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ABSTRAKT  

 Práce se ve své teoretické části zabývá porovnáním kognitivních funkcí vyme-

zených Reuvenem Feuersteinem a dílčích schopností, které předkládají autoři Vzdělá-

vací aplikace WISC-III.  

Empirická část je věnována kvalitativnímu výzkumu zaměřenému na změny 

v dílčích schopnostech u 11 ţáků prvního stupně, kteří prošli několikaměsíční inter-

vencí Instrumentálního obohacování. Snaţí se popsat vliv IO na jejich výsledky v testu 

WISC-III zpracované faktorovou analýzou, na zvládání školních povinností, na jejich 

chování, soustředění a sebepojetí. Současně sleduje také moţnost vyuţití faktorové 

analýzy WISC-III pro naplánování intervence pomocí IO. Zdrojem informací byly 

testy, dotazníky pro učitele na počátku a na konci intervence, videonahrávky a zápisy 

z hodin IO.  

Výzkum probíhal v základní škole ve Štěchovicích, malém městě poblíţ Prahy. 

Jde o jedinou základní školu ve městě, kde ţije asi 1700 obyvatel. 

Zaznamenali jsme různě významné změny ve všech sledovaných oblastech, 

přičemţ v některých případech se shodoval výsledek testu s hodnocením učitele,  

v jiných se rozcházel. 
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Reuven Feuerstein, modifikovatelnost inteligence, deficity kognitivních funkcí, zpro-

středkované učení, instrumentální obohacování, přenos, WISC-III, Vzdělávací aplika-

ce WISC-III 
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ABSTRACT 

In the theoretical part, this work deals with the problem of comparison between 

Feuerstein cognitive function and partial cognitive abilities which are mentioned at the 

Educational Interpretations of the WISC-III. 

  Research study follows up changes in partial cognitive abilities which could be 

viewed as a consequence of FIE (Feuerstein Instrumental Enrichment) intervention 

lasting several months. By comparison of pre-test and post-test, which is realized by 

WISC-III and processed with  Educational Interpretations of the WISC-III the study 

tries to describe impact of the method to child´s cognitive functions as well as its 

school successfulness, self-concept, and behavior.  Study also pursues possibility to 

use factor analysis of WISC-III for planning of the FIE intervention. Information was 

taken from tests, questionnaires for teachers, videos and records of FIE lessons. 

 Research was realized at the Elementary school in a small town with 1700 in-

habitants, nearby to Prague. This was the only school in this town. 

 We noticed more or less significant changes in all areas of interest. In some 

cases, there was agreement in the test results and teacher´s evaluation whereas in other 

there were differences. 
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I ÚVOD 

 

„You Love Me!! …Don't Accept Me As I Am“ 

 (Feuerstein et al, 2006a) 

 

Podnětem k volbě tématu této práce byl náš déletrvající zájem o Instrumentální 

obohacování a vlastní několikaletá práce s dětmi pomocí této metody. Na Feuersteino-

vě práci, zabývající se kognitivní stimulací, nás oslovilo, ţe nejde o mechanický ná-

cvik dovedností, ale o individuální, velmi lidský a láskyplný přístup ke kaţdému 

jednotlivci. Kromě toho je metoda podloţena velmi podrobně propracovanou teorií, 

která vychází z mnohaletých zkušeností autora.  

Teoretickými pilíři Instrumentálního obohacování se podrobněji zabývat nebu-

deme, byly rozebírány jinde (např. Disertační práce: Málková, 2008; Májová 2011; 

Diplomové práce na PedF a FF UK: Janoušková 2011, Míková 2011, Fišarová 2012). 

Jedinou výjimkou jsou Feuersteinem definované kognitivní funkce, na které se zde 

naopak zaměřit chceme. To, zda jsou dobře rozvinuté či deficitní zjišťuje autor pomocí 

svého dynamického vyšetření LPAD (Learning Propensity Assessment Device). 

Feuersteinovo přesvědčení o modifikovatelnosti inteligence a o výhodách dynamické-

ho přístupu k jejímu měření určilo další směr našich teoretických úvah. 

Statické testování inteligence je jiţ dlouhou dobu předmětem kritiky. Ačkoli je 

jeho nespornou výhodou validita a reliabilita, někteří autoři poukazují na diskriminač-

ní povahu těchto testů vůči minoritním skupinám, jiní na to, ţe výsledky testů ukazují 

aktuální schopnosti jedince, ale neukazují, jakým směrem by měla být vedena náprava. 

Podle mnoha autorů je chybný předpoklad, ţe výkony jedince jsou víceméně stabilní 

(např. Feuerstein et al, 2002, s. 99 - 101
1
). Zajímavě na toto téma píše Václav Břichá-

ček: „Debaty o lidské inteligenci, o její proměnlivosti, či naopak o striktní dědičnosti 

opomíjejí, že jednání člověka je současně určováno motivací, zájmy, potřebami, cha-

rakterem, životními okolnostmi, sociální adaptivitou, zdravotním stavem a řadou dal-

ších vlivů.“  A dále: „Binet soudil, že lidská inteligence je mnohem složitější, než aby 

                                                 
1 Feuerstein vidí inteligenci jako proměnlivý „stav“ spíše než jako stabilní „rys“. Takový pohled  nám 

umožní vnímat ji jako výraz komplexu interakcí biogenetických, kulturních a emočních faktorů a zkuše-

ností jedince.(Feuerstein, 2002, s. 99) 
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ji bylo možno vyjádřit jediným číslem. Právem se obával, že mechanické užívání růz-

ných testů povede k mnoha chybám nekompetentních uživatelů. Opakovaně a důrazně 

varoval před mechanickým značkováním, které bude děti poškozovat.“ (Břicháček, 

2001). Ani porovnání standardního a dynamického přístup k testování inteligence však 

není naším hlavním tématem.  

Instrumentální obohacování je u nás poměrně rozšířené a vyuţívané při práci 

s dětmi, dynamické vyšetření LPAD se však zatím příliš nevyuţívá. Teoretická část 

práce se proto také věnuje charakteristice této baterie testů. V pedagogicko-

psychologické praxi se u nás vyuţívají převáţně statické testy, které jsou standardizo-

vané a mohou ukázat aktuální úroveň schopností dítěte. V nedávně době u nás vyšla 

Vzdělávací aplikace WISC-III, která slouţí k interpretaci běţně uţívaného standardní-

ho testu WISC-III a nabízí moţnost se hlouběji zabývat tím, kde jednotlivec selhává 

aco můţe být příčinou. Pokusili jsme se porovnat Feuersteinem vymezené kognitivní 

funkce na straně jedné, a dílčí schopnosti sledované pomocí faktorové analýzy výsled-

ků WISC-III na straně druhé. Hledáme mezi nimi shody, podobnosti a rozdíly 

a zkoumáme moţnosti, jak vyuţít statické testování k práci s instrumenty IO.  

V empirické části jsme vyuţili poznatků z části teoretické. Výzkum, který pro-

bíhal v základní škole na malém městě, je zaměřen na změny v dílčích schopnostech u 

ţáků, kteří prošli několikaměsíční intervencí Instrumentálního obohacování. Záměrem 

není porovnání ţáků mezi sebou, ale posouzení vlivu IO na jejich výsledky v testech, 

na zvládání školních povinností, na chování a sebepojetí. Ve shodě s tím, co uvádí 

Václav Břicháček, se tato práce také zaměřuje na další vlivy (motivace, ţivotní okol-

nosti, podpora okolního prostředí), které mohou ovlivňovat fungování jedince i průběh 

a výsledky intervence pomocí IO. Nepokouší se o evaluaci metody, spíše chce nabíd-

nout lektorům Instrumentálního obohacování podněty k plánování práce s jednotlivý-

mi dětmi. 

 

 

  

  



9 

 

II TEORETICKÁ ČÁST 

1 Porovnání standardního a dynamického vyšetření 
 

Role examinátora při standardním testování má být neutrální, směrem k testo-

vanému vysílá minimální zpětnou vazbu. Testovaný reaguje na explicitně zadaný úkol. 

Důleţitý je výsledek reakce testovaného, jeho výkon v testu. Měří se tak aktuální úro-

veň výkonu jedince, výsledek se posuzuje vzhledem k populačním normám. Kvantita-

tivní výsledky testu neříkají nic o potenciálu či „vynořujících se schopnostech“ dítěte.  

Testování není zaměřeno na zjišťování důvodů selhávání jedince. Kozulin shrnuje 

hlavní znaky statického testování do tří bodů: 

1. zjevná úroveň fungování dítěte víceméně ukazuje na jeho skryté schopnosti; 

2. samostatný výkon dítěte (bez pomoci a zasahování zkoušejícího) je nejlepším 

způsobem, jak testovat; 

3. účelem testování je předvídat budoucí fungování dítěte a klasifikovat dítě podle 

jeho úrovně schopností (Kozulin & Falik, 1995); 

  

 Naproti tomu dynamické testování vychází z předpokladu, ţe výkony jedince 

jsou proměnlivé. Examinátor má roli zprostředkující, vstupuje do interakcí s testova-

ným, zaujímá roli učitele, průvodce. Testovaný má větší prostor k vlastní aktivitě. 

Úkoly, které uţívá dynamické testování, se zaměřují na proces myšlení, a přímo při 

testování probíhá i proces učení. Examinátor klade navádějící otázky, můţe začít řešit 

úkol s poţadavkem, aby testovaný pokračoval. V porovnání s charakteristikou static-

kého testování udává Kozulin tři základní myšlenky dynamického testování: 

1. kognitivní procesy jsou modifikovatelné, testování má ukázat moţnost modifi-

kovatelnosti těchto procesů; 

2. interaktivní testování, které zahrnuje také fázi učení, ukazuje lépe na schopnost 

dítěte učit se; 

3. cílem testování je zjistit potenciál dítěte k učení a doporučit psychologickou a 

edukativní intervenci k naplnění a rozvinutí tohoto potenciálu (Kozulin & 

Falik, 1995); 

Tyto principy dynamického testování vycházejí z obecných teorií Vygotského a 

Feuersteina. Vygotský ve své sociokulturní teorii dětského vývoje mluví o souvislos-
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tech vývoje a učení, kognitivní procesy dělí na vrozené a kulturně podmíněné. Schop-

nosti a dovednosti dítěte vznikají prostřednictvím interakcí dítěte s okolím. Vzdělávání 

není pak pouhé nabízení podnětů dítěti podle úrovně jeho vývoje, ale interakce s dítě-

tem, která má vést k rozvoji kognitivních schopností dítěte.  Ve své koncepci zóny 

nejbližšího vývoje mluví Vygotský o tom, ţe testování by nemělo být pouze zjišťová-

ním aktuální úrovně dítěte, ale mělo by také ukázat, jaké dovednosti a schopnosti se 

začínají u dítěte rozvíjet. Pokud do testování zahrneme i učení, můţeme zjistit vynořu-

jící se kognitivní funkce. Porovnáním rozdílu mezi tím, jak dítě odpovídalo v testu 

samostatně a jak po fázi učení, zjistíme zónu nejbliţšího vývoje. Testování, které za-

hrnuje i fázi učení, ukazuje tedy jednak rozdíl mezi tím, jak dítě funguje bez pomoci a 

s pomocí, ale také nám to ukáţe kognitivní schopnosti, které mohou být vhodnou in-

tervencí rozvíjeny. Jsou to ty, které chyběly, pokud dítě pracovalo samostatně, ale ob-

jevily se po fázi učení.     

 Z teorie zóny nejbliţšího vývoje vychází myšlenka dynamického testování, při 

němţ prostřednictvím interakce s dítětem zjišťujeme moţnou maximální úroveň fun-

gování dítěte a způsob, jak mu pomoci se k ní dopracovat.  Existuje více modelů dy-

namického testování. Typické pro ně jsou tři fáze: pre-test, vyučování, post-test 

(Deutsch & Reynolds, 2000).  

 

 

1.1 Některé přístupy k dynamickému testování 

 

Jedním z prvních, kdo přišel s pokusem, jak zlepšit měření inteligence, byl 

Milton Budoff. Vycházel z předpokladu, ţe inteligenci je moţno rozvíjet. Jeho vý-

zkumy ukázaly, ţe u části dětí dojde k významnému nárůstu skóru v testech, pokud 

dostanou moţnost učit se, jak řešit úkoly (Laughon, 1990). Rozlišoval dvě skupiny: 

gainers – děti, u kterých byl rozdíl v pre a post testu významný a nongainers – děti, 

u nichţ po intervenci nedošlo ke zlepšení (Campione & Brown, in Frederiksen, 1990). 

Budoff vyuţíval zmíněné tři fáze – pre-test, vyučování, post-test. 

Další autoři, Campione a Brown, zaměřili pozornost na vztah mezi učením 

a transferem, ve fázi učení se zaměřují na zjištění mnoţství instrukcí potřebných k 

tomu, aby se dítě úkol naučilo a bylo schopno flexibilně nové informace vyuţít, tedy 
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bylo schopno transferu. Ve svých výzkumech se proto nezabývali pouze srovnáním 

výsledku pre- a post-testu, ale sledovali také míru transferu, kterého je dítě schopno 

(Laughon, 1990). Podle autorů je výhodou dynamického na proces zaměřeného testo-

vání to, ţe umoţňuje odlišit nedostatečné výkony způsobené omezenou kognitivní 

kapacitou dítěte od těch, jejichţ příčinou je nedostatek příleţitostí a podnětů k učení, 

a dále ţe nabízí informace, které je moţno vyuţít pro nastavení intervence (Campione 

& Brown, in Frederiksen, 1990).  

V současné době probíhá v České republice standardizace testu ACFS (The 

Application of Cognitive Function Scale), který je určen pro děti od 3 do 5 let. Autor-

ky Carol S. Lidz a Ruthanne H. Jepsen jej zaměřily na zjišťování schopností předškol-

ních dětí, které mají vliv na zvládání školního učiva.   

U všech těchto přístupů probíhá učení pouze při prostřední fázi - vyučování, 

zatímco testové fáze odpovídají standardnímu testování. 

Poněkud odlišný model vychází z teorie R. Feuersteina. Při administraci jeho 

LPAD prochází intervence ze strany testujícího, která vychází z potřeb dítěte, všemi 

třemi fázemi. Testující neučí dítě lépe zvládnout daný úkol, ale vede jej k vytváření 

kognitivních strategií. Při testování je třeba sledovat 1) intelektuální dovednosti dítě-

te, stejně jako neintelektuální aspekty (motivace, zvyky), 2) kognitivní poţadavky 

daného úkolu a 3) rozsah zprostředkování. Výsledkem pak můţe být doporučení pro 

učitele či rodiče (Deutsch & Reynolds, 2000). LPAD se budeme věnovat podrobněji 

dále. 

Někteří autoři jsou přesvědčeni, ţe dynamické testování by mělo nahradit stan-

dardní testy inteligence. Jiní povaţují dynamické testování za alternativu, která je 

vhodná zejména pro ty, jejichţ skóry ve standardních testech jsou nízké, přestoţe jiné 

informace o dítěti tomu neodpovídají, dále u dětí z minorit či dětí, jejichţ mateřský 

jazyk se liší od jazyka majoritní společnosti. Výhodné je také tam, kde nejde o klasifi-

kaci, ale o navrţení programu nápravy u dítěte (Haywood & Lidz, 2007).  

Dynamické testování má svá omezení, která bývají předmětem kritiky. Na roz-

díl od standardizovaných testů se autoři modelů dynamického testování vyhýbají 

kvantifikaci. Jedním z důvodů je to, ţe pro klasifikaci existuje dostatek dobrých static-

kých testů. Dalším důvodem je skutečnost, ţe interpretace výsledků závisí na doved-
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nosti a zkušenosti testujícího. Dva různí testující mohou dojít k rozdílným závěrům 

(Haywood & Lidz, 2007).  

 

 

2 Charakteristika testu LPAD 

 

Reuven Feuerstein se dlouhou dobu zabýval sociálně znevýhodněnými - dětmi, 

které přeţily holocaust, přistěhovalci do Izraele. Svou pozornost však rozšiřuje i na 

další jedince, jejichţ výkony jsou aktuálně nízké z různých důvodů, Feuerstein však 

věří v jejich modifikovatelnost.  Přichází s dynamickým vyšetřením zaměřeným na 

zjišťování tendence, moţnosti jedince učit se  - Learning Propensity/Potential As-

sessment Device
2
 – nástroj na zjišťování tendence jedince k učení.  Toto vyšetření 

vychází z teorie Strukturní kognitivní modifikovatelnosti (SCM), které se podrob-

něji věnuje např. L. Májová ve své disertaci (Májová, 2011, stránky 44-49). Feuerstein 

tvrdí, ţe jak jedinec s určitým kognitivním nebo emočním oslabením, tak také jakýkoli 

dobře fungující jedinec, můţe potřebovat tváří v tvář novým poţadavkům či úkolům 

modifikovat své kognitivní struktury, jinak se pro něj stane adaptace na nové podmín-

ky, dané těmi poţadavky, příliš obtíţným břemenem. Nejzřejmější je to u osob z od-

lišného sociokulturního prostředí. Je ale jisté, ţe i velice schopní lidé se mohou dostat 

do stresu, pokud si nevědí rady s ovládnutím nových technologií. (Feuerstein et al, 

2002, str. 129). LPAD zjišťuje, jaký je potenciál jedince, nakolik je jedinec schopen 

modifikovat své kognitivní struktury, adaptovat se na nové situace.  Modifikovatelnost 

kognitivních struktur je tedy nutná pro adaptaci na změněné vnější faktory. Netýká se 

pouze osob s různými oslabeními, ale i běţné populace, všichni se potřebují stále učit, 

adaptovat se na nové podmínky modifikací svých kognitivních struktur. Pokud pro-

středí jedince je nějakým způsobem narušeno (přechod z minoritní společnosti do ma-

joritní školy, ale i z nepodnětného prostředí apod.), je tím omezena i adaptabilita 

jedince, který se nemůţe spolehnout na uţívání technik a postupů, které se naučil na-

podobováním.  

Feuersteinův diagnostický nástroj LPAD (Learning Potential/Propensity  

                                                 

2 Výraz „potential“ v původním názvu byl později nahrazen „propensity“, v literatuře se stále objevují 

oba názvy. 
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Assesment Device) je podloţen také jeho podrobně propracovanou teorií Zkušenosti 

zprostředkovaného učení (Mediated Learning Experience, dále jen MLE). Feuerstein 

rozpracoval model svého učitele a kolegy Jeana Piageta  S - O - R (Stimulus - Object - 

Response), který doplnil o působení zprostředkovatele na proces přijímání podnětů 

i proces reagování na podněty. MLE popisuje speciální interakci mezi ţákem a 

osobou, kterou nazývá "mediátor". Feuersteinova teorie rozlišuje dva základní typy 

interakcí - přímé učení a zprostředkované učení (Deutsch, 2010b).  

Přímé učení je nezprostředkované vystavení organismu vlivům okolí (objek-

tům, událostem, textům, obrázkům atd.). Na ţáka (O, organism) přímo působí podnět 

(S, stimulus) a on na něj přímo reaguje, odpovídá (R, response).  

 

Obrázek 1: Piagetův model učení 

                                                                                       

 

    Piaget neuvaţoval o zprostředkování, kaţdý jedinec postupuje krok za krokem 

a dosahuje vyšších stádií.  

Zprostředkované učení je podle Feuersteina přípravou dítěte na to, aby mohlo 

být vystaveno přímému učení. Cílem vychovatelů a učitelů by mělo být dosaţení situ-

ace, kdy bude dítě schopno přímého učení, kdy bude mít dostatek metakognitivních 

strategií k tomu, aby nepotřebovalo zprostředkovatele. Toho však není schopno hned. 

Stejně jako od narození dítěti zprostředkovávají svět a vše v něm jeho nejbliţší a po-

stupně jej připravují na to, aby světu mohlo čelit samo, tak také při učení nejprve dítě 

potřebuje zprostředkovatele. Některé děti dospějí k přímému učení dříve, jiné potřebu-

jí zprostředkování delší dobu.  

 

Obrázek 2: Feuersteinův model učení 

 

 

 

Do učení mezi podnět (S) a ţáka (O) vstupuje člověk-zprostředkovatel (H, human), 

vstupuje také mezi ţáka a odpověď (R). Zprostředkovatel vybírá, mění, uzpůsobuje 

a interpretuje podněty, které na ţáka působí, současně také působí na jeho odpovědi. 
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Nepřítomnost takového zprostředkování vede k nedostatečnému vývoji kognitivních 

i metakognitivních funkcí dítěte a k neschopnosti přímého učení. Zprostředkování 

naopak můţe pomoci dítěti zlepšit deficity kognitivních funkcí a rozvinout metakogni-

tivní strategie a pomoci mu tak k nezávislému samostatnému učení a myšlení. Podle 

Feuersteinovy teorie genetické, organické a socio-kulturní faktory hrají také určitou 

roli v rozvoji kognice, ale mnohem důleţitější roli přisuzuje typu a mnoţství zkuše-

nosti zprostředkovaného učení, které můţe zmírňovat vliv faktorů genetických, orga-

nických a sociálních. 

 

 

2.1 Popis testu 

 

Test vychází z předpokladu, ţe „inteligence je sklon organismu měnit se, po-

kud je to potřeba, za účelem lepší adaptace na nové a sloţitější situace, do kterých se 

dostává. Tato definice klade důraz na proces adaptace a změny…“
3
 (Feuerstein et al, 

2002, str. 101). „Hlavním cílem LPAD je vyvolat strukturální změny v kognitivním 

fungování dítěte a prozkoumat nezbytné podmínky pro další změny“ (Kozulin & 

Falik, 1995). Adaptace na novou situaci se můţe projevit také regresí, staţením se, 

a podobně. Autoři testu se zaměřují na pozitivní změny, které vyuţívají nové strategie. 

Důleţitý není jen výsledek změny, ale celý proces, který k ní vede. Základním smys-

lem vyšetření je „vytvořit vzorce změn, které jsou ukazatelem modifikovatelnosti 

a odráţejí strukturální kognitivní změny“
4
 (Feuerstein et al, 2002, str. 112). Autor 

formuloval čtyři oblasti, které ukazují na přítomnost strukturálních změn: 

1. udrţení/stálost – projevuje se omezením impulzivity, lepší kontrolou chování, 

vyšší motivací, delší pozorností apod.; 

2. odpor – zachování změn navzdory měnící se situaci nebo aktuálním afektivním 

změnám jedince; 

3. flexibilita/adaptabilita – schopnost adaptovat dříve naučené na nové podmínky; 

                                                 

3 Překlad D. Pokorná 
4 Překlad D. Pokorná 
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4. schopnost generalizace/transferu – ukazuje, zda jde o strukturální změny, tedy 

změny napříč rozličnými úkoly, změny v abstraktním myšlení, schopnost „blízké-

ho transferu“ či „vzdáleného transferu“; 

 

 

2.2 Baterie LPAD – 15 testů 

 

Úkoly v jednotlivých instrumentech jsou sestaveny tak, aby umoţnily sledovat 

zpracovávání informací v různých modalitách (verbální, figurální, symbolické, grafic-

ké, numerické, logicko-deduktivní). Úkoly se opakují v obměnách se vzrůstající sloţi-

tostí tak, aby měl zkoušený moţnost zakusit dostatečné a efektivní opakování, které 

umoţňuje strukturální kognitivní změny. Baterii tvoří instrumenty zaměřené na proce-

sy percepční, paměťové, metakognitivní a procesy související s řešením problémů 

(Kozulin, Falik, 1995). Autor dělí instrumenty do čtyř skupin: 

1. instrumenty zaměřené na vizuálně motorické funkce organizované kognitivními 

komponentami; 

2. instrumenty zaměřené na paměť s učebními komponentami; 

3. instrumenty týkající se dalších kognitivních procesů a mentálních operací; 

4. další instrumenty, které jsou občas v LPAD uţívány; 

Do první skupiny patří instrumenty Uspořádání bodů, Kresebný test - kom-

plexní figura (podle Rey-Ostrerreithovy figury), Reverzní test, Test rozptýlené pozor-

nosti (Lahy).  Druhou skupinu testů zaměřených na paměť tvoří Prostorové učení, 

Plateaux test, Asociační vzpomínání, Test 16 slov. Do třetí skupiny Feuerstein řadí 

Analogické myšlení – tři modality, LPAD matice (vychází z Ravenových progresiv-

ních matic), Vzorce ze šablon, Číselné řady, Organizer. Navíc jsou někdy uţívány 

Kresba lidské postavy a Test verbální abstrakce
5
 (Feuerstein et al, 2002).  

 

 

 

                                                 
5 České překlady názvů PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. a D. Pokorná. 
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2.3 Kognitivní funkce podle Feuersteina 

 

Kromě teorie Strukturní kognitivní modifikovatelnosti a Zkušenosti zprostřed-

kovaného učení je dalším pilířem Feuersteinovy teorie také jeho pojetí deficitních ko-

gnitivních funkcí. Kognitivní funkce můţeme vymezit jako základní dovednosti 

myšlení, které jsou nutné pro zvládnutí většiny úkolů a pro řešení problémů. Zahrnují 

jednak "čisté" myšlenkové dovednosti, ale také emocionální, motivační a behaviorální 

aspekty učení. Kognitivní funkce mohou však být nedostatečně rozvinuty nebo naru-

šeny a mohou být příčinou neadekvátního fungování dítěte (Feuerstein et al, 2002, str. 

112).   

Reuven Feuerstein se svými spolupracovníky vypracovali seznam deficitních 

kognitivních funkcí, sám jej ale nepovaţuje za neměnný či vyčerpávající. Deficitní 

kognitivní funkce analyzuje ve vztahu ke třem fázím řešení úkolu, jak ukazuje tabulka 

č. 1: k fázi vstupu (input), zpracování (elaboration) a výstupu (output). Rozpoznání 

nedostatečných kognitivních funkcí u dítěte můţe pomoci nasměrovat přesněji inter-

venci, stanovit cíl nápravy. Na všechny tři fáze mají dále vliv afektivně-motivační 

aspekty (Feuerstein et al, 2002).  

 

Tabulka 1: Feuersteinovo dělení kognitivních funkcí 
6
 

  

 

 

 

 
          

 

          

 

         

 

          

           

      

 

 
 

 

                                                 
6 Převzato z prezentace Ruth Deutsch na The 31st ICELP International Workshops – Europe, Cluj 

Napoca, 2010 

Z P R A C O V Á N Í 

V 

S 

T 

U 

P 

V 

Ý 

S 

T 

U 

P 

preciznost 

více zdrojů 

konstantnost 

orientace v čase 

prostorová orientace 

jazykové schopnosti 

zvídavost 

vnímání 

 

preciznost 

jazyk, vyjadřování 

jasný vizuální přenos 

nonverbální komunikace 

zablokování 

omezení impulzivity 

pokus – omyl 

 

 

definování problému, relevance, zvnitřnění informací, 
plánování, pracovní paměť, souvislosti, porovnávání, logické 

zdůvodňování, verbální nástroje 
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 Charakteristiky kognitivních funkcí v následujícím seznamu jsou zpracovány 

podle dvou autorů, jedním je Reuven Feuerstein (Feuerstein et al, 2002), druhým jeho 

spolupracovník Jo Lebeer (Lebeer, 2006). 

 

 

Deficitní kognitivní funkce na úrovni VSTUPU  

Jedná se o veškeré obtíţe při sbírání informací, které jsou k řešení úkolu po-

třebné. Díky deficitům v této oblasti jsou některá podstatná data, týkající se daného 

úkolu, pro jedince „nedostupná“. Mohou proto dále ovlivňovat zpracování i výsledek 

úkolu.7  

i1. Zřetelné a přesné vnímání. Schopnost zřetelně a soustředěně vnímat, pouţí-

vat všech smyslů za účelem přesného vnímání, můţe souviset i se schopností udrţet 

pozornost. 

i2. Systematické zkoumání. Schopnost systematicky (tedy ne náhodně, při-

bliţně, rozptýleně) shromaţďovat informace, které jsou pro splnění úkolu nutné; vede 

k tomu, ţe ţádná není vynechána, ztracena. K tomu je třeba definovat problém před 

započetím řešení. 

i3. Verbální pojmenování. Schopnost přesného pojmenovávání pomáhá lépe 

popsat a následně i porozumět předmětům, událostem, zkušenostem. 

i4. Orientace v prostoru. Jedinci s narušenou prostorovou orientací často na 

percepční úrovni znají pojmy nahoře-dole, vpravo-vlevo, vpředu-vzadu, ale neumí je 

operacionalizovat, pouţít ve vztahu k jiným objektům, uţít ke kategorizaci objektů a 

událostí. Velmi často si pak pomáhají pohyby těla, ukazováním. Autor zmiňuje, ţe 

pouhé omezení těchto pohybů a gest vede ke zlepšení prostorové orientace dítěte,  

k jejímu zvnitřnění a konceptualizaci. Důleţitá je schopnost pouţívat pojmy, vyjadřu-

jící prostorové vztahy. 

i5. Pojetí času. Nedostatečné pojetí času bývá důvodem neschopnosti přicházet 

včas, plánovat si práci, určovat pořadí událostí. Jedinec můţe mít docela dobrou před-

stavu o tom, co to je den, týden, měsíc, rok, ale není schopen si čas příliš plánovat, 

řešit úkoly zahrnující časovou dimenzi. Dalším problémem bývá uvědomovat si sled 

                                                 
7 Písmena „i“, „e“ a „o“ před čísly označují jednotlivé fáze řešení úkolu – input, elaboration, output 
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událostí. Kulturně znevýhodněné děti, se kterými autor pracoval, měly obtíţe při vy-

právění příběhu chronologicky. To se odráţelo i v jejich práci ve škole. 

i6. Uchování konstantnosti jevů (velikosti, tvaru, množství…). Schopnost sledo-

vat, které vlastnosti zůstávají konstantní, zatímco jiné se mění. Ovlivňuje i další funk-

ce (např. porovnávání). 

i7. Pečlivost a přesnost při sběru dat. Na to, zda je úkol splněn adekvátním 

způsobem, má vliv potřeba preciznosti a pečlivosti ve všech fázích myšlenkového pro-

cesu. Dokonce i v případě, kdy jedinec správně pochopí zadání, správně jej řeší, odpo-

věď můţe být nesprávná či nedostatečná právě z důvodu malé potřeby přesnosti. Podle 

autora je potřeba pečlivosti a preciznosti výsledkem interaktivního procesu mezi je-

dincem a jeho prostředím a odráţí jeho postoj k ţivotu. Pokud společnost preciznost  

v nějaké oblasti nevyţaduje, není pro jedince výhodná, je zbytečná, zdrţuje. A potřeba 

precizní práce se nestane tedy součástí jeho chování. Lidé z odlišného sociokulturního 

prostředí jsou často precizní v oblasti, kde je to pro ně výhodné, ale preciznost jim 

chybí například při řešení úkolů ve škole, při testech inteligence. Na úrovni vstupu jde 

především o schopnost všímat si drobných rozdílů. 

i8. Schopnost brát v úvahu více zdrojů informací. Abychom se mohli správně 

rozhodovat, často potřebujeme získávat informace z více zdrojů, brát současně v úva-

hu více vlastností daného jevu, předmětu.  

 

Deficitní kognitivní funkce na úrovni ZPRACOVÁNÍ 

Zahrnují narušení všech schopností jedince vyuţít k řešení úkolu dostupná da-

ta. Níţe zmíněné nedostatky se často objevují ve skupinách, bývají hodně ovlivněny 

sociokulturním prostředím. Chybné zpracování úkolu však můţe být dáno i správným 

zpracováním chybných nebo neúplných informací.  

e9. Schopnost rozpoznat a definovat problém. Důvodů deficitu v této oblasti 

můţe být více: Někdy jedinec nerozpozná narušení rovnováhy (eqvilibria), proto si 

není vědom toho, ţe je před ním nějaký problém, který má řešit. Často je to problém 

jedinců z odlišného sociokulturního prostředí. Dále můţe být důvodem i to, ţe nero-

zumí modalitě, jazyku, kterým je úkol zadáván. A konečně také nedostatek pozornosti 

můţe způsobit chybné definování problému.  
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e10. Schopnost rozlišovat relevantní a nerelevantní informace pro daný pro-

blém. Schopnost vybrat, které informace jsou pro úkol důleţité, odhlédnout od těch 

nepodstatných. Projevuje se například schopností vyhledat klíčová slova v textu, pod-

statné informace ve slovních úlohách v matematice.  

e11. Schopnost spontánně porovnávat. Spontánní porovnávání je základem pro 

vytváření vztahů, je to proto jedna z nejzákladnějších schopností. Pomocí porovnávání 

se rozvíjí usuzování, deduktivní, abstraktní a logické myšlení. Díky porovnávání si 

jsme schopni organizovat do smysluplných celků vše, co vnímáme. Neschopnost spon-

tánně porovnávat se v běţné řeči projevuje absencí nebo málo četným uţíváním slov 

„jako“, „podobný“, „odlišný“. Podle autorových klinických zkušeností jsou jedinci 

s nedostatečnou schopností spontánního porovnávání přesto nějakého porovnávání 

schopni. Například pokud jim přináší okamţitý výsledek (dítě automaticky vybírá me-

zi dvěma různě velkými kusy zákusku ten větší) nebo kdyţ je jedinec vyzván k porov-

návání přímou instrukcí (např.: „Vyber větší jablko.“). Je také důleţité být schopen 

zvolit správné kritérium pro porovnávání. 

e12. Široké mentální pole. Při zpracování úkolu je třeba brát v úvahu více fak-

torů, pracovat i s pamětí, vyhledávat v ní podstatné informace, chápat věci v souvislos-

tech, vykonávat současně více aktivit, zapojit do řešení úkolu dříve osvojené 

dovednosti. 

e13. Uvědomování si vztahů a souvislostí. Pokud je tato funkce deficitní, do-

chází k epizodickému chápání reality. To úzce souvisí s nedostatečným spontánním 

porovnáváním. Lze jej povaţovat za ţivotní postoj, vyznačující se nedostatečnou po-

třebou zkoumat a vytvářet vztahy, seskupovat, organizovat a dávat události do souvis-

lostí. Souvisí se zúţeným mentálním polem. Projevuje se také obtíţemi s orientací  

v čase. 

e14. Potřeba sledování logických zdůvodnění. Nedostatek potřeby logických 

zdůvodnění vede k omezené schopnosti argumentace, obhajoby vlastních názorů, 

k nekritickému přijímání cizích postojů. 

e15. Schopnost zvnitřnit informace. Schopnost zvnitřnit si poznané informace 

vede k schopnosti učit se, pamatovat si. Procvičuje se vytvářením představ, mentálních 

map, znázorňováním. 
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e16. Deduktivní myšlení. Uvaţování formou „jestliţe – pak“ nám pomáhá 

předvídat události, chápat příčiny a následky, vyvozovat moţné závěry. 

e17. Strategie v ověřování hypotéz. Pro bezpečné fungování ve světě potřebu-

jeme schopnost ověřovat si hypotézy na mentální úrovni, být schopni vyhledávat pro-

středky k podpoře či vyvrácení hypotézy, předvídat důsledky svého jednání a tyto své 

předpovědi si ověřovat dříve, neţ začneme jednat. 

e18. Schopnost plánovat. Pokud si stanovíme, kde začneme, jak budeme postu-

povat a k čemu chceme dojít, pokud plánujeme, můţeme účinněji a rychleji úkol vyře-

šit. 

e19. Verbální nástroje. Schopnost pojmenovávat (pouţívat nadřazených a pod-

řazených slov, slov popisujících mentální operace) pomáhá rozvíjet myšlení člověka, 

lépe si uvědomovat vztahy, souvislosti. 

e20. Potřeba vyvozovat a vytvářet vztahy. Schopnost vyvozovat vztahy mezi 

jevy při zpracování úkolu pomáhá zvolit nejlepší způsob řešení, například takový, kte-

rý se osvědčil v podobném úkolu. 

e21. Potřeba sumarizace (vytváření přehledů, seznamů). Schopnost vyhodno-

covat údaje, vytvářet si přehledy, tabulky, seznamy, sumarizovat, vede k lepšímu za-

pamatování. 

 

Deficitní kognitivní funkce na úrovni VÝSTUPU 

Deficity v této fázi myšlenkového procesu se týkají nevhodné komunikace vý-

sledků, dokonce správné postupy se správnými daty mohou být nesprávně prezentová-

ny.  

o22. Srozumitelné sebevyjádření. Rozlišování mezi vlastním self a self partnera 

v komunikaci vede k tomu, ţe jedinec si uvědomuje potřebu vysvětlovat a zřetelně 

vyjadřovat své myšlenky, vcítit se do myšlení druhého, předpokládá, ţe všichni vidí 

věc stejně. Vede ke schopnosti či potřebě předkládat argumenty v diskusi. 

o23. Schopnost vytvářet virtuální vztahy. Schopnost uvědomovat si vztahy, kte-

ré na první pohled nejsou zřetelné, vyvozovat budoucí události ze současné situace. 

Někdy si jedinec souvislosti a vztahy uvědomuje, ale neumí je vyjádřit. Neumí je pře-

vést na konkrétní situace, objekty, události. 



21 

 

o24. Odolnost proti psychickému zablokování. Psychický blok se můţe objevit 

po jednom nesprávném řešení, jedinec znejistí, nedovede pracovat dál jiným způso-

bem, má strach z další chyby. Práce s chybou, odůvodňování vlastního postupu, hle-

dání chyby v tomto postupu, vědomí, ţe chyby dělají všichni, probouzí potřebu 

pokusit se úkol splnit znovu, jinak, vyvarovat se předchozí chyby. 

o25. Omezení odpovědí formulovaných na základě pokusu a omylu. Metoda 

pokus-omyl můţe vést ke správnému i nesprávnému výsledku. Systematické hledání 

odpovědi sniţuje riziko chyby, jedinec je také na jeho základě schopen odůvodnit svo-

ji odpověď, coţ metoda pokus-omyl neumoţňuje. 

o26. Schopnost verbálně nebo jinak vyjádřit svou odpověď . Podobně jako  

v předchozích fázích myšlenkového procesu můţe nedostatečná schopnost verbálního 

projevu ovlivnit nepříznivě i prezentaci správných výsledků. Podmínkou písemného 

nebo slovního vyjádření výsledku je dostatečná slovní zásoba. 

o27. Potřeba vyjádřit odpověď přesně. Přesné vyjadřování a zacházení do po-

třebných detailů při prezentaci výsledků zabraňuje nedorozumění, nesprávnému po-

chopení. 

o28.  Vizuální přenos. Jedinec je schopen přenést vizuálně informace z místa, 

kde byly shromaţďovány, do místa, kde má být řešení vyjádřeno, aniţ by došlo k po-

sunu významu, např. nepřesná přepsání čísel, slov apod.   

o29. Rozvážné chování. Schopnost neodpovídat okamţitě, ale po vyslechnutí 

celého zadání úkolu a rozmyšlení, můţe zamezit zbytečnému chybování. 

 

Afektivně-motivační faktory  

Vlivem afektivně-motivačních faktorů na myšlení se zabývalo více autorů, 

Feuerstein a jeho spolupracovníci pozorovali vlivy v těchto oblastech: Regulace cho-

vání, pocit kompetentnosti, zkušenost individuace a diferenciace, odpovědi na výzvu, 

přítomnost vnitřní motivace, potřeba mistrovství – dobrého výkonu, strach ze selhání, 

frustrační tolerance, potřeba nezávislosti (Feuerstein et al, 2002). 
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2.4 Rozvíjení kognitivních funkcí prostřednictvím instrumentů 

 

Instrumentální obohacení je program, zaloţený na dvou hlavních elementech: 

Jedním je sada materiálů, tzv. „instrumentů“, a druhým propracovaný učební systém 

zaloţený na Zkušenosti zprostředkovaného učení (Feuerstein et al, 2006a), které je 

podmínkou správného vyuţití instrumentů. Učební materiál se skládá ze 14 sešitů-

instrumentů. Název „instrumenty“ poukazuje na to, ţe nejde v první řadě o zvládnutí 

úkolů, které jsou v nich obsaţeny, ale mají být nástrojem, prostředkem k rozvoji 

schopností myšlení a učení, které zasahují do všech oblastí ţivota jedince.  Kaţdý  

z instrumentů má svůj název, který vyjadřuje jeho specifický obsah (Uspořádání bodů, 

Orientace v prostoru, Porovnávání, Analytické vnímání, Kategorizace…) a je tvořen 

pracovními listy s úkoly seřazenými od jednodušších ke sloţitějším. Instrumenty je 

moţné vyuţít k práci ve skupině i s jednotlivcem, celý program zahrnuje asi 300 ho-

din, délka programu závisí na tom, kolikrát týdně se s jedinci pracuje. Hlavním zámě-

rem programu je pomoci ţákovi naučit se, jak získávat více informací, jak s nimi 

naloţit, jak se lépe adaptovat na nové situace, jak získávat a zlepšovat nové dovednos-

ti. Daného cíle chce program dosáhnout několika prostředky (Feuerstein et al, 2006a, 

str. 243): 

1. Nápravou deficitních kognitivních funkcí 

2. Rozvíjením slovní zásoby a myšlenkových operací 

3. Zprostředkováním vnitřní motivace skrze vytváření návyků 

4. Zprostředkováním vhledu a hloubavého myšlení 

5. Vytvářením motivace pro řešení úkolu 

6. Zprostředkováním posunu sebepojetí od pasivního příjemce informací  

k aktivnímu původci informací 

 

Náprava deficitních kognitivních funkcí je cílem všech instrumentů. Následují-

cí výčet zmiňuje základní charakteristiky Instrumentů a některé z funkcí, které je 

moţno jejich prostřednictvím rozvíjet 
8
.  

 

 

                                                 
8 Čerpáno z manuálů k jednotlivým instrumentům, viz Seznam použité literatury. 



23 

 

Uspořádání bodů 

Základní instrument, ve kterém student hledá tvary v nepravidelně rozmístě-

ných tečkách. Úkoly jsou řazeny od jednoduchých k stále sloţitějším. Procvičuje se 

většina kognitivních funkcí: orientace v prostoru, systematické zkoumání, uchování 

konstantnosti (velikosti, tvaru), kontrola impulzivity, omezení řešení úkolů metodou 

pokus-omyl, práce s více zdroji informací, vyhledávání relevantních informací, vizu-

ální přenos, rozšiřuje se slovní zásoba, zvyšuje se potřeba přesnosti, plánování, suma-

rizace atd. 

 

Porovnávání 

Porovnávání dvou objektů nebo událostí podle určitého kritéria. Cílem je pod-

pora spontánního porovnávání, pečlivého vnímání, systematického zkoumání.  

 

Orientace v prostoru I 

Rozvíjení prostorových vztahů v závislosti na úhlu pohledu daného pozorova-

tele (napravo, nalevo, vpředu, vzadu). Student se učí, ţe vnímání objektů záleţí na 

našem úhlu pohledu. 

 

Analytické vnímání 

Instrument, ve kterém se student učí dělit celek na části, hledat mezi jednotli-

vými částmi vztahy, sestavovat z nich nový celek. Je zaměřen na rozvíjení přesného 

vnímání, hypotetického myšlení, systematického zkoumání, vyvozování a vytváření 

vztahů.  

 

Instrukce 

Instrument zaměřený na pozorné sledování zadání úkolu, na vyhledávání klí-

čových slov a převedení verbálních instrukcí na motorické a naopak. Vede k omezo-

vání impulzivity, podpoře plánování, omezení egocentrického myšlení, vyhledávání 

relevantních informací. 
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Kategorizace 

Instrument zaměřený na hledání společných a rozdílných vlastností objektů 

a na základě těch společných učí vytvářet kategorie. Procvičuje se zde schopnost uţí-

vání více zdrojů informací, uvědomování si vztahů a souvislostí. 

 

Rodinné vztahy 

Rodinné vztahy jsou vzorem, základem pro všechny další vztahy, student se 

učí rozlišovat symetrické a asymetrické, hierarchické vztahy. Kognitivní funkce, na 

které je instrument zaměřen, jsou: uvědomování si vztahů a souvislostí, vytváření vir-

tuálních vztahů, schopnost brát v úvahu více zdrojů informací. 

 

Orientace v prostoru II 

Rozvíjení chápání konstantních prostorových pojmů (sever, jih, východ, zá-

pad). Na rozdíl od Orientace v prostoru I jsou pojmy, určující světové strany, nezávislé 

na úhlu pohledu jedince, student se nakonec učí také kombinovat osobní prostorový 

systém s univerzálním. 

 

Ilustrace 

Instrument se pomocí absurdních a humorných situací zaměřuje na vztah mezi 

kognitivními, emotivními a motivačními sloţkami chování. Vede k rozšiřování men-

tálního pole, uvědomování vztahů a souvislostí.  

 

Sylogismy 

Instrument je zaměřen na vyvozování závěrů na základě známých vztahů mezi 

skupinami a jejich členy. Pro takové úkoly je třeba rozvinutého abstraktního myšlení, 

uvědomování vztahů a souvislostí, vytváření virtuálních vztahů, stejně jako hypotetic-

kého myšlení a logického zdůvodňování. 

 

Číselné řady 

Student hledá pravidla a souvislosti tam, kde na první pohled nejsou zřejmé. 

Rozvíjí se tak schopnost předvídat, porozumět minulému, vytvářet nové pomocí obec-
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ných pravidel. Vede k omezování epizodického chápání reality, podporuje schopnost 

vyhledávat vztahy, rozvíjí hypotetické myšlení.  

 

Časové vztahy 

Student se učí porozumět časovým souvislostem od stabilních měřitelných ča-

sových úseků aţ po relativitu času v souvislosti s minulostí, přítomností a  budoucnos-

tí. 

 

Tranzitivní vztahy 

Podobně jako v sylogismech, procvičuje se v tomto instrumentu sloţitější zpra-

cování informací, logické uvaţování a zdůvodňování, porovnávání. 

 

Sestavování obrazových šablon 

Student tvoří ze šablon různých tvarů a barev model, který je zadán, aniţ by si 

měl moţnost šablony na sebe skládat. Musí analyzovat model, rozpoznat jeho části a 

v mysli je na sebe skládat tak, aby výsledek odpovídal modelu. Rozvíjí se schopnost 

vizuálního přenosu a zachování konstantnosti. 

 

 

3 Charakteristika testu WISC-III 

 

Jedním z nejčastěji uţívaných standardních testů u nás je Wechslerův test inte-

ligence WISC-III. Inteligence je podle Wechslera „všeobecná schopnost či kompeten-

ce, která umoţňuje jedinci efektivně zacházet s prostředím a vyrovnávat se s různými 

nároky“ (Wechsler, 2008, str. 6). Zahrnuje i mimointelektové schopnosti a osobnostní 

rysy, netýká se tedy pouze kognitivních schopností.  

Autoři pomůcky pro interpretační strategie a nápravná doporučení, která byla  

v Testcentru vydána roku 2008 pod názvem Vzdělávací aplikace WISC-III, jsou si 

vědomi toho, ţe intelektové výkony jedince mohou být ovlivněny jeho emočním sta-

vem, pamětí, prostředím, ve kterém vyrůstá. Nepovaţují ‚… inteligenci za statickou, 

ale za dynamickou. Jednotlivec můţe být „inteligentní“ a přitom se nemusí „chovat 
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inteligentně“‘ (Wechsler, 2008, str. 6). Autoři nabízejí nástroj k hlubší analýze výsled-

ků testu tak, aby bylo moţno lépe stanovit nápravná doporučení. Nabízejí rozsáhlý 

seznam faktorů, dílčích schopností, které souvisí s výsledky v určitých vybraných sub-

testech. Zároveň však zdůrazňují, ţe test je sloţen ze subtestů, které nejlépe odráţejí ty 

schopnosti, které jsou celoživotní a přispívají k celkové inteligenci jednotlivce 

(Wechsler, 2008, str. 6).  Ačkoli tedy interpretace a rozbor výsledků testu pomocí 

Vzdělávací aplikace nabízí hlubší vhled do fungování jedince a umoţňuje lépe odhalit 

např. příčiny selhávání dítěte ve škole, stále si klade za cíl porovnávat výsledky s nor-

mou podle věku a jedince tím zařazuje do určité kategorie.  

 

 

 

3.1  Subtesty WISC-III – charakteristika a interpretace 9 

 

Vědomosti (VĚD) 

Test je zaměřen na zvídavost, schopnost učit se, uchovat v paměti informace. 

Je také ukazatelem dlouhodobé paměti. Značný vliv má prostředí, děti bystré z nepod-

nětného prostředí podávají menší výkon, zatímco například zvídavé děti s lehkou or-

ganicitou, které vyrůstají v podnětném prostředí, mohou mít výsledky poměrně dobré.  

Horšího výkonu dosahují děti zanedbávané a kulturně deprivované. 

Dobré výsledky mohou ukazovat na dobrou paměť, slovní zásobu, dobré zá-

zemí, horší výsledky naopak na nedostatečnou schopnost pamatovat si, špatné kulturní 

zázemí, nedostatečnou školní výuku, malou slovní zásobu či poruchy expresivní sloţ-

ky řeči. 

 

Porozumění (POR) 

Subtest zjišťuje schopnost pochopit realitu a adekvátně na ni reagovat, pocho-

pit charakteristické rysy situace, vyuţít zkušeností, můţe odráţet i citové ladění dítěte. 

Vyţaduje morální posouzení a porozumění sociálním situacím. Dále testuje verbální 

plynulost, obratnost vyjadřování. Obsahuje nejdelší odpovědi dítěte v testu. Horší vý-

sledky mívají děti s poruchami řeči, jinak je málo citlivý na organické poškození. 

                                                 
9 Zdroj Wechsler, 2008; Svoboda, Krejčířová, & Vágnerová, 2001 
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Ovlivněn můţe být hyperprotektivní výchovou, ústavní výchovou, extrémně slabé 

výkony mívají děti s pervazivními vývojovými poruchami. Odpovědi mohou mít 

i klinický význam, proto by se examinátor měl věnovat bizarním či výrazně neobvyk-

lým odpovědím. 

Vysoký skór v subtestu ukazuje na dobře rozvinuté sociální znalosti, schopnost 

vycházet s ostatními lidmi, dobré verbální schopnosti, schopnost dodrţovat společen-

ská pravidla. Horší výsledky mohou signalizovat nízkou sociální inteligenci, horší 

porozumění sociálním situacím, nezájem o realitu, delikvenci, absenci „selského ro-

zumu“. 

 

Počty (POČ) 

Test zjišťuje numerický úsudek, koncentraci pozornosti, krátkodobou paměť, 

rozlišení relevantních informací od nerelevantních, vybavení informací z paměti, zku-

šenost, předchozí učení. Otázky jsou blízké školní situaci, někdy selhání můţe být 

způsobeno právě touto podobností, tedy vztahem dítěte ke škole. U dětí s organickým 

poškozením CNS můţe být dobrý úsudek, ale problémem je paměť. 

Dobrý výsledek můţe být dán dobrou schopností soustředit se na úkol, výbor-

nou krátkodobou pamětí, dobrou schopností provádět jednoduché výpočty. Nízký skór 

můţe ukazovat na špatné početní schopnosti, špatnou krátkodobou verbální paměť, 

nepozornost, odklonitelnost pozornosti, nedostatečnou znalost čísel apod.  

 

Podobnosti (POD) 

Test měří abstraktní logické myšlení a usuzování, které je méně závislé na 

vzdělání. Odpovědi v testu je moţné posuzovat i kvalitativně, odpovědi mohou cha-

rakterizovat tři úrovně myšlení: konkrétní je zaměřena především na pojmenovávání, 

funkční úroveň na běţné uţívání předmětů a abstraktní vyţaduje schopnost kategori-

zace.  

Schopnost vnímat verbální vztahy především abstraktního rázu, dobré logické 

myšlení, výborná slovní zásoba mohou být příčinou dobrých výsledků v testu, důvo-

dem vysokého skóru můţe však být i obsesivně-kompulzivní či paranoidní osobnost. 

Špatný pojmový úsudek, slabé abstraktní usuzování, slabé logické myšlení, malá slov-

ní zásoba, nezájem o realitu apod., mohou být důvodem nízkého skóru. 
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Slovník (SLO) 

Výsledek koreluje značně s výsledkem testu Vědomosti. Sleduje slovní zásobu 

a způsob uţívání slov, je ovlivněn prostředím, informovaností, dlouhodobou pamětí, 

učením. Závisí na podnětnosti prostředí, u větších dětí je méně citlivý na organicitu, 

u menších více, nejlépe koreluje s celkovou verbální inteligencí dítěte.  

Kromě jiţ zmíněných dobrých jazykových schopností můţe vysoký skór v tes-

tu poukazovat i na obsesivně-kompulzivní nebo paranoidní osobnost. Horší výsledek  

v testu můţe souviset např. s nepodnětným prostředím, limitovanými školními pod-

mínkami, můţe signalizovat i poruchu řeči nebo sluchu. 

 

Opakování čísel (OČ) 

Test vyţaduje dobrou verbální pracovní paměť a organizaci, opakování čísel 

vyţaduje i schopnost kognitivní reorganizace. Výsledek ovlivňuje i koncentrace po-

zornosti, krátkodobá mechanická paměť, sluchová percepce, citové ladění. Test je 

velmi citlivý na organicitu. 

Dobrý skór v testu můţe být známkou výborné schopnosti soustředit se a pa-

matovat si, odolnosti vůči rušivým podnětům a nízké hladiny úzkosti. Horší výsledek 

můţe být naopak způsoben neschopností koncentrace, kognitivní reorganizace, ne-

schopností tvořit sekvence, nepozorností, odklonitelností, úzkostí. Můţe poukazovat 

i na poruchu sluchu.  

 

Doplňování obrázků (DO) 

Test měří konkrétní neverbální úsudek, vizuální paměť, pozornost, aktuální 

emoční nastavení. Kolísavé výsledky bývají u dětí s poruchou pozornosti a impulziv-

ních, děti s mentální retardací mívají výsledky často dobré – i při vzrůstající náročnosti 

je to konkrétní jasný neverbální úkol.  

Dobré výsledky mohou poukazovat na dobrou vizuální paměť, schopnost vší-

mat si detailů, schopnost koncentrace, mohou však také ukazovat na paranoidní ten-

dence. Naopak neschopnost soustředit se, všímat si detailů, úzkost, deprese, porucha 

vizuálního vnímání, obtíţe odlišení figury od pozadí apod., mohou být příčinou nízké-

ho skóru v testu.  



29 

 

 

Řazení obrázků (ŘO) 

Subtest zjišťuje neverbální sociální úsudek, sociální zkušenost, je nezávislý na 

školních a kulturně nabytých znalostech. Úspěšné mohou být i sociálně zdatné děti  

z nepodnětného prostředí, naopak sociálně neobratní mohou mít výsledky horší. Velké 

obtíţe mívají děti s poruchou autistického spektra.  

Vysoké skóry mohou svědčit pro dobrou schopnost plánování, logické myšlení, 

sekvenční dovednosti, schopnost všímat si detailů, dobrou zrakovou percepci, koncen-

traci pozornosti. Horší skóry mohou být způsobeny neschopností tvořit sekvence, sní-

ţenou schopností plánovat, nedostatečnou empatií, impulzivitou, ale také emočními 

problémy, depresí, úzkostí, poruchou vizuálního vnímání.  

 

Kostky (KOS) 

Subtest měří schopnost analýzy a syntézy, logické myšlení, prostorovou před-

stavivost, přesné zrakové vnímání, učení (přenos zkušenosti z lehčích úkolů na těţší), 

je citlivý na organicitu, jemnou motoriku (nedodrţení časového limitu). Je dobrým 

ukazatelem těch schopností, které nejsou ovlivněny předchozími zkušenostmi. 

Vysoký skór ukazuje dobré schopnosti neverbálního usuzování, percepční or-

ganizace, dobré vizuomotorické koordinace, nízký skór můţe být zapříčiněn také ne-

pozorností, vizuálními problémy, organickou mozkovou dysfunkcí, úzkostí, depresí.  

 

Skládanky (SKL) 

Pomocí testu se zjišťuje schopnost praktického úsudku, zrakové percepce, 

představivosti, manuální zručnosti, dále výdrţ, motivace.  

Dobrý výsledek můţe být způsoben dobrou vizuomotorickou koordinací, vizu-

álně integrativním, holistickým stylem myšlení, dobrou vizuální pamětí. Horší výkony 

mívají děti s menší výkonovou motivací, horším sebehodnocením (rychle to vzdají), 

pozitivní vliv má i zkušenost s hračkami (lego, puzzle). Mohou být i důsledkem per-

cepční poruchy, neschopnosti soustředit se, pracovat v časovém stresu, poruchy vizu-

álního vnímání, úzkosti či deprese.   

 

 



30 

 

Kódování (KÓD) 

Subtest měří rychlé asociační neverbální učení, zrakové vnímání, vizuomoto-

rickou koordinaci, jemnou motoriku, je náročný na pozornost, tempo, u větších dětí na 

učení. Je to jeden z nejméně motivujících testů, s celkovým IQ koreluje ze všech testů 

nejméně. 

Dobré výsledky mohou svědčit pro vysokou míru motivace, schopnost koncen-

trace pozornosti, ale také perfekcionismus. Nízký skór můţe být způsoben nedostatky 

v receptivních nebo expresivních dovednostech, nedbalostí, sníţenou schopností práce 

s tuţkou, poruchou vizuálního vnímání, mozkovou dysfunkcí, úzkostí, depresí. 

 

Bludiště (BL) 

Doplňkový performační subtest, který měří zrakové vnímání, postřeh, never-

bální úsudek, jemnou motoriku, vizuomotorickou koordinaci, pozornost. Je nepovin-

ný, koreluje ale lépe s celkovým IQ, neţ Kódování. 

Výsledky ukazují také na schopnost práce s tuţkou, schopnost odlišení figury 

a pozadí. 

 

Hledání symbolů (HS) 

Nepovinný test vyţaduje především percepci a rozpoznávací schopnosti, dále 

srovnávání, odlišování, rychlé přesuny od jednoho symbolu k druhému, krátkodobou 

paměť, jemnou motoriku (výstup), schopnost postřehnout malé rozdíly. Ukazuje dobře 

na Specifické poruchy učení, bývá uţíván i samostatně, je součástí komplexních neu-

ropsychologických testů. 

 

 

3.2 Kvalitativní a faktorová analýza 

 

Běţně vyuţívaným způsobem zpracování výsledků WISC-III je kvalitativní 

analýza, která sleduje se rozdíl mezi verbálními a neverbálními schopnostmi jedince. 

Za klinicky významný je povaţován rozdíl 15 a více bodů. 

Verbální IQ (VIQ) je povaţován za velmi dobrý prostředek predikce školní 

úspěšnosti, je více závislé na výchovném prostředí, informovanosti, zkušenostech, 
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rozvoji řeči a vzdělání. Je spojeno s funkcí levé hemisféry. V nevýhodě jsou děti, které 

nepocházejí z dominantní kultury, mají odlišný mateřský jazyk, dále děti s poruchami 

řeči nebo sluchu a děti z prostředí s nedostatečnou verbální stimulací. Pokud je VIQ 

výrazně vyšší, neţ PIQ, lze vyslovit podezření na organickou dysfunkci CNS nebo 

emoční, motorické či výchovné problémy (Wechsler, 2008) (Svoboda, Krejčířová, & 

Vágnerová, 2001). 

Performační IQ (PIQ) je zjišťováno testy, které nejsou tolik ovlivněny jazykem 

a kulturou. Není tak dobrým prostředkem predikce školní úspěšnosti a méně koreluje  

s testy školních dovedností. (Wechsler, 2008). Záleţí na kvalitě zrakového vnímání, 

vizuomotorické koordinaci, manuální zručnosti, schopnosti prakticky řešit úkoly 

a vyuţívat své zkušenosti. Je spojeno s fungováním pravé hemisféry (Svoboda, 

Krejčířová, & Vágnerová, 2001). PIQ bývá vyšší, neţ VIQ u dětí s poruchou řeči, u 

bilingvních dětí, často u dětí s mentální retardací. „Pokud je PIQ nad hranicí mentální 

retardace, dítě by nemělo být povaţováno za mentálně retardované, i kdyţ celkové IQ 

(CIQ)  do pásma mentální retardace spadá.“ (Wechsler, 2008, str. 30) 

 Skóry VIQ a PIQ mají větší diagnostickou hodnotu neţ celkové IQ, ukazují 

lépe na rozloţení schopností jedince.  

Důleţité informace také přináší faktorová analýza testu. V testu WISC-III se 

zjišťují čtyři indexy:  

Index slovního porozumění (ISP) odráţí míru verbálních znalostí a porozumění, 

vědomosti získané formálním vzděláváním. Zahrnuje všechny verbální subtesty kromě 

Počtů a Opakování čísel (Vědomosti, Podobnosti, Slovník, Porozumění). Nízký ISP 

můţe svědčit o nedostatku vzdělávacích a kulturních příleţitostí, vysoký naopak o 

nadprůměrných kulturních a vzdělávacích příleţitostech a verbálních dovednostech.  

Index percepčního uspořádání (IPU) ukazuje schopnost dítěte interpretovat a 

organizovat vizuálně vnímané informace. Zjišťuje se subtesty Doplňování obrázků, 

Řazení obrázků, Kostky, Skládanky. Nízký IPU můţe ukazovat poruchy percepčních 

funkcí, vizuální organizace (Wechsler, 2008). 

Index koncentrovanosti (KO) zahrnuje subtesty Počty a Opakování čísel. Je mí-

rou „silového aspektu“ exekutivních funkcí, tj. postihuje schopnost vykonávat součas-

ně různé mentální funkce a přitom drţet v paměti relevantní informace (Svoboda, 

Krejčířová, & Vágnerová, 2001). Nízký Index koncentrovanosti můţe svědčit o snad-
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né odklonitelnosti, neschopnosti soustředění, mohou existovat i organické příčiny a 

kulturně společenské vlivy (Wechsler, 2008). 

Index rychlosti zpracování (IRZ) je spíše mírou rychlosti a vytrvalosti. V obou 

testech, které jej sytí (Kódování, Hledání symbolů), je třeba pracovat v krátkém čase, 

rychle postupovat od jedné poloţky k druhé. Rychlost zpracování má vztah k faktoru 

koncentrovanosti, protoţe se v obou testech sleduje čas i správnost odpovědí. Ne-

schopnost rychlé práce se můţe odrazit ve školních činnostech (Wechsler, 2008). 

 

 

3.3 Faktory, které nabízí Vzdělávací aplikace WISC-III 

 

Vzdělávací aplikace WISC-III vyšla v upravené a komentovaném českém vy-

dání v roce 2008. Má slouţit jako pomůcka k lepšímu vyuţití výsledků testu přede-

vším odborníkům v pedagogicko-psychologické praxi, můţe být však inspirací i pro 

dětské klinické psychology. Příručka nabízí schémata pouţitelná pro interpretaci vý-

sledku a podněty k nápravným postupům. Kromě jiţ zmíněných běţně uţívaných in-

dexů (index slovního porozumění, percepčního uspořádání, koncentrace a rychlosti 

zpracování) vymezuje ještě další faktory. Kaţdý z nich je moţno spočítat pomocí vá-

ţených skórů subtestů, které se na něm podílejí. Součástí příručky je také Pracovní list, 

do kterého se zaznamenávají mimo jiné váţené skóry jednotlivých subtestů, průměrný 

váţený skór a odhad mentálního věku. Příručka nabízí interpretace a návrhy nápravy, 

které jsou zaloţeny na váţených skórech subtestů, jejichţ hodnota je významně pod 

průměrem všech administrovaných subtestů (Nicholson, Alcorn, & Krejčířová, 2008, 

str. 75). 

Při interpretaci WISC různí autoři vyuţívají různé struktury faktorů. Souhrn 

většiny faktorů, spolu s charakteristikou a subtesty, které na daný faktor poukazují, je 

uveden v následujícím přehledu (Nicholson, Alcorn, & Krejčířová, 2008, stránky 33-

35): 

 

1. Schopnost odpovědět i přes nejistotu. Ochota dítěte odpovídat, přestoţe si 

není jisté správností své odpovědi. (DO, SKL, BL) 
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2. Získané znalosti. Obecné znalosti, které byly získány prostřednictvím školní 

výuky. (VĚD, POČ, SLO) 

3. Pozornost. Doba, po kterou je dítě schopno se soustředit na určitý úkol; 

schopnost koncentrace.(OČ, ŘO, KÓD) 

4. Myšlení. Schopnost pochopit, nalézt či rozpoznat určitou informaci v jejích 

různých formách; odráţí porozumění a chápání. (POD, POČ, SLO, DO, KOS, SKL) 

5. Kognitivní styl závislý/nezávislý na poli. Na poli nezávislý – schopnost 

snadno rozloţit komplexní uspořádanou percepční oblast a vyčlenit konkrétní prvek  

z celkového kontextu. Na poli závislý - přijetí současného pole a obtíţe vydělení prvku 

z tohoto kontextu. (ŘO, KOS, SKL) 

6. Koncentrovanost. Schopnost soustředit se a malá ovlivnitelnost vedlejšími 

podněty nesouvisejícími s úkolem. (POČ, DO) 

7. Konvergentní produktivita. Schopnost odvodit novou informaci z daných in-

formací, důraz je kladen na nalezení jediného správného nebo konvenčně akceptova-

ného řešení. (ŘO, KÓD) 

8. Kulturní příležitosti. Míra, v níţ má dítě moţnost zapojit se do dominantní 

kultury, získávat z ní zkušenosti a přizpůsobovat se jí. (VĚD, SLO, POR, ŘO) 

9. Kulturně nezávislé schopnosti. Podobné Cattelově fluidní inteligenci; jde o 

schopnosti, které nejsou přímo ovlivněny ţádnou konkrétní kulturou. (KOS, SKL, 

KÓD, BL) 

10. Úroveň abstraktního myšlení. Schopnost myslet v abstraktních pojmech; 

schopnost tvořit verbální pojmy.(POD, SLO) 

11. Rozlišování mezi podstatnými a nepodstatnými informacemi. Schopnost 

rozlišovat mezi částmi celku podle jejich důleţitosti pro celek. (POD, DO, ŘO) 

12. Bohatost prostředí. Kulturní moţnosti, podnětnost, stimulační hodnota kul-

turního prostředí, ve kterém dítě ţije. (VĚD, SLO) 

13. Vyhodnocování informací. Schopnost rozhodovat se a posuzovat správnost 

či adekvátnost informací. (POR, DO, ŘO, KOS, SKL, KÓD) 

14. Spektrum zájmů/četby. Mnoţství, rozsah a různorodost četby; mnoţství a 

rozličnost zájmů. (VĚD, POD, SLO) 

15. Dovednost práce s čísly. Míra a rozsah schopností dítěte počítat, manipulo-

vat s čísly, pamatovat si čísla apod. (POČ, OČ, KÓD) 
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16. Odolnost vůči úzkosti. Míra, do níţ je dítě schopno bránit se úzkosti, oba-

vám či tenzi. (POČ, OČ, KÓD) 

17. Informovanost. Rozsah obecných informací (získaných školní výukou i 

prostřednictvím interakcí s prostředím). (VĚD, SLO) 

18. Holistické funkce. Míra fungování pravé hemisféry mozku. (DO, SKL) 

19. Integrace mozkových funkcí. Míra, v níţ obě mozkové hemisféry spolupra-

cují. (ŘO, KOS, SKL, BL) 

20. Schopnost učit se. Schopnost získávat a vybavit si znalosti, získané přede-

vším verbální cestou. (SLO, KÓD) 

21. Dlouhodobá paměť. Schopnost pamatovat si a s delším časovým odstupem 

vybavovat informace. (VĚD, SLO) 

22. Paměť. Schopnost vybavit si z paměti informaci ve stejné podobě, v jaké  

byla do paměti uloţena, a ve stejném kontextu, jaký byl přítomen při získávání infor-

mace. (VĚD, POČ, OČ) 

23. Duševní bdělost. Schopnost pozorovat okolí a vyladit se na prostředí a kul-

turu; schopnost rychlého vnímání. (POČ, OČ) 

24. Percepční uspořádání. Vizuální nebo vizuomotorická organizace vníma-

ných podnětů. (DO, ŘO, KOS, SKL, BL) 

25. Schopnost plánovat. Schopnost plánovat, předvídat důsledky a anticipovat 

budoucí události. (BL, ŘO) 

26. Usuzování. Schopnost přijímat informace a dojít k logickým závěrům 

(POD, POČ, POR, ŘO,BL) 

27. Reprodukce vzoru. Dovednost obkreslovat či reprodukovat model (KOS, 

KÓD) 

28. Sekvenční schopnosti. Schopnosti uspořádat informace či pojmy do logic-

kého pořadí. (POČ, OČ, ŘO, KÓD) 

29. Sociální úsudek. Schopnost hodnotit situaci a rozhodovat se v sociálním 

kontextu; sociální inteligence; znalost sociálně akceptovatelných řešení. (POR, ŘO) 

30. Prostorové schopnosti. Dovednost představit si dvou a třídimenzionální ob-

jekty v prostoru a chápat jejich význam. (DO, KOS, SKL, BL) 

31. Syntetické schopnosti. Schopnost rekonstruovat, reprodukovat a kombino-

vat či řadit prvky nebo předměty, schopnost vnímat jejich význam. (ŘO, KOS, SKL) 
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32. Verbálně-pojmové myšlení. Schopnost práce s verbálními pojmy a schop-

nost získávat znalosti a informace prostřednictvím verbálních prostředků. (POD, SLO, 

POR) 

33. Verbální vyjadřování. Schopnost vyjadřovat se prostřednictvím řeči a slov. 

(POD, SLO, POR) 

34. Vizuální paměť. Dovednost pamatovat si vizuálně prezentovaný materiál. 

(DO, KÓD) 

35. Vizuomotorická koordinace. Schopnost zrakového vnímání a manipulace či 

motorického provedení činnosti. (KOS, SKL, KÓD, BL) 

36. Vizuální uspořádání bez motorické činnosti. Schopnost organizovat vizuál-

ně prezentovaný materiál s minimálním zapojením motorické činnosti. (DO, ŘO) 

37. Zrakové vnímání abstraktních podnětů. Schopnost vnímat a zpracovávat 

abstraktní vizuálně předkládané podněty. (KOS, KÓD) 

38. Zrakové vnímání konkrétních podnětů. Schopnost vnímat, a interpretovat 

podněty s určitým konkrétním významem. (DO, ŘO, SKL) 

39. Práce pod časovým tlakem. Schopnost pracovat přesně ve vymezeném ča-

sovém limitu. (ŘO, KOS, SKL, KÓD) 

 

 

4 Porovnání faktorů sledovaných při interpretaci WISC-III 

a kognitivních funkcí vymezených Feuersteinem  

 

Wechslerův test inteligence je běţně uţívaným standardním testem, jehoţ vý-

stupem bývá hodnota IQ, jeho verbální a performační sloţky a čtyř faktorů. Vzděláva-

cí aplikace WISC-III však nabízí moţnost hlouběji se zabývat tím, kde testovaný 

jedinec selhává a co by mohlo být příčinou. Uvedený seznam faktorů umoţňuje inter-

pretovat výsledky v subtestech z hlediska úrovně jednotlivých dílčích schopností. Na-

bízí se moţnost porovnat tyto dílčí schopnosti s deficitními kognitivními funkcemi, o 

kterých mluví Reuven Feuerstein.   

Tabulka č. 2 ukazuje, jak bychom mohli přiřadit Feuersteinovy kognitivní 

funkce k dílčím schopnostem vymezeným faktory uvedenými ve Vzdělávací aplikaci. 
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Tabulka 2: Porovnání dílčích schopností (WISC-III) a kognitivních funkcí (FIE)10 

faktory vyuţívané při diagnostice 

pomocí WISC-III 

kognitivní funkce procvičované prostřenictvím Instru-

mentálního obohacování 

1 schopnost odpovědět i přes 

nejistotu 

o24 zamezení psychickému zablokování 

2 získané znalosti    

3 pozornost i1 zřetelné a přesné vnímání    

4 myšlení i8 

e9 

schopnost brát v úvahu více zdrojů informací  

schopnost rozpoznat a definovat problém 

5 kognitivní styl závis-

lý/nezávislý na poli 

i1 

e10 

zřetelné a přesné vnímání 

rozlišování relevantních a nerelevantních in-

formací 

6 koncentrovanost i1 zřetelné a přesné vnímání                                              

7 konvergentní produktivita i8 schopnost brát v úvahu více zdrojů informací 

8 kulturní příleţitosti e9 schopnost rozpoznat a definovat problém 

9 kulturně nezávislé schopnosti e9 schopnost rozpoznat a definovat problém 

10 úroveň abstraktního myšlení i3 verbální pojmenování 

11 rozlišování mezi podstatnými a 

nepodstatnými detaily 

e10 rozlišování relevantních a nerelevantních in-

formací 

12 bohatost prostředí      

13 vyhodnocování informací e9   

e17 

schopnost rozpoznat a definovat problém          

strategie v ověřování hypotéz 

14 spektrum zájmů/četby     

15 dovednost práce s čísly     

16 odolnost vůči úzkosti o24 zamezení psychickému zablokování 

17 informovanost     

18 holistické funkce     

19 integrace mozkových funkcí     

20 schopnost učit se e15 schopnost zvnitřnit informace  

21 dlouhodobá paměť e15 schopnost zvnitřnit informace  

22 paměť i15 schopnost zvnitřnit informace  

23 duševní bdělost i7       

i1 

pečlivost a přesnost při sběru dat                     

zřetelné a přesné vnímání 

24 percepční uspořádání o28 vizuální přenos 

25 schopnost plánovat e16 

e17 

e18 

deduktivní myšlení   

strategie v ověřování hypotéz 

schopnost plánovat                                                                                   

26 usuzování e14 

e16 

e17 

potřeba sledování logických zdůvodnění 

deduktivní myšlení  

 strategie v ověřování hypotéz                                     

                                                 
10 Faktory jsou číslovány od 1 do 39, kognitivní funkce ve fázi input i1-i8, elaborace e9 – e21, output 

o22 – o29  
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27 reprodukce vzoru e11 

i 2    

o28 

spontánní porovnávání   

systematické zkoumání  

vizuální přenos 

28 sekvenční schopnosti o21 

e13 

potřeba sumarizace  

schopnost uvědomovat si vztahy a souvislosti 

29 sociální úsudek o22 

e12 

e13 

neegocentrická komunikace 

široké mentální pole 

schopnost uvědomovat si vztahy a souvislosti 

30 prostorové schopnosti i4 orientace v prostoru 

31 syntetické schopnosti e20 

o23 

potřeba vyvozovat a vytvářet vztahy  

vytváření virtuálních vztahů 

32 

33 

verbálně-pojmové myšlení   

verbální vyjadřování 

i3   

e19 

o26   

verbální pojmenování (input) 

verbální nástroje na úrovni zpracování 

schopnost verbálně nebo jinak vyjádřit svou 

odpověď 

34 vizuální paměť o28 vizuální přenos 

35 vizuomotorická koordinace o28  

e15 

vizuální přenos 

schopnost zvnitřnit informace 

36 vizuální uspořádání bez moto-

rické činnosti 

o28  

e15 

vizuální přenos 

schopnost zvnitřnit informace 

37 zrakové vnímání abstraktních 

podnětů 

e15 schopnost zvnitřnit informace 

38 zrakové vnímání konkrétních 

podnětů 

o28 vizuální přenos    

39 práce pod časovým tlakem     

    i5 pojetí času 

    i6 uchování konstantnosti jevů 

    o25 odpověď pokus-omyl 

    o26 potřeba vyjádřit odpověď přesně 

 

Ve výčtu kognitivních funkcí podle Feuersteina a faktorů, uţívaných pro inter-

pretaci WISC-III existují shody, podobnosti i rozdíly. V některých dílčích schopnos-

tech se autoři zcela shodují (pozn.: v tabulce označeny modře): Prostorová orientace 

(30, i4), Rozlišování mezi podstatnými a nepodstatnými informacemi (11, e10), 

Schopnost plánovat (25, e18), Verbální vyjadřování (33, e19, o26), Verbálně-

pojmově myšlení (32, i3). U mnoha dalších můţeme nalézt shody, některé kognitivní 

funkce zmiňuje pouze jeden z autorů (pozn.: v tabulce označeny oranžově).  

K Feuersteinovým funkcím Pojetí času (i5), Uchování konstantnosti jevů 

(i6), Omezení odpovědí pokus-omyl (o25) a Potřeba vyjádřit odpověď přesně 

(o27) není mezi faktory obdobná paralela. Pojetí času (i5) souvisí také se Schopností 

plánovat (25), kterou ale Feuerstein zmiňuje samostatně (e18). Dá se předpokládat, ţe 
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nedostatečné pojetí času ve fázi vstupu bude ovlivňovat i zhoršenou schopnost pláno-

vat ve fázi zpracování. Naopak Feuerstein neřadí mezi kognitivní funkce nic, co by 

odpovídalo Holistickým funkcím (18) a Integraci mozkových funkcí (19). Protoţe 

Feuerstein zdůrazňuje ve svém přístupu, ţe je třeba dát dítěti dostatek času na rozmyš-

lení (motto všech Instrumentů je „Nechte mě chvilku, já si to rozmyslím…!“), nesle-

duje přímo ani Práci pod časovým tlakem (39). Ţádná z kognitivních funkcí, které 

definoval, také explicitně nezahrnuje Dovednost práce s čísly (15), práce s čísly je 

však procvičována v několika instrumentech (Číselné řady, Sylogismy, Vztahy v čase 

a další). Získané znalosti (2), Bohatost prostředí (12), Spektrum zájmů/četby (14) 

a Informovanost (17) sice mezi kognitivní funkce Feuerstein neřadí, ale všechny je ve 

své práci zohledňuje. Jsou to faktory, které souvisejí se sociokulturním prostředím, ve 

kterém jedinec vyrůstá, a které Feuerstein a jeho spolupracovníci povaţují za zásadní 

pro dobrý rozvoj myšlení jedince. Všechny tyto dovednosti se rozvíjejí prostřednic-

tvím rozhovorů, které jsou nezbytnou součástí práce s instrumenty, a také prostřednic-

tvím „přemostění“ (transferu naučených dovedností do jiných oblastí ţivota), na které 

je kladen velký důraz.  

 

 

4.1 Zúžení počtu faktorů 

 

Vzhledem k tomu, ţe uvedený seznam faktorů, které je moţné získat kombina-

cí váţených skórů subtestů WISC-III, je velmi obsáhlý, autoři Vzdělávací aplikace 

doporučili v Pracovním listu zpracování skupiny 10 faktorů, které postihují nejdůleţi-

tější oblasti (viz Příloha 1). Jsou to rozsah pozornosti, verbální soustředění, vizuální 

soustředění, paměť, verbální paměť, neverbální paměť, naučené znalosti, prostorové 

schopnosti, konceptualizace/pojmové myšlení a sekvenční schopnosti. V následující 

tabulce č. 3 jsme k těmto 10 faktorům přiřadili odpovídající dílčí schopnosti, které 

jsme výše popsali a Feuersteinovy kognitivní funkce. 
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Tabulka 3: 10 faktorů uvedených v Pracovním listu a jim odpovídající dílčí schopnosti uvedené ve Vzděláva-

cí aplikaci a Feuersteinovy kognitivní funkce 

Souhrnné faktory Dílčí schopnosti   Kognitivní funkce 

Rozsah pozornosti  

(OČ + ŘO + KÓD) 

  3 pozornost  i1 zřetelné a přesné vnímání  

Verbální soustředění  

(POČ + OČ) 

23 duševní bdělost  i7 pečlivost a přesnost při  

    sběru dat  

i1 zřetelné a přesné vnímání  

Vizuální soustředění  

(DO + KÓD) 

34 vizuální paměť  o28 vizuální přenos  

Paměť  

(VĚD + POČ + OČ + 

DO + KÓD) 

22 paměť  

34 vizuální paměť  

  6 koncentrovanost  

15 dovednost práce s čísly  

16 odolnost vůči úzkosti  

 

i15 schopnost zvnitřnit in- 

      formace  

o28 vizuální přenos  

 i1 zřetelné a přesné vnímání  

o24 zamezení psychickému  

       zablokování  

Verbální paměť  

(VĚD + POČ + OČ) 

22 paměť  i15 schopnost zvnitřnit in- 

      formace  

i7 pečlivost a přesnost při  

    sběru dat  

i1 zřetelné a přesné vnímání  

Neverbální paměť  

(DO + KÓD) 

32 vizuální paměť  o28 vizuální přenos 

 

Naučené znalosti  

(VĚD + POČ + SLO) 

  2 získané znalosti 

12 bohatost prostředí  

17 informovanost  

21 dlouhodobá paměť  

i15 schopnost zvnitřnit in- 

     formace 

Prostorové schopnosti  

(DO + KOS + SKL) 

 

30 prostorové schopnosti  

  1 schopnost odpovědět i přes  

     nejistotu  

18 holistické funkce  

31 syntetické schopnosti  

35 vizuomotorická koordinace  

38 zrakové vnímání konkrét- 

    ních  podnětů  

 

i4 orientace v prostoru  

o24 zamezení psychickému  

       zablokování 

e20 potřeba vyvozovat a vy- 

       tvářet vztahy  

o23 vytváření virtuálních vzta- 

       hů  

o28 vizuální přenos  

i15 schopnost zvnitřnit in- 

      formace  

Konceptualiza-

ce/pojmové myšlení 
(POD + SLO + POR) 

 

32 verbálně-pojmové myšlení  

10 úroveň abstraktního myšle-

ní  

i3 verbální pojmenování  

e19 verbální nástroje  

o26 schopnost verbálně nebo  

     jinak vyjádřit svou odpověď  

Sekvenční schopnosti  

(OČ+ŘO+KÓD) 

 

28 sekvenční schopnosti  

  7 konvergentní produktivita  

o21 potřeba sumarizace  

e13 schopnost uvědomovat si  

       vztahy a souvislosti 

i8 schopnost brát v úvahu  

    více zdrojů informací  
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III EMPIRICKÁ ČÁST: 
 

1 Výzkumný projekt a jeho cíle 
 

 Při intervenci metodou Instrumentálního obohacování Feuerstein staví na 

procesu pre-test – intervence – post-test. Uţívá vlastní dynamické vyšetření LPAD 

(Learning Propensity Assessment Device), které jsme podrobněji popsali v teoretické 

části. Řada výzkumů se zabývá efektivitou metody a zjišťuje ji právě porovnáváním 

pre-testu a post-testu a srovnáváním výzkumných a kontrolních skupin. K vyšetření se 

uţívají různé standardní testy. (např. WISC-R, Ravenovy barevné matice). Dvě české 

evaluační studie vyuţívaly stejný soubor testů (Májová, 2011): Dotazník 

sebehodnocení školní úspěšnosti SPAS, Ravenovy barevné progresivní matice, Subtest 

Podobnosti z PDW. Ve druhé studii byly navíc pouţity ještě Matějčkovy testy čtení a 

počítání, Thorndeikův test kognitivních schopností a Rey-Osterriethova komplexní 

figura. Některé z testů byly hodnoceny také kvalitativně  (Málková, 2007, 2008). Pro 

náš výzkum byl k testování uţit Wechslerův test inteligence WISC-III, který byl 

administrován standardním způsobem (ne dynamicky). Od počátku nebylo naším 

záměrem na základě porovnání výsledků pre-testu a post-testu zkoumat efektivitu 

metody, a to z více důvodů:  

1. z četných výzkumů v zahraničí vyplývá, ţe prokazatelně pozitivní vliv na 

rozvoj kognitivních schopností má aţ dvou a víceletá intervence 

Instrumentálním obohacováním, při kratší intervenci nelze očekávat 

signifikantní změny (např. Kozulin, 2011). Projekt, v jehoţ rámci výzkum 

probíhal, byl pouze jednoletý; 

2. objevují se pochybnosti o tom, zda je moţné efektivitu kognitivně stimulačních 

programů podobného typu, jako je IE, měřit běţnými testy inteligence (např. 

Málková, 2008; Májová, 2011), protoţe při těchto programech se rozvíjí 

metakognitivní strategie, strategie řešení úkolů a další kognitivní funkce, které 

se při běţných testech zadávaných standardním způsobem nemusí výrazně 

projevit;  

3. vzhledem k poměrně malému počtu dětí přihlášených do projektu jsme se 

rozhodli nezpracovávat data kvantitativně; 
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4.  konečně jsme nepovaţovali za nutné opakovaně prokazovat to, co je zřejmé  

z jiných výzkumů, tedy ţe program patří mezi účinné metody kognitivní 

stimulace.  

Výzkum jsme zaměřili na posouzení změn kaţdého dítěte v těch oblastech, 

které se jevily jako oslabené podle vyšetření Wechslerovým testem, a těch, 

které udávali učitelé jako důvod pro zařazení dítěte do projektu. Dále jsme 

sledovali záznamy lektorky FIE z jednotlivých hodin a porovnávali 

videozáznamy hodin pořízené během roku. 

 

 

2 Výzkumné otázky 
 

Výzkumné otázky vycházejí z výše uvedených úvah, a také z informací, které 

jsme měli na počátku intervence. Vzhledem k tomu, ţe jsme měli od učitelů přibliţné 

„zadání“, k čemu by měla směřovat intervence u kaţdého dítěte, formulovali jsme 

první otázku: Jaký bude přínos Instrumentálního obohacování (IO) pro ţáky  

s jednotlivými obtíţemi, které uváděli učitelé (soustředění, sebepojetí, emoční 

labilita, chování, učení)? 

 Výsledky Wechslerova testu jsme se rozhodli zpracovávat faktorovou 

analýzou, jak ji nabízí Vzdělávací aplikace WISC-III. Důvodem byla skutečnost, ţe 

nám takové zpracování můţe pomoci lépe pochopit, v čem jsou silné a slabé stránky 

jednotlivých ţáků. Další otázkou tedy bylo, jak se můţe intervence pomocí instru-

mentu Uspořádání bodů odrazit ve výsledcích faktorové analýzy testu WISC-III? 

Jak uţ jsme uvedli, Uspořádání bodů je zaměřeno na rozvoj většiny kognitivních 

funkcí. Můţeme tedy předpokládat, ţe by mohlo dojít ke zlepšení ve všech oblastech. 

Na základě vlastních zkušeností s IO bychom však největší posun očekávali v Prosto-

rových schopnostech a Vizuálním soustředění, nejmenší pak v naučených znalostech. 

V indexových skórech bychom mohli očekávat lepší výsledky v Percepčním uspořá-

dání, naopak na Rychlost zpracování nemusí mít IO příliš velký vliv. 

Domníváme se, ţe ani faktorová analýza WISC-III však neodhaluje příliš to, co 

je především záměrem Instrumentálního obohacování: rozvoj metakognitivních do-

vedností dítěte, jeho schopnosti uvědomovat si, jak myslí, jak se učí apod. Proto nás 
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zajímalo, zda je vhodné a přínosné vyuţití faktorové analýzy WISC-III k volbě 

Instrumentů pouţívaných při intervenci? Můţe nám poměrně pracné zpracování 

výsledků testu říci něco o metakognitivních dovednostech dítěte? 

Poslední okruh úvah se týkal toho, jaké další faktory mohou výsledky interven-

ce ovlivnit. Jak jsme zmínili v teoretické části, sám autor uvádí vliv afektivně-

motivačních aspektů na výkony dětí, sledovali jsme tedy motivovanost dětí. Během 

ročního působení ve škole jsme zaznamenali také různou míru podpory ze strany uči-

telů i rodičů. Z těchto úvah jsme došli k poslední otázce: Jak ovlivňuje výsledky in-

tervence motivovanost ţáka, spolupráce s učiteli, s rodiči, rodinná situace ţáků? 

 

 

3 Popis výzkumného vzorku 
 

 Projekt, v jehoţ rámci výzkum probíhal, se týkal dvou skupin: 30 ţáků prvního 

stupně základní školy a 30 předškolních dětí ze sousedící mateřské školy. Všichni byli 

vyšetřeni na počátku i na konci roku stejnými testy (ţáci prvního stupně testem WISC-

III, děti v mateřské škole Ravenovými barevnými maticemi). Polovina dětí z obou 

skupin pak docházela celý rok na hodiny Instrumentálního obohacování, které se 

konaly jednou týdně.  Mnoţství dat, která se nám podařilo shromáţdit, vedlo  

k rozhodnutí věnovat se menšímu počtu případů podrobněji. Pro tuto práci jsme proto 

vybrali pouze ţáky základní školy. Sebraný materiál dětí z mateřské školy jsme dali  

k dispozici ke zpracování v rámci diplomové práce na jiné škole. 

 

 

3.1 Základní škola zapojená do výzkumu 

 

 Základní škola ve Štěchovicích je běţná základní škola. V prvním a druhém 

ročníku jsou dvě třídy, od třetího ročníku jiţ jen jedna. Průměrný věk učitelů je 45 let, 

70% učitelů má vysokoškolské vzdělání. Ţáci se specifickými poruchami učení se 

vzdělávají v běţných třídách. Vyučuje se podle programu Cesta do ţivota. V rámci 

projektu „Komplexnost, časovost, posloupnost – vše pod jednou střechou“ byli 



43 

 

proškoleni všichni učitelé prvního stupně v metodě Instrumentálního obohacování 

Reuvena Feuersteina. 

 Ačkoliv celý projekt připravila škola spolu se svou speciální pedagoţkou, 

spolupráce někdy nebyla jednoduchá. Učitelé zapomínali posílat děti na hodiny IE, 

během roku byla náhle odvolána paní ředitelka a ve škole tím začalo období nejistoty, 

celý projekt tím byl narušen, především počet hodin IE byl menší, neţ byl původní 

plán. 

 

 

3.2 Vybraní žáci 

 

 Výběr ţáků probíhal metodou prostého záměrného výběru (Miovský, 2006). 

Na začátku projektu bylo pomocí WISC-III vyšetřeno 30 dětí prvního stupně. Ţáky 

vybírala školní speciální pedagoţka spolu s třídními učiteli. U některých dětí vycházeli 

ze zprávy z Pedagogicko-psychologické poradny (v tabulce uvedeno SPU či SPUCH), 

jiné děti byly do programu vybrány proto, ţe měli podle tvrzení učitelů výraznější 

obtíţe v učení či chování. Ţáci prvních tříd se účastnili na začátku roku stimulačního 

kurzu, do projektu byli pak vybráni ti z nich, u kterých se objevila moţnost, ţe by 

nějaké obtíţe ve škole v budoucnu mohly nastat. U všech dětí byl také podmínkou 

zařazení do projektu souhlas rodičů. Ze všech vyšetřených dětí bylo do programu 

Instrumentálního obohacování zařazeno 15 dětí prvního stupně (po 3 ţácích z kaţdého 

ročníku). Jedna dívka z první třídy během roku na ţádost maminky z projektu 

odstoupila. Do práce jsme nezařadili ještě další tři ţáky, kteří byli v nedávné době 

testováni pomocí WISC-III v Pedagogicko-psychologické poradně a nemohli jsme je 

tedy na počátku projektu tímto testem vyšetřit. Z původních 15 dětí se budeme zabývat 

nakonec jen 11. 

 Projekt probíhal během jednoho školního roku, tedy od září 2011 do června 

2012. Vzhledem k různým akcím pořádaným školou během celého roku, měli ţáci 

celkem pouze 22 hodin Instrumentálního obohacování. Jak ukazuje tabulka 4, 

jednotliví ţáci se mírně lišili v počtu absolvovaných hodin IE.  
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Tabulka 4:  Přehled ţáků 

jméno věk třída počet 

hodin 

obtíţe Probírané 

instrumenty 

Tomáš 6;6 1 19 Soustředění 

Sebepojetí 

Pomalé tempo 

Koncentrace pozornosti 

Uspořádání bodu 

základní 

Absurdity 

 

Matěj 7;3 1 19 Učení 

Soustředění 

Koncentrace pozornosti 

Školní nezralost 

Sociální znevýhodnění 

Uspořádání bodu 

základní 

Absurdity 

Kryštof 7;7 2 19 Učení, soustředění 

SPU 

Uspořádání bodu 

základní 

Absurdity 

Šimon 6;8 2 14 Učení, chování, soustředění Uspořádání bodu 

základní 

Absurdity 

Vít 8;0 2 19 Sebepojetí 

úzkostnost 

Uspořádání bodů 

Od empatie k činnosti 

Milan 10;0 3 19 Sebepojetí 

Emoční labilita 

Uspořádání bodů 

Od empatie k činnosti 

Petr 9;1 3 14 Chování, soustředění   

SPUCH 

Uspořádání bodů 

Od empatie k činnosti 

Jakub1 9;0 3 16 Slovní projev 

SPU 

Uspořádání bodů 

Od empatie k činnosti 

Václav 10;1 4 17 Učení, chování Uspořádání bodů 

Od empatie k činnosti 

Jakub2 11;1 5 15 Porucha řeči, jemné a hrubé 

motoriky 

Uspořádání bodů 

Od empatie k činnosti 

Josef 10;10 5 17 Učení, soustředění Uspořádání bodů 

Od empatie k činnosti 

 

 

 

4 Popis pouţitých metod 
 

 Ve snaze získat co moţná nejobjektivnější data jsme se rozhodli pro 

metodologickou triangulaci, zvolili jsme kombinaci různých zdrojů dat. Informace, 

které byly podkladem pro rozbor jednotlivých případů, byly shromaţďovány od září 

2011 do června 2012. 

1. WISC-III, pouţitý jako pre-test i post-test, vyhodnocený podle Vzdělávací 

aplikace WISC-III 

2. dotazníky předloţené učitelům na začátku a na konci intervence 
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3. poznámky lektorky Instrumentálního obohacování z jednotlivých hodin, 

které byly průběţně zaznamenávány  

4. videozáznamy z hodin  

 

 

4.1  Testování 

 

 Ţáci byli v průběhu září otestováni Wechslerovým testem WISC-III. Testování 

probíhalo přímo ve škole, výsledky byly zpracovány pomocí Vzdělávací aplikace 

WISC-III. U kaţdého ţáka jsme tak získali seznam „oslabených sloţek rozumových 

schopností“ spolu s doporučenými podněty pro reedukaci a vypočetli jsme hodnoty 

deseti faktorů, zaloţených na kombinací váţených skórů subtestů, které nabízí 

Vzdělávací aplikace WISC-III: 

 rozsah pozornosti 

 verbální soustředění 

 vizuální soustředění 

 paměť 

 verbální paměť 

 neverbální paměť 

 naučené znalosti 

 prostorové schopnosti 

 konceptualizace/pojmové myšlení  

 sekvenční schopnosti 

 Na závěr intervence jsme ţáky testovali stejným testem.  Kromě jednotlivých 

faktorů jsme porovnávali také verbální a performační škálu a čtyři indexové skóry 

(Slovní porozumění, Percepční uspořádání, Koncentrovanost a Rychlost zpracování) 

na počátku a na konci intervence. 

Ţáci byli během obou testování natáčeni na videokameru, průběh testování byl 

tedy supervidován. Vyhodnocení testů zpracovala zkušená psycholoţka, která byla 

odborným garantem projektu a která je akreditovaným supervizorem v integrované 

supervizi Českého institutu pro supervizi (s akreditací supervizor VTI - videotrénink 

interakcí). 



46 

 

4.2  Dotazníky 

 

 Před započetím intervence jsme poţádali učitele o vyplnění dotazníků, které se 

týkaly jednotlivých ţáků (Příloha 2). Zjišťovali jsme důvod zařazení ţáka do 

programu a očekávání učitele. Na konci roku jsme v dalším dotazníku (Příloha 3) 

zjišťovali, zda se očekávání naplnila.  

Učitelé také posuzovali práci ţáků v hodině pomocí následující škály. Stejnou 

škálu vyplňovali na začátku i na konci projektu. Oba výsledky jsme pak porovnávali.  

 

 

Tabulka 5: Škála pro učitele 

Pozorně sleduje zadání práce téměř vždy často zřídka téměř nikdy nevím 

Zadání pochopí hned téměř vždy často zřídka téměř nikdy nevím 

Je schopen vyhledat potřebné 

informace 

téměř vždy často zřídka téměř nikdy nevím 

Vymýšlí při práci strategie, po-

stupy 

téměř vždy často zřídka téměř nikdy nevím 

Při samostatné práci spoléhá sám 

na sebe 

téměř vždy často zřídka téměř nikdy nevím 

Má plynulý ústní projev téměř vždy často zřídka téměř nikdy nevím 

Má dobrou slovní zásobu téměř vždy často zřídka téměř nikdy nevím 

Odpovídá po rozmyšlení téměř vždy často zřídka téměř nikdy nevím 

Pracuje přesně a pečlivě téměř vždy často zřídka téměř nikdy nevím 

Uţívá logického uvaţování téměř vždy často zřídka téměř nikdy nevím 

Odpovídá beze strachu z chyby téměř vždy často zřídka téměř nikdy nevím 

Chyba jej neodradí od dalšího 

pokusu 

téměř vždy často zřídka téměř nikdy nevím 

 

Sdělení učitelů, která se objevila v obou dotaznících a rozdíly v hodnotící škále 

na počátku a na konci roku jsou uvedeny v následující tabulce: 

Tabulka 6: Hodnocení intervence učiteli 

 očekávání hodnocení inter-

vence podle dotaz-

níku 

zaznamenané změny, podle škály 

Tomáš soustředění 

sebepojetí 

Lepší učení, sou-

středění, chování, 

jednoznačně kladné 

hodnocení, byla 

podporou, pokračo-

vat. 

Zlepšení ve sledování zadání, vyhle-

dávání informací, vymýšlení strategií 

a postupů, lepší spoléhání na sebe, 

plynulosti projevu, pečlivější práce, 

logické uvaţování, menší strach z 

chyby. 
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Matěj učení 

soustředění 

Nepozoruje u 

chlapce pokrok, 

intervenci hodnotí 

jednoznačně klad-

ně, byla podporou, 

pokračovat. 

Ţádné změny 

Pozn.: Ke konci roku chlapec přestal 

docházet do školy, nebyl na žádné ze 

dvou uvedených adres, třídní učitel-

ka nechávala veškeré učení na asis-

tentovi, ten docházel velmi 

nepravidelně – 1 – 2 x týdně na 1 

hodinu, ačkoli měl být s Matějem 

denně.(sdělení tř. učitelky) 

Kryštof učení 

soustředění 

sebepojetí 

Zlepšení ve všech 

třech oblastech, 

jednoznačně kladné 

hodnocení, pokra-

čovat. 

Pozornější sledování zadání práce, 

vymýšlení postupů a strategií, výraz-

ně více spoléhá při práci na sebe, 

rozmýšlí se, neţ odpoví, lepší logic-

ké uvaţování, menší strach z chyby. 

Šimon učení  

chování 

soustředění 

Změny k lepšímu 

ve všech třech ob-

lastech, spíše po-

kračovat. 

Lepší vyhledávání informací, plynu-

lost projevu, pečlivější práce (pozn. 

velký konflikt mezi učitelkou a otcem 

chlapce, končil odchodem chlapce ze 

školy) 

Vít sebepojetí Zlepšení sebepojetí, 

jednoznačně kladné 

hodnocení, byla 

podporou, pokračo-

vat. 

Lepší vyhledávání informací, spolé-

hání na sebe při práci, přesnější a 

pečlivější práce, menší strach z chy-

by. 

Milan zvláštní pro-

jevy chování 

emoční labili-

ta sebepojetí 

Lepší chování, se-

bepojetí, jedno-

značně kladné 

hodnocení, byla 

podporou, pokračo-

vat. 

Lépe chápe zadání, lepší slovní zá-

soba, pečlivější práce, menší strach z 

chyby 

Petr chování 

soustředění 

Lepší sebepojetí 

hodnotí spíše klad-

ně, byla podporou, 

pokračovat. 

Lepší strategie, postupy, slovní záso-

ba, pečlivost a přesnost, menší strach 

z chyby 

Jakub1 slovní projev 

vyjadřování 

pracovní 

tempo 

Zlepšení vyjadřo-

vání, jednoznačně 

kladné hodnocení, 

pokračovat 

Zadání pochopí hned, vyhledávání 

informací, spoléhání na sebe při prá-

ci, plynulost projevu, logické uvaţo-

vání, menší strach z chyby 

Václav učení  

chování  

soustředění 

Zlepšení nepozoru-

je, neví, zda pokra-

čovat 

Více logického uvaţování, menší 

strach z chyby, méně pečlivá práce 

Jakub2 porucha řeči, 

jemné a hrubé 

motoriky 

Neví, zda se změni-

lo, spíše pokračovat 

Mírně horší pečlivost práce 

Josef 

 

učení  

soustředění 

Zhoršení v chování, 

učení i soustředění 

Hodnocení – neví, 

spíše pokračovat 

Lepší slovní zásoba, menší strach z 

chyby, horší pečlivost 
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4.3  Zápisy z hodin 

 

 Hodiny FIE mívaly pravidelnou strukturu: úvodní rozhovor, ve kterém bylo 

cílem zopakovat jiţ probrané a uvést nový úkol. Zjišťovalo se tak, co si děti pamatují, 

co je třeba doplnit, aby bylo moţné přejít k dalšímu, obtíţnějšímu úkolu. Opakovaly se 

probrané pojmy, vymýšlely se postupy, které je moţno vyuţít pro následující úkoly. 

Po tomto rozhovoru hodina pokračovala samostatnou prací, při které bylo třeba občas 

některým ţákům individuálně pomoci. Kromě toho lektorka sledovala samostatnou 

práci jednotlivých dětí, schopnost změnit strategii, pokud to bylo třeba, schopnost 

přenést se přes chybu, uţívání naučených vědomostí, vytrvalost apod. V závěrečném 

rozhovoru se mluvilo o tom, jak kdo postupoval, jaké postupy se komu osvědčily a 

především byl závěr hodiny zaměřen na „přemostění“, přenesení získaných zkušeností 

z hodiny do různých oblastí ţivota (školních předmětů, ale i sociálních situací). 

Všechny skupiny dětí probraly celý instrument Uspořádání bodů. Z ostatních 

instrumentů, jak jsou uvedeny v tabulce 3, byla probrána vţdy jen část.  

 Průběh jednotlivých hodin byl vţdy dodatečně zaznamenáván. Zápisy 

vycházejí z cílů jednotlivých probíraných instrumentů, jak jsou uvedeny 

v manuálech11: 

Uspořádání bodů: 

 rozvíjení kognitivních funkcí ve figurální a vizuo-motorické modalitě, která 

posiluje vnímání 

 rozvoj schopnosti organizace prostoru 

 rozvoj strategií k systematickému zpracování informací  

 schopnost přesně odpovídat 

 zachování konstantnosti podnětu při měnících se podmínkách 

 posilování pečlivé a precizní práce 

 rozvoj flexibilního myšlení 

Porovnej a odhal absurdity: 

 rozvíjení schopnosti systematicky porovnávat 

 pochopení kritérií, na základě kterých porovnáváme (velikost, tvar, směr apod.) 

                                                 
11 FEUERSTEIN, R.; HOFFMAN, M. B. (1995) Teacher's Guide to Organization of the Dots. Palatine, Ill: 

IRI/Skylight Pub, 1995. ISBN 09-329-3587-7. 

FEUERSTEIN,  R.S., FEUERSTEIN, R., and Falik, L. H. (2009) The Feuerstein Instrumental Enrichment Program-

Basic: User’s Guide.  Jerusalem, Israel: ICELP Press. 
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 rozvoj systematického zkoumání, pozorování 

 schopnost sledovat více zdrojů informací v témţe okamţiku 

 schopnost na základě absurdního obrázku vytvářet hypotetický příběh 

Od empatie k činnosti: 

 pochopení sociální situace 

 jak pochopit a vypořádat se s emocemi, jak ovlivňují naše chování 

 jak můţeme své emoční reakce přeměnit v ţádoucí chování 

 Uspořádání bodů je úvodním instrumentem celé metody, byl proto probírán se 

všemi skupinami. K volbě dalších instrumentů nás vedla snaha zaměřit intervenci také 

na rozvoj verbálních schopností dětí (u obou se děti učí „číst“ obrázky, porozumět 

situacím, navrhovat jiná moţná řešení). U menších dětí jsme volili instrument 

Porovnej a odhal absurdity, u větších Od empatie k činnosti.  Ukázky vybraných 

stránek jednotlivých instrumentů jsou uvedeny v Příloze 4. 

  

 V zápisech se objevují informace o chování dítěte, pod něţ řadíme koncentraci 

pozornosti, spolupráci s ostatními ve skupině, aktivitu, frustrační toleranci (schopnost 

překonat dílčí neúspěch) a motivovanost. Verbální projev postihuje jednak obecně 

vyjadřovací schopnosti ţáka, ale i schopnost pochopit a formulovat problém. Při 

samostatné práci jsme sledovali flexibilitu (schopnost pouţít jiné řešení, pokud se 

jedno neosvědčí), impulzivitu, vyuţívání nových poznatků z předchozích lekcí a 

schopnosti vymýšlet přemostění. 

 Ze zápisů je moţno sledovat, jak se měnilo chování dětí během roku, zda 

docházelo ke změnám v oblastech, na které byla intervence zaměřena. Zápisy z hodin 

obsahují také informace o aktuální situaci dítěte, o tom, co dítě spontánně sdělovalo  

v průběhu hodin. V následující tabulce jsou shrnuty poznámky lektorky z hodin během 

celého roku. 

 

Tabulka 7: Záznamy z hodin FIE 

 
Záznamy z hodin FIE 

Tomáš chování: někdy trochu neklidný, ale postupně se zlepšuje, některé dny zřej-

má únava 

verbální projev: pěkný verbální projev, slovná zásoba chudší, schopnost 

pěkně vyprávět podle obrázků 
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samostatná práce: zpočátku zvládne jen část úkolu, při kontrole přehlédne 

chyby, nepracuje systematicky, zpočátku hodně impulzívní, obtíţe s počítá-

ním, pomalejší pracovní tempo, často pokus-omyl, ke konci roku mírné 

zlepšení tempa, samostatnější 

Matěj chování: proměnlivé, někdy neposedný, jindy klidný, někdy zaujat tématem, 

jindy nesoustředěný, někdy z neznámého důvodu velký smutek, postupně 

během roku častěji klidný, soustředěnější 

verbální projev: slabá slovná zásoba, špatná výslovnost, agramatismy, ne-

schopnost souvislého projevu, neznalost pojmů, později snaha vyprávět, 

uţívat pojmy, které jsme se učili  

samostatná práce: střídavá, zpočátku hodně impulzívní, ke konci roku pra-

cuje více s rozmyslem, poměrně rychlé pracovní tempo, snaha o pečlivou 

práci, dobrá reakce na pochvalu, motivován k další práci  

Kryštof chování: klidné, někdy úzkost, vyvolaná druhým chlapcem ve skupině, po-

zornost dobrá 

verbální projev: slovní zásoba zpočátku velmi malá, málo plynulý slovní 

projev, znaky nejistoty, neschopnost formulovat problém, postupně mírné 

zlepšení, při vyprávění podle obrázků jistější, vymýšlí nápadně pozitivní 

příběhy, všímá si drobností, vnímá výraz tváře, dobrý odhad emocí 

samostatná práce: pečlivá, zpočátku impulzivní, postupně ubývání impulzi-

vity, práce s rozmyslem (zkouší nejprve nad papírem)   

Šimon chování: často velmi neklidný („střílí“ kolem sebe, nevydrţí sedět na ţidli, 

poskakuje, snaţí se děsit druhého chlapce ve skupině), někdy více soustře-

děn na to, co děláme, jindy mluví o svých tématech (videohry, které doma 

hraje apod.), někdy sprostá slova, zkouší, co si můţe dovolit, občas negace 

všeho, kterou střídá snaha udělat radost 

verbální projev: dobrá slovní zásoba, ale občas zcela chybí běţné slovo, 

např. „roh“ papíru, slovní projev je obsahově velmi proměnlivý (při popisu 

obrázků někdy velmi pěkné příběhy, jindy plné agrese, negativní, neschop-

nost posoudit situaci na obrázku), někdy velmi překvapivé znalosti, např. 

velmi pěkně vysvětluje perspektivu (koleje se v dálce sbíhají, i kdyţ jsou 

kolejnice stále stejně daleko od sebe) 

samostatná práce: střídavé, někdy pracuje velmi pěkně, s rozmyslem, jindy 

impulzivní, během roku stále stejně nevyrovnané 

celkové velmi nevyrovnaný projev i chování, zcela závislé na náladě, někdy 

velký zájem, častěji neklid, negace a agresivní projevy 

Vít chování: klidný, hodný, aţ úzkostný, ke konci občas trochu ţivější, pozor-

nost velmi dobrá, pracuje se zájmem 

verbální projev: slovní zásoba dobrá, verbální projev velmi dobrý, ke konci 

více povídá, popis obrázků výborný 

samostatná práce: velmi rychle začne vyuţívat to, co jsme se naučili, flexi-

bilní, někdy impulzivní, snaha soutěţit s ostatními, ale postupně se učí více 
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rozmýšlet předem 

Milan chování: klidný, udrţí dlouho pozornost, pracuje se zájmem  

verbální projev: slovní zásoba velmi dobrá, občas nápadné nedětské vyja-

dřování („ten, kdo má děti, je jemný, děti dávají do ţivota naději“), velmi 

často mluví o tom, jak zachází s agresivitou (bouchá pěstí do polštáře, boju-

je s plyšovými zvířaty), někdy povaţuje smích druhých za výsměch, ale sám 

sobě to hned rozmlouvá, ke konci roku více mluví, chce, aby mu druzí na-

slouchali, dokáţe ale i pozorně naslouchat druhým  

samostatná práce: hodně vyuţívá vše, co jsme se učili, pouţívá nápovědy, 

sám často odhalí nové souvislosti, nepracuje příliš pečlivě, hodně vše roz-

mýšlí, umí odůvodnit svůj postup 

Petr chování: střídavé, nápadné rozdíly, někdy hodný, klidný, jemný, dobře spo-

lupracuje, jindy ţivější, neklidný, pozornost neudrţí příliš dlouho 

verbální projev: slovní zásoba dobrá, hodně povídá, často nečekaně poloţí 

otázku, která nesouvisí s tématem („nechci být na ostatní hnusnej, protože 

chci mít kamarády, ale někdy se neumím ovládnout“, „co děláš, když je na 

tebe někdo hnusnej?“), popis obrázků i odhadování sociálních situací velmi 

dobré 

samostatná práce: velmi pečlivý a snaţivý, někdy hodně pomalý, vţdy chce 

pracovat sám, bez pomoci, snadno jej něco vyruší 

Jakub1 chování: velmi klidný, pracuje se zájmem, zpočátku někdy neví, co má dě-

lat, později se naučí zeptat se 

verbální projev: při rozhovoru slovní projev slabý, spíše naslouchá, mluví 

jen v krátkých větách, působí nejistě, nechce mluvit před ostatními, později 

trochu lepší vyjadřování, popis je výrazně lepší, neţ rozhovory, velmi dobře 

odhaduje sociální situace  

samostatná práce: pracuje velmi pomalu, zpočátku si neví sám rady, ale 

brzy začíná vyuţívat to, co se naučil, pracovní tempo ale stále pomalejší, 

pracuje hodně nepřesně, u sloţitějších úkolů to vede k větším obtíţí, hůře se 

orientuje  

Václav chování: zpočátku roku velmi neklidný, nesouhlas se zařazením do projektu, 

útočný na dívky ve skupině, potřeba neustále mluvit o sobě, svých kvali-

tách, později zklidnění, lepší spolupráce, nově začíná pouţívat vhodnější 

formu komunikace, bezradnost a neúspěch vede ke zhoršení nálady, úspěch 

naopak ke zlepšení spolupráce, výrazné zlepšení chování nastalo po stano-

vení přesných pravidel  

verbální projev: zpočátku nerad povídá, chce hned pracovat, ale postupně se 

verbální projev zlepšuje, vypráví sám, slovní zásoba dobrá, pěkně popisuje 

sociální situace, všímá si drobností, někdy má velmi dobré nápady, v proje-

vu někdy známky nejistoty a malého sebevědomí, neposlouchá příliš ostatní 

děti ve skupině  

samostatná práce: střídavé, někdy samostatný, rychlý, jindy předem opakuje 
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„to nezvládnu“, „chci pomoci“, zpočátku ale pomoc odmítá, ke konci roku 

přijme malou pomoc, hned je schopen pokračovat samostatně  

Jakub2 chování: klidný, spolupracuje, udrţí pozornost 

verbální projev: ovlivněn vadou řeči (dyslálie), slovní zásoba dobrá, ply-

nulejší slovní projev aţ v průběhu roku, kdy nabývá jistoty, ţe mu budeme 

naslouchat 

samostatná práce: velmi šikovný, samostatný, vytrvalý, celkem dobře si 

osvojuje nově naučené, rychlé pracovní tempo, malá pečlivost, někdy vede 

k chybám, přesnost nepovaţuje za důleţitou, mírné zlepšení úplně na konci 

roku   

Josef chování: během roku prošlo výraznou změnou, zpočátku milý, spolupraco-

val pěkně, trochu problém s pozorností, odbíhání od tématu, ale velmi pří-

jemný v komunikaci s ostatními ve skupině, postupně začal mluvit o 

problémech doma (soud o svěření dětí do péče, rozhovor se sociální pracov-

nicí, strach, aby ho neodebrali matce, pokud řekne něco špatně, nakonec 

rozhodnutí o střídavé péči), často potřeboval sdělovat svůj strach z budouc-

nosti, ke konci roku problémy ve vztahu ke spoluţákům, agresivita, která se 

dříve neobjevovala, nakonec fyzické napadení spoluţáka, dvojka z chování 

verbální projev: slovní projev i slovní zásoba dobré, časté odbočování od 

tématu hovoru, většinou k osobním tématům, sociálním situacím rozumí 

velmi dobře, dobrý popis obrázků  

samostatná práce: krátkou dobu pracuje velmi dobře, klidně, soustředěně, po 

chvíli neschopen pokračovat, zkoušíme fyzické protaţení, pomáhá, občas to 

zkouší po dohodě s učitelkou i ve škole, při osobních problémech zcela ne-

schopen soustředěné práce 

 

 

4.4  Videozáznamy z hodin 

 

 Během intervence byly některé hodiny se svolením rodičů nahrávány.   

V průběhu roku se uskutečnila setkání třídního učitele kaţdého z ţáků, psycholoţky, 

která interpretovala výsledky testů inteligence a byla garantem programu, a lektorky 

Instrumentálního obohacování. Nahrávky z hodin byly při těchto setkáních pouţity 

jako ukázka pro učitele, podnět k rozhovoru o dítěti, jeho práci ve škole, moţnostech, 

jak s dítětem dále pracovat.  

 Nahrávali jsme celkem 4 x v průběhu roku: 1. listopadu, 10. ledna, 24. ledna a 

27. března. Počet nahrávek jednotlivých dětí je uveden v tabulce. 
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Tabulka 8: Počet získaných nahrávek 

 1. 11. 10. 1.  24. 1. 27. 3 Celkem nahrávek 

Tomáš +  + + 3 

Matěj  + + + 3 

Kryštof  + + + 3 

Šimon   + + 2 

Vít  + + + 3 

Milan + + +  3 

Petr  + +  2 

Jakub1  +  + 2 

Václav + + +  3 

Jakub2 + +   2 

Josef + + +  3 

 

 Při analýze nahrávek jsme se zaměřili na stejné oblasti, jako při analýze 

poznámek z hodin. Analyzovali jsme všechny nahrávky, u všech dětí mezi první a 

poslední nahrávkou uplynuly nejméně 2 měsíce. Výjimkou byl Petr, u kterého jsme 

měli k dispozici pouze dvě nahrávky v rámci jednoho měsíce. 

 

Tabulka 9: Analýza videonahrávek 

Tomáš 

1.11 Chování: Prsty dává k puse, občas pohyb na ţidli, ale celkově spíše klidný, 

sleduje, co se povídá, soustředí se na to, co říkám. Příliš nekomunikuje s ostat-

ními, spíše se soustředí na mne. 

Verbální projev: Dobrá slovní zásoba. 

Samostatná práce: Sleduje pozorně, dělá to, co má. 

24.1. Chování: Soustředěný, občas prsty u pusy, ale jinak sedí v klidu, sleduje papír 

před sebou. Na ostatní je milý. 

Verbální projev: Pěkně mluví, dobré nápady při přemostění. Druhé nechá do-

mluvit. 

Samostatná práce: Pracuje klidně, občas potřebuje trochu pomoci, ale celkem 

samostatný, svou práci někdy komentuje, občas se nechá vyrušit. Při některých 

úkolech potřebuje poradit. 

27.3. Chování: Zpočátku trochu „blbne“, postupně se zklidňuje, stránka těţká. 

Verbální projev: Velmi pěkně mluví, slovní zásoba dobrá, pečlivě vyslovuje, 

pouţívá naučené pojmy (pravý úhel, rovnoběţky). 

Samostatná práce: Zkouší nad papírem, pracuje pečlivě, občas chyby (pokus-

omyl), těţká strana, potřebuje s některými úkoly pomoci. 
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Matěj 

10.1. Chování: Neposedný, neustále si sahá na oči, na pusu, dělá opičky, ale sleduje, 

o čem se mluví, je v obraze, kdyţ chce mluvit, stoupá si, postupně horší pozor-

nost, více pohybu, ale na přímé otázky odpovídá dobře, sleduje. Poslouchá 

druhé, příjemný, přátelský, spolupracující. 

Verbální projev: Špatná výslovnost, ale pamatuje si všechno, o čem jsme mlu-

vili v minulých hodinách („písnemko“, „truhelník“), hodně povídá, ale nesmí 

se nudit, napadají ho příklady, přirovnání – „je to jako“. 

Samostatná práce:  Projevuje snahu, chce správně odpovídat, dobré počty, 

představivost, při samostatné práci se soustředí, sedí klidně, pracuje pečlivě, 

kontroluje si drţení tuţky, sám objevuje drobné rozdíly, nápadnosti, čtverec 

maluje podle rovnoběţek, baví ho těţší úkoly. 

24.1. Chování: Zpočátku velmi neklidný, neustálý pohyb, otáčí se, těţko se přivádí k 

práci, je nutné ho zaujmout, pak pracuje dobře, během hodiny se soustředění 

zlepšuje, impulzivní. Během hodiny kolísání pozornosti, na závěr unavený, 

vţdy kdyţ  dostane dost obtíţnou práci, je velmi hodný 

Moc nenechá ostatní domluvit, při samostatné práci by jim rád radil. 

Verbální projev: Pěkně se vyjadřuje, hodně impulzívní, chce pořád mluvit. 

Samostatná práce: Pracuje soustředěně, klidně, oproti úvodnímu povídání udrţí 

pozornost po celou dobu práce. Při tom prst v puse. Rád by radil ostatním, pra-

cuje velmi rychle, pěkně. Potřebuje úkoly navíc, vymýšlí úkoly pro druhé. 

27.3 Chování: Na začátku neklidný, blbne, mává papírem, ale sleduje, pak náhle 

negativní nálada – zřejmě proto, ţe ostatní měli lepší nápady, vůbec nespolu-

pracuje, leţí na lavici, jakoby mimo, oči si zakrývá dlaněmi, spíše smutek, neţ 

zloba. 

Verbální projev: Nejprve dobrý, pak se úplně stáhnul, říkal, ţe pozná zebru 

podle dvou hrbolů na zádech, tygra podle dlouhých chlupů okolo celé hlavy - 

nejednou obrat v chování, do konce hodiny nemluví. 

Samostatná práce: Při úvodním rozhovoru pěkné, malování - začíná pracovat 

aţ po chvíli, nakonec zvládne stránku rychle, pracuje zcela bez mluvení, ale 

pečlivě a správně 

 

Kryštof 

10.1. Chování: Klidný, soustředěný, do práce se pouští bez rozmyslu, proto dělá 

chyby, ale nakonec je odhalí. Hodně si pamatuje, co jsme se učili (rovnoběţky, 

pravý úhel), občas sám upozorňuje na podobnosti s učivem ve škole (obdélník). 

Verbální projev: Plynulý projev, hodně povídá, ale volí svá témata, výslovnost 

dobrá, slovní zásoba celkem dobrá, občas si nemůţe vzpomenout na poměrně 

běţné slovo. 

Samostatná práce: Hodně impulzivní, chce hned pracovat, nechce předem mlu-

vit o tom, co je jeho úkolem, málo si prohlíţí zadání,  

Ve druhé části hodiny mnohem soustředěněji pracuje, všímá si drobných detai-
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lů, upozorňuje aktivně na chyby 

Konec hodiny – zcela samostatná práce – pěkně. 

24.1. Chování: Klidný, ale občas jej znervózňuje druhý chlapec. 

Verbální projev: Mluví málo, tiše. 

Samostatná práce: Při práci se méně soustředí, trochu závodí s druhým chlap-

cem, ve druhé části hodiny soustředěnější, přesnější práce, těţký úkol – znejistí 

ho. 

27.3. Chování: Méně impulzívní, vydrţí si déle na úvod povídat, nedá se vyrušit dru-

hým chlapcem ve skupině. 

Verbální projev: Uţívá aktivně nová slova (obdélník, rovnoběţky, pravý úhel). 

Samostatná práce: Zcela samostatně pracuje po celou dobu, málo pokus-omyl, 

zkouší nad papírem. 

 

Šimon 

24.1. Chování: Hodně neposedný, nesedí na ţidli, stále se zvedá, vyplazuje jazyk, 

křečovité stahy obličeje, potřebuje pít, pokud jej zajímá, o čem mluvíme, velmi 

pěkně spolupracuje, lehá si na lavici, líţe ji, ale sleduje stále, co se děje. 

Verbální projev: Šlape si na jazyk, vyjadřování dobré, agramatismy. 

Samostatná práce: Velmi zajímavé úvodní povídání – vysvětluje, proč se koleje 

sbíhají, přestoţe jsou to rovnoběţky, z rovnoběţek se dají dělat různé tvary – 

„kříţ Boha“  

Samostatná práce – hodně impulzivní, pokus-omyl, ale některé chyby sám na-

jde a opravuje, ruší druhého chlapce. 

27.3. Chování: Klidnější, od počátku sedí na ţidli, méně impulzívní, snaţí se být 

„hodný“, spolupracovat, motivován pochvalou 

Polehává na stole, ale stále sedí, pracuje plynule. 

Verbální projev: Agramatismy, jinak vyjadřování dobré, občas svou práci pěk-

ně komentuje hlasitě. 

Samostatná práce: Trochu nepřesná práce, rychlá, postupně maluje pečlivěji, 

méně tlačí na tuţku. 

 

Milan 

1.11. Chování: Nejistý, sám zmiňuje, ţe je nervózní. Byl na hodině sám, kdyţ se 

zbavil počátečního ostychu, spolupracoval velmi dobře. 

Verbální projev: Velmi dobrá slovní zásoba, pokud nerozumí, poţádá, abych to 

řekla ještě jednou, slovník odpovídá řeči dospělých, hodně vypráví. Občas 

zvláštní obraty (problém je na tom…). 

Samostatná práce: Komentuje svou práci, vysvětluje, co dělá. 

10.1. Chování: Klidný, soustředěný, stále trochu nejistota, občas chce závodit s 

ostatními, kontroluje, jestli je rychlejší, trošku konflikty s dalším chlapcem ve 

skupině (Petr). 

Verbální projev: Ve skupině se trochu hůře prosadí, ale občas dobré připomín-
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ky, pamatuje si pojmy, správně je uţívá. 

Samostatná práce: Občas stereotypní pohyby (rukou), ale pracuje pozorně, ne 

příliš pečlivý, soustředí se, samostatný, zkouší nad papírem, první hotov. 

24.1. Chování: Klidný, trochu uvolněnější, více se s ostatními směje, během úvodní-

ho rozhovoru bezprostřední 

Posun v komunikaci s Petrem – kamarádi, mluví spolu o tom, jak ovládnout 

vztek, navzájem si radí. 

Verbální projev: Dobře se vyjadřuje, slovní zásoba dobrá, uţívá naučené nové 

pojmy, dobré formulace. 

Samostatná práce: Velmi soustředěná práce, vydrţí dlouho a plynule pracovat, 

občas se snaţí o velkou rychlost, proto někdy zbytečná chyba. 

 

Vít 

10.1. Chování: Klidný, v nové skupině, nesmělý, spíše pozoruje (přesun ze skupiny 

mladších, velmi rychle dohnal náskok ostatních). 

Verbální projev: Málo mluví, jen krátké věty, odpovědi na otázky mířené na 

něj. 

Samostatná práce: Potřebuje trochu pomáhat, pracuje plynule, zcela tiše. 

24.1. Chování: Během rozhovoru bezprostřední, trochu pohyb na ţidli, ale pozornost 

udrţí. 

Verbální projev: Dobře se vyjadřuje, slovní zásoba dobrá, uţívá naučené nové 

pojmy, přichází s nápady, umí je dobře formulovat. 

Samostatná práce: Zpočátku samostatná práce, u těţších úkolů občas gumuje, 

potřebuje někdy pomoci, ale pak zase je schopen pokračovat samostatně . 

27.3. Chování: Více uvolněný, spontánní, veselý. 

Verbální projev: Výborně se vyjadřuje, uţívá pojmy, které jsme se učili, formu-

luje pěkně postupy, strategie. 

Samostatná práce: Pracuje samostatně, probrané strategie vyuţívá aţ po chvíli 

(zpočátku chvilku pokus-omyl). 

 

Jakub1 

10.1. Chování: Trochu psychomotorický neklid, křečovitý úchop tuţky, spolupracu-

je, v polovině hodiny najednou neklid, občas hlasitě vykřikuje, ruší, na konci 

hodiny opět zklidnění, dokončuje pěkně. 

Verbální projev: Dobře mluví, ale jen pokud je otázka přímo na něj mířena. 

Samostatná práce: Hodně pokus-omyl, protoţe tlačí, nedá se dobře gumovat – 

zmatek, musím pořád připomínat, aby si nejprve řekl, „co máme dělat“, ke 

konci hodiny samostatně pěkně pracuje. 

27.3. Chování: Občas pohyb na ţidli. Soustředěnější, klidnější. Na konci hodiny 

únava. 

Verbální projev: Více mluví, dobré vyjadřování, občas chybí slovo, ale pouţívá 

rozvinutější věty. 
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Samostatná práce: Pracuje soustředěně, samostatně, vyuţívá strategie, které 

jsme probrali v úvodním rozhovoru, při samostatné práci nepotřebuje uţ vůbec 

radit, mírné zlepšení v grafickém projevu, rovnější čáry, menší tlak na tuţku.  

V obtíţnějších úkolech potřebuje trochu pomoci. 

 

 

Petr 

10.1. Chování: Trochu neposedný, ale sleduje vše, velmi dobře spolupracuje, pozor-

nost udrţí jen chvíli, pak vykřikuje, ruší ostatní, nevydrţí být potichu, po chvíli 

„chytá druhý dech“, ke konci hodiny opět klidnější, pozorný, konflikty s Mila-

nem. 

Verbální projev: Uţívá všechny nové pojmy, které jsme se učili, hodně povídá, 

občas mezi mluvení, zvuky, ale postupně se zklidňuje 

Sám začíná mluvit o tom, kdo je jeho kamarád, koho nemá rád. 

Samostatná práce: Při povídání velmi dobré postřehy, nápady, ale neustálý po-

hyb, při samostatné práci zklidnění, soustředění, maluje lehce, velmi pečlivě, 

občas impulzívní, musí gumovat, musím pořád připomínat, aby si nejprve řekl, 

„co máme dělat“. 

24.1. Chování: Trochu neklidně sedí, ale tiše, poslouchá, spolupracuje, soustředí se  

Posun v komunikaci s Milanem – kamarádi, mluví spolu o tom, jak ovládnout 

vztek, navzájem si radí. 

Verbální projev: Dobře diskutuje, pamatuje si naučené pojmy, správně je uţívá, 

rychle chápe zadání, dobře formuluje své nápady 

Začíná mluvit o vztazích – „koho ve třídě nenávidíš?“ Rozhovor o tom, jak se 

ovládnout, kdyţ mám na někoho vztek – stále se k tématu vrací. „Už nemlátím, 

abych měl kamarády.“ 

Samostatná práce: Zcela soustředěná práce, ţádné zvuky, velmi málo gumuje, 

soustředí se dlouho. 

 

Václav 

1.11. Chování: Prosazuje se, mluví za druhé, soustředěný na práci, spolupracuje pěk-

ně se mnou, s ostatními ve skupině ne. 

Verbální projev: Dobrá slovní zásoba, dobré vyjadřování, v rozhovoru dobré 

nápady, mluví zřetelně. 

Samostatná práce:  Soustředěně pracuje, motivován. 

10.1. Chování: Přišel v negativní náladě, nic ho nebaví, při samostatné práci najed-

nou lepší nálada, začíná lépe spolupracovat. 

Verbální projev: Málo mluví, nedobře naladěn, odpovídá jen na přímé otázky, 

velký rozdíl proti minulé nahrávce, málo artikuluje, ruka před pusou, neochota 

mluvit. 

Samostatná práce: Při samostatné práci občas zapomíná na negativní náladu, 

pracuje pěkně, soustředěně, občas nešťastný, kdyţ mu to nejde, hned se vrací 
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špatná nálada. 

24.1. Chování: Střídání nálady, hodně ovlivněn dívkou ve skupině, střídá se výrazný 

neklid s chvílemi klidu a větší pozornosti. 

Nedaří se motivovat jej k práci – rušen dívkou, která má záchvaty vzteku?  

Verbální projev: „Nezvládnu to, nejsem šikovný, nevím…“  občas povídá i lépe, 

verbální oblast poznamenána náladou. 

Samostatná práce: Při práci se střídá soustředění s neklidem, u obtíţnějších 

úkolů předem hlásí, ţe to nezvládne. 

 

Jakub2 

1.11. Chování: Klidný, sleduje, spolupracuje. 

Verbální projev: Vada řeči, přesto se nebojí mluvit, dobrá slovní zásoba, dlou-

hé věty. 

Samostatná práce: Samostatně pracuje, ne moc přesný, ale nepřesnost mu ne-

vadí. 

10.1. Chování: Občas vtipkuje, ale spolupracuje pěkně, klidný, horší soustředění u 

úvodního rozhovoru, u samostatné práce klidný. 

Verbální projev: Dobře uţívá pojmy, které jsme se učili, ale nechce se mu  

v úvodním rozhovoru moc mluvit, těší se na samotnou práci. 

Samostatná práce: Impulzívní, chce hned pracovat, nevydrţí při povídání, sa-

mostatná práce je pak celkem v klidu, ale pořád se nedaří větší pečlivost, ke 

konci hodiny trochu pečlivější, klidnější. 

 

Josef 

1.11. Chování: Klidný, méně soustředěný, kolísavá pozornost. 

Verbální projev: Velmi dobré vyjadřovací schopnosti, bohatý slovník, dobré 

nápady. 

Samostatná práce: Samostatný, klidně, soustředěně pracuje. 

10.1. Chování: Spolupracuje, chvilku trvá, neţ se uklidní, pak pracuje v klidu, při 

úvodním rozhovoru dobrý. 

Verbální projev: Dobré nápady, slovní zásoba, velmi pěkně formuluje, jaký 

postup pouţije. 

Samostatná práce: Pracuje pěkně, klidně, občas se nechá vyrušit druhým chlap-

cem. 

24.1. Chování: Při úvodním rozhovoru klidný, soustředěný. 

Verbální projev: Slovní projev dobrý, při rozhovoru dobré asociace, slovní zá-

soba. 

Samostatná práce: Soustředěný, klidný při práci, občas unáhlené malování, ale 

postupně lepší. 
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5 Realizace výzkumného projektu 
 

Výzkum byl součástí projektu, nazvaného „Komplexnost, časovost, 

posloupnost – vše pod jednou střechou“, který byl realizován v základní škole a  

v mateřské škole ve Štěchovicích. Dětem, učitelům i rodičům byly v tomto projektu 

nabízeny sluţby speciálního pedagoga a psychologa. Probíhala školení učitelů, 

přednášky pro rodiče, speciálně pedagogická práce s dětmi. Součástí projektu byla 

také roční intervence pomocí metody Instrumentálního obohacování Reuvena 

Feuersteina s dětmi 1. stupně ZŠ, které předcházelo vyšetření testem WISC-III a 

závěrečný post-test stejným testem. Vzhledem k tomu, jak byl celý program 

naplánován, byla intervence metodou IE nakonec kratší, neţ jsme původně 

předpokládali. Svoji roli sehrála i častá nepřítomnost některých dětí, které byly do 

programu zařazeny, a celoškolní akce, díky nimţ musely být některé hodiny zrušeny.   

Celý projekt probíhal ve třech fázích: 

 září - testování a zúčastněné pozorování (natáčení na video), vstupní dotazníky 

o dítěti pro učitele 

 říjen - květen intervence pomocí FIE, vedení záznamů o průběhu hodin, 

nahrávání některých hodin, rozhovor s učiteli a psycholoţkou nad nahrávkami 

 červen - testování a zúčastněné pozorování (natáčení na video), závěrečný 

dotazník pro učitele 

 

 

6 Výsledky a jejich interpretace 
 

Ve výzkumu jsme se zaměřili na sledování jednotlivých případů na základě 

všech sebraných materiálů – výsledků pre- a post-testu, hodnocení intervence učiteli, 

záznamů lektorky z hodin a analýzy dvou videonahrávek kaţdého ţáka. Zároveň jsme 

zjišťovali, v jakých oblastech, sledovaných pomocí faktorové analýzy WISC-III došlo 

k nejvýznamnějším změnám.  
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6.1 Popis jednotlivých případů 

 

Tomáš: věk 6;6 

 Tomáš, ţák 1. třídy, byl do programu zařazen po úvodním stimulačním kurzu 

pro ţáky prvních tříd vzhledem ke zjištěným obtíţím v soustředění, sebepojetí, kon-

centraci pozornosti a pomalému pracovnímu tempu. 

 Na hodiny FIE docházel poměrně pravidelně, absolvoval 19 hodin. Rodiče 

intervenci podporovali, třídní učitelka s lektorkou během roku spolupracovala aktivně, 

několikrát se na chlapce ptala a sama podávala informace o tom, jak chlapec pracuje 

při vyučování. 

 Během hodin FIE byl Tomáš většinou klidný, zpočátku míval často prsty  

v puse, při rozhovoru mu proto bylo hůře rozumět. Nebál se však mluvit, komunikoval 

spontánně a bez známek úzkosti, velmi pěkně vyslovoval. Slovní zásobu neměl příliš 

bohatou a uţíval převáţně kratší věty. Během roku začal pouţívat i nově naučené po-

jmy, začal vyprávět příběhy a tvořil delší věty. Zpočátku roku nebyl schopen pracovat 

samostatně, ačkoli projevoval velkou snahu, stávalo se mu opakovaně, ţe ve snadném 

úkolu chyboval z nepozornosti. Chybu při kontrole sám nedokázal objevit, ale od dal-

ších pokusů jej většinou neodradila. Ke konci roku pracoval samostatněji, potřeboval 

pomoci jen s nejtěţšími úkoly na stránkách. Zpočátku pracoval často bez rozmýšlení 

(pokus-omyl), v průběhu roku stále častěji promýšlel postup práce předem a dovedl 

také lépe formulovat problém i své strategie.  

 Na začátku intervence byly aktuální intelektové schopnosti chlapce na spodní 

hranici podprůměru. Všechny sledované faktory se pohybovaly od hodnoty váţeného 

skóru 4,6 po hodnotu 7, šlo tedy o podprůměrné hodnoty. Při post-testu došlo ke zlep-

šení ve všech indexových skórech (86 - 103) i všech faktorech, jejichţ hodnoty se po-

sunuly do pásma průměru (hodnoty mezi 7,7 a 10,5). Největší nárůst vykazoval index 

Koncentrovanost (+ 32), u 7 faktorů došlo k nárůstu o 3 a více bodů, nejvíce u faktoru 

Verbální soustředění (+ 4,5). Podrobnější výsledky uvádí tabulky. 
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 Pre-test Post-test Rozdíl 

VIQ 75 89 +14 

PIQ 72 86 +14 

CIQ 73 85 +12 

SP 78 86 +8 

PU 75 87 +12 

KO 71 103 +32 

RZ 74 97 +23 

 

 Pre-test Post-test Rozdíl 

Rozsah pozornosti 4,6 7,7 +3,1 

Verbální soustředění 5 10,5 +5,5 

Vizuální soustředění 5,5 8,5 +3 

Paměť 5,6 9,2 +3,6 

Verbální paměť 5,6 9,3 +3,7 

Neverbální paměť 5,5 8,5 +3 

Naučené znalosti 6 8,7 +2,7 

Prostorové schopnosti 7 9,7 +2,7 

Pojmové myšlení 6,3 8,7 +2,4 

Sekvenční schopnosti 4,6 7,7 +3,1 

 

Paní učitelka hodnotila intervenci pozitivně, zaznamenala zlepšení v soustře-

dění, ve sledování zadání, vyhledávání informací, plynulosti projevu, spoléhání při 

práci na sebe, pečlivější práci, logickém uvaţování i v chování chlapce. 

 

očekávání Hodnocení intervence Změny podle škály 

Soustředění, 

sebepojetí 

Lepší učení, soustředění, 

chování, jednoznačně 

kladné hodnocení, pokra-

čovat, byla podporou 

Zlepšení ve sledování zadání, vyhledá-

vání informací, vymýšlení strategií a 

postupů, spoléhání na sebe, plynulosti 

projevu, pečlivější práci, logické uvaţo-

vání, menší strach z chyby 

  

 IO se u Tomáše jeví jako velmi přínosné, chlapec se výrazně posunul ve všech 

sledovaných oblastech. 

 

 

Matěj: věk 7;3 

 Matěj nastoupil do první třídy po odkladu školní docházky. Do programu byl 

zařazen z důvodu podezření na moţné selhávání ve škole vzhledem k omezené schop-

nosti soustředění, školní nezralosti a sociálnímu znevýhodnění. Do třídy byl přidělen 
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asistent pedagoga, který měl s Matějem individuálně pracovat. Podle sdělení třídní 

učitelky asistent často nepřicházel do hodin podle dohody, paní učitelka tuto situaci 

neuměla řešit a s chlapcem v hodinách si nevěděla rady. Obtíţná byla však také spolu-

práce třídní učitelky s lektorkou FIE. Paní učitelka opakovaně zapomínala Matěje na 

hodiny FIE posílat, dvakrát jej v tu dobu poslala pracovat s asistentem. Přesto Matěj 

nakonec absolvoval 19 hodin.  

 Chování Matěje bylo proměnlivé, výrazný byl psychomotorický neklid. Míval 

kruhy pod očima, býval někdy unavený. Jeho chování i nálady se střídaly často i bě-

hem jedné hodiny, několikrát došlo ke změně z dobré nálady do nečekaného smutku, 

který v danou chvíli působil zcela bezdůvodně. Zaujetí tématem a soustředění se také 

velmi střídalo, tomu odpovídala i schopnost spolupracovat s ostatními dětmi, účastnit 

se rozhovorů a samostatně pracovat. Pokud byl Matěj motivován a v dobré náladě, 

dovedl pracovat velmi pěkně, pečlivě a projevoval značnou snahu. Velmi jej těšila a 

motivovala jakákoli pochvala a ocenění.  Motivaci zvyšovaly také přiměřené obtíţné 

úkoly. Pracoval rychle a pečlivě, často dostával úkoly navíc, které pro něj byly vý-

zvou. V průběhu intervence se dařilo omezovat počáteční Matějovu impulzivitu při 

práci. Občasný neúspěch jej většinou od dalších pokusů neodradil. 

Verbální projev byl dosti omezený – malá slovní zásoba, neschopnost souvisle 

vyprávět. Překvapivé byly malé znalosti chlapce (zebru charakterizoval „dvěma bou-

lemi na zádech“, tygra „dlouhými chlupy okolo celé hlavy“). Mnohá slova vyslovoval 

nesprávně, zaměňoval hlásky, ačkoli s výslovností hlásek problém neměl. Matěj velmi 

rád ukazoval, jak umí pouţívat nově naučené pojmy, rád vymýšlel v rozhovorech 

přemostění, ačkoli mu nedostatečná slovní zásoba stále bránila v plném vyjádření 

myšlenek. Někdy začal chlapec spontánně vyprávět o tom, co zaţil doma. Ačkoli šlo o 

značně nesouvislé a místy zmatené vyprávění, zdálo se, ţe chlapec nevyrůstá v dob-

rých rodinných a sociálních podmínkách.  

Výsledky WISC-III před začátkem intervence ukazovaly na aktuální schopnos-

ti na spodní hranici podprůměru. Oslabená byla především Koncentrovanost a Rych-

lost zpracování, lepší výsledky byly v Slovním porozumění a Percepčním uspořádání. 

V post-testu došlo ke zlepšení ve všech oblastech. Nejvýraznější posun se ukázal u 

Rychlosti zpracování a Percepčního uspořádání. Podrobné výsledky ukazují tabulky. 
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 Pre-test Post-test Rozdíl 

VIQ 75 87 +12 

PIQ 75 96 +21 

CIQ 74 91 +17 

SP 79 85 +6 

PU 82 96 +14 

KO 68 79 +11 

RZ 61 97 +36 

 

 Pre-test Post-test Rozdíl 

Rozsah pozornosti 4,3 7 +2,7 

Verbální soustředění 5 9 +4 

Vizuální soustředění 5 11 +6 

Paměť 5,8 8 +2,2 

Verbální paměť 4,7 6 +1,3 

Neverbální paměť 5 10 +5 

Naučené znalosti 5 7,7 +2,7 

Prostorové schopnosti 8 10 +2 

Pojmové myšlení 7 8,7 +1,7 

Sekvenční schopnosti 4,3 7 +2,7 

 

Paní učitelka na závěr intervence nepozorovala ţádné zlepšení, přesto interven-

ci hodnotila jednoznačně kladně a byla pro ni podporou. Posledních 10 dní  

v roce chlapec přestal docházet do školy, paní učitelka nesehnala maminku na ţádné 

ze dvou uvedených adres ani na telefonním čísle, chlapec si nepřišel ani pro vysvědče-

ní. 

 

Ačkoli paní učitelka nezaznamenala u chlapce posun k lepšímu, lektorka bě-

hem roku pozorovala poměrně výrazné změny ve slovní zásobě, schopnosti soustředit 

se delší dobu a především v motivovanosti k učení. Výsledky v post-testu rovněţ uka-

zují na výraznou změnu téměř ve všech faktorech. 

 

očekávání Hodnocení intervence Změny podle škály 

Učení, sou-

středění 

Nepozoruje pokrok u 

chlapce, intervenci hod-

notí jednoznačně klad-

ně, byla podporou, 

pokračovat 

Ţádné změny 

Pozn. ke konci roku chlapec přestal docházet 

do školy, nebyl na žádné ze dvou uvedených 

adres, třídní učitelka nechávala veškeré uče-

ní na asistentovi, ten docházel velmi nepra-

videlně – měl být denně, ale spíše 1 – 2 x 

týdně na 1 hodinu 
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Šimon: věk 6;8 

Šimon byl pro intervenci doporučen vzhledem k obtíţím s učením, chováním a 

soustředěním. Byl ţákem 2. třídy, do školy tedy nastoupil před dovršením 6 let. Paní 

učitelka s lektorkou FIE spolupracovala, během roku se uskutečnilo několik konzulta-

cí, při nichţ se domlouvalo, jak s chlapcem a s celou rodinou pracovat. Velký problém 

viděla v tom, ţe chlapec většinou přicházel do školy aţ po začátku vyučování, nestih-

nul se pak připravit na hodinu a nemohl soustředěně pracovat. Během roku také rodiče 

několikrát Šimona omluvili na týden ze školy, ačkoli to třídní učitelka vzhledem  

k chlapcovým obtíţím nedoporučovala. Rozhovor paní učitelky s matkou chlapce vedl 

na nějakou dobu ke zlepšení situace. Dobrá spolupráce však byla narušena konfliktem 

otce nejprve se školní speciální pedagoţkou a posléze i s třídní učitelkou. V průběhu 

roku Šimon začal být úzkostnější, objevila se u něj denní enuréza. Rodiče rozhodli o 

přestupu chlapce na jinou školu. Paní učitelka na celou situaci rezignovala a uţ jen 

čekala na konec roku.  

 Ačkoli rodiče dali souhlas se zařazením chlapce do programu, opakovaně jej 

zpočátku na hodiny FIE neposílali, absolvoval tedy pouze 14 hodin. Od počátku byl 

při hodinách zjevný velký psychomotorický neklid. Šimon nevydrţel sedět na ţidli, 

neustále okolo sebe střílel, snaţil se děsit nepříjemnými zvuky druhého chlapce ve 

skupině. Toto chování se střídalo se značným zájmem o to, co v hodinách probíhalo. 

Chlapec rád vyprávěl, přicházel s překvapivými nápady, byl schopen velmi dobře 

formulovat problém. Slovní zásobu měl bohatou, v řeči se však objevovaly časté ag-

ramatismy. Při samostatné práci většinou Šimon seděl klidně na ţidli, pracoval rychle, 

někdy příliš impulzivně a nepřesně, chyby však dovedl najít a opravit. Během roku se 

zlepšovalo chování v hodinách FIE, chlapec přijal nastavená pravidla, více spolupra-

coval, byl motivován. Překvapivé byly jeho vědomosti. Při vyprávění se však objevo-

valo opakovaně téma agrese, řešení konfliktů se sourozenci či spoluţáky násilím. Ke 

konci roku Šimon opět přicházel na hodiny neklidnější, hůře pracoval, vše negoval, 

mluvil o odchodu do jiné školy.  

Výsledky pre-testu ukazovaly na nadprůměrné schopnosti chlapce. Velmi vý-

razná byla Rychlost zpracování. Hodnoty váţených skórů jednotlivých faktorů se po-

hybovaly od 9,7 po 15,5 bodů. V subtestu Porozumění byly však nápadné odpovědi 

(„z peněženky bych si vzal peníze a pak ji hodil zpátky“, „prodal bych ji na tržišti“ 

„mladšího kluka bych střelil do obou ramen samopalem, aby mě nemohl bouchat“).   
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V post-testu došlo k velmi výraznému zhoršení ve všech oblastech, Rychlost zpraco-

vání se sníţila o 53 bodů, váţené skóry jednotlivých faktorů se posunuly mezi hodnoty 

9,7 – 13,3. 

 Pre-test Post-test Rozdíl 

VIQ 122 105 -17 

PIQ 130 107 -23 

CIQ 130 106 -24 

SP 20 103 -17 

PU 122 115 -7 

KO 15 106 -9 

RZ 141 88 -53 

 

 Pre-test Post-test Rozdíl 

Rozsah pozornosti 14,3 9,7 -4,6 

Verbální soustředění 12,5 11 -1,5 

Vizuální soustředění 15,5 12,5 -3 

Paměť 13,2 11 -2,2 

Verbální paměť 11,3 11,3 0 

Neverbální paměť 15,2 10,5 -4,7 

Naučené znalosti 13,7 13,3 -0,4 

Prostorové schopnosti 13 13 0 

Pojmové myšlení 14,3 10 -4,3 

Sekvenční schopnosti 14,3 9,7 -4,6 

 

Paní učitelka na závěr uváděla změny k lepšímu ve všech oblastech, pro které 

byl Šimon do programu zařazen, zlepšila se schopnost vyhledávat informace, plynu-

lost projevu a pečlivost při práci. V osobním rozhovoru na závěr roku paní učitelka 

uváděla, ţe pravidla, která chlapci v hodinách nastavila, vedla ke zklidnění a lepší prá-

ci chlapce, vše se však rázem změnilo po konfliktu s otcem. 

 

očekávání Hodnocení interven-

ce 

Změny podle škály 

Učení, chová-

ní, soustředění 

Změny k lepšímu ve 

všech třech oblastech, 

spíše pokračovat  

Lepší vyhledávání informací, plynulost pro-

jevu, pečlivější práce (pozn. velký konflikt 

mezi učitelkou a otcem chlapce, končil od-

chodem chlapce ze školy) 

  

 Přes pozitivní změny, které zaznamenala třídní učitelka i lektorka IO, došlo u 

Šimona k velmi výraznému zhoršení ve výsledcích testu. Tak velké zhoršení v téměř 

všech faktorech by mělo být ověřeno ještě dalšími vyšetřeními klinického psychologa. 
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Výsledek můţe být klinicky významný, ale můţe být také ovlivněn negativně zmíně-

nými okolnostmi, které konec roku provázely. 

 

 

Kryštof: věk 7;7 

 Kryštof, ţák 2. třídy, byl zařazen do programu vzhledem k problémům se sou-

středěním, učením, a zprávě z pedagogicko-psychologické poradny o Specifických 

poruchách učení.  

 Na hodině FIE byl přítomen 19 krát. Choval se klidně a tiše, na počátku někdy 

reagoval úzkostně a vystrašeně na druhého chlapce ve skupině (Šimon). Oba si ale na 

sebe zvykli a ke konci roku spolupracovali pěkně. Kryštof mluvil tichým, pomalým 

hlasem, měl malou slovní zásobu, nebyl schopen delšího plynulého projevu. Postupně 

si osvojoval nové pojmy a snaţil se je aktivně uţívat. Chlapec projevoval radost, kdyţ 

se naučil něco nového, měl tendenci nově naučené neustále opakovat a těšila jej po-

chvala. V rozhovorech se mu po nějaké době dařilo více rozvíjet své myšlenky, zvlá-

dal i krátká vyprávění, která byla po obsahové stránce výrazně pozitivní, coţ ostře 

kontrastovalo s druhým chlapcem ve skupině (Šimon). Při práci byl Kryštof zpočátku 

impulzívní, nepromýšlel postupy předem, někdy měl tendence k soutěţení, při rychlé 

práci pak často chyboval. Poměrně často tak potřeboval s úkoly pomoci. Během roku 

se jeho strategie poněkud změnily, začal více úkoly promýšlet předem, zkoušel si ře-

šení nejprve představit. Aktivně vyuţíval nové poznatky. Paní učitelka intervenci pod-

porovala, ale během roku k významnější spolupráci nedocházelo.  

 Výsledky pre-testu na začátku programu ukazovaly na schopnosti kolem hrani-

ce průměru a podprůměru. Nápadný byl rozdíl mezi verbální a performační sloţkou IQ 

(PIQ > VIQ o 22 bodů). Ve sledovaných faktorech byla nápadná malá hodnota váţe-

ného skóru pro Naučené znalosti, u ostatních faktorů se hodnoty pohybovaly v pásmu 

průměru, tedy od 6,3 do 11. Na závěr intervence došlo ke sníţení rozdílu mezi VIQ a 

PIQ, hodnoty všech váţených skórů sledovaných faktorů byly v pásmu průměru (7 - 

10), vyššího skóru dosahovaly Naučené znalosti (7,3). 
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 Pre-test Post-test Rozdíl 

VIQ 76 85 +9 

PIQ 98 95 -3 

CIQ 84 88 +4 

SP 80 85 +5 

PU 94 94 0 

KO 84 81 -3 

RZ 91 94 +3 

 

 Pre-test Post-test Rozdíl 

Rozsah pozornosti 11 8,3 -2,7 

Verbální soustředění 7,5 7 -0,5 

Vizuální soustředění 10,5 10 -0,5 

Paměť 8 8,2 +0,2 

Verbální paměť 6,3 7 +0,7 

Neverbální paměť 10,5 10 -0,5 

Naučené znalosti 5 7,3 +2,3 

Prostorové schopnosti 9 9,3 +0,3 

Pojmové myšlení 8 8 0 

Sekvenční schopnosti 11 8,3 -2,7 

 

 Paní učitelka hodnotila intervenci pozitivně, sledovala zlepšení ve všech oblas-

tech, především zmiňovala lepší samostatnou práci, logické uvaţování, menší strach 

z chyby, rozmýšlení před samotnou prací. 

 

očekávání Hodnocení intervence Změny podle škály 

Učení, sou-

středění, sebe-

pojetí 

Zlepšení ve všech třech 

oblastech, jednoznačně 

kladné hodnocení, po-

kračovat 

Pozornější sledování zadání práce, vy-

mýšlení postupů a strategií, výrazně více 

spoléhá při práci na sebe, rozmýšlí se, neţ 

odpoví, lepší logické uvaţování, menší 

strach z chyby 

 

 U Kryštofa došlo k mírnému zlepšení téměř ve všech oblastech, zajímavé je 

zhoršení pozornosti, které však v hodinách IO ani při vyučování nebylo zaznamenáno. 

Významně vyšší hodnota PIQ oproti VIQ můţe signalizovat nedostatečně podnětné 

prostředí, ve kterém chlapec vyrůstá. Vzhledem k tomu, ţe se velmi rád učil cokoli 

nového a vzhledem ke sníţení rozdílu mezi PIQ a VIQ na konci roku na 10 bodů je 

moţné toto vysvětlení původního rozdílu povaţovat za přijatelné.  
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Milan: věk 10;0 

 Milan byl ţákem 3. třídy, speciální pedagoţka po dohodě s třídní učitelkou jej 

zařadily do programu vzhledem k jeho emoční labilitě a problémům v sebepojetí, 

chlapec měl problémy se zapojením do kolektivu vrstevníků, byl občas plačtivý.  

Během školního roku třídní učitelku na tři měsíce zastupovala její kolegyně, 

obě však spolupracovaly s lektorkou velmi aktivně, o Milana se v průběhu roku zají-

maly a pomáhaly mu v lepším zapojení do kolektivu. Na hodinách FIE byl přítomen 

celkem 19 krát. Zpočátku byl Milan v komunikaci ostraţitý, pokud se děti něčemu 

smály, bral si to osobně. Měl velmi dobrou slovní zásobu a pěkně se vyjadřoval, mlu-

vil však vţdy jen s lektorkou, s dětmi ve skupině nespolupracoval. Jeho verbální pro-

jev byl někdy poněkud nezvyklý („ten, kdo má děti, je jemný, děti dávají do života 

naději“). Postupně více komunikoval i s dětmi, opakovaně mluvil o tom, co dělá, kdyţ 

se rozčílí, jak zachází se svou agresivitou. Zajímalo jej, co dělají v takové chvíli ostat-

ní chlapci ve skupině. Při samostatné práci pracoval pěkně, často chtěl být první hotov, 

někdy proto přehlédl chyby. Pracoval vytrvale a se zájmem. Velmi rychle začal uţívat 

nové pojmy, vymýšlel nové strategie a velmi pěkná přemostění.  

Výsledky testů na začátku ukazovaly na průměrné intelektové schopnosti, vý-

kony byly vyváţené ve všech oblastech. Faktorové skóry se pohybovaly od 8,4 po 

10,3. Po ukončení intervence došlo k mírnému posunu ve všech oblastech, nejvýraz-

nější změna nastala u Percepčního uspořádání a Rychlosti zpracování. Faktorové skóry 

dosahovaly poměrně vyrovnaných hodnot od 9,7 po 11.  

 

 Pre-test Post-test Rozdíl 

VIQ 98 100 +2 

PIQ 95 105 +10 

CIQ 96 102 +6 

SP 100 99 -1 

PU 99 109 +10 

KO 97 103 +6 

RZ 91 100 +9 

 

 

 

 

 



69 

 

 Pre-test Post-test Rozdíl 

Rozsah pozornosti 9,3 11 +1,7 

Verbální soustředění 9,5 10,5 +1 

Vizuální soustředění 8,5 10 +1,5 

Paměť 9,4 10,2 +0,8 

Verbální paměť 9,3 10,3 +1 

Neverbální paměť 8,5 10 +1,5 

Naučené znalosti 9,3 9,7 +0,4 

Prostorové schopnosti 9,6 10,7 +1,1 

Pojmové myšlení 10,3 9,7 -0,6 

Sekvenční schopnosti 9,3 11 +1,7 

 

Podle třídní paní učitelky došlo během roku ke změně v chování Milana, mezi 

dětmi se cítil jistější, v hodinách pracoval pečlivěji a méně se obával moţné chyby. 

 

očekávání Hodnocení intervence Změny podle škály 

Sebepojetí, 

emoční labilita 

Lepší chování, sebepojetí, jedno-

značně kladné hodnocení, podpo-

ra, pokračovat 

Lépe chápe zadání, lepší slovní 

zásoba, pečlivější práce, menší 

strach z chyby 

 

 U Milana nedošlo k výrazným změnám ve výsledcích testu, třídní učitelka i 

lektorka IO však během roku pozorovaly výrazné změny v chování chlapce. Snadněji 

navazoval přátelství s vrstevníky, méně se upínal na dospělé osoby, projevoval se mé-

ně úzkostně. 

  

 

Vít: věk 8;0 

 Do programu byl zařazen na základě prosby matky, která shodně jako třídní 

učitelka v dotazníku udávala, ţe je chlapec úzkostný a má problém se sebepojetím.   

Ačkoliv byl ţákem 2. třídy, po třech týdnech IO přestoupil do skupiny dětí z 3. 

třídy. Přítomen byl celkem 19 krát, na hodinách pracoval se zájmem, spolupracoval  

s ostatními ve skupině velmi pěkně. Víťa nesl velmi nelibě situaci, kdy nedokázal spl-

nit úkol hned, záleţelo mu na tom, aby byl ve skupině nejlepší, nejrychlejší. Postupně 

se dařilo jej dovést k tomu, ţe to není smyslem práce v hodinách. Verbálně byl Víťa 

velmi zdatný, i kdyţ na počátku roku mluvil jen málo. Měl dobrou slovní zásobu, pěk-

ně formuloval problém, při diskusích měl dobré nápady. Zpočátku pracoval někdy 

metodou pokus-omyl, postupně se učil rozmýšlet si svá řešení předem. Kontakt lek-
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torky FIE s třídní učitelkou byl minimální, maminka chlapce však několikrát během 

roku lektorku osobně kontaktovala, protoţe pracovala ve škole jako asistent pedagoga. 

Výsledky testů ukazovaly na schopnosti v pásmu nadprůměru, niţší, i kdyţ stá-

le průměrné byly Percepční uspořádání a Koncentrovanost, vysoké hodnoty dosáhla 

Rychlost zpracování. Hodnoty váţených skórů všech sledovaných faktorů byly v roz-

mezí 10,6 – 15.  V post-testu došlo ke změnám oběma směry, chlapec aktuálně dosáhl 

vyššího IQ, zlepšilo se Percepční uspořádání i Koncentrovanost, sníţila se však Rych-

lost zpracování. Celkově se však hodnoty pohybovaly stále v nadprůměru, váţené skó-

ry jednotlivých faktorů se také měnily oběma směry, celkově se pohybovaly mezi 

hodnotami 12 a 13,5. 

 

 Pre-test Post-test Rozdíl 

VIQ 119 123 +4 

PIQ 115 121 +6 

CIQ 119 124 +5 

SP 120 122 +2 

PU 102 116 +14 

KO 106 112 +6 

RZ 132 118 -14 

 

 Pre-test Post-test Rozdíl 

Rozsah pozornosti 12,6 13 +0,4 

Verbální soustředění 11 12 +1 

Vizuální soustředění 15 13,5 -1,5 

Paměť 13,2 13,2 0 

Verbální paměť 12 13 1 

Neverbální paměť 15 13,5 -1,5 

Naučené znalosti 14 14 0 

Prostorové schopnosti 10,6 12,7 +2,1 

Pojmové myšlení 13 13 0 

Sekvenční schopnosti 12,6 13 +0,4 

 

Paní učitelka na závěr hodnotila projekt kladně, zaznamenala u Víti přesnější a 

pečlivější práci, lepší spoléhání se na sebe, menší strach z chyby a lepší vyhledávání 

informací. Také v sebepojetí chlapce viděla pozitivní vývoj. 

očekávání Hodnocení intervence Změny podle škály 

sebepojetí Zlepšení sebepojetí, jedno-

značně kladné hodnocení, 

podpora, pokračovat 

Lepší vyhledávání informací, spoléhání 

na sebe při práci, přesnější a pečlivější 

práce, menší strach z chyby 
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 U chlapce došlo k mírnému zlepšení ve většině oblastí, výraznější zvýšení 

hodnoty je u indexu Percepčního uspořádání a faktoru Prostorové schopnosti, coţ mů-

ţe souviset s probíraným instrumentem Uspořádání bodů. Sníţení indexu Rychlost 

zpracování by mohlo být dáno snahou překonat Víťovu potřebu být vţdy první hotov, 

která se během roku sniţovala, a také upřednostňováním dobrého promýšlení řešení 

úkolů před rychlostí. 

 

 

Petr: věk 9;1 

 Petr byl ţákem 3. třídy. Do programu byl vybrán z důvodů špatného soustředě-

ní a chování, z pedagogicko-psychologické poradny měl zprávu o specifických poru-

chách chování. Podle sdělení třídní učitelky byl v předškolním věku fyzicky týrán 

partnerem matky, kterému bylo poté na nějakou dobu zakázáno bydlet ve společné 

domácnosti. V době, kdy probíhala intervence, jiţ však byl partner matky opět s rodi-

nou, v průběhu roku se Petrovi narodil bratr (v rodině byla ještě 11letá sestra). Během 

roku se neobjevily jakékoliv náznaky opakovaného týrání.   

 Na hodiny FIE zpočátku docházel velmi nepravidelně. Po škole odcházel domů 

na oběd, a pak obvykle zapomínal přijít. Po telefonickém hovoru s matkou se situace 

zlepšila a chlapec absolvoval 14 hodin FIE. Chování Petra bylo střídavé, někdy byl 

klidný, spolupracoval, jindy byl nesoustředěný, stále se vracel ke svým tématům. Čas-

tým tématem hovorů byla jeho neschopnost potlačit agresi, pokud jej někdo ve třídě 

rozzlobí. Sám si uvědomoval, ţe napadání spoluţáků není správné, mluvil o tom, ţe 

chce mít kamarády, a proto chce být na ostatní hodný. Zajímal se o to, jak reagují 

ostatní chlapci ve skupině, pokud jsou na někoho rozzlobeni. Petr měl dobrou slovní 

zásobu, pěkné vyjadřování, při samostatné práci byl velmi pečlivý, vţdy chtěl vše 

dokázat sám. Nápadný byl jeho velmi pěkný grafický projev, maloval velmi přesně, 

opravoval i drobnosti. Někdy pracoval velmi pomalu, protoţe se bál udělat chybu. 

Pracoval se zájmem a při práci se zklidňovalo i jeho chování. Během roku došlo ke 

změně v chování k jednomu chlapci ve skupině (Milan). Petr začal být k němu přátel-

štější, dokázali spolu zajímavě povídat a naslouchat si navzájem. V rozhovorech měl 

Petr zajímavé nápady, nápadná byla jeho schopnost empatie a dobrý odhad sociálních 

situací.  
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 Podle pre-testu byly Petrovy schopnosti aktuálně v průměru, horší byla kon-

centrovanost a rychlost zpracování. Faktory dosahovaly hodnot váţených skórů od 6,5 

do 11,3. Po ukončení intervence došlo podle post-testu ke změnám hodnot oběma 

směry. Většinou šlo o změnu k lepšímu (IQ, Rychlost zpracování 85). Koncentrova-

nost se však mírně zhoršila. Stejně i mezi skóry v jednotlivých faktorech se vyskytly 

změny k horšímu (Verbální soustředění) i k lepšímu. Celkově se hodnoty pohybovaly 

mezi 5,5 a 11,3. 

 

 Pre-test Post-test Rozdíl 

VIQ 97 106 +9 

PIQ 100 115 +15 

CIQ 98 111 +13 

SP 100 112 +12 

PU 107 125 +18 

KO 79 71 -8 

RZ 74 85 +11 

 

 Pre-test Post-test Rozdíl 

Rozsah pozornosti 6,7 7 +0,3 

Verbální soustředění 6,5 5,5 -1 

Vizuální soustředění 9,5 10 +0,5 

Paměť 8,8 8,8 0 

Verbální paměť 8,3 8 -0,3 

Neverbální paměť 9,5 10 +0,5 

Naučené znalosti 9,3 10 +0,7 

Prostorové schopnosti 11,3 11 -0,3 

Pojmové myšlení 9,3 11,3 +2 

Sekvenční schopnosti 6,7 7 +0,3 

 

 Třídní učitelka během roku spolupracovala s lektorkou IO, konzultovala s ní 

postupy při řešení nevhodného chování Petra, snaţila se jej podporovat v nových stra-

tegiích. Celou intervenci hodnotila kladně, zlepšení zaznamenala v sebepojetí Petra, ve 

větší pečlivosti a přesnosti při práci a menších obav z chyby. V chování podle ní do-

cházelo stále k výkyvům. 

očekávání Hodnocení intervence Změny podle škály 

Chování, sou-

středění 

Lepší sebepojetí hodnotí spí-

še kladně, podpora, pokračo-

vat 

Lepší strategie, postupy, slovní zá-

soba, pečlivost a přesnost, menší 

strach z chyby 
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U Petra došlo ke zlepšení téměř ve všech oblastech, nejvýrazněji se projevova-

la jeho snaha změnit chování v konfliktních situacích, která se však dařila jen občas. 

Došlo ale k lepšímu náhledu na vlastní chování a k celkovému zklidnění chlapce, které 

také mohlo přispět k celkově lepším výsledkům. 

 

 

Jakub 1: věk 9;0 

  Jakub byl do programu doporučen vzhledem k oslabení ve slovním projevu a 

na základě zprávy z pedagogicko-psychologické poradny o specifických poruchách 

učení. Třídní učitelka také zmiňovala velmi pomalé pracovní tempo chlapce. Jakub 

chodil do 2. třídy, po dohodě s třídní učitelkou a speciální pedagoţkou byl zařazen na 

hodiny FIE s ţáky 3. třídy. 

 Jakub absolvoval celkem 16 hodin. Choval se velmi klidně, zpočátku se téměř 

nezapojoval do rozhovorů, odpovídal pouze na přímé otázky. Pouţíval pouze krátké 

věty, druhým ale naslouchal pozorně. Jemnou motoriku měl poněkud oslabenu, neda-

řila se mu proto přesná a pečlivá práce. Zpočátku o přesnost ani příliš neusiloval, ale  

v průběhu roku začal být pečlivější. Prací v hodinách byl zaujatý, samostatně zvládal i 

obtíţné úkoly. Brzy začal vyuţívat kaţdý nový poznatek. Byl schopen měnit strategie, 

pokud bylo třeba, neúspěch jej neodradil od dalších pokusů. Formulovat zadání úkolu, 

které nebylo explicitně dáno, nebyl zpočátku schopen vůbec, ačkoli bylo zřejmé, ţe 

zadání rozumí.  Později se mu to dařilo s výraznou pomocí lektorky. Ke konci roku 

mluvil na hodinách trochu více, někdy mu scházel správný výraz, ale méně se ostýchal 

mluvit. Došlo také ke zlepšení v grafickém projevu.  

 Matka chlapce projevovala zájem o IO, z rozhovoru v hodinách bylo zřejmé, ţe 

se chlapci doma rodiče věnují. Paní učitelka se s lektorkou v průběhu roku sešla pouze 

jednou.   

 Jakubovy aktuální schopnosti byly podle pre-testu na začátku průměrné, výraz-

ný rozdíl byl mezi Verbální a Performační sloţkou (22 ve prospěch PIQ), slabší byla 

koncentrovanost. Hodnoty jednotlivých faktorů se pohybovaly mezi 6,5 a 10,7.  

V post-testu se ukázal největší posun v Percepčním uspřádání, došlo však ke zhoršení 

rychlosti zpracování a k mírnému zhoršení koncentrovanosti. Faktory dosahovaly 

hodnot mezi 6,3 a 12. Rozdíl mezi PIQ a VIQ se mírně sníţil, stále byl však vysoký 

(PIQ vyšší o 17 bodů). 
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 Pre-test Post-test Rozdíl 

VIQ 86 94 +8 

PIQ 108 111 +3 

CIQ 96 102 +6 

SP 90 99 +9 

PU 109 123 +14 

KO 79 76 -3 

RZ 100 85 +15 

 

 Pre-test Post-test Rozdíl 

Rozsah pozornosti 10,7 9 -1,7 

Verbální soustředění 6,5 6 -0,5 

Vizuální soustředění 8,5 7 -0,5 

Paměť 7,4 6,6 -0,8 

Verbální paměť 6,7 6,3 -0,4 

Neverbální paměť 8,5 7 -0,5 

Naučené znalosti 7 8,3 +1,3 

Prostorové schopnosti 10,5 12 +1,5 

Pojmové myšlení 9 10,7 +1,7 

Sekvenční schopnosti 10,7 9 -1,7 

 

 

 Hodnocení intervence třídní učitelkou bylo jednoznačné kladné, pozorovala 

zlepšení ve vyjadřování, plynulejší projev, menší strach z chyby, větší spoléhání 

chlapce na sebe. 

 

 Vzhledem k tomu, ţe Jakub vyrůstá v podnětném prostředí, významně vyšší 

PIQ u Jakuba je pravděpodobně způsobeno obtíţemi ve slovním projevu. Skutečnost, 

ţe rozdíl mezi verbální a performační sloţkou přetrvává i v post-testu, vede k úvaze, 

zda by nebyla pro chlapce vhodnější individuální intervence. Docházel do skupiny  

s dalšími třemi chlapci, kteří byli verbálně zdatní, Jakub tedy častěji poslouchal a málo 

mluvil. Protoţe se však ke konci roku méně ostýchal mluvit, mohla by být také dlou-

hodobější práce v malé skupině prospěšná. 

  

 

očekávání Hodnocení intervence Změny podle škály 

Slovní projev, vy-

jadřování, pracovní 

tempo 

Zlepšení vyjadřování, 

jednoznačně kladné 

hodnocení, pokračovat 

Zadání pochopí hned, vyhledávání 

informací, spoléhání na sebe při práci, 

plynulost projevu,  logické uvaţování, 

chyba neodradí 
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Václav: věk 10;1 

 Václava, ţáka 4. třídy, doporučila speciální pedagoţka spolu s třídní učitelkou 

pro jeho obtíţe s učením, soustředěním a chováním.  

 Ačkoli byl od počátku chlapec přesvědčen, ţe nemá ve škole ţádné problémy, 

a proto není důvod, aby na hodiny docházel, byl přítomen na 17 hodinách FIE. Paní 

učitelka s lektorkou FIE během roku příliš nespolupracovala, celý projekt byl pro ni 

spíše komplikací. Václav na sebe neustále strhával pozornost lektorky, často odpovídal 

za ostatní ţáky ve skupině, byl k nim útočný. Ačkoli byl ve skupině se dvěma spolu-

ţačkami, vztahy mezi nimi nebyly dobré a nedařilo se je během roku zlepšovat. Při 

práci Vaškovi lehčí úkoly šly velmi dobře, u těţších si ale nevěděl rady, neúspěch nesl 

velmi těţce. Velmi často předem říkal, ţe úkol nezvládne, („já nevím, nebudu to dě-

lat“, „chci pomoci“ apod.), jakoukoli nabízenou pomoc však ihned odmítal. Projevoval 

verbální agresi vůči ostatním ţákům, zesměšňoval je. Některé dny spolupracoval lépe, 

vydrţel se soustředit, byl motivován, pracoval se značným zájmem. Jindy byl však 

negativně naladěn a po celou dobu pracoval jen velmi neochotně. Pevně nastavená 

pravidla chování v hodinách se naučil ke konci roku respektovat, ale motivovat jej  

k práci se lektorce přesto někdy nedařilo. Verbálně byl zdatný, ale odmítal mluvit o 

tématech, která byla na hodinách probírána. Nápadně rád mluvil o své matce, zdůraz-

ňoval, ţe je hodná, nikdy se na něj nezlobí, vše mu dovolí a netrestá jej. Zajímalo jej, 

jak se chovají matky ostatních. K tomuto tématu se stále vracel, podezíral ostatní ve 

skupině, ţe mu nevěří. Zároveň dovedl pohrdavě mluvit o rodičích ostatních ţáků.  

Ze strany třídní učitelky nebyla ţádná podpora, občas dávala najevo, ţe jí pro-

jekt, probíhající ve škole, obtěţuje. Rodiče lektorku nikdy nekontaktovali, podle sdě-

lení Václava však matka trvala na tom, aby na IO docházel.  

 

 Pre-test na začátku roku ukazoval na aktuální schopnosti v písmu průměru, 

horší byla Rychlost zpracování. Hodnoty sledovaných faktorů byly průměrné, v roz-

mezí 8,7 – 13. V post-testu došlo k výraznému zhoršení koncentrovanosti, zlepšila se 

Rychlost zpracování a Slovní porozumění. U sledovaných faktorů došlo ke změnám  

v obou směrech, stále byly však všechny hodnoty průměrné.  
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 Pre-test Post-test Rozdíl 

VIQ 104 107 +3 

PIQ 98 101 +3 

CIQ 10 104 +3 

SP 95 106 +11 

PU 97 102 +5 

KO 121 87 -34 

RZ 74 115 +21 

 

 Pre-test Post-test Rozdíl 

Rozsah pozornosti 11 7,3 -3,7 

Verbální soustředění 13 10,5 -2,5 

Vizuální soustředění 9,5 11,3 +1,8 

Paměť 8,8 10,2 +1,4 

Verbální paměť 12,7 9,3 -3,4 

Neverbální paměť 9,5 11,5 +2 

Naučené znalosti 11,7 12 +0,3 

Prostorové schopnosti 8,7 11 +2,3 

Pojmové myšlení 9,3 10,7 +1,4 

Sekvenční schopnosti 11 7,3 -3,7 

 

 

 Třídní učitelka nehodnotila intervenci v případě Václava pozitivně, zazname-

nala sice pozitivní změny v logickém uvaţování, na druhou stranu se podle ní chlapec 

zhoršil, pokud šlo o pečlivost práce. 

 

očekávání Hodnocení intervence Změny podle škály 

Učení, chování, 

soustředění 

Zlepšení nepozoruje, 

neví, zda pokračovat 

Více logického uvaţování, menší 

strach z chyby, méně pečlivá práce 

 

 Problémy s učením, které udávala třídní učitelka, u Václava zřejmě souvisely 

především s problematickým chováním. To se během roku výrazněji nezměnilo. Podí-

let se na tom mohlo několik různých faktorů. Od počátku byl zřejmý nelad uvnitř sku-

piny, ten přetrvával do konce roku. Motivace k práci byla minimální, podpora ze 

strany učitelky a projevovaný zájem o chlapce rovněţ.  
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Jakub 2: věk 11;1  

 Jakub byl zařazen do projektu pro jeho řečovou vadu (dyslálie) a poruchy jem-

né a hrubé motoriky. Chodil do 5. třídy, třídní učitelka zpočátku roku opakovaně kon-

taktovala lektorku FIE, projevovala o metodu značný zájem, sama se přišla podívat do 

jedné hodiny.  

 Jakub byl přítomen celkem na 17 hodinách. Byl klidný, hodný, nejistý ve ver-

bální komunikaci. Zpočátku moc nechtěl mluvit, postupně se ale díky dobré atmosféře 

mezi dětmi ve skupině osmělil a účastnil se aktivně všech rozhovorů. K práci byl mo-

tivován, samostatně zvládal i obtíţnější úkoly, Vzhledem k malé pečlivosti a velké 

rychlosti práce někdy zbytečně chyboval nebo chybu přehlédl. Nezdar jej však větši-

nou neodradil od dalšího pokusu. Některé dny byl Jakub při povídání neklidný, nedo-

kázal ovládnout touhu začít řešit úkoly, o kterých jsme mluvili. Dlouhé rozhovory 

byly pro něj někdy zatěţující. Poslouchal však i přes neklid a nové poznatky velmi 

rychle vyuţíval při samostatné práci.  

 V testech na začátku roku se ukázalo, ţe Jakubovy schopnosti jsou nad hranicí 

průměru.  Koncentrovanost a Rychlost zpracování byly průměrné. Hodnoty váţených 

skórů sledovaných faktorů byly mezi 9 a 14. V post-testu došlo k pozitivnímu vývoji, 

u verbální sloţky došlo k mírnému poklesu, rovněţ v Slovním porozumění. Faktory 

dosahovaly hodnot mezi 11,3 a 14,3. 

 

 Pre-test Post-test Rozdíl 

VIQ 122 118 -4 

PIQ 115 125 +10 

CIQ 121 124 +3 

SP 126 115 -11 

PU 120 128 +8 

KO 103 112 +9 

RZ 100 106 +6 
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 Pre-test Post-test Rozdíl 

Rozsah pozornosti 11,3 11,3 0 

Verbální soustředění 10,5 12 +1,5 

Vizuální soustředění 9 13,5 +4,5 

Paměť 10,8 13 +2,2 

Verbální paměť 12 12,7 +0,7 

Neverbální paměť 9 13,5 +3,5 

Naučené znalosti 12,7 13 +0,3 

Prostorové schopnosti 12 14,3 +2,3 

Pojmové myšlení 14 12 +2 

Sekvenční schopnosti 11,3 11,3 0 

 

 Třídní učitelka si nebyla jistá, zda došlo ke změně, nicméně zdůrazňovala, ţe 

by ráda, kdyby intervence pokračovala. Zaznamenala mírné zhoršení v pečlivosti prá-

ce. 

 

očekávání Hodnocení intervence Změny podle škály 

Porucha řeči, jemné a 

hrubé motoriky 

Neví, zda se změnilo, 

spíše pokračovat 

Mírně horší pečlivost práce, na po-

čátku roku hodně pozitivní hodno-

cení  

 

 Ačkoli Jakub při hodinách IO mluvil hodně a beze strachu, jeho výsledky  

v testu se v oblasti verbální mírně zhoršily.    

 

 

Josef: věk 10;10 

 Josef, ţák 5. třídy, byl do programu zařazen pro potíţe s učením a soustředě-

ním. Šlo o milého, veselého a celkem hodného chlapce.  

 Absolvoval 17 hodin FIE. Docházel do skupiny, ve které panovala nápadná 

spolupracující atmosféra a vzájemné tolerance. V hodinách se choval klidně, hodně 

spolupracoval s ostatními, byl motivován. V rozhovorech někdy odbíhal od tématu, 

většinou k osobním tématům. Verbálně byl velmi zdatný, měl bohatou slovní zásobu. 

Při samostatné práci pracoval soustředěně, úkoly často předem promýšlel, pracoval i  

s nově osvojenými znalostmi a pojmy. Při intervenci se občas ukazovaly jeho obtíţe  

v matematice, sám nahlas vymýšlel, jak dosáhnout v hodinách matematiky zlepšení. 

Během roku došlo u Josefa ke změně v rodinné situaci (rozvod rodičů, rozhodování o 

střídavé péči, rozhovor chlapce se sociální pracovnicí), o které často mluvil ve třídě se 
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spoluţáky, i na hodinách FIE.  V té době třídní učitelka zaznamenala změnu v chování 

chlapce. Na hodinách FIE se tato změna příliš neprojevovala, pouze bylo třeba Josefa 

na začátku hodiny zklidnit a během samostatné práce býval někdy zamyšlen a přestá-

val pracovat. O svém chování při vyučování a o přestávkách někdy mluvil, uváděl, ţe 

se neumí ovládat, kdyţ se mu někdo posmívá.  

 Josefovy aktuální schopnosti na počátku roku byly podle pre-testu v pásmu 

průměru, poněkud horší byla Koncentrovanost. Sledované faktory dosahovaly hodnot 

od 7 po 10. Na konci roku došlo ke zlepšení v mnoha směrech, nejvýrazněji v Per-

cepčním uspořádání. Koncentrovanost se však ještě zhoršila. Hodnoty faktorů se po-

hybovaly oběma směry, dosáhly skórů od 6 do 13,5.  

 

 Pre-test Post-test Rozdíl 

VIQ 94 96 +2 

PIQ 96 121 +15 

CIQ 94 108 +14 

SP 97 101 +4 

PU 99 122 +23 

KO 81 76 -5 

RZ 97 109 +12 

 

 Pre-test Post-test Rozdíl 

Rozsah pozornosti 9 10,3 +1,3 

Verbální soustředění 7 6 -1 

Vizuální soustředění 10 13,5 +3,5 

Paměť 8,5 9,2 +0,7 

Verbální paměť 8 7,3 -0,7 

Neverbální paměť 10 13,3 +3,3 

Naučené znalosti 8,6 8 -0,6 

Prostorové schopnosti 9 13 +4 

Pojmové myšlení 9,3 10,3 +1 

Sekvenční schopnosti 9 10,3 +1,3 

 

 Třídní učitelka ke konci roku konstatovala pouze výrazně zhoršené chování, 

jehoţ důsledkem byla dvojka z chování. Zhoršila se také pečlivost práce. V dotazníku 

však paní učitelka lépe hodnotila slovní zásobu a menší strach z chyby. 

očekávání Hodnocení intervence Změny podle škály 

Učení, sou-

středění 

Zhoršení v chování, učení i soustředě-

ní Hodnocení – nevím, spíše pokračo-

vat 

Lepší slovní zásoba, menší 

strach z chyby, horší pečli-

vost 
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 U Josefa byla situace zcela zjevně ovlivněna rodinnými změnami. Zátěţ, kte-

rou pro dítě znamená rozchod rodičů, je všeobecně známa, u Josefa vše bylo horší také 

proto, ţe na něj dolehla nutnost starat se o mladšího bratra, těţce se vyrovnával také 

s tím, ţe bydlí kaţdý týden jinde. Dojíţdění autobusem z bytu otce do školy bylo 

dlouhé a únavné, Josef vozil i svého malého bratra do školky. Změnu chování, ale i 

zhoršení v indexu Koncentrovanost, přisuzujeme stejně jako třídní učitelka těmto 

okolnostem.   

 

 

 

6.2 Změny z pohledu faktorové analýzy 

 

Kromě sledování změn u jednotlivých dětí můţeme sledovat také, k jakým 

změnám došlo v celkovém IQ (CIQ), performační sloţce (PIQ) a verbální sloţce 

(VIQ). Dále můţeme sledovat i indexové skóry Slovní porozumění (SP), Percepční 

uspořádání (PU), Koncentrovanost (KO) a Rychlost zpracování (RZ). Výsledky jsou 

uvedeny v Tabulce 9. Za významný jsme zvolili rozdíl -/+ 10 bodů.  

 

Tabulka 10: Rozdíl mezi pre- a post-testem v hodnotách IQ skórů a indexových skórů (jako významný jsme 

zvolili rozdíl +/-10). Zvýšení vyjadřuje oranţová barva, sníţení modrá.  

 VIQ PIQ CIQ SP PU KO RZ   

Tomáš +14 +14 +12 +8 +12 +32 +23 6 0 

Matej +12 +21 +17 +6 +14 +11 +36 6 0 

Šimon -17 -23 -24 -17 -7 -9 -53 0 5 

Kryštof +9 -3 +4 +5 0 -3 +3 0 0 

Milan +2 +10 +6 -1 +10 +6 +9 1 0 

Vít +4 +6 +5 +2 +14 +6 -14 2 1 

Petr +9 +15 +13 +12 +18 -8 +11 5 0 

Jakub +8 +3 +6 +9 +14 -3 -15 1 1 

Václav +3 +3 +3 +11 +5 -34 +21 1 1 

Jakub 2 -4 +10 +3 -11 +8 +9 +6 1 1 

Josef +2 +15 +14 +4 +23 -5 +12 4 0 

 2 6 4 2 7 2 5   

 1 1 1 2 0 1 2   

 

Tabulka 10 ukazuje významné změny v deseti faktorech, které jsou získávány  

z kombinací váţených skórů některých subtestů. Jak jsme zmínili výše, jde o faktory 

Rozsah pozornosti (RP), Verbální soustředění (VS), Visuální soustředění (VizS), Pa-



81 

 

měť (P), Verbální paměť (VP), Neverbální paměť (NP), Naučené znalosti (NZ), Pro-

storové schopnosti (PS), Konceptualizace/Pojmové myšlení (K/PM) a Sekvenční 

schopnosti (SS). Za významný jsme povaţovali rozdíl +/- 1,5. 

 

Tabulka 11: Rozdíl mezi pre- a post-testem v hodnotách dílčích faktorů (významný rozdíl +/-1,5) Zvýšení 

vyjadřuje oranţová barva, sníţení modrá. 

 RP VS VizS P VP NP NZ PS K/PM SS   

Tomáš +3,1 +5,5 +3 +3,6 +3,7 +3 +2,7 +2,7 +2,4 +3,1 10 0 

Matěj +3 +4 +6 +2,2 +1,3 +5 +2,7 +2 +1,7 +2,7 9 0 

Šimon -4,6 -1,5 -3 -2,2 0 -4,7 -0,4 0 -4,3 0 0 6 

Kryštof -2,7 -0,5 -0,5 +0,2 +0,7 -0,5 +2,3 +0,3 0 -2,7 1 2 

Milan +1,7 +1 +1,5 +0,8 +1 +1,5 +0,4 +1,1 -0,6 +1,7 4 0 

Vít +0,4 +1 -1,5 0 +1 -1,5 0 +2,1 0 -0,6 1 1 

Petr +0,3 -1 +0,5 0 -0,3 +0,5 +0,7 -0,3 +2 +0,3 1 0 

Jakub1 -1,7 -0,5 -0,5 -0,8 -0,4 -0,5 +1,3 +1,5 +1,7 +2,3 3 1 

Václav -3,7 -2,5 +1,8 +1,4 -3,4 +2 +0,3 +2,3 +1,4 -2,7 3 4 

Jakub2 0 +1,5 +4,5 +2,2 +0,7 +3,5 +0,3 +2,3 -2 -0,4 5 1 

Josef +1,3 -1 +3,5 +0,7 -0,7 +3,3 -0,6 +4 +1 +1,3 3 0 

 3 3 6 3 1 6 3 7 3 4   

 3 2 1 1 1 1 0 0 1 2   

 

 

  

6.3 Shrnutí výsledků – odpovědi na výzkumné otázky 

 

Před započetím výzkumu jsme formulovali čtyři otázky, na které se pokusíme  

v této kapitole odpovědět. 

1. Jaký byl přínos Instrumentálního obohacování (IO) pro ţáky s jednotlivými 

obtíţemi, které uváděli učitelé (soustředění, sebepojetí, emoční labilita, chování, 

učení)?  

 Celému výzkumu předcházelo naše hluboké přesvědčení, ţe IO je pro děti pří-

nosné. Uvědomujeme si však, ţe závisí na lektorovi, na jeho zkušenostech, jeho 

schopnosti pracovat s přemostěním, nabídnout dítěti zkušenost zprostředkovaného 

učení. U výsledků, které uvádíme, nám nejde o evaluaci metody, na kterou jsou zamě-

řeny jiné studie. Chceme sledovat přínos intervence u konkrétních dětí v souvislosti  

s jejich konkrétními obtíţemi.   

A Soustředění: Problémy se soustředěním mělo podle učitelů 7 dětí. U části 

dětí došlo ke zlepšení (4 ţáci 1. – 2. tříd). U dvou ţáků (Petr, Vašek) učitelky výrazné 
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zlepšení nezaznamenaly. Jeden ţák (Josef) se v tomto směru naopak zhoršil.  Lektorka 

IO tuto změnu zaznamenala také. Důvody jsme uvedli výše. 

B Sebepojetí: U všech ţáků, kde učitelé zmiňovali problémy se sebepojetím, 

došlo ke zlepšení. Tento výsledek nepovaţujeme za překvapivý vzhledem k celému 

programu IO. Důvodem je způsob práce s chybou, moţnost pracovat v malých skupi-

nách a bez časového stresu a důraz na vzájemnou toleranci a naslouchání ve skupině. 

To vše můţe pomoci tyto obtíţe dětem překonat.  

C Emoční labilita: U jediného chlapce uvedla učitelka kromě problematické-

ho sebepojetí také emoční labilitu. V rozhovoru zmiňovala, ţe je často plačtivý a ob-

čas povaţuje chování druhých dětí ve třídě za útok či posměch. To se zpočátku 

projevovalo i v hodinách IO, během roku se podařilo tyto reakce chlapce zcela elimi-

novat. Paní učitelka si všímala změny i při vyučování a o přestávkách. 

D Chování: Problémy s chováním zmiňovali učitelé u tří chlapců. U kaţdého 

však byla situace odlišná. Šimonovo chování se během roku přechodně zlepšilo. Zhor-

šení na konci roku mohlo souviset se zmíněným konfliktem otce a třídní učitelky. 

Svou roli mohla hrát i příliš velká zátěţ na chlapce, který nastoupil do školy před do-

vršením šesti let, a ačkoli byl velmi bystrý (výsledky v pre-testu byly nadprůměrné), 

nebyl dostatečně sociálně vyspělý. Vzhledem k neobvyklým odpovědím v subtestu 

Porozumění v pre- i post-testu by bylo moţné zvaţovat i klinické důvody.   

 Jak uţ jsme uvedli v popisu jednotlivých případů, u Petra došlo také z pohledu 

učitelky i lektorky IO ke zlepšení chování.  

 Posledním chlapcem s problematickým chováním byl Vašek. Ačkoli mu to 

zpočátku dělalo problémy, naučil se respektovat nastavená pravidla v hodinách IO. 

Jeho chování bylo však stále proměnlivé a problematické.  

Domníváme se, ţe sledované výsledky mohou být ovlivněny také tím, jaké sku-

piny se podařilo vytvořit. Jiţ jsme se zmínili o tom, ţe dva chlapci v jedné skupině 

(Šimon a Kryštof) se zpočátku vzájemně vyrušovali, později však začali pěkně spolu-

pracovat. Podobně i v jiné skupině dva chlapci, mezi nimiţ panovalo zpočátku napětí 

(Milan a Petr), v průběhu roku našli k sobě cestu. Na druhou stranu ve skupině, kde 

byl další chlapec (Václav) se dvěma dívkami, se nepodařilo lektorce do konce roku 

atmosféru zlepšit.  
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E Učení: Problémy s učením zmiňovali učitelé u šesti ţáků. U tří učitelé za-

znamenali výrazné zlepšení (Tomáš, Šimon, Kryštof), u Matěje paní učitelka rozdíl 

neviděla. Domníváme se však, ţe to bylo dáno zčásti bezradností učitelky, jejím nedo-

statečným zájmem a především sloţitým závěrem školního roku, kdy učitelka dotazník 

vyplňovala (matka Matěje přestala posílat do školy a nebylo moţné zjistit, kde chlapec 

pobývá). Josef se podle sdělení učitelky v učení zhoršil (stejně jako v chování a sou-

středění), sama paní učitelka si ale uvědomovala souvislost s rodinnou situací (více  

v otázce 4D). U Václava ke změně v učení podle učitelky nedošlo. Důvodem můţe být 

malá motivovanost chlapce, neschopnost lektorky chlapce motivovat nebo nevhodně 

vytvořená skupina (konflikty ve skupině). Protoţe chlapec měl na vysvědčení kaţdý 

rok 2 – 3 dvojky, nebylo zcela jasné, proč paní učitelka jako problém udává právě 

učení. Podle chování chlapce v hodinách IO by bylo moţné usuzovat spíše na obtíţe 

se sebepojetím, chováním, impulzivitou.  

  

2. Jak se můţe intervence pomocí instrumentu Uspořádání bodů odrazit ve vý-

sledcích faktorové analýzy testu WISC-III?  

Instrument Uspořádání bodů je zaměřen na rozvíjení velkého mnoţství kogni-

tivních funkcí (některé uvádíme v teoretické části, kompletní přehled je uveden v Pří-

loze 5). Náš předpoklad, ţe k pozitivním změnám by po probrání tohoto instrument 

mělo dojít především v indexu Percepční uspořádání a ve faktorech Prostorové schop-

nosti a Vizuální soustředění, se potvrdil, zajímavý je dobrý výsledek ve faktoru Ne-

verbální paměť, kde došlo k významnému zlepšení u šesti dětí, zatímco u Verbální 

paměti pouze u jednoho ţáka. Zvýšení Indexu Rychlost zpracování u pěti ţáků nás 

vede k úvaze, ţe rychlejší pracovní tempo je přirozeným důsledkem zlepšení schop-

ností identifikovat a formulovat úkoly a promýšlet předem jejich řešení. 

Důvody zhoršení Rozsahu pozornosti u tří ţáků mohou souviset se závěrem 

roku, větší únavou dětí, u dvou chlapců (Šimona a Václava) také s malou motivova-

ností. Stejné jsou výsledky ve faktoru Sekvenční schopnosti (oba faktory jsou syceny 

stejnými subtesty - OČ, ŘO a KÓD).   
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3. Je vhodné a přínosné vyuţití faktorové analýzy WISC-III k volbě Instrumentů 

pouţívaných při intervenci? 

 Během intervence pomocí IO je zpravidla moţné velmi brzy odhalit, které  

z kognitivních funkcí konkrétního jedince jsou deficitní. To souvisí s tím, ţe se vţdy 

začíná s instrumentem Uspořádání bodů, který je zaměřen téměř na všechny kognitivní 

funkce. Zdá se tedy, ţe před započetím intervence není nutné vyšetření dítěte stan-

dardní formou. Na druhou stranu je jistě moţné vyuţít výsledků faktorové analýzy 

například při práci s přemostěním, při rozhovorech nad jednotlivými stránkami in-

strumentu. Domníváme se, ţe oslabení dítěte, které odhalí faktorová analýza, mohou 

ovlivnit přípravu lektora na hodinu IO.  

 

4. Jak ovlivňuje výsledky intervence motivovanost ţáka, spolupráce s učiteli, s 

rodiči, rodinná situace ţáků? 

A Motivovanost: Není pochyb o tom, ţe motivovanost ţáka je důleţitým 

předpokladem pro úspěšnou intervenci. Program IO je většinou dětmi dobře přijímán, 

jeho výhodou je odlišnost od školního učiva, moţnost pracovat vlastním tempem, 

mluvit o svých postupech. V jednom případě (Vašek) se však lektorce nepodařilo ţáka 

dostatečně motivovat, po celou dobu se střídaly chvíle zájmu s chvílemi výrazného 

odmítání. Přestoţe některé výsledky v post-testu byly lepší, neţ v pre-testu, domnívá-

me se, ţe pokud by se podařilo Václava lépe motivovat, přínos IO by pro něj byl větší.  

B Spolupráce s učiteli: Jak uţ jsme uvedli dříve v textu, spolupráce s jednotli-

vými učiteli byla rozdílná. Jako důleţité se ukázalo především to, jaký zájem o dítě a 

jeho rozvoj učitel projevoval. U Matěje byl poměrně malý učitelky zájem spojen s její 

bezradností. Ačkoli Matěj v post-testu dosáhl výrazně lepších výsledků, paní učitelka 

nepozorovala změnu. Z pochopitelných důvodů se ke konci roku paní učitelka nechtě-

la zabývat chlapcem, u něhoţ cítila, ţe můţe jen velmi málo ovlivnit jeho další vývoj. 

Naproti tomu Tomáše, Milana a Petra paní učitelky velmi podporovaly, kontaktovaly 

během roku několikrát lektorku.  Podobně tomu bylo i u Šimona, ke konci roku ale 

paní učitelka svoji snahu vzdala, chlapce podle svých slov ve třídě uţ jen „trpěla“, 

podobně jako třídní učitelka Matěje se zaměřila více na děti, u nichţ moţnost pozitiv-

ního působení z její strany byla vyšší. 
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C Spolupráce s rodiči: Ačkoli všichni rodiče dali souhlas s projektem, probí-

hajícím ve škole, většina z nich se pak jiţ o jeho průběh nezajímala. Za zmínku stojí 

pouze občasný zájem rodičů dvou chlapců (Vít, Jakub1), kteří kontaktovali telefonicky 

nebo osobně lektorku. Chlapců se doma ptali, jak hodiny IO probíhají. U obou chlapců 

bylo zřejmé, ţe si s rodiči často povídají. Petr na počátku roku několikrát nedorazil na 

hodinu. Po rozhovoru s matkou se však situace zlepšila, matka projevovala o program 

větší zájem a Petra podporovala. Jednou také lektorku IO vyhledala matka Milana, 

byla vděčná za moţnost zapojit se do projektu. U některých dětí jsme nezaznamenali 

ze strany rodičů ţádný zájem (Josef, Jakub2, Matěj, Šimon). Vašek v rozhovoru jed-

nou zmínil, ţe musí na IO chodit, protoţe to řekla matka, ona sama však lektorku ne-

kontaktovala. 

D Rodinná situace ţáků: Hodiny IO probíhaly ve škole, měli jsme moţnost 

děti sledovat ve skupince vrstevníků, v interakci s učiteli, se spoluţáky o přestávkách. 

O rodinách jednotlivých dětí víme velmi málo a ani nebylo naším záměrem se tím 

zabývat. Při hodinách IO se však hodně povídá, a protoţe často vzniká ovzduší vzá-

jemné důvěry, stává se, ţe někteří začnou mluvit i o svých „domácích“ starostech. 

Zcela zřejmý byl vliv sloţité a měnící se rodinné situace u Josefa. Rovněţ výsledky 

intervence u Šimona mohly být rodinnou situací ovlivněny. Chlapec mluvil o konflik-

tech otce s učitelkou, bylo zřejmé, ţe je o všem velmi podrobně od rodičů informován. 

Vzhledem k tomu, ţe výzkum probíhal na malém městě, zaznamenala lektorka i cho-

vání chlapce mimo školu (při jízdě autem byl polovinou těla vykloněn z okna, matka 

si jej vyzvedávala ve velkém spěchu, neposlouchala jej, kdyţ jí chtěl vyprávět o ško-

le). Jsme si vědomi toho, ţe jde o domněnky, moţnost mluvit s rodiči chlapce a spolu-

pracovat na zvládnutí jeho obtíţí bychom však povaţovali za velmi přínosnou. 

Domníváme se, ţe je vţdy dobré o takovou spolupráci usilovat. 
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7 Diskuse 
 

Uvedené výsledky se v této kapitole pokusíme dát do souvislosti s výsledky ji-

ných výzkumů, věnujících se IO. Nejprve shrňme, co jsme jiţ zmínili výše. Naše stu-

die nebyla evaluační, pracovali jsme s malým vzorkem dětí, neměli jsme kontrolní 

skupinu dětí a v projektu byla zapojena pouze jedna lektorka IO. Počet probraných 

instrumentů a celkový počet hodin IO byl výrazně niţší, neţ ve většině zahraničních 

výzkumů. Naše studie se tedy v mnoha ohledech liší od výzkumů, které se nám poda-

řilo v literatuře dohledat.  Všemi těmito odlišnostmi se budeme v diskusi zabývat. 

Většina studií, které se IO zabývají, porovnává experimentální a kontrolní 

skupinu dětí. Jak uţ bylo dříve řečeno, v našem výzkumu jsme se zaměřili na sledo-

vání vlivu IO u dětí s obtíţemi ve zvládání školních poţadavků (či dětí, u nichţ se 

obtíţe předpokládaly). Utvořit dvojice dětí s podobnými obtíţemi a výchozími pod-

mínkami jsme povaţovali za nemoţné. Naším úmyslem nebylo porovnávat děti mezi 

sebou, ale sledovat vývoj jednotlivců, porovnat jejich výsledky v testech a hodnocení 

dětí učiteli na začátku a na konci intervence. Jistou podobnost můţeme najít u přípa-

dové studie, kterou provedli George Head a William O´Neill s šesti dětmi se sociální-

mi, emocionálními a behaviorálními obtíţemi (Head, O´Neill, 1999). Ţáci absolvovali 

obdobný počet hodin, autoři podobně hodnotili program na základě analýzy záznamů z 

hodin, porovnáním pre- a post-testu a na základě hodnocení intervence učiteli. V naší 

studii  jsme měli navíc ještě k dispozici k analýze také videonahrávky  

z hodin. Head a O´Neill pouţili části dvou instrumentů – Uspořádání bodů a Orientaci 

v prostoru I. Výsledky ukázaly pozitivní vliv IO na ţivot dětí s emocionálními obtíţe-

mi; tyto obtíţe se učí lépe zvládat díky plánování svého chování a seberegulaci.  

Většina ostatních výzkumů pracuje s početnějšími skupinami ţáků. Důvodem 

je, ţe jde převáţně o studie evaluační. Tato práce si však neklade za cíl prokazovat 

efektivitu metody, chce spíše mapovat přínos práce s IO v jednotlivých případech. 

Srovnatelný počet ţáků sledovala ve své evaluační studii také Málková (Málková 

2007). Ačkoli byli ţáci v této studii srovnáváni s kontrolní skupinou, kromě kvantita-

tivního zpracování byly výsledky posuzovány také kvalitativně. K testování ţáků byly 

uţity odlišné baterie testů (Raven, Rey-Ostereithova figura, Matějčkův test čtení, Test 

kognitivních schopností a sebeposuzovací dotazník SPAS). Jedna z nejvýznamnějších 
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změn se týkala testů zaměřených na percepci a analytické myšlení (Málková, 2007, 

str. 115), coţ je srovnatelné s výsledky v indexu Percepčního uspořádání v našem vý-

zkumu.  

Délka našeho výzkumu byla výrazně kratší, neţ je v zahraničních studiích 

běţné, odpovídala však délce studie Málkové i dalších studií realizovaných u nás 

v rámci diplomových prací (Míková, 2011). Důvodem pro toto časové omezení byla  

v našem případě také podoba projektu, v jehoţ rámci výzkum probíhal. Projekt umoţ-

ňoval také pouze 1 hodinu intervence IO za týden. V zahraničních výzkumech se pro-

gram sleduje zpravidla dva roky a více, v některých studiích je četnost hodin IO 

během týdne vyšší (3 - 5 hodin týdně). S tím souvisí i větší počet probraných instru-

mentů. Naše studie odpovídala praxi rozšířené u nás, kdy se hodiny IO zpravidla kona-

jí jednou týdně, někdy dokonce jedenkrát za čtrnáct dní.  

Vzhledem k délce a četnosti intervence také nebylo vhodné zapojovat do pro-

jektu více lektorů IO. 

Výsledky naší studie nemohou vést k obecným závěrům. Přesto v nich můţeme 

sledovat zajímavé podněty pro další práci s metodou i pro zaměření případných dal-

ších výzkumů.  

Z výsledků můţeme usuzovat na oblasti obtíţí, ve kterých je více či méně vhod-

né IO pouţít, a inspirovat tak další výzkum. Zdá se, ţe velký efekt přinesla intervence 

pomocí IO ţákům prvního ročníku, dá se tedy usuzovat, ţe IO je vhodnou metodou, 

která pomáhá předcházet selhávání ve škole. Zajímavé výsledky by mohla přinést 

dlouhodobější kvantitativní studie efektivity IO při práci s předškolními dětmi, při 

němţ by bylo moţné porovnávat adaptaci na školní prostředí u dětí, které prošly  

v předškolním věku IO, s adaptací dětí z kontrolní skupiny.  

Další oblastí, kde můţeme konstatovat značnou míru efektivity IO, je problema-

tické sebepojetí dětí. V naší studii došlo u všech dětí s těmito obtíţemi ke zlepšení. 

Takové zjištění není překvapením vzhledem k tomu, ţe jedním ze základních cílů IO 

je „zprostředkování posunu sebepojetí od pasivního příjemce informací k aktivnímu 

původci informací“ (Feuerstein, Rand, Feuerstein, 2006, s. 243). Jedním z cílů autora 

metody je omezení impulzivity dětí, v tomto ohledu se naše výsledky s autorovým 

cílem shodují, coţ je zřejmé z analýzy nahrávek i poznámek lektorky z hodin. 



88 

 

Porovnání výsledků pre- a post-testu bývá součástí mnoha výzkumů IO. V naší 

studii jsme se zaměřili na vývoj v kognitivních funkcích. Nesledovali jsme ale přímo 

Feuersteinem vymezené kognitivní funkce, ke kterým by bylo vhodnější provést pre- a 

post-test pomocí baterie LPAD. Definovali jsme paralely ke kognitivním funkcím, 

které jsme našli u Wechslerova testu. Obdobnou studii jsme v literatuře nenašli. Do-

mníváme se však, ţe rozbor faktorové analýzy Wechslerova testu, který je často vyu-

ţíván v pedagogicko-psychologické praxi, a porovnání s Feuersteinovými 

kognitivními funkcemi mohou být pro všechny, kteří se metodou IO zabývají, inspiru-

jící. 

Reuven Feuerstein zdůrazňuje, ţe všechny výzkumy týkající se metody musí 

brát v úvahu, ţe program ve své podstatě neumoţňuje sledovat všechny proměnné, 

které mají na výsledky vliv (Feuerstein, 2006). Efektivita programu u jednotlivce závi-

sí na rozsahu zprostředkování, na dobře vyškoleném trenérovi, na moţnosti ţáka 

vyuţít to, co se naučil.  Dokonce v případě, ţe ţák má nástroje, nemusí mít příleţitost 

je vyuţít. Jde tedy také o prostředí, ve kterém se ţák pohybuje (Feuerstein et al., 

2006, str. 419). S tím souvisejících omezení naší studie jsme si plně vědomi. Některé 

ze zmíněných faktorů jsme měli na mysli, kdyţ jsme sledovali podporu ze strany uči-

telů a rodičů, motivovanost ţáka a jeho rodinnou situaci. Moţnosti ţáka vyuţít to, co 

se naučil, podle nás souvisely s tím, jak k němu a k celému programu přistupovali uči-

telé. Ukázalo se, ţe některé méně podporující učitelky hodnotily intervenci neutrálně, 

neviděly velký přínos, a to přesto, ţe výsledky ţáka v post-testu nasvědčovaly poměr-

ně významné změně (Matěj, Václav). Můţeme uvaţovat o tom, ţe to, co se děti v IO 

naučí (odůvodňovat své postupy práce, formulovat vlastní názor, více se před prove-

dením úkolu rozmýšlet) není totoţné s tím, co paní učitelka v hodině vyţaduje a klad-

ně hodnotí. O tom, ţe je důleţité, aby prostředí školy bylo v souladu s myšlenkami IO, 

mluví i sám autor (Feuerstein, 2006). U některých ţáků na druhou stranu byla spoko-

jenost učitelů s intervencí velká, ačkoli výsledky testů tak významné nebyly. Nejná-

padněji se to ukazuje u Šimona, kde došlo k mimořádnému zhoršení v post-testu, paní 

učitelka přesto intervenci hodnotila kladně a byla pro ni podporou. Během roku jasně 

vnímala zlepšení práce i chování chlapce a byla schopna na konci roku IO pozitivně 

hodnotit i přes velmi nepříznivou aktuální situaci.  

Vliv rodinné situace a podpory intervence ze strany rodičů jsme jiţ uváděli.  
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V praxi nejsou výjimkou případy, kdy rodiče docházejí na hodiny IO společně 

se svými dětmi. Cíle a principy zprostředkovaného učení se pak mohou uplatňovat 

v různých ţivotních situacích. Jedním z nich je také pocit kompetence, který můţe 

rodič zaţívat při výchově dítěte. Jsme přesvědčení, ţe o dobrou spolupráci mezi učite-

li, rodiči a lektorem bychom měli při IO usilovat. V projektu, v jehoţ rámci probíhal 

náš výzkum, byla intervence IO u mnoha dětí příleţitostí k rozvinutí této spolupráce.  

Při zpracování výsledků našeho výzkumu se nám otevřely moţné cesty, kterými 

by se mohl ubírat další výzkum. Některé z nich jsme jiţ zmínili, nyní jen shrneme. 

Zajímavá by byla studie většího výzkumného souboru předškolních dětí, které by po 

roční intervenci IO byly dále sledovány v průběhu prvního ročníku základní školy. 

Námětem pro další výzkum by mohla být také studie, při níţ by byla kontrolní skupina 

vytvořena z dětí, které docházejí na hodiny IO pod vedením jiného lektora, případně 

zapojit také supervizi lektorů. Sledování vývoje kognitivních funkcí, které bylo sou-

částí našeho výzkumu, by bylo moţné i v dlouhodobější studii, do hodnocení interven-

ce by mohli být zapojeni i rodiče ţáků. 
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IV ZÁVĚR 
 

 

Instrumentální obohacování je podobně jako mnoho dalších programů zaměře-

ných na kognitivní stimulaci dnes i u nás poměrně běţně rozšířené. Přesto jej ale po-

vaţujeme v některých směrech za výjimečné. Je zaměřeno na rozvoj metakognitivních 

dovedností, jeho cílem je, aby si ţáci uvědomili, jak myslí, jak se učí, dovedli rozlišo-

vat, kdy je vhodné pouţít jaké strategie, naučili se nebát se chyby, ale poučit se z ní. 

Kromě toho však má velký přesah do mimoškolního ţivota. Ovlivňuje sebepojetí, 

omezuje impulzivní jednání, které v mnoha situacích komplikuje náš ţivot. Ovlivňuje 

i mezilidské vztahy tím, ţe učí naslouchat názoru druhého. Na druhou stranu učí for-

mulovat vlastní postoje a názory, a tím pomáhá odolávat manipulaci jedince. Dospělí, 

kteří docházejí na hodiny IO, nezřídka uvádějí, ţe začínají běţné ţivotní situace pro-

mýšlet jinak, nově. Učitelé, kteří jsou v IO vyškoleni, uvádějí, ţe přistupují jinak  

k výuce, dávají dětem příleţitost více zvědomovat obsah učiva. Mohli bychom pokra-

čovat dále. Ale i přes naše přesvědčení o prospěšnosti metody a snaze ji dále šířit jsme 

si vědomi, ţe je třeba „nadšení“ pro metodu podloţit i výsledky výzkumů.  

Naše studie se pokusila v tomto směru přispět. Moţnosti zabývat se souborem 

dětí z mimopraţské školy si váţíme. Sociální a ekonomické podmínky v jednotlivých 

rodinách byly velmi různé, rozdíly jsou patrně větší, neţ v běţné praţské škole. Pro-

středí, kde některé děti vyrůstají, je mimořádně nepodnětné a děti zanedbané. Na dru-

hou stranu byly v programu zařazeny i děti z rodin s vysokým socioekonomickým 

statusem, dokonce děti rodičů, kteří měli v malé obci poměrně velký vliv politický. 

Ačkoli jsme tyto okolnosti ve výzkumu nezohledňovali, bylo zajímavé pracovat s tak 

pestrou skupinou dětí. 

Projekt, v jehoţ rámci jsme výzkum realizovali, byl příčinou některých omeze-

ní, se kterými jsme se museli potýkat. Na druhou stranu nám ušetřil mnohá rozhodo-

vání a díky technickému vybavení nám umoţnil pořizovat videozáznamy a pracovat  

v příjemném prostředí speciální třídy.   

Výzkumný projekt byl časově poměrně náročný, jeden rok trval sběr dat, která 

bylo pak třeba podrobně zpracovávat. Samotná práce s dětmi i učiteli však byla příno-

sem a velkou zkušeností, zpracovávání teoretické části práce i sebraných dat pak  

v jistém smyslu napínavým dobrodruţstvím. 
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PŘÍLOHY 
 

Příloha 1: Pracovní list Vzdělávací aplikace WISC-III 
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Příloha 2: Úvodní dotazník pro učitele 

 

1. Co je hlavním důvodem toho, že byl žák zařazen do projektu? Problémy s  

a) učením 

b) chováním 

c) soustředěním 

d) sebepojetím 

e) jiné……………………………… 

 

2. Pozorujete stejný problém ve všech předmětech? Pokud pouze v některých, vy-

jmenujte je.  

 

3. Kdy se problém začal projevovat? 

a) na začátku školní docházky 

b) později v průběhu školní docházky 

 

4. Jak s daným problémem pracujete ve třídě? 

 

5. Konzultujete s někým své postupy, jak problém zvládat? 

a) s ostatními učiteli 

b) s rodiči 

c) s vychovatelkami ve druţině 

d) se zaměstnanci poradenských institucí 

e) s někým jiným………. 

 

6. Co očekáváte od intervence?  
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Příloha 3: Závěrečný dotazník pro učitele 

 

1. Pozorujete u žáka změny oproti začátku roku v těchto oblastech: 

a) učení   

b) chování  

c) soustředění  

d) sebepojetí 

e) jiné….. 

 

2. Jak hodnotíte výsledek roční intervenci v souvislosti s žákem? 

a) jednoznačně kladně  

b) spíše kladně 

c) nevím 

d) spíše negativně 

e) rozhodně negativně 

f) jiné…….. 

 

3. Jak hodnotíte intervenci z vašeho pohledu? 

a) byla pro mne podporou  

b) byla pro mne zátěží, komplikací 

c) jiné….. 

 

4. Považujete za užitečné, aby pokračoval podobný způsob psychologické a spe-

ciálně pedagogické podpory dětí ve škole i nadále? 

a) Ano  

b) spíše ano 

c) nevím 

d) spíše ne 

e) ne 
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Příloha 4: Ukázky stránek jednotlivých instrumentů  

 

 

Uspořádání bodů, ukázka ze strany 2 

 

 
 

 

 

 

Porovnej a odhal absurdity, strana A1 
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Od empatie k činnosti, ukázka ze strany 8 
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Příloha 5: Výčet kognitivních funkcí procvičovaných v jednotlivých instrumentech 
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VSTUP zřetelné a přesné vnímání + + 

 

+ + + + + + + + + + + 

systematické zkoumání + + + + + + + + + + + + 

 

+ 

verbální pojmenování + + + + 

 

+ + 

 

+ + + + + + 

orientace v prostoru + + + + + + 

 

+ 

 

+ + + + + 

pojetí času 
    

+ + 

 

+ 

  

+ + 

 

+ 

uchování konstantnosti jevů  + + + + + + 

 

+ + 

 

+ 

 

+ 

 pečlivost a přesnost při sběru dat + 

  

+ + 

 

+ 

 

+ + 

    schopnost brát v úvahu více zdrojů 

informací + + + 

 

+ + + + + + + + + + 

ZPRAC. rozpoznání a definování problému + + + 

  

+ + + + 

 

+ + + + 

rozlišování relevantních a nerele-

vantních informací + + 

 

+ 

  

+ 

 

+ 

 

+ + + + 

spontánní porovnávání + + + + 

 

+ + + + + + + + 

 široké mentální pole + 

 

+ 

   

+ 

 

+ 

 

+ 

  

+ 

uvědomování si vztahů a souvislostí + + + + + 

 

+ + + 

    

+ 

sledování logických důkazů + 

 

+ + 

 

+ + + 

  

+ 

   schopnost zvnitřnit informace  + 

 

+ + 

          deduktivní myšlení + + + + 

 

+ + + + + + + + + 

strategie v ověřování hypotéz 
 

+ 

   

+ 

        schopnost plánovat + 

 

+ 

  

+ 

   
+ 

    verbální nástroje 
 

+ 

            potřeba vyvozovat a vytvářet vztahy + 

 

+ 

   

+ + 

 

+ + + 

  potřeba sumarizace  + + 

 

+ 

  

+ 

   

+ 

   VÝSTUP neegocentrická komunikace 
     

+ 

  

+ 

    

+ 

vytváření virtuálních vztahů 
  

+ 

  

+ + 

 

+ + + + + 

 zamezení psychickému zablokování 
             

+ 

omezení pokusu a omylu + + + 

    

+ 

      schopnost verbálně nebo jinak vy-

jádřit svou odpověď + + + + 

  

+ 

 

+ 

 

+ + 

  potřeba vyjádřit odpověď přesně + 

 

+ 

 

+ 

 

+ + + + 

 

+ + + 

vizuální přenos + + + 

    

+ 

 

+ 

   

+ 

rozváţné chování + + + + + + + + 

    

+ 

 (zpracováno podle manuálů k instrumentům) 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFICITNÍ KOGNITIVNÍ FUNKCE 

INSTRUMENT 
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Příloha 6: Výsledky pre-a post-testu: IQ skóry a indexové skóry 

(významný rozdíl zvolen +/-10) 

 VIQ PIQ CIQ SP PU KO RZ   

Tomáš 
75 

+14 
72 

+14 
73 

+12 
78 

+8 
75 

+12 
71 

+32 
74 

+23 6 0 
89 86 85 86 87 103 97 

Matej 
75 

+12 
75 

+21 
74 

+17 
79 

+6 
82 

+14 
68 

+11 
61 

+36 6 0 
87 96 91 85 96 79 97 

Kryštof 
76 

+9 
98 

-3 
84 

+4 
80 

+5 
94 

0 
84 

-3 
91 

+3 0 0 
85 95 88 85 94 81 94 

Šimon 
122 

-17 
130 

-23 
130 

-24 
120 

-17 
122 

-7 
115 

-9 
141 

-53 0 5 
105 107 106 103 115 106 88 

Vít 
119 

+4 
115 

+6 
119 

+5 
120 

+2 
102 

+14 
106 

+6 
132 

-14 2 1 
123 121 124 122 116 112 118 

Milan 
98 

+2 
95 

+10 
96 

+6 
100 

-1 
99 

+10 
97 

+6 
91 

+9 1 0 
100 105 102 99 109 103 100 

Petr 
97 

+9 
100 

+15 
98 

+13 
100 

+12 
107 

+18 
79 

-8 
74 

+11 5 0 
106 115 111 112 125 71 85 

Jakub 
86 

+8 
108 

+3 
96 

+6 
90 

+9 
109 

+14 
79 

-3 
100 

-15 1 1 
94 111 102 99 123 76 85 

Václav 
104 

+3 
98 

+3 
101 

+3 
95 

+11 
97 

+5 
121 

-34 
74 

+21 1 1 
107 101 104 106 102 87 115 

Jakub 2 
122 

-4 
115 

+10 
121 

+3 
126 

-11 
120 

+8 
103 

+9 
100 

+6 1 1 
118 125 124 115 128 112 106 

Josef 
94 

+2 
96 

+15 
94 

+14 
97 

+4 
99 

+23 
81 

-5 
97 

+12 4 0 
96 121 108 101 122 76 109 

 2 6 4 2 7 2 5 
  

 1 1 1 2 0 1 2 
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Příloha 7: Výsledky pre- a post-testu: faktory zaloţené na kombinaci VS subtestů      
(významný rozdíl +/-1,5) 

 
Rozsah 

pozornosti 

Verbální 

soustředění 

Vizuální 

soustředění 
paměť 

Verbální 

paměť 

Neverbální 

paměť 

Naučené 

znalosti 

Prostorové 

schopnosti 

Konceptualizace 

/pojmové myšl. 

Sekvenční 

schopnosti 

Tomáš 
4,6 

+3,1 
5 

+5,5 
5,5 

+3 
5,6 

+3,6 
5,6 

+3,7 
5,5 

+3 
6 

+2,7 
7 

+2,7 
6,3 

+2,4 
4,6 

+3,1 
7,7 10,5 8,5 9,2 9,3 8,5 8,7 9,7 8,7 7,7 

Matěj 
4,3 

+2,7 
5 

+4 
5 

+6 
5,8 

+2,2 
4,7 

+1,3 
5 

+5 
5 

+2,7 
8 

+2 
7 

+1,7 
4,3 

+2,7 
7 9 11 8 6 10 7,7 10 8,7 7 

Kryštof 
11 

-2,7 
7,5 

-0,5 
10,5 

-0,5 
8 

+0,2 
6,3 

+0,7 
10,5 

-0,5 
5 

+2,3 
9 

+0,3 
8 

0 
11 

-2,7 
8,3 7 10 8,2 7 10 7,3 9,3 8 8,3 

Šimon 
14,3 

-4,6 
12,5 

-1,5 
15,5 

-3 
13,2 

-2,2 
11,3 

0 
15,2 

-4,7 
13,7 

-0,4 
13 

0 
14,3 

-4,3 
14,3 

-4,6 
9,7 11 12,5 11 11,3 10,5 13,3 13 10 9,7 

Vít 
12,6 

+0,4 
11 

+1 
15 

-1,5 
13,2 

0 
12 

+1 
15 

-1,5 
14 

0 
10,6 

+2,1 
13 

0 
12,6 

+0,4 
13 12 13,5 13,2 13 13,5 14 12,7 13 13 

Milan 
9,3 

+1,7 
9,5 

+1 
8,5 

+1,5 
9,4 

+0,8 
9,3 

+1 
8,5 

+1,5 
9,3 

+0,4 
9,6 

+1,1 
10,3 

-0,6 
9,3 

+1,7 
11 10,5 10 10,2 10,3 10 9,7 10,7 9,7 11 

Petr 
6,7 

+0,3 
6,5 

-1 
9,5 

+0,5 
8,8 

0 
8,3 

-0,3 
9,5 

+0,5 
9,3 

+0,7 
11,3 

-0,3 
9,3 

+2 
6,7 

+0,3 
7 5,5 10 8,8 8 10 10 11 11,3 7 

Jakub1 
10,7 

-1,7 
6,5 

-0,5 
8,5 

-0,5 
7,4 

-0,8 
6,7 

-0,4 
8,5 

-0,5 
7 

+1,3 
10,5 

+1,5 
9 

+1,7 
10,7 

-1,7 
9 6 7 6,6 6,3 7 8,3 12 10,7 9 

Václav 
11 

-3,7 
13 

-2,5 
9,5 

+1,8 
8,8 

+1,4 
12,7 

-3,4 
9,5 

+2 
11,7 

+0,3 
8,7 

+2,3 
9,3 

+1,4 
11 

-3,7 
7,3 10,5 11,3 10,2 9,3 11,5 12 11 10,7 7,3 

Jakub2 
11,3 

0 
10,5 

+1,5 
9 

+4,5 
10,8 

+2,2 
12 

+0,7 
9 

+3,5 
12,7 

+0,3 
12 

+2,3 
14 

-2 
11,3 

0 
11,3 12 13,5 13 12,7 13,5 13 14,3 12 11,3 

Josef 
9 

+1,3 
7 

-1 
10 

+3,5 
8,5 

+0,7 
8 

-0,7 
10 

+3,3 
8,6 

-0,6 
9 

+4 
9,3 

+1 
9 

+1,3 
10,3 6 13,5 9,2 7,3 13,3 8 13 10,3 10,3 

  3  3  6  3  1  6  3  7  3  3 

  3  2  1  1  1  1  0  0  1  3 
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