké neužitečnosti je zdůrazňován 

koncept celoživotního vzdělávání (univerzity třetího věku), seberealizace, osobnostního 

rozvoje, netradičních forem výdělečné činnosti a společenské participace seniorů. 

(Kalvach a kol., 2004) 

Kromě věku kalendářního a sociálního je možným měřítkem také věk biologický, 

který vypovídá o celkovém stavu organismu. Řada změn pozorovaných u starého 

člověka může být způsobena spíše nemocemi než stárnutím samotným. Je zjevné, že 

lidé stejného kalendářního věku se výrazně liší mírou involučních změn a funkční 

zdatností. (Kalvach 1997)  

Právě funkční stav je daleko důležitější než biologický věk. Je to výčet funkčního 

potenciálu daného jedince, který je ovlivňován (na rozdíl od věku biologického) celou 

řadou vnějších faktorů. Kalendářní, biologický a funkční stav se tedy nemusí shodovat. 

(Hrdličková in Ondrušová, 2011) 



12 
 

 

2.2 Psychologické aspekty stárnutí 

 

Patří-li biologii první místo v počtu prací, které jsou tomuto tématu ve světě 

věnovány, je možno říci, že psychologie se za ně řadí hned na druhé místo. Pro biologii 

je na procesu stárnutí mnoho zajímavého. O psychologii se dá říci totéž. Psychologové 

se dosud věnovali převážně podrobnému studiu různých funkcí v průběhu stárnutí. 

Zajímalo je, jak ta či ona psychická aktivita v průběhu stárnutí ochabuje – jak se mění 

k horšímu. Obrat nastal v posledních dvaceti letech, kdy se objevily první studie o 

sociální determinaci stárnutí, pokusy o stanovení kritérií psychologického věku, empirické 

studie o moudrosti a psychoneurologické studie o plasticitě mozku. (Křivohlavý, 2011) 

 

Eric Erikson (1963, 1982) rozdělil vývoj osobnosti nejdříve do osmi vývojových 

etap, později jej doplnil o fázi devátou. Bylo mu tehdy 91 let. Ve své knize napsal: „Když 

naše civilizace postrádá životaschopný ideál, nedává skutečný útulek konceptu celého 

života“ (Erikson in Klevetová, Dlabalová, 2008). V každé fázi vývojového modelu přijde 

specifická vývojová krize, jejímž řešením je další postup ve vývoji. 

Ve své teorii přiřadil k osmé vývojové etapě konflikt integrity a zoufalství. Člověk v této 

fázi vývoje bilancuje nad svým dosavadním životem.  Lidé si v této etapě pokládají 

mnohé otázky: „Nežil jsem marně? Co jsem vlastně dokázal? Jsem schopen dál se 

rozvíjet, nebo jsem zoufalý a neschopný přijmout své stáří? Jaké vztahy jsem měl 

doposud? Nezůstanu sám proto, že jsem nepěstoval přátelství a vždy se zabýval jen 

sám sebou? Jak pak mohu očekávat pozornost druhých? Dokážu si s laskavostí a 

úsměvem říct o pomoc, když ji budu potřebovat? Jsem schopen se vyrovnat i se svými 

neúspěchy? Přijmout svůj život takový, jaký byl?(Erikson, 1999 in Klevetová, Dlabalová, 

2008)) 

Má-li člověk pocit, že se mu nepodařilo dosáhnout svých životních cílů, stává se 

zoufalým, propadá beznaději a depresím. Dosáhne-li však integrity „já“, tzn. uvědomění 

si, že jeho celoživotní snažení bylo úspěšné a jeho cíle jsou naplněny, pak docílil 

nejvyšší úrovně kvality života. 

V deváté fázi Erikson dospívá k závěru, že ve vyšším věku člověk postrádá jistotu mládí. 

Díky snížení vlastních poznávacích schopností může člověk poznat význam všech 

smyslů, jimiž poznáváme svět. Současně se zabývá omezeními a limitovanými výhledy 
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do budoucna. Potřebu, která se váže k tomuto období, spatřuje v potřebě vzájemného 

lidského sdílení a spojitosti s okolním světem. Úkolem tohoto období je objasnit výzvy 

stáří, porozumět závěrečné fázi života a vidět je očima devadesátníka. Čelit vírou a 

přiměřenou pokorou zoufalství je tou nejmoudřejší cestou. Stát se moudrým, přijmout 

lidský osud, hrát si, užívat si a smát se. (Klevetová, Dlabalová 2008) 

  

  

 Švancara (2004,in Kalvach a kol., 2004) sestavil koncept „pěti pé“ optimální 

adaptace, který zahrnuje „důležité předpoklady a vodítka pro duševní životosprávu ve 

vyšším věku.“  

 

1) Perspektiva 

Jedná se o prospektivní zaměření do budoucnosti. Dobře adaptovaný senior si 

plánuje svou budoucnost, má plno očekávání. Životní perspektiva člověka souvisí 

s jeho hierarchií hodnot, kde pravé hodnoty jsou nadosobní a nadčasové. 

Významnou časovou perspektivu může představovat víra v Boha a v posmrtný 

život. Stejně tak tvořivé schopnosti, láska, umění, jež přesahují časová omezení 

pozemského života jedince, jsou významnou oporou k udržení časové perspektivy.  

2) Pružnost 

Optimální adaptace vyžaduje schopnost jedince přizpůsobit své myšlení a 

jednání měnícímu se prostředí, být otevřený novým skutečnostem a učit se 

z nových zkušeností. Pružnost mysli úzce souvisí s tělesným pohybem (aktivním i 

pasivním), který podněcuje myšlení. K udržování pružnosti napomáhá cestování, 

studium (např. univerzity třetího věku), navozování a udržování sociálních kontaktů, 

společenské aktivity, rozmanité zájmy apod. 

3) Prozíravost 

Prozíravý člověk dokáže organizovat svůj život, předvídat průběh situací, 

přizpůsobit se svým omezeným možnostem a poučit se ze svých chyb. 

V prozíravosti se projevuje moudrost a inteligence. Prozíravý, dobře adaptovaný 

senior dokáže využít minimálního úsilí k maximálnímu výkonu, a to díky množství 

celoživotních zkušeností, cílevědomosti, opatrnosti a díky optimálním formám 

kompenzace.  

 

4) Porozumění, pochopení pro druhé 
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Stejně jako v jiných vývojových etapách je i ve stáří nutné snažit se porozumět 

potřebám druhých lidí, vcítit se do jejich prožívání. Schopnost empatie je jedním 

z klíčů k udržení dobrých rodinných vztahů a sociálních vazeb. Nicméně o 

porozumění by se neměli snažit jen senioři, o toleranci a pochopení by se měli 

pokusit také mladí lidé.  

5) Potěšení 

K optimální adaptaci na stáří je zapotřebí udržet si zdroje radosti a potěšení. 

Záleží na individuálních přáních, potřebách a možnostech každého seniora. Zdrojů 

radosti je nepřeberné množství, stačí jen uplatnit svou tvořivost.  

 

V neposlední řadě je třeba připomenout Jana Amose Komenského, který jako 

první ve světě kladl důraz na celoživotní vývoj člověka od prenatálního období do smrti. 

Ve své Vševýchově navrhl Komenský rozšířit stupně škol tak, aby se člověk mohl 

vzdělávat celý život. Výuka měla mít takovou koncepci, aby staří lidé chtěli a mohli 

využívat zbytek života, jehož součástí bylo dokázat svůj život dobře uzavřít a připravit se 

na odchod do života věčného. Věřil ve vrozenou schopnost člověka stát se dobrým. 

Škola stáří se měla skládat ze tří tříd. První měla být určena pro ty, kteří jsou na prahu 

stáří, mají za úkol zhodnotit, do dobrého doposud dokázali, jaké výsledky za nimi stojí, 

mají za úkol bilancovat svůj dosavadní život. Dnes by do této třídy byli zařazeni „žáci“ ve 

věku 65-75 let. Druhá třída měla být určena pro ty, kteří již ztratili schopnost tvořit něco 

nového, ale musí dokončit to, co ještě zbývá. Současně by sem však patřili i ti, kteří jsou 

ještě plni elánu a mohou ještě prací na sobě mnohé překonat. V současnosti by se 

jednalo o věk 75-89 let. Třetí třída měla za cíl učit správnému postoji k přicházející smrti. 

J.A. Komenský říkával, že Umřít není žádné umění, ale velkým uměním je dobře zemřít. 

(Klevetová Dlabalová, 2008) 

 

2.3 Co se o stárnutí v poslední době zjistilo 

 

1. Ukazuje se, že stárnutí není záležitostí lidí, kterým bude pomalu sto let, ale že se 

jedná o něco, co se táhne celým životem – jak ukazuje celostní pojetí života a 

psychologie celého života (life-long-psychology) 
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2. Ukázalo se, že zrání, růst osobnosti i její integrace nekončí tím, že člověk 

přestane být zaměstnán. Zdá se, právě naopak, že integrace osobnosti se musí 

plně rozvinout právě ve třetí fázi života. 

3. Ukázalo se, že je možno pomoci lidem připravovat se na to, co je čeká v době 

důchodu. Je však třeba s tím začít dříve než až při vstupu do důchodu. 

4. Zjistilo se nejen to, že některé mozkové buňky umírají, ale i to, že v tomto věku i 

nové buňky a nervová spojení v mozku rodí a díky tomu je možné se něčemu 

novému i ve starším věku naučit. V mozku se totiž stále, i v době staršího věku, 

vytvářejí nová spojení 

5. Potvrdilo se, že ve třetí fázi života jsou skutečně lidé v průměru moudřejší a 

moudrost se stává nezávislou na inteligenci. 

6. Ukázalo se, že se s moudrostí člověk nerodí, ale získává ji v průběhu života. A že 

je i možné tomuto procesu ve starším věku pomoci. 

7. Došlo k znovuobjevení něčeho, co od nepaměti dodávalo lidem sílu, ba i moudrost 

v těžkých životních situacích – čemu naši otcové říkali ctnost a co dnes nazýváme 

silné stránky charakteru. 

8. Do období třetí fáze života spadá doba nejvyšší míry štěstí. Výzkumy profesora 

Carla Strengera ukázaly, že nejšťastnějšími se cítí lidé, kterým je přes 70 let – 

tedy ve třetí fázi života. Můžeme se ptát, proč je tomu tak. Je možné, že se na tom 

podílí skutečnost, že lidé po sedmdesátce mají relativně volnější režim. Jejich děti 

žijí již relativně samostatným rodinným životem, povinností není tolik, kolik jich 

bývalo v době zaměstnání, a je též více volného času, s nímž je možné svobodně 

nakládat.  

9. V poslední době se zvláště ve vyspělých státech objevily speciální kurzy pro lidi 

odcházející do důchodu. V těchto kurzech se věnuje velká pozornost velice 

konkrétním otázkám – jak se finančně připravit na důchod, jak si upravit byt pro 

třetí fázi života, s jakými druhy zdravotních obtíží je třeba počítat, co je možné 

preventivně dělat, aby k nim nedošlo, jaké možnosti jsou ve volbě náplně tohoto 

období. Jsou v nich zařazeny i kurzy flexibilního optimismu – nacházení 

pozitivního postoje k životu. 
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10. Výrazným důvodem k hlubšímu studiu psychologie stárnutí byly i poznatky a 

zkušenosti s trénováním paměti a mozkový jogging. 

(Křivohlavý, 2011)
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3. KOGNITIVNÍ SPECIFIKA SENIORŮ  

 

„Zralý věk je dobou hledání smyslu a řádu, dobou moudrosti a smíření.“ 

(Pavel Říčan) 

3.1 Psychické změny ve stáří 

 

Podobně jako u stárnutí tělesného (kterým se zde však zabývat nebudeme), 

můžeme i v duševním životě zaznamenat involuční změny. Psychické změny 

fyziologického stáří jsou podmíněny mnoha faktory. Jejich celkovým působením dochází 

ke snížení odolnosti organismu a snížené schopnosti adaptovat se na nové podněty, 

zejména je-li jich mnoho. (Kalvach Z., Sýkorová D., Jarolímová E., Vidovičová L., 2006.)  

Dle obecných představ o inteligenci s sebou stáří nese větší moudrost, nárůst 

obecných vědomostí za cenu delší doby, po kterou je třeba věci promýšlet. (Holmerová, 

Jurašková, Zikmundová, 2007) R. B. Cattell identifikoval takové specializované 

dovednosti a pojmenoval je krystalická a fluidní inteligence. Fluidní inteligence je 

schopnost rychlého přeorientování se ne nová témata, kombinační schopnosti, 

schopnost řešit problémy, které se nedají řešit na základě nabytých vědomostí, 

zkušeností nebo kulturních kódů. Fluidní inteligence je obecně typická pro mladé lidi a 

klesá již od 30 let věku. Krystalická inteligence je typická vysokou rozlišovací schopností, 

soudností. Můžeme jí označit jako sumu zkušeností a vědomostí, získaných v průběhu 

života. Tento druh inteligence odolává věku a připisuje se spíše starším osobám. 

 V průběhu stárnutí dochází také ke změnám v reakčním čase. Tyto změny 

se projevují jako zpomalené rekce. Z tohoto důvodu je důležité, dávat staršímu člověku 

více času a prostoru pro vykonávání různých činností. Na snadnou psychickou 

unavitelnost a snížení pracovního tempa je třeba brát ohled ve všech činnostech: v 

pracovním procesu, v tvůrčích činnostech, ale i běžných každodenních činnostech. 

Projevy zvýšené psychické unavitelnosti a snížení pracovního tempa se mohou odrážet 

také v poruchách myšlení, nejčastěji jako zabíhavé myšlení. To v praxi znamená, že 

člověk není schopen po celou dobu hovoru udržet jednu myšlenku, nebo ji naopak 
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opustit.  Další potíže mohou vznikat na úrovni krátkodobé paměti. Týkají se hlavně 

vštípivosti a výbavnosti. Starší člověk si obtížně vybavuje názvy a jména. Pro tento 

fenomén je obecně používán termín „benigní stařecká zapomnětlivost“. 

Oproti krátkodobé paměti, bývá paměť dlouhodobá ve stáří dlouho funkční. Toho 

lze dobře využít při tzv. reminiscenční práci. Senioři velmi často vzpomínají na staré 

časy. Tyto vzpomínky na události z minulosti dávají starším lidem pocity bezpečí a jistoty. 

Na druhou stranu po starých lidech chceme, aby se co nejlépe přizpůsobili novým 

věcem, podnětům a událostem. Seniory se snažíme podporovat v tom, aby se ulpíváním 

na starých věcech nestali rigidními a neblokovali si tím již započatou a probíhající 

adaptaci na věci nové. Na tom, jak velká bude ztráta poznávacích a paměťových 

schopností se zřejmě podílí to, jaké aktivity senioři vykonávají. Např. zda čtou, vyplňují 

křížovky, vedou diskuze, sledují dění ve světě apod. K vnějším změnám dochází také 

v oblasti jazyka. Změny se projevují hlavně v slábnutí a zvyšování hlasu. Na tyto změny 

může mít vliv mnohdy také kouření a nošení zubních protéz. V praxi se úbytek hlasové 

výkonosti projevuje zvolněním tempa artikulace, což se týká reakčního času při 

vyslovování slov i improvizované řeči. Podle některých autorů (Langmeier J., Krejčířová 

D, 1998) některé schopnosti jako například hudební sluch a to nejen u muzikantů, 

percepce řeči, prostorová představivost, paměť a schopnost učit se, zůstávají u seniorů, 

kteří je pravidelně užívají, zcela nezměněny. 

Po psychické stránce bývají staří lidé často citlivější. Stoupá význam rodiny a 

rodinné záležitosti prožívají mnohem intenzivněji. Je velmi důležité a obohacující jak pro 

seniory, tak pro jejich děti a vnoučata, věnovat čas společným aktivitám. Starší člověk 

může vnést do komunikace nový úhel pohledu. Stejně jako dítě, tak i starý člověk je více 

či méně odkázán na přísun podnětů z vnějšího světa. Z toho důvodu je starý člověk 

mnohem více ohrožen sociální izolací či emoční deprivací.  

K tomu, aby senior mohl dosáhnout stanoveného cíle, potřebuje vyvinout velké 

volní úsilí. Staršího člověka však snížení motorického tempa, snížení aktivity, pomalejší 

pohyby těla, zdravotní komplikace či delší reakční čas nutí vyvíjet úsilí s pomalejším 

tempem, s potřebou a trénováním jisté dávky trpělivosti. Při dosažení stanoveného cíle 

uplatňují senioři více rozvahu, dřívější zkušenosti a trpělivost. Na jedné straně mívají 

nižší zájem o činnosti, které dříve vykonávali, na druhé straně se však můžeme setkat 
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s velkým počtem seniorů, kteří se stále něčím zabývají, jsou aktivní, pečují o svůj 

duševní život. 

Podle Mahoneyoho (Mahoney, 2000)) Celá řada osobností tvořila vrcholná díla ve 

vysokém věku. Například Giuseppe Verdi zkomponoval pro své potěšení operu Falstaff v 

80 letech, dílo dokonalé, vyvážené, realisticky cítěné, které se stalo vrcholem operní 

tvorby vůbec. Podobně i Arthur Rubinstein koncertoval i ve své osmdesátce. U nás by 

takovým obdobným příkladem mohl být houslový virtuos Václav Snítil nebo violoncellista 

Miloš Sádlo. Pablo Picasso maloval do velmi pozdního věku a zemřel v 91 letech. Je 

zajímavé, že mnoho z nich tvořilo vrcholná díla pravě o samotě.  

Síla motivace je závislá na úrovni vztahů v rodině nebo charakteru 

interpersonálních vztahů v domově pro seniory či jiné instituci, kde tito lidé trvale žijí. 

Souvisí také s potřebou uznání a vlastním sebehodnocením. Stejně jako mladí lidé, tak i 

starý člověk potřebuje někoho, kdo by ho potřeboval a komu by mohl předávat své 

zkušenosti. (Křivohlavý, 1994) 

Ke změnám dochází také ve struktuře osobnosti. Zvýrazňují se původní rysy 

osobnosti jako dobrota, laskavost, empatie, schopnost naslouchat, ale i dominance nebo 

egocentrismus. V důsledku nahromadění mnoha životních událostí dochází často ke 

změně v hierarchii hodnot. Pro staré lidi je hodnotou klid, soukromí. V této otázce se 

názory odborníků, ale i seniorů samotných rozcházejí. Někteří tvrdí, že vyžadují 

soukromí až samotu, druzí se naopak samoty děsí. (Pacovský, 1990) Prožitek samoty je 

tedy velmi individuální a závisí zřejmě i na dřívějších zkušenostech a osobnostním 

nastavení. 

 

V životě starších lidí může docházet k závažným změnám, jejichž důsledkem je 

zhoršení zdravotního stavu na základě dekompenzace některé z psychických nebo 

tělesných funkcí, a nutnost dlouhodobého nebo trvalého umístěni v některém zařízeni 

zdravotní nebo sociální péče. Přestěhování do takových zařízení se považuje za 

nejobtížnější vývojový úkol seniora, který musí řešit. (Holmerová, Zikmundová, 2007) 
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3.2 Poruchy kognitivních funkcí 

 

V období stáří se různým způsobem mění kognitivní funkce. (Vágnerová, 2007). 

Kognitivní funkce nám pomáhají poznávat svět kolem sebe, orientovat se v něm, vnímat 

sebe sama. Lidský mozek má více než 10 miliard neuronů, které dendrity přenášejí 

informace formou elektrických impulzů rychlostí více než 500 km za hodinu. Přenos 

informací má vliv na zdokonalování funkčnosti mozkové aktivity. Nervové buňky spolu 

komunikují pomocí přenašečů. Intenzivní tělesný a duševní trénink má schopnost vytvořit 

hustou nervovou síť a zdokonalit fungování celého nervového systému. Uvádí se , že 

v 90 letech je úbytek neuronů 10-20%. Vedení nervových vláken je pomalejší a smyslové 

orgány pomalu degenerují. Úbytek neuronů není ve všech mozkových částech stejný. 

Nejvíce bývají zasaženy čelní laloky – zraková a sluchová centra a hipokampus (centrum 

ukládání informací a učení se novému). (Klevetová, Dlabalová, 2008)  

 

Mezi kognitivní funkce patří: 

 paměť 

 pozornost a koncentrace 

 prostorová orientace a vnímání 

 vyjadřovací schopnosti a porozumění řeči 

 rychlost zpracování informací 

 Exekutivní funkce - plánování, organizování, řešení problémů, emocionální 

seberegulace 

 

Ve stáří velmi často dochází ke vzniku syndromu demence. Jeho nejčastější 

příčinou je Alzheimerova choroba. Demencí trpí asi 1-3 procenta 60 letých lidí. S věkem 

však výskyt demence velmi prudce narůstá. U lidí ve věku 80a více let je již výskyt 

některé z forem demence již kolem 30procent. Demence je patologickým stavem, není 

tudíž součástí „normálního“ stárnutí a naštěstí stále platí, že většina lidí vyššího věku 

demencí netrpí. Demence je syndrom, k jehož rozvoji dochází v důsledku patologických 

změn v mozku, nejčastěji atroficko-degenerativních (Alzheimerova choroba), 
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vaskulárních (aterosklerotické postižení mozkových cév a jeho důsledky) a dalších. 

(Holmerová, Zikmundová, 2007) 

Syndrom demence v sobě zahrnuje jednak poruchu kognitivních funkcí (paměť, 

myšlení, soustředění, orientace, schopnost vyjadřovat se a porozumění řeči), dále 

zahrnuje komplexní problematiku poruch chování a psychiatrických příznaků, jako jsou 

depresivita, bloudění, agresivita. Současně se mohou vyskytovat také poruchy 

soběstačnosti. Obecně je největší zátěž syndromu demence pro pacienta a jeho rodinu 

spatřována v jeho sociálních dopadech. Jelikož je syndrom demence chronické, 

dlouhodobé a progredující onemocnění, člověk postižený tímto onemocněním potřebuje 

nejen dohled, ale postupem času také nepřetržitou péči.  

 Holmerová, Zikmundová zdůrazňují, že demence je vždy důsledkem choroby a 

nikdy není důsledkem „pouhého“ stárnutí. Stařecká demence jako taková podle nich 

neexistuje. Přestože demence není součástí normálního stárnutí, je častější u starých 

lidí. Podle autorek se v dnešní době až příliš často setkáváme s pozitivní diagnózou 

demence, což starým lidem samozřejmě velmi škodí. Týká se to především lidí se 

smyslovými vadami. 

 Syndrom demence lze rozdělit na tři základní skupiny příznaků, jimž 

lze přiřadit první tři písmena abecedy: 

A   narušení aktivit denního života (activities of daily life, ADL) 

B poruchy chování (behavior), v širším slova smyslu BPSD – behaviorální 

a psychologické symptomy demence 

C   porucha kognitivních funkcí (cognition) 

Ve zcela zjednodušené podobě lze pak demenci vyjádřit ve formě následující rovnice: 

Demence = deficit kognice + deficit ADL + BPSD 



22 
 

 
Fáze demence jsou: 

 

1. Bez postižení kognitivních funkcí - odpovídá asymptomatickému období a tedy 

normálnímu stáří. 

2. Počínající postižení kognitivních funkcí - benigní stařecká zapomětlivost, věkově 

podmíněný pokles kognitivních funkcí (Age Associated CognitivDecline AACD) 

3. Lehké postižení kognitivních funkcí - fáze časné zmatenosti, dnes označována jako 

mírná kognitivní porucha (MCI - Mild Cognitiv Impairment). V tomto stadiu se objevují 

potíže při vykonávání pracovních povinností. Mírná porucha paměti, přečtený text 

nedokáže úplně reprodukovat; špatně si pamatuje jména lidí, s nimiž se setkal poprvé, 

ztrácí cenné věci, nebo zapomíná, kam je uložil nevýpravnost při řeči, obtížná orientace v 

neznámém prostředí, potíže při řízení motorového vozidla, konstrukční apraxie. 

4. Středně těžké postižení kognitivních funkcí - fáze pozdní trvalejší zmatenosti. Tato 

odpovídá zčásti ještě mírná kognitivní poruše, ale postupně spíše přechází do demence. 

Objevují se zde výrazné poruchy řeči, porucha krátkodobé paměti, je postiženo 

abstraktní myšlení, rozhodování, plánování a řízení složitějších činností. Zde se objevují 

také behaviorální a psychologické poruchy (ztráta zájmů, změna nálady). 

5. Pokročilé postižení kognitivních funkcí - fáze časné či mírné demence. V obraze 

dominuje výraznější zpomalenost, apraxie, agnosie, pokročilá porucha paměti. Pacient 

ztrácí a zapomíná věci a jména i události, nevybavuje si slova pro pojmenování různých 

předmětů, používá spíše jednoduché věty, řeč je méně plynulá. Dále dezorientace 

časem, místem. Pacient bloudí na známých místech, i v bytě. Ztráta soběstačnosti 

(neschopnost bez dopomoci vykonávat některé běžné denní činnosti, jako oblékání, péče 

o osobní hygienu). Z BPSD je přítomna větší pasivita, ztráta zájmů v činnostech, které 

dříve přinášely uspokojení a radost, dále počínající paranoidní chování (občasné 

obviňování okolí z krádeží peněz, věcí…), vystrašenost až úzkost a agitovanost. 

6. Těžké postižení kognitivních funkcí - střední až pokročilá fáze demence. Těžké 

postižení paměti, myšlení je nevýpravné, neschopnost plynulejší konverzace. 

Dezorientace je v podstatě kompletní, pacient je dezorientován i vlastní osobou. BPSD - 

výrazné poruchy chování, nesnášenlivost, poruchy spánku (spánková inverze), 

výraznější agitovanost, která se projevuje fyzickou i verbální agresivitou. Jsou přítomny 
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psychotické příznaky, jako bludy a halucinace. V tomto stadiu je ztráta soběstačnosti již 

tak významná, že pacient vyžaduje trvalý dohled 24 hodin denně. 

7. Velmi těžké postižení kognitivních funkcí - fáze pozdní či těžké demence. Postupně 

se rozvíjí úplná amnézie, globální fatická porucha, v konečném stadiu neschopnost 

chůze, neschopnost vstát z lůžka. Pacient se sám ani nenakrmí ani nenapije, je trvale 

inkontinentní. Je ohrožen podvýživou, je náchylný k různým infekčním chorobám a je 

tudíž trvale závislý na odborné ošetřovatelské péči. 

Zdroj: Sanatorium Topas www.sanatorium-topas.cz) 

 V séniu ubývá především schopnosti udržet materiál v krátkodobé paměti, je 

postižena takzvaná novopaměť. (Trpišovská, 2001). Na stárnutí má však vliv i paměť 

dlouhodobá. Starší lidé disponují méně dokonalými metodami uložení informací do 

paměti i jejich vybavení. To znamená, že paměť seniorů bývá především méně přesná. 

(Vágnerová, 2007) Problémy s pamětí jsou ve stáří tak běžné, že o nich lze prohlásit, že 

jsou všudypřítomné. Ne všechny jsou však bezvýznamné. Některé naznačují postupující 

mozkové selhání, jiné ukazují na progredující choroby.  (Weber a kol in Malíková, 2011). 

 Paměť patří k důležitým aspektům našeho života. Z tohoto důvodu se senioři čím 

dál častěji zajímají nejen o způsob léčby, ale i o prevenci. Ve světě proto byly uvítány 

poznatky o možnostech udržet si dostatečnou mentální nezávislost do pozdějšího věku 

systematickým kognitivním tréninkem. (Parlette, 2003) Podobně jako u pohybové aktivity, 

je možné cvičit i paměť, a tím ji udržovat v dobrém stavu, případně zlepšovat činnost jak 

senzorické paměti, tak paměti krátkodobé či dlouhodobé. Trénování paměti spočívá 

v lepším využívání plasticity mozkové činnosti, lepším členění vstupních informací, 

efektivnějším organizováním a ukládáním vstupních zpráv do dlouhodobé paměti a 

v hlubším zpracování údajů, které do paměti ukládáme. (Křivohlavý, 2001) 

 Nutíme-li mozek pracovat, zpomalíme patologické biochemické procesy v mozku a 

posílíme spojení mezi neurony. Začneme vytvářet informační bílkoviny, které stimulují 

mozkový metabolismus. Výživa mozku informacemi, správnými potravinami, pohybem, 

vztahy a cvičením těla je přínosem pro jeho činnost. Metody pravidelného cvičení a 

relaxace navodí v těle mechanismy, které zabrání rozvoji reakce na zátěž a způsobí 

v těle vyplavení endorfinů z dosažení úspěchu. (Klevetová, Dlabalová, 2008) 

http://www.sanatorium-topas.cz/
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 Paměť se tedy dá vědomě ovlivňovat po celý život. Je to schopnost udržet přijaté 

informace. Doba jejich udržení je závislá na počtu opakování. Podporou paměti je kladný 

emocionální náboj. Lidský mozek pojme až 100 000 informací. Příjem informací záleží na 

naší pozornosti a soustředění. Z tohoto důvodu je nutné pozornost rozvíjet, sami se 

snažit pracovat se zaujetím a soustředit se na výběr přijímaných informací. Naše zájmy a 

aktivity, které jsou zdrojem potěšení, vytváří nové nervové dráhy a posilují mozkovou 

činnost. Náš mozek je uzpůsoben učení se novému, ve vyšším věku se jen mění způsob 

zpracování nových informací. (Klevetová, Dlabalová, 2008) 
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4. SOUDOBÉ NÁZORY NA MOZEK A JEHO FUNGOVÁNÍ 

 

„Žít lépe a kvalitněji i v letech, která našemu životu byla dána a přidána“ 

(Jaro Křivohlavý) 

4.1 Plasticita mozku 

 

 Pro objasnění vývoje našeho rozumu má objev plasticity dalekosáhlé důsledky. 

Plasticita poukazuje na úlohu mozku v našem prožívaném bytí a stárnutí. Představuje 

jádro veškeré mozkové funkce. Její koncept umožňuje chápat mechanismus, který je 

základem funkce mozku v průběhu celého života. Funkčně plastický mozek má větší 

vývojové a kompenzační možnosti. Do strnulé představy stárnoucího mozku vnáší něco 

nejasně osvobozujícího. Pokud porozumíme biologii plasticity, naučíme se mnoho o 

stárnutí a pravděpodobně budeme mít nové nápady a podněty jak lépe zacházet 

s obtížemi stáří. Plasticita se týká nejen buněčných vláken a kontaktů na jedné straně a 

formujících se neuronových sítí a systémů na straně druhé, ale rovněž samotných 

mozkových buněk nacházejících se mezi nimi. Význam slova plasticita se překládá jako 

tvárný, poddajný, přizpůsobivý, vláčný, tvořivý, modelovatelný. (Kempermann, in 

Křivohlavý,2011) 

 Soudobý názor na mozek a jeho fungování byl v posledních sto letech dost 

radikálně změněn. Jeho základem je stále fungování neuronů a spojů mezi nimi. 

Klíčovou se dnes zdá být činnost látek, které synapse obklopují a ovlivňují. To, co se 

děje v synapsích rozhoduje o tom, zda vzruch půjde, nebo nepůjde neuronovou sítí dále. 

Klíčovým se v pojetí vzájemných vztahů mezi neurony stal názor, který je podle svého 

objevitele, psychologa Donalda Oldinga Hebba, nazván Hebbův princip. (tamtéž) 

 Tato teorie poprvé vyšla v roce 1949 v knize „The Organization of Behavior“. Hebb 

ve své knize popisuje, že účinnost spojů v mozku se permanentně mění v závisloti na 

tom, jak se adaptuje a učí novým věcem a to podle tohoto pravidla: "When an axon of 

cell A ... excite(s) cell B and repeatedly or persistently takes part in firing it, some growth 
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process or metabolic change takes place in one or both cells so that A´ s efficiency as 

one of the cells firing B is increased" 

 Stručně vyjádřeno, mozek je možné trénovat. G. Kempermann píše: (in 

Křivohlavý,2011) Mozek si nesmíme představovat jako velmi výkonný počítač s velkým 

harddiskem, který by uchovával informace lineárně v podobě řetězů jedniček a nul. 

Mozek má prostorovou dimenzi. Neuronové sítě mohou přijímat různé jednotlivé stavy 

podráždění. Samy se však nemusí nacházet trvale v jednom z těchto stavů. A tento 

nejasný a pravděpodobnostní faktor je právě jedním z důvodů, proč jsou naše vzpomínky 

tak tvárné a časové nestabilní. 

 

4.2 Neurogeneze v dospělém věku  

 

 Dospělý mozek je schopen vytvářet nové nervové buňky. Tato činnost však nemá 

naprostou svobodu. Je něčím řízena. Ukazuje se, že regulována svou závislostí na 

aktivitě člověka – ať tělesné, tak duševní. Kempermann dále píše: (in Křivohlavý 2011) 

Mozek je typický produkt své vlastní činnosti. Ta je však jen do určité míry závislá na 

interakci s okolím. Tělesná a ještě o něco více kognitivní aktivita posilují vytváření 

nervových buněk. Neurogeneze v dospělém mozku dokazuje, že buněčná plasticita 

nervových buněk je vůbec možná. 

 Vědci dále upozorňují na jev zvaný neuronální rezerva. Tento jev byl pozorován, 

když porovnávali činnost mozku, který byl v mládí trénován, a mozku, který trénován 

nebyl. Trénování se přitom týkalo jak tělesné, tak duševní činnosti. Díky tomuto tréninku 

se v mladém věku vytvořila určitá rezerva plasticity. Ta poté umožnila ve stáří nebo 

v případě nemoci lepší kompenzaci ztrát (Křivohlavý 2011). 
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4.3 Optimistický pohled na problematiku inteligence 

 

 Inteligence je již od 19. století považována za podmínku vzdělavatelnosti a 

vychovatelnosti. Čím je jedinec inteligentnější, tím pohotověji, rychleji a ve větším 

rozsahu je schopen učit se – a tím je potencionálně větší rozsah zkušeností a 

dovedností. To znamená, že inteligentní člověk má aktuálně bohatší okruh znalostí, ale 

že za příznivých okolností je způsobilý získat větší okruh zkušeností než méně 

inteligentní (Smékal, 2002). L.S. Vygotskij (1976) zdůrazňuje orientaci vzdělání na horní 

mez vývojových možností jedince, neboť jen taková orientace rozvíjí intelekt. 

  

Tuto koncepci zastává stále více psychologů. Smékal (2002) uvádí, že R. 

Feuersteina tato koncepce vede ke značnému optimismu, pokud jde o obohacení 

kognitivních funkcí tréninkem (stimulací). Feuerstein (1980, cit. dle Smékal, 2002) tvrdí, 

že se mu podařilo zvýšit intelektovou úroveň mentálně retardovaných z úrovně debility až 

na úroveň průměru nebo nad něj. Je ovšem třeba podotknout, že své více než 

dvacetileté výzkumy a výcvik dělal na osobách retardovaných v důsledku extrémní 

deprivace (děti narozené nebo vyrůstající od raného věku v koncentračních táborech), 

tedy nikoliv na jedincích s organickým postižením mozku typu oligofrenie. 

  

Feuerstein (1980, cit. dle Smékal, 2002) poukazuje na to, že tradiční teorie chápou 

inteligenci jako neměnnou vlastnost, která limituje možnosti učení jedince, a že na 

základě tohoto předpokladu je zkonstruována většina dosavadních testů inteligence. 

Feuersteinovo východisko je radikálně odlišné. Dítě není testováno s cílem zjistit, co 

aktuálně dovede, ale co se dokáže s pomocí různě variovaných instrukcí naučit. Je 

vyzkoušeno na určitém úkolu, potom cvičeno a potom retestováno. Výsledek odhaluje 

nejen schopnost jedince učit se, ale i bezchybné způsoby konání, které výkon snižují. 

Důležitější je objevit, co se zkoušený dokáže naučit a jak rychle, než diagnostikovat, co 

zná. Testování se podobá výuce a trvá s přestávkami až pět hodin (Smékal, 2002). 

Smékal (2002) uvádí, že na základě podobných postupů Feuerstein zmapoval řadu 

intelektových překážek, které u osob s retardovaným intelektem způsobují, že chování je 

hodnoceno jako méně inteligentní. Jsou to: 
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• Impulzivita 

Osoby s nižší úrovní intelektu mají sklon přistupovat k úkolům nesystematicky, metodou 

pokusu a omylu. 

• Neschopnost rozeznat problém 

Jde o to, uvidět rozpor mezi tím, co je dáno a co je potřeba najít. Retardovaní lidé takové 

konzistence nepoznají buď proto, že jsou impulzivní, nebo proto, že nevědí, že 

diskrepance mezi každodenní zkušeností a podmínkami problémové situace jsou možné 

a důležité pro řešení. 

• Útržkovité chápání skutečnosti 

Retardovaní lidé vnímají předměty a situace izolovaně, nesnaží se vytvářet spojení, vidět 

vztahy, zařazovat věci do kontextu. Vůbec nechápou, že přítomné události mají 

neoddělitelné vztahy k minulým a budoucím událostem. 

• Nedostatek při srovnávání 

Když se retardovaným osobám dá úkol, aby řekly, čím se navzájem podobají, v 

nejlepším případě uvedou rozdíl, nebo popíší jen jeden předmět nebo jeden a pak druhý. 

Málokdy používají slov „podobný“, „rozdílný“, „připomíná“. Na praktické úrovni se však 

dovedou orientovat. 

• Nepřiměřená prostorová orientace 

Mnoho retardovaných má potíže naučit se zakódovat si v mysli např. polohu čtverce v síti 

souřadnic. Feuerstein (1980, cit. dle Smékal, 2002) soudí, že se orientují pomocí pojmů 

jako nahoře – dole, vpravo – vlevo. Mohou vědět, co tyto pojmy znamenají, ale nezvykli 

si používat jako způsobu strukturace. Možná však mají nesnáze i ve způsobu 

vizualizace. 

 Feuerstein uvádí ještě mnoho dalších překážek efektivní práce intelektu. Za jejich 

společný jmenovatel považuje pasivní přístup k prostředí. Všiml si, že retardovaní 

nedokáží pochopit, že jejich vlastní intelektová námaha může přispět k řešení problému. 

Když žák odpovídá na otázku týkající se nějakého pamětního poznatku „nevím“, pak ho 

asi nenapadlo, že by mohl s trochou námahy odpověď vyvodit z toho, co bezpečně zná. 

Retardované osoby se v lepším případě považují za skladiště informací, ale ne za jejich 

generátory. 

 

  Smékal (2002) uvádí, že Feuerstein je přesvědčen, že intelekt většiny lidí je 

schopen zdokonalení. Příčinu intelektových nedostatků však nevidí v nedostatku 

interakce s prostředím, tedy v deprivaci, ale v nedostatcích poučení týkajících se 
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interakcí. Mnoho lidí se nedokáže učit prostým pozorováním, ale potřebují být vedeni k 

tomu, jak se mají dívat, jak organizovat, přeskupovat, začleňovat předměty vzhledem k 

určitým cílům a požadavkům. Jedinec, který se vyvíjí, potřebuje, aby mu jeho zkušenost 

uspořádal a objasnil. Každá taková zkušenost je pak účinnější. Specifický obsah 

zkušenosti je nepodstatný, důležité je, zda zkušenost umožňuje vhled do procesu 

myšlení, a ten poskytuje zdůvodněná zkušenost. Podle Feuersteina je příčinou 

nedostatečného vývoje právě nedostatek zdůvodněných zkušeností, což omezuje 

způsobilost člověka poučit se z dalších přímých zkušeností (Smékal,2002). 
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5. Intervenční program Instrumentálního obohacování (Instrumental 

Enrichment) - Dílo R. Feuersteina 

 

“Nechte mě chvilku, já si to rozmyslím“  

(Motto Instrumentálního obohacování) 

5.1 Teoretické předpoklady intervenčního programu 

 

 Instrumentální obohacování představuje jeden z nejpropracovanějších a 

nejzajímavějších počinů pedagogické psychologie druhé poloviny dvacátého století. Je 

využíván psychology, pedagogy i rodiči na celém světě. Instrumentální obohacování je 

program na rozvoj a stimulaci kognitivních funkcí. Hlavními hodnotami tohoto programu 

jsou široká uplatnitelnost a především silná teoretická zakotvenost. (Málková, 2008) 

 

 Autorem teorie je prof. Reuven Feuerstein. Patří mezi nejvýraznější kritiky 

tradičních forem testování inteligence. Nejčastěji je citován jako jeden 

z nejuznávanějších současných tvůrců pedagogicko-psychologických forem a metod pro 

rozvoj a nápravu kognitivních funkcí, dovedností myslet a strategií učení. Jeho dílo 

ovlivnilo a stále inspiruje pedagogy i psychology na celém světě.(tamtéž) 

 

 Kořeny teoretických východisek Instrumentálního obohacování sahají do období 

druhé světové války. Feuerstein byl v průběhu války vězněn v rumunském transitním 

táboře v Transylvánii, který měl sloužit jako přestupní stanice do koncentračních táborů 

v Německu. V tomto táboře pak sestavil vlastní výukový plán a sám se ujal role učitele. 

Na konci druhé světové války patřil do skupiny lidí, kteří se aktivně zapojovali do tvorby 

nového státu Izrael. Doznává, že tyto strastiplné zážitky jej přivedly k úvahám o 

schopnosti člověka adaptovat se, hledat a vytvářet si podmínky pro život. Připisuje jim 

však také nesporný vliv na pozdější formulaci teorie strukturální modifikovatelnosti. 

„Uncertainty or disequilibrium leads one to plan, anticipate, and to create conditions of life 

which are adaptable in states of oppression“ (Feuerstein in Burgess 2000, s. 5, in Májová 

2011)   
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 Před koncem druhé světové války odcestoval Feuerstein do Haify, kde se stal 

členem hnutí Youth Aliyah, jejímž posláním v době války byla činnost zaměřená na 

pomoc židovským dětem a po jejím skončením pomáhala tato organizace řešit obtíže 

těchto dětí při integraci do společnosti a především školního systému. Ihned po válce 

vyslala Youth Aliyah Feuersteina studovat na první izraelské pedagogické fakultě 

v Jeruzalémě. Již v této době se ostře stavěl proti behavioristickému paradigmatu 

nazírajícímu proces učení jako pouhou odpověď jedince na působící podněty. „Already I 

was too sophisticated and had too many successfull experiences as a mediator to accept 

such things. I knew humans were not simply registers of things...“ (Feuerstein in Burgess 

2000, s.5, in Májová 2011)V letech 1945-1948 pak Feuerstein pracoval jako učitel a 

speciální pedagog v osadách pro děti a mládež postižené následky holocaustu. Po 

vzniku samostatného Izraele se hlavním cílem Youth Aliyah stala pomoc při integraci 

židovských dětí z muslimských zemí, které imigrovali do Izraele. V průběhu studií 

Feuerstein odjel také do Tel Avivu, kde pracoval s dětmi ze sběrných táborů pro žadatele 

o izraelské občanství. Všímal si, že tato pedagogická práce přináší pozitivní výsledky, 

pokud je těmto dětem a mladým lidem předáván systém tradic, víry a pocitu kulturní 

sounáležitosti. Tyto klinické poznatky u něj vedly k úvahám o důležitosti procesu 

transmise hodnot a nástrojů kultury ve vztahu k vývoji poznávacích funkcí. (Májová, 

2011)  

 

 Koncem čtyřicátých let odjel do Ženevy, aby se mohl věnovat studiu kognitivní 

psychologie. Stal se jedním z žáků Jeana Piageta. Z Piagetova vlivu připisuje největší 

přínos seznámení s jeho vědeckým modelem systematického bádání a se způsoby 

dotazování při operačních zkouškách během zkoumání kognitivních funkcí. (Májová, 

2011, str.38) Od samého počátku svého působení v Ženevě však zpochybňoval 

Piagetovu teorii kognitivního vývoje. Feuersteinovy osobní zkušenosti z poválečné 

Izraele nemohly potvrzovat Piagetovtovu teorii, v níž uspořádání a načasování 

kognitivního vývoje je řízeno vnitřním, biologicky daným mechanismem zrání. Zkušenosti 

s dětmi se sběrných táborů vedly Feuersteina k myšlence, že strukturu kognitivních 

funkcí a časovou posloupnost jejich vývoje určují spíše mechanismy, které se objevují ve 

vazbě na role a činnosti významných druhých v okolí dítěte. Domníval se také, že tyto 

mechanismy se rovněž podílejí na realizaci kulturní transmise, předáváním kultury novým 

generacím.  (Málková, 2008) Definitivní rozchod Piageta-učitele a Feuersteina–žáka 

nastal v důsledku navázání Feuersteinovy výzkumné spolupráce s André Reyem, jehož 
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náhled na utváření kognitivních struktur s Feuersteinovým v mnohém 

korespondoval.(Májová, 2011)  

  

 V letech 1950-1958 pracoval Feuerstein jako vedoucí sekce služeb Youth Aliayh 

v Evropě. Jeho úkolem bylo vybírat kandidáty pro migraci z Maroka, Tuniska, Egypta a 

evropských zemích a vytvářet pro ně speciální vzdělávací programy. Klíčovou roli pro 

pozdější formulaci teorie strukturní kognitivní modifikovatelnosti měla Feuersteinova 

zkušenost  z mezikulturního výzkumu marockých, berberských a židovských dětí, na 

jehož realizaci spolupracoval právě s André Reyem, Marcem Richellem a Mauricem 

Jannetem.  

 

Tato spolupráce byla iniciována opět vlivem aktivit organizace Youth Aliayh, která 

se na Feuersteina obrátila s žádostí o participaci při složitém procesu integrace 

židovských dětí z Maroka do kulturního prostředí Izraele. Pro Feuersteina znamenala 

tato práce hledání odpovědi na otázku, zda tyto děti, vykazující v inteligenčních 

zkouškách enormně nízký kognitivní potenciál, mohou své poznávací schopnosti změnit, 

rozvinout. V tomto momentě se začala poprvé rodit s vědeckou systematičností teorie 

strukturní kognitivní modifikovatelnosti. O Feuersteinově a Reyově výzkumné práci s 

marockými dětmi, která probíhala v letech 1950-1954, se dočítáme ve studii nazvané 

„Children of Mellah“ (1957, 1958, in Feuerstein a kol. 1980, in Májová 2011).   

  

V průběhu let 1950-1954 se tomuto týmu podařilo nasbírat bohatý materiál pomocí 

inteligenčních testů, testů percepčních dovedností, Piagetovských kognitivních zkoušek, 

vývojových testů kognitivních schopností apod. Postupně dospěli ke zjištění, že většina 

těchto mladých lidí byla zcela nebo funkčně negramotná. Během testování si Feuerstein 

všiml, že tito mladí lidé vykazovali jen ve velmi omezené míře chování, které by se dalo 

označit jako zvídavost, zájem a ochota prozkoumávat nové věci.  
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Postupně dospíval ke zjištění, že lidé, kterým se dostalo zprostředkování 

kulturních hodnot své skupiny, se na nové prostředí adaptují lépe a v neznámých 

situacích se orientují rychleji než ti, kteří pocit kulturní přináležitosti nemají. Na základě 

klinických zkušeností s dětmi, adolescenty a jejich rodinami z různých minorit začal 

koncipovat svůj pojem kulturní deprivace, který vymezil jako stav ztráty tradic, zvyků a 

pocitu přináležitosti ke kultuře, do níž člověk svým původem patří. Ve svých úvahách 

došel Feuerstein k názoru o zásadním významu „vstřebání“ kulturních hodnot pro dobrou 

schopnost adaptace a využívání kognitivního potenciálu v různých situacích a kulturních 

kontextech.(Májová, 2011) 

  

 Tyto zkušenosti ukazovali stále více na odlišnosti ve schopnostech imigrantů 

z různých kultur začlenit se do společnosti. V izraelských školách bylo vyučováno mnoho 

dětí, pro něž škola byla nesrozumitelným místem a učivo neuchopitelnou záležitostí. 

Z tohoto důvodu se izraelská vláda rozhodla tuto otázku systematicky řešit. Feuerstein i 

nadále pracoval s André Reyem. Přednášeli a pracovali na vývoji materiálů, které by se 

mohly používat právě pro překonávání kognitivních obtíží a školního neúspěchu 

imigrantů.  

  

 Instrumentální obohacování vzniklo postupně v průběhu let 1954-1970 ve vazbě 

na Feuersteinovy pelagicko-výzkumné aktivity. Postupně na sebe bralo podobu souboru 

výukových materiálů tzv. Instrumentů cílených na rozvoj konkrétních kognitivních 

dovedností. Původně se Instrumentální obohacování používalo jen pro práci s dětmi a 

mladými lidmi, kterým jejich kulturní zázemí komplikovalo školní vzdělávání. V 70. letech 

20. století pak ve spolupráci s americkými kolegy Feuerstein realizoval rozsáhlou studii, 

která dokládala přínosy Instrumentálního obohacování pro práci s adolescenty, kterým 

jejich kulturní a socioekonomické zázemí komplikovalo školní úspěšnost. V průběhu 80. 

a 90. let 20. století Instrumentální obohacování oslovilo učitele, psychology i rodiče 

prakticky po celém světě. V roce 1993 vzniklo středisko pro zvyšování učební kapacity 

ICELP (International Center for Enhancement of Learning Potential). Toto středisko má 

dnes tři významné oblasti zájmu: 1. vytváří metody, nástroje a výukové systémy pro 

podporu rozvoje myšlení, učení, kognitivních funkcí a intelektu. 2. realizuje výzkum 

v oblasti evaluace těchto nástrojů, metod a systémů a 3. provozuje rozsáhlou publikační, 

školící a lektorskou činnost. (Málková, 2008) 
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Jednotlivé části Feuersteinova díla graficky zobrazit následovně: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feuersteinova teoretická východiska a nástroje jejich praktické aplikace znázorněné 

pomocí metafory skrytého ledovce (přejato z: Burden 2000, s. 47; v češtině viz: Málková 2008, s. 23). 

 

5.2 Cíle Instrumentálního obohacování 

 

Autoři Instrumentálního obohacování charakterizují jeho hlavní cíl takto:  

„The major goal of Instrumental Enrichment is to increase the capacity of the human 

organism to become modified through direct exposure to stimuli and experiences 

provided by the encounters with life events and with formal and informal learning 

opportunities“ (Feuerstein a kol. 1980, s. 115, in Májová 2011). 

 

Hlavním cílem Instrumentálního obohacování je tedy vedení jedince ke 

kvalitnějšímu a samostatnějšímu učení a k co možná největší nezávislosti. Takto široce 

formulovaný cíl je dále specifikován v šesti cílech konkrétních (Feuerstein a kol. 1980, in 

Májová 2011): 
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1) Náprava deficitů kognitivních funkcí 

Zde se odráží skutečnost, že původně byl Feuersteinův program určen jedincům kulturně 

handicapovaným se záměrem napravovat jejich deficitní kognitivní funkce, zjištěné 

pomocí dynamických diagnostických postupů. Dnes se však Instrumentální obohacování 

využívá i u běžné populace, navíc bez využití dynamické diagnostiky. V tomto případě je 

proto přesnější hovořit spíše 

o všestranném rozvoji těchto funkcí než přímo o jejich nápravě. 

 

2) Tvorba mentálních reprezentací pojmů, rozšiřování slovní zásoby, vybavování 

strategiemi a objasňování vztahů nezbytných pro řešení úkolů 

v programu 

Tento cíl reflektuje obsahovou dimenzi instrumentů, které jsou záměrně vystavěny jako 

content-free, tj. nejsou vázané na konkrétní obor lidského poznání. K jejich řešení však 

dítě potřebuje ovládat určitý pojmový aparát, myšlenkové postupy atd. Feuerstein zde 

upřesňuje, že cílem není učit dítě pojmy a strategie samy o sobě, ale předávat pomocí 

nich prerekvizity myšlení a učení. 

 

3) Prostřednictvím formování učebních návyků podněcovat vnitřní motivaci k 

poznávání, subjektivně prožívanou jako potřebu poznávat a učit se 

Motivace je bezesporu jednou z prvních podmínek úspěchu při práci s jakýmkoli 

programem. Teoreticky by Instrumentální obohacování mělo napomáhat k formování 

adekvátních učebních návyků a prostřednictvím nich i podněcování vnitřní potřeby 

poznání. Feuerstein říká, že potřeba učit se, která je původně dána vnějšími okolnostmi, 

by se měla proměnit ve vnitřní touhu po poznání, aby dítě nepřistupovalo k učení, 

protože musí, ale protože chce a vidí, že je to pro jeho život ve škole i mimo ni užitečné 

(Feuerstein a kol.,1980, s. 116). Je nesporné, že tento cíl více než jiné závisí na 

osobnosti lektora. Instrumentální obohacování je sice charakterem svých úkolů pro děti 

obvykle velmi poutavé, dosáhnout shora formulovaného cíle, je však pedagogickým 

ideálem a v praxi úkolem nesmírně obtížným. 
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4) Prostřednictvím konfrontace s úspěchy a neúspěchy při řešení úkolů v 

programu podněcovat schopnost sebereflexe a vhledu do vlastních myšlenkových 

postupů 

U tohoto cíle Feuerstein upozorňuje nejen na důležitou roli učitele, ale také na roli 

skupiny. Díky vrstevníkům ve třídě se dítě učí konfrontovat své postupy a způsoby 

uvažování s jinými. Úlohou učitele je vést děti k introspekci, k zamýšlení se nad otázkami 

typu „Co?, Proč?, Jak?“. 

 

5) Podněcovat zájem o další úkoly v Instrumentálním obohacování 

Při aktivitách s Instrumentálním obohacováním hrozí nebezpečí, že dítě bude považovat 

plnění jednotlivých úloh za hru. Feuerstein před tímto varuje. Hovoří o tom, že i přes 

zábavný charakter některých úkolů (např. kreslené scénky v instrumentu Ilustrace, ale i 

mnohé další), není tento program koncipován jako nástroj pro hru. Naplňovat uvedený cíl 

znamená motivovat dítě k tomu, aby s Instrumentálním obohacováním pracovalo rádo, 

ale aby si vždy bylo vědomo, že při práci s tímto programem jde o cílené učení a 

poznávání vlastního myšlení. 

 

6) Přetvářet pasivní přístup k získávání poznatků na přístup aktivní 

Usilovat o tento cíl znamená bojovat s pasivitou. Snahou je, aby dítě dokázalo 

informace, kterých se mu dostává využívat, propojovat je, měnit, tvořit informace nové 

atd. Prakticky se jedná o probouzení motivace k všestranným individuálním mentálním 

aktivitám (rozvoj kritického myšlení, tvůrčí činnosti, metakognitivních dovedností apod.). 

 

5.3 Strukturní kognitivní modifikovatelnost 

 

Základním teoretickým východiskem Instrumentálního obohacování je teorie 

kognitivní strukturní modifikovatelnosti. Jedná se o vnitřně strukturovaný a terminologicky 

náročný systém. Teorie se věnuje otázkám vývoje a systematické podpory rozvoje 

kognitivních funkcí. Tato teorie usiluje, na rozdíl od jiných periodizujících teorií vývoje, o 

hledání a popis mechanismů, které se podílejí na utváření a strukturaci forem myšlení a 

intelektu a které zajišťují v průběhu vývoje člověka optimální fungování a rozvoj intelektu. 

Pojem strukturní nás odkazuje k proměnám poznávacích struktur ve smyslu navození 

jiných funkčních modalit. Jde o kvalitativní přetvoření poznávacího systému jedince, jež 
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se děje v důsledku rozvíjení kognitivních funkcí.(Májová, 2011) Kognitivní – označuje víru 

R. Feuersteina v důležitost kognitivního vývoje. Podle Feuersteina není důležité chování, 

ale to, co je za ním. Modifikovatelnost vyjadřuje Feuersteinovo hluboké přesvědčení, že 

struktura kognitivních funkcí každého jedince a formy jeho myšlení jsou modifikovatelné. 

Modifikovatelnost je vlastnost lidského intelektu, která se neobjevuje automaticky, ale 

vzniká ve vazbě na specifické formy interakce dítěte a osob v jeho okolí.(Málková, 2008) 

Strukturní kognitivní modifikovatelnost stojí na třech pilířích (tamtéž): 

1. Oblast osobních přesvědčení o potencialitě člověka neustále se rozvíjet 

2. Oblast významu kulturní transmise pro rozvoj poznávacích funkcí 

3. Oblast operacionalizací myšlenkového procesu a deficitů kognitivních funkcí 

 

 Pojem kognitivní modifikovatelnost tvoří ve Feuersteinově díle základní pilíř, 

bazální úroveň. Pohybujeme se zde v rovině pojmů jako modifikovatelnost, autoplasticita, 

potencialita, tendence učit se. Všechny tyto pojmy vyjadřují postoj R. Feuersteina 

k dětem a dospělým, kterým jejich životní podmínky nebo fyzická výbava komplikují 

školní vzdělávání nebo uplatnění a integraci ve společnosti. Víra v modifikovatelnost 

člověka a jeho potencialitu či nastavení neustále se učit a rozvíjet otevírá možnost 

porozumět do hloubky i oblastem ostatním. (Málková, 2008)  

 

„Věříme, že člověk je měnitelný. Svobodně jsme připustili, že přesvědčení není vědecký 

pojem. Vědci nejsou rádi konfrontováni s pojmem „věřím“. Pokud někdo věří nebo nevěří, 

je to jeho přání, ale nevychází to z dat a důkazů ostatních věcí, které vědci uznávají. 

Proč jsme použili postulátu, kterému věříme? Náš důvod je velmi důležitý: přesvědčení je 

zevšeobecněno potřebou, byla tu drtivá potřeba. (...) Můj systém potřeb mi přikazoval, 

abych nevyhledával omezení, ale věřil, že člověk může být změněn. A dokázat to, bylo 

aktem přesvědčení. (...) Uvěřili jsme v něco, co nebylo všemi akceptováno (a dodnes o 

tom mnozí pochybují) - že člověk může být modifikován bez ohledu na svůj věk. (...) 

Mluvíme o lidské modifikovatelnosti jako o něčem, co samo o sobě může mít vliv 

v každém věku. Neexistují kritická období, jak si minulí i současní vědci mysleli a myslí. 

(...) Vyhledávání empirických důkazů pro lidskou činnost se stalo zásadním zdrojem naší 

práce pro vytváření budoucích hypotéz, pro sledování toho, co nám umožňuje popsat 

prvky kognitivních funkcí (...) a jaký způsob modifikovatelnosti je potřebný, aby podpořil a 

rozvinul vyšší úrovně dovedností.“ (Feuerstein 2006, s. 12-13,in Málková, 2008) 
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 Zkušenost zprostředkovaného učení (dále ZZU) tvoří jednu z nejvýznamnějších 

prvků teorie strukturní kognitivní modifikovatelnosti. Mediací se rozumí formy interakce 

dítěte a dospělých v jeho okolí pro formování modifikovatelné struktury kognitivních 

funkcí. Feuerstein spojuje kvalitu zprostředkujících interakcí v určité kultuře či 

společenství s přítomností kulturní transmise. Pojem ZZU je ve Feuersteinově díle 

klíčovým výkladovým pojmem pro osvětlení a odlišení fenoménů kulturního handicapu a 

kulturní odlišnosti. (Málková, 2008) 

 

 Ve Feuersteinově pojetí je kulturně odlišný jedinec osoba, která se ocitá v 

prostředí nové kultury (kulturu zde musíme chápat v nejširším slova smyslu), může zde v 

rámci svého fungování vykazovat určité deficity v oblasti kognitivních funkcí, ale 

předpokládá se, že je zvládne poměrně rychle překonat a na nové prostředí se 

adaptovat, neboť umí těžit ze zkušeností i z učení. Je to jedinec, který měl ve svém 

původním kulturním zázemí dostatek zážitků zprostředkovaného učení (Feuersteina kol. 

1999 in Májová citace). Kulturně handicapovaný jedinec je oproti tomu ten, komu se 

zkušenosti zprostředkovaného učení v dostatečné míře nikdy nedostalo. Feuerstein říká, 

že tito lidé jsou konfrontováni se světem v modu „tady a teď“, bez schopnosti používat 

mentální nástroje přenosu zkušeností z jednoho prostředí či situace do jiných podmínek 

(in Kozulin 1998). Příčinu vidí v narušení procesu mediace, kdy rodiče nebo jiní blízcí, 

mu výše popsané zprostředkující zážitky související s kulturní identitou adekvátním 

způsobem neposkytovali. V důsledku toho jeho kognitivní systém postrádá kapacitu těžit 

jak z každodenních, tak i z formalizovaných forem učení či zkušeností a není nastavený k 

adaptaci v různých kontextech.(Májová, 2011) 

 

 Třetí oblast strukturní kognitivní modifikovatelnosti tvoří pojmy kognitivní mapa a 

deficity kognitivních funkcí. Feuersteinův zájem o kulturní a sociální aspekty vývoje 

kognitivních funkcí sleduje od počátku otázky pedagogických implikací poznatků o 

mechanismech utváření struktury poznávacích funkcí člověka. (Málková, 2008) 

Feuerstein zastává názor, že pokud chceme vytvořit nástroj na rozvoj myšlení, musíme 

nejprve popsat, strukturovat a hodnotit poznávací procesy, to znamená odhalit oblasti, ve 

kterých je struktura intelektu daného člověka oslabená či nefunkční. Klíčovým pojmem je 

zde kognitivní mapa.  
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5.4 Kognitivní mapa 

Kognitivní mapa je důležitý způsob, jak vytvářet představu mezi úkoly, jejich 

charakteristickými rysy a řešením těchto úkolů tak, jak k nim přistupují jednotliví řešitelé. 

Tento koncepční model není mapou v topografickém smyslu slova, ale nástrojem, který 

umožňuje zjistit specifický problém oblastí a vyvolat změny v odpovídající dimenzi. 

Kognitivní mapa popisuje mentální činnosti v termínech sedmi parametrů, které nám 

dovolují analyzovat a interpretovat výkony subjektu. Kognitivní mapa představuje 

hypotetický model, který: (Málková, 2008) 

 umožňuje analýzu, kategorizaci a popis procesu myšlení a výkonů člověka 

 umožňuje odlišovat kvalitativně rozdílné fáze, obsahy a operace procesů, 

které užívá lidské myšlení 

 tvoří výchozí model pro strukturaci didaktických materiálů IO 

 tvoří základ pro strukturaci obsahu IO tzn. pro tvorbu odlišných úrovní 

složitosti a náročnosti obsahu tohoto programu 

 

Feuerstein (1991) upozorňuje na to, že výuka se musí účelně vztahovat jak na 

potřeby žáka, tak na potřeby úkolu. 

Kognitivní mapu určuje 7 parametrů, každý z těchto parametrů pak umožňuje 

charakterizovat a popisovat jednotlivé kognitivní úkony nebo myšlenkové procesy 

(Feuerstein a kol. 1980, in Málková 2008)  

 

Parametry kognitivní mapy: 

Obsah:  

Aby klient uspěl v plnění úkolu, musí pro něj obsah zadání být přiměřeně neznámý a 

současně srozumitelný. Velmi známé nebo nesrozumitelné obsahy nemobilizují aktivitu 

řešitele. 

Operace: 

Operace můžeme chápat jako zvnitřněný, organizovaný, koordinovaný soubory 

mentálních činností. V analýze mentálních úkonů, je třeba definovat přesnou povahu 

implicitní operace. Operace mohou být v rozsahu od jednoduchého porovnávání a 

identifikace objektů až po složitější činnosti, jako je třídění, sériování, logické násobení a 
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podobně. Kromě toho mohou operace být aplikovány na stávající informace, nebo 

mohou samy o sobě vyžadovat vytvoření nových údajů, které nejsou bezprostředně 

obsaženy v současném informačním repertoáru jednotlivce, stejně jako v případě 

sylogismů, analogického, či deduktivního uvažování.  

 Modalita: 

Myšlenková činnost může být vyjádřena rozličně: slovně, číselně, ilustracemi, symboly… 

nebo kombinací těchto forem. Zdatnost v používání různých modalit se liší podle 

příslušnosti k etnicky, socioekonomicky či kulturně definovaným skupinám. 

Existuje mnoho kódů a metalingvistické způsoby komunikace s běžnými znaky, které 

jsou zcela odděleny od obsahu. Je nutné určit, ve kterém z těchto způsobů mentální akt 

probíhá. Modalitní komunikace zahrnuje diferenciaci různých senzorických nebo 

motorických systémů, které umožňují poměrně složité psychické procesy, které probíhají 

i přes omezení některých forem (např. znakový jazyk a gesta). Účinnost specifických 

způsobů komunikace se může lišit mezi různými etnickými, socioekonomických a 

kulturních skupinami nebo jednotlivci, v závislosti na úrovni jejich fungování a speciálních 

nedostatků.  

Pseudo-totální selhání v reakci na analogii prezentované v číselné podobě, nebude 

nutně odrážet neschopnost zvládnout analogie jako takovou, protože se může ukázat 

jako schopné používat tyto operace, když se způsob prezentace změní na obrazovou 

nebo slovní.  

Fáze: 

Čtvrtý parametr se zabývá fází, ve které konkrétní mentální akt probíhá. Mentální akt 

může být široce rozdělen do tří fází: vstup, zpracování a výstup. Tyto fáze jsou vzájemně 

propojeny a role jednotlivých fází může být posuzovány ve vztahu k ostatním.  Fáze je 

důležitým parametrem při analýze mentálního jednání v tom, že pomáhá lokalizovat zdroj 

chybných odpovědí.  

Úroveň abstrakce: 

Úroveň abstrakce vyjadřuje míru, s níž jsou elementy, na kterých konkrétní operace 

staví, vzdálené od původního vnímaného objektu nebo události. Může být vyjádřena na 
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stupnici od jednoduchých operací, kde se pracuje přímo s objekty nebo událostmi, přes 

operace na vyšší úrovni abstrakce k myšlenkovým procesům, kde probíhá klasifikace 

hypoteticky. 

Úroveň složitosti: 

Vyjadřuje kvalitu a kvantitu jednotek informací, které jsou nutné k realizaci určitého úkolu. 

Kvalita jednotek je vyjadřována úrovní jejich novosti a známosti. 

Úroveň náročnosti a výkonnosti: 

Feuerstein považuje tento parametr za „ výjimečný“ a kvalitativně i kvantitativně odlišný 

od předchozích. Tento parametr může být ovlivněn každým předcházejícím. Feuerstein 

upozorňuje, že je třeba rozlišovat mezi výkonností člověka a jeho kapacitou dosahovat 

určité výkony. Stírání těchto rozdílů patří mezi nejčastější chyby v psychologické 

diagnostice. Feuerstein říká, že úspěch při řešení určitého úkolu je ovlivněn různými 

faktory. Povaha a důležitost vlivu těchto faktorů na výkonnost jedince může být značně 

mírou automatizace mentálního úkonu a úrovní jeho rozvoje. 

Podobně problematické je podle Feuersteina i uvažování o motivaci jako zdroji nižší 

úrovně fungování kognitivních funkcí. Výkonnost např. často určuje obeznámenost s 

úkolem. Z tohoto důvodu se při řešení instrumentů věnuje mnoho času přípravě řešení a 

seznámení s úkoly. Všechny instrumenty obsahují obrázek chlapce s poznámkou 

„nechte mě chvilku, já si to rozmyslím“. Výkonnost ve Feuersteinově pojetí vyjadřuje 

důraz na trénink nebo dostatek příležitostí k seznámení se s obsahy, modalitami… 

 (Feuerstein a kol. in Málková 2008: 49-57, Materiály ke kurzu FIE 2011 vedeného 

PaedDr. Evou Váňovou) 

5.5 Deficity kognitivních funkcí v pojetí R. Feuersteina 

 

Popisované deficitní kognitivní funkce jsou výsledkem nedostatečné zkušenosti 

zprostředkovaného učení. Deficitní funkce poskytují prostředky pro porozumění tomu, 

proč jedinci v určitých kognitivních situacích selhávají.  

Školní neúspěchy jsou často mylně připisovány nedostatečným vědomostem 

nebo, a to je ještě horší, nízkému intelektu. Program Instrumentálního obohacování má 
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tedy za úkol opravit a přestavět tyto funkce tak, aby jedinec dokázal tyto situace lépe 

zvládat a byl úspěšný. Často přehlíženým faktem je skutečnost, že deficit nemusí být 

nutně na operační úrovni nebo konkrétním obsahu myšlenkového procesu. Problém tkví 

v dílčích funkcích, na nichž závisí úspěšnost v kognitivním úkolu. 

Zdroje informací týkající se deficitů kognitivních funkcí pramení z životních osudů 

kulturně deprivovaných dětí, nashromážděných pomocí dynamického testování metodou 

LPAD (dynamické testování potenciálu učení).  LPAD má za úkol hlubší probádání 

struktury kognitivních funkcí. Pomáhá nahlédnout do vztahu mezi dílčími kognitivními 

funkcemi, testovaným žákem a jeho výsledky. 

Autoři netvrdí, že výčet deficitních funkcí je kompletní nebo konečný. Naopak 

popis dílčích funkcí vyžaduje doplnění a zpřesnění. V této kapitole jsou popsány alespoň 

základní vlastnosti kulturně deprivovaných jedinců. 

Žádná z definic deficitů, jak je popsána, se nemusí objevit v celku, může 

vystihovat jedince jen částečně. Některé vlastnosti se u jedince mohou objevit, zatímco 

jiné mohou chybět. 

Deficitní funkce nejsou nutně považovány na za část myšlenkového procesu, která 

zcela chybí, spíše jsou koncipované jako prvky, které jsou oslabené a zranitelné. Velkou 

roli hraje také fakt, že jedinci tyto prvky mohou mít zastoupeny v dobré míře, chybí jim 

však schopnost nakládat s nimi ekonomicky a efektivně.  

Mentální akt autoři dělí na tři základní fáze: vstup, výstup a zpracování. Deficitní 

kognitivní funkce jsou pak prezentovány jako nedostatečnost právě v těchto kategoriích 

na fázi vstupu, výstupu a zpracování, dále ještě přidávají faktor afektivně motivační.  

Autoři dále uvádějí výčet deficitních funkcí a jejich rozdělení podle jednotlivých 

kategorií: 

1) Deficitní kognitivní funkce na úrovni vstupu: 

a. Nezřetelné a povrchní vnímání informací 

b. Impulsivita, neplánované a nesystematické chování v situacích vyžadujících 

úsudek a zkoumání okolní reality 
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c. Nedostatečné nebo omezené verbální nástroje a pojmy, které ovlivňují 

rozlišování, členění a verbální schopnosti 

d. Nedostatečná nebo chybějící schopnost prostorové orientace se zahrnutím 

absence stabilního referenčního systému pro uchopení prostoru 

e. Nedostatečná nebo deficitní schopnost zachování konstantních 

charakteristik (tvaru, velikosti, počtu, orientace) 

f. Nedostatečná nebo deficitní potřeba preciznosti a pečlivosti 

g. Nedostatečné nebo deficitní používání dvou zdrojů informací zároveň 

2) Deficitní kognitivní funkce na úrovni zpracování: 

a. Nedostatky ve vnímání přítomnosti aktuálního problému a následně i ve 

schopnosti problém definovat 

b. Neschopnost vybírat relevantní oproti irelevantním klíčům k definování 

problému 

c. Nedostatečné nebo deficitní spontánní srovnávací chování 

d. Omezená kapacita mentálního pole (představuje omezený počet jednotek, 

které mohou být simultánně zpracovány anebo se kterými může jedinec 

simultánně manipulovat) 

e. Nedostatečné nebo deficitní sumativní chování 

f. Deficity v projekci virtuálních vztahů 

g. Nedostatečná potřeba vyhledávat nebo vytvářet přesvědčivé, logické 

důkazy. 

h. Nedostatečná interiorizace 

i. Nedostatečné plánování chování 

j. Epizodické uchopení reality 

k. Nedostatečné strategie pro testování hypotéz 
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l. Nedostatečné hypotetické a deduktivní myšlení 

m. Nedostatečnost určitých kognitivních kategorií z důvodu absence jejich 

označení ve slovníku jedince nebo z důvodu obtíží na úrovni vyjadřování 

těchto označení 

 

3) Deficitní kognitivní funkce na úrovni výstupu: 

a. Impulsivita ve fázi odpovědi, která ovlivňuje charakter komunikace s okolím 

b. Egocentrické komunikační modality (egocentrická komunikace neumožňuje 

dítěti vnímat partnera v komunikaci jako odlišného od něho samého) 

c. Konstrukce odpovědí na bázi pokus-omyl 

d. „Zablokování“ bloky v komunikaci (typicky následuje řešení pomocí pokus-

omyl postupů) 

e. Deficity ve vizuálním přenosu 

f. Nedostatek nebo poškození potřeby preciznosti a adekvátnosti 

v komunikaci odpovědí na problémové situace či úkoly 

4) Deficitní kognitivní funkce na úrovni afektivně-motivačních faktorů 

a. Nejčastěji se týká negativních postojů k učení, k neznámým situacím a 

sebepojetí 

Je třeba brát v úvahu, že jednotlivé fáze jsou vždy propojené, vzájemně se ovlivňují a 

nelze je proto vnímat odděleně. Mezi fázemi existují spletité vztahy, fáze se mohou i 

překrývat. Elaborace má v kognitivním procesu centrální pozici. V každodenním životě 

hraje důležitější roli než vstup a výstup. Pokud má totiž jedinec dobrou úroveň právě této 

fáze, může se mu podařit obejít nedostatečnosti ve fázích zbývajících. Problematické 

nebo nefunkční chování na úrovni vstupu nebo výstupu často zabraňuje nebo komplikuje 

odhalení skutečné kvality či kapacity elaboračních procesů jedince. (Feuerstein R. and 

kol.,1980)  
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5.6 Zkušenost zprostředkovaného učení 

 

Zkušenost zprostředkovaného učení (Mediated Learning Experience, MLE) je název 

pro edukační intervenci, která vytváří a rozvíjí SCM. Tento typ intervence je možné 

chápat z pohledu skupiny jako předávání kultury. Z pohledu jednotlivce, tedy v užším 

slova smyslu, je tato metoda popsána jako typ učení, při kterém druhý člověk, 

zprostředkovatel, aktivně vstupuje mezi podněty prostředí a dítě, s cílem vytvářet trvalé 

změny v jeho myšlení. MLE se liší od ostatních typů edukačních situací. I vysoce kvalitní 

formální edukace, která je pro děti s vysokou SCM zdrojem velkého obohacení, nemusí 

mít charakteristiky MLE. MLE můžeme od jiných typů edukační činnosti odlišit na základě 

tří kritérií, které MLE musí vždy splňovat: 

1. Intencionalita a vzájemnost. Toto kritérium je pro MLE klíčové. Zprostředkovatel 

(učitel) musí mít jasnou intenci chtít vstoupit mezi dítě a podněty zprostředkujícím 

působením. Zprostředkovatel vybírá podněty, přizpůsobuje jejich modalitu, 

intenzitu, pořadí atd. ve stálé interakci s dítětem tak, aby podnítil dítě k jejich 

zpracování cíleným směrem. Dává přitom dostatečný prostor pro aktivitu a 

iniciativu dítěte. Sleduje dítě při práci a dává pozor na to, zda dítě podněty 

skutečně vnímá a zda s nimi pracuje správným způsobem, potvrzuje správná 

řešení a vede dítě ke společnému vyjádření. Tímto vytváří zprostředkovatel 

atmosféru úzké spolupráce a vzájemnosti. Je velmi důležité, aby zprostředkovatel 

dovedl dítě až k cíli, tedy k vyřešení úkolu.  

2. Transcendence je cílená snaha zprostředkovatele překročit úzký rámec situace. 

Jedná se o tzv. přemostění. Intervence má vést k tomu, aby dítě vědomě rozšířilo 

dané řešení na analogické příklady. Kritérium transcendence se však neomezuje 

pouze na analogické příklady řešení úkolu, ale má hlubší význam. 

Zprostředkovatel uvádí dítě do širšího kulturního a historického rámce, což je 

velmi důležitým momentem rozvoje SCM. 

3. Zprostředkování smyslu je třetím základním kritérium. Jde o emoční náboj, 

kterým zprostředkovatel zprostředkování uskutečňuje. Díky tomu dítě přejímá 

významnost předávané informace a ztotožňuje se s ní. Učení doprovázené 

intenzivním emočním zabarvením, je obvykle velmi účinné. Z hlediska SCM je 
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emoční složka důležitým energickým momentem, který uvádí do pohybu celý 

kognitivní proces. 

 

Ostatní parametry jsou také velmi významné, ale jejich výběr nemusí být napříč různými 

podobami zprostředkujících interakcí vyčerpávající.  Mezi další kritéria patří:  

 Zprostředkování ovládání chování – jedná se o pomoc při vytváření žákovy 

autoregulace chování, nezávislosti na vnější kontrole, práce bez impulzivity a 

budování pocitu důležitosti vlastního procesu práce 

  Zprostředkování vnímání kompetence – vytváření podmínek, které rozvíjejí 

schopnosti, zručnost a další dovednosti a ve kterých bude žák schopný zvládnout 

dané úkoly. Pomoc s budováním kladného pohledu na sebe samého. 

  Zprostředkování sdílení – má silnou emoční stránku, prohlubuje a učí spolupráci 

 Zprostředkování hledání, stanovení a dosahování cílů – uvědomění si, že 

nejednáme náhodně, ale svým chováním sledujeme určitý cíl a záměr 

  Zprostředkování přijímání výzev, novosti a komplexnosti – vycházet vstříc 

novým, neobvyklým a náročným situacím a podnětům 

  Zprostředkování vědomí schopnosti se měnit – víra v možnost změny jako 

projevu lidství 

 Zprostředkování pocitu sounáležitosti – pocit, že člověk někam patří, je 

základem vnímání sebe samého ve vztahu k druhým lidem 

 Zprostředkování hledání pozitivní alternativy – přesvědčení, že je něco možné, 

přináší události a aktivity, které možné přeměňují v reálné 
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5.7 Práce s instrumenty 

 

 FIE (Feuerstein´s Instrumental Enrichment) je program, který je užíván po celém 

světě jako pracovní nástroj pro rozvoj kognitivních schopností u dětí i dospělých. FIE 

program se úspěšně používá jako: 

 

- programy pro děti se specifickými potřebami, 

- kognitivní rehabilitace u lidí po zranění mozku a psychiatrických pacientů 

- podpůrné programy pro zlepšení učení pro imigranty a kulturní minority 

- obohacující programy pro podprůměrné, průměrné i nadané děti 

- profesionální programy v průmyslovém, vojenském a obchodním sektoru 

(Feuerstein, 1980). 

Instrumentální obohacování sestává z více než 500 stránek cvičení „tužka a 

papír“, rozdělených do dvaceti instrumentů. Každý instrument je zaměřen na specifický 

kognitivní deficit. Feuerstein (1980) doporučuje, aby frekvence byla 3–5 hodin týdně po 

dobu dvou let. V praxi se většinou setkáváme s méně náročnou aplikací. Je možné 

pracovat s jednotlivci i s celými skupinami. Skupinové použití metody má velkou výhodu 

ve sdílení postupů práce, názorů na řešení úkolů i vytváření aplikací v běžném životě. 

 Mottem celého programu je věta „ Nechte mě chvilku, já si to rozmyslím“, která 

odkazuje na snahu překonávat impulsivitu při řešení problémových situací a také 

zdůrazňuje význam individuální časové potřeby každého člověka při řešení náročných 

úkolů. ( Málková, 2008)  

  

Instrumentální obohacování se doporučuje dětem od 8 let, limit pro horní hranici 

neexistuje. Pro děti mladší 8 let existuje verze označovaná jako Instrumental Enrichment 

Basic. Program nevyžaduje žádné speciální dovednosti, v počátcích práce s programem 

je třeba pouze alespoň minimální úroveň vizuomotorické koordinace.  

  

Volba instrumentů, ze kterých lektor sestaví vlastní intervenční program pro své 

žáky, závisí na aktuální struktuře kognitivních funkcí, míře deficitních kognitivních funkcí 

a výukových potřebách žáků. V této kapitole uvedeme pouze výčet jednotlivých 
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instrumentů. Blíže se budeme věnovat pouze těm, které jsem využila v intervenčním 

programu pro seniory. 

 

Dělení instrumentů standardní řady: 

FIE I 

Uspořádání bodů 

Orientace v prostoru I 

Porovnávání 

Analytické vnímání 

Ilustrace 

Kategorizace 

 

FIE II 

Početní řady 

Rodinné vztahy 

Vztahy v čase 

Instrukce 

 

FIE III 

Orientace v prostoru II 

Tranzitivní relace 

Sylogismy 

Vzory ze šablon 
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PRAKTICKÁ ČÁST 
 

6. PROGRAM INSTRUMENTÁLNÍHO OBOHACOVÁNÍ V PRAXI (ROZVOJ 

KOGNITIVNÍCH SCHOPNOSTÍ U SENIORŮ) 
 

"We believe that human beings are modifiable during the entire course of their lifetimes and can 

create wonderful changes even at advanced ages." 

 (Raven Feuerstein) 

 

Teoretická příprava byla východiskem pro kvalitativní výzkum využití programu 

Instrumentální obohacování v práci se seniory. Během výzkumu jsem sledovala, jak se 

teoretické poznatky odráží v praxi, zda je vůbec vhodné využívat tento program u 

seniorů, jaká to nese omezení a zda bude patrná nějaká pozitivní změna, které si 

všimnou buď oni sami, nebo jejich blízké okolí. Výstup z výzkumu by měl být přínosem 

organizacím, které se péči o seniory věnují.  

V České republice se tento program začíná pomalu dostávat do povědomí 

odborné veřejnosti. Většina výzkumů, která byla dosud provedena, se však týkala dětské 

populace. Touto cestou bych ráda rozšířila pole působnosti Instrumentálního 

obohacování také na skupinu seniorů, u nichž můžeme pozorovat oslabení kognitivních 

funkcí ať už vlivem počínající demence nebo involučních procesů vůbec. Chtěla bych 

upevňovat myšlenku strukturní kognitivní modifikovatelnosti, probouzet víru ve změnu 

k lepšímu a pozitivní přístup v práci se seniory. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o výzkum kvalitativní, byly hlavní výzkumné otázky 

formulovány takto:   

1. Je program Instrumentálního obohacování uplatnitelný při práci se 

seniory? Ve výzkumné části se budu snažit popsat průběh práce 

s Instrumenty a poukázat na specifika a úskalí při práci s touto věkovou 

skupinou. 
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2. Jaký vliv bude program mít na rozvoj kognitivních schopností těchto 

lidí?  Na tuto otázku se budu snažit odpovědět jednak analýzou 

prostřednictvím případových studií a dále srovnáním výsledků kognitivního 

testu získaných před a po absolvování tohoto programu. 

6.1 Časové zaměření kvalitativního výzkumu 

 

Po peripetiích, které se týkaly hlavně nalezení vhodného vzorku lidí (nebylo 

snadné sehnat organizaci, kde by byli ochotni vytvořit skupinu lidí na dobu cca šesti 

měsíců), byl výzkum zahájen v dubnu 2012 a trval do konce října 2012. S klienty jsem se 

setkávala jednou týdně na skupinových i individuálních hodinách. Po skončení hodiny 

jsem většinou trávila ještě 2-3 hodiny rozhovory s klienty na pokojích nebo ošetřujícím 

personálem. Do časové dotace výzkumu nesmím zapomenout započítat přípravu 

samotných hodin Instrumentálního obohacování a absolvování výcviku FIE I v loňském 

roce pod vedením PaedDr. Evy Váňové. 

6.2 Výběr vzorku pro výzkum  

 

 Do studie bylo zařazeno celkem 8 seniorů z původních 12. Dva lidé během 

výzkumu zemřeli, jedna účastnice odmítla v programu pokračovat a jedna klientka byla 

přestěhována do jiného zařízení. Výzkum jsem prováděla v Domově pro seniory 

v Pelhřimově. Sedm účastníků byli klienti Domova. Jedna klientka docházela na hodinu 

externě. Výzkumu se zúčastnily samé ženy, muži o zařazení do programu nejevili zájem. 

Pro představu o vzorku přikládám krátký přehled účastníků programu. Pro výzkumné 

záměry byla samozřejmě změněna jména. Pro účely studie byly vybrány 4 ženy, u 

kterých bylo diagnostikováno lehké poškození mozkových funkcí a tři ženy, u kterých 

bylo diagnostikováno pokročilé až těžké postižení kognitivních funkcí. Klienti byli do 

výzkumu vybráni na základě Dotazníku MMSE II a doporučení rehabilitační sestry, která 

je s klienty v každodenním kontaktu. 
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Paní Andrea 85 let, lehké poškození kognitivních funkcí, základní vzdělání 

paní 

Bohuslava 

81 let, lehké poškození kognitivních funkcí, základní vzdělání 

paní Cecilie 72 let, lehké poškození kognitivních funkcí, vysokoškolské 

vzdělání 

paní 

Drahomíra 

79 let, lehké poškození kognitivních funkcí, středoškolské 

vzdělání 

paní Eva 86 let, pokročilé poškození kognitivních funkcí, středoškolské 

vzdělání 

paní 

Františka 

76 let, pokročilé poškození kognitivních funkcí, základní 

vzdělání 

paní Gabriela 83 let, těžké poškození kognitivních funkcí, základní vzdělání 

paní Hana 85 let, zdánlivě těžké poškození kognitivních funkcí (v průběhu 

kurzu se však ukázalo, že trpí „pouze“ těžkou vadou sluchu), 

základní vzdělání 

 

6.3 Metody provádění kvalitativního výzkumu  

 

Ve výzkumu byla použita metoda případové studie, ve které jde o zachycení 

složitosti případu, popis vztahů v jejich celistvosti. Případové studie jsou zaměřené na 

hledání relevantních ovlivňujících faktorů a na interpretaci vztahů, lze je použít pro 

ilustraci jevu, porozumění, exploraci, popis nebo jako metastudii. (Hendl, 1999) 

Konkrétně se bude jednat o studie několika klientů, kdy se popisují a analyzují vzorce 

hlavních aspektů života a provádí se jejich komparace. Obvykle se jedná o popis, ale lze 

testovat i určité hypotézy nebo zkoumat specificky zaměřené otázky. Informace byly 

získány přímým pozorováním v hodinách Instrumentálního obohacování, rozhovory 

s klienty a rehabilitační sestrou, která je s klienty v každodenním kontaktu. Pro doplnění 

znalostí o dané problematice bylo využito studium odborné literatury a neformálních 
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rozhovorů s klienty v Domově. Výsledky dosažené jmenovanými metodami budou 

shrnuty v závěrečné diskuzi.  

Další metodou hodnocení přínosu metody IO (Instrumentální obohacování) pro 

práci se seniory se stalo kvalitativní zhodnocení položek v Addenbrookském kognitivním 

testu. Hodnocení jednotlivých položek bych ráda vztáhla k jednotlivým kognitivním 

funkcím, které chci u klientů cíleně rozvíjet. Bez této analýzy „testového“ materiálu by dle 

mého názoru nebylo možné dosažené výsledky opřít o konkrétní teoretické základy. Test 

byl frekventantům zadán před a po ukončení tréninku a výsledky kvalitativně 

zhodnoceny.  

Pro tvorbu programu a sepsání krátkých případových studií jsem využila také 

technik vycházejících z učení R. Feuersteina: kognitivní mapu a popis deficitů 

kognitivních funkcí u klientů, s nimiž jsem pracovala. 

 Addenbrookský kognitivní test je neuropsychologickou baterií určenou pro 

zachycení jedinců s podezřením na syndrom demence. Mezi ostatními screeningovými 

metodami má významné postavení zejména z důvodu možnosti rychlého získání řady 

informací jak o celkovém kognitivním stavu pacienta, tak i o základních kognitivních 

doménách (pozornost a orientace, paměť, slovní produkce, jazyk, zrakové prostorové 

schopnosti). Addenbrookský kognitivní test v sobě zahrnuje celou metodu Mini-Mental 

State Examination a nové položky, které zvyšují senzitivitu testu k zachycení časných 

stádií demence. Časové požadavky na administraci i vyhodnocení umožnují test používat 

i neuropsychology v odborné medicínské praxi. (PSYCHIATRIE, ROČNÍK 15, 2011, ČÍSLO 3) 

 

6.4 Průběh výzkumu  

 

Hodiny Instrumentálního obohacování probíhaly v domově pro seniory 

v Pelhřimově. Před samotným zahájením kurzu bylo nutné sestavit skupinu účastníků, 

která bude ochotná a hlavně motivovaná se výzkumu zúčastnit. Před tím, než kurz začal, 

probíhaly motivační rozhovory s případnými účastníky. Bavili jsme se o tom, co by tento 

program mohl přinést za pozitiva nebo co naopak bude vyžadovat od nich samotných. 

Vyjasnili jsme si, o jaký druh činnosti půjde a co bude náplní kurzu. Tyto nezávazné 

motivační rozhovory jsem vedla s klienty Domova na pokojích.  Když bylo vybráno cca 25 

účastníků, proběhla konzultace s ošetřujícím personálem a výběr byl zúžen na 12 
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dobrovolníků. Bylo mi totiž dovoleno pracovat pouze s klienty, kteří nemají vážné 

pohybové obtíže. Těchto 12 účastníků jsem pak ještě jednou oslovila a domluvili jsme 

bližší informace, jako kde a kdy se budeme scházet. První hodina Instrumentálního 

obohacování proběhla počátkem května 2012 a dále pravidelně každý týden. 

6.4.1 Kvalitativní popis položek Addenbrookského kognitivního testu  
 

Addenbrookský kognitivní test, jež přikládám v příloze, sestává z pěti hlavních 

subtestů. Pokusím se nyní zhodnotit jednotlivé jejich položky a popsat, které kognitivní 

funkce testují a zda tyto funkce budou explicitně rozvíjeny v hodinách Instrumentálního 

obohacování (v textu je budu pro lepší orientaci označovat tučně). Některé položky jsou 

pro naši studii významnější (očekávám v nich zlepšení po absolvování FIE) a budu se jim 

proto věnovat více, jiné jsou jistě významné pro diagnostiku počínající demence, avšak 

absolvování programu FIE na lepší výsledek v těchto položkách nebude mít velký vliv: 

K úspěšnému splnění úkolu číslo 1 – Orientace, metoda FIE jistě povede. Větší 

posun v této oblasti se však projeví pouze u klientů, kteří trpí středním až těžkým 

poškozením kognitivních funkcí (úkoly zkoumají pouze orientaci v nejzákladnějších 

údajích). Pozorovaná změna u více respondentů by mohla nastat, kdyby v tomto 

subtestu byl kladen důraz na orientaci ve smyslu orientace v prostoru v užším slova 

smyslu. Potom bychom jistě zaznamenali zlepšení u většiny absolventů FIE. 

V úloze číslo 2 – Paměť-zapamatování, má klient za úkol udržet v krátkodobé 

paměti tři slova, která se pravděpodobně běžně vyskytují v jeho okolí. Po absolvování 

FIE by si klienti měli být schopni vytvořit např. vizuální obraz daného předmětu nebo 

jinou strategii zapamatování, důležité je, že o způsobu zapamatování (strategii) vůbec 

přemýšlí.  

3. úkolem je Pozornost a počítání. Na úrovni výstupu se klienti v programu FIE učí 

zůstat klidní, předcházet psychickému bloku navzdory tomu, že je úkol na první 

pohled může vylekat svou obtížností. Dále se učí přemýšlet před tím, než řeknou 

odpověď a zaměřit pozornost na úkol. Tyto nabyté dovednosti by klienti při plnění 

úkolu měli dokázat využít. 

Úlohy číslo 4, 5 a 6 souvisí s tím, co již bylo řečeno o předchozích úkolech ze 

subtestu paměť, tedy využití tvorby strategií pro zapamatování. V úloze šest se navíc 
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může projevit zájem spontánně vyhledávat nové informace a zajímat se o současné 

dění kolem nás. Tento zájem a dejme tomu spontánní zvídavost se budu snažit 

v hodinách FIE cíleně rozvíjet. 

Na úlohu číslo 7 – Slovní produkce, jistě bude mít vliv práce s instrumentem 

Kategorizace. Klienti budou vedeni k tomu, vytvářet jednotlivé kategorie a netěkat od 

jedné oblasti ke druhé. Navíc se budeme zaměřovat na přesné a neimpulzivní 

poslechnutí zadání. Dále budou trénováni v tom, aby postupovali přesně podle instrukce, 

tedy nevyjmenovávali slova se stejným slovním základem. Metoda Instrumentálního 

obohacování má na slovní produkci obecně velký vliv a její přínos na rozvoj řečových 

kompetencí docení všichni klienti bez ohledu věk a vzdělání. 

Úlohy 8 až 13 se týkají jazykových dovedností ve smyslu výslovnosti, porozumění 

psanému textu a schopnost čtení. Tyto dovednosti v programu explicitně rozvíjeny 

nebudou. Výjimku tvoří úkol 12 – Jazyk-porozumění. Tato úloha se opět týká 

kategorizace. V kurzu FIE budeme cíleně tvořit kategorie, třídy, nadřazené a podřazené 

členy. Cíleně se tomuto problému budeme věnovat v instrumentech Porovnávání a 

Kategorizace. 

 Pro mě nejzajímavější a pro tuto výzkumnou studii nejpodstatnější úlohy v  

Addenbrookský kognitivní testu jsou úlohy 14a, 14b, 14c. Kdyby v testu nebyly žádné jiné 

úlohy, tak tyto by nám stačili pro zjištění toho, jaké strategie (jestli vůbec nějaké) 

používají lidé, kteří se tuto úlohu snaží plnit napoprvé a jak si dokáží poradit lidé po 

absolvování FIE. Nedomnívám se, že by nastal propastný rozdíl mezi oběma výsledky, 

jde mi však převážně o to, zda klienti po absolvování Instrumentálního obohacování 

dokáží využít a explicitně popsat postup a strategie při plnění těchto úkolů se vším, 

co k tomu patří. Instrumenty v programu FIE (speciálně uspořádání bodů) jsou cíleně 

zaměřeny na rozvoj přesného vnímání, uspořádání v prostoru, představy uchování a 

stálosti, preciznosti a přesnosti, vizuálního přenosu, schopnosti sumarizace nebo 

odstranění chování typu „pokus - omyl“. Klienti jsou vedeni k tomu, aby strategie 

dokázali popsat a předat ostatním. Získané poznatky a postupy jsou poté přenášeny do 

situací běžného života.  

 V úloze číslo 15 jde o zrakové vyhledávání a seskupování do smysluplnějších 

celků (tvořit páry bodů, které bude snadnější spočítat), tato kognitivní funkce  bude 

rozvíjena v instrumentu Uspořádání bodů. Domnívám se, že klienti po absolvování kurzu 



55 
 

budou body nejen počítat, ale také spontánně vyhledávat, zda netvoří nějaké konkrétní 

obrazce. 

 Úloha 16 je založena opět na schopnosti vizuálního přenosu, grupování, 

představě uchování a stálosti. Pokud bychom však chtěli zjišťovat zlepšení těchto 

schopností na tomto konkrétním příkladu, musela by jednotlivá písmena být více 

zašifrovaná a úloha být celkově obtížnější.  

  

 

6.4.2 Popis deficitů kognitivních funkcí 
 

 Pro přípravu plánu práce s Instrumenty a zhodnocení výsledků po absolvování 

kurzu, bylo nutné popsat počáteční úroveň kognitivních funkcí klientů. Některé deficity 

kognitivních funkcí bylo možné vysledovat až po pár hodinách práce s  Instrumentem, 

jiné se daly vypozorovat během vyšetření testem ACE-R, rozhovorem s klientem nebo 

v rozhovoru s ošetřujícím personálem. Pokusím se nyní popsat deficity dílčích funkcí na 

všech úrovních, jak se u klientů projevovaly a které budou v programu cíleně rozvíjeny. 

Input – sbírání informací pro splnění úkolu 

 Nejasné a povšechné vnímání – projevuje se nedostatečným množstvím času a 

nesoustředěností při vnímání objektů nebo událostí. U klientů se také často 

objevuje smyslová vada (potíže se zrakem nebo sluchem). Rychle očima 

prolétnou stránku a „je všechno jasné“. Vyslechnou si instrukci, ale vlastně 

neposlouchají a nevnímají význam. Až poté, co nedokáží správně odpovědět nebo 

splnit úkol, vyžadují zopakování zadání. 

 Impulzivní, nepromyšlené a nesystematické chování při vyhledávání a 

prozkoumávání - klient není schopný zorientovat se v množství podnětů, které na 

něho působí. V těchto situacích pak používá metodu pokus-omyl bez zrakové 

nebo taktilní opory, a není tak schopen promyšleného srovnávání nebo spojování 

dvou objektů. Impulzivní chování se často projevuje tím, že jedinec si nedokáže 

přesně definovat problém, který je třeba vyřešit, není schopen orientovat se na cíl 

a celkově je nesystematický. V praxi to znamená, že jedinec začne např. 
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v instrumentu Uspořádání bodů bezmyšlenkovitě spojovat body, které se mu tak 

jeví na první pohled, až když jeho postup selže, zjistí, že udělal chybu a že si musí 

zkontrolovat model a pomocí zrakové opory ho přenést a vyhledat ve spleti bodů. 

Teprve po této kontrole může body spojit. Dále se tento deficit v praxi projevuje 

tím, že si řádně nepřečte zadání a nemá tak dostatek informací k jeho splnění. 

 Nedostatek přesného označování, nedostatečná schopnost soustředěného 

pozorování - daný jev není jedinec schopen pojmenovat přesně, jednoznačně, 

tak, aby to bylo všem jasné. Nevěnuje dostatek času popisu detailů, těká od 

jednoho obrazce k druhému. Nedokáže úžeji zaměřit pozornost na jeden objekt a 

až poté na druhý. 

 Nedostatečná orientace v čase nebo prostoru, obtíže při plánování - deficitu 

této kognitivní funkce si můžeme všimnout téměř u všech seniorů. Objevuje se jak 

v lehké formě jako obtíže s pravo-levou orientací a např. popisem cesty až po 

neschopnost dostat se z bodu do bodu či potížemi s orientací v čase. (kolikátého 

je dnes, jaké je roční období, v jakém městě, patře se nacházíme…) 

 Nedostatečná schopnost uchovat konstantnost jevů - potíže s uchováním si 

konstantnosti tvaru např. když jsme modelovali čtverec z různých materiálů a 

natáčeli ho do různých poloh. Pakliže jsme čtverec nakreslený na papíře postavili 

na jeden jeho vrchol, klienti ho často pojmenovávali jako kosočtverec. Změnou 

orientace klient přehlíží základní charakteristiky čtverce, totiž fakt, že má čtyři 

pravé úhly a čtyři strany stejně dlouhé. 

 Nedostatek přesnosti a preciznosti při sbírání dat – U klientů se projevila jako 

neschopnost precizně pojmenovat tvar u negeometrických obrazců. Toto je 

důležité pro opětovné vyhledání tvaru. Pokud si objekt popíšeme velmi přesně, se 

všemi detaily, vyhledávání je mnohem snazší. Co se preciznosti ve smyslu 

přesného spojování týče, nebyla jsem tolik přísná a vlivem snížené funkčnosti 

(třesu) jsem ji nijak nevyzdvihovala.  

 



57 
 

Elaborace - využívání a zpracování informací 

 Narušená nebo snížená schopnost plánovat – klienti začínají plnit úkol bez 

rozmyslu, používají metodu pokus-omyl, neplánují si jednotlivé kroky a v závěru 

zjistí, že zvolený postup nevyšel. Nedokáží správně aplikovat pravidla a využít 

zkušenosti z předchozích postupů.  

 Zúžené mentální pole  - Projevuje se jako neschopnost vybavit si dříve osvojené 

znalosti. Při vyjmenovávání slov na zadané písmeno jsou klienti velmi limitováni 

prostředím a slovníkem prostředí, ve kterém žijí.  

 Nedostatečná potřeba rozpoznávání vztahů  - klienti vnímají jednotlivé situace 

izolovaně, vytržené z kontextu, zatím nedokáží propojovat a přemosťovat 

(propojovat) situace uměle vytvořené v učební situaci se situacemi a událostmi 

v běžném životě. 

 Nedostatek spontánního porovnávání – Opět tento deficit souvisí s impulzivitou 

a tím, že reagujeme na první podnět, kterého si všimneme. Klient se potom nedrží 

zvolené strategie, neověřuje si stanovené charakteristiky. Např.: Mezi body 

správně vyhledá trojúhelník, ale již si neověří, zda daný trojúhelník je opravdu 

rovnoramenný a navíc, zda náhodou nepatří čtverci, což je další obrazec, který 

má klient vyhledat. 

 Neschopnost nebo omezená schopnost kategorizace – Tohoto deficitu jsem si 

všimla hlavně při vyjmenovávání jednotlivých slov na zadané písmeno nebo při 

zkoušce paměti, kdy si klienti měli zapamatovat co nejvíce objektů na obrázku. 

Neschopnost kategorizace jim bránila v zapamatování většího množství 

slov/objektů. 

 Nedostatečná schopnost logického vyvozování a zdůvodňování – klienti, 

třebaže splní úkol správně, nedokáží popsat, proč postupovali právě tímto 

způsobem, proč zvolili právě toto řešení. Setkávala jsem se s tím hlavně v počátku 

instrumentu Uspořádání bodů, kdy se klientům nedařilo úkol splnit a jeden 

z klientů ho opakovaně řešil správně. Nedokázal však ostatním „napovědět“ nebo 

je jinak nasměrovat k řešení a nabídnout jim jeho strategii.  
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 Nedostatek spontánního sumativního chování – Tohoto deficitu jsem si všimla, 

když jsme začali s instrumentem Porovnávání. Klienti byli zprvu velmi opatrní 

v tom, v jakých kategoriích se mohou pohybovat. Nedokázali spontánně vytvářet 

přehledy, seznamy a škatulky, ke kterým by porovnávané objekty mohli vztahovat 

a následně porovnávat. Souvisí to jistě i s mnoha dalšími deficity jako například 

odhlédnout od toho, co je patrné na první pohled, ale zapojit i hypotetické 

myšlení. Př.: Ano, můžeme vidět, že tyto jablka jsou rozdílná v tom, že mají jinou 

velikost, ale mohou se lišit i v něčem dalším, co z pouhého obrázku není patrné? 

(v jaké zemi vyrostla, odrůda, stáří, množství vitamínů obsažené v plodu…) 

Output – vyjádření závěru, výsledku úkolu 

 Ve výstupní fázi se převážně opakují deficity, kterých si můžeme všimnout ve 

fázích předchozích, jsou to: impulzivita, vyjadřování metodou pokus-omyl, 

egocentrická komunikace (klientovi stačí, že on ví, ale nedokáže informace smysluplně 

předat dál, není schopen využívat adekvátní verbální nástroje), nedostatek preciznosti 

v komunikaci. Specifickými deficity fáze výstupní jsou: 

 Nedostatečnost ve vizuálním přenosu – Tyto obtíže se vyskytovaly téměř u 

všech klientů. Jedná se o přenos údajů z místa, kde byly informace 

shromažďovány, do místa, kde má být řešení vyjádřeno. Typickým příkladem bylo 

překreslování obrazců v testu ACE-R. 

 Obtíže při vytváření představ o reálných souvislostech – tento deficit se 

projevil v úloze, kdy klienti měli nakreslit hodiny, aby ukazovaly určitý čas (clock 

test). Pokud klienti před sebou viděli ciferníky s ručičkami, určovali spolehlivě, jaký 

čas právě hodiny ukazují. V opačném případě však nastala potíž. Tento deficit 

souvisí také s plánováním a rozvržení postupu plnění úkolu tzv. vytváření 

strategie. 

 

6.4.3 Program IO v práci se seniory 
 

Program na každé setkání byl sestaven podle následujícího klíče: Nejdříve bylo 

nutné stanovit, které instrumenty by nejlépe vyhovovaly, a byly přínosem pro tuto 

konkrétní skupinu. Rozhodovaly jsme se hlavně podle toho, které deficity kognitivních 
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funkcí chceme odstraňovat (zmírňovat). Instrumentem první volby bylo Uspořádání 

bodů, protože v něm je klient veden osvojit si obecné principy učení, které procházejí 

napříč celým programem. Na úkolech s geometrickými tvary se vedle rozvoje základních 

kognitivních funkcí pracuje na tom, aby si klient osvojil obecné učební postupy, jako je 

porozumění zadání úkolu, rozlišování informací podstatných a nepodstatných pro jeho 

vypracování, stanovení si postupných kroků řešení, kontrola postupu, využívání chyby, 

jako informace napomáhající nalézt správné řešení, verbalizace myšlenkových postupů, 

shrnutí poznatků z učební situace atd. Uspořádání bodů představuje pro Instrumentální 

obohacování principiální základ. Na každé stránce tohoto instrumentu se pracuje se 

vzorovými obrazci a shluky bodů. Klient má rozpoznat vztahy určující strukturu 

vzorového obrazce, promítnout ji do neuspořádaných teček a spojit je čarami tak, aby 

požadované vzory vznikly v každém rámečku. Tyto úkoly jsou pro budoucí práci s 

ostatními instrumenty základem pro osvojení si obecných kognitivních strategií řešení 

problémů, pro analyzování informací, systematické porovnávání, zobecňování, transfer. 

Úspěšné zvládnutí úkolů závisí na schopnosti klienta nalézat obecné postupy řešení a 

zároveň vidět souvislost s konkrétními řešeními úkolů předchozích.  

 

(Ukázka instrumentu Uspořádání bodů, Málková, 2008) 
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Cílem Uspořádání bodů je (Májová, 2011)  : 

 Učit a provádět specifická cvičení týkající se projekce možných vztahů skrze 

úkoly, ve kterých se po klientovi požaduje, aby našel a nakreslil dané tvary ve 

shluku bodů. 

 vytvářet předpoklady pro učení se aktivací funkcí v jednotlivých fázích mentální 

činnosti 

 vytvářet příležitosti k předvedení množství kognitivních operací: rozlišení, 

oddělení, organizace a členění pole, hypotetické a deduktivní myšlení atd. 

 vytvářet vnitřní potřebu (návyky) opakováním úkolů, které jsou podobné svou 

podstatou 

 podporovat vnitřní motivaci prostřednictvím úspěšného plnění podnětných úkolů 

 podporovat nezávislost klientů na vnějším zprostředkovateli 

 

 

 Druhým základním instrumentem byla Orientace v prostoru I. Jedná se o 

instrument, který je zaměřený na překonávání deficitů v oblasti prostorové orientace. 

Tento instrument se věnuje především ukotvení a zvnitřnění pojmů vlevo-vpravo, nahoře-

dole. S prostorem se v tomto instrumentu nakládá pomocí referenčního bodu, kterým je 

tělo klienta a jeho poloha. Instrument obsahuje krátké instrukce a pracuje s grafickou a 

obrazovou modalitou. Orientace v prostoru I se většinou učí na začátku Feuersteinova 

programu – souběžně s Uspořádáním bodů. Tato kombinace je úspěšná díky rozdílným 

modalitám obou 

instrumentů a díky okamžitému využití a posílení principů učení v Orientaci v prostoru I. 

Podle Feuersteina (Feuerstein a kol 1980) sytí tyto kognitivní funkce: 

 Orientace v prostoru 

 Rozšiřování slovní zásoby, učí užívat správná přiléhavá označení, tvoření pojmů, 

pojmenovávání jednotlivých operací, které se vztahují k prostoru a jeho uchopení 

 Vzbuzuje vnitřní motivaci, neboť úkoly v jednotlivých částech umožňují rozvíjet 

operace, které se sice neopakují, ale staví na předchozích zkušenostech 

 Ovlivňuje sebepojetí klientů, poskytuje jim uvědomění, že oni jsou aktivní tvůrci 

nových informací 

 Vytváří podmínky pro rozvoj bystrosti a hloubavosti 
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Dalšími instrumenty, které patří do FIO I a částečně jsem je se seniorkami využila, 

jsou instrumenty Porovnávání a Kategorizace. 

Instrument Kategorizace navazuje na znalosti a zkušenosti získané v instrumentu 

Porovnávání. Má za cíl učit klienta vnášet systém do prvků okolního světa. Nejde pouze 

o třídění celků, ale o vytváření skupin podle obecných principů. Klient se učí, že tyto 

principy jsou utvářeny na základě podobností nebo rozdílů mezi prvky. Proto je také 

podmínkou, aby tento instrument vždy následoval až za Porovnáváním. Jednotlivé úkoly 

zde využívají modalitu obrázků, schémat i verbálních zadání. Výchozím principem je 

třídění předmětů podle různých kritérií. Cílem Instrumentu Porovnávání je (materiály ke 

kurzu FIE vypracované PaedDr. Evou Váňovou):  

 rozvinout schopnost porovnávání 

 rozšířit pole vlastností objektů a událostí pro porovnávání 

 uvádět funkční parametry pro porovnávání 

 zvyšovat schopnost rozlišovat mezi parametry pro porovnávání 

 vytvořit porovnávání jako výsledný zvyk při spontánním vnímání a popisu mezi 

objekty, událostmi a myšlenkami ve smyslu jejich podobností a rozdílů 

 poskytnout pojmy, názvy, operace a vztahy pro popis podobností a rozdílů 

 rozvíjet kognitivní funkce, které jsou zahrnuty v komparativním chování  

 

 

(Ukázka z instrumentu porovnávání, Málková, 2008) 
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Zprvu jsem vedla skupinu všech osmi účastnic najednou. Asi po pěti setkáních 

jsem si však začala všímat velkého rozdílu mezi kognitivními schopnostmi klientek. 

Dostala jsem se před velké rozhodnutí. Jednou možností jak s tímto naložit bylo udržet 

celou skupinu pohromadě a využít tak předávání zkušeností, vzájemného naslouchání a 

větší skupinové dynamiky za cenu, že klientky s větším deficitem kognitivních schopností 

si budou připadat velmi pomalé, materiál pro ně bude obtížný a nejspíš nevydrží 

v programu až do konce. Na druhou stranu pro klientky s menším deficitem kognitivních 

schopností by materiál nebyl dostatečně podnětný a tempo příliš pomalé. Mohla by u 

nich hrozit ztráta motivace a následně také odchod z programu. Další řešení jsem 

spatřovala v rozdělení klientek na skupiny menší. Jednotlivé skupiny by tak mohly 

pokračovat pro ně vhodným tempem. Rozhodla jsem se tedy pro druhou možnost.  

  

Rozdělila jsem účastnice tak, že jednu skupinku (skupina A) tvořily čtyři klientky: 

Andrea, Bohuslava, Cecílie a Drahomíra, které pracovaly na podobné úrovni, přibližně 

stejným tempem a se stejnou úrovní kognitivních schopností. Tato skupinka byla také 

velmi motivovaná pro práci a věřila ve změnu svých schopností. Klientky chodily na 

skupinová setkání opravdu pravidelně a do programu se aktivně zapojovaly.  Druhou 

skupinu (skupina B) tvořily tři ženy: Eva, Františka a Gabriela, které pracovaly také na 

zhruba stejné úrovni a stejným tempem. S poslední účastnicí Hanou (C) jsem vedla 

hodiny individuálně. Od tohoto rozdělení se dále odvíjel počet Instrumentů, které jsme 

v programu používali. Se všemi skupinami jsme pracovali na Instrumentech Uspořádání 

bodů a Orientace v prostoru.  

  

Se skupinami B a C jsme dosáhli poloviny pátého listu Instrumentu Uspořádání 

bodů, tedy strany E-1. V Instrumentu Orientace v prostoru jsme skončili na straně 6. 

Práce šla zpočátku pomaleji, než jsem očekávala. Jako velmi důležité jsem vnímala 

dobrou přípravu každé strany na začátku práce s Instrumentem. Přímému zpracování 

Instrumentu jsme zpočátku věnovaly zhruba 15 minut, časové intervaly se však 

postupem času prodlužovali a ke konci klientky dokázaly pracovat i 40 minut. Společně 

jsme otevřely také Instrument Porovnávání. V tomto Instrumentu jsme skončily na straně 

4. 

 Skupina A také začala s Instrumentem Uspořádání bodů a postupem času jsem 

přidala i Instrument Orientace v prostoru. Ve druhém zmíněném byly klientky úspěšnější 

a prožívaly větší radost z úspěchu, stoupala tak tedy i jejich motivace na Instrumentu 
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dále pracovat. Z tohoto důvodu jsem jej začala zařazovat současně s Uspořádáním bodů 

v okamžiku, kdy strany začaly být náročné. V Instrumentu Uspořádání bodů jsme 

dosáhlystrany 4. Zvládly jsme tedy vypracovat 8 listů tohoto Instrumentu. Orientaci 

v prostoru dokázaly klientky zpracovat celou.  

  

Zhruba po čtyřech měsících trvání kurzu jsem zjistila, že by velkým přínosem bylo 

také rozvíjení kognitivní funkce kategorizace. Začaly jsme tedy pracovat ještě 

s Instrumenty Porovnávání (do strany 6) a následně Kategorizace (také do strany 6)  

  

6.4.4 Ukázková lekce FIE  
 

 Před začátkem každé lekce je nutné připravit si materiál, který má být na hodině 

vypracováván. Je důležité zmapovat daný Instrument z hlediska kognitivní mapy a dále 

zhodnotit jaké kognitivní funkce budou rozvíjeny. Kvalitní příprava na hodinu je 

samozřejmostí, zajímavá témata však mohou vznikat také spontánně až v průběhu lekce. 

Hodně záleží také na složení skupiny a aktivitě klientů. Důležitým faktorem jsou také 

zkušenosti a flexibilita lektora. Osobně jsem se několikrát setkala s tím, že pro mě bylo 

obtížné ustát situaci, kdy jsem si byla vědoma toho, že na stránce je třeba ještě zůstat a 

věnovat se jí, ale klienti již chtěli pokračovat složitějším úkolem. V takové chvíli je 

důležité klienty zaujmout, motivovat a vymýšlet složitější otázky a přemostění, které 

klienty u „problému“ udrží a budou mít zájem se jím dále zabývat. Mohou pak přinášet 

velmi zajímavé příběhy a příklady a tímto vhledem do problému obohatit nejen sebe, ale i 

celou skupinu.  Není nijak vzácný fakt, že obohacení z lekce se dostává i lektorovi. 

V mém případě se to stávalo opravdu často, protože klientky byly o dvě generace starší. 

Jako ukázku vybírám lekci z Instrumentu Uspořádání bodů. 

Analýza ve smyslu kognitivní mapy: 

Obsah:     

Jednoduché geometrické tvary: čtverce, trojúhelníky a obdélníky. 

Modalita:  

Tvary a body, minimum verbální modality na stránkách s chybou. 

Fáze: Input/vstup 

Přesné vnímání a definice předložených tvarů.  
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Označení předložených tvarů univerzálními pojmy: čtverec, rovnoramenný a pravoúhlý 

trojúhelník, obdélník.  

Systematické hledání podle strategie: využití velkých a červených bodů jako nápovědy, 

využití pravidel velkých tvarů, pokud nejsou k dispozici žádné velké nebo červené body. 

Zachování tvaru a velikosti i přes změnu uspořádání tvarů. 

Zastoupení změn v prostorovém uspořádání tvarů. 

Pozornost v jednotlivých rámečcích zaměřená na přednostní kreslení čtverců před 

trojúhelníky. 

Využití dvou zdrojů informací: velikosti a tvaru. 

Elaborace/zpracování: 

Definice problému. 

Výběr bodů, které jsou relevantní k hledanému tvaru. 

Postup podle plánu. 

Hypotetické uvažování a využití logických důkazů. 

Spontánní srovnání tvarů se vzorem. 

Shrnutí poznatků získaných v minulosti. 

Output/výstup 

Potřeba přesnosti a preciznosti. 

Projekce vztahů prostřednictvím pravidel. 

Omezení impulzivity. 

Zamezení pokusům „pokus - omyl“. 

Operace 

Oddělení překrývajících se tvarů, vymezení pole, změna orientace tvarů, 

zastoupení tvarů, deduktivní myšlení. 

 
Klíčová slova 

symbol, konstelace, imaginární řád, klasifikovat, identifikovat, hranice, značka, vzor, 

formovat, čtverec, pravý úhel, paralela, trojúhelník, základna, vrchol, konstanta, rámec, 

velikost, náhled, pravidlo, projekce, nápověda, strategie, uspořádání, srovnání, 

podobnost, rozdílnost,… 

Úroveň abstrakce 

V Instrumentu Uspořádání bodů míra abstrakce zůstane v podstatě stejná (pokud 

nepočítáme vytvoření speciálních pomůcek, které nejsou standardní součástí 

Instrumentu). Jiná situace však nastane v Instrumentu Orientace v prostoru. Postupně se 
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mění znázornění postavení a referenčního bodu. Na začátku je úroveň abstrakce nízká, 

v závěru instrumentu vysoká. 

Úroveň složitosti 

Úroveň složitosti poroste prakticky s každou stránkou a dokonce s každým novým 

rámečkem na stránce. Vždy je důležité vybalancovat, kdy už je míra složitosti příliš nebo 

naopak zda ještě vůbec motivuje k další práci na úkolu. 

Úroveň výkonnosti 

Výkonnost klientek bude zřejmě závislá na jejich momentálním psychickém a zdravotním 

stavu. Bude na ní mít také vliv motivace a úroveň nabytých zkušeností. Tato úroveň bude 

pozorovatelná na základě toho, jak rychle a plynule dokáží seniorky úkol vyřešit, zda 

budou samy navrhovat strategie k jeho vyplnění a jak pohotově dokáží přinášet příklady 

přemostění na daná témata. 

 

Zprostředkování 

Zprostředkování regulace a kontroly chování. Tento způsob kontroly je nezbytný pro 

odstranění impulzivity a navození pečlivého a podrobného zkoumání dat. Pocit 

kompetence zvládnout úkol, jehož splnění předcházela pečlivá analýza nápověd a 

následné vytvoření strategie. 

 

  

ukázka stoupající úrovně abstrakce a obtížnosti v instrumentu Orientace v prostoru (Málková, 2008) 
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Na začátku každé lekce si musíme definovat, co je zadáním, čeho chceme 

dosáhnout. (Vyhledat a spojit dva stejné rovnoramenné trojúhelníky a jeden čtverec 

podle modelu)V dalším kroku si shrneme a poznamenáme, co je dáno (čtverec se skládá 

ze čtyř bodů, má čtyři strany stejně dlouhé, čtyři pravé úhly, protější strany jsou 

rovnoběžné, sousední strany jsou kolmice; pravoúhlý rovnoramenný trojúhelník se 

skládá ze tří bodů, odvěsny jsou stejně dlouhé a svírají pravý úhel), o co se můžeme 

opřít, co nám může pomoc (je tam nějaká nápověda), co nás naopak může svést z cesty 

(vzorový trojúhelník je vlastně polovina vzorového čtverce, neměli bychom si je splést). 

Dále vytváříme vlastní strategie, jak budeme postupovat. (strategii nemusí mít všichni 

stejnou, někomu se osvědčí, jinému ne). Dále zhodnotíme, co bude naším startovacím 

bodem (někdy to může být nápověda – větší nebo barevný bod, pro někoho může být 

startovacím bodem vyhledání čtverce. Pak už si můžeme být jistí, že nezaměníme 

trojúhelník za čtverec.)Po celou dobu bychom měli dbát na pravidla, která jsme si 

stanovili na začátku a máme je napsaná na tabuli: 

 

1. Každý bod se použije pouze jednou. 

2. Hledané obrazce si zachovávají tvar a velikost. 

3. Obrazce mohou být pootočeny. 

4. Stranou by se při vyplňování nemělo otáčet. 

Na závěr je dobré stanovit pravidla pro kontrolu naší práce, abychom se ujistili, že 

nedošlo k chybě a zda jsme splnili daný úkol. 

 

Co se v lekci konkrétně naučíme:  Učíme se uspořádat body do čtverců a trojúhelníků 

skrze vlastnosti těchto útvarů a pomocí využití nápověd. Učíme se plánovat. Učíme se, 

jak vytvořit strategii a změnit ji, pokud je to nezbytné. Učíme se kontrolovat naši práci. 

Použití smyslů na zjištění potřebných informací. Pojmenování útvarů. Vyhledání částí 

útvarů, které jsou stejné. Uvažování o více než jedné věci v určitém čase. Mít obraz toho, 

co hledáme, v naší mysli a přenášet ho na místo, kde právě řešíme úkol. Připomínat si, 

co hledáme. Rozmyslet si, než začneme kreslit. Pokud nemůžeme najít, co hledáme, 

vrátit se ke strategii. 

 
Přemostění: Kde využíváme nápovědy? (ukazatele na chodbách, značky u tlačítek ve 

výtahu, pravidla chování v keramické dílně…) Jaká existují pravidla pro používání 
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elektrospotřebičů, karetní hry, objednání na pedikúru…Co je to model a kde ho 

využíváme? Kdy je nutné postupovat přesně podle návodu a kdy je naopak volba 

jednotlivých kroků na nás? (Pečení dortu X pořadí krájení zeleniny do míchaného salátu) 

  

 Takto vypadá standardní lekce Instrumentálního obohacování. V našem případě 

jsem však přidávala ještě některé další prvky, které jsem volila speciálně skupině na míru 

seniorkám.  

Každé naše setkání jsme zahajovaly krátkým kolečkem. Ptala jsem se účastnic, co 

nového za uplynulý týden zažily, zda něco zajímavého četly nebo viděly v televizi, jak se 

dnes cítí a co od lekce očekávají. Připomněly jsme si, kolikátého je, jaký je rok, roční 

období, kdo má svátek… Dále jsme se věnovaly konkrétnímu datu, ve kterém hodina 

probíhala. Bavily jsme se o tom, co významného se ten den událo (výročí významné 

osobnosti, premiéra kultovního snímku, olympijské hry, historická událost…) Pokud měla 

například výročí nějaká spisovatelka, přečetli jsme si úryvek z její knihy, nebo jsme o 

dané události či osobě přinesla nějaké zajímavosti. Klientky pak již zcela spontánně 

nosily do hodin informace vztažené k datu konání lekce FIE. Přinášely také ústřižky 

z novin nebo, výrobky nebo zatržené úryvky v knize. Na společných lekcích jsem se také 

cíleně zaměřovala na rozvoj paměti a to formou nějaké hry na odreagování (většinou na 

závěr hodiny). Plnily jsme například různé rébusy, vymýšlely přísloví, spojovaly 

synonyma a antonyma, zpívaly písničky… Na závěr každé lekce jsme si uvařily čaj, 

shrnuly, co jsme se nového naučily, zda se nám to bude někde hodit a co nás čeká 

v nadcházejícím týdnu. Hodinu jsme poté ukončily. Kdo chtěl, mohl ještě posedět a 

popovídat si popř. něco zajímavého přečíst. 
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6.5 Kvalitativní popis jednotlivých případů 

 

 V této kapitole se budu věnovat studii několika vybraných klientek, které do kurzu 

Instrumentálního obohacování docházely. Jak již bylo zmíněno výše, k sepsání těchto 

krátkých případových studií bylo použito hodnocení kognitivních schopností pomocí testu 

ACE-R, přímého pozorování klientek ve skupině, rozhovorů s ošetřujícím personálem, 

dotazníku vyplněného klientkami (přikládám v příloze) a samozřejmě metodiky R. 

Feuersteina: zhodnocení deficitů kognitivních funkcí při práci s Instrumenty. Popisované 

případy jsem vybírala s ohledem na dokreslení a demonstrování vlivu programu 

Instrumentálního obohacování na klientky-seniorky. V popisu se budu zaměřovat pouze 

na situaci a stav klientek v období od zahájení po ukončení kurzu FIE. 

Andrea, 85 let, lehké poškození kognitivních funkcí 

Paní Andrea žije v Domově pro seniory již osm let. Rodina ji do Domova 

přestěhovala po tom, co zemřel její manžel. Zůstala sama na statku na vesnici a již 

nebylo v jejích silách se o tak velké prostory postarat. Paní Andrea se přestěhování 

dlouho bránila, jednoho dne se jí však dvě ženy pokusily okrást a v okolí nebyl nikdo 

z blízkých, kdo by mohl zakročit. To byl tedy impulz i pro paní Andreu a se stěhováním 

souhlasila. 

Paní Andrea má základní vzdělání, celý život pracovala v zemědělství. 

Nedokázala si představit, co bude v Domově dělat. „Pokud je hezké počasí, tak hodně 

času trávím venku, chodíme se projít nebo posedět venku na lavičce. Když se ochladí 

nebo když je venku mokro, je to horší. Nemůžu chodit příliš daleko, protože už toho moc 

neujdu, a když je mokro, tak si nemůžu sednout a odpočinout si.“ A když je zima…“Taky 

se s ženskejma často scházíme u někoho na pokoji a povídáme si. Občas tady máme 

nějakou kulturu. Přijede třeba nějaká muzika nebo děti nám přijdou zazpívat písničky. 

Taky někdy chodím do dílničky a tam vytváříme něco pěknýho. Sestřičky jsou tu většinou 

milý a vymýšlí nám nějakej program.“ Paní Andrea patří mezi aktivnější klienty Domova, 

účastní se na různých akcích a vyhledává zpestření a zajímavou náplň volného času. To 

bylo také jedním z důvodů, proč se rozhodla začít chodit do kurzu Instrumentálního 

obohacování. „Aspoň bude něco zajímavýho na práci a procvičíme hlavu, to tady 

potřebujeme všichni“ 
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Tato klientka navštěvovala kurz celých šest měsíců pravidelně, nevynechala 

jediné setkání. Na hodiny chodila vždy pilně připravená. Pokaždé si dobrovolně doplnila 

to, co nestihla. Zamýšlela se vždy nad otázkami, které jsme v lekci řešili a chtěla je 

v další hodině ještě znovu otevřít. Často měla pro ostatní připravenou nějakou aktualitu 

nebo zajímavost a neváhala se o ní s ostatními podělit. „ Jsem ráda, že mám zase 

nějaké povinnosti. Snažím se to vždycky udělat hned, dokud to mám ještě v hlavě. Často 

přemýšlím o tom, co jsme na setkání dělali ještě dlouho do noci a nemůžu ani usnout, 

snažím se vždycky utřídit si, co všechno jsme se naučili a je toho tolik. Až potom mě 

napadá spoustu příkladů, co jsem mohla říct. Nedokážu odložit stránku nevyplněnou. I 

když je to hodně těžký, tak se snažím, abych to zvládla. Pomáhá mi, že jsem v klidu a 

nemusím chvátat, jak jste nám to říkala, to mi to pak jde líp.“ Paní Andrea se zpočátku 

do všech úkolů pouštěla po hlavě, bezmyšlenkovitě. Ani nevěděla, co s úkolem budeme 

dělat a už začínala spojovat body, v podstatě tak, jak jí to napadlo. To se postupem času 

změnilo. Naučila se, v jakých krocích postupujeme, že je lepší se uklidnit a celý postup 

si nejprve promyslet. V podstatě už bych tam pak ani nemusela být. Klientky si samy 

pokládaly otázky: Takže, co na této stránce budeme dělat?, Je tu něco podobného, co 

můžeme použít z minulých stran? Budeme vyhledávat čtverec, trojúhelník – je to 

rovnoramenný nebo rovnostranný trojúhelník?, je tady něco, na co si musíme dát pozor?, 

Je tu nějaká nápověda?. Paní Andrea dále popisuje: „Při spojování bodů jsem si obrazec 

nejdříve spojila v hlavě, pak jsem už věděla, jak to bude vypadat. Byla to taková 

kontrola. Pak už jsem to mohla spojit tužkou.“ Společně jsme také hodně pracovali na 

impulzitě ve smyslu vykřikování první myšlenky, která ji napadla. Když jsem se skupiny 

na něco ptala, např. kde by mohli tuto novou zkušenost využít, jako první se vždy ozvala 

paní Andrea, kolikrát si ani nedoposlechla, na co se budu ptát. Později vydržela pár 

vteřin, a když nikdo neodpovídal, tak se ujala slova. Postupem času se naučila dát větší 

prostor ostatním. Měly jsme spolu domluvený signál, pokud chtěla odpovídat, podívala 

se na mně a naznačila, že zná odpověď. Já jsem jí zase přikývnutím a úsměvem dala 

najevo, že o tom vím, že se snaží, ale ať ještě chvilku s odpovědí počká a nechá více 

času druhým, aby i oni se mohli zamyslet a odpovědět. „Ženský na mě byly ze začátku 

možná trochu naštvaný, plácla jsem hned první, co mě napadlo a byly to většinou 

blbosti, prostě jsem musela něco říct, když ostatní mlčeli. Pak jsem se ale naučila 

chvíli počkat a říct si odpověď nejdřív v hlavě, někdy mě ale štvalo, že někdo řekl tu 

odpověď dřív, přesně to, co jsem chtěla říct já. „ 
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V dotazníku paní Andrea uvádí, že největší přínosem kurzu bylo, že byla legrace 

a že se muselo přemýšlet. Hodiny prý navštěvovala ráda a uvědomuje si, že si všímá 

věcí, kterých si dříve nevšímala. Jsou to maličkosti, ale jsou hrozně důležité. 

V programu ji nejvíce zaujal Instrument Kategorizace. Pomáhá ji uvědomit si, že 

spoustu věcí můžeme nějak třídit a to nám pomáhá o všem lépe přemýšlet. Hodně ji 

překvapilo, kolik věcí si dokáže zapamatovat, když je dá do kategorií (dělali jsme cvičení, 

ve kterém si klienti měli zapamatovat co nejvíce položek z nákupního seznamu, pokud si 

položky seskupily do kategorií podle oddělení v obchodě, zapamatovaly si jich mnohem 

více). Na otázku zda ji něco zklamalo, odpověděla, že nemá výhrady, vše bylo zajímavé 

a s vedením lekcí byla spokojená. 

Vzhledem k tomu, že paní Andrea získala i napoprvé v kognitivním testu velký 

počet bodů, nebyl její bodové zlepšení nijak markantní. Změnil se však způsob, jak dané 

úkoly řešila a jak o nich přemýšlela. V prvním úkolu získala při prvním vyšetření 9 bodů 

z 10, napodruhé již měla plný počet. Zlepšení bylo v položce 3. Kolikátého je dnes?. „ 

Skoro každý den se koukám do novin, co dostáváme zadarmo, a prohlížím si, co je 

nového. Na chodbě máme také vyvěšeno jaký je datum a kdo má svátek, dřív jsem si 

toho nevšímala, teď se ale vždycky podívám a řeknu si, kdo má asi z příbuzných svátek 

nebo narozeniny“. Druhý úkol zvládla paní Andrea na plný počet bodů v obou pokusech, 

stejně tak úlohy tři, čtyři a pět. „Naučila jsem se, že když si mám něco zapamatovat, tak 

si tu věc představím, jak vypadá nebo jak to voní, pak se mi to povede.“ V šestém úkolu 

získala paní Andrea ve druhém pokusu o dva body více, tedy plný počet. Bylo to 

ovlivněno tím, že se začala zajímat o aktuální dění v zemi a ve světě. Začala sledovat 

zprávy a denní tisk, to před tím nedělala. V úloze 7 nastal podle očekávání velký posun. 

V prvním pokusu klientka dokázala za jednu minutu vyjmenovat 10 slov ve druhém slov 

18. „Vzpomněla jsem si, jak jsme si říkali ty slova z různých kategorií a tak jsem to tak 

udělala, říkala jsem si zvířata, pak jídla, nábytek. Vadilo mi ale, že to musím stihnout 

rychle, potřebuju na všechno víc času, kdyby bylo času více, dokázala bych toho 

vyjmenovat mnohem víc.“ Klientka navíc oproti prvnímu pokusu postupovala podle 

zadání, které si důkladně poslechla a dodržovala instrukce, tedy nepoužívala slova se 

stejným základem nebo jména osob. V jazykových subtestech (úlohy 8-13) ke změnám 

nedošlo. Úlohu 14, kde se mají překreslovat dva navzájem protnuté pětiúhelníky, sice 

klientka zvládla i napoprvé, nyní o úkolu však jinak přemýšlela. „Když jsem to kreslila 

poprvé, tak jsem se na to podívala a zkusila to udělat stejně. Ani nevím, jestli to bylo 
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dobře nebo ne. Teď když to znovu dělám, tak si to lépe prohlédnu. Spočítám, kolik mají 

ty obrázky vrcholů, jak se jim vlastně říká? … pětiúhelníky … A jestli mají stejně dlouhé 

strany, no a pak si musím dát pozor na to křížení tady (ukazuje), tam vlastně musí zůstat 

takový čtyřúhelník, že jo? Je to tak?, no a pak se na to ještě podívám a spočítám ty 

strany a vrcholy a taky zkontroluju to propojení. Vypadá to, že by to mohlo být správně, 

no mám to nějaké křivé, můžu to ještě předělat?“ (Uklidnila jsem klientku, že je to takhle 

v pořádku, že to stačí). Kostka se paní Andree na první pokus nepodařila, po půl roce ji 

však dokázala nakreslit. „Ono to vlastně není tak složité, jak to vypadá. Musí se to 

rozdělit na menší kousky. Budu si muset zase spočítat, kolik tam bude vrcholů, jinak 

bych si to přece nemohla zkontrolovat. No a kde začnu? Asi tímhle čtvercem tady, no a 

pak tady, to je vlastně asi taky čtverec. A teď to spojím dohromady.“ Za úlohu s hodinami 

získala klientka plný počet bodů v obou případech. Když však hodiny kreslila poprvé, 

podařily se jí až na pátý pokus, když je kreslila po půl roce, stačil pokus jediný. „No rozdíl 

to asi je, dělá se mi to líp. Už si ten obrázek dokážu namalovat v hlavě a pak už vím, jak 

to má vypadat a jak to budu dělat. Nejdřív nakreslím kruh jako ten ciferník a pak si to 

rozdělím. Nejdřív si udělám jen čtyři čísla a pak doplním ty ostatní, potom už je to 

jednoduché.“ 

Shrnutí: Hlavní změny a zlepšení jsem u paní Andrey zaznamenala v těchto 

oblastech: 

 celkový optimismus a dobrá nálada 

 spontánní vyhledávání informací 

 zmírnění impulzivního jednání 

 zlepšení plánování a používaní strategií 

 schopnost kategorizovat 

 schopnost všímat si zdánlivě banálních věcí 

 citlivost a naslouchání vůči druhým 

 zmírnění nejasného a povšechného vnímání 

 schopnost přesně označovat a cíleně pozorovat 
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 schopnost vytvářet hypotézy 

 schopnost explicitně popsat proč dělám to, co dělám 

 

Paní Gabriela, 83 let, těžké poškození mozkových funkcí 

Paní Gabriela má základní vzdělání. Celý život pomáhala s hospodářstvím, které 

její rodina vlastnila. Vyrostla na statku v malé vesnici v Jižních Čechách, tento statek po 

smrti svých rodičů také zdědila a s manželem zde vychovali čtyři syny. Manžel paní 

Gabriely zemřel, když jí bylo 80 let, od té doby se její psychický i zdravotní stav velmi 

zhoršil. Rodina paní Gabriely rozhodla, že bude pro všechny nejlepší, když ji přestěhují 

do Domova pro seniory.  

Přestože jsme s paní Gabrielou stihly vyplnit pouze několik stránek z Instrumentů 

Uspořádání bodů a Orientace v prostoru, tak jsme dle mého názoru společně dosáhli 

velkého pokroku v mnoha směrech.  

U jednotlivých stránek jsme zůstávaly několik hodin. Do lekcí bylo nutné zapojit 

také mnoho názorných pomůcek a ukázek. Výukové hodiny bylo potřeba frakcionovat a 

vkládat do nich různá praktická cvičení. Hlavním cílem se u paní Gabriely stalo zlepšení 

orientace v prostoru v nejširším slova smyslu a schopnost plánování a pojmenování 

jednotlivých kroků v práci s Instrumenty. Rozvíjely jsme oblast orientace vlastní 

osobou, místem a časem. Na každém setkání jsme si připomínaly, kolikátého je dnes, 

jaký je rok, popř. co se tento rok významného událo, kde se právě nacházíme. Pokoušely 

jsme se třídit a řadit jednotlivé události tak, jak šly za sebou.  

V Instrumentu Uspořádání bodů jsme se dlouho zabývaly pojmovým slovníkem 

k danému tématu. Klíčovými pojmy se staly: bod, uspořádání, vlastnosti, pravý úhel, 

úsečka, kolmice, rovnoběžka, slogan, logo. Jednotlivé pojmy jsme důkladně 

rozpracovávaly a seznamovaly se s nimi na úrovni mnoha modalit. Vyprávěly jsme si o 

tom, co je to logo, slogan, co všechno můžeme uspořádat, ukazovali jsme si různá loga, 

malovaly a vyráběly jsme loga vymyšlená.  

Schopnost spojovat body do smysluplných celků se vyvíjela postupně. Nejprve 

paní Gabriela spojovala dva body jednou úsečkou, po této dovednosti následoval další 

krok: spojit čtyři body dohromady tak, aby vznikl čtverec, přičemž k dispozici byly pouze 
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body náležící čtverci a jiné body kolem nebyly takzvaně rušivé. Takto jsme postupovaly i 

u trojúhelníku. Jakmile byla upevněna i tato dovednost, zaměřily jsme se na vlastnosti 

těchto obrazců. Vlastnosti spolu s nákresem jsem zanesla na velký papír a nosila 

s sebou na každou lekci. Vlastnosti čtverce a trojúhelníku jsme opět upevňovaly na 

úrovni několika modalit. Jako body jsme například používaly kuličky z modelíny a jako 

strany špejle. Model trojúhelníku a čtverce jsme pak za pomoci těchto pomůcek 

modelovaly. Dále jsme měly vytvořené šablony, které nám zpočátku usnadňovaly 

vyhledávání, předposledním krokem bylo zanesení délky stran na papírek – přikládáním 

papírku mezi dva body jsme ověřovaly, zda náleží čtverci nebo trojúhelníku. 

V posledním kroku již paní Gabriela byla schopná obrazec vyhledat bez 

jakýchkoliv pomůcek. 

Pro vyhledávání obrazců ve spleti bodů bylo zapotřebí postupovat podle předem 

určených kroků. Tento postup jsme si nejprve sestavily a poté zanesly na papír a měly 

ho stále na očích. Bavily jsme se o tom, kde všude takovýchto postupů využíváme a proč 

je to důležité. Jednotlivé kroky vycházely z vlastností, které jsme stanovily o 

geometrických obrazcích. Prvním krokem bylo zjistit, zda máme k dispozici nějakou 

nápovědu. Pakliže ano, musely jsme přijít na to, co pro nás znamená a jak se dá využít. 

Shodly jsme se na tom, že nejprve musíme vyhledávat čtverec a až poté trojúhelník, 

kdybychom zvolily postup opačný, mohlo by snadno dojít k záměně. Vyhledaly jsme tedy 

čtyři body náležící čtverci (pomocí nápovědy) a spojily dva body ve správné vzdálenosti 

úsečkou (pro kontrolu jsme použili papírek se zakreslenou délkou strany), tuto úsečku 

jsme nazvaly jako strana čtverce. Věděly jsme, že dalším krokem bude najít stranu 

rovnoběžnou a opět jsme ji spojily. Pak už zbývalo dokreslit kolmice k těmto dvěma 

stranám a čtverec byl na světě. Pro kontrolu jsme ještě ověřily, zda má čtverec opravdu 

čtyři pravé úhly a všechny strany stejně dlouhé. Pro finální kontrolu jsme někdy používaly 

šablonu obkreslenou a vystřiženou podle vzorového modelu. 

Ráda bych na tomto místě vysvětlila důvod, proč pro mnohé banální úkol spojit 

čtyři body tak, aby vznikl čtverec, takto detailně popisuji. Pro paní Gabrielu to byl úkol, na 

kterém jsme pracovayl několik měsíců. Každý nový osvojený pojem, každý krok, který 

sama navrhla, byl důvodem k oslavě. Jelikož každý úkol vyžadoval precizní přípravu, 

vyplnilyjsme v jedné lekci pouze 3-4 rámečky. Práce se však hodinu od hodiny stávala 

plynulejší a paní Gabriela pracovala samostatněji. Vypozorovat se dal také nárůst 

počtu osvojených pojmů. Zpočátku používala pouze ukazovací zájmena, poté pojem 
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jako bod a strana, v dalším kroku již pojmenovala rovnoběžky a zanedlouho kolmice. 

Zajímavé bylo také to, jak si postupně osvojila postup při vyplňování tohoto Instrumentu a 

sama ho dokázala verbalizovat. 

Pro rozvoj kognitivní funkce orientace v prostoru jsme používaly Instrument se 

stejným názvem: Orientace v prostoru. Pracovaly jsme postupně po malých krocích. 

Snažily jsme se zapojovat co nejvíce modalit. Při zafixovaní základních pojmů (vpředu, 

vzadu, vpravo, vlevo) jsme používaly nejen názorné obrázky, ale také vlastní tělo a 

pohybovou paměť (pohybovaly jsme se po místnosti nebo ukazovaly pohyb prstem na 

papíře). Velkou část přípravy na tento instrument jsme věnovaly pojmům úhel pohledu a 

postavení. Než si paní Gabriela zafixovala a natrénovala význam těchto pojmů a 

„prokousala“ se stranou jedna a dvě, uběhlo opět několik týdnů. Jsem však toho názoru, 

že bylo důležité zůstat na stránce tak dlouho, dokud nebylo její vyřešení zcela jasné a 

dovednosti správně upevněny. Poté bylo možné přejít na další stranu, která již 

vyžadovala použití znalostí a dovedností stran předchozích a navíc zpracovat některé 

kroky pouze v mysli (v hlavě). V tomto případě jsme si práci ulehčily a rozfázovaly tak, že 

jsme si vytvořily pomůcku (vystřihly obrázek chlapce v jednotlivých postaveních a 

dosazovali do referenčního pole). Tento krok lidé s menším deficitem dokáží udělat i bez 

této vizualizace, paní Gabriela však s touto operací měla velké obtíže. Postupem času 

však bylo možné i tuto pomůcku odstranit a tím zvýšit náročnost úkolu. 

Zajímavý je fakt, jak se schopnost orientace v čase a prostoru projevovala v praxi. 

Velkým a opravdu milým překvapením bylo, když jsem paní Gabrielu, která před tím 

nikdy netrefila do svého pokoje, dovedla k výtahu a zeptala jsem se: „Do kterého patra 

pojedeme?“ a ona správně odpověděla, po vystoupení z výtahu jsem se znovu zeptala „ 

na jakou stranu se vydáme?“ paní Gabriela opět správně určila stranu a ukázala směr 

cesty, navíc ještě dodala: „jsou to dveře na levé straně chodby“.  

Kdyby k jinému zlepšení nedošlo, tak i toto je myslím opravdu velká změna 

kupředu. Jsem si však vědoma, že toto zlepšení orientace v čase nebude trvalé. 

Vzhledem k povaze deficitu kognitivních funkcí se stav bude nejspíš pomalu navracet 

směrem ke stavu před tréninkem. Deficit však bude progredovat pomaleji než bez 

tréninku kognitivních funkcí metodou FIO. Zvlášť u těchto klientů, jako je paní Gabriela, je 

pravidelnost a dlouhodobost nesmírně důležitá, ne-li nezbytná. U paní Gabriely bych 
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viděla jako optimální trénovat tyto kognitivní funkce několikrát v týdnu po kratších 

časových úsecích. 

 

Shrnutí: Hlavní změny a zlepšení jsem u paní Gabriely zaznamenala v těchto 

oblastech: 

 celkový optimismus a dobrá nálada 

 zlepšení orientace v čase (řazení událostí ve správném pořadí, nastavení 

vnitřních hodin: „je středa, bude probíhat další lekce“) 

 rozvoj jazykových dovedností: zlepšení v oblasti vyjadřování a formulaci 

myšlenek 

 zlepšení plánování a používaní strategií 

 rozvoj prostorové představivosti 

 schopnost přesně označovat a cíleně pozorovat 

 schopnost explicitně popsat proč dělám to, co dělám 

 

 

Cecílie, 79 let, lehké poškození kognitivních funkcí 

 Jako třetí případ bych ráda uvedla příběh paní Cecílie. Je totiž poněkud odlišný od 

ostatních klientek, které kurz navštěvovaly. Dozvěděla jsem se o ní přes sociální 

pracovnici, která s ní je v krátkodobém kontaktu. Byla jsem mile překvapena, když 

s návrhem zapojení se do skupiny po několika rozhovorech a vypitých šálcích čaje 

souhlasila.  

Paní Cecílie žije sama v panelákovém bytě na sídlišti. Pravidelně za ní jezdí 

pečovatelská služba, která jí dováží obědy. Ačkoliv je po fyzické stránce zdravá 

(vzhledem k věku), nevychází téměř ven. Jednou za týden dojde nakoupit, v „horším“ 

případě jí nákup přiveze její vnuk, který však vzápětí odjíždí a netráví s ní prakticky 

žádný čas. „Jituška (dcera) žije v Americe, jezdí za mnou s rodinou na Vánoce.“ „S 
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Maťou (mladší syn Martin) jsme se před lety nepohodli, to byl ještě Matýsek (vnuk) malej. 

Chtěli, abych se k nim přestěhovala, to ale nechci, už tady dožiju, můj manžel tu byl se 

mnou taky až do konce.“ Za paní Cecílií chodila nějaký čas její kamarádka, která však 

před rokem zemřela. Nyní se v podstatě uzavřela do sebe, celé dny kouká z okna nebo 

na televizi. Když jí pečovatelská služba přiveze oběd, téměř nemluví, odpovídá pouze 

jednoslovně a nezúčastněně. Od sociální pracovnice jsem měla zprávu, „že to s ní bude 

asi už špatné“. „Dřív si s náma aspoň chvilku popovídala, pletla a chodila na procházky. 

Teď to s ní asi moc nepůjde, moc Ti toho neřekne“  

S paní Cecílií jsem se seznámila začátkem května, kdy už program v Domově pro 

seniory běžel. Domluvily jsme se na tom, že je ráda, když si má s kým popovídat a že 

budeme společně trénovat myšlení, paměť a řeč. Zpočátku jsem měla takovou 

představu, že budeme pracovat individuálně. Po pěti lekcích, kdy se paní Cecílie 

opakovaně ptala na to, jak to jde těm dalším seniorům a na jaké straně právě jsou, 

nabídla jsem možnost, jít se na skupinové setkání podívat. Paní Cecílii se nejprve 

nechtělo a měla spoustu výmluv: „budu tam nejhloupější, nemám co na sebe, nezvládnu 

tam dojít, nikoho tam neznám…“ Po dalších dvou lekcích, které jsme spolu měly, se 

rozhodla, že se vypraví, ale půjde se jenom podívat. 

První setkání se skupinou proběhlo nad moje očekávání. Paní Cecílie si sedla 

vedle mě. Lekci jsme zahájily klasickým kolečkem: jak se kdo má a přidali jsme k tomu 

krátké představení, nakonec se představila i paní Cecílie. Velmi krátce a rezervovaně. 

Několikrát však stačila připomenout, že je tu jen jednou a jen se chtěla podívat, jak to tu 

vypadá. Všechno bylo načasované tak, že paní Cecílie byla na stejné straně jako zbytek 

skupiny. Na první hodině paní Cecílie opravdu jen pozorovala a nechtěla se zapojovat. 

Pozorně však poslouchala a prohlížela stránku před sebou.  

Další týden jsme se sešly opět u ní doma. Otevřeli jsme tu samou stranu, jako 

týden předtím na skupině. Do té doby paní Cecílie nikdy nezačala spontánně hovořit o 

tom, co je naším úkolem, na čem máme pracovat. Jako by mi chtěla naznačit, že i ona 

umí používat postupy a strategie, na kterých jsme lekce před tím pracovaly. Když jsem 

se zeptala, co se stalo, že je dnes nějaká upovídaná a v dobré náladě, usmála se a 

odpověděla: „Chtělo to čas, je mi dneska nějak dobře, už jsme se moc těšila, až se do 

toho dáme.„ Paní Cecílie pracovala mnohem přesněji než v lekcích předchozích. 

Dokázala daleko více verbalizovat, jaký krok dělá a co bude následovat. Když jsme 
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vyplňovaly jednotlivé rámečky, dokázala reflektovat, jakou strategii viděla na skupině 

a jak by se ještě jinak dalo postupovat. Také přinášela nové příklady k přemostění. 

Opět jsem jí nabízela, zda se nechce zapojit do skupiny. Ponechala si čas na 

rozmyšlenou a další setkání proběhlo opět u ní v bytě. Byla jsem zvědavá, zda efekt 

bude stejný jako minule, nebo se projevil fakt, že stránku již jednou viděla vyplněnou. 

S novou stránkou se ale tento trend opakoval (i když s o něco menší intenzitou). Pro 

další setkání se rozhodla pracovat se skupinou. 

Při skupinové práci byla paní Cecílie aktivní. Dokázala se zapojit do diskuze 

nebo druhým nabídnout svůj způsob řešení. Ráda se také podělila s příběhem, 

který ji k danému tématu napadal. Dle mého názoru byla její bystrost dána také tím, že 

vystudovala vysokou školu a celý život pracovala jako lékařka. S manželem vlastnili 

velkou knihovnu a oba byli náruživí čtenáři. Od chvíle, co manžel zemřel, četla již pouze 

sporadicky, a když odešla i její nejbližší kamarádka, přestala číst docela. „Nutí mě to 

přemýšlet, vybavují se mi mnohé vzpomínky na manžela. Sedával vždycky ve velkém 

křesle, četl knihu a kouřil“ Uplynulo několik týdnů a paní Cecílie chodila stále na naše 

skupinová setkání. Doprovázel ji její vnuk. Zhruba po čtyřech týdnech, při našem 

obvyklém kolečku, kdy se každý může pochlubit s tím, co zajímavého prožil, paní Cecílie 

otevřela knihu a přečetla z ní jednu báseň. 

V dotazníku paní Cecílie napsala, že největším přínosem kurzu bylo, že poznala 

nové lidi a mohla sdílet zážitky a zkušenosti ze svého bohatého života. Skupinové lekce 

navštěvovala velice ráda, byla při nich legrace. Velice se jí však také líbilo, když jsme se 

scházeli u ní doma. Připomínala jsem jí prý vnučku, kterou vidí většinou pouze jednou do 

roka, „je zhruba stejně stará, milá a má stejnou barvu hlasu.“ Velice jí zaujalo, jak se 

věci, které se zdají na první pohled velice složité, stávají čím dál snazší, „chce to jen 

pořádně a v klidu přemýšlet.“ Nejvíce se jí líbila práce s instrumentem Uspořádání bodů, 

„bavilo mě vymýšlet, jak to bude dál“. Na otázku, jestli jí něco zklamalo, odpověděla: 

„bylo to moc hezké a je mi líto, že už to musí skončit“  

Výsledky získané v kognitivním testu byly hodně podobné, jako u ostatních 

účastnic ze skupiny A, tedy klientů s lehkým deficitem kognitivních funkcí. V prvním úkolu 

získala paní Cecílie plný počet bodů v obou případech. Stoprocentního výsledku dosáhla 

také v úlohách tři, čtyři, pět a šest. Zlepšení nastalo v úloze sedm. Slovní produkce se 

zvýšila z 11 na 20 slov. „Nevím čím to je, dokážu si všechno nějak líp utřídit a taky chci 
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podat dobrý výkon, je to pro mě důležité, snažila jsem se o moc víc.“ V úkolech 8-13 ke 

změně nedošlo, avšak mluvený projev byl mnohem více plynulý, bez delších latencí. 

Zkušenosti s úlohami, kde bylo třeba překreslit obrazce podle zadání, byly u paní Cecílie 

také obdobné. „Dobře jsem si prohlédla, jak má ten obrázek vypadat. Je potřeba, rozložit 

si celý obrázek na části, jako když jsme spojovali ty body. Musím přemýšlet o tom, kde 

začít a jak pokračovat. Dělá se mi to prostě nějak líp. Poprvé se mi to vůbec nechtělo 

kreslit, teď mě to baví vyplňovat, je to zajímavé.“ 

Shrnutí: Hlavní změny a zlepšení jsem u paní Cecílie zaznamenala v těchto 

oblastech: 

 Celková aktivizace a dobrá nálada 

 Znovuobjevení oblíbených zájmů (četba poezie) 

 Rozvoj jazykových dovedností: zlepšení v oblasti vyjadřování a formulaci 

myšlenek 

 Probuzení zájmu o poznávání nových lidí a společnou diskuzi 

 Zlepšení plánování a používaní strategií 

 Schopnost přesně označovat a cíleně pozorovat 

 Zlepšení motivovanosti v nejširším slova smyslu 
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6.6 Celkový přehled výsledků dosažených v testu ACE-R (CZ) 

 

 V úkolu číslo 1 – Orientace, došlo k zlepšení u klientek, s pokročilým a 

těžkým poškozením kognitivních funkcí. Zlepšení nastalo u položek: Na kterém poschodí 

se nacházíme a Kolikátého je dnes. Klientky opakovaně uváděly že si daleko více a 

častěji připomínají, kde se právě nachází, plánují cestu z jednoho místa na druhé a 

dokáží si v hlavě představit a explicitně popsat (více či méně přesně), jak se z jednoho 

místa na druhé dostanou. Tuto oblast jsme cíleně rozvíjely v úvodu každé hodiny a 

samozřejmě také v rámci instrumentu Orientace v prostoru. Významné z lepšení v této 

oblasti bylo popsáno v případové studii paní Gabriely. 

V úloze číslo 2 – Paměť-zapamatování, klientky podaly stoprocentní výkon 

většinou již v první fázi testování. Při retestu však uváděly zrakovou kontrolu (rozhlížely 

se po místnosti, a fixovaly daný předmět). Konkrétně v tomto úkolu a úlohách ze skupiny 

„paměť“ obecně hraje jistě roli i krátký interval mezi testem a retestem. 

3. úkol: Pozornost a počítání. U klientek se při retestu dala vysledovat lepší 

koncentrace a snaha podat dobrý výkon. Několikrát se samy ujišťovaly, že není třeba 

chvátat a mohou si ponechat dostatek času. 

V úlohách číslo 4 a 5 se projevil fenomén vytváření strategií. Klientky uváděly, že 

o co více se slova snažily zapamatovat v úloze 2. a čím více práce na jejich 

zapamatování vynaložily, tím lépe se jim dařilo jejich opětovné vybavování. (v retestu 

jsem použila jinou sadu slov než v prvním zadání). To samé platilo i v úloze 6. 

K úloze číslo 7 jsem se vyjadřovala již v případové studii. Zlepšení nastalo u všech 

klientek (míra se samozřejmě lišila). Klientky se shodly na tom, že využívaly dovednosti 

nabyté v instrumentu Kategorizace. Ne všechny seniorky dokázaly verbalizovat postup, 

výsledek byl i přes to lepší. U většiny klientek se dalo vysledovat, jak pečlivě vyslechly 

celou instrukci, ne pouze začátek, jak se tomu stávalo v prvním pokusu. 

 Úlohy 8 – 13, které se týkají jazykových dovedností ve smyslu výslovnosti, 

porozumění psanému textu a schopnost čtení jsem se rozhodla nehodnotit. Výsledky 

v nich dosažené se prakticky nelišily od prvního testu. Řečové kompetence klientek se 
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dle mého názoru rozvinuly. Začaly používat sofistikovanější slovník, hovořily v souvětích, 

přemýšlely dříve, než myšlenku vyslovily.  

 Nejvíce pozornosti si samozřejmě zaslouží úloha 14. Přestože ne všem klientkám 

se podařilo obrazce překreslit zcela správně, dokázaly popsat, jak budou postupovat, na 

co si dát pozor. V této úloze nastal nejmarkantnější posun, co se procesu tvorby týče. 

Snoubí se zde dovednosti získané v obou základních instrumentech, se kterými jsme 

pracovaly. Některé klientky neměly tu možnost dokončit instrumenty celé. Jsem 

přesvědčena, že i ony by pak podaly ještě lepší výkon.  

 V úloze číslo 15 a 16 jsem žádné výrazné změny nezaznamenala. Některé 

klientky byly pouze pobaveny nad nízkou obtížností úkolu.  

 Snažila jsem se tento test hodnotit spíše „dynamicky“ se zaměřením na samotný 

proces řešení úkolů. Pro dokreslení však celkový přehled uvádím v příloze této práce. 

 

 

6.7 Specifika tréninku kognitivních funkcí metodou FIO I u seniorů  

 

 Jak již bylo popsáno výše, tréning probíhal individuálně i formou skupinových 

lekcí. Podle mé zkušenosti bylo velmi důležité zvážit počet a složení členů ve skupině. 

Osvědčil se mi počet čtyř až pěti klientů (pokud šlo o mírné poškození kognitivních 

funkcí). V případě klientů s hlubším poškozením kognitivních funkcí musel být počet 

snížen na max. 3 členy. U klientů s těžkým poškozením kognitivních funkcí shledávám 

jako nejpřínosnější trénink individuální.  

 Dalším důležitým faktorem je stanovení ideální doby pro práci. Vhodnou denní 

dobu je dobré vykomunikovat s personálem, který je s klienty v denním kontaktu a 

samozřejmě i s klienty samotnými. Snažila jsem se, abychom na společnou práci měli 

vždy dostatek času. Setkání jsem sice rámcově směřovala na 60 minut, ukončování však 

záleželo vždy na činnosti, na které jsme se shodli, že dokončíme (např. ještě jeden 

rámeček nebo ještě tři příklady). Všimla jsem si, že u seniorů je zvlášť důležité, ponechat 

na práci tolik času, kolik potřebují, velice snadno totiž podléhají tlaku a práce pak 

postrádá smysl. 
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 Scházeli jsme se vždy na stejném místě, které nepůsobilo rušivě. Pracovali jsme u 

jednoho velkého stolu. Měla jsem tak možnost všechny klienty dobře pozorovat. U 

seniorů je také třeba dát pozor na rozmístění jednotlivých členů. Lidé, kteří mají potíže se 

sluchem, by měli sedět blízko lektora. V opačném případě pak klient působí dojmem, že 

úkolu nerozumí. 

 Snažila jsem se o častou zpětnou vazbu. Klientům zezačátku dlouho trvalo, než se 

dokázali sami ozvat s dotazem nebo připomínkou. Lektorovi se někdy může zadání či 

dotaz zdát zcela jasný, klient ho však nemusí pochopit, chyba může být samozřejmě i na 

straně lektora. To je na této metodě krásné, učí a zdokonalují se všichni, klienti i lektor, 

který skupinová setkání vede. 

 V individuální práci s klienty s těžkým poškozením kognitivních funkcí se mi 

osvědčilo pracovat kratší dobu, kdy klient vydržel udržet pozornost. Tato doba se 

postupně dala prodlužovat. Ideální by byla práce pouze cca 15 minut několikrát do týdne. 

 Další specifikum při práci se seniory je fakt, že téměř všichni mají vadu zraku. 

Materiály tedy bylo třeba zvětšovat a zvýrazňovat. 

 Ověřila jsem si také, že čím větší deficit kognitivních funkcí byl přítomen, tím 

hůře byli klienti pro práci motivovaní. V tomto případě bylo snazší pracovat individuálně a 

nechat jim zažít si úspěch, neustále chválit a povzbuzovat. Pokud se takto nemotivovaný 

člen stal součástí skupiny, ovlivnilo to výkonnost všech.  

 Co se náročnosti Instrumentů týče, poslední rámečky na stránkách Uspořádání 

bodů mi přišly příliš náročné, několikrát jsme tedy zvolili možnost poslední rámečky 

vynechat. Uvědomuji si také, že při práci se seniory jsem používala velké množství 

názorných pomůcek a nákresů.  

 Myslím si, že se práce se seniory s těžším stupněm demence v mnohém 

podobá práci s mladými klienty s mentálním postižením a platí zde stejná pravidla.  
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7. DISKUZE 
 

 Ve svém výzkumu jsem sledovala skupinu 8 seniorů, se kterými jsme společně 

pracovali na rozvoji kognitivních schopností metodou Instrumentálního obohacování 

Reuvena Feuersteina. Lekce jsem vedla individuálně i formou skupinových setkání. 

Trénink Instrumentálního obohacování probíhal šest měsíců. I za tak krátkou dobu práce 

s Instrumenty se však projevily změny ve způsobu, jakým klienti řešili jednotlivé úkoly. 

 Kvalitativní zhodnocení výsledků Addenbrookského kognitivního testu ukázalo na 

zkvalitnění způsobu řešení v téměř všech položkách. Obecně došlo k rozvoji schopností 

vytvářet efektivní strategie při řešení úkolů, koncentrace pozornosti a zaměření 

pozornosti na úkol, rozvoj řečových kompetencí, prostorové představivosti a 

konstrukčních schopností. 

 U všech klientů jsem se zaměřovala na projevy rozvoje jednotlivých kognitivních 

schopností. Informace jsem získala především pozorováním klientů během tréninku a 

doplnila je o krátké rozhovory s ošetřujícím personálem. Na úrovni vstupu došlo k rozvoji 

prostorové orientace, porozumění zachování konstantních charakteristik, potřeby 

přesnosti a zaměřeného vnímání. Naopak došlo ke zmírnění impulzivity a povrchního 

vnímání informací. Na úrovni zpracování se klienti naučili rozpoznat a definovat problém, 

dokázaly plánovat a využívat strategie a také spontánně srovnávat. Velké zlepšení se 

dalo vysledovat v oblasti hypoteticko-deduktivního myšlení. Ve výstupní fázi došlo 

především ke zmírnění nebo odstranění impulzivního jednání a konstruování odpovědí 

na bázi pokus-omyl. U klientů vzrostla také potřeba přesnosti a adekvátnosti 

v komunikaci. U všech klientů bez rozdílu úrovně kognitivních schopností došlo k celkové 

aktivizaci, zmírnění negativismu a pocitu větší kompetentnosti. 

 Výsledky výzkumu odpovídají studiím, které se zaměřují na rozvoj kognitivních 

schopností metodou FIO u dětí.  

Program Instrumentálního obohacování je pro seniory velmi vhodný. Jeho využití 

je smysluplné nejen u klientů s lehkým poškozením kognitivních schopností, ale velice 

efektivní je také u lidí s těžším stupněm demence. Vždy je však třeba zvážit konkrétní 

možnosti a omezení daného klienta a program podle nich sestavit „na míru“. Tento závěr 
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koresponduje se zkušeností Prof. Křivohlavého, který píše: „Zjistilo se nejen to, že 

některé mozkové buňky umírají, ale i to, že v tomto věku i nové buňky a nervová spojení 

v mozku rodí a díky tomu je možné se něčemu novému i ve starším věku naučit. 

V mozku se totiž stále, i v době staršího věku, vytvářejí nová spojení“ (Křivohlavý, 2011). 

 Výsledky této studie mohu podpořit také závěry G. Kempermanna: „Mozek si 

nesmíme představovat jako velmi výkonný počítač s velkým harddiskem, který by 

uchovával informace lineárně v podobě řetězů jedniček a nul. Mozek má prostorovou 

dimenzi. Neuronové sítě mohou přijímat různé jednotlivé stavy podráždění. Samy se 

však nemusí nacházet trvale v jednom z těchto stavů. A tento nejasný a 

pravděpodobnostní faktor je právě jedním z důvodů, proč jsou naše vzpomínky tak 

tvárné a časové nestabilní.“ (Kempermann in Křivohlavý, 2011) – tuto teorii známe jako 

tzv. Hebbovo pravidlo a svědčí o plasticitě mozku po celý život, tedy i v seniu. 

Přestože jsem dospěla k těmto výsledkům i při velmi krátkém trvání kognitivního 

tréninku metodou Instrumentálního obohacování, uvědomuji si, že pro další rozvoj 

kognitivních dovedností je vhodné působení tohoto programu po delší dobu. Feuerstein 

(1980) doporučuje pracovat s metodou instrumentálního obohacování po dva až tři roky 

nejlépe tři až pět hodin týdně, aby se výsledky tohoto působení projevily. 

 Je možné, že výsledky této studie mohou být zkreslené, jelikož jsem pracovala 

s velmi malou skupinou seniorů. Tito klienti také neměli jednotnou úroveň kognitivních 

schopností ani stejnou dosaženou úroveň vzdělání. Výsledek mohl ovlivnit také fakt, že 

do výzkumu byly zařazeny pouze motivované ženy.  

Pokud bychom chtěli dojít k přesnějším a výraznějším výsledkům, bylo by vhodné 

pro další výzkum vybrat větší skupinu klientů, kteří by se mohli instrumentálnímu 

obohacování věnovat po delší dobu. V mém případě jsem však byla silně limitována tím, 

že jsem kurz Instrumentálního obohacování vedla sama, ve svém volném čase. Větší 

výzkumný vzorek jsem z těchto důvodů nedokázala obsáhnout. 
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8. ZÁVĚR 
 

V diplomové práci jsem prezentovala výzkumnou studii, kterou jsem prováděla 

od dubna do října 2012 v domově pro seniory. Zjišťovala jsem, zda je program 

Instrumentálního obohacování uplatnitelný při práci se seniory a jaký vliv bude mít na 

rozvoj kognitivních schopností těchto lidí. Získané výsledky potvrzují závěry z již 

publikovaných studií a reflektují teoretické předpoklady Instrumentálního obohacování 

Reuvena Feuersteina. Působení této metody má velký vliv na rozvoj kognitivních 

schopností seniorů a jejich celkovou aktivizaci. 

Sepsání této práce pro mě bylo velkým přínosem. Nejenže jsem si rozšířila 

teoretické znalosti, ale především lépe porozuměla programu Instrumentálního 

obohacování po stránce praktické. Práce se seniorkami pro mě byla opravdu cennou 

a obohacující zkušeností. Myslím si, že by tato mezigenerační setkávání měla být 

nedílnou součástí všech domovů pro seniory a jiných pobytových zařízení. 

Feuersteinovo Instrumentální obohacování dává všem lektorům do rukou 

nástroj, který může učit klienty bez rozdílu věku, vzdělání či úrovně rozumových 

schopností přemýšlet a orientovat se v množství informací, které je obklopují. Tento 

nástroj je velmi silný a jako k takovému k němu také musíme přistupovat. 

Instrumentální obohacování klade velké nároky na všechny, kdo s tímto programem 

pracují. Pokud však jeho kouzlo poznáte sami na sobě nebo svých blízkých, na vždy 

mu propadnete. 
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11. PŘÍLOHY 
 

Příloha č. 1 -  Záznamový arch pro polostandardizovaný rozhovor/dotazník s klienty 

programu FIE 

 

Záznamový arch pro polostandardizovaný rozhovor/dotazník s klienty programu 

FIE 

1. údaje o respondentovi (věk, pohlaví, vzdělání, bývalé povolání, pobyt v domově ano/ne, 

diagnóza, skupina 

2. jak dlouho navštěvujete FIE?  Chodíte na setkání pravidelně? 

3. Navštěvujete hodiny rád/a? Proč? 

4. Co vás na tomto programu nejvíce zaujalo, co se vám nejvíce líbilo? 

5. Co Vás naopak zklamalo nebo se Vám nelíbilo? 

6. Byl/a jste spokojen/a s vedením výuky? 

7. Je něco, co byste rád/a změnil/a? 

8. Byl pro Vás tento program přínosem? Pokud ano uveďte konkrétní příklad. Jestliže ne, proč? 

9. Jak jste vnímala ostatní účastníky kurzu? Byli pro Vás přínosem nebo Vám naopak jejich 

přítomnost nevyhovovala? 

10. Co byste vzkázal/a lektorce?  
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Příloha č. 2 -  Přehled výsledků dosažených v kognitivním testu 

A) výsledky kognitivního testu duben 2012 

 ANDREA BOHUSLAVA CECÍLIE DRAHOMÍRA EVA FRANTIŠKA GABRIELA HANA 

ORIENTACE 9 10 10 9 8 7 1 9 

PAMĚŤ-ZAPAMATOVÁNÍ 3 3 3 3 3 3 2 3 

POZORNOST A POČÍTÁNÍ 5 5 5 4 4 4 2 4 

PAMĚŤ-VYBAVENÍ 3 3 3 3 3 3 0 3 

PAMĚŤ-ANTEROGRÁDNÍ PAMĚŤ 7 7 7 7 7 7 7 7 

PAMĚŤ-RETROGRÁDNÍ PAMĚŤ 2 2 2 2 1 0 0 2 

SLOVNÍ PRODUKCE - A 5 4 5 4 3 2 2 4 

SLOVNÍ PRODUKCE - B 4 5 4 4 2 3 1 3 

JAZYK-POROZUMĚNÍ 4 4 4 4 4 4 4 4 

JAZYK-PSANÍ 1 1 1 1 0 1 0 1 

JAZYK-OPAKOVÁNÍ 4 4 4 4 4 4 3 4 

JAZYK-POJMENOVÁNÍ PŘEDMĚTŮ 11 12 11 12 10 10 8 12 

JAZYK-POROZUMĚNÍ 4 4 4 4 4 4 1 4 

JAZYK-ČTENÍ 1 1 1 1 1 1 1 1 

ZRAKOVÉ-PROSTOROVÉ SCHOPNOSTI-A 1 0 1 0 0 0 0 1 

ZRAKOVÉ-PROSTOROVÉ SCHOPNOSTI-B 0 0 1 0 0 0 0 1 

ZRAKOVÉ-PROSTOROVÉ SCHOPNOSTI-C 4 4 5 3 3 2 1 4 

PERCEPČNÍ SCHOPNOSTI 8 7 8 8 8 8 7 8 

VYBAVENÍ 5 6 6 5 4 3 2 5 

ZNOVUPOZNÁNÍ 5 5 5 5 5 5 5 5 

CELKEM 86 87 90 83 74 71 47 85 

 

B) výsledky kognitivního testu říjen 2012 

Sloupec1 ANDREA BOHUSLAVA CECÍLIE DRAHOMÍRA EVA FRANTIŠKA GABRIELA HANA 

ORIENTACE 10 10 10 10 9 8 5 10 

PAMĚŤ-ZAPAMATOVÁNÍ 3 3 3 3 3 3 3 3 

POZORNOST A POČÍTÁNÍ 5 5 5 5 5 4 3 5 

PAMĚŤ-VYBAVENÍ 3 3 3 3 3 3 2 3 

PAMĚŤ-ANTEROGRÁDNÍ PAMĚŤ 7 7 7 7 7 7 7 7 

PAMĚŤ-RETROGRÁDNÍ PAMĚŤ 4 4 4 4 3 2 1 4 

SLOVNÍ PRODUKCE - A 7 6 7 7 4 3 3 7 

SLOVNÍ PRODUKCE - B 5 5 6 6 3 4 2 6 

JAZYK-POROZUMĚNÍ 4 4 4 4 4 4 4 4 

JAZYK-PSANÍ 1 1 1 1 1 1 1 1 

JAZYK-OPAKOVÁNÍ 4 4 4 4 4 4 3 4 

JAZYK-POJMENOVÁNÍ PŘEDMĚTŮ 12 12 12 12 11 12 10 12 

JAZYK-POROZUMĚNÍ 4 4 4 4 4 4 2 4 

JAZYK-ČTENÍ 1 1 1 1 1 1 1 1 

ZRAKOVÉ-PROSTOROVÉ SCHOPNOSTI-A 1 1 1 1 1 1 1 1 

ZRAKOVÉ-PROSTOROVÉ SCHOPNOSTI-B 2 2 2 1 1 1 1 2 

ZRAKOVÉ-PROSTOROVÉ SCHOPNOSTI-C 5 5 5 4 4 4 3 5 

PERCEPČNÍ SCHOPNOSTI 8 8 8 8 8 8 8 8 

VYBAVENÍ 6 6 7 6 6 5 2 7 

ZNOVUPOZNÁNÍ 5 5 5 5 5 5 5 5 

CELKEM 97 96 99 96 87 84 67 99 
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Příloha č. 3 -  ADDENBROOKSKÝ KOGNITIVNÍ TEST 



S
K
Ó
R
E

CELKOVÉ SKÓRE

MMSE /30

/100ACE-R

Pozornost a orientace /18

/26Paměť

Slovní produkce

Jazyk

Zrakově-prostorové schopnosti

/14

/26

/16

SUBSKÓRE

úloha č. 1, 2, 3

úloha č. 4, 5, 6, 17, 18

úloha č. 7a, 7b

úloha č. 8a, 8b, 9, 10a–c, 11, 12, 13

úloha č. 14a–c, 15, 16

Jméno a příjmení

Datum narození

Délka vzdělání (roky)

Pracovní diagnóza

Lateralita

Administrátor

ADDENBROOKSKÝ KOGNITIVNÍ TEST (revidovaná verze 2010)

Dosažený stupeň vzdělání

pravák levák ambidexter

Zeptejte se pacienta:

Řekněte pacientovi:

  6. Ve kterém státě se nacházíme?

  7. Ve kterém jsme městě?

  8. Ve kterém jsme kraji nebo oblasti?

  9. Jak se jmenuje tato nemocnice / budova?

 10. Na kterém poschodí se nacházíme?

1. Který je dnes den v týdnu?

2. Kolikátého je dnes?

3. Který je měsíc?

4. Který je rok?

5. Které je roční období?

„Můžeme si nyní vyzkoušet Vaši paměť? Řeknu Vám 3 slova. Pokuste se je po mně 

opakovat a zapamatovat si je. Za chvíli se Vás na tato slova znovu zeptám.”

ADDENBROOKSKÝ KOGNITIVNÍ TEST • První verze vydána Sekcí kognitivní neurologie v roce 2008 za podpory firmy za podpory firmy Pfizer  Pfizer. V roce 2010 vznikla druhá verze upravená doc. MUDr. Alešem Bartošem, Ph.D. a PhDr. Miloslavou Raisovou, Ph.D. z AD Centra, Praha.

ACE ACE

(Skóre 0–3)

ACE ACE

1. ORIENTACE

2. PAMĚT – ZAPAMATOVÁNÍ

(Skóre 0–3)

MMSE MMSE

(Skóre 0–10)(Skóre 0–10)

DATUM VYŠETŘENÍ

MMSE MMSE

/18

/26

/14

/26

/16

/30

/100

U otázky č. 2 tolerujeme  2 dny v datumu. Otázku č. 5 hodnotíme následovně: 
jaro – březen, duben, květen;  léto – červen, červenec, srpen;  podzim – září, říjen, 
listopad a zima – prosinec, leden, únor. Nevyžadujeme tedy znalost přesných 
astrononických přechodů jednotlivých ročních období. U otázky č. 6 doporučujeme 
uznat odpověď Česká republika nebo Česko. U otázky č. 8 doporučujeme v případě 
testování v Praze uznat i Středočeský kraj. 

Každá správná odpověď se hodnotí 1 bodem.



Slova vyslovujte zřetelně a pomalu rychlostí asi jedno slovo za vteřinu. Pokud si 
je pacient nevybaví, opakujte je nejvíce ještě 3×, než se je naučí. Jinak bude zkreslen 
výsledek položky výbavnost.

Započítejte 1 bod za každé správně opakované slovo pouze při PRVNÍM opakování.

lopata šátek váza

1

P
O
ZO

R
N
O
S
T 
A
 O
R
IE
N
TA

C
E



Zeptejte se pacienta: (Skóre 0–4)

Kdo je současným předsedou vlády (premiérem)?

Kdo byl prvním prezidentem naší republiky po revoluci v roce 1989?

Kdo je současným prezidentem Spojených států amerických?

Který prezident Spojených států amerických byl zavražděn v roce 1963?

Řekněte pacientovi:

(Skóre 0–7) S
LO

V
N
Í P

R
O
D
U
K
C
E

7. SLOVNÍ PRODUKCE  – slova začínající písmenem „P“

„Nyní Vám řeknu jedno písmeno z abecedy a Vaším úkolem bude vyjmenovat 
co nejvíce slov, která tímto písmenem začínají. Nesmí to však být jména osob ani 
měst, ani nesmíte  vyjmenovávat slova se stejným slovním základem. Například 
od písmena „B“ mají stejný slovní základ slova: bydlet, bydlíme, bydliště, bydlí 
apod. Jste připraven(a)? Můžeme začít? Máte jednu minutu na to, abyste 
vyjmenoval(a) co nejvíce slov, která začínají na písmeno „P“. Teď!“

Písmena

Za každou správnou odpověď přidělíme 1 bod.

7a

ACE

ACE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Řekněte pacientovi: (Skóre 0–3)

„Nyní si pokuste vzpomenout na 3 slova, která jste si měl/a před chvílí zapamatovat.“

Za každou správnou odpověď započtěte 1 bod. Na pořadí slov nezáleží. 

4. PAMĚŤ – VYBAVENÍ

P
A
M
ĚŤ

ACE ACE

Řekněte pacientovi:
(Skóre 0–7)

„Nyní Vám řeknu jméno s adresou. Teprve až skončím, zopakujete po mně všechny 
údaje. Takto to provedeme 3×, abyste měl(a) možnost se vše dobře naučit. Na konci 
testování se Vás na všechny údaje budu ptát.“

Přečteme celé jméno s adresou a necháme pacienta všechny údaje zopakovat. 
Tímto způsobem provedeme celkově 3×.

Za každou správnou odpověď přidělíme 1 bod. Do bodování započítáváme pouze třetí pokus.

5. PAMĚŤ – ANTEROGRÁDNÍ PAMĚŤ

1. pokus 2. pokus 3. pokus

ACE

Martin Dvořák

Sadová třída 73

Královice

Soběslav

(Skóre 0–3)

MMSE MMSE

(Skóre 0–7)

ACE

(Skóre 0–4)

ACE

(Skóre 0–7)

ACE

>17

14–17

11–13

8–10

6–7

4–5

2–3

<2

Počet slov

7

6

5

4

3

2

1

0

Odpovídá
skóre

Požádejte pacienta:

„Nyní odečítejte od čísla 100 opakovaně číslo 7, tedy sto mínus sedm, 

mínus sedm atd., dokud Vám neřeknu dost.“

100M | 93 R | 86 K | 79 O | 72 P | 65

(Skóre 0–5)

ACE ACE

3. POZORNOST A POČÍTÁNÍ

(Skóre 0–5)

MMSE MMSE

lopata šátek váza

Instrukci se snažte vysvětlovat tak dlouho, dokud ji dotyčný nepochopí. V průběhu 
odečítání již není možné opakovat instrukci. Zastavte odečítání, až osoba odečte 5× 
za sebou. Jestliže posuzovaný tento úkol nedokáže nebo nechce provést, vyzvěte ho: 

Za každou správnou odpověď přidělíme 1 bod. Pokud osoba udělá chybu a dále odečítá/ hláskuje 
správně, počítejte pouze jako jednu chybu. Maximum je 5 bodů. Např. MROKP = 3 body.

„Hláskujte slovo POKRM po jednotlivých písmenech. Nyní hláskujte slovo POKRM 

po jednotlivých písmenech pozpátku.“

Počet SPRÁVNĚ vyjmenovaných slov převedeme na odpovídající skóre.

P
O
ZO

R
N
O
S
T

6. PAMĚŤ – RETROGRÁDNÍ PAMĚŤ

2ADDENBROOKSKÝ KOGNITIVNÍ TEST • První verze vydána Sekcí kognitivní neurologie v roce 2008 za podpory firmy za podpory firmy Pfizer  Pfizer. V roce 2010 vznikla druhá verze upravená doc. MUDr. Alešem Bartošem, Ph.D. a PhDr. Miloslavou Raisovou, Ph.D. z AD Centra, Praha.



„Nyní je Vaším úkolem vyjmenovat co nejvíce zvířat, která znáte. Slova mohou 
začínat jakýmkoliv písmenem. Na tuto úlohu máte opět jednu minutu. Jste 
připraven/a? Můžeme začít? Teď!“

>21

17–21

14–16

11–13

9–10

7–8

5–6

<5

7b

7

6

5

4

3

2

1

0

Počet slovOdpovídá

skóre

ACE

Ukažte pacientovi nápis „Zavřete oči“ (na Listu pro pacienta) a vyzvěte ho k vykonání příkazu. 
Instrukci neopakujte.

„Pokud potřebujete brýle na čtení, tak si je nyní nasaďte. 

Přečtěte tento pokyn a proveďte ho.“

Započtěte 1 bod pouze tehdy, pokud vyšetřovaný skutečně zavře oči.

8. JAZYK – POROZUMĚNÍ

Položte před pacienta list papíru a vyzvěte ho k následujícímu úkolu:

„Nyní budete mít úkol, který si nejdříve vyslechnete a pak ho teprve budete 

provádět. Vezmete tento papír do pravé ruky, přeložíte ho oběma rukama 

na polovinu a položíte ho na zem.“

Za každou správně provedenou činnost započtěte 1 bod.

8a

8b

JA
ZY

K

(Skóre 0–7)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

S
LO

V
N
Í P

R
O
D
U
K
C
E

(Skóre 0–2)

chobotnice výstřednost nesrozumitelný statistik                                                   

Hodnotíme: 2 body, pokud jsou zopakována všechna slova správně
1 bod, pokud jsou zopakována tři slova správně
0 bodů, pokud jsou správně zopakována dvě a méně slov

(Skóre 0–1)

„Nahoře, vzadu a dole.“

Přípustný je pouze 1 pokus. Za správnou odpověď započtěte 1 bod.

Dejte vyšetřovanému tužku, List pro pacienta a vyzvěte ho k napsání věty.

„Napište do tohoto volného prostoru listu jakoukoli jednoduchou větu, 

která Vás napadne a která dává smysl.“

Jeden bod započítejte, pokud má věta podmět (i nevyjádřený) a přísudek a dává smysl. V textu 

mohou být pravopisné a interpunkční chyby.

10a

10b

10c
(Skóre 0–1)

ACE

MMSE

ACE

ACE

Požádejte pacienta: 

Slova vyslovujeme zřetelně a jednotlivě. Pacient vždy opakuje pouze jedno slovo, 
ne všechna dohromady.

„Opakujte po mně následující slova.“ 

Požádejte pacienta: „Opakujte po mně následující věty.“

3

25

26

27

28

29

30

31

32

10. JAZYK – OPAKOVÁNÍ

9. JAZYK – PSANÍ

(Skóre 0–1)

(Skóre 0–3)

ACE

MMSE

ACE

(Skóre 0–1)

ACE

MMSE

ACE

(Skóre 0–7)

MMSE

(Skóre 0–1)

(Skóre 0–3)

ACE

MMSE

ACE

MMSE

(Skóre 0–1)

ACE

MMSE

(Skóre 0–2)

ACE

(Skóre 0–1)

ACE

MMSE

(Skóre 0–1)

ACE

7. SLOVNÍ PRODUKCE - zvířata 

Řekněte pacientovi:

Zvířata

Počet SPRÁVNĚ vyjmenovaných slov převedeme na odpovídající skóre.

„Prostě tak a ne jinak.“

Přípustný je pouze 1 pokus. Za správnou odpověď započtěte 1 bod.
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Použijte List pro pacienta a požádejte pacienta:
 (šít, litr, saze, těsto, výška).

 
„Nyní přečtěte následující slova“

(Skóre 0–1)

Přidělíme 1 bod, pokud pacient přečte správně VŠECHNA slova.

Použijte obrázky z Listu pro pacienta z úlohy č. 11 a zeptejte se pacienta: (Skóre 0–4)

Ukažte jeden obrázek, který souvisí s královstvím.

Ukažte jeden obrázek, na kterém je vačnatec.

Ukažte jeden obrázek, který souvisí s Antarktidou.

Ukažte jeden obrázek, který souvisí s námořnictvím.

U otázky dotazující se na souvislost s námořnictvím lze kromě kotvy uznat jako 
správné odpovědi i sud a harmonika.

Přidělíme 1 bod za každou správnou odpověď.

ACE

ACE

Přidělíme 1 bod za každý správně pojmenovaný obrázek.

11. JAZYK – POJMENOVÁNÍ PŘEDMĚTŮ

Použijte List pro pacienta a požádejte pacienta:

Místo prvních dvou obrázků (tužka a hodinky) na Listu pro pacienta doporučujeme 
pacientovi ukázat  skutečné předměty. V následujícím textu jsou uvedeny názvy 
jednotlivých obrázků. Jiné názvy doporučujeme neuznávat.

 „Pojmenujte předměty na obrázcích.“ tužka + hodinky

JA
ZY

K

1. Tužka nebo správný název ukazovaného předmětu. 

2. Hodinky, náramkové hodinky  

3. Klokan, klokanice, klokanice s mládětem

4. Tučňák, pinguin

5. Kotva

6. Velbloud, velbloudice, dromedár, jednohrbý velbloud

7. Harfa

8. Nosorožec

9. Sud, soudek, bečka

10. Královská koruna, koruna

11. Krokodýl, aligátor, ještěr, ještěrka

12. Harmonika, tahací harmonika, akordeon

ZR
A
K
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O
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Použijte List pro pacienta a požádejte pacienta:
 

Dejte vyšetřovanému tužku a vyzvěte ho k překreslení obrázku. Třes ani rotace nevadí.

 
„Překreslete obrázek co nejpřesněji podle předlohy.“

(Skóre 0–1)Překrývající se pětiúhelníky14a

Správně = skóre 1
Příklad: Špatně = skóre 0Příklad:

14. ZRAKOVÉ – PROSTOROVÉ SCHOPNOSTI

ACE

MMSE

Započtěte 1 bod, jestliže jsou zachovány správně strany, počet úhlů a 2 překřížení.

4

(Skóre 0–2)

MMSE

(Skóre 0–2)

MMSE

(Skóre 0–12)

všech 12 obrázků

ACE

(Skóre 0–12)

ACE

12. JAZYK – POROZUMĚNÍ

(Skóre 0–4)

ACE

13. JAZYK – ČTENÍ

(Skóre 0–1)

ACE

(Skóre 0–1)

ACE

MMSE

Úloha č. 14 pokračuje na další straně.
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Použijte List pro pacienta a p

 

U kostky by měly být rozpoznatelné všechny strany v adekvátních úhlech a vzájemných 
prostorových propojeních. Podle kvality provedení hodnotíme 0–2 body.

ožádejte pacienta: 

„Nyní “překreslete tento obrázek co nejpřesněji podle předlohy.

Kostka

Použijte List pro pacienta a požádejte pacienta: 

„Nakreslete hodiny, ciferník s číslicemi, a poté dokreslete ručičky, 

které ukazují 5 hodin 10 minut.“

Hodiny

(Skóre 0–2)

(Skóre 0–5)

ZR
A
K
O
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É 
– 
P
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O
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S
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O
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O
S
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14b

Skóre 2Příklad:

14c

Skóre 1Příklad:

5

ACE

ACE
Zvlášť přidělujeme body za provedení kruhu, rozmístění číslic na ciferníku a umístění ručiček.

Podle kvality provedení hodnotíme 0–5 body. 

Kruh
1 bod  – za rozpoznatelné provedení kruhu

Číslice 
2 body – pokud jsou napsány všechny číslice a současně jsou správně rozmístěny

1 bod – pokud ciferník zahrnuje všechny číslice, ale tyto jsou nekvalitně 

   či chybně rozmístěné

Umístění ručiček
2 body – obě ručičky jsou správně umístěné, mají odlišnou délku („malá“ a „velká“ ručička)

   a směřují ke správným číslicím (můžete se pacienta zeptat a ujasnit si, která 

   z ručiček je velká a která malá)

1 bod – pokud jsou ručičky správně nasměrovány k číslicím, ale mají špatnou délku 

nebo 1 bod – pokud je jedna ručička nasměrována ke správné číslici a má také správnou délku 

nebo 1 bod – pokud je alespoň jedna ručička nasměrována ke správné číslici

Pravidla pro skórování hodin

Kruh (1) | číslice správně rozmís-
těné po obou stranách ciferníku (2), 
obě ručičky správně umístěné (2).

S
k
ó

re
 5

Kruh (1) | číslice v kruhu 
a správně rozmístěné (2), jedna 
ručička umístěná správně (1).

S
k
ó

re
 4

Kruh (1) | všechny číslice, ale 
nesprávně rozmístěné (1), obě 
ručičky umístěné správně (2).

S
k
ó

re
 4

Kruh (1) | číslice v kruhu 
a správně rozmístěné (2), 
jedna ručička umístěná správně (1).

S
k
ó

re
 4

S
k
ó

re
 3

Kruh (1) | číslice nejsou umístěné 
v kruhu, 2× číslo 10 (0), ručičky 
správně umístěné (2).

Kruh (1) | všechny číslice, avšak 
neumístěné (1) v kruhu, jedna 
ručička správně umístěná (1).

S
k
ó

re
 3

Kruh (1) | všechny číslice, ale 
chybně rozmístěné (1), jedna 
ručička správně umístěná (1).

S
k
ó

re
 3

S
k
ó

re
 2

Kruh (1) | všechny číslice jsou 

napsány, ale nejsou umístěny 

v kruhu (1).

S
k
ó

re
 2

Kruh (1) | jedna ručička umístěná 

správně (1).

(Skóre 0–2)

ACE

(Skóre 0–5)

ACE

14. ZRAKOVÉ – PROSTOROVÉ SCHOPNOSTI (pokračování)
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Příklady:



Použijte List pro pacienta a požádejte pacienta: 

„Spočítejte všechny tečky v daném obrázku bez toho, aniž byste si na ně ukazoval.“

(Skóre 0–4)

15. PERCEPČNÍ SCHOPNOSTI
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Přidělíme 1 bod za každý správně určený počet teček ve čtverci.

Použijte List pro pacienta a požádejte pacienta: „Přečtěte následující písmena.“ (Skóre 0–4)

16. PERCEPČNÍ SCHOPNOSTI

Přidělíme 1 bod za každé správně rozpoznané písmeno.

P
A
M
ĚŤ

Řekněte pacientovi: (Skóre 0–7)

„Před chvílí jste se učil(a) a měl(a) si zapamatovat jméno s adresou. 

Zkuste mi nyní všechny údaje zopakovat.“

Přidělíme 1 bod za každou správně vybavenou položku. 

17. VYBAVENÍ (RECALL) – VYBAVENÍ ANTEROGRÁDNÍCH PAMĚŤOVÝCH INFORMACÍ

Pacientovi řekněte:

(Skóre 0–5)

„Dobře, nyní Vám budu trochu napovídat. Například, řeknu Vám tři jména a Vy 

z nich zkusíte vybrat to, které bylo uvedeno na adrese. Takto budeme pokračovat 

i v dalších položkách.“

Každá správně rozpoznaná položka je hodnocena jedním bodem, který připočteme 
k bodům případně získaným automaticky správným spontánním vybavením v minulé zkoušce. 

18. ZNOVUPOZNÁVÁNÍ (REKOGNICE)

Tato část je administrována, pokud pacient selže v předchozí zkoušce ve vybavení 
jedné nebo více položek. Testujeme pouze pacientem nevybavené položky. 
Pokud si pacient vybaví všechny položky předchozí zkoušky, přeskočíme tuto zkoušku 
a automaticky skórujeme 5 body. 

Pavel Dvořák

Květinová ulice

37

Pavlovice

Soběslav

Martin Dvořák

Sadová třída

76

Královice

Vsetín

Martin Doležel

Sadová ulice

73

Smíchov

Tachov

vybaveno

vybaveno

vybaveno

vybaveno

vybaveno

6

ACE

ACE

ACE

ACE

8 10 7 9

73

Dvořák

třída

Martin

Sadová

Královice

Soběslav

(Skóre 0–4)

ACE

(Skóre 0–4)

ACE

(Skóre 0–7)

ACE

(Skóre 0–5)

ACE
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8.

ZAVŘETE OČI
9.

List pro pacienta

11.

13. 
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šít litr saze těsto výška
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Hodiny

14.

16. 

15.
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