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ANOTACE 

FEUERSTEINV PROGRAM INSTRUMENTÁLNÍHO OBOHACOVÁNÍ 
OIMA UITEL PRVNÍHO STUPN ZŠ 

Prezentovaná práce, zabývající se programem kognitivní stimulace Reuvena 

Feuersteina, se snaží popsat efekty, jenž tento program vyvolává u uitel. V první ásti 

pedstavuje Instrumentální obohacování v kontextu celého Feuersteinova díla. Detailn 

pibližuje jeho teoretická východiska, dává je do souvislostí s širšími pedagogicko 

psychologickými otázkami týkajícími se výuky dovedností myslet. Feuersteinovu teorii 

zkušenosti zprostedkovaného uení konfrontuje s mediativní teorií L. S. Vygotského. 

Na mnoha místech odkazuje též k dílu J.Piageta. 

Výzkumná ást práce vychází z rozhovor a malého dotazníkového šetení 

s uitelkami základních škol. Výzkumný vzorek tvoilo 9 respondentek ve skupin 

experimentální a 6 ve skupin kontrolní. Hlavním cílem projektu bylo zmapovat, jakými 

vlivy Instrumentální obohacování psobí na uitele. Krom toho jsme se zabývali 

názory na využitelnost tohoto programu v bžné základní škole. Experimentální 

a kontrolní skupinu jsme porovnávali v pohledu na výuku myšlení a cílený rozvoj 

kognitivních schopností dtí ve škole. 

Závrená ást práce se obrací k zahraniním evaluaním studiím 

Instrumentálního obohacování, aby výsledky vlastního výzkumu prezentovala 

v souvislostech s nimi. Otevírá též klíové otázky, ke kterým získané výsledky autorku 

vedly. Jde pedevším o úvahy, z eho vycházet pi snaze zalenit Feuersteinv program 

do kurikula bžných škol a nakolik lze pi vyuování tematizovat myšlenkové operace 

a procesy jako samostatný pedmt uení. 
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ABSTRACT 

FEUERSTEIN’S INSTRUMENTAL ENRICHMENT PROGRAM 
FROM THE POINT OF VIEW OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS 

The presented doctoral work covers the programme of cognitive stimulation 

created by Reuven Feuerstein. It aims to describe the effects that the teachers are 

triggered with by this programme. The work presents Feuerstein’s Instrumental 

Enrichment (FIE) in context of all the Feuerstein’s work. It explains its theoretical 

grounds in detail, and connects them with broader questions from educational 

psychology field, that are related to the teaching of thinking skills. There is compared 

the Feuerstein’s theory of Mediated Learning Experience (MLE) with L. S. Vygotsky’s 

theory of mediation in the work. It also refers to the work of J. Piaget in many passages. 

The research part of the work is based on interviews and two small semantic-

differential scales. The research group contained 9 experimental and 6 control teachers 

from primary schools. The main aim of the carried research was to map what form gain 

the influences that FIE has on the teachers. We also worked on the teachers’ opinions 

regarding the implementation of this programme at mainstream schools. Besides 

the description of effects, we were also describing and comparing opinions of both 

groups on teaching thinking. 

The closing part of the work is devoted to the foreign FIE evaluation projects, 

in order to present the own research results in connection with those. It also opens key 

questions that the author was led to when considering the obtained main findings. These 

are mainly the considerations what to work on when attempting to embed FIE 

to the school curriculum and, to what extent it is possible to teach the mental operations 

and processes as an independent learning subject. 
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ÚVOD 

V eských školách jsou od 90. let 20. století patrné trendy usilující o promnu 

vyuování. Jde o zmny související s petváením celkové filozofie školy. Jsou 

vyzdvihovány požadavky všestranné kultivace dtské osobnosti, do popedí se dostávají 

myšlenkové proudy zdrazující ve výchov a vzdlávání kognitivní složku. Silným 

rysem je odklon od didaktických otázek a tendence ke zdrazování praktických 

kompetencí i dovedností spojených s myšlením a jejich nadazování nad prostý obsah 

uiva. Pramení z toho obohacování výuky o rozliné inovativní programy a projekty 

podporující rozvoj samostatného dtského myšlení. 

Obecn mžeme za spolenou charakteristiku posun a zmn našich škol 

v posledních dvaceti letech oznait opouštní tradiního transmisivního modelu, který 

stojí na pedávání informací v hotové podob a naopak zdrazování samostatných 

poznávacích aktivit žák, vyzdvihování významu objevování a konstruování nových 

poznatk, praktické zkušenosti, prožitk a spolupráce s ostatními. Nové pístupy 

pronikající do našich škol jsou rozmanité, nkteré více, jiné mén teoreticky ukotvené. 

Jejich spoleným cílem je však podncovat výše popsané tendence v každodenní školní 

praxi. 

Pibližn ped patnácti lety se u nás k  inspiraním zdrojm promn vyuování 

piadil i kognitivn stimulaní program nazvaný Instrumentální obohacování. Jeho 

postupné rozšiování mezi eskou odbornou i laickou veejností zaznamenalo zvlášt 

v posledních dvou letech velký nárst. Instrumentální obohacování a jméno jeho autora 

Reuvena Feuersteina, se u nás stávají známými pojmy. Ve speciáln-pedagogické 

a psychologické praxi je Feuersteinova metoda u nás již pomrn rozšíená a využívaná. 

Svou formou i obsahem je Instrumentální obohacování rozsáhlý, velmi 

propracovaný intervenní program, jehož hlavním cílem je rozvoj a posilování 

rozliných kognitivních funkcí lovka. Díky sebezkušenostním výcvikovým kurzm, 

kterými zájemci o tuto metodu musí projít, se u nás Instrumentální obohacování dostává 

do stále vtšího potu odborných zaízení, nejastji pedagogicko psychologických 

poraden a speciáln pedagogických center a zaíná pronikat také do škol. 

Zejména poslední uvedená skutenost se stala jedním z inspiraních podnt 

pro tuto práci. Pvodní zájem o Instrumentální obohacování byl pod vlivem studia 

rzných výzkumných pramen, zamených na zjišování jeho efektivity, nasmrován 
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k otázce, co tento program uitelm pináší, ím jim mohou být prospšné jeho 

teoretické principy a jaké jsou možnosti jeho zaleování do vyuování v bžné škole. 

Z literárních zdroj nás k tomuto tématu pivedla pedevším výzkumná studie 

Nigela Blagga (1991) z anglického školního prostedí. Tato evaluaní studie 

nehodnotila Instrumentální obohacování pouze z hlediska jeho efekt pro žáky, kteí 

tímto programem prošli, ale jako jedna z mála se též zabývala zmnami, které znalost 

tohoto programu, vyvolala u uitel. Po vzoru Blaggov byl náš výzkum cílen 

na zachycení názor a zkušeností malé skupiny uitel, resp. uitelek z jedné pražské 

základní školy, která je první školou v eské republice, kde se rozhodli Feuersteinv 

program uinit pevnou souástí vyuování. 

Krom britské studie Blaggovy erpá tento text pedevším z anglicky psaných 

prací, nebo pestože je Instrumentální obohacování používáno tém na celém svt, 

vtšina zásadních teoretických a výzkumných prací o nm byla vydána v anglitin. 

Stejn tak i v otázkách týkajících se kognitivního vyuování, rozvoje myšlení i výuky 

tzv. dovedností myslet, vycházíme pedevším z prací amerických nebo anglických 

autor. 

V první kapitole se budeme snažit o vymezení teoretických hranic, do kterých 

je prezentovaná práce zasazena. Pjde nám o piblížení tématu kognitivní výuky. 

Prostednictvím konkretizace užívaného pojmového aparátu se pokusíme nastínit 

základní otázky, které s touto problematikou souvisí. Dotkneme se historických 

souvislostí jejího vzniku i soudobé situace, která kolem obohacování školní praxe 

o pístupy smující k výuce a rozvoji myšlení, aktuáln panuje. 

Ve druhé kapitole se soustedíme na dílo Reuvena Feuersteina. Jeho rozsáhlý 

systém pedstavíme v teorii i aplikaní podob. Otázky stojící v centru Feuersteinova 

vdeckého zájmu budeme dávat do souvislostí s názory Jeana Piageta a Lva 

S. Vygotského, nebo v dílech tchto autor nacházíme spolená témata. 

Tetí kapitola je vnována Instrumentálnímu obohacování z pohledu výzkumného. 

Zmiujeme v ní nkteré významné studie zahraniní, ve strunosti pedstavujeme dva 

malé eské projekty a prezentujeme zde vlastní výzkum. Úvahy nad jeho výsledky 

a jejich konfrontaci s dalšími pracemi pináší diskuse v kapitole tvrté. 

V závru hodnotíme Instrumentální obohacování ve vztahu ke školnímu 

vyuování a upozorujeme na jeho klíové charakteristiky, které jeho zavádní do škol 

mohou znesnadovat. 
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1.  KOGNITIVNÍ VÝUKA 

„...before the century is out, no curriculum will be regarded as acceptable unless 

it can be shown to make a contribution to the teaching of thinking.“  (Nisbet 1993) 

 

Kognitivní výuka (cognitive education) je téma na pomezí pedagogiky 

a psychologie. Na nejobecnjší rovin mžeme za její nápl oznait zájem o myšlení 

a jeho výuku. Jde v ní o efektivní rozvoj lidské kognice, vymezování druh myšlení, 

identifikaci dílích dovedností myslet, využívání kognitivn stimulaních program 

a hledání konkrétních cest, jak uinit výuku myšlení systematickou souástí školních 

osnov. Pedstavuje pístup, kde myšlení a dovednosti s ním spjaté figurují jako 

samostatný pedmt vyuování. Tímto explicitn formulovaným zájmem o systematický 

rozvoj lidské kognice vymezujeme kognitivní výuku vi „bžné“ školní výuce, kde 

je rozvoj rozumových dovedností jist také nepochybn pítomen, avšak spíše v podob 

jakéhosi skrytého uiva i vedlejšího produktu vyuovacích pedmt, se kterým uitelé 

sice pracují, ale málokdy jej cílen pojmenovávají. 

V naší práci se budeme zabývat programem pro rozvoj dovedností myslet -

Instrumentálním obohacováním Reuvena Feuersteina a otázkami kolem jeho 

zaleování do vyuování. Abychom Feuersteinv program zasadili do širších 

teoretických souvislostí, obrátíme se v nadcházejících kapitolách práv k tématm 

kognitivní výuky, jichž je tento intervenní nástroj pímou souástí. Budeme se vnovat 

definování dovedností myslet, zmíníme významné myšlenkové zdroje zrodu kognitivní 

výuky a popíšeme rzné cesty jejího praktického uskuteování. V intencích 

prezentované práce se vždy budeme snažit vztahovat probíraná témata k dílu 

Feuersteinovu. 

Myšlenka rozvíjení rozumových dovedností (uit dti myslet, uit se a využívat 

nauené v rzných kontextových situacích) není v pedagogice ani psychologii niím 

novým. Blagg (1991) v úvodu své evaluaní studie Instrumentálního obohacování tvrdí, 

že její koeny lze spatovat již u Sokrata a Platona. Nicmén požadavek, aby školní 

výuka byla krom zdroje poznatk explicitn také zdrojem kognitivního rozvoje dítte, 

se zaal ve školských systémech zemí západní Evropy a Spojených stát více 

prosazovat a do oficiálních školských dokument dostávat pibližn až od 2. poloviny 

20. století. Šlo o pomalý, postupný proces, jehož výsledkem bylo, že výuka rozumových 
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dovedností se stala nedílnou souástí školních osnov (nap.: Brady 1989; McGuinness 

1999; Burden, Williams 1998). 

Také v podmínkách našeho školství a jeho vnitních promn, probíhajících 

v kontextu spoleensko-politických zmn posledních dvaceti let, jsou posuny 

v celkovém pojetí vyuování výrazné (zmny v pístupu k dítti, v metodách 

a strategiích výuky, ve zpsobech hodnocení žák atd.). I v klíových principech našich 

oficiálních školských dokument (Národní program rozvoje vzdlávání v R, Rámcový 

vzdlávací program) mžeme nacházet píklon k myšlenkám kognitivního trendu. 

Je patrný ve zdrazování významu dovedností a kompetencí oproti faktickým 

vdomostem. Jak uvádí Spilková v tchto dokumentech je deklarováno, že ve škole má 

jít pedevším o „uvádní dítte do svta poznání a vybavování nástroji pro další 

poznávání – rozvíjení kritického myšlení, dovednosti pracovat s informacemi, 

dovednosti uit se uit, spolupracovat apod“ (2003, s. 3). 

Poet škol zavádjících do celkové koncepce výuky inovativní pístupy v duchu 

myšlenek kognitivního vzdlávání postupn roste. Z ucelenjších, u nás již vcelku 

známých, model jmenujme nap. program Zaít spolu1, program tením a psaním 

ke kritickému myšlení2, projektové vyuování3 nebo kooperativní uení4. 

Instrumentální obohacování si do eských škol teprve cestu hledá. Hojn rozšíené 

je však již mezi psychology a speciálními pedagogy. Ze škol je nám v souasné dob 

známa jen jedna bžná základní škola v Praze, kde se Feuersteinova metoda stala 

souástí výuky ve školním roce 2009/2010. Vyuující prvního stupn z této školy jsou 

respondentkami našeho výzkumného vzorku. 

V uvedeném výtu kognici rozvíjejících pístup i program má však 

Instrumentální obohacování odlišné postavení. V jeho pípad nejde o výukovou 

metodu, jakou je napíklad projektové vyuování nebo kooperativní uení. Je to 

speciální program postavený na specifických materiálech, primárn urených pro rozvoj 

kognitivních funkcí. Tyto materiály pvodn nebyly vyvinuty pro bžné školní 

prostedí, ale pro reedukaní práci s handicapovanými jedinci. Vazbu na školu však 

bezesporu mají, nebo tyto jedince mly vybavovat potebnými kognitivními nástroji 

a tím jim usnadovat školní adaptaci. Vymezení dílích cíl Instrumentálního 

obohacování proto vyznívá obdobn jako u shora uvedených výukových model: 

tj. nauit dti uit se, vzbudit u nich zájem o úspšný výkon, uit je využívat poznatky 

v rzných kontextových situacích, poznávat vlastní strategie myšlení a poznávání apod., 

(viz kapitolu 2.2.3 Cíle Instrumentálního obohacování). 
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Cestou k dosažení tchto cíl však v pípad Instrumentálního obohacování nejsou 

pouhé pracovní materiály, které jej tvoí, ale pedevším zpsob práce s nimi. Tento 

zpsob práce nebo obecnji spíše kvalita interakcí mezi dosplým a díttem naopak 

zase není vázaná jen k daným materiálm a k této metod, ale mže se objevovat 

v jakékoli uební situaci. Proto si dovolujeme Feuersteinovu metodu kognitivní 

stimulace uvádt v souvislosti s výukovými pístupy. Uvdomujeme si však, že se jedná 

o dv v principu odlišné skupiny prostedk, které ale ve svém poslání, v prostedí 

školní výuky, ob smují k obdobnému cíli – k realizaci kognitivní výuky v její 

základní myšlence, tj. k rozvoji dtského myšlení a vybavování dítte nástroji pro další 

poznávání. 

1.1  Základní otázky a pojmy 

V nadcházející kapitole nám pjde o objasnní nkterých pojm užívaných 

v souvislosti s kognitivní výukou a o základní otázky, které kolem nich vyvstávají. 

Neklademe si však za cíl podrobný systematický výklad teorií i výkladových schémat, 

do kterých jsou tyto pojmy zasazeny. Omezujeme se na postihnutí jejich základních 

význam a na nastínní otázek, které s sebou výuka myšlení nese. Z literatury 

si za tímto úelem propjujeme akceptované definice. Pestože je následující kapitola 

zamena hlavn terminologicky, dotkneme se v ní i nkterých zjištní z našeho 

výzkumu. 

1.1.1  Lze uit myšlení? 

Kladná odpov na shora položenou otázku je výchozím pedpokladem 

kognitivního vyuování obecn. Zastánci výuky myšlení jej považují za kvalitu, kterou 

uit lze, a kterou lze prostednictvím uení zdokonalovat. Kladli jsme tuto otázku 

uitelkám ze dvou bžných základních škol. Mžeme pedeslat, že jejich odpovdi 

se piklánjí jednoznan ke kladnému pólu. Souhrnn bychom odpovdi našich 

respondentek mohli formulovat jako „ano, ale...“. Tmito podstatnými „ale“ se budeme 

zabývat ve výzkumné ásti práce. Nyní vnujme ješt pozornost poznatkm 

teoretickým. 

Co rozumíme pod pojmem kognitivní výuka, jsme již v pedešlé kapitole nastínili. 

Doplme ješt, že ji chápeme v širokém smyslu, jako jakýkoli pedagogický pístup 

usilující vdom o to, aby si žáci a studenti cílen osvojovali specifické strategie 
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i techniky vedoucí k poznávání svého vlastního myšlení a tím i k možnosti jeho 

rozvoje a efektivnjšího využívání. 

V literatue nalezneme samozejm i kritické hlasy ozývající se proti výuce 

myšlení. Staví se pedevším proti možnosti výuky tzv. obecných dovedností myslet, 
které nejsou pedmtov vázané. Argumentace odprc výuky myšlení je nejastji 

opena o tvrzení, že myšlení musí být vždy myšlením o nem. Musí být tedy obsahov 

vázáno na pedmt, kterým se zabývá, a musí využívat adekvátní, specifické 

a ne obecné kognitivní dovednosti. Poukazují na nemožnost odtrhnout myšlenkové 

procesy a operace od kontextu, ve kterém probíhají. 

Stoupenci obecných kognitivních dovedností je naopak obhajují s odkazy 

na mechanismus transferu, který umožuje jejich následný penos do jakékoli konkrétní 

problémové situace i úkolu. Jde o kognitivní princip, na nmž stojí práv Feuersteinv 

program. Odprci výuky obecných dovedností myslet však zpochybují, zda lze umle 

trénovat njaké meta-dovednosti, když nevíme, nakolik je pak lovk dokáže aplikovat 

v rzných konkrétních situacích. Naopak je stejn tžké posoudit, zda lovk, který 

v uritém kontextu ovládá jistou dovednost, bude schopen úspšn ji použít i za jiných 

podmínek. 

Pro úely naší práce však ponecháme diskusi k tmto otázkám stranou, nebo 

je velmi spletitá a sama vydá na rozsáhlé téma, do kterého vstupují názory filozof, 

psycholog i pedagog (viz nap.: Andrews 1990; Quinn 1994; Higgins, Baumfield 

1998, Mc Peck 1990 a další). 

K peklenutí teoretických spor o výuku obecných dovedností myšlení do urité 

míry slouží obrácení pozornosti na hledání uebních postup vedoucích k rozvoji 
konkrétních dovedností. Jde o orientaci na myšlenkové procesy sahající od aktivit 

velmi specifických (nap. dovednost použít strategie pro ešení slovních úloh-

od petení si zadání a jeho znázornní íseln nebo graficky, vypoítání úlohy, 

provedení kontroly až po zapsání výsledku a odpovdi), až k druhému krajnímu pólu, 

k dovednostem obecným, které pedstavuje nap. generalizace, klasifikace, induktivní 

a deduktivní usuzování, dovednost tvoit myšlenkové analogie atd. Kompletní výet 

tchto dovedností je samozejm nemožný, proto se v literatue setkáváme spíše 

s odkazy na oblasti, na nž se výuka myšlení obvykle sousteuje. 

Piblížit se tmto oblastem nám pomohla studie týmu vdc ze dvou britských 

univerzit, kteí se zabývali širokým spektrem kognitivn stimulaních program 
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a kognitivn orientovaných pístup k výuce. Shrnují, že tyto pístupy se obvykle 

zamují na (Ashman a Conway in Moseley a kol. 2004, s.7 ): 

– metakognici 
– kritické myšlení 
– kreativní myšlení 
– kognitivní procesy související s ešením problém a rozhodováním 
– klíové dovednosti myslet 
– pochopení specifické úlohy poznatk vázaných na uritý obor 

I v tomto krátkém seznamu se opt pohybujeme na pomyslné ose mezi 

dovednostmi obecnými (metakognice) a konkrétními (chápání významu pedmtov 

vázaných poznatk). Zárove se zde setkáváme i s uritými typy i druhy myšlení 

(kritické, kreativní). Bohužel autoi seznamu nijak blíže nespecifikují klíové 

dovednosti myslet. Navíc z našeho pohledu je diskutabilní, zda se nkteré body 

vzájemn nepekrývají. Zda napíklad metakognitivní dovednosti, jako teba transfer, 

nespadají zárove do klíových dovedností myslet. Stejný pekryv cítíme i s procesy 

ešení problém a rozhodování. Uvedených šest okruh proto považujeme za rozdlení 

ist orientaní. 

Abychom uvedli alespo nkteré dovednosti myslet, o kterých se domníváme, 

že jsou klíové, využijeme Feuersteinova Instrumentálního obohacování. Podle našeho 

názoru jsou tyto dovednosti zahrnuty do názv nkterých jeho pracovních sešit. 

Napíklad: porovnávání, orientace v prostoru, analýza a syntéza, kategorizace nebo 

orientace v ase. Z dalších kognitivních proces, které již nejsou samostatnými názvy, 

ale v Instrumentálním obohacování jsou tematizovány, jmenujme napíklad 

generalizaci, plánování a volbu strategií nebo hodnocení vlastních myšlenkových 

postup. 

Z uvedeného seznamu v publikaci Moseleyho vybíráme dovednosti myslet, 
metakognici a kritické myšlení jako témata podstatná pro poteby naší práce. Souvisejí 

s Instrumentálním obohacováním a pibližují kognitivní výuku z rzných úhl pohledu. 

Budeme se jim proto vnovat každému jednotliv v následujících kapitolách. 

U zbývajících položek seznamu bychom souvislost s Instrumentálním 

obohacováním zajisté také našli. ešení problém a rozhodování je v nm pítomno 

ve vtšin úkol, kreativní myšlení bychom mohli spatovat v objevování nových 

zpsob a postup pi tchto ešeních. Samotné programové pracovní materiály jsou 

svým obsahem leckdy velmi netradiní, vyžadující kreativní pístup k práci s nimi. 
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Zeteln to dokládají nap. sešity Ilustrace nebo Absurdity (blíže v kapitole 2.2.1.1), 

v nichž jsou žáci konfrontováni s kreslenými scénkami, pro které hledají píbh i jiné 

vyústní zobrazené situace. Jsou nuceni porovnávat a vypátrat v em tkví neloginost 

situace, která pravidla, na nž jsme zvyklí, jsou porušována, domýšlet, k emu mže 

podobná situace vést, navrhovat logické píiny a následky apod. Proto ani kreativní 
myšlení, procesy rozhodování a ešení problém i poslední bod seznamu, chápání 
významu oborov vázaných poznatk, neopomíjíme, budeme se jich dotýkat 

na mnohých místech textu, ne však v samostatných kapitolách. 

1.1.2  Dovednosti myslet 

Samotný pojem dovednosti myslet pejímáme z anglické odborné literatury, 

kde se hovoí o thinking skills, píp. o thinking and learning skills.5  U nás tyto pojmy 

zatím píliš zavedené nejsou, akoli s jejich obsahem se pi výuce bžn pracuje. 

Jak ukázaly rozhovory s absolventkami kurz Instrumentálního obohacování, ani ony 

tento pojem nepoužívaly. 

V eštin podává detailní popis teoretických východisek a zrodu dovedností 

myslet ve své doktorské práci Málková (2007; strunji též: Málková, Májová 2007). 

Pro úely naší práce se tento pojem budeme snažit pouze obsahov vymezit. Budeme 

pi tom vycházet z již zmínné studie kolektivu britských autor (Moseley a kol. 2004), 

kteí se pokusili souasné poznání této problematiky shrnout. V závrené zpráv svého 

výzkumu podávají rozsáhlý pehled pedagogických, psychologických i filozofických 

prací z let 1950 – 2004, které myšlenky kognitivní výuky významn obohatily. 

Vymezují také základní pojmy. 

Pi definování dovedností myslet se autoi citované publikace nepokoušejí 

o vyjmenovávání konkrétních dílích myšlenkových funkcí i operací, ale charakterizují 

je pomocí zdraznní parametru dokonalosti a pomocí kriteria znalosti kontextu. 

Ten hraje roli pro posouzení toho, zda píslušné myšlení náležitou dokonalost vykazuje 

i nikoli. Podle nich dovednosti myslet pestavují: „...expertness, practical ability 

or facility in the process or processes of thinking (processes that occur spontaneously 

or naturally, or which are acquired through learning and practice). Whether or not 

a particular thinking is skilled cannot be judged by others without a great deal 

of contextual knowledge, including knowledge of the prior experiences of the individual 

or group.” (Moseley a kol. 2004, s. 6) 
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Z této definice také vyplývá, že dovednosti myslet nemusí být nutn vnímány jako 

kvalita získaná výhradn na základ uení i praxe, k emuž by mohla vést jejich 

vázanost na hledání zpsob, jak je uit. Mohou se stejn dobe rozvinout i pirozen, 

bez zámrného uení (spontaneously or naturally), jen na základ zkušeností, jimiž 

lovk v život prochází. Pesto jsou ale dovednosti myslet v souasné svtové 

literatue prezentovány hlavn jako téma ešící otázky nabývání a rozvoje 
rozumových dovedností prostednictvím systematické výuky ve škole. 

Z tohoto dvodu volíme také pro anglický termín „skills“ peklad „dovednosti“ 

a ne „schopnosti“, nebo v psychologické terminologii dovednosti odkazují více 

na determinaci sociokulturní, v tomto pípad na skutenost, že jsou získané a nauené 

v kontextu školního vzdlávání, zatímco schopnosti odkazují na vtší podíl determinace 

biologické. 

Nkteré píklady dovedností myslet již v textu zaznly. Tuto kapitolu nyní 

uzavíráme tím, že pijmeme-li fakt, že myšlení je kvalita, kterou lze vyuovat, vede nás 

to k orientaci na dv základní skupiny dovedností: 

– na dovednosti specifické, vázané na jednotlivé vdní obory (nap. 

matematické nebo fyzikální postupy ešení rzných úloh); 

– na obecné kognitivní dovednosti uplatující se v  procesu uení v celé jeho 
šíi (nap. porovnávání, zobecování, tídní, analýza, syntéza). 

1.1.3  Metakognice 

Metakognicí se dostáváme k „myšlení o myšlení“, jak bývá tento pojem nkdy 

zjednodušen vysvtlován a také k otázce, zda lze uením zdokonalovat myšlení 

odtržené od kontextu, ve kterém se uplatuje. Již v úvodu jsme se tohoto tématu dotkli, 

když jsme hovoili o názorech zastánc a odprc výuky obecných dovedností myslet. 

Pro náš text je metakognice zvláš dležitá, nebo zahrnuje dovednosti, o nž 

se opírá práce s Instrumentálním obohacováním. Jde o vhled do vlastních kognitivních 

proces a jejich transfer. Tyto dv dovednosti, bývají u metakognice oznaovány 

za bazální. Feuerstein v nich vidí základ rozvoje kognitivních funkcí. 

Blagg (1991) uvádí, že tento Flavellv6 pojem vyvolal v dob svého vzniku 

enormní nárst výzkum zamených na „myšlení o myšlení“, dodnes je však tématem 

dosti nejednotným, s neoste vymezenými a pekrývajícími se obsahy i definicemi. 

Nkteí autoi (nap. Annett, Sparrow 1985) jej ztotožují s pojmem transfer, jiní 
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transfer chápou jen jako dílí metakognitivní dovednost. V literatue najdeme pokusy 

o sestavení rzných pehled tchto dovedností (nap. Swartz, Parks 1994) a existují též 

rzné klasifikace dlící metakognici nap. na dovednosti vyššího a nižšího ádu, 

nicmén žádná obecn platná a pijímaná taxonomie pro tuto oblast není. Shoda panuje 

mezi kognitivními psychology v souasné dob v tom, že metakognice v sob zahrnuje 

dv základní dimenze (Boekaerts, Simons 1993 in Moseley 2004): 

– uvdomování si vlastních kognitivních funkcí a proces (metacognitive 
knowledge i metacognitive awarness), 

– plánování, monitorování a hodnocení proces vlastního myšlení a uení. 
Ve shod s tím i Feuerstein hovoí o metakognici jako o vhledu (insight) 

do vlastních kognitivních proces. Podle nj jde o základní mentální dovednost. Rozvoj 

lidské kognice v jeho pojetí stojí práv na rozvíjení vnitního kognitivního náhledu 

a na budování dovednosti penosu myšlenkových operací i poznatk z uebních 

kontext do jiných situací. Instrumentální obohacování je pak nástrojem, který by ml 

tyto dovednosti v kognitivním systému jedince posilovat a upevovat. 

Feuerstein zavedl pro transferové aktivity v Instrumentálním obohacování 

specifické oznaení pemosování (bridging), které je chápáno jako penos poznatk 

z formální úkolové situace do praktických oblastí života. Zámrn volíme pojem 

transferové aktivity a ne transfer, nebo pemosování a transfer nejsou jedno a totéž. 

Ve Feuersteinových zásadních dílech (1980, 1999) je pemosování popisováno jako 

„shift from the principles learned in the excercises to other areas of the experience“ 

(Feuerstein a kol. 1980, s. 143). Na základ osobní zkušenosti autorky z výcviku v práci 

s Instrumentálním obohacováním mžeme íci, že pemosování pedstavuje oproti 

transferu jednodušší formu propojování osvojených poznatk a dovedností s dalšími 

oblastmi. 

Pro konkrétní pedstavu uvádíme píklad z prvního pracovního sešitu, kterým 

je Uspoádání bod. Hned v úvodních listech se zde dít uí rozpoznávat ve spleti teek 

rzn orientovaný tverec a rovnostranný trojúhelník a vyvozovat a porovnávat vztahy 

mezi jejich stranami (obr. 4, 5, 6, s. 68). Na podklad tchto úkol je pak vyzýváno 

k pemosování, tj. k propojování osvojovaných poznatk do jiných kontext, nejastji 

do situací bžného života. 

Transferem by v tomto pípad bylo, že dít v jiném, pro nj novém úkolu, který 

bu vychází z praktické poteby nebo jde o úkolovou situaci ve škole, dokáže napíklad 

vypoítat délku úhlopíky tverce na základ znalostí o úhlech a stranách 
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v rovnostranném trojúhelníku. Jinými slovy, uvdomí si, co se dozvdlo o vztazích 

mezi stranami rovnoramenného trojúhelníku a tverce v lekci Instrumentálního 

obohacování a tyto vztahy aplikuje na úkol, který je jiný, ale kde mu tyto poznatky 

pomohou dobrat se ešení. 

Oproti tomu za pemostní, mže být považován i pouhý výet situací, který je 

odpovdí na otázky typu: Kde jinde se setkáváme s pravým úhlem?, Kdy je dležité, 

aby strany na sebe byly kolmé a kdy naopak na úhlu nezáleží?. Rotace geometrických 

tvar mže být pemosována otázkou: V jakých situacích vidíme vc z jiné polohy nebo 

jiného úhlu pohledu a pesto ji rozpoznáme?. Praktický pesah zde tedy nestojí 

na abstrahování poznatk od úkol v instrumentu, jejich zobecnní a novém využití, 

jak je tomu u transferu, ale mže jít i o pouhé rozpoznání podobností mezi abstraktní 

úkolovou situací (pravý úhel v trojúhelníku) a prvky z bžného života (stecha domu). 

Pemosování v této podob pak chápeme jako uritou cestu, která napomáhá 

dovednost transferu v kognitivním systému budovat. Ten totiž stojí na pozadí celého 

programu a pedstavuje jeho poslání, nebo jak píšeme ve druhé kapitole, 

Instrumentální obohacování bylo vytvoeno jako pomocný prostedek k tomu, 

aby se jedinec dokázal lépe uit a nauené používat v situacích školního 

a mimoškolního života. 

Obrame pozornost ke druhé zásadní dovednosti metakognice, k vhledu 

do kognitivních proces. Ten je v Instrumentálním obohacování rozvíjen zejména 

pomocí verbalizace strategií ešení úkol a zpsob kontrol, pomocí nichž jedinec 

úlohu ešil. Dovolíme si již na tomto míst pedeslat postehy z našich výzkumných 

zjištní. Pestože trénink v dovednosti vhledu do vlastních proces myšlení a uení 

se tomu, jak tento vhled vytváet u dtí, je dominantní náplní výcvikového kurzu 

ve Feuersteinov metod, pi analýze výpovdí uitelek dotazovaných na využívání 

poznatk z kurzu ve vyuovacích hodinách, jsme nezaznamenali, že by budování 

kognitivního vhledu výraznji tematizovaly. Možnými píinami se zabýváme 

v interpretaní ásti textu. 

Téma metakognice uzavíráme konstatováním, že pro poteby naší práce zužujeme 

tento široký pojem v intencích díla Feuersteinova na jeho dv stžejní komponenty: 

na vhled do vlastních kognitivních proces a dovednost jejich transferu mezi rznými 

obsahy a situacemi. 
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1.1.4  Kritické myšlení 

Pestože kritické myšlení nebývá ve vztahu k Feuersteinovu programu zmiováno 

a neobjevuje se ani v teoretických východiscích jeho díla, rozhodli jsme se vnovat 

tomuto tématu samostatnou kapitolu, protože se domníváme, že v Instrumentálním 

obohacování obsaženo je a dosplí, kteí s tímto programem pracují, jej musejí 

reflektovat. Pokusíme se to doložit bližším pohledem na obsah nkterých pracovních 

sešit. Nejprve však musíme kritické myšlení alespo strun vymezit, aby bylo patrné, 

které jeho prvky lze v Instrumentálním obohacování hledat. 

Vtšina definic kritického myšlení bohužel nezachází píliš do hloubky. 

I v souasné dob uznávaná a v anglicky psané literatue nejastji citovaná, definice 

Ennisova (1987, s. 10), která jej vymezuje jako „reflective and reasonable thinking that 

is focused on deciding what to believe or do“, vyznívá podle našeho názoru ponkud 

vágn. Moseley (2004) proto doporuuje obrátit se k psychologickým operacionálním 

popism, které se zamují na kognitivní dovednosti nebo mentální procesy, které 

se u této kvality myšlení uplatují. Jde v podstat o výet dílích cíl, k nimž 

má kritické uvažování vést. Nejastji bývá zmiováno (Moseley tamtéž, s. 8): 

– chápání vztah mezi poznatky související se schopností jejich analýzy 

a syntézy; 

– uplatnní informací nebo poznatk v nových konkrétních situacích (transfer); 

– schopnost hodnocení informací na základ explicitních a soudržných kritérií. 

Moseley také upozoruje, že pi bližším pohledu zjišujeme, že se v zásad jedná 

o vyšší kategorie z Bloomovy kognitivní taxonomie cíl vyuování. Bloomovo dílo 

(1956), potažmo jeho revizi provedenou Andersonem a Kratwohlem (2001), oznauje 

za první a nejvlivnjší teorii, na níž snahy o uchopení systematické výuky myšlení 

dodnes staví. 

Vrame se však ješt k terminologickému vymezování kritického myšlení. 

Pro úplnost musíme uvést, že tento pojem je jinak chápán v americké pedagogicko 

psychologické literatue, jinak jej pojímají anglití autoi, jinak je zaveden u nás. Rozdíl 

mezi americkým a anglickým pojetím tkví v šíi jeho chápání. V americké odborné 

literatue jde v podstat o synonymum pro dovednosti myslet. Thinking skills a critical 

thinking je zde totéž. V evropské anglické literatue se kritické myšlení vžilo jako 

oznaení pro uritý druh myšlení, který je jen jednou dílí dovedností myslet. Tomu 
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odpovídá i pojetí zavedené u nás, kde je kritické myšlení známo hlavn v souvislosti 

s programem tením a psaním ke kritickému myšlení. 

Jak už jsme uvedli, Feuerstein kritické myšlení ve svém díle netematizuje. 

Možným dvodem je to, že jednotlivé cíle Instrumentálního obohacování jsou 

formulovány ve vztahu k náprav deficit kognitivních funkcí a ne k rozvoji rzných 

druh i kvalit myšlení. Bližší pohled cíle tohoto programu (kapitola 2.2.3) však vede 

k poznání, že mentální dovednosti a procesy, se kterými Instrumentální obohacování 

pracuje, a k jejichž upevnní má smovat, jsou v podstat shodné s tím, co jsme 

oznaili za kognitivní dovednosti, k nimž má vést kritické myšlení. Podívejme se na n 

postupn. 

O uplatování poznatk v jiných kontextových situacích (tj. o transferu 

a pemosování) jsme již hovoili v kapitole o metakognici. Pemosování prochází 

napí celým programem, nebo prakticky v každém úkolu je dít vedeno k tomu, 

aby z abstraktní roviny pedkládaných úloh nacházelo vazby do dalších situací 

a uvdomovalo si souvislosti mezi uvádnými píklady. 

Další rys kritického myšlení – chápání vztah, mžeme opt demonstrovat 

na úkolech se tvercem a trojúhelníkem. Pomocí tchto jednoduchých geometrických 

tvar se dít uí samo formulovat pravidla pro vztahy mezi jejich stranami i mezi nimi 

vzájemn (nap. kolik bod je poteba pro tverec, kolik pro trojúhelník; za jakých 

podmínek tvoí trojúhelník polovinu tverce atd.). Chápání vztah mezi poznatky 

a informacemi tak také prostupuje celým programem. 

Instrumentální obohacování se též explicitn vnuje i myšlenkovým operacím 

analýzy a syntézy. Je jim vnován jeden samostatný pracovní sešit. Jsou v nm 

obsaženy úkoly, které staví jednak na rozpoznávání rzných tvar ve složitjších 

obrazcích a jednak na skládání a propojování tvar tak, aby vznikly obrazce nové 

(obr. 11 a 12, s. 75). Zopakujme však znovu, že hlavní pínos tchto úloh nespoívá 

v jejich pouhém vyplnní, ale opt v pemosování využívaných kognitivních 

dovedností do dalších situací. 

Dovednost hodnocení mžeme v Instrumentálním obohacování také najít 

prakticky v každém úkolu. Dít je totiž vždy vedeno k posouzení informací, má vybírat, 

které informace jsou pro daný úkol podstatné, a které jsou irelevantní, na závr 

pracovního listu by mlo vždy hodnotit, co nového se nauilo, co mu šlo nebo naopak 

nešlo s pípadným odvodnním. 
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Vedle transferu, hodnocení a analyticko-syntetických proces má kritické myšlení 

samozejm adu dalších významných komponent, které jsme neuvádli. Souvisejí nap. 

s ešením problém nebo rozhodováním. I s nimi se v Instrumentálním obohacování 

pracuje. Dít musí zvažovat rzné postupy, rozhodovat se, jakým zpsobem provést 

kontrolu svého ešení, je konfrontováno se situacemi, ke kterým lze nalézt nkolik 

variant správného ešení apod. 

Základní pojmy naší práce kritickým myšlením opouštíme. Pestože tato kvalita 

myšlení souvisí s Instrumentálním obohacováním nepímo, využili jsme ji spolu 

s dovednostmi myslet a metakognicí k tomu, abychom Feuersteinv program zaali 

pedbžn pedstavovat a ásten rozkrývat jeho vnitní charakteristiky. Krom 

nastínní nkterých rys Feuersteinova programu nám však šlo hlavn o jeho zasazení 

do širších teoretických souvislostí. Za tímto úelem jsme zvolili kognitivní výuku jako 

téma, prostednictvím njž jsme pedesteli základní otázky s výukou a rozvojem 

dovedností myslet související. 

V následujících kapitolách se budeme vnovat myšlenkovým zdrojm, které 

kognitivní pístupy k výuce formovaly. Budeme se zabývat zejména odkazy dvou 

významných autor, jejichž dílo pedstavuje pro kognitivní výuku významné inspiraní 

zdroje. Jde o Jeana Piageta a Lva Semjonovie Vygotského. K Piagetovu dílu nás 

pivádí zájem o zkoumání kognitivních strategií, na myšlenky Vygotského nás odkazuje 

zájem o upevování kognitivních dovedností a psychologických nástroj v poznávacím 

systému lovka. 

 

1.2  Významné myšlenkové zdroje zrodu kognitivní výuky 

Na poátku minulé kapitoly jsme uvedli, že idea výuky myšlení zaala být 

v pedagogické psychologii intenzivnji tematizována od 2. poloviny 20. století. 

Z historického hlediska mžeme významné podnty pro její zrod vysledovat v nkolika 

myšlenkových proudech (Málková, Májová 2007; Málková 2007): 

– v proudu kognitivní psychologie, která se zrodila na poátku 60. let minulého 

století, jako kritická reakce na do té doby v psychologii uznávané, 

behavioristické a psychoanalytické výklady lidského chování; 

– v kritice tradiních forem chápání a testování inteligence (nap. Feuerstein 

a kol. 1980; Sternberg 1987; Gardner 1983) usilující o to, aby inteligence 
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pestala být považována za nemnnou kognitivní kvalitu, která trvale pedikuje 

školní úspšnost dítte; 

– v  Piagetov díle o struktue a vývoji dtských kognitivních funkcí (Piaget 

1972; v eštin: Piaget 1999), a následn též v navazujících neopiagetovských 

pístupech (nap. Fisher 1980; Halford 1982; Case 1985); 

– v tradici ruské kulturn-instrumentální a innostní psychologie, nejvíce však 

v návaznosti na práce Vygotského o vývoji poznávacích funkcí 

v sociokulturním kontextu (v eštin: Vygotskij 1970; 1976). 

Zrod kognitivní psychologie znamenal vznik oboru, který se orientoval výhradn 

na problematiku lidského myšlení. První kognitivisté tento obor definovali jako 

„studium toho, jak se lidé uí, jak strukturují, uchovávají a využívají vdomosti“ 

(Sternberg 2002, s. 30). Kognitivní psychologie s sebou pinesla nové poznatky 

o poznávacích procesech a jejich funkcích, o vztahu myšlení a ei, o vztahu ešení 

problém a tvoivosti, o inteligenci, pamti, metakognici. 

Pedagogickou psychologii zasáhlo toto hnutí pedevším radikálními zmnami 

v pístupu k chápání proces uení (nap. práce Brunerovy) a vývoje dtské kognice. 

Pro vývojovou vtev kognitivní psychologie bývají jako klíové inspiraní postavy 

uvádni Piaget a Vygotskij. Ani jeden z nich však kognitivním psychologem nebyl, 

jejich práce se obracejí k základním problémm dtského vývoje a uení. Tradin 

bývají jejich názory z mnoha dvodu prezentovány jako opoziní, nicmén Piagetova 

i Vygotského teorie má též nkolik spolených jmenovatel. Podle Kozulina (1998) 

jsou jimi pedevším: 

– centrální zájem o dít a jeho vývoj, 

– zamení na mentální innost a procesy probíhající vlivem formování 
i promn myšlení, 

– snaha o systematické poznání kognitivních funkcí. 
Rozdíly v jejich teoretických východiscích zde ponecháme stranou. Bude nás 

zajímat pedevším pínos obou pro podporu kognitivní výuky. 

1.2.1  Vliv Piagetovy teorie na školní výuku 

Jeanu Piagetovi bývá pipisováno prvenství, pokud jde o zcela nový pohled na 

vývoj kognitivních funkcí. Odmítl, do té doby v psychologii platné, nazírání na dtskou 

mysl jako na soubor útržkovitých informací a fragmentárních mentálních dovedností 
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a vyslovil názor (shodn s Vygotským), že dtské myšlení má vlastní strukturální 

charakteristiky, kde každá informace i mentální dovednost je zasazena do vzájemných 

souvislostí širšího celku. Vývoj kognitivních funkcí v dtském vku se pak dle nj 

odehrává jako jejich celková strukturální promna, jejíž podoby popsal v rámci vkem 

vymezených vývojových stádií. 

Piagetovy práce, spoívající v dsledné, experimentáln verifikovatelné analýze 

poznávacích struktur a nástroj dtského myšlení, ovlivnily zásadn nejen vývojovou 

psychologii, ale i pedagogické výzkumy zabývající se podmínkami efektivního uení. 

Podnítily interdisciplinární spolupráci mezi kognitivními psychology a uiteli a na poli 

pedagogiky ve svém dsledku pisply ke vzniku konstruktivistických teorií vzdlávání. 

Badatelé v rzných zemích se z piagetovské teorie sousteují pedevším na dva 

aspekty: (1) na interakce, jimiž subjekt konstruuje své pozvání a rozvíjí se v celkovém 

procesu autoregulace a adaptace na své okolí, (2) na vývojová stadia dítte (Bertrand 

1998). Bertrand dále uvádí, že Piagetovy myšlenky výrazn ovlivnily pedagogické 

pístupy zejména ve Spojených státech a Kanad, kam byly pineseny bhem 60. let 

20. století. Zmiuje napíklad výzkumy z Québecu ešící problematiku jednotlivých 

vývojových stádií (nap. zda studenti pírodních vd ve vku 17-20 let zvládají formální 

operace nutné pro pochopení pednášek). O podobných pracích se ale doítáme 

i z britského prostedí. Výzkum Shayera a Adeyho (1981) sledoval schopnost používat 

formáln logické operace u trnáctiletých žák. Tyto a další obdobné studie však vedly 

ke zpochybnní Piagetova pedpokladu o pedazenosti biologického zrání organismu 

vývoji kognice. Napíklad výzkum Shayerv ukázal, že naprostá vtšina žák (v jeho 

výsledcích šlo o 75%) ve vku trnáct let setrvává na úrovni operací konkrétních, akoli 

podle Piagetovy teorie by se v tomto vku mli nacházet již ve stadiu kvalitativn 

vyšším. 

Krom polemiky s tvrzením o pedcházení biologického vývoje vývoji 

kognitivnímu, bývá Piagetovy také vytýkáno, že opomíjí sociokulturní souvislosti, 

ve kterých se proces uení odehrává a též vliv dalších osob, které do tohoto procesu 

zasahují jako zprostedkující initelé. Kritiku Piagetova díla v naší práci ale nebudeme 

detailnji rozebírat. Obratíme pozornost k jeho myšlenkám a pínosm pro oblast 

vzdlávání. 

Piaget se ve svém bádání snažil proniknout k co nejpesnjší pedstav 

o mechanismech a nástrojích dtského myšlení. Zkoumal, jak si dít na základ své 

zkušenosti utváí vlastní vysvtlení pro porozumní uritému problému nebo situaci. 
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Ve své evoluní koncepci poznávacích proces poukázal na spojení mezi strukturami 

myšlení a organismem jedince. Rzné úrovn myšlení vidl jako vyplývající 

z biologické úrovn organismu. Vývoj (nejen poznávacích proces, ale i fyziologický, 

organický) chápal jako promnu struktur z kvalitativn „nižších“ úrovní na úrovn 

„vyšší“. Jeho vývojový model je oznaovaný jako geneticko-strukturální, nebo 

pedpokládá, že struktura vyšších úrovní má vždy své koeny v úrovních pedešlých. 

U poznávacích proces spatoval Piaget princip jejich promny v „opravování“ díttem 

bžn užívaných schémat pod vlivem nových, každodenních zkušeností. 

Na poli pedagogiky mly tyto Piagetovy myšlenky silný vliv napíklad 

na konstruktivistické teorie pracující s pojmem prekoncept7. Konstruktivistické pístupy 

obecn mžeme charakterizovat jako odkazující se na Piagetovo dílo, nebo vycházejí 

z jeho tvrzení, že poznání není získáváno pasivn, ale žák jej utváí vlastní mentální 
aktivitou. Pupala a Osuská (2000) ve své stati o odkazech konstruktivismu oznaují 

podporování samostatné kognitivní aktivity žáka za klíový, v pedagogickém 

konstruktivismu jediný obecn akceptovaný princip. 

Na píkladu didaktik zabývajících se prekoncepty se pokusíme dopad Piagetových 

myšlenek do oblasti vzdlávání ukázat konkrétnji. Ústedním zájmem tchto pístup 

je totiž promna spontánního chápání skutenosti žáka (poznatk prekonceptuálních) 

na poznatky experimentální („vdecké“), prezentované a vyžadované kulturou školy. 

Vzhledem k tomu, že Piaget se snažil pronikat k samotným mechanismm 

konceptualizace a popsal procesy, pomocí nichž vzniká v kognitivních strukturách 

dítte poznání, vnímáme zde pímou souvislost jeho díla s otázkami nabývání školních 

poznatk. 

Pístupy pracující s prekoncepty respektují fakt, že žák si nové poznání neosvojuje 

samo o sob, ale musí je integrovat do svých již existujících kognitivních schémat, které 

má k dispozici. Tato schémata musí ásten rozbourat, reorganizovat, nové informace 

zpracovat v závislosti na dívjších poznatcích a dovolit, aby do stávajících 

kognitivních struktur vstoupily nové poznatky vnjšího svta. Piagetovou terminologií 

bychom zde hovoili o vyvažování mechanism asimilace a akomodace, které jsou 

za promování mentálních struktur zodpovdné. Cítíme zde i odraz geneticko-

strukturálního vývojového modelu. Z hlediska teorií zabývajících se prekoncepty totiž 

nové poznání reprezentující strukturu „vyšší“ úrovn, nemže vzniknout jinak, než že 

vyrstá z úrovn „nižší“ (prekonceptuální). 
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K tomuto uime ješt jednu poznámku. Vznik nových poznatk, kognitivních 

nástroj i struktur v mysli dítte si ale nelze pedstavovat jako jejich automatické 

vynoení v hotové podob. Nové úrovn poznání vznikají v kognitivním systému 

jedince postupn, na základ zpracovávání, pozmování i „opravování“ výchozího 

poznání a zkušenosti. Pro konstruktivistické didaktiky pracující s prekoncepty z toho 

plyne, že nejde jenom o výsledek v podob „rozbourání“ empirických pedstav dítte 

a jejich nahrazení pojetím vdeckým, ale jde o procesy, ve kterých se tato promna 

odehrává. 

Konstruktivistické didaktické pístupy jsou však jen jednou vybranou oblastí, 

kde mžeme vliv Piagetových myšlenek na školní výuku doložit. Obecn mžeme 

o praktickém dopadu jeho teorie na vzdlávání íci, že obohatila tradiní formy školní 

výuky o prvek vlastní žákovské aktivity a podnítila otázky kolem míry vyváženosti 

pasivních a aktivních zpsob pedávání poznatk. 

1.2.2  Vliv Vygotského teorie na školní výuku 

V díle Vygotského nacházíme do urité míry odpovdi na otázky související 

s nedostatky, které jsou vytýkány teorii Piagetov. Jak jsme to již naznaili, 

jde o sociokulturní aspekty kognitivního vývoje. Ve vztahu k teoriím uení pinesla 

Vygotského práce radikální posun od individualistického zamení na uícího se žáka 

k perspektivám sociokulturním. Vygotského teorie penesla centrum pozornosti 

ke zprostedkujícím initelm, kteí proces školního uení (a kognitivního vývoje 

obecn) ovlivují. Klíovým pojmem takto orientovaného pístupu k uení 

je psychologický nástroj. Jsou jím rozumny rozliné mentální dovednosti v rámci 

fungování kognitivního systému jedince, které vznikají zvnitnním kulturn daných 

nástroj symbolických. Patí sem všechny zdroje gramotnosti – nap. písmo i jiné 

grafické znaky, matematické vzorce...atd., ale i jiné, s literární gramotností nesouvisející 

symboly, užívané nap. v komunikaním procesu. Psychologické nástroje, stanou-li 

se souástí kognitivního systému, umožují lovku jinak nakládat (ve smyslu 

zvládnout, ovládat; v anglickém vyjádení – to master) s vlastními psychickými 

funkcemi jako je vnímání, pam, pozornost apod. Adekvátní formy a momenty, 

kdy a jak jsou tyto nástroje používány, jsou kulturn podmínné. 

Práv tato skutenost vnáší do výuování nutnost zamyslet se nad školní tídou 

jako skupinou, kde se setkávají nositelé systém psychologických nástroj odlišné 

úrovn. V tomto smyslu nemusí jít pouze o odlišnosti národnostní i etnické, ale jde 
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o individuální rozdíly mezi žáky, které vyplývají z kulturního prostedí rodiny. Taktéž 

škola prezentuje uritý typ kultury, který žáky nutí pijmout pro n nový systém 

psychologických nástroj. Obtíže s uivem v pípad mnohých žák z tohoto pohledu 

pak asto nesouvisejí s obsahovou nároností dané látky, ale s nedostatkem potebných 

kognitivních strategií a metakognitivních dovedností (Kozulin 1998). Dostáváme se tím 

opt k problematice obecných a pedmtov specifických kognitivních dovedností 

a k zaleování výuky myšlení do školního kurikula. Z vygotskijánského úhlu pohledu 

totiž tkví podstata vyuování ve vybavování žák novými psychologickými nástroji, 
které u nich kulturn žádoucím zpsobem petváejí dosavadní, „naturální“ podoby 

jejich kognitivních funkcí. 

Vygotskij oznaoval formální, školní vzdlávání za nejdležitjší sociokulturní 

zdroj kognitivního vývoje, nebo v rámci nj dochází k intenzivnímu, systematickému 

seznamování se symbolickými nástroji. Ty vnímal jako zásadní zprostedkující initele 

vývoje vyšších psychických funkcí8 (Kozulin, tamtéž). Vlivem díla Vygotského se 

teoretické výukové modely, u nichž byly až doposud hlavním centrem zájmu otázky 

osvojování si poznatk žáky, zaaly orientovat na problematiku rzných forem 

zprostedkování uiva. 

Pímý odkaz na tyto Vygotského myšlenky nalezneme nap. v pracích Rogoffové 

(1990), v jejímž pojetí je kognitivní vývoj dáván do souvislosti s pojmy apprenticeship 

a guided participation9 nebo Wooda (1999), který hovoí o uení prostednictvím 

scaffoldingu (budování lešení, systému kognitivních opor prostednictvím uitelova 

vedení). S Vygotského teoretizacemi o mediaci bývá dáváno do souvislosti též dílo 

Feuersteinovo. Feuersteinova teorie zprostedkovaného uení však vznikla zcela 

nezávisle. Pesto ale s Vygotského sociokulturní teorií kognitivního vývoje obsahov 

souvisí a v jejím kontextu nabývá též nové významy (Kozulin a kol. 2003). Budeme 

se jimi zabývat v dalších kapitolách, kde se pokusíme nastínit vztah mezi 

Feuersteinovým pojetím zprostedkovaného uení, programem instrumentálního 

obohacování a Vygotského konceptem psychologického nástroje. 

Dopad Vygotského myšlenek do pedagogicko-psychologické praxe však 

nemžeme uzavít, aniž bychom alespo strun nezmínili ješt koncept zóny 
nejbližšího vývoje. Souvisí úzce s kritikou klasického mení inteligenního potenciálu 

a predikce budoucích možností žákova výkonu ve škole. Kozulin (2003) zde upozoruje 

na zajímavý paradox. Pvodním cílem testování inteligence bylo pedpovídat budoucí 

školní úspšnost žák. Instituce školy, jako významný iniciátor zjišování 
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inteligenního potenciálu se však postupem asu zárove stala objevitelem nestálosti 

koeficientu IQ a tedy i možnosti rozvíjení žákovského uebního potenciálu, který 

se vlivem vyuování mže promovat. Toto zjištní vedlo k vytváení alternativních, 

tzv. dynamických systém testování kognitivních kvalit. Nkteré z nich vznikly, 

podobn jako tomu bylo v pípad konceptu mediace, v pímé návaznosti 

na Vygotského zónu nejbližšího vývoje (nap. Brown &Ferrara 1985), jiné byly 

vytvoeny na Vygotského názorech zcela nezávisle (nap. Feuerstein, Rand, Hoffman, 

Miller 1979). Všem systémm dynamického testování je však spolené, že do úkolové 

testové situace vnášejí moment vyuování a uení. Nezabývají se jen aktuálním 

výkonem dítte, ale mapují rozdíl mezi poátení kvalitou výkonu a jeho úrovní 

po skonení asistované výukové fáze. 

Závrem této kapitoly uvádíme grafické schéma znázorující vztah mezi 

základními pojmy Vygotského teorie a souasnými aktuálními tématy pedagogické 

psychologie, do kterých mají myšlenky tohoto autora významový pesah. Témata 

pro naší práci podstatná jsou tun zvýraznna: 

 
 Kognitivní výuka a vzdlávání 
 Studium gramotnosti 

 

 

 Psychologické nástroje 

 

 

 Teorie L. S. Vygotského 

 

 

 Zóna nejbližšího vývoje  Mediace 

 

 

 Kritika IQ test  Zkušenost zprostedkovaného uení 
 Dynamické testování  Apprenticeship 

 Scaffolding 

 
Obr. 1: Vygotského teorie ve vztahu k souasným tématm pedagogiky a psychologie 

(pejato z: Kozulin 2003, s. 18) 



 28 

1.3  Soudobé pístupy k výuce myšlení 

Bohaté teoretické zázemí, které problematika dovedností myslet v zahraniní 

literatue v souasné dob má, obvykle dlí možnosti systematické výuky myšlení 

ve školách do tí skupin: 

– Pístupy pedmtov/oborov zakotvené (content based nebo také domain 

i subject specific approaches), které jsou vázány na konkrétní metody 

a postupy myšlenkového bádání uplatovaného v uritém vdním oboru. 

– Pístupy vázané na obecné kognitivní dovednosti (general approaches), které 

se snaží vyuovat myšlení jako samostatný pedmt formou konkrétního 

kognitivn stimulaního programu.  

– Pístupy propojující výuku myšlení s celým školním kurikulem (infusion 

approaches), které obvykle využívají teoretická východiska program pro 

rozvoj dovedností myslet a snaží se jimi prostoupit výuku všech školních 

pedmt. 

Z hlediska implementace do školního prostedí má samozejm každý 

z uvedených pístup své klady i zápory. Kritici pedmtov zakotvené výuky myšlení 

napíklad poukazují na to, že vtšina tchto pístup staví pouze na zpsobech 

uvažování uplatovaných v pírodních vdách, zvlášt pak v matematice. Limity tchto 

pístup vidí ve faktu, že experti ovládající myšlenkové strategie jednoho oboru nemusí 

nutn vykazovat vysokou kvalitu dovedností myslet i v oboru jiném. 

Do skupiny druhé spadají všechny, tzv. content-free programy, kde se pracuje 

se speciálními materiály nevyžadujícími konkrétní oborové znalosti. Obvykle bývá jako 

hlavní reprezentant této skupiny uvádno Feuersteinovo Instrumentální obohacování. 

Hovoí se o nm totiž jako o svtov nejrozšíenjším a nejvyužívanjším programu pro 

rozvoj intelektového potenciálu (Blagg 1991; Sternberg 2002; Romney, Samuels 2001). 

Na dalších místech bývají nejastji jmenovány: CoRT System Edwarda de Bona 

(1985), Filozofie pro dti Mathew Lipmana (Lipman, Sharp, Oscanyan 1980), 

Sternbergv program Intelligence Applied (1986); ve Velké Británii je dále pomrn 

populární program Top Ten Thinking Tactics (Lake&Needham 1993) nebo Blaggv 

Sommerset Thinking Skills (1988). 

V eské republice je v porovnání se zahraniím ve vztahu k tmto programm 

situace odlišná, nebo jak jsme již uvedli v pedchozím textu, samotný pojem 
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dovedností myslet se v naší odborné literatue teprve ustanovuje. K otázkám jejich 

výuky existuje v eštin pouze malé množství odborné literatury (viz nap. Fisher 2004; 

Paízek 2000; Málková 2008, 2009) a samotné programy pro rozvoj dovedností myslet 

zde zatím mnoho rozšíeny nejsou. Výjimku do urité míry tvoí, jak jsme již pedeslali 

v úvodu, práv Instrumentální obohacování a též Filozofie pro dti10, která má u nás své 

akademické zázemí na Jihoeské univerzit v eských Budjovicích. Tento program, 

který jeho autor Mathew Lipman koncipoval jako pedmt procházející napí všemi 

stupni školního vzdlávacího systému, staví na rozvoji intelektuálních dovedností 

prostednictvím filozoficky vedeného rozhovoru. Z výše uvedeného seznamu 

je v eštin též možné seznámit se s teorií Edwarda de Bona (1997, 1998). Zdá se však, 

že u nás nemá pístup tohoto autora do oblasti školní výchovy a vzdlávání prakticky 

žádný dopad. 

Tetí uvedená skupina pístup, kterou po vzoru jejího anglického názvu 

oznaujeme za skupinu „infuzní“, pedstavuje mezi zpsoby, jak zavádt výuku myšlení 

do školní praxe, stední cestu. Vznikla na základ nutnosti plynoucí ze zkušeností 

uitel, kteí zaali s ideou výuky myšlení prostednictvím kontextov nezávislých 

materiál, polemizovat (viz nap.: Burden, Williams 1998; Swartz, Parks 1994). Prvotní 

pokusy o systematické zaleování myšlení do výuky byly totiž vázány na názory 

tvrc shora jmenovaných program, kteí byli propagátory výuky myšlení v podob 

samostatného pedmtu. Nejen praktické zkušenosti uitel, ale i rzné evaluaní studie 

realizované v prbhu 80. a 90. let ukázaly (nap. Blagg 1991), že práce s kognitivn 

stimulaními programy ve školním prostedí má mnoho limit, v neposlední ad 

též organizaního a finanního charakteru. 

Infuzní pístup snažící se propojovat strategie výuky obecných dovedností myslet 

s uivem všech bžných pedmt, je cesta pro školní prostedí velmi podntná, 

je to však cesta nároná a ve své podstat znamená zmny celého školního kurikula. 

Volba pístupu k výuce dovedností myslet by se proto mla odvíjet od zvážení 

podmínek prostedí a možností osob (pedagog i žák), kterých se tato výuka bude 

týkat (Burden, Williams 1998; Burden, Nichols 2000). Na uitele jsou v tomto smru 

kladeny nároky nejvtší. Dokládají to mnohé výzkumné studie ze zemí, kde mají 

dovednosti myslet i jejich výuka ve školách již své pevné místo (z britského a irského 

prostedí nap. Baumfield, Oberski 1998; McGuinness 1999). Uvedené studie 

konstatují, že akoli jsou zdejší uitelé s teoretickou stránkou problematiky dovedností 

myslet vtšinou dobe obeznámeni, pociují velké obtíže, mají-li si vytvoit vlastní 
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systematický rámec výuky myšlení (systematic teaching framework) a stžují 

si na absenci pravidelného podprného metodologického vedení (coaching 

methodology). 

Podobné problémy mžeme potvrdit i my, na základ analýz rozhovor 

s respondentkami z naší experimentální skupiny. Jejich situace byla odlišná v tom, 

že s výukou myšlení pomocí Instrumentálního obohacování teprve mly zaít. V dob, 

kdy poskytly rozhovory pro tuto práci, mly s Instrumentálním obohacováním 

zkušenosti pouze z úvodního výcvikového kurzu, Feuersteinova metoda mla být 

v jejich škole zavedena od následujícího školního roku. Poteba metodologického 

vedení a obavy z toho, jak vlastn pracovat systematicky s tímto programem 

ve vyuování, byly v rozhovorech vyjádeny pomrn siln. Problémm, které uitelé, 

jsou-li postaveni ped úkol aplikovat program rozvoje myšlení do vyuování, musejí 

ešit, se budeme vnovat ve výzkumné ásti práce. 

 

1.4  Výuka myšlení v pedagogicko-psychologickém výzkumu 

Výzkumy, které se zabývají výukou myšlení, eší nejastji efektivitu rzných cest 

jejího uskuteování ve školní praxi. Srovnávací studie, hodnotící školní výsledky žák, 

kteí byli zapojeni do rozliných program výuky myšlení a žák, kterým se této výuky 

nedostávalo, obvykle prokazují, že výuka rozumových dovedností je pro školní výkony 

žák pínosná a efektivní. Žáci, kteí takovouto výukou procházejí, vykazují oproti 

kontrolním skupinám ve výzkumných studiích vtší pohotovost i „zrunost“ 

(proficiency) aplikovat kognitivní dovednosti v rzných úkolech a situacích 

(nap. Lipman 1985; Sternberg, Davidson 1989, Nickerson 1989 a mnoho dalších). Tyto 

studie svými výsledky také dokládají, že kvalitní a efektivní myšlení není výsledkem 

pouhého vývojového dozrávání organismu, ale závisí pedevším na výukovém vedení 

(Case 1992). Dávají tak kladné odpovdi na dotaz, pro o výuku myšlení ve školách 

usilovat. 

Také evaluaní studie Instrumentálního obohacování mluví obvykle o jeho 

úinnosti a pozitivním vlivu na školní práci žák. Metaanalýza provedená Romneym 

a Samuelsovou (2002), hodnotící všechny výzkumné studie Instrumentálního 

obohacování od poloviny 70. let do roku 2001 (celkem šlo o 41 prací) ukázala, 

že z kognitivních výkon se nejvýraznjší efektivita tohoto programu projevuje 

ve verbálních schopnostech, v usuzování a ve schopnostech percepních 
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a prostorových. Nkteré studie též shodn prokazují i zmny uebního stylu a zlepšení 

školních výsledk (Link 1991; Burden 1997; Romney & Samuels 2002). Za zmínku 

také stojí, že i uitelé vtšinou hovoí o Instrumentálním obohacování jako o programu 

pro n osobn pínosném (Weller, Craft 1983; Blagg 1991). Pozitivní reakce uitel 

mžeme doložit i našimi výzkumnými zjištními. 

Detaily z evaluaních studií Instrumentálního obohacování však nyní ponecháme 

stranou, nebo se jim budeme vnovat v pozdjších kapitolách. Zde poznatky o výuce 

myšlení ve škole shrneme pouze v obecné rovin. Budeme pi tom vycházet ze tí 

základních otázek, jimiž se kognitivní výuku snažíme vymezit. V textu již zaznlo, 

že pokud akceptujeme pedpoklad, že myšlení je možné vyuovat a uit se, pak 

vyvstávají otázky, pro, jak a které dovednosti spojené s myšlením uit? 

Posledním z tchto dotaz jsme se zabývali v kapitole o dovednostech myslet, kde 

jsme nkteré píklady pedmtov vázaných i obecných dovedností myslet již uvádli. 

Nezmiovali jsme však, že za nejdležitjší pro výuku myšlení bývají uiteli 

oznaovány dovednosti metakognitivní – popisování vlastních myšlenkových postup, 

dávání poznatk do souvislostí a uplatování poznatk i dovedností myslet 

v rozliných kontextech (Baumfield, Oberski 1998). 

Na dotaz, jak vyuovat tyto dovednosti, jsou odpovdí ti cesty, které jsme 

popisovali v  kapitole pedchozí. Buto jde o oborov vázané postupy myšlenkového 

bádání nebo o využívání speciálních program nebo o zavádní princip práce s tmito 

programy do výuky školních pedmt. Z konkrétních postup, jak vyuovat myšlení 

je v zahraniních studiích, ze kterých erpáme, uiteli nejastji uvádno podporování 

diskuse ve tíd s cílem uit žáky vnímat rzné úhly pohledu a logicky argumentovat 

a kladení takových otázek, které u žák podncují vlastní poznávací aktivity. 

Zjištní z našeho výzkumu vyznívají ve svých výsledcích v zásad obdobn. Námi 

dotazované uitelky také vyzdvihovaly kladení otázek a diskusi ve tíd jako 

prostedky, které pro rozvoj myšlení využívají. Zaznamenali jsme však, že na náš dotaz 

na konkrétní, v praxi používané zpsoby výuky myšlení, odpovídaly s uritými 

obtížemi. Tematizovat myšlení jako pedmt pro n nebylo úpln bžné. 

Na otázku pro vyuovat myšlení odpovídáme pomocí shrnutí z rozsáhlého 

pehledového díla o výuce dovedností myslet, z knihy Devoloping Minds, kde jsou 

závry významných prací vyjadujících se k tomuto tématu, formulované ve tech 

bodech (Costa 2001, s. 275): 
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– Uení je proces, který ze své podstaty vyžaduje pemýšlení (nap. McPeck 

1981; Glaser 1984 a další). 

– Výzkumn se potvrzuje, že bžná pedmtová výuka asto ve svém výsledku 
dovednosti myslet nepináší (nap. Glaser 1941; Newmann 1990 a další). 

– Vtšina žák a student nevykazuje sama od sebe dobrou schopnost 
využívat efektivní strategie dovedností myslet a to jak v oblastech 

formalizovaných školních úkol, tak v oblastech mimoškolních (nap. Perkins 

1985; Nickerson 1989; Siegler 1998 a další). 

Pro kladnou odpov na dotaz pro výuku myšlení ve školách zavádt, hovoí 

i fakt, že uiteli a vtšinou i žáky je jeho systematické rozvíjení hodnoceno jako 

pozitivní fenomén. Costa to v citované publikaci dokládá adou výrok, z nichž 

vybíráme: „...teaching thinking skills is worth doing, then, not only because it is 

necessary but also because it can be done effectively and it produces valued results“ 

(2001, s. 276). Uitelé také reflektují nkteré kladn prožívané zmny, které u nich 

orientace na kognitivní pístup k výuce vyvolala. Mezi nejvýraznjší z nich adí 

penesení pozornosti k jiným aspektm výuky a procesu uení, než díve (Baumfield 

2005). Jde o posuny ve zpsobech kladení otázek a o vtší soustední se na obsah 

žákovských odpovdí. Tato témata se ukázala výraznými i pi naší analýze uitelských 

reflexí zachycujících vlivy vyvolané zkušeností s Feuersteinovým programem. 

 

SHRNUTÍ 
Pedchozími kapitolami jsme se snažili ukázat, že kognitivní výuka je komplexní 

fenomén, ešící jak teoretickou, tak praktickou stránku výuky myšlení ve škole. Vedle 

proudu kognitivní psychologie, která podnítila její vznik, jsme vnovali prostor dílu 

J. Piageta a L. S. Vygotského, jejichž názory na vývoj dtského myšlení významn 

pisply k formování kognitivn orientovaných pedagogických pístup. 

Z Feuersteinova díla, kterým se budeme v dalších kapitolách zabývat podrobnji, jsme 

doposud zmiovali jen Instrumentální obohacování. To jsme strun pedstavili jako 

nástroj pro rozvoj dovedností myslet. Abychom tento program zasadili do širších 

teoretických souvislostí, zabývali jsme se definováním dovedností myslet a vymezením 

nkterých, pro Instrumentální obohacování podstatných, myšlenkových operací adících 

se k metakognici (vhled a transfer) a kritickému myšlení (usuzování, analýza/syntéza, 

hodnocení). Dovednosti myslet jsme vymezili jako takovou kvalitu myšlení, která 
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se v kontextu, v nmž se odehrává, vyznauje svou dokonalostí a pohotovostí. Uvedli 

jsme také nkteré píklady obecných i pedmtov vázaných kognitivních dovedností. 

Závrem jsme shrnuli výzkumné poznatky odpovídající na otázky pro, jak a které 

dovednosti myslet vyuovat. Z nich vyzdvihujeme zejména reflexe uitel hodnotící 

zmny, které u nich práce s myšlením jako se samostatným pedmtem vyuování 

vyvolala. Než však pistoupíme k detailm našeho výzkumu, který se tímto tématem 

zabýval, je teba podrobnji popsat propracovaný teoretický systém Reuvena 

Feuersteina. 
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2.  FEUERSTEINOVO DÍLO A JEHO DOPAD DO PEDAGOGICKÉ 
PSYCHOLOGIE 

V nadcházející kapitole se pokusíme piblížit teorii izraelského profesora Reuvena 

Feuersteina s ohledem na její dopad na soudobé chápání proces uení, vyuování 

a nahlížení na možnosti rozvoje kognitivního potenciálu lovka. Pro poslední 

jmenované téma pedstavuje Feuersteinovo dílo významný myšlenkový poin s velkým 

teoretickým vlivem i praktickým dopadem. Nám pjde pedevším o to, ím mže být 

jeho teorie prospšná uitelm pro jejich vyuování. 

V kapitole o vlivu Piagetova teoretického systému na procesy školního vyuování, 

jsme vyzdvihovali samostatnou poznávací aktivitu žáka. Když jsme hovoili o pínosech 

Vygotského, soustedili jsme se na sociokulturní aspekty uení, na osvojování 

si kulturn daných symbolických nástroj. U Feuersteina se dotkneme obou tchto 

témat, náš hlavní zájem však bude zamen na úlohu osob, které vstupují jako 

zprostedkující initelé do proces interakce mezi díttem a jeho prostedím. Nejprve 

se budeme Feuersteinovým pínosm vnovat po stránce teoretické a výkladové, 

abychom dále mohli navázat konkrétní problematikou aplikace jeho díla do praxe, 

cílen ve vztahu k uitelm. Na samý úvod se však pokusíme nastínit Feuersteinovo 

rozsáhlé dílo v širších pedagogicko-psychologických souvislostech. 

Jeho teoretická práce nachází své pevné místo v diskusích o vzájemném vztahu 

vývoje a uení. Toto téma mžeme oznait za jádro Feuersteinova vdeckého zájmu. 

Pi bližším zkoumání zde nacházíme nkolik styných bod, u nichž nelze pehlédnout 

souvislost s myšlenkami Vygotského. Nechceme zde Feuersteina prezentovat jako 

Vygotského žáka nebo následovníka, kterým zajisté není, tím spíš, že uitelského 

vedení a vdecké prpravy se Feuersteinovi v mládí dostalo od J. Piageta a A. Reye. 

Chceme ale ukotvit jeho názory v kontextu psychologických diskusí, týkajících 

se vzájemného ovlivování uení a vývojového dozrávání kognitivních struktur. 

Budeme-li vycházet z teoretizací Vygotského, mžeme vztah vývoje a uení 

rozdlit do tí skupin (in Kozulin 1999; 2003). První skupinu pedstavuje model, 

kdy vývoj uení pedchází. Je to pozice tradin reprezentovaná dílem Piagetovým, 

který uení i vývoj vnímá jako procesy na sob v zásad nezávislé. Uení zde mže 

z vývojových pokrok tžit, ale ne je podmiovat nebo jinak ovlivovat. 

Druhou skupinu pedstavují teorie, kde uení i vývoj jsou chápány jako procesy 
se vzájemnou koincidencí. Jsou nazírány jako pekrývající se, vzájemn 
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korespondující, probíhající simultánn. Vývojové dozrávání kognice se zde, jako 

v pedešlé skupin, ale ídí svými biologickými zákonitostmi, které nemohou být 

prostednictvím uení mnny. 

Tetí skupina je charakteristická tím, že vývoj i uení považuje za procesy 

nezávislé, souasn ale oboustrann se podmiující. Uení zde stimuluje vývoj a ten 

naopak psobí jako facilitátor uení. V rámci tohoto pojetí je role uení pro vývoj 

kognitivní struktury dítte chápána jako velmi podstatná, uení zde nelze 

od vývojových proces oddlovat. Každé nové osvojení si, teba i specifických 

dovedností, je zde podmínno obecným vývojovým pokrokem. 

Vygotskij vyleuje tyto ti skupiny se zámrem kritického vymezení se vi nim 

a formulování vlastního, tvrtého úhlu pohledu, kde uení vývoj pedchází. Dle nj 

je uení od prvního dne života každého lovka zásadní aktivizující initel proces 

vývojových. 

První pekryv Feuersteinova pístupu s pístupem Vygotského mžeme spatovat 

již v tom, co bylo práv eeno – v názorech na aktivizaci vývojových proces 
prostednictvím uení. V pojetí obou autor se uení (nejen formalizované, školní, ale 

i uení od nejranjšího vku) odehrává vždy v závislosti na dvou faktorech: 

1) na aktuální vývojové úrovni dítte; 2) na potencialit uit se a vyvíjet se. 

Dostáváme se tak ke dvma úrovním výkonu dítte. První pedstavuje jeho samostatná, 

dosavadním vývojem podmínná, aktivita, druhá vychází z úrovn potenciálního 

výkonu, kterého je dít schopno dosáhnout s asistencí dosplého (jde o oblast 

Vygotským definovanou jako zóna nejbližšího vývoje). Vygotského tezi, že uení 

vývoji pedchází i jej aktivizuje, je proto nutné chápat (podobn jako v pípad 

pístupu Feuersteinova) vždy v tomto kontextu. Je to proces, který navozuje zmny, jež 

podporují mentální vývoj. 

Vygotskij ale zárove upozoruje, že kognitivní vývojové posuny nelze považovat 

za automatický produkt jakéhokoli uení. Souvislost mezi tmito dvma procesy 

popisuje jako dynamický vztah, kde urité formy uení mají potencialitu pispívat 

k mentálním vývojovým pokrokm více než jiné. Toto je další názorový moment, 

v nmž se oba probíraní autoi shodují. I Feuerstein je pesvden, že ne všechny 

procesy uení mají obecný, nespecifický vývojový efekt. Feuerstein jde v tomto smru 

o krok dále než Vygotskij v tom smyslu, že krom teoretického pispní nabízí 

i aplikovaný soubor kognici stimulujících uebních materiál. 
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Tetí výrazná souvislost Feuersteinova díla s myšlenkami Vygotského spoívá 

ve zmínné formulaci potenciálního mentálního prostoru, chápaného ve smyslu urité 

kapacity každého jedince dosahovat vyšších výkon, než jaké by odpovídaly jeho 

aktuální vývojové úrovni. Je to téma, z nhož se zrodily dynamické pístupy k mení 

kognitivních schopností. 

Pro výkladovou strukturu této práce a pro úely popisu rozdlíme Feuersteinovo 

dílo do pti oblastí: 

– první z nich je tvoena teorií strukturní kognitivní modifikovatelnosti 
(Structural Cognitive Modifiability, SCM), konceptem hlubokého osobního 

pesvdení a víry, že lovk má, bez ohledu na rzné pekážky, potencialitu 

rozvíjet a mnit (modifikovat) svj kognitivní systém; 

– druhou oblastí je teorie zkušenosti zprostedkovaného uení (Mediated 

Learning Experience, MLE), teorie vyplývající z rozlišení uení pímého (direct 

learning v piagetovském smyslu) a uení zprostedkovaného vlivem jiných osob 

(mediated learning); 

– tetí je téma kognitivní mapy (Cognitive Map), což je teoretický koncept 

umožující analyzovat veškeré mentální procesy s cílem podchytit rzné 

kognitivní deficity; 

– tvrtá oblast se týká pedagogicko-psychologické diagnostiky, konkrétn 
dynamických pístup k testovému mapování kognitivního potenciálu 

a schopnosti uit se. Ve Feuersteinov díle získala svou aplikovanou formu 

v testové baterii The Learning Propensity Assessment Device, LPAD (Feuerstein 

a kol. 1979); 

– pátým pínosem je kognitivn stimulaní program Instrumentální 
obohacování (Instrumental Enrichment Program,  Feuerstein a kol. 1980), který 

vedle LPAD pedstavuje druhý nástroj aplikace výše uvedených teorií do praxe. 

Na tomto míst je nutné pedeslat, že jedním z cíl našeho výzkumu bylo zjistit, 

nakolik uitelé obeznámení s Instrumentálním obohacováním, vnášejí vdom 

teoretické principy tohoto programu do svých vyuovacích hodin, nakolik je vnímají 

jako pro svou práci užitené a uplatnitelné. Tyto otázky jsme se snažili rozkrýt 

analýzami rozhovor. V následujícím textu se proto budeme principm práce 

s Instrumentálním obohacováním vnovat detailnji i v teoretické rovin. Dotkneme 

se všech shora uvedených témat, s výjimkou dynamického testování. 
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2.1  Teoretické pilíe Feuersteinova díla a okolnosti jejich utváení – 
historie i souasnost 

Avizovali jsme již, že Feuersteinovo dílo je velmi rozsáhlé. Pro pehlednost 

našeho výkladu jsme jej rozlenili do pti tematických celk. Musíme však uvést, 

že se jedná o rozdlení ist úelové. Všechny jednotlivé ásti tohoto širokého systému 

jsou totiž vzájemn provázané. Feuersteinovy teoretické názory i formy jejich praktické 

aplikace pedstavují dkladn propracovaný a vnitn siln koherentní systém, kde není 

možné porozumt dílím subsystémm bez znalosti a chápání celkového kontextu ástí 

ostatních. Ve stedu této teorie je zájem o lovka a jeho schopnosti rozvoje a rstu. 

Je to koncept, který se filozoficky obrací k otázkám víry v možnosti pekraovat rzné 

limity, pekážky a nedostatky na cest osobního rozvoje každého lovka. Na poli 

vdeckém pak vstupuje do diskuse o vztahu vrozenosti a vlivu prostedí. Promítá 

se do nj nejen vdecké uvažování, ale i životní zkušenosti, kulturní zázemí 

a v neposlední ad i osobitý osobnostní portrét jeho autora. Blízká Feuersteinova 

spolupracovnice Ruth Burgess jeho dílo popisuje jako: „...synthesis of Judaic though, 

social psychology, developmental psychology and classical tenets first proposed 

by other seminal thinkers, such as Socratics“ (2000, s. 3). 

Pokusíme se nyní piblížit významné souvislosti a okolnosti mnohaleté cesty, 

na které se Feuersteinv vdecký pístup formoval. Pedesíláme ješt, že náš výklad 

se bude pohybovat pedevším po dvou základních liniích: 

– po linii víry v potencialitu lovka probouzet v sob vnitní tendenci ke zmnám 

a promovat tak struktury svých poznávacích funkcí (teorie strukturní 
kognitivní modifikovatelnosti); 

– po linii zájmu o úlohu druhých lidí, kteí do tohoto procesu zvnjšku vstupují 

(teorie zkušenosti zprostedkovaného uení). 
Dále zmíníme samozejm i oba aplikované systémy výše uvedených teorií do oblasti 

pedagogiky a psychologie. Nastíníme nejen historické vlivy a okolnosti tvorby 

Feuersteinova díla, ale dotkneme se i nkterých aktuálních souvislostí. 

Z historického hlediska sahají koeny zrodu teoretických východisek 

Feuersteinova díla do období druhé svtové války. On sám ve svých vzpomínkách11 vidí 

pvodní vlivy na svj filozofický pístup k životu a na formulaci teorie strukturní 

kognitivní modifikovatelnosti v ortodoxním židovském rodinném zázemí a v zážitcích 

z pracovního tábora v Transylvánii, kde byl za války jako rumunský Žid vznn. 

Doznává, že tyto strastiplné zážitky jej pivedly k úvahám o schopnosti lovka 
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adaptovat se, hledat a vytváet si podmínky pro život. „Uncertainty or disequilibrium 

leads one to plan, anticipate, and to create conditions of life which are adaptable 

in states of oppression“ (Feuerstein in Burgess 2000, s. 5). 

Dalším významným zdrojem zkušeností, který ml vliv na Feuersteinovu 

vdeckou myšlenkovou dráhu, se stala jeho poválená spolupráce s organizací Youth 

Aliyah, jejímž posláním v dob války byla innost zamená na pomoc židovským 

dtem. Po válce se pak tato organizace podílela na budování nového židovského státu, 

kde se zamovala pedevším na podporu v oblasti školství. Feuerstein byl díky Youth 

Aliyah poslán do Jeruzaléma, kde ml studovat na první zdejší pedagogické fakult 

(Teachers’ Training College - Seminar). Již v této dob se oste stavl proti 

behavioristickému paradigmatu nazírajícímu proces uení jako pouhou odpov jedince 

na psobící podnty. „Already I was too sophisticated and had too many successfull 

experiences as a mediator to accept such things. I knew humans were not simply 

registers of things...“ (tamtéž, s. 6). V téže dob se zaal také intenzivn vnovat práci 

s dtmi a adolescenty, kteí pežili holocaust. Všímal si, že pedagogická práce s nimi 

pináší pozitivní výsledky, pokud je tmto dtem a mladým lidem pedáván systém 

tradic, víry a pocitu kulturní sounáležitosti. Tyto klinické poznatky u nj vedly 

k úvahám o dležitosti procesu transmise hodnot a nástroj kultury ve vztahu 
k vývoji poznávacích funkcí. Zaal také uvažovat o limitech klasického testování 

inteligenních schopností. Bylo to v dob na pelomu 40. a 50. let, kdy se ale Feuerstein 

ješt psychologické práci intenzivn nevnoval. Sám doznává, že se myšlenkov stále 

pohyboval mezi filozofií, psychologií a religionistikou, než uposlechl vnitní potebu 

zamit se výhradn na jednu oblast. 

Životní okolnosti jej dále vedly do Švýcarska, kde nasmroval jeho pozornost 

ke studiu psychologie Carl Gustav Jung. Nakonec se Feuerstein rozhodl pro psychologii 

kognitivní a odjel do Ženevy, kde se stal žákem Jeana Piageta. Mžeme íci, že tímto 

momentem zaíná jeho skutená vdecká psychologická dráha, nebo u Piageta 

se mu dostalo odborného vedení, pi kterém si osvojil metodologické postupy tvorby 

výzkumných projekt, seznámil se s klinickými metodami sbru dat zamenými 

na kognitivní procesy a vstebával i akademický zpsob práce se získanými 

informacemi. Z Piagetova vlivu pipisuje nejvtší pínos seznámení s jeho vdeckým 

modelem systematického bádání a se zpsoby dotazování pi operaních zkouškách 

bhem zkoumání kognitivních funkcí. 



 39 

Feuersteinovy názory na otevenost poznávacího systému ke zmnám 

a pesvdení o vlivu sociálních interakcí na kognitivní vývoj však byly s Piagetovou 

pozicí, obhajující fixn daná vývojová stádia, nesluitelné. Definitivní rozchod Piageta–

uitele a Feuersteina–žáka nastal v dsledku navázání Feuersteinovy výzkumné 

spolupráce s André Reyem, jehož náhled na utváení kognitivních struktur 

s Feuersteinovým v mnohém korespondoval. Tato spolupráce byla iniciována opt 

vlivem aktivit organizace Youth Aliayh, která se na Feuersteina obrátila s žádostí 

o participaci pi složitém procesu integrace židovských dtí z Maroka do kulturního 

prostedí Izraele. Pro Feuersteina znamenala tato práce hledání odpovdi na otázku, 

zda tyto dti, vykazující v inteligenních zkouškách enormn nízký kognitivní 

potenciál, mohou své poznávací schopnosti zmnit, rozvinout. V tomto moment 

se zaala poprvé rodit s vdeckou systematiností teorie strukturní kognitivní 

modifikovatelnosti. O Feuersteinov a Reyov výzkumné práci s marockými dtmi, 

která probíhala v letech 1950-1954, se doítáme ve studii nazvané „Children of Mellah“ 

(1957, 1958, in Feuerstein a kol. 1980). 

V 50. letech 20. stol. Feuerstein oteven vystoupil s kritikou namíenou proti 

klasickým inteligenním testm. Bylo to nejen vlivem práce s marockými dtmi, ale též 

s jinými národnostními menšinami v Izraeli (nap. s jemenskými i ruskými Židy). 

Postupn dospíval ke zjištní, že lidé, kterým se dostalo zprostedkování kulturních 

hodnot své skupiny, se na nové prostedí adaptují lépe a v neznámých situacích 

se orientují rychleji než ti, kteí pocit kulturní pináležitosti nemají. Na základ 

klinických zkušeností s dtmi, adolescenty a jejich rodinami z rzných minorit zaal 

koncipovat svj pojem kulturní deprivace, který vymezil jako stav ztráty tradic, zvyk 

a pocitu pináležitosti ke kultue, do níž lovk svým pvodem patí. Ve svých úvahách 

došel Feuerstein k názoru o zásadním významu „vstebání“ kulturních hodnot 

pro dobrou schopnost adaptace a využívání kognitivního potenciálu v rzných situacích 

a kulturních kontextech. Poznatky z práce s kulturn handicapovanými jedinci jej také 

utvrzovaly v pesvdení o významnosti druhých osob, které dané kulturní hodnoty 

a nástroje aktivn pedávají. Z tchto zdroj se zaala formovat první podoba teorie 

zkušenosti zprostedkovaného uení. 

Pvodní behavioristické schéma procesu uení (S-R) Feuerstein odmítal již dávno. 

Nyní transformoval i Piagetv vzorec S-O-R. Ten sice již bere v potaz vývojovou 

úrove a celkovou nastavenost jedince na daný podnt zareagovat, ale stále ješt 

pedpokládá, že lovk se uí na základ pímého kontaktu s prostedím. Feuerstein 
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tento vzorec pevedl do podoby S–H-O-H–R, kde písmeno H oznauje lovka 

(human), který zde psobí jako zprostedkovatel podnt z okolí i pomocník 

v následném nakládání s nimi. Jde o výchozí schéma teorie zprostedkovaného uení. 

(podrobn v kapitole 2.1.3) 

asov umisuje Feuerstein postupné utváení své mediativní teorie do období let 

1954 – 1970. Ve stejném asovém horizontu získávala svou podobu a výsledný název 

i teorie strukturní kognitivní modifikovatelnosti. Za zlomovou událost považuje 

Feuerstein konené definování dimenzí kognitivní mapy (viz kapitolu 2.1.2) 

a dotvoení souboru kognitivn stimulaních materiál pod názvem program 
Instrumentálního obohacování (v obou pípadech jde o rok 1970). Stejn 

tak diagnostická testová baterie pro zjišování potenciality uit se (LPAD) získala svou 

výslednou podobu na samém sklonku 60. let. 

Mžeme tedy shrnout, že prapvodní myšlenkové inspirace Feuersteinovy 

vdecké práce spolen vyrstají z koen sahajících do období jeho ženevských studií 

u Piageta. Následn se jeho názory formovaly pod vlivem intenzivní práce 

s minoritními skupinami vykazujícími silné kognitivní handicapy a adaptaní potíže 

v prostedí nové kultury. Šlo o klinickou i výzkumnou práci zamenou na sbr dat 

o kognitivních výkonech tchto lidí, s cílem následn najít cesty, jak kognitivní deficity 

pekonávat a usnadnit tím kulturn integraní procesy. Významný podíl v názorových 

podntech pipisuje Feuerstein ženevskému profesorovi A. Reyovi. Jednak 

na formulování teorie strukturní kognitivní modifikovatelnosti, ale zejména na práci 

na dynamických pístupech k testování kognitivních schopností. 

Díky Feuersteinov kontaktu s nkolika profesory z amerických univerzit 

(nap. New York University, Columbia Teachers’ College), kteí byli také zapojeni 

do aktivit Youth Aliyah, se v prbhu 60. let 20. stol. podailo otevít cestu jeho 

myšlenkám do Spojených stát. Feuerstein zde spolu s americkými kolegy (jmenovit: 

A. Tannenbaumem, M. Hamburgerem, M. Hoffmanovou, Y. Randem) realizoval 

rozsáhlý výzkum dokládající efektivitu Instrumentálního obohacování s kulturn 

a socioekonomicky handicapovanými adolescenty (Feuerstein, Rand, Tannenbaum 

1979). Tato výzkumná spolupráce se zásluhou organizace Hadassah-WIZO-Canada 

Research Institute (HWCRI) posléze rozšíila i do Kanady. 

První evropskou zemí, kde byla Feuersteinova práce prezentována odborné 

veejnosti, byla v 70. letech 20. století Velká Británie. Zasloužil se o to zmiovaný 

kanadský institut, v jehož úkolech bylo pedstavit Feuersteinv názorový systém 
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pedagogm a psychologm v zemích tehdejší Západní Evropy. Tato organizace 

se výrazn zasadila o výukovou a školící innost a o publikaní šíení klinických 

i výzkumných poznatk z aplikace Instrumentálního obohacování i diagnostické baterie 

LPAD. 

V roce 1993 vznikla v Jeruzalém organizace International Centre 

for Enhancement of Learning Potential (ICELP), která v souasné dob zastešuje 

veškeré hlavní aktivity týkající se šíení nebo výzkumu Feuersteinova díla. Centrum 

ICELP se zabývá pedevším (viz. www.icelp.org): 

– tvorbou metod a nástroj pro podporu rozvoje myšlení a uení; 

– výzkumným hodnocením efektivity tchto nástroj a metod; 

– publikaní a lektorskou inností zamenou na Instrumentální obohacování 

a postupy dynamického testování uebního potenciálu. 

– podporou a supervizí autorizovaných výcvikových center 12 

Pi pohledu na vývoj Feuersteinovy teorie a jejího vdeckého i praktického 

pínosu, mžeme konstatovat, že od 70. let 20. století prakticky až do dnešní doby 

má jeho práce své pevné, nemnné koncepní jádro. Vývoj zaznamenává ve smyslu 

defininího zpesování, výzkumného ovování a rozpracovávání nkterých dílích 

ástí. V 80. letech napíklad Feuerstein vytvoil a oficiáln prezentoval seznam 

deficitních kognitivních funkcí sestavený na základ parametr kognitivní mapy. 

Významné též bylo v roce 1980 vydání a mezinárodní distribuce první publikace 

detailn pedstavující program Instrumentální obohacování (Feuerstein, Rand, Hoffman, 

Miller (1980) Instrumental Enrichment: An Intervention Program for Cognitive 

Modifiability). Tato kniha velmi ovlivnila diskusi a výzkum v oblasti dovedností myslet, 

které se v té dob ve Spojených státech amerických pomalu formovaly jako výchozí 

teoretický rámec pro otázky kolem výuky myšlení, zkoumání metakognice, 

kognitivních dovedností, transferu atd. 

V historii výuky myšlení se stala velmi významnou událostí mezinárodní 

konference v Pittsburghu poádaná v roce 1984. Také Feuerstein zde prezentoval svj 

program a jeho východiska. Pro další smování pedagogicko psychologického 

uvažování znamenala tato konference oficiální nastolení tématu výuky dovedností 

myslet jako výzkumné problematiky, otevení mohutných terminologických diskusí, 

(ve své podstat trvajících dodnes), ale pedevším tato konference zdvihla masivní vlnu 

zájmu o výzkumy zamené na evaluaci praktických efekt kognitivn stimulaních 

program. Poznamenejme ješt, že krom Instrumentálního obohacování zde byly 
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pedstaveny i další, v té dob ve Spojených státech prosazující se modely, které jsme 

zmiovali v úvodní ásti naší práce – Lipmanova Filozofie pro dti a de Bonv koncept 

laterálního myšlení nacházející svou aplikaní formu v programu CoRT. 

Pro Feuersteinovo Instrumentální obohacování znamenala tato konference další 

nárst zájmu o jeho implementaci do rzných oblastí. Sledujeme-li proces jeho utváení 

a promn pvodní podoby, je patrné, že stejn jako je tomu v pípad jeho koncepních 

východisek, obsah i forma tohoto programu se od dob jeho vzniku, až na nkolik 

výjimek, píliš nepromnily. Od roku 1960 prošlo Instrumentální obohacování dvma 

revizemi, v roce 1980 a 1994. Jádro programu však zstává stále stejné, zmny 

se týkají rozšiování a obmn standardní skupiny instrument13 (Feuersteinem zavedený 

název pro jednotlivé pracovní sešity) pro využití u rzných vkových skupin. Poslední 

nejvtší inovací v tomto smru bylo sestavení souboru materiál pro dti pedškolního 

vku, uvedeného pod názvem „Instrumentální obohacování – základní soubor“ 

(Instrumental Enrichment – Basic). Veejnosti byl „Basic“ pedstaven prvním 

zácviným kurzem v roce 2005 (Pokorná 2009). V eské republice je možné seznámit 

se s touto verzí prostednictvím kurz od roku 2007. 

O evaluace programu Instrumentální obohacování panuje stálý zájem. Jeho 

úinnost bývá ovována v rozliných oblastech (viz nap. Kozulin 2009), nebo 

z pvodního uplatnní pro práci s kulturn handicapovanými jedinci se jeho užití 

rozšíilo na dti i dosplé bez ohledu na vk a intelektový potenciál. Instrumentální 

obohacování je dnes využíváno napíklad u osob s Downovým syndromem, u dtí 

s poruchami uení, u lidí po úrazech nebo organickém poškození mozku, u dtí 

s autismem, u mladých lidí trpících psychotickým onemocnním, u klient ústav 

sociální pée, ale též napíklad u dtí výrazn nadaných a v neposlední ad i u intaktní 

populace. U nás máme informace o zavádní tohoto programu do základních 

a mateských škol (bžných i speciálních) a máme též zprávy o jeho využívání pi práci 

s managery nebo uiteli (ústní sdlení nkterých absolvent kurz ve Feuersteinov 

metod). 

Feuersteinova „ideologie“ se od doby završení svého vzniku a zrání tj. od 70. let 

20. století, postupn rozšíila tém celosvtov. Dokládá to existence vysokého potu 

autorizovaných výcvikových center oprávnných k lektorské innosti zamené 

na šíení jeho kognitivn stimulaní metody i Dynamického vyšetování uebního 

potenciálu (eský název pro baterii LPAD). 
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V eské republice bylo feuersteinovské výcvikové centrum pvodn založeno 

pi Pedagogické fakult Univerzity Karlovy v Praze v roce 2000. Od roku 2009 zaalo 

fungovat jako samostatný právní subjekt pod názvem COGITO – Centrum kognitivní 

edukace, o.s. (www.centrum-cogito.cz). Jeho innost u nás je zatím výhradn spojena 

s realizacemi sebezkušenostních kurz v metod Instrumentálního obohacování. 

Dynamické vyšetení kognitivních schopností je v naší psychologické praxi zatím spíše 

výjimkou. 

S Instrumentálním obohacováním však díky výukovým aktivitám pražského 

centra pracují u nás i na Slovensku psychologové, speciální pedagogové, uitelé, rodie 

dtí s obtížemi rozliného charakteru, proškolena byla ada sociálních pracovnic 

i nkolik léka. Pojem zkušenosti zprostedkovaného uení a strukturní kognitivní 

modifikace, jako výchozí teoretické báze pro práci s Instrumentálním obohacováním, 

tak postupn proniká i do povdomí naší odborné veejnosti. Hluboká teoretická 

ukotvenost tohoto programu jej, dle našeho názoru, vyzdvihuje ve srovnání s jinými, 

obdobnými programy nebo i kognitivn ladnými výukovými pístupy, o kterých jsme 

hovoili v pedešlé kapitole, do kvalitativn jiné pozice. 

V souvislosti s tím si však dovolíme upozornit na skutenost, kterou Burden 

(2000), když charakterizuje vliv Feuersteinova díla na pedagogickou psychologii 

ve Velké Británii, pirovnává k fenoménu ledovce skrytého pod hladinou. Domníváme 

se, že tato metafora nachází svou platnost i v našich podmínkách a pravdpodobn 

i v mnoha jiných zemích. 

Inspirováni Burdenovým pirovnáním k ledovci mžeme jednotlivé ásti 

Feuersteinova díla graficky zobrazit následovn: 

 
Obr. 2 Feuersteinova teoretická východiska a nástroje jejich praktické aplikace znázornné 

pomocí metafory skrytého ledovce (pejato z: Burden 2000, s. 47; v eštin viz: 
Málková 2008, s. 23). 
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Nejmohutnjší a nejhlubší základ pro známé ásti Feuersteinova díla pedstavuje 

víra v potencialitu lovka rozvíjet se a vnímání nesmírné dležitosti kulturní transmise. 

Z tchto dvou zdroj pak vycházejí teorie strukturní kognitivní modifikovatelnosti, 

teorie zkušenosti zprostedkovaného uení a teorie kognitivní mapy, které jsou 

na obrázku zobrazeny jako stále ješt skrytá ást ledovce, plující tsn pod hladinou. 

Do všeobecného povdomí, nad vodu, pak vynívají pouze aplikované systémy – 

program Instrumentální obohacování a diagnostická baterie LPAD. 

Burden pomocí pirovnání k ledovci vyslovuje názor, že pro adu odborník 

z praxe, kteí s Instrumentálním obohacováním pracují a vtšinu Feuersteinových 

kritik, zstávají podstatné ásti ledovce skryté pod hladinou. Zvlášt kritici dle 

Burdena pistupují k hodnocení jeho díla bez porozumní hlubokým principm této 

teorie a jejich vzájemným interaktivním vazbám. V tom lze také pravdpodobn 

spatovat jednu z píin nejasností namíených na otázky kolem efektivity 

Instrumentálního obohacování (Romney&Samuels 2001; v eštin: Málková 2007, 

2008; Málková, Májová 2007). Seznámení se s tímto programem na lektorském kurzu 

totiž ješt nezaruuje skutené osvojení si interaktivních princip, z nichž jeho 

efektivita vyplývá. Stžejní je v tomto pípad dobrá obeznámenost s parametry 

zkušenosti zprostedkovaného uení (podrobn o nich budeme hovoit v kapitole 

2.1.3.2) a také pijetí výchozí teze o možnosti lovka pekonávat své nedostatky 

vnitn motivovanou promnou struktury svých poznávacích funkcí. 

Nyní proto vnujme prostor teorii strukturní kognitivní modifikovatelnosti, 
kognitivní map a zkušenosti zprostedkovaného uení, tem pilím Feuersteinova 

díla, které však spolen tvoí jeden myšlenkov provázaný celek. 

2.1.1  Strukturní kognitivní modifikovatelnost 

Tento termín, který v pedešlém textu již nkolikrát zaznl, se ve svém jádru 

dotýká tématu vývoje kognitivních funkcí a možností jejich rozvíjení a podpory 

(ze stžejních literárních zdroj jmenujme nap.: Feuerstein a kol. 1980, 1985, 2006). 

Strukturní kognitivní modifikovatelnost však nepestavuje vývojovou teorii v klasickém 

smyslu, která by pracovala s vkovou periodizací nebo se snažila o popis intelektové 

struktury typické pro uritý vývojový stupe. Jde v ní pedevším o hledání a popis 

mechanism, které utváejí strukturu kognitivních funkcí, následn též o hledání a popis 

možných cest vedoucích k jejich rozvoji a v pípad deficitního vývoje k jejich funkní 

náprav. 
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Výchozí princip kognitivní modifikovatelnosti staví na tom, že rozdíly 

ve fungování a struktue lidského myšlení, resp. intelektové kapacity lovka, mohou 

být zachyceny prostednictvím funkní úrovn schopnosti jedince mnit se, rozvíjet se. 

Práv pojem modifikovatelnost nás zde odkazuje k chápání struktury poznávacích 

funkcí jako k promnlivé kvalit, jako k procesu s možností rozvoje a rstu, 

v negativním pípad pak s tendencí k regresi a úpadku, ale rozhodn ne jako k fixn 

danému stavu. 

Teorie strukturní kognitivní modifikovatelnosti pedstavuje velmi široký, 

propracovaný a terminologicky dosti nároný aparát. Vnitní, kvalitativní promnlivost 

poznávacích struktur, prezentuje Feuerstein jako charakteristiku, která je lidem dána 

jako jejich jedinená vlastnost. Vnímá ji jako potencialitu každého lovka osvojovat 

si a budovat si nové schopnosti a dovednosti s hlavním tžištm práv v oblasti kognice. 

Adjektivum strukturní nás odkazuje k promnám poznávacích struktur ve smyslu 

navození jiných funkních modalit. Jde o kvalitativní petvoení poznávacího systému 

jedince, jež se dje v dsledku rozvíjení kognitivních funkcí. Ve schopnosti 

kognitivního rstu a promn vidí Feuerstein hlavní zdroj vývoje i zdroj uení. 
Do urité míry se tím dotýkáme problematiky pedestené již Piagetem, podle 

kterého jádro kognitivního vývoje spoívá v procesu neustálých promn, zajišovaných 

funkními mechanismy vyvažování kognitivních nesoulad a integrace nových prvk 

do poznávacího systému jedince. Pro Feuersteina zabývajícího se strukturní 

modifikovatelností je ale významné, že zmny, které tato potencialita organismu 

zajišuje, nespoívají pouze v dovednosti operovat v mysli s novými obsahy nebo 

uchopovat staré obsahy novým zpsobem, jak je tomu u Piageta, ale Feuerstein 

zdrazuje zejména dovednost využívat mentální nástroje (instruments), 

jež manipulaci s danými obsahy umožují. Tyto nástroje svou povahou utváejí 

kognitivní struktury. Ve Feuersteinov smyslu se tedy navození zmn netýká pouze 

vyšší úrovn podaného mentálního výkonu, ale pedevším získání uritých nových, 

obecných schopností, jejichž podstata tkví v kognitivní dimenzi. 

Bylo by ovšem mylné domnívat se, že teorie strukturní kognitivní 

modifikovatelnosti se zabývá lovkem pouze skrze kognici. Poznávací funkce jsou sice 

jejím ústedním zájmem, ale Feuerstein siln zdrazuje, že faktory kognitivní nelze 

oddlovat od faktor emocionálních. „Cognitive modifiability is just an aspect 

of a fundamental human modifiability in which affect constitutes the driving force.“ 

(Feuerstein 1990 in Hadji 2000, s. 25) Proto také Feuerstein, když hovoí o cílech 
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Instrumentálního obohacování, zdrazuje krom kognitivní stimulace též zámr 

probouzet emoce a citlivost k okolním podntm, které ve svém dsledku vedou 

ke kontinuálnímu procesu modifikace, v život jedince se projevujícím schopností tžit 

z rzných zkušeností. 

V našem textu se budeme dále teorií strukturní kognitivní modifikovatelnosti 

zabývat v rámci dvou stžejních východisek, na jejichž základ byla vytvoena. 

Zmiovali jsme je již v souvislosti s metaforou ledovce. Jde o: 

– hluboké pesvdení a víru v potencialitu lovka rozvíjet se; 
– vnímání významu kulturní transmise a proces mediace. 
Máme-li hovoit o víe v potencialitu lovka rozvíjet se, musíme se zde opt 

dotknout Feuersteinových osobních postoj pramenících z jeho zkušenostmi daného 

pesvdení o smyslu a realizovatelnosti myšlenek promny poznávacích struktur. 

Ve svých textech, v rozhovorech, i pednáškách na tuto svou víru asto odkazuje. 

Dokládáme to jeho slovy, která zaznla ped pti lety v Praze na mezinárodní 

konferenci vnované inkluzivní a kognitivní edukaci: 

„Víme, že lovk je mnitelný. Svobodn jsme pipustili, že pesvdení 

není vdecký pojem. Vdci nejsou rádi konfrontováni s pojmem „vím“. 

Pokud nkdo ví nebo neví, je to jeho pání, ale nevychází to z dat 

a dkaz ostatních vcí, které vdci uznávají. Pro jsme použili postulátu, 

kterému víme? Náš dvod je velmi dležitý: pesvdení je zevšeobecnno 

potebou, byla tu drtivá poteba. (...) Mj systém poteb mi pikazoval, 

abych nevyhledával omezení, ale vil, že lovk mže být zmnn. 

A dokázat to, bylo aktem pesvdení. (...) Uvili jsme v nco, co nebylo 

všemi akceptováno (a dodnes o tom mnozí pochybují) - že lovk mže být 

modifikován bez ohledu na svj vk. (...) Mluvíme o lidské 

modifikovatelnosti jako o nem, co samo o sob mže mít vliv v každém 

vku. Neexistují kritická období, jak si minulí i souasní vdci mysleli 

a myslí. (...) Vyhledávání empirických dkaz pro lidskou innost se stalo 

zásadním zdrojem naší práce pro vytváení budoucích hypotéz, 

pro sledování toho, co nám umožuje popsat prvky kognitivních funkcí (...) 

a jaký zpsob modifikovatelnosti je potebný, aby podpoil a rozvinul vyšší 

úrovn dovedností.“  (Feuerstein 2006, s. 12-13) 

(Uvádíme peklad V. Pokorné, anglický originál nemla autorka k dispozici.) 
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Teorie strukturní kognitivní modifikovatelnosti pracuje s pojmy jako je tendence 

i potencialita uit se, autoplasticita, adaptace. Feuerstein je pesvden, že bez 

ohledu na vk nebo genetické faktory lze strukturní kognitivní zmny navozovat. 

„Except in the most severe instances of genetic and organic impairment, the human 

organism is open to modifiability at all ages and stages of development“ (Feuerstein a 

kol. 1980, s. 9). 

K tomuto názoru jej pivedla nejen poválená práce s imigranty, ale také 

mnohaleté klinické zkušenosti s jedinci s mentální retardací a práce s dtmi 

s Downovým syndromem (zde odkazujeme na publikaci: Feuerstein, Rand, Rynders 

(1988): Don’t accept me as I am a její 2. pepracované vydání z roku 2006). 

Nastavenost kognitivního systému mnit se podle Feuersteina vychází z kvality proces 

mediace, jaké ml lovk možnost v dtství zažívat. Dostáváme se tím ke druhému 

stžejnímu východisku teorie strukturní kognitivní modifikovatelnosti – k transmisi 
hodnot a nástroj kultury jako hlavních determinant utváení intelektové struktury. 

V kulturním penosu vidí Feuerstein stžejní zdroj formování lidské kognice. Za 

klíový mechanismus kulturní transmise pak oznauje takové zprostedkující formy 

interakcí mezi dosplými a dtmi, které u dítte vedou k zážitkm zkušenosti 
zprostedkovaného uení. Pítomnost i absence tchto zážitk ve vývoji zásadním 

zpsobem utváí poznávací struktury a zakládá nebo naopak omezuje možnost 

modifikace kognitivního systému. 

Pomocí proces mediace a kulturní transmise Feuerstein definuje rozdíl 

mezi pojmy kulturní odlišnost a kulturní deprivace/handicap (cultural difference 

vs. cultural deprivation). Nechápe je však v tradiním sociáln psychologickém 

i kulturn antropologickém smyslu jako procesy „stetu“ odlišných spoleenství, 

ale bere je jako uritý stav struktury poznávacích funkcí. Kriterium pro odlišení 

tchto dvou pojm spoívá v míe otevenosti poznávacího systému ke zmnám 

(modifikovatelnosti). Píiny vzniku kulturní odlišnosti nebo deprivace Feuerstein 

nepipisuje ani individuálním pedpokladm jedince ani spoleenským faktorm jeho 

životního prostedí, ale kvalit zprostedkujících interakcí, které dítti poskytují jeho 

významní druzí. 

Kulturní odlišnosti jsme se již letmo dotkli v kapitole o vlivu Vygotského 

na školní výuku. Z jeho úhlu pohledu je však tento pojem spojován s utváením rzných 

systém psychologických nástroj v mysli jedince, které vedou ke specifickému vývoji 

kulturn podmínných psychologických funkcí (odkazuje zde napíklad na rozdíly 
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v poznávacích funkcích pi pamovém zpracování informací v kulturách, kde je tradice 

pedávána pouze ústn a ve spolenostech s tradicí literární; Vygotskij a Lurija 1993 

in Kozulin 1998). 

Ve Feuersteinov pojetí je kulturn odlišný jedinec osoba, která se ocitá 

v prostedí nové kultury (kulturu zde musíme chápat v nejširším slova smyslu), mže 

zde v rámci svého fungování vykazovat urité deficity v oblasti kognitivních funkcí, 

ale pedpokládá se, že je zvládne pomrn rychle pekonat a na nové prostedí 

se adaptovat, nebo umí tžit ze zkušeností i z uení. Je to jedinec, který ml ve svém 

pvodním kulturním zázemí dostatek zážitk zprostedkovaného uení (Feuerstein 

a kol. 1999). Dostalo se mu tak adekvátního zprostedkování systému hodnot 

souvisejících s kulturní identitou, zažívá pocit kulturní pináležitosti, má znalost tradic, 

forem uení a zpsob pedávání poznání v jeho kultue. 

Kulturn handicapovaný jedinec je oproti tomu ten, komu se zkušenosti 

zprostedkovaného uení v dostatené míe nikdy nedostalo. Feuerstein íká, že tito lidé 

jsou konfrontováni se svtem v modu „tady a te“, bez schopnosti používat mentální 

nástroje penosu zkušeností z jednoho prostedí i situace do jiných podmínek 

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

mu výše popsané zprostedkující zážitky související s kulturní identitou adekvátním 

zpsobem neposkytovali. V dsledku toho jeho kognitivní systém postrádá kapacitu 

tžit jak z každodenních, tak i z formalizovaných forem uení i zkušeností a není 

nastavený k adaptaci v rzných kontextech. 

Zde ale musíme ješt podotknout, že pojem kulturní deprivace se nemusí nutn 

vztahovat na lovka v pozici imigranta nebo píslušníka národnostní menšiny. 

Ve Feuersteinov pojetí mže být kulturn handicapovanou osobou kterýkoli jedinec, 

jenž z jakéhokoli dvodu neml možnost zažít zkušenosti zprostedkovaného uení 

a v dsledku toho trpí rozlinými kognitivními deficity. Mže se tedy jednat napíklad 

o mnohé dti vykazující ve škole problémy, a již v uení nebo chování. V teorii 

strukturní kognitivní modifikovatelnosti však nejde o hledání diagnóz, Feuerstein sám 

diagnózy jako takové píliš neuznává. Jde mu o podchycení aktuální struktury 

poznávacích funkcí a o snahu probouzet potencialitu každého lovka tyto struktury 

optimálním zpsobem mnit. 

Pro naši práci je teorie strukturní kognitivní modifikovatelnosti významná tím, 

že pedstavuje bazální úrove pro Instrumentální obohacování i pro zkušenost 

zprostedkovaného uení. Instrumentální obohacování, jako nástroj rozvoje 
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kognitivních funkcí a zkušenost zprostedkovaného uení, jako cesta k jeho 

uskutenní, nás mimo jiné zajímaly i proto, že jsme chtli zjistit, jaké je pesvdení 

uitel o možnostech a limitech kognitivní modifikovatelnosti pi jejich práci ve škole. 

Dovolíme si na tomto míst opt pedbhnout k našemu výzkumu a sáhnout 

do materiál získaných v rozhovorech, abychom problematiku mediace a kulturního 

handicapu dokreslili slovy jedné respondentky z kontrolní skupiny, narážející 

na význam rodinné kultury pro zprostedkování vztahu k poznání: „Tohle hodn záleží 

na tom, jak to ty dti mají dáno z domova, jak jsou od rodi vedený. Samozejm ten 

kantor to mže ovlivnit, ale peci jen jste s nima pt hodin denn, kdežto ty rodie jsou 

s nima daleko víc (...). To hrozn závisí na tom nastavení od malinka, z domova, pak i ze 

školky (...), ale to asi uitel až zas tak moc neovlivní. Trochu se to urit dá, ale ne 

v tom základu, shora tam nco sypu, ale zespoda je to poád stejný“ (KI/14, píloha II, 

s. 231). 

2.1.2  Kognitivní mapa a deficity kognitivních funkcí 

V textu již zaznlo, že náš výzkumný zámr byl soustedn na otázku využití 

princip práce s Instrumentálním obohacováním v situaci školního vyuování. Zatímco 

první pilí Feuersteinova pístupu, strukturní kognitivní modifikovatelnost, tvoí 

ve vztahu k Instrumentálnímu obohacování názorovou bázi týkající se víry promítnuté 

do osobních postoj k druhým lidem, u druhých dvou teoretických pilí tohoto 

programu, u kognitivní mapy i zkušenosti zprostedkovaného uení, se již více blížíme 

rovin praktické. V pípad zprostedkovaného uení jde o „praktinost“ behaviorální, 

v pípad kognitivní mapy jde o využití didaktické nebo diagnostické. 

Svou podstatou je totiž kognitivní mapa název pro teoretický model, který byl 

vytvoen z dvod implementace myšlenek strukturní kognitivní modifikovatelnosti 

do pedagogické a psychologické praxe. Je to nástroj, který je využitelný pi práci 

s jakýmkoli výukovým materiálem, nebo na obecné úrovni pomáhá strukturovat 

mentální procesy i výkony a pomáhá analyzovat, v jaké fázi procesu myšlení dochází 

k selhávání nebo chybování. Snaží se systematicky popsat a hodnotit úrove myšlení 

a kognitivních výkon lovka. Úelem této mapy je diagnostické podchycení úrovn 

poznávacích funkcí s cílem odhalení pípadných kognitivních deficit. Pro rozpoznané 

deficitní funkce pak slouží jako nástroj následného hledání konkrétních cest jejich 

rozvoje a nápravy. 
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U Instrumentálního obohacování má kognitivní mapa, resp. její parametry 

(viz dále) dvojí uplatnní: jednak je základem pro obsahovou strukturu všech užívaných 

pracovních sešit (promující se modality, úrove narstající složitosti, úrove 

abstrakce...atd.); za druhé tvoí též výchozí strukturu didaktických materiál, které 

úastníci kurz v této metod k pracovním sešitm obdrží. 

„Zmapovat“ procesy myšlení pomocí kognitivní mapy znamená analyzovat 

mentální výkony jedince prostednictvím sedmi stanovených parametr (detailn viz: 

Feuerstein a kol. 1980, s. 105-113; zde vycházíme z textu: Feuerstein 2000, s. 155-156): 

– obsah mentální innosti 
– modalita, v jaké se proces myšlení odehrává (slovní, íselná, obrázková, 

symbolická atd.) 

– fáze mentálního procesu (jde o teoretické rozlenní procesu myšlení na vstup-

input, zpracování-elaboraci, výstup-output) 

– kognitivní operace uplatované pi mentální innosti 

– úrove složitosti, která je dána kvantitou a kvalitou jednotlivých prvk v úkolu, 

a do které se též promítá, nakolik jsou tyto prvky jedinci již známé i zda jsou 

zcela nové 

– úrove abstrakce 

– úrove úinnosti (level of effectiveness) s jakou jedinec mentální úkol realizuje. 

Tento poslední parametr je od pedešlých kvalitativn odlišný. Jednak je všemi 

výše jmenovanými parametry ovlivován, zárove u nj hraje velkou roli 

náronost, jakou daný úkol pro jedince pedstavuje, a motivace, s jakou k nmu 

pistupuje. Feuerstein zde upozoruje na nebezpeí zamování úrovn 

výkonnosti lovka s jeho kapacitou podávat a dosahovat urité výkony. 

Náš výklad stžejních pojm Feuersteinovy teorie by zde nebyl úplný, kdybychom 

se nyní, v souvislosti s kognitivní mapou, nevnovali též deficitním kognitivním 
funkcím. Vzhledem k tomu, že nejde o téma pro naši práci prioritní, pedstavíme tento 

koncept pouze strun. Ve skutenosti se ale jedná o velmi rozsáhlou oblast, 

Feuersteinem i jeho spolupracovníky stále rozpracovávanou. Zcela pvodní myšlenkové 

zdroje pro formulaci systému kognitivních deficit, naerpával Feuerstein z prvních 

zkušeností s dynamickým vyšetováním kognitivního potenciálu v dob své spolupráce 

s A. Reyem. První oficiální publikace se tomuto systému dostalo v roce 1980 
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(Feuerstein a kol. 1980), poslední nejdetailnjší popis této problematiky nalezneme 

ve Feuersteinov monografii k Instrumentálnímu obohacování z roku 2006. 

V našem pedešlém textu jsme tento pojem již zmínili v souvislosti s kulturní 

odlišností a kulturní deprivací. Podle Feuersteina je totiž stav kulturní deprivace 

manifestován navenek, v orientaci lovka v jeho životním prostedí, práv rznými 

deficity v kognitivních funkcích. Ty vznikají v dsledku nedostatených zážitk 

zprostedkovaného uení. S kognitivní mapou pak souvisí toto téma jednak po stránce 

diagnosticko-intervenní a jednak z dvod formálního rozlenní tchto deficit, které 

Feuerstein opel o tetí parametr kognitivní mapy, tzn. o fázování mentálních proces 

na etapu vstupu, elaborace a výstupu. V duchu tohoto lenní pak popisuje deficitní 

kognitivní funkce jako vztahující se ke tem pomyslným fázím myšlení. K tomu 

je nutné podotknout, že daná kategorizace má ist formální charakter, vytvoený 

z dvodu teoretické pehlednosti. V reálu se jednotlivé kategorie samozejm vzájemn 

prolínají ve složitých vazbách. 

Feuerstein tedy hovoí o oslabených (deficient) nebo porušených (impaired) 

kognitivních funkcích na úrovni vstupní fáze mentální innosti, na úrovni zpracování 

mentálních obsah a na úrovni fáze výstupu. Opt se zde však neomezuje pouze 

na kognici, jak jsme o tom hovoili již v kapitole o strukturní kognitivní 

modifikovatelnosti. Seznam deficitních kognitivních funkcí dopluje i o kategorii 

týkající se emocionáln-motivaních vliv, jenž mentální výkony jedince v mnohém 

podmiují. Na ukázku vybíráme ti píklady z každé kategorie (Feuerstein a kol. 1980, 

s. 75n.; naše ukázka využívá eský peklad z publikace Málkové 2008, s. 60n.): 

1) Oslabené kognitivní funkce na úrovni vstupní fáze mentální innosti 
– nezetelné a povrchní vnímání informací 

– impulzivita, neplánované a nesystematické chování v situacích vyžadujících 

úsudek a zkoumání okolní reality 

– nedostatené nebo deficitní používání dvou nebo více zdroj informací zárove 

2) Oslabené kognitivní funkce na úrovni fáze zpracování 
– neschopnost vybírat relevantní oproti irelevantním klím k definování 

problému 

– nedostatené nebo deficitní spontánní srovnávací chování 

– nedostatky ve vnímání pítomnosti aktuálního problému a následn 

i ve schopnosti problém definovat 
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3) Oslabené kognitivní funkce na úrovni fáze výstupu 
– impulzivita ve fázi odpovdi (sdlování ešení problému), která ovlivuje 

charakter komunikace s okolím 

– konstrukce odpovdí na bázi pokus-omyl 

– egocentrické komunikaní modality 

4) Emocionální a motivaní faktory ovlivující kognitivní procesy 
– negativní postoje k situacím uení 

– odmítání ešit urité úkoly z dvod obav, protože jsou mu neznámé 

– nízká úrove sebehodnocení 

I z tohoto krátkého seznamu je patrné, že Feuersteinovo pojetí deficitních 

kognitivních funkcí není výtem mentálních proces a operací, se kterými obvykle 

pracuje klasická psychologická diagnostika, a které jsou s touto oblastí bžn spojovány 

(nap. induktivní a deduktivní vyvozování závr, vytváení analogií, generalizace, 

sumarizace, klasifikace a další postupy logického myšlení). Feuersteinova snaha 

o analýzu mentálních proces jde o stupe níže. Podle nj každou mentální operaci 

podmiuje ada dílích kognitivních úkon. Napíklad u klasifikace jde o systematické 

vyhledávání informací, schopnost pracovat se dvma nebo více zdroji informací 

souasn, o dovednost dané objekty nebo situace porovnávat atd. 

Deficity, kterými se Feuerstein zabývá, se vztahují k elementárním kognitivním 

úkonm. O funkcích, které obsahuje jeho seznam, proto hovoí jako o „prerekvizitách 

myšlení“ (1980, s. 71). Míní tím, že tyto funkce tvoí skutený základ pro kognitivní 

výkony jedince. Chyby v mentálních operacích podle nj nemusí být dány neschopností 

aplikovat potebná logická pravidla, ale v mnoha pípadech pramení spíše z oslabení 

tchto elementárních, podkladových funkcí (underlying functions), které podkreslují 

veškeré mentální procesy. 

Pohlížíme-li na probíranou teorii z hlediska pínos pro školní praxi, je patrné, 

že tento pístup umožuje uitelm i psychologm detailnjší vhled do obtíží dtí 

vykazujících rozliné specifické i nespecifické poruchy uení nebo chování. Práce 

s kognitivními deficity, zpsobem, jaký navrhuje Feuerstein, mže být užiteným 

podkladem pro tvorbu intervenních postup pi hledání cest pro pekovávání 

konkrétních obtíží konkrétního dítte. Zabýváme-li se tím, jaké kognitivní funkce 

má dít oslabené, mžeme odhlédnout od diagnostických nálepek typu dyslexie, 

dysortografie apod. Uitelm mže tento pístup pomoci soustedit se na zdroje 
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školních problém jejich žák, místo pouhého ešení symptom jejich kognitivních 

handicap. Jde o úhel pohledu, o kterém se však domníváme, že a není na poli 

pedagogiky nebo psychologie novinkou, není pro svou diagnostickou a intervenní 

náronost v naší pedagogicko-psychologické praxi píliš zakoenný. 

2.1.3  Zkušenost zprostedkovaného uení 

Touto kapitolou se dostáváme ke klíovému teoretickému principu Feuersteinova 

díla. Zkušenost zprostedkovaného uení je totiž hlavní výkladový koncept jeho 

nazírání na kognitivní vývoj a procesy kulturní transmise (z nejstarších nebo naopak 

nejaktuálnjších prací uvádíme jako píklad: Feuerstein, Rand, Hoffman, Miller 1979; 

Feuerstein, Klein, Tannenbaum 1999; Feuerstein, Feuerstein, Falik, Rand 2006). 

Postupné utváení teorie zkušenosti zprostedkovaného uení bylo vázáno 

na Feuersteinovu klinickou i výzkumnou práci s pestrou škálou klientely, jejíž nejvtší 

ást tvoili, jak již zaznlo díve, píslušníci kulturních minorit snažících se adaptovat 

na prostedí majoritní izraelské spolenosti. Zkušenost zprostedkovaného uení 

oznaujeme za centrální výkladový princip, nebo se dotýká všech ostatních souástí 

Feuersteinova díla. Zhuštn mžeme její klíovost shrnout do následujících bod: 

Zkušenost zprostedkovaného uení… 

– je hlavní mechanismus zakládající kognitivní struktury a emocionální 
charakteristiky každého lovka (viz kapitolu o strukturní kognitivní 

modifikovatelnosti); 

– podmiuje schopnost adaptability a míru modifikovatelnosti kognitivního 

systému (viz téma kognitivního vývoje a téma kulturního handicapu); 

– je základním mechanismem procesu kulturní transmise; 

– definuje rozdíl mezi stavem kulturní deprivace a kulturní odlišnosti; 
– pedstavuje stžejní teoretické principy pro práci s Instrumentálním 

obohacováním i s testovou baterií LPAD. 

Zkušenost zprostedkovaného uení se týká forem a kvalit mediace. Feuerstein 

se primárn zajímá o její kulturn a sociáln dané podoby v reálném život a její vazby 

k procesm kulturní transmise. Jeho dílo se tím jasn adí k proudu tzv. kulturní 
psychologie erpající z odkazu Vygotského, Leontva, Luriji a pozdji též Brunera, 

Colea, Laveové, Sharpa a dalších. 
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V obecné rovin lze íci, že zkušenost zprostedkovaného uení postihuje 

sociokulturní faktory ovlivující kognitivní vývoj a procesy uení. Lidskou kognici 

a proces jejího vývoje prezentuje jako kulturn ukotvený a specifickými sociálními 
interakcemi podmínný fenomén. Mediace je zde, ve shod s jinými kulturn 

orientovanými pístupy (nap. Cole 1995; Lave 1988; Wertsch 1997), vnímána jako 

mechanismus vyplující pomyslný prostor mezi jedincem a prostedím. Je považována 

za „pohon“ psychického vývojového rstu, za zásadní determinant charakteru 

psychických proces i lidského jednání a také za stžejní mechanismus umožující 

uchopovat lovku kulturu a její výtvory v nejširším slova smyslu. 

Feuersteina zajímá triáda dít – podnt – mediátor. V tomto bod lze spatovat 

znanou blízkost s odkazem Vygotského. Pro oba je tato triáda elementární vztahovou 

jednotkou v procesu psobení kultury na psychiku jedince. Jednoznan nejvtší 

zodpovdnost za její fungování pipisují shodn Feuerstein i Vygotskij osob 

zprostedkovatele. Zde je ale nutné zdraznit, že u Vygotského je téma mediace 

prostednictvím druhých osob úzce spjato s tématem vývoje vyšších psychických, 

zejména symbolických funkcí (higher-order symbolic functions). Jedinec v roli 

zprostedkovatele jej primárn zajímá jako nositel význam znak a symbolických 

systém dané kultury. Oproti tomu u Feuersteina je hlavní zájem soustedn na jednání 
a innost mediátorských osob. Pi zkoumání kulturn transmisivních proces jej 

zajímají strategie, techniky, postupy a dovednosti, které osoby v pozici mediátora, 

mohou využívat. Jak uvádí ve své doktorské práci Málková (2007, s. 53): „Tento draz 

je zcela pochopitelný, uvdomíme-li si, že Feuersteinovo pojetí zkušenosti 

zprostedkovaného uení a vývoje poznávacích funkcí se rodilo pedevším z poteby 

hledat zpsoby, jak tuto triádu ovlivovat a jak co možná nejrychleji mnit výchozí 

nastavení i obsah nkterých jejích ástí.“ 

Pravdpodobn z tohoto dvodu zaznamenává teorie zkušenosti 

zprostedkovaného uení výrazný praktický i výzkumný dopad do oblasti pedagogicko-

psychologického zkoumání rodiovsko-dtských vztah (viz etné práce Tzurielovy, 

nap. 1996, 1997 nebo Kleinové 1991, 1996) a etný zájem o aplikace do oblasti 

zkoumání interakcí uitel-žák (nap. Feuerstein 2000; van der Aalsvoort 1997; Skuy, 

Mentis and Mentis 1996). I pro nás byla aplikace východisek zprostedkovaného uení 

motivaním prvkem, pro který jsme na zaátku této práce uvedli, že nás zajímalo, jak 

uitelé reflektují možnosti penosu zásad praktické implementace Instrumentálního 

obohacování do vyuovacích hodin. Jinými slovy, šlo nám o zachycení prvk 
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zkušenosti zprostedkovaného uení, jako vdomé souásti pedagogického pístupu 

uitel. 

Bylo by ovšem zavádjící, kdyby náš text vyznl tak, že zkušenost 

zprostedkovaného uení považujeme za pedagogický pístup. Tím zajisté není, 

Feuerstein jej chápe jako bžnou souást vývoje, jako kvalitu, s níž se v rámci rzných 

vztah v prbhu života stále setkáváme. Domníváme se ale, že v profesionálním 

vztahu uitel–žák nebo psycholog–klient nabývá zprostedkované uení jiné intenzity 

a ve svém dsledku i efektivity, je-li realizováno vdom a systematicky. Teprve 

to z nj v pedagogickém kontextu iní skuten efektivní nástroj rozvoje dtského 

myšlení. 

Obrame však znovu pozornost k interaktivnímu trojúhelníku mediátor – obsah 

mediace (material) – objekt mediace (mediatee). Pokud jej vztáhneme na prostedí 

školy, koresponduje s didaktickou triádou uitel – uivo – žák. Tento tístranný vztah 

je podle Feuersteina výchozí podmínkou pro to, aby mohly být navozovány zážitky 

zkušenosti zprostedkovaného uení. Musí jít o pevný celek, kde hlavní odpovdnost 

za uskuteování mediativních mechanism pináleží jedinci v pozici mediátora. 

Ten by ml být schopen vytváet takové podmínky prostedí, kde dít mže zkušenost 

zprostedkovaného uení intenzivn zažívat. 

Jde o velké téma Feuersteinova díla, které jsme doposud explicitn 

nepojmenovali. Hovoí o nm jako o utváení modifikujícího prostedí (creating 

modifying enviroment; Feuerstein a kol. 2006). Snahu budovat podmínky navozující 

zkušenost zprostedkovaného uení, považuje za hlavní úkol všech odborník, kteí 

s dtmi pracují profesionáln. Neprofesionálních, bžných mezilidských vztah 

se utváení mediativních podmínek samozejm týká také, tam se ale pedávání 

zkušenosti zprostedkovaného uení obvykle odehrává neuvdomovan. 

Jsou-li mediativní mechanismy navozovány úinn, pak objekt mediace 

(dít/žák) nemže být podle Feuersteina nikdy pouze pasivním píjemcem informací. 

Tvrdí, že tyto mechanismy probouzejí vždy pozornost a aktivitu dítte zamenou 

na dosplého a obsah, který mu zprostedkujícím zpsobem pedává (viz kapitolu 

2.1.3.2, parametr zamenost a vzájemnost). Popisovaná triáda se tím uzavírá jako 

mediativn funkní celek. 
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2.1.3.1  Základní východiska zkušenosti zprostedkovaného uení 

Zkušenost zprostedkovaného uení jsme zatím prezentovali jako fenomén 

zakládající kognitivní struktury a podmiující otevenost lovka k rozvoji 

intelektového potenciálu, tak jak je to formulováno výchozími premisami strukturní 

kognitivní modifikovatelnosti. Také jsme již ekli, že zprostedkované uení pedstavuje 

mediativní typ interakce mezi dosplými (píp. staršími sourozenci nebo kamarády) 

a díttem vyznaující se uritými charakteristickými rysy. 

Obrame však pozornost k ústední otázce, na kterou se tato teorie snaží 

odpovdt, nebo chápání významu zkušenosti zprostedkovaného uení se odvíjí práv 

od ní. Tato otázka zní: Co je zdrojem individuálních rozdíl v procesu kognitivního 
vývoje? (Kozulin 1995, s. 69). Feuerstein odmítl pod vlivem svých praktických 

zkušeností tradiní tvrzení, že utváení kognice je dáno genetickými vlivy i pouze 

vlivem prostedí. Z toho, co již v textu zaznlo, jasn vyplývá, že hlavní vliv pipisuje 

charakteru interakcí, které dít ve svém prostedí od narození zažívá. Pokud tyto 

interakce nesou urité specifické kvality, zakládají zkušenost zprostedkovaného 
uení. Ve složitém procesu ontogenetického vývoje a formování kognitivních struktur 

je to dle Feuersteina faktor zásadního významu. Jeho absence ve vývoji mže vést 

k deficitm i poruchám rozmanitého kognitivního i emocionálního spektra. 

V širokém slova smyslu je zkušenost zprostedkovaného uení definována jako 

„...an interaction of he organism with its enviroment via a human mediator“ (Feuerstein 

a kol. 1999, s. 3). Neznamená to ovšem a na tuto skutenost Feuerstein drazn 

upozoruje, že by každý kontakt dosplého s díttem, zahrnující organizaci podnt 

z prostedí, mohl být považován za zdroj zkušenosti zprostedkovaného uení. Z tohoto 

pohledu by napíklad, peneseno do situace školy, mohla být jako zprostedkované 

uení vnímána každá situace výuky. To ale Feuerstein nepipouští: „Teacher should 

never function only as a mediator but should also act as the source of information 

and skills“ (1999, s. 50). Jeho rozlišování mediativních a nemediativních interakcí 

s druhými lidmi, je ve srovnání s jinými autory zabývajícími se mediací, svým 

zpsobem specifické. 

Pipomeme v této souvislosti nap. práce G. H. Meada o utváení 

sebeuvdomování a vlastního Já pod vlivem interakcí s druhými osobami 

i spoleenskými institucemi nebo práce H. Wallona, který také hovoí o vztahu 

mezi díttem a okolním svtem jako o zprostedkovaném druhou osobou. Nejvýraznji 
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se však Feuersteinova odlišnost jeví v konfrontaci s dílem Vygotského, pro kterého 

je nemediativní interakce s druhými lidmi prakticky nerealizovatelná. Zprostedkování, 

chápané jako pohon kognitivního vývoje, je u Vygotského obsaženo v každém kontaktu 

mezi díttem a dosplým. Mediativní úlohu druhých osob Vygotskij chápe ve dvou 

rovinách. První z nich je vyjádena známým výrokem o kulturní vývojové zákonitosti, 

který íká, že každá psychická funkce se ve vývoji objevuje dvakrát, na úrovni sociální 

(interpsychické) a psychologické (intrapsychické). Další rovina se týká úlohy druhých 

osob jako nositel (zprostedkovatel) význam všech prvk okolního svta povahy 

materiální i nemateriální (nap. mimické výrazy, gesta apod.). 

Pro Vygotského je navíc zprostedkování druhou osobou pouze jedním z nkolika 

zdroj mediace. Další dva zdroje urující a usmrující chování lovka vidí 

v materiálních nástrojích (material tools) a v symbolických systémech (system 

of symbols). Vztah k nim však nevnímá jako pímý, ale vždy zprostedkovaný, obvykle 

druhou osobou. Pímé psobení materiálního svta na zkušenost lovka sice pipouští, 

avšak informace, které tato kvalita interakcí pináší, nejsou pro Vygotského 

informacemi kulturními v pravém slova smyslu. 

K tomuto tématu nacházíme u Feuersteina uritou paralelu v rozlišování uení 

pímého a zprostedkovaného. Zatímco ale Feuerstein pímému uení piznává 

specifický vliv na formování kognitivních struktur (viz dále v textu), Vygotkij, 

když hovoí o kognitivním vývoji (tj. vývoji vyšších psychických funkcí), bere v potaz 

vždy jen takové psobení podnt, které je zprostedkované. Feuerstein se materiálním 

a symbolickým svtem, jako zdroji zprostedkování nezabývá, pro nj jsou nositeli 

mediace pouze druhé osoby a to ješt jen za uritých podmínek. 

Jak tedy ve Feuersteinov teorii rozlišit mediativní a nemediativní typ interakce 

s druhými lidmi? Jak v prostedí školy odlišovat výuku zprostedkující od jiné, teba 

velmi kvalitní výuky, která ale zkušenost zprostedkovaného uení žákm nepináší? 

Klí k tomu tkví dle Feuersteina v kvalitativních charakteristikách, které musí být 

dosplým, pro situaci poskytující zážitek zkušenosti zprostedkovaného uení, 

navozeny. 

Díve než se tmito charakteristikami budeme zabývat detailnji, vrátíme se ješt 

k výchozímu dotazu, tedy k hledání zdroje individuálních rozdíl v procesu 

kognitivního vývoje. Zkušenost zprostedkovaného uení zde totiž hraje výchozí roli 

pro vysvtlení skutenosti, pro dv zcela shodné kombinace podmínek vnjšího 

prostedí mohou u rzných lidí vést ke dvma naprosto odlišným kvalitám 
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ve funknosti a modifikovatelnosti jejich kognitivních struktur. Abychom toto objasnili, 

musíme nastínit Feuersteinovo dlení determinant kognitivního vývoje na faktory 
proximální a distální (obr. 3). Zkušenost zprostedkovaného uení je ve vztahu 

ke kognitivnímu vývoji vnímána jako faktor proximální, všechny ostatní vlivy 

(genetické faktory, socioekonomický status, konkrétní podnty z prostedí atd.) jsou 

považovány za determinanty distální. Na obrázku graficky znázorujeme souinnost 

tchto faktor ve vývoji a ukazujeme, že distální faktory nepsobí na utváení 

kognitivních funkcí pímo, ale jejich vliv se lomí pes kvalitu zkušenosti 

zprostedkovaného uení, které se jedinci dostávalo i dostává. 

Obr. 3  Distální a proximální vlivy zpsobující odlišnosti kognitivního vývoje (pejato z: 
Feuerstein, Klein, Tannenbaum 1999, s. 8; v eštin Málková 2008, s. 30) 

Vlivy psobící v procesu utváení lidské kognice, nás souasn pivádjí ke zcela 

nejzákladnjšímu a nejdležitjšímu principu, z njž teorie zkušenosti 

zprostedkovaného uení vzešla. Jde o rozlišení modality pímého 
a zprostedkovaného kontaktu s okolním prostedím (direct vs. mediated exposure 

to enviroment; Feuerstein a kol. 1999). Jsou to dv základní formy interakcí, dva zdroje 

vývojového utváení kognitivních funkcí, které oba mají ve Feuersteinov teorii 

pro formování kognitivního systému svj nezastupitelný význam. 

Tohoto tématu jsme se dotkli již zmínkou o Feuersteinov polemice s Piagetovým 

vzorcem S-O-R (podnt-organismus-reakce). Pro Feuersteina toto paradigma sice 

konstatuje rznou kapacitu každého lovka promovat své poznávací struktury, 

ale není schopné dát odpov na základní otázku, v em u každého jedince tkví zdroj 
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odlišné úrovn modifikovatelnosti tchto struktur. Odpov Feuerstein vidí ve vlivu 

jiných osob a prostedí kultury. Ten je u Piageta, stejn jako u významných 

psychologických smr, zabývajících se kognicí a uením (behaviorismus, kognitivní 

psychologie), zcela opomíjen nebo pinejmenším velmi podceován. 

Modalitu pímého kontaktu s prostedím, odpovídající S-R nebo S-O-R modelu, 

charakterizuje Feuerstein (1999, s. 7n.) jako zdroj uení, který je v podstat náhodný, 

vysoce pravdpodobnostní (probabilistic) a navíc tzv. „dvojit nahodilý“ (double 

randomized). Jeden zdroj této nahodilosti spatuje v psobících podntech, jejichž vliv 

na lovka postrádá systematický ád, druhou píinu pak vidí v pohotovosti a ochot 

jedince na dané podnty reagovat a nechat jimi ovlivovat svj poznávací systém. 

Typickým rysem psobení modality pímého kontaktu s prostedím je, že ke zmnám 

kognitivních struktur vede pouze jako výsledek neorganizovaných, nesystematických 

proces situaního uení. Nakolik, a jak trvale se vlivem pímého kontaktu s podnty 

kognitivní systém promní, závisí na etnosti, intenzit a celkové souhe konkrétních 

vnjších i vnitních vliv. 

Modalitu zprostedkovaného kontaktu s okolním prostedím, schematicky 

znázorovanou jako S-H-O-H-R, oproti tomu Feuerstein popisuje jako takový zdroj 

uení, kde mezi dít a objekty vnjšího svta vstupuje jiná osoba (H-human), která 

pro dít podnty vybírá, pojmenovává, popisuje, vysvtluje, tídí apod. Jde o kvalitu 

interakce, kde hlavní úlohu zaujímá zprostedkovatel. V poáteních fázích života 

zažívá dít zprostedkující zkušenosti výhradn v kontaktu s matkou (nebo jinou 

mateskou osobou), pozdji však i s dalšími rodinnými leny, posléze s uiteli i jinými 

dosplými nebo zkušenjšími kamarády. Ve svém dsledku mají zážitky 

zprostedkovaného uení dopad na struktury kognitivních funkcí i na emocionální 

charakteristiky. 

Jednoznan nejsilnjší zdroj zkušenosti zprostedkovaného uení spatuje 

Feuerstein v prostedí rodiny. Významný vliv ale pipisuje i všem ostatním 

spoleenským institucím. Zkušenost zprostedkovaného uení vnímá totiž jako 

interakci, která je siln determinována potebou každého kulturního spoleenství 

pedávat novým generacím vzorce obsahující dimenzi minulosti, pítomnosti 

i budoucnosti jejich kultury. Zdrazuje, že zprostedkující interakce jsou 

mechanismem kulturní transmise, která akoli se ve spolenosti odehrává v rozmanité 

škále rzných modalit, ústí vždy do procesu pedávání interaktivních vzorc mezi 

generacemi. 
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Pejdme tedy nyní k charakteristikám zprostedkujících interakcí, o kterých 

Feuerstein hovoí jako o parametrech zkušenosti zprostedkovaného uení. 

2.1.3.2  Parametry zkušenosti zprostedkovaného uení 

Seznam tchto parametr je sestaven z dvanácti interaktivních kvalit. Feuerstein 

k nim dospl na základ práce s kulturn handicapovanými jedinci, z jeho dl však není 

píliš jasné, jaké hlavní vlivy psobily na utváení tohoto seznamu. Pi bližším pohledu 

vidíme, že v zásad jde o kvality související pedevším se socializaními procesy 

a s podporou vývoje a utváení sebereflexe a seberegulace. Nelze se ovšem domnívat, 

že uvedený seznam je pro zkušenost zprostedkovaného uení zcela vyerpávající. 

Feuerstein sám pipouští i další situan i kulturn podmínné parametry. 

Celou skupinu rozdluje na dv ásti. Na parametry sdílené napí kulturami, 
jejichž pítomnost dává v kognitivním systému jedince základy pro strukturální 

kognitivní modifikovatelnost a na parametry kulturn podmínné. Zatímco první 

skupina je pro zkušenost zprostedkovaného uení zásadní, parametry skupiny druhé 

mohou a nemusejí být ve zprostedkující interakci pítomny. 

Pokud Feuerstein hovoí zkušenosti zprostedkovaného uení, má na mysli pouze 

takové interakce, ve kterých lze nalézt parametry zásadní, univerzální. Podle nj jsou 

ti. Jejich univerzálnost je navíc podpoena i tím, že nejsou vázané pouze na e. Akoli 

verbální modalitu zprostedkování vnímá Feuerstein jako nejpsobivjší, mohou se tyto 

mediativní kvality odehrávat i v podob gest, mimiky a dalších neverbálních prostedk. 

Tyto parametry pedstavuje (1999, s. 15): 

1. zamenost a vzájemnost 
2. transcendence 
3. zprostedkování významu 

Zbylých devt parametr popisuje Feuerstein jako závisející na kultue, individuálních 

potebách a pístupu k poznání. Patí sem (tamtéž): 

4. zprostedkování pocitu kompetence 
5. zprostedkování kontroly vlastního chování 
6. zprostedkování chování navozující pocit sdílení 
7. zprostedkování vnímání individuality a psychologických odlišností 
8. zprostedkování schopnosti vyhledávat i rozpoznávat cíle pi ešení 

úkol a schopnosti vytyené cíle dosahovat 
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9. zprostedkování schopnosti pijímat výzvy, elit novým a složitjším 
otázkám 

10. zprostedkování uvdomní si lovka jako bytosti schopné promny 
11. zprostedkování pesvdení o dostupnosti pozitivních alternativ ešení 

problém 
12. zprostedkování pocitu pináležitosti ke kultue a spoleenství 

Pedpokládáme, že z názv jednotlivých parametr je zejmé, eho se týkají. 

Bližší pozornost proto budeme vnovat pouze prvním tem, které zkušenost 

zprostedkovaného uení svou pítomností podmiují. 

Zameností a vzájemností se míní probouzení zájmu dítte o podnty, které 

mu dosplý nabízí, zprostedkovává. Primárn je zamenost vždy iniciována 

mediátorem. Jako jeden z píklad uvádí Feuerstein situaci ze školního prostedí, 

kdy uitel, který chce žákm zdraznit urité informace, využije nap. hlasové 

prostedky nebo gesta, aby upoutal jejich pozornost. Vzájemnost, která mže mít opt 

slovní nebo mimoslovní formu, pak popisuje jako jakýkoli projev ochoty dítte 

naslouchat a spolupracovat. 

Druhý parametr, transcendenci, Feuerstein vnímá jako mechanismus odvozený 

od kulturn transmisivních proces. Jeho podstata spoívá v pesahu zámr i cíl 

za hranice aktuální interakce. Na rozdíl od zamenosti a vzájemnosti jde ale 

o parametr, který je asto neuvdomovaný. Vezmeme-li opt píklad z práce uitel, 

kde obsah tohoto parametru napluje pedevším propojování dovedností a poznatk 

z momentálních uebních situací do situací jiných, mžeme jeho neuvdomovanost 

potvrdit i na základ zjištní z našeho výzkumu. Ukázalo se totiž, že uitelé snahu 

o zprostedkování pesahu uiva považují za natolik samozejmou aktivitu, že s ní 

pracují zcela pirozen, ne však cílen a vdom. 

Poslední kulturn univerzální parametr, zprostedkování významu, mžeme 

zjednodušen popsat, jako parametr dávající odpov na otázku „pro a kvli emu?“. 

Projevuje se ve všech komunikaních aktivitách, kde se dosplí snaží dítti piblížit 

hodnoty a význam inností a pomáhají mu tak utváet si osobní významy daných 

aktivit. 
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2.1.4  Shrnutí hlavních tezí Feuersteinova teoretického pístupu 

Snažili jsme se piblížit hlavní tematické linie Feuersteinovy práce a jejich 

vzájemnou propojenost. Pokusili jsme se zasadit postupné utváení teorie strukturní 

kognitivní modifikovatelnosti a zkušenosti zprostedkovaného uení do kontextu 

historických souvislostí i profesní životní cesty jejího autora. Pro Feuersteinv ústední 

zájem o kognitivní vývoj a uení ve vztahu k procesm kulturní transmise, jsme 

si dovolili jeho dílo piadit k proudu kulturní psychologie. Nkteré aspekty 

Feuersteinova pístupu jsme konfrontovali s odkazy Vygotského, nebo mezi tmito 

dvma autory lze nalézt adu názorových paralel (nap. v nazírání vzájemného 

ovlivování vývoje a uení i v názorech na zónu nejbližšího vývoje), ale i podstatných 

rozdíl v odlišném uchopování spolených témat. Zde je pravdpodobn 

nejvýraznjším píkladem odlišný pístup k mediaci. Zmiovali jsme však nap. také 

významový rozdíl v chápání pojmu kulturní odlišnost. Naším hlavním cílem bylo 

vymezit Feuersteinovy nosné myšlenkové pilíe, abychom se o tento výklad mohli 

opírat v nadcházející diskusi o Instrumentálním obohacování a v prezentaci vlastního 

výzkumného šetení. 

Mžeme shrnout, že Feuersteinovy názory jsou siln teoreticky ukotveným 

systémem, jehož koeny tvoí hluboké pesvdení o významu budování pocit kulturní 

identity pro formování intelektové struktury, rozvíjení kognitivního potenciálu, 

dovednost uit se, zakládání emocionálních charakteristik i pro schopnost adaptovat 

se na rzné podmínky životního prostedí. K pijetí této teorie je svým zpsobem nutná 

názorová shoda s vírou jejího autora v potencialitu každého lovka pekonávat rzná 

vnitní i vnjší omezení a tím rozvíjet a mnit stávající úrove svého poznávacího 

systému.  

Ústední motiv svého vdeckého zájmu, vztah vývoje a uení, eší Feuerstein 

skrze mediativní interakci dít – podnt – zprostedkující osoba. Jde o triádu, která, 

je za uritých podmínek zdrojem zkušenosti zprostedkovaného uení. Pi nahlížení 

kognitivního vývoje jako kulturn ukotveného fenoménu, je však nezbytné ješt 

zdraznit, že vliv mechanism zkušenosti zprostedkovaného uení se neomezuje pouze 

na vztahovou situaci tady a te, k emuž by soustední se na zkoumání shora uvedené 

triády, mohlo zavádt. Zkušenost zprostedkovaného uení pekrauje situaci jednoho 

konkrétního dítte a jednoho dosplého. Psobení jejích mechanism jde svou 

podstatou za aktuální moment ve smru k minulosti (pedávání kulturních hodnot 
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a tradic) i k budoucnosti (snaha o zachování kulturní kontinuity). Centrem 

Feuersteinova zájmu však není pátrání po podstat tchto mediativních mechanism. 

Zajímají ho charakteristiky, jaké zkušenost zprostedkovaného uení v interakcích 

mezi díttem a dosplým s sebou nese a formy, jakých v realit života mže nabývat. 

Uvedli jsme, že zkušenost zprostedkovaného uení pedstavuje pro Feuersteinovu 

teorii klíový výkladový princip. U tohoto pojmu proto zstaneme, abychom mohli 

dosavadní teoretický výklad ješt nkolika dodatenými poznámkami završit a tím jej 

uzavít. Chceme vyzdvihnout podstatné momenty Feuersteinova nazírání kognitivního 

vývoje, mediace, jejích aktér i jejího obsahu. V textu byla tato témata na rzných 

místech probírána, nyní je uvádíme souhrnn v následujících tech bodech. Jejich 

spoleným jmenovatelem je vždy uritý vztah ke zkušenosti zprostedkovaného uení 

(voln podle Feuerstein a kol. 1999, s. 50): 

1) V kognitivním vývoji jedince hraje stžejní roli zkušenost zprostedkovaného uení. 

Nikdy však nemže být považována za jediný významný zdroj vlivu na kognitivní 

a emocionální vývoj. Utváení funkních prerekvizit myšlení i flexibilita potebná 

k adaptaním mechanismm je vždy podmínná souinností dvou modalit kontaktu 

s okolním prostedím – uením pímým a uením zprostedkovaným. 

2) Zkušenost zprostedkovaného uení se mže odehrávat jen v interakním cyklu 

spojujícím podnt, mediátora a objekt mediace. Není-li tento trojdimenzionální 

vztah uzaven, nemohou požadované zprostedkující mechanismy reáln fungovat. 

3) Vnášení zprostedkujících zážitk do reálného života s sebou nese i adu 

osobnostních nárok. Toto téma v textu explicitn nezaznlo. Vyplývá ale z faktu, 

že zkušenost zprostedkovaného uení pedstavuje uritou kvalitu interakce, a jako 

taková nemže být nikdy popsána jako obecný návod, který by bylo možné 

aplikovat stejným zpsobem ve všech situacích a pro všechny zúastnné. 

Její uskuteování závisí na celkové konfiguraci všech aspekt situace, ve které 

se odehrává. Jinými slovy, zpsob jak se zkušenost zprostedkovaného uení 

realizuje, závisí vždy na tom kdo je v roli zprostedkovatele, co je konkrétním 

obsahem mediativní situace a komu je tento obsah pedáván. Z uvedených dvod 

Feuerstein zdrazuje vysoké nároky na porozumní teoretickým východiskm jeho 

práce a také nároky na osobnostní flexibilitu a kreativitu pi vdomé snaze 

uskuteovat zkušenost zprostedkovaného uení v praxi. 
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Vrátíme-li se k otázce stojící na pozadí prezentované práce, tj. jak mže být 

Feuersteinovo dílo pínosné uitelm, mžeme již na tomto míst íci, že hlavní zdroj 

podnt vidíme práv v porozumní a osvojení si princip zkušenosti 

zprostedkovaného uení. V bžném, neprofesním život, se tato mediativní interakce 

odehrává vtšinou neuvdomovan, jako souást rodiovských nebo jiných osobních 

vztah. V profesionálním kontaktu uitele a žáka nebo psychologa a klienta by však 

mlo jít o cílený, vdom a systematicky podporovaný proces. Jedin tak lze 

z myšlenek této teorie pro pedagogickou praxi vytžit co nejvtší pínos. Nemusí pak jít 

nutn o využívání aplikaní formy tohoto teoretického systému, stžejní potenciál 

vnímáme spíše ve vdomém obohacování pedagogických interakcí o parametry 

zkušenosti zprostedkovaného uení. 

 

2.2  Aplikace Feuersteinovy teorie v podob programu 
Instrumentálního obohacování 

Instrumentální obohacování, program pro rozvoj a stimulaci kognitivních funkcí, 

pedstavuje nepochybn velmi zajímavý a dkladn propracovaný pedagogicko-

psychologický poin 2. poloviny 20. století (Málková 2008). Od chvíle, kdy Reuven 

Feuerstein zaal sestavovat svj soubor intervenních materiál pro rozvoj uebního 

potenciálu, uplynulo do dnešní doby tém 60 let. Vznik tchto materiál byl vyvolán 

praktickými dvody. Hlavním impulzem byla aktuální poválená poteba hledat cestu 

(nástroj), jak usnadnit školn neúspšným dtem a adolescentm z rzných etnických 

minorit adaptaci na školní prostedí, pro n nové, majoritní (v tomto pípad izraelské) 

spolenosti. Feuerstein se domníval, že školní obtíže tchto dtí a mladých lidí i jejich 

siln podprmrné kognitivní výkony v rzných testech, pramení z neschopnosti 

využívat adekvátním zpsobem kognitivní funkce sloužící jako prerekvizity efektivního 

myšlení a uení. Zdroj manifestovaných kognitivních deficit vidl v nekvalitní 

nebo nedostatené míe mediativních zážitk, které popsal jako zkušenost 

zprostedkovaného uení. Program Instrumentálního obohacování byl proto koncipován 

jako nápravný a podprný (remedial and enrichment) prostedek, který ml kulturn 

handicapovaným žákm a studentm dodaten poskytovat zážitky zkušenosti 

zprostedkovaného uení, rozvíjet jejich slabé kognitivní funkce, posilovat schopnost 

reflexe i sebereflexe a pispívat u nich k rozvinutí aktivních forem uení, namísto 

pasivního pijímání (Kozulin 1998). Teoretickým základem pro utváení této kognitivn 
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stimulaní metody i východisky pro její praktickou aplikaci, se staly principy zkušenosti 

zprostedkovaného uení. 

Instrumentální obohacování je zámrn sestaveno z materiál, které mžeme 

oznait za relativn content-free. Zámr, aby nebyly vázány na specifický pedmt nebo 

obor lidské innosti je pedpokladem pro to, aby napomáhaly osvojit si obecné 
mentální dovednosti, jež umožují vdom uchopovat a tím i efektivn využívat rzné 

kognitivní funkce. Prvky, které Instrumentální obohacování obsahuje, pestavují 

rozliné grafické symbolické nástroje jako jsou schémata, tabulky, symbolické znaky, 

pehledy, grafy, diagramy atd. Od toho se odvíjejí aktivity, na nichž Instrumentální 

obohacování staví. Jde zejména o kódování/dekódování, zobecování, tídní, práci 

se schématy i vzorci, reprezentaci jednoho úkolu pomocí rzných modalit apod. Celý 

soubor pracovních list je vysoce systematicky uspoádán. Aktivity zamené 

na posílení rzných kognitivních funkcí jsou zalenny opakovan v obmnách 

na nkolika místech jednoho pracovního sešitu a souasn se v odlišných modalitách 

objevují i v jiných instrumentech. 

Kozulin (1998) Instrumentální obohacování popisuje jako prostedek poskytující 

umle vytvoený systém kognitivního vývoje, primárn zamýšlený pro situace, 

kdy pirozená vývojová cesta byla rznými okolnostmi narušena. Vidí v tomto 

programu syntézu zkušenosti zprostedkovaného uení a Vygotského konceptu 

psychologického nástroje. Ten, akoli Feuersteinem nebyl do teoretické báze 

programu zahrnut, je v nm svou podstatou pítomný. Osvojování si symbolických 

systém a jejich mentální zvnitování, což je základní prostedek utváení 

psychologických nástroj v mysli jedince, je totiž hlavním principem, na kterém 

Instrumentální obohacování stojí. Vygotského terminologií mžeme íci, že hlavním 

intervenním zámrem tohoto programu je pedevším rozvoj vyšších psychických 
funkcí. Konkrétn se zde usiluje o rozvinutí mentálních dovedností jako 

je nap. myšlenková analýza a syntéza, procesy indukce a dedukce, generalizace, 

klasifikace, systematické porovnávání, kontrola strategií myšlení, transfer a další 

metakognitivní dovednosti. 

Abychom demonstrovali, jakým zpsobem jsou psychologické nástroje 

v Instrumentálním obohacování obsaženy, propjíme si píklad z Kozulinovy 

monografie Psychological Tools (1998) a v kapitole 2.2.2 se tmto nástrojm budeme 

vnovat na konkrétní ukázce jednoho pracovního listu. Ješt pedtím ale pracovní 

materiály Instrumentálního obohacování ve strunosti pedstavíme jako celek. 
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2.2.1  Popis a souásti Instrumentálního obohacování  
Soubor pracovních sešit Instrumentálního obohacování je rozdlen do dvou 

hlavních sad podle vku, pro který jsou tyto materiály ureny. Pvodní, standardní 
sada, je koncipovaná pro práci s dtmi školního vku. Za dolní hranici její využitelnosti 

oznaují autoi 8 let. Pro kulturn handicapované dti jej doporuují až od 11 let. Pro 

dti pedškolního vku existuje od roku 2005 verze Instrumentální obohacování–
základní, pro niž se u nás vžívá oznaení „Basic“. Tu je možné používat od 3 let vku 

dítte. Horní vková hranice není v pípad standardní sady ani u pedškolních 

materiál nijak limitována. 

V následujícím textu bude centrum naší pozornosti zameno na verzi pro dti 

školního vku, nebo ta je základem celého programu a pro nás byla výchozí 

i z hlediska získaných výzkumných dat. Uitelky, se kterými jsme provádli rozhovory, 

byly totiž seznámeny s prvními tymi  instrumenty standardní série (viz tab. 2, s. 71), 

jen nkteré z nich prošly i výcvikem v práci s instrumenty Basicu. Materiál pro dti 

pedškolní se v našem popisu budeme dotýkat ve strunosti, jen pro úplnost výkladu. 

Musíme také pedeslat, že v dalším textu, když hovoíme o cílové skupin 

Instrumentálního obohacování, používáme oznaení dti nebo žáci. Podotýkáme ale, 

že uvedené informace platí ve stejné míe i pro dosplé, nebo jak již bylo eeno, 

Instrumentální obohacování lze využívat pro klienty od mladšího školního vku 

až po vysoké stáí. 

Celý program je sestaven z 12 pracovních sešit pro pedškoláky (sada 

základní) a 21 pracovních sešit urených pro školní vk (sada standardní). Jejich 

pehled uvádíme v tabulkách 1 – 4. Jádrem programu je trnáct instrument 

ze standardní sady. Jsou používány v základním, obvykle dvouletém nácviku. Zbylých 

sedm instrument k nim lze využívat jako materiály doplující. Každý instrument 

je zamen na pekonávání konkrétního kognitivního deficitu, nap. na rozvoj 

prostorové orientace, chápání asových vztah, porovnávání, chápání íselných ad, 

utváení pedstavy množství apod. Krom toho rozvíjí i jiné pedpoklady myšlení 

a uení (podporuje kladné emocionální postoje k úkolm, uí plánování postup, 

nahlížení na problém z rzných úhl pohledu, rozvíjí slovní zásobu atd.). Všechny 

instrumenty je možné využívat pro individuální i skupinovou práci. Naprostá vtšina 

z nich obsahuje cviení typu tužka-papír. Instrumenty mají jak verbální, tak neverbální 

charakter. Lze je proto využívat i pi práci s lidmi negramotnými nebo s omezenými 
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verbálními schopnostmi. Jediná dovednost, která je u klient pro zahájení práce s tímto 

programem potebná, je uritá míra vizuomotorické koordinace. 

Cviení obsažená v instrumentech sama o sob však pispívají k rozvoji 

konkrétních kognitivních funkcí jen v omezené míe. Feuerstein velmi siln zdrazuje, 

že tyto materiály nejsou nositeli procesu poznání, ale slouží mu pouze jako prostedky. 

Pro systematickou zmnu úrovn poznávacích struktur a pro rozvoj dovedností myslet 

zde pouhé vypracování jednotlivých list nestaí. Zásadní je zpsob, jak dosplý 

v pozici lektora s informacemi a úkoly jednotlivých cviení nakládá. Jinými slovy, 

hlavní je podoba interakce dítte a dosplého. Ta by mla nést takové parametry, 

aby dít pi práci s instrumenty zažívalo zkušenost zprostedkovaného uení. 

Autoi doporuují pracovat s Instrumentálním obohacováním 3-5x týdn. Probrání 

základních 14 instrument standardní sady pak trvá pibližn 2-3 roky. V podmínkách 

našich pedagogicko psychologických poraden, speciálních center i škol se však 

požadavek takto vysoké dotace lekcí za týden ukazuje jako nerealizovatelný. U nás 

proškolení absolventi kurz vedou lekce Instrumentálního obohacování obvykle 

1x týdn, jen nkteí výjimen i 2x týdn. 

Poadí probíraných instrument není až na výjimky závazn stanoveno. 

Jednoznan je ale doporueno zaínat instrumentem Uspoádání bod, protože v nm 

je dít vedeno osvojit si obecné principy uení, které procházejí napí celým 

programem. Na úkolech s geometrickými tvary (viz obr. 4, 5, 6) se vedle rozvoje 

základních kognitivních funkcí (v pípad tohoto instrumentu jde pedevším o funkce 

vizuálního vnímání – pesné sledování tvar, identifikace vztah mezi body, vnímání 

stálosti tvar, schopnost jejich rotace v pedstavách apod.) pracuje na tom, aby si dít 

osvojilo obecné uební postupy jako je porozumní zadání úkolu, rozlišování informací 

podstatných a nepodstatných pro jeho vypracování, stanovení si postupných krok 

ešení, kontrola postupu, využívání chyby, jako informace napomáhající nalézt správné 

ešení, verbalizace myšlenkových postup, shrnutí poznatk z uební situace atd. 

Uspoádání bod pedstavuje pro Instrumentální obohacování principielní základ. 

Budeme se mu proto vnovat blíže, nebo na jeho úkolech lze dobe doložit 

systematický charakter programu a vazby na ostatní instrumenty. Typické úkoly, 

s jakými se setkáváme v Uspoádání bod, pedstavují následující ukázky: 
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Obr. 4  Pracovní list z Uspoádání bod (základní geometrické tvary) 

 

 
Obr. 5  Pracovní list z Uspoádání bod, kde je vyžadována práce s chybou 

 
 

 
Obr. 6  Pracovní list z Uspoádání bod (atypické geometrické tvary) 

 

Na každé stránce tohoto instrumentu se pracuje se vzorovými obrazci a shluky 

bod. Dít má rozpoznat vztahy urující strukturu vzorového obrazce, promítnout 

ji do neuspoádaných teek a spojit je arami tak, aby požadované vzory vznikly 

v každém rámeku. Tyto úkoly jsou pro budoucí práci s ostatními instrumenty základem 

pro osvojení si obecných kognitivních strategií ešení problém, pro analyzování 

informací, systematické porovnávání, zobecování, transfer. Všechny pracovní listy 
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v tomto instrumentu obsahují úkoly, které jsou ve svém jádru shodné – tj. nalézt 

vzorové obrazce v chaosu teek. Každá strana však obsahuje jiné vzory a každý úkol 

(rámeek) naprosto odlišnou konstelaci bod. Jednotlivá zadání jsou tak specifickou 

variantou obecného principu, na nmž je instrument vystavn. Jde o pravidlo, které platí 

pro celý materiálový soubor Feuersteinova programu. Úspšné zvládnutí úkol závisí 

na schopnosti dítte nalézat obecné postupy ešení a zárove vidt souvislost 

s konkrétními ešeními úkol pedchozích.  

V Uspoádání bod jsou vyžívány nejen základní geometrické tvary (tverec, 

trojúhelník), ale také neobvyklé obrazce nebo i trojrozmrná tlesa. Zpsob práce 

s tmito tvary je ale zcela odlišný, než s jakým se žáci setkávají ve školním pojetí 

geometrie a matematiky. Hlavní rozdíl tkví v tom, že v Instrumentálním obohacování 

není cílem úkoly bezchybn vyešit a všechna políka, rámeky nebo tabulky správn 

vyplnit. Pi práci s Feuersteinovými instrumenty jde na prvním míst o to, aby žáci 

objevili a osvojili si obecné kognitivní principy, na kterých jsou jednotlivé úkoly 

postaveny, aby je dovedli verbalizovat a pevádt do jiných uebních situací. 
Systematicky se zde pracuje na kognitivních dovednostech, jako je analyzování i popis 

dat a informací, porovnávání, hledání vzájemných vztah, plánování postup, ešení 

problém, ovování hypotéz atd. Všechny tyto aktivity jsou navíc prostoupeny 

pemosováním. 

Mžeme to doložit standardními otázkami, které nám pomohou piblížit, 

jak se pi práci s Instrumentálním obohacováním s úkoly nakládá. Typickým dotazem 

pro zahájení práce s novým listem bývá: „Jak se tato strana a její úkoly liší od strany 

pedešlé?; Jsou zde prvky, které mají ob strany spolené?; V em se úkoly nové stany 

zmnily v porovnání se stranou pedchozí?; V em budeme postupovat jinak (a jak), 

co budeme ešit stejn jako na pedešlých stranách?“. V zásad jde o to, aby lektor 

neustále vedl dít k reflektování kognitivních princip, operací a funkcí, které 

pi vypracovávání úkol používá a k hledání jejich pesah do dalších situací. 

Projde-li dít Uspoádáním bod a osvojí-li si dovednosti potebné k uení, 

je tvorba následného intervenního programu a azení jednotlivých instrument v rukou 

dosplého, který s ním nebo se skupinou dtí, bude pracovat. Urující jsou v tomto 

ohledu pedevším cíle, ke kterým má intervence prostednictvím Instrumentálního 

obohacování vést. Platí zde obecné pedagogické pravidlo zaazování náronjších sešit 

za instrumenty s lehími úkoly a také postup od neverbálních materiál k tm, 

kde je nutná dovednost íst a psát. Zmínné výjimky, kde je poadí stanoveno závazn, 
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se týkají sešit Orientace v prostoru I a II, tam je azení dáno íselnou posloupností; 

dále sešitu Porovnávání, který musí pedcházet instrumentm Kategorizace, Pechodné 

vztahy a Sylogismy; a naposledy je zde podmínka, že Vzory ze šablon musí být vždy 

zaazeny až za Uspoádání bod, Analytické vnímání, Orientaci v prostoru, asové 

vztahy, Porovnávání a Kategorizaci. Není nutné jednotlivé instrumenty projít vždy 

až do konce. Je možné, autoi programu to i doporuují, pracovní listy z rzných 

instrument podle poteby kombinovat. 

Považujeme za nutné vrátit se v ješt jednou znovu do období, kdy Instrumentální 

obohacování vznikalo a upozornit na uritý odklon od pvodního Feuersteinova 

zámru. Už jsme naznaili, že Feuersteinovo dílo obsahuje nkolik tematických oblastí, 

které dohromady utváejí siln provázaný celek. Materiály Instrumentálního 

obohacování byly sestavovány souasn s tvorbou postup dynamického testování. 

Byly cíleny na napravování kognitivních deficit, které lze užitím dynamického 

testování identifikovat. Feuersteinova pvodní práce z roku 1980 proto vyznívá tak, 

že by Instrumentální obohacování mlo být používáno spolen s diagnostickou baterií 

LPAD. To se však v bžné praxi (alespo v eské republice) nedje. Od pvodního 

zámru napravování kognitivních deficit se dnes tento program všeobecn používá 

spíše jako nástroj rozvoje dovedností myslet. Svdí o tom i posuny v jeho využívání 

u intaktní, žádnými handicapy netrpící, populace. Zmiovali jsme již dti bžných 

základních škol, uitele, managery. Ze sdlení absolvent u nás poádaných kurz 

máme zprávy i o pípadech, kdy tímto programem zaali na vlastní žádost procházet 

rodie i jiní píslušníci z rodin dtí, které byly do programu zapojeny. 

V následujících tabulkách uvádíme pehled všech instrument standardní 

i základní sady14. Pracovní sešity pro školní vk zde prezentujeme jednak podle 

nárok na gramotnost klient (tab. 1) a dále podle sledu, v jakém jsou jednotlivé 

instrumenty probírány pi výuce na kurzech v eské republice15 (tab. 2). U nás je zatím 

možné získat zpsobilost pro práci s osmi instrumenty pro pedškoláky a trnácti 

instrumenty standardní sady. Sedm instrument, které jsme nazvali doplujícími, a tyi 

zbývající instrumenty pedškolní sady (tzv. Basic II) prozatím do nabídky výcvikových 

kurz v R zahrnuty nejsou. Pracovní materiály pro pedškolní vk jsou v tabulce 3 

(s. 71) utídny pouze podle kriteria výukového poadí v rámci u nás poádaných kurz. 

U tchto instrument pochopiteln na schopnost íst a psát žádné nároky kladeny 

nejsou. Mžeme vylenit pouze dva sešity, které vyžadují jisté grafomotorické 
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schopnosti – jsou jimi Uspoádání bod a Od jednotky ke skupin. Ostatní materiály 

jsou v modalit obrázk nebo grafických tvar. Za tabulkami 1-4 následuje struné 

pedstavení hlavních 14 instrument. U instrument, se kterými byly seznámeny 

všechny respondentky naší experimentální skupiny (série FIE I), uvádíme i vybrané 

ukázky z pracovních list. 

Instrumenty 
bez nárok 

na gramotnost 

Instrumenty 
s nízkými nároky 

na gramotnost 

Instrumenty vyžadující 
dobrou úrove 

gramotnosti 

Uspoádání bod Porovnávání Kategorizace 
Analytické vnímání Orientace v prostoru I, II, III16 Instrukce 
Ilustrace Sylogismy asové vztahy 
  íselné ady Tranzitivní vztahy 
  Rodinné vztahy Vzory ze šablon 

Tab. 1: Pehled pracovních sešit standardní sady Instrumentálního obohacování 
podle míry nárok na gramotnost a verbální porozumní (pejato z: Feuerstein a kol. 
1980, s. 126). 

 
Instrumenty 1. série 

(FIE I) 
Instrumenty 2. série 

(FIE II) 
Instrumenty 3. série 

(FIE III) 
Uspoádání bod Instrukce Vztahy v ase 
Porovnávání Kategorizace  íselné ady 
Orientace v prostoru I Rodinné vztahy Sylogismy 
Analytické vnímání Orientace v prostoru II Tranzitivní vztahy 
  Ilustrace Vzory ze šablon 

Tab. 2: Pehled pracovních sešit standardní sady Instrumentálního obohacování 
podle zaazení do navazujících kurz v R (www.centrum-cogito.cz). 

 

Instrumenty nepatící do základního 
výcviku 

Absurdity 
Analogie 
Konvergentní a divergentní myšlení 
Iluze 
Jazykové a symbolické porozumní 
Mapy 
Auditivní a haptická diskriminace 

Tab. 3: Pehled doplujících pracovních sešit 
Instrumentálního obohacování (Feuerstein a kol. 1980, s. 126) 
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Instrumenty 1. série 
(FIE základní I) 

Instrumenty 2. série 
(FIE základní II) 

Uspoádání bod 
Nau m klást otázky pro porozumní 
tenému 

Orientace v prostoru Pemýšlej a nau se pedcházet násilí 
Rozpoznávání emocí Porovnávej a vyhledej absurdity 
Od empatie k innosti Poznej a uri 
Od jednotky ke skupin   
Porovnej a odhal absurdity A   
Porovnej a odhal absurdity B   
Zamení pozornosti na ti zdroje uení 
(taktilní-vizuální-grafické)   

Tab. 4: Pehled pracovních sešit základní (pedškolní) sady Instrumentálního obohacování 
podle zaazení do navazujících kurz v R (www.centrum-cogito.cz). 

 

2.2.1.1  Charakteristika 14 základních instrument 

Uspoádání bod (Organization of Dots) je instrument, pro jehož vznik byla 

inspirací práce André Reye (Rey, Dupont 1953) zamená na tvorbu testových úkol 

zachycujících specifické technické dovednosti. Tento instrument byl v textu již vcelku 

pedstavován, proto zde pouze shrneme, že v nm jde o rozvoj základních funkcí 

vizuálního vnímání (rotace pedmt v prostoru, vizuální zachování formy a velikosti 

tvar, vnímání struktury tvar atd.) a obecných strategií uení. Všechny jeho úkoly 

stojí na principu vizuálního penosu uritých vzorových tvar do shluk teek, jejichž 

pospojováním se dané obrazce znovu objeví v jiných polohách a s rznými pekryvy 

(obr. 4, 5, 6). 

Porovnávání (Comparisons) má za cíl probouzet u dítte zájem o spontánní 

hledání podobností a rozdíl. Tento kognitivní proces považuje Feuerstein za základní 

stavební kámen myšlení a primární podmínku chápání vztah. Ve svém nejširším 

dopadu hraje významnou roli ve všech procesech vnímání. Úkoly tohoto instrumentu 

jsou obrázkového i slovního charakteru (obr. 7, 8). Jde v nich pedevším o osvojení si 

strategií pro systematické porovnávání. Dít se uí zvažovat rzné kategorie, podle 

kterých lze objekty srovnávat, uí se generalizovat i hledat jednotlivosti a buduje 

si slovní zásobu pro oznaování podobností a rozdíl. 
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Obr. 7  Ukázka úkol z pracovního listu instrumentu Porovnávání 

 
 

 
Obr. 8 Ukázka úkol z pracovního listu instrumentu Porovnávání 
 

 

Orientace v prostoru I a II (Orientation in Space I, II) pedstavují dva stupn 

náronosti ve vztahu k reprezentaci pedstav o prostoru. V prvním instrumentu 

se pracuje se základními pojmy: nahoe - dole; vlevo - vpravo. Za výchozí bod, k nmuž 

se prostor vztahuje, je nejprve pojímáno vlastní tlo, pozdji musí dít penést svou 

pedstavu na obrázek postavy (obr. 9) a posléze se uí orientovat se na základ 

schématu (obr. 10). Druhý díl tohoto instrumentu rozvíjí schopnost vnímat a popisovat 

jeden objekt z odlišných výchozích bod, v rzných prostorových vztazích. Základem je 
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zde práce se svtovými stranami a geografickými pojmy (sever/jih; východ/západ; 

severovýchod; jihozápad atd.). Požadována je slovní navigace popisující rzné cesty 

(smry), v úkolech je využívána mapa. 

 

 
Obr. 9  Ukázka úkol z pracovního listu instrumentu Orientace v prostoru I 
 
 

 
Obr. 10  Ukázka úkol z pracovního listu instrumentu Orientace v prostoru I 

 

Analytické vnímání (Analytic Perception) je instrument zamený na lenní 

vjemového pole. Stžejní kognitivní procesy (analýza a syntéza), na nž je soustedn, 

jsou zde aplikovány na rozliné grafické obrazce. Úkoly v instrumentu jsou tvoeny 

temi typy cviení odstupovanými podle náronosti. Nejprve se dít uí lenit celky 
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na ásti a poítat jednotlivé díly (obr. 11). Složitjší variantou je pak vyhledávání 

soubor obrazc podle vzoru. Nejnáronjší úkoly pedstavuje vytváení nových tvar 

pomocí skládání rzných ástí vzorového obrazce (obr. 12). 

 

 
Obr. 11  Ukázka úkol z pracovního listu instrumentu Analytické vnímání 

 
 

 
Obr. 12  Ukázka úkol z pracovního listu instrumentu Analytické vnímání 

 

Instrukce (Instructions) jsou instrumentem, který je jako jeden z mála v celém 

programu, postaven výhradn na slovním zadání úkol. Vyžaduje pesné jazykové 

porozumní. Jednotlivé úkoly jsou zde opt stupovány podle náronosti – zaíná 

se prostým kódováním a dekódováním informací obsažených v instrukci, dále 

se pechází na doplování instrukcí ve shod s grafickými nákresy, v závru 

instrumentu se vyžaduje zakreslování geometrických tvar v rzných polohách 

a vzájemných postaveních podle slovního návodu. 

Kategorizace (Categorization) má za cíl uit dít vnášet systém do prvk 

okolního svta. Nejde již o rozleování celk, jako tomu bylo v Analytickém vnímání, 

ale o vytváení skupin podle obecných princip. Dít se uí, že tyto principy jsou 

stanovovány na základ podobností nebo rozdíl mezi prvky. Proto je také podmínkou, 

aby tento instrument vždy následoval až za Porovnáváním. Svým obsahem naopak 

pipravuje na práci s instrumentem Sylogismy. Jednotlivé úkoly zde využívají modalitu 

obrázk, schémat i verbálních zadání. Výchozím principem je tídní pedmt podle 

rzných kriterií. O instrumentu Kategorizace budeme ješt hovoit v následující 
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kapitole, kde využíváme ukázku jeho pracovního listu (obr. 13) pro demonstrování 

práce se symbolickými nástroji v Instrumentálním obohacování. 

Rodinné vztahy (Family Relations) jsou založeny na pevodu píbuzenských 

vazeb, které zná dít ze své každodenní zkušenosti, do abstraktního systému 

genealogického zápisu. Pracuje se zde jednak na rozšiování slovní zásoby týkající 

se rodinných rolí a dále na seznámení s grafickými a symbolickými prostedky 

zavedenými pro oznaování hierarchického systému rodinných vztah (stromové 

diagramy). 

Ilustrace (Illustrations) se od ostatních instrument svým provedením i vnitním 

uspoádáním liší. Jednak využívají pouze modalitu obrázk, ale pedevším jednotlivé 

strany tohoto instrumentu na sebe nenavazují. Každá strana je samostatným pracovním 

materiálem, který mže být zaazován do prbhu lekcí s jinými instrumenty. Svým 

obsahem pipomínají Ilustrace kreslené vtipy. Prezentují vždy njakou absurdní situaci, 

na které se má dít uit identifikovat problémy a hledat jejich ešení. Uí se situaci 

popisovat, používat pojmy píina a následek, chápat vztahy mezi jednotlivým dji 

na obrázcích a z detail kreseb rozpoznávat zdroje absurdnosti znázornných situací. 

Vztahy v ase (Temporal Relations) jsou zameny na dovednost registrovat, 

chápat a uspoádávat asové souvislosti. Hovoí se zde o objektivní mitelnosti asu 

i o jeho subjektivním prožívání. asová orientace je rozvíjena z hlediska rzných 

aspekt: nejprve prostednictvím vztahu asu a vzdálenosti, pozdji se pipojují úkoly 

zahrnující i aspekt rychlosti. Na jedné stran se dít uí as, vzdálenost a rychlost 

rozlišovat jako samostatné veliiny, na stran druhé se uí chápat jejich vzájemnou 

provázanost. 

íselné ady (Numerical Progressions) obsahují úkoly pipomínající píklady 

z klasických neverbálních inteligenních test – tj. doplování prvk do systému, 

kde je daný pravidelný algoritmus. Tento instrument zaíná v modalit obrázk, pozdji 

se pechází na vztahy mezi ísly. Dít se musí nauit nalézat pravidla, podle kterých 

je ada uspoádána a v duchu logiky objevených pravidel ji doplnit. Penesen se zde též 

uí vnímat existenci kauzálních vztah. 

Sylogismy (Syllogisms) jsou jedním z nejnáronjších pracovních sešit celého 

programu. Zabývají se formální logikou. Pracuje se zde se soubory (množinami), jejich 

jednotkami (prvky), s rozpoznáváním pravidel, které tyto soubory charakterizují, 

s vytváením podsoubor (podmnožin), s jejich prniky apod. V tomto instrumentu, 

který staví na dobrém zvládnutí kognitivních dovedností vyžadovaných pedevším 
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v Porovnávání a Kategorizaci, se dít uí používat složité myšlenkové operace jako 

nap. indukce a dedukce. 

Tranzitivní vztahy (Transitive Relations) se svým charakterem blíží Sylogismm, 

nebo se také vnují formáln logickým postupm. Podporují rozvoj abstraktního 

myšlení, inferenních proces a verbáln–logického odvodování. Dít se v nich uí 

principm pro vyvozování závr, hledání vztah mezi objekty, kódování a zapisování 

tchto vztah pomocí matematických grafických znaek. Zámrn se zde objevují 

i píklady, které z dvod nedostatených výchozích informací, nemají ešení. 

Vzory ze šablon (Representational Stencil Design) jsou závrenou 

a jednoznan nejnáronjší ástí celého programového souboru. Obsahují úkoly 

vyžadující dobrou vizuální pedstavivost, analytické vnímání, induktivní logiku, tvorbu 

strategií a mnoho dalších kognitivních dovedností probíraných v pedchozích 

instrumentech. Pomocí kombinování a vrstvení barevných šablon zde dít vytváí 

obrazce podle zadaných vzor. Nejde však o prostou manipulaci a manuální pokusy 

na sebe šablony ve správném poadí naskládat. Dít musí zadané vzory konstruovat 

nejprve na mentální úrovni. Musí vytváet, popisovat a odvodovat sekvence krok, 

kterými se snaží dobrat k požadovanému vzoru. Úkoly tohoto instrumentu jsou proto 

velmi nároné na soustední a systematickou, promyšlenou innost. 

2.2.2  Psychologické nástroje v Instrumentálním obohacování 

Až doposud jsme popisovali Feuersteinv program spíše obecn. Konkrétnjší 

jsme byli pouze v pípad  Uspoádání bod, prostednictvím njž jsme se pokusili 

nastínit zpsob práce, který pedstavovaná metoda vyžaduje. Ve stávající kapitole 

se budeme snažit prezentovat, v jaké podob se v Instrumentálním obohacování 

setkáváme se symbolickými a psychologickými nástroji. Zvolená ukázka je vybrána 

z instrumentu Kategorizace. Bude nám zárove sloužit i pro dokreslení kapitoly 

vnované kurzu, na kterém se respondentky naší experimentální skupiny 

s Feuersteinovým programem seznamovaly. Ilustruje totiž opt z jiného pohledu 

charakter úkol, se kterými jsou lektoi i žáci, pracující s touto metodou, konfrontováni. 

Vybraným píkladem jsme zde omezeni na téma tídní, nebo v instrumentu 

Kategorizace se dít na každé stránce uí pedevším klasifikovat objekty podle rzných 

kritérií a zapisovat výsledky tídní v odlišných grafických formách (nejprve konkrétní 

pedmty, dále geometrické tvary a posléze i abstraktní prvky jako jsou události, dje, 

emoce). 
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Úkoly obsažené na vybrané stránce (obr. 13, s. 80) budeme ve stávající kapitole 

probírat pouze z hlediska symbolických a psychologických nástroj. Nebudeme se tedy 

snažit o popis možných aktivit s daným listem. Ty navíc mohou být velmi rozmanité, 

nebo pi práci s díttem mže lektor vést hodinu jakýmkoli smrem, který je relevantní 

ke stanovenému intervennímu cíli. Nám zde pjde pedevším o diskusi 

nad kognitivními nástroji, které jsou v úkolech na ukázce zahrnuty. 

Téma psychologických nástroj však není tématem Feuersteinovým. 

Na teoretickou souvislost kognitivn stimulaních úkol z Instrumentálního 

obohacování s tezemi Vygotského o utváení psychologických nástroj v mysli jedince, 

upozoruje Kozulin (1998). V naší práci tuto spojitost nechceme nechat bez povšimnutí, 

nebo v ní vidíme odkaz ke zdrazovanému soudobému pedagogickému trendu klást 

ve výuce hlavní draz na vybavování žák nástroji pro další poznávání. 
Psychologické nástroje chápané ve Vygotského smyslu jako „cultural artifacts that are 

acquired in the course of special learning activities“ (Kozulin 1998, s. 85), zajisté 

takovými prostedky dalšího poznávání jsou. 

Mentální zvnitování kulturou daných symbolických nástroj (pedevším znalost 

písma, ale i všech ostatních systém grafických znak, symbol, vzorc) má totiž 

své zákonitosti, kterými se liší od pouhého pamtního nabývání rzných informací 

a uení se pedmtov ukotveným poznatkm. Pro ilustraci vezmme nap. zempisné 

znalosti: pouhý fakt typu „Praha je hlavním mstem eské republiky“, se dít vtšinou 

dozvídá spontánn od rodi nebo jiných dosplých, pípadn si tento poznatek 

zapamatuje jako informaci ze školního uiva. Oproti tomu dovednost používat mapu 

a její legendu, je možné získat jen pomocí speciální uební aktivity. Pochopení 

význam geografických znaek zakládá v poznávacím systému dítte psychologický 

nástroj, který mu pak pomáhá najít na map jakékoli hlavní msto i v pípad zemí, 

o kterých nikdy neslyšelo, a které nezná. 

Aby si dít psychologické nástroje, které se uí používat, zvdomilo, 

je v Instrumentálním obohacování intenzivn vedeno k fázování a verbalizaci svých 

mentálních postup. Na poátku (instrument Uspoádání bod) je v rámci 

symbolických nástroj stžejní práce s geometrickými tvary, jejich systematickým 

porovnáváním a vizuálním penosem. V dalších instrumentech se setkáváme s rznými 

typy schematických nákres, na nkterých listech se pracuje s mapou (Orientace 

v prostoru II), podstatnou souástí mnoha úkol je oznaování pomocí kód (nap. obr. 

5 – oznaování rzných typ chyb pomocí písmen; a obr. 13 – kódování pedmt za 
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úelem tídní). Využívány jsou i rzné formy grafického zápisu (tabulka, stromový 

diagram). Všechny tyto aktivity se v instrumentech rzn prolínají a opakují vždy 

ve form odlišných modalit (obrázky, symboly, písmo). 

Kozulin (1998) shrnuje zákonitosti osvojování si psychologických nástroj do tí 

bod. Jsou to souasn i podmínky, bez nichž by jejich mentální budování nemohlo 

probíhat: 

1) Proces mentálního zvnitování psychologických nástroj musí být vždy provázen 

zámrnou pozorností uícího se. 

2) Psychologické nástroje se vyznaují svým systematickým uspoádáním, proto 

i jejich nabývání musí probíhat systematicky, podle uritého logického ádu. 

3) Tyto nástroje nejsou specificky pedmtov vázané, mají obecné uplatnní 
a obecný význam. 

Pohlédneme-li na uvedená kriteria skrze Feuersteinovu teorii, nemže nám 

u prvního a tetího bodu uniknout pekryv s kulturn univerzálními parametry 

(intencionalita, transcendence, zprostedkování významu), kterými je vymezena 

zkušenost zprostedkovaného uení. Práv z tohoto dvodu Kozulin vyjaduje názor, 

že na Instrumentální obohacování lze nahlížet jako na ástený prnik teorie 

Feuersteinovy a Vygotského. 

Korespondující rysy Instrumentálního obohacování s charakteristikami 

zahrnutými v bod druhém, vidí ve vysoké míe systematického uspoádání, kterou 

se Feuersteinv program vyznauje. Hovoili jsme o ní již v pedchozí kapitole 

v souvislosti s charakterem úkol v Uspoádání bod a jejich vazbami na další 

instrumenty. Princip, kdy každý jednotlivý úkol je souástí širšího systému 

promítajícího se do celého programového souboru, je u Instrumentálního obohacování 

výrazným typickým rysem. 

Další shodu s vlastnostmi psychologických nástroj je podle Kozulina možné 

vidt také ve skutenosti, že cviení v Instrumentálním obohacování, se snaží rozvíjet 

kognitivní funkce v jejich isté („pure“) podob. Snaží se vybavovat jedince obecnými 

vzorci myšlenkových operací a postup, které jsou aplikovatelné na pestré množství 

obsah a situací. Mly by tedy mít, stejn jako psychologické nástroje, obecné uplatnní 

a význam. 

Narazili jsme na toto téma i ve výrocích respondentek našeho výzkumného 

vzorku. Dotazované uitelky pochopiteln nepoužívaly pojmy jako symbolické nebo 



 80 

psychologické nástroje, ale nkteré jejich výpovdi se tohoto tématu pímo dotýkaly. 

Pravdpodobn nejvýstižnji to vyjaduje citát z prvního rozhovoru: „...trojlenka, 

procenta, že jo, to jsou úžasný vci, když se nauím trojlenku, tak lehce projdu celej 

život a celou chemii a já nevím, co všechno, tak to když si zanou uvdomovat, jakej 

to má dosah obrovskej, kde všude mžou, tak už není co ešit, ostatn, když se tohle 

nauej, tak fakt s tím vydržej celej život. Ale dá to práci je k tomuhle dovést“ (EII/1, 

píloha I, s. 190). 

Námi vybraná ukázka symbolických nástroj v Instrumentálním obohacování 

se týká kód, tabulky a stromového diagramu (Kozulin 1998, s. 89n.). 

 

 
Obr. 13  Ukázka pracovního listu z instrumentu Kategorizace 

Kódování 
Oznaování objekt písmennými nebo íselnými kódy pedstavuje ve vztahu 

k symbolickým nástrojm jednu z nejzákladnjších operací. Prostednictvím kódování 

se lovk mže oprostit od konkrétních objekt, se kterými pracuje v mysli. 
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Na prezentovaném list pedstavují písmena A, B, C, D rzné krychle. Dít je však 

vedeno k poznání, že tyto kódy nejsou spjaty s objekty, které zastupují, ale že mohou 

pedstavovat i zcela odlišné vci. V pípad Kategorizace se na jiných stranách pracuje 

se stejným písmenným oznaením i pro další geometrické tvary nebo pro konkrétní 

pedmty. Cílem pi práci s ukázkovým listem je uvdomní si, že kódování pedstavuje 

jednu ze základních forem reprezentace, umožující mentáln manipulovat najednou 

se všemi vlastnostmi daného objektu, aniž by bylo nutné je jednotliv vyjmenovávat. 

Ve vztahu k psychologickým nástrojm se tím buduje dovednost, která zakládá pozdjší 

možnost uchopování matematických nebo fyzikálních vzorc, geometrických zápis 

a mnoha dalších systém symbolického znaení (nap. algebraické nebo geografické 

znaky). 

Tabulka 
V Instrumentálním obohacování velmi asto platí, že pedchozí znalost uritých 

tvar, nástroj nebo cviení není pedpokladem úspšného ešení úkol v instrumentu. 

Aplikováno na námi prezentovaný list a úkol vyplnit tabulku, to znamená, že akoli dti 

tabulku obvykle znají ze školy a teba ji dokážou i správn vyplnit, uniká jim asto úel 

této formy zápisu a její rozliné možnosti využívání. Úkolem lektora je vést dít 

k uvdomní si, že tento grafický symbolický nástroj umožuje zasadit pedmt tídní 

do pehledného systému vztah. V pípad naší tabulky jde o umístní krychlí 

do jednoduchého vztahového systému definovaného dvma parametry (barvou 

a velikostí). Pochopení principu tabulkového zápisu by s sebou pro dít mlo nést 

poznání, že informace, které se na první pohled mohou jevit jako nepehledné, se dají 

uspoádat na základ uritých pravidel, ze kterých lze posléze vyíst mnohem více, 

než z pouhého porovnávání vedle sebe azených prvk. 

Kognitivním zvnitnním tabulky se zakládá významný psychologický nástroj 

umožující mentáln uspoádávat data do systematických forem. Jedinec pak mže 

mentáln operovat s rznými soustavami parametr tídní, porovnávat je, zvažovat 

rozliné možnosti jejich seskupování, vytváet nové kombinace položek obsažených 

v tabulce a imaginativn pracovat s hypotetickými možnostmi dalšího tídní 

a uspoádávání. 

Stromový diagram 
Druhou formou symbolického zápisu, k jejímuž mentálnímu uchopení je pi práci 

s prezentovaným listem dít vedeno, je stromový diagram. Na základ jeho porovnání 
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s tabulkou je patrný fakt, že forma vtvícího se zápisu umožuje sledovat postupné 

kroky procesu tídní. Žák mže nap. zaít tídním nejprve podle barvy a až následn 

podle velikosti. Jiné dít mže postupovat opan, nicmén výsledné vyplnní diagramu 

je v obou pípadech správné. Tato forma zápisu napomáhá registrovat fáze a postup 

kategorizaního procesu. Kozulin (1998) uvádí, že zvnitnní tohoto symbolického 

nástroje pispívá k chápání vdeckých pístup k procesm vývojové diferenciace 

(nap. evoluní biologické pístupy, lingvistické pístupy k pvodu a dlení jazyk 

apod.) a umožuje nahlížet vzdálené i blízké vztahy mezi rznými fenomény. 

Závrem této kapitoly považujeme za dležité pipomenout, že výchozí linií, které 

se lektor pi práci s Instrumentálním obohacováním musí neustále držet, a od níž 

se musejí veškeré aktivity na tento program vázané, odvíjet, je téma úelu 
symbolických nástroj a smysluplného využívání mentálních aktivit, ke kterým 

úkoly v pracovních listech podncují. V zásad jde o vdomou realizaci tetího 

parametru zkušenosti zprostedkovaného uení – zprostedkování významu. Dít 

by mlo vždy vdt, pro danou innost dlá, k jakému úelu jeho aktivita mže vést. 

Na úelnost zadaných aktivit by pod vedením lektora mlo picházet pokud možno 

co nejvíce samo. Jde o další stžejní zásadu praktického využívání Instrumentálního 

obohacování. Z práce se symbolickými nástroji, které jsou v tomto programu v rozsáhlé 

míe obsaženy, lze totiž vytžit pínos v podob jejich promny v nástroje 

psychologické pouze tehdy, je-li splnn požadavek zámrného nasmrování pozornosti 

dítte (parametr intencionality a reciprocity) a jeho vlastní mentální aktivity. 

2.2.3  Cíle Instrumentálního obohacování 

Naše dosavadní snaha pedstavit Instrumentální obohacování v jeho teoretickém 

zázemí i praktické podob zajisté již dala vzniknout pedstav, k emu má práce s tímto 

programem vést. Jeho autoi formulují hlavní cíl programu takto: „The major goal 

of Instrumental Enrichment is to increase the capacity of the human organism 

to become modified through direct exposure to stimuli and experiences provided 

by the encounters with life events and with formal and informal learning opportunities“ 

(Feuerstein a kol. 1980, s. 115). Instrumentální obohacování by tedy ve svém základním 

poslání mlo zvyšovat potencialitu promovat a rozvíjet kognitivní systém jedince tak, 

aby dokázal tžit (uit se a nauené používat) z pímého vystavení podntm a zážitkm 

z okolního prostedí. V zásad mžeme íci, že poskytuje zkušenost zprostedkovaného 
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uení, aby rozvinulo schopnost uení pímého. Takto široce formulovaný cíl je dále 

specifikován v šesti cílech konkrétních (tamtéž, s. 115-118): 

– Náprava deficit kognitivních funkcí 
Zde se odráží skutenost, že pvodn byl Feuersteinv program uren jedincm 

kulturn handicapovaným se zámrem napravovat jejich deficitní kognitivní 

funkce, zjištné pomocí dynamických diagnostických postup. Dnes se  však 

Instrumentální obohacování využívá i u bžné populace, navíc bez využití 

dynamické diagnostiky. V tomto pípad je proto pesnjší hovoit spíše 

o všestranném rozvoji tchto funkcí než pímo o jejich náprav. 

– Tvorba mentálních reprezentací pojm, rozšiování slovní zásoby, 
vybavování strategiemi a objasování vztah nezbytných pro ešení úkol 
v programu 
Tento cíl reflektuje obsahovou dimenzi instrument, které jsou zámrn 

vystavny jako content-free, tj. nejsou vázané na konkrétní obor lidského 

poznání. K jejich ešení však dít potebuje ovládat uritý pojmový aparát, 

myšlenkové postupy atd. Feuerstein zde upesuje, že cílem není uit dít pojmy 

a strategie samy o sob, ale pedávat pomocí nich prerekvizity myšlení a uení. 

– Prostednictvím formování uebních návyk podncovat vnitní motivaci 
k poznávání, subjektivn prožívanou jako potebu poznávat a uit se 

Motivace je bezesporu jednou z prvních podmínek úspchu pi práci s jakýmkoli 

programem. Teoreticky by Instrumentální obohacování mlo napomáhat 

k formování adekvátních uebních návyk a prostednictvím nich i podncování 

vnitní poteby poznání. Feuerstein íká, že poteba uit se, která je pvodn dána 

vnjšími okolnostmi, by se mla promnit ve vnitní touhu po poznání, aby dít 

nepistupovalo k uení, protože musí, ale protože chce a vidí, že je to pro jeho 

život ve škole i mimo ni, užitené (1980, s. 116). Je nesporné, že tento cíl více 

než jiné závisí na osobnosti lektora. Instrumentální obohacování je sice 

charakterem svých úkol pro dti obvykle velmi poutavé, dosáhnout shora 

formulovaného cíle, je však pedagogickým ideálem a v praxi úkolem nesmírn 

obtížným. 

– Prostednictvím konfrontace s úspchy a neúspchy pi ešení úkol 
v programu podncovat schopnost sebereflexe a vhledu do vlastních 
myšlenkových postup 
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U tohoto cíle Feuerstein upozoruje nejen na dležitou roli uitele, ale také na roli 

skupiny. Díky vrstevníkm ve tíd se dít uí konfrontovat své postupy 

a zpsoby uvažování s jinými. Úlohou uitele je vést dti k introspekci, 

k zamýšlení se nad otázkami typu „Co?, Pro?, Jak?“. 

– Podncovat zájem o další úkoly v Instrumentálním obohacování 
Pi aktivitách s Instrumentálním obohacováním hrozí nebezpeí, že dít bude 

považovat plnní jednotlivých úloh za hru. Feuerstein ped tímto varuje. Hovoí 

o tom, že i pes zábavný charakter nkterých úkol (nap. kreslené scénky 

v instrumentu Ilustrace, ale i mnohé další), není tento program koncipován jako 

nástroj pro hru. Naplovat uvedený cíl znamená motivovat dít k tomu, 

aby s Instrumentálním obohacováním pracovalo rádo, ale aby si vždy bylo 

vdomo, že pi práci s tímto programem jde o cílené uení a poznávání vlastního 

myšlení. 

– Petváet pasivní pístup k získávání poznatk na pístup aktivní 
Usilovat o tento cíl znamená bojovat s pasivitou. Snahou je, aby dít dokázalo 

informace, kterých se mu dostává využívat, propojovat je, mnit, tvoit informace 

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

mentálním aktivitám (rozvoj kritického myšlení, tvrí innosti, metakognitivních 

dovedností apod.). 

Feuersteinovi slouží uvedené cíle zárove jako zásady aplikace Instrumentálního 

obohacování do praxe. Oznauje je za „prvodce“ pro tvorbu intervenního pístupu. 

V následujících kapitolách na n budeme na mnohých místech odkazovat. V našem 

výkladu nyní pecházíme k využívání Instrumentálního obohacování v praxi. 

 

2.3 Instrumentální obohacování v praxi 

Shrneme-li, co jsme o Instrumentálním obohacování až doposud napsali, mžeme 

tento program charakterizovat jako materiál cílené kognitivní stimulace, který zárove 

pispívá k celkovému osobnostnímu rozvoji, ke zmn postoj a chování, k motivaci 

k poznávání a uení a k formování žádoucích uebních návyk. Kapitolami o zkušenosti 

zprostedkovaného uení jsme také naznaili, že vytžení tchto potencialit závisí 

na osobnosti lektora, na jeho pijetí teorie strukturní kognitivní modifikovatelnosti, 

na porozumní východiskm zprostedkovaného uení a samozejm na praktickém 
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ovládnutí instrument jako takových. Z tchto dvod je první podmínkou pro získání 

kompetencí v práci s touto metodou absolvování výcvikového kurzu. 

2.3.1 Kurzy kognitivní stimulace 

Feuerstein pikládá výcviku zájemc, kteí chtjí s jeho programem pracovat, 

velkou dležitost. Kurzy Instrumentálního obohacování smjí vést pouze vyškolení 

lektoi (trenéi), lenové Mezinárodní asociace trenér v metod Instrumentálního 

obohacování (International Association of Instrumental Enrichment Trainers). 

Seznámení se 14 základními instrumenty musí být asov dotováno minimáln 200 

hodinami (v eské republice je hodinový rozsah 240 hodin), práce s instrumenty musí 

být podložena výkladem základních východisek Feuersteinovy teorie. Zájemci, kteí 

chtjí s Instrumentálním obohacováním pracovat, by mli dobe porozumt zvlášt 

úloze zkušenosti zprostedkovaného uení ve vývoji kognitivních funkcí. Frekventanti 

kurz se uí pracovat tak, aby vdom do praxe vnášeli parametry zkušenosti 

zprostedkovaného uení, aby dovedli odhalovat poznávací strategie dtí a rozvíjet 

jejich zpsoby myšlení. Uí se, jak vést dti k efektivnímu uení, k strategiím ešení 

problém, plánování práce, kladení otázek a promýšlení odpovdí, jak využívat chyby 

pro další poznávání apod. 

Feuersteinovské výcviky jsou vedeny jako sebezkušenostní. Pímá práce 

s instrumenty, kterou na nich frekventanti zažívají, je obdobou lekcí, jaké budou pozdji 

realizovat se svými žáky. Hlavní draz je kladený na výcvik v dovednosti vhledu 

do vlastních poznávacích proces a pemosování kognitivních dovedností mezi 

rznými úkoly a situacemi. 

Podmínky, kdo mže kurz v metod Instrumentálního obohacování absolvovat, 

stanoveny nejsou. Nejastjšími úastníky jsou speciální pedagogové a psychologové. 

Pihlásit se však mže kdokoli, žádné profesní zamení i dosažené pedchozí vzdlání 

zde není požadováno. Po absolvování kurzu obdrží frekventanti diplom, jenž opravuje 

k práci s instrumenty. Institutem ICELP jsou od roku 2010 stanovena nová supervizní 

pravidla, podle nichž by si ml každý praktikující lektor následn vést portfolio 

zachycující jeho práci. Obsah portfolia informující o potu i prbhu intervencí, 

probraných pracovních listech, pokrocích klient apod., je pak do ICELP zasílán jako 

materiál pro zptnou vazbu. 

Zopakujme ješt, že v eské republice je v souasné dob možné projít výcvikem 

ve všech 14 instrumentech standardní sady programu (FIE I, FIE II a FIE III) a v osmi 
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instrumentech urených pedškolákm (FIE – základní I)17. Absolvování kurzu FIE I, 

který seznamuje s instrumenty Uspoádání bod, Porovnávání, Orientace v prostoru I 

a Analytické vnímání, je podmínkou pro vstup do všech ostatních kurz. Podoba 

pípravy, kterou poádají Feuersteinova autorizovaná centra, je v rzných zemích 

odlišná. V podstat závisí na rozhodnutí lektor, jakou organizaní formu kurzm dají. 

U nás je možné absolvovat vstupní výcvik v práci s Instrumentálním obohacováním 

(FIE I) jako intenzivní desetidenní kurz obnášející 80 výukových hodin. Obvykle 

probíhá od pondlí do pátku vždy od 8 do 16 hodin. Pro uitele, u kterých 

je organizan nároné, aby byli na dva týdny vyvázáni z výuky, se kurzy obvykle 

konají v dob prázdnin. Každý den je první dv vyuovací hodiny probírána teorie, 

zbylých šest hodin je vnováno práci s instrumenty. Stžejnímu instrumentu – 

Uspoádání bod, je vnováno 24 výukových hodin (4 dny výcviku), ostatním tem 

instrumentm náleží vždy 12 hodin. 

2.3.2 Uvedení do obsahové nápln kurzu FIE I v eské republice 

Teoretické zázemí, kterého se frekventantm úvodního kurzu pro práci 

s Feuersteinovými instrumenty dostává, zahrnuje všechna témata prezentovaná zkraje 

naší druhé kapitoly. Jsou probírány hlavní Feuersteinovy myšlenky v jejich základních 

tezích. Jako hlavní studijní materiál Feuersteinova díla mají frekventanti k dispozici 

lektorkou vytvoený sylabus. V eštin však existují i další, detailnjší práce, k nimž 

se zájemci o Feuersteinovu teorii mohou obrátit. Jde o u nás první lánky o této metod 

Hadj Moussové (1996) a Vágnerové (1996), datov mladší lánek Pokorné (2001) 

a lánky a monografie Málkové (2005, 2006, 2008, 2009). 

Výcvikový kurz je však veden tak, aby nešlo o pouhé teoretické seznámení 

s Feuersteinovým dílem a jeho pojetím mediace, ale aby jeho úastníci mli píležitost 

zažívat zprostedkované vyuování v praxi. Zážitky zprostedkovaného uení jsou 

„páteí, která probíhá celým kurzem. Jsou dvodem, pro kurzy probíhají, pro není 

možné zájemcm o metodu jen rozdat píslušné cviné sešity bez dalších komentá“ 

(Pokorná 2009). 

Na kurzech instrumentálního obohacování navíc nejde o pouhé získání dovednosti 

pracovat s instrumenty. Mají hlubší pesah a vyžadují i osobnostní nároky. Úastníkm 

jsou na nich pedávány i postoje a hodnoty zrcadlící Feuersteinovu životní filozofii 

zamenou na hledání píležitostí k rozvoji kognitivních schopností dtí. 

Nejpodstatnjší je získání nehodnotícího pístupu k výkonm žák, nebo výkony 
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jsou pro Feuersteina nepodstatné. Dležité jsou zpsoby práce, sledování, jak si dít 

umí poradit v urité situaci, jaké používá strategie, zda je dovede mnit, zda 

si uvdomuje souvislosti mezi jevy, zda se umí verbáln vyjadovat, jaké emocionální 

postoje k úkolm zaujímá apod. Ze zkušeností s vedením kurz se ukazuje, že pekonat 

výkonový pohled na dti (žáky) je pi práci s intervenním programem nesmírn 

obtížnou záležitostí (ústní sdlení lektorky a nkterých absolvent kurz). 

V duchu Feuersteinova pedagogického pístupu je také vyzdvihován dialog 
s díttem, naslouchání druhým a vzájemná spolupráce, kterou Feuerstein preferuje 

oproti využívání kompetitivních prvk. Instrumentální obohacování je podkladem, 

na nmž se úastníci kurz uí pracovat tak, aby výše uvedené požadavky pi své 

pedagogické innosti zohledovali. Stejn tak se uí, aby si ve svém pístupu k dtem 

byli vdomi dležitosti prvních tí parametr zkušenosti zprostedkovaného uení – 

zamenosti dítte na innost (intencionalita a reciprocita), zprostedkování 
významu innosti a jeho pesahu za hranice úkolu vypracovávaného tady a te. 

Zvlášt parametrm významu a pesahu je v kurzech dán velký prostor. U každého 

pracovního listu jsou úastníci vybízeni k diskusi nad pemostními, významem úkol 

a postupy ešení. Zmiovány jsou ale samozejm i ostatní parametry 

zprostedkovaného uení. 

Pro toho, kdo usiluje o zprostedkované uení, byl lektorkou kurz pro peklad 

anglického teacher mediator zaveden termín angažovaný uitel, nebo, jak uvádí 

Pokorná (2001, s. 6), angažovanost v sob zahrnuje aktivitu i vztahovost. Feuersteinem 

je takový uitel charakterizován jako osoba, která: „...guided by his intentions, culture, 

and emotional investment, selecs and organizes the world of stimuli for the child. 

The mediator selects stimuli that are most appropriate and then frames, filters, and 

schedules them. He determines the appearance or disappearance of certain stimuli and 

ignores others. Through this process of mediation, the cognitive structure of the child 

is affected...“ (1980a, s. 16). 

Dalšími dležitými rysy Feuersteinova pístupu, které jsou pi výuce budoucích 

lektor vyzdvihovány, je odmítání soutživosti a zdrazování vzájemné 
spolupráce, s tím související podporování dialogu, diskuse a naslouchání názorm 
druhých. Dále pak zdrazování preciznosti pi vypracovávání úkol, zamení 

se na rozvoj ei a respektování osobního tempa každého dítte. Požadavek 

individuálního pístupu je zahrnut v samotném ústedním sloganu celého programu: 

„Nechte m chvilku! Já si to rozmyslím…“. Dti by k tomu mly být vybízeny 
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u každého úkolu, aby se zámr promýšlet vci pedem, stal souástí jejich kognitivních 

strategií. Pekonávání impulzivity i hyperaktivity je jedno z astých témat, ke kterým 

Instrumentální obohacování poskytuje prostor k diskusi. Nabízí ale nepeberné 

množství dalších námt. Stžejní z nich v podstat reflektují cíle Instrumentální 

obohacování, jak jsme je popsali v minulé kapitole: 

– motivování dtí prostednictvím úkol, které jsou po nich vyžadovány 

– dležitost zažívání úspchu pi plnní tchto úkol 

– vedení dtí k odpovdnosti za uení 
– draz na samostatné myšlení 

– uení se z chyb 
– rozvíjení jazykové bohatosti a pesnosti 

Pro samotnou práci s instrumenty obdrží frekventanti k pracovním sešitm 

i didaktický manuál, ve kterém jsou uvedena koncepní východiska a obecné cíle 

každého instrumentu a pehled kognitivních funkcí, které by ml cílen rozvíjet. 

Jednotlivé instrumenty jsou stupující se obtížností svých úkol rozdleny vždy 

na nkolik díl. V lektorských manuálech je každý díl instrumentu popsán podle 

vybraných parametr kognitivní mapy. Vždy je uveden obsah listu a modalita, ve které 

se pracuje. Následuje vymezení fází mentálního procesu a kognitivních operací, které 

jsou v daném díle instrumentu vyžadovány. Dále zde nalezneme celkový pehled 

instrumentu, v nmž jsou pro každý pracovní list uvedeny jeho cíle, požadovaná slovní 

zásoba a prvky zprostedkování, na které by se lektor ml zamit. 

Pi výuce na kurzech je innost s pracovním listem obvykle zahájena protením 

píslušných didaktických informací. Následuje diskuse nad vymezením úkol a s tím 

spojených požadavk, problém, cíl, postup práce, stanovení hypotéz atd. Dalším 

krokem je vyplnní úkol probírané strany. To mže být bu individuální, skupinové, 

samostatné nebo vedené s pomocí lektora. Poté jsou úastníci vyzíváni ke sdílení svých 

posteh, zkušeností a zážitk z této innosti. Jsou porovnávány strategie ešení úkol, 

postupy kontroly práce, dvody pro volbu uritých strategií apod. 

Neopominutelnou a velmi podstatnou souástí každého dílího úkolu 

v instrumentu je práce s pemosováním. Úastníci jsou tém nepetržit vybízeni 

k vymýšlení rzných možností praktického penosu kognitivních dovedností a aktivit, 

které instrument vyžaduje. Závrenou fázi práce s listem pedstavuje shrnutí dležitých 

moment z této innosti. Jedná se o zhodnocení dosažení cíl, které byly na úvod 
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stanoveny, reflexi nových poznatk i dovedností, zhodnocení a odvodnní toho, 

co bylo pi práci snadné, obtížné, pekvapivé, nové atd. 

Teoreticky by práce s jedním pracovním listem mla pedstavovat jednu lekci 

Instrumentálního obohacování. V praxi se ale tento požadavek ukazuje asto jako 

nerealizovatelný. Závisí na klientech, se kterými se pracuje. Lektor by však ml vždy 

v rámci jedné lekce dodržet výše popsaný postup obsahující vymezení úkol 

a stanovení postup; vypracování cviení; diskusi s cílem budování metakognitivních 

dovedností a na závr reflexi poznatk a jejich shrnutí. 

 

SHRNUTÍ 
Uvedeným nastínním charakteru práce s Instrumentálním obohacováním 

a popisem podmínek jeho implementace do praxe teoretickou ást našeho textu 

uzavíráme. Vnovali jsme se v ní Feuersteinov teorii, souástem Instrumentálního 

obohacování a praktickým zásadám jeho využívání. Principy Feuersteinova 

pedagogického pístupu jsme se v posledních kapitolách zabývali pomrn detailn, 

nebo nám šlo o to ukázat, jakou zkušeností musí zájemci o tuto metodu projít, a jaké 

zásady by si lektoi Instrumentálního obohacování mli osvojit. Snažili jsme se vytvoit 

obraz, který otevírá i pohled do praxe. V nadcházejících kapitolách, kde se budeme 

Instrumentálnímu obohacování vnovat již jen výzkumn, nám totiž pomže dokreslit 

nkteré poznatky, týkající se vlivu tohoto programu na práci uitel ve školách. 
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3. INSTRUMENTÁLNÍ OBOHACOVÁNÍ V PEDAGOGICKO-
PSYCHOLOGICKÉM VÝZKUMU 

V pedmluv nejrozsáhlejší britské evaluaní studie Instrumentálního 

obohacování, kterou v letech 1982 – 1987 realizoval Nigel Blagg, se nachází výstižná 

metafora popisující ovování úinnosti program pro rozvoj myšlení. Její autor Robert 

Sternberg, penesen pirovnává výzkum efektivity kognitivn stimulaních program 

ke zkoumání úink nového, „zázraného“ léku. Píše: pedstavte si, že na konferenci 

o moderních výzkumech zabývajících se podporováním zdraví, prezentuje zástupce 

farmaceutické firmy nový lék, o nmž tvrdí, že výrazným zpsobem posiluje 

organismus a udržuje zdraví. Pestože zní nesmírn pesvdiv, rozhodnete 

se uskutenit malé pátrání po výzkumných studiích, ve kterých byly úinky tohoto léku, 

který je navíc pomrn finann nákladný a urený k dlouhodobému užívání, vdecky 

ovovány. 

Získaná zjištní jsou ponkud zarážející. Zjistíte, že existují studie realizované 

samotnými výrobci léku, dokazující jeho pedpokládané úinky. Publikace o tchto 

studiích, které jsou dostupné v odborných asopisech, jsou ale pouze strunými 

reportážemi o výsledcích evaluace. Dále narazíte na nkolik menších studií 

zveejnných v asopisech, jimž chybí statut odborného periodika. Výsledky tchto 

výzkum vyznívají zajímav, vtšina z nich však nemá srovnatelné kontrolní skupiny, 

u nkterých kontrolní skupiny chybí docela. Z výzkum, které byly lépe metodologicky 

vedené, vycházejí pekvapující výsledky. Jste z nich skeptití i užaslí zárove. Ukazuje 

se totiž, že tento lék má pravdpodobn všechny proklamované pozitivní úinky, 

nicmén je velmi tžké najít pro to vdecké dkazy (Sternberg in Blagg 1991, pvodn 

Sternberg, Bhana 1986). 

Tuto metaforu bychom neuvádli, kdyby nebyla naprosto piléhavá k situaci 

kolem výzkum Instrumentálního obohacování. Pro svou celosvtovou rozšíenost 

a užívání v praxi se tento program tší také velkému akademickému zájmu. Jeho 

evaluaních studií existuje mnoho (v pehledu je uvádí nap. Burden 1987; Savell, 

Twohig, Rachford 1986; Romney&Samuels 2001 nebo Kozulin 2009). Vtšina zpráv 

o výzkumech efektivity Instrumentálního obohacování je však obtížn dosažitelná, 

nebo ada tchto studií je souástí nepublikovaných disertaních prací nebo byla 

zveejnna pouze formou ústních prezentací na konferencích. Knižnímu zpracování 

se dostalo jen nemnohým z nich. Vedle pvodní Feuersteinovy studie, dokládající efekt 
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programu u kulturn handicapovaných adolescent v Izraeli (pvodní publikace: 

Feuerstein, Rand, Tannenbaum, 1979; o rok pozdji se tento výzkumný projekt stal 

souástí detailní monografie o Instrumentálním obohacování: Feuerstein a kol. 1980), 

je v anglickém jazyce dostupná kniha Howie (2003) a publikace Blaggova (1991), 

na níž jsme se v textu již nkolikrát odkazovali, a z níž jsme erpali inspiraci také 

pro vlastní výzkum. 

Pravdpodobn nejrozsáhlejší evaluaní projekty efekt Instrumentálního 

obohacování byly, pomineme-li výzkum v Izraeli, realizovány ve Spojených státech 

amerických a posléze ve Velké Británii (Savell a kol. 1986; Burden 1987). Kozulin 

(2009) uvádí též velké výzkumy z Venezuely (Ruitz 1985) a Porto Rica (Alvarez a kol. 

1994). Naprostá vtšina studií vznikla z poteby uplatnní Feuersteinova programu 

v bžných základních a stedních školách. Vtšin studií je spolené, že kopírují design 

pvodního izraelského projektu (tj. pre-test a post-test u experimentální a kontrolní 

skupiny), aby s ním mohly srovnávat vlastní výsledky. Problémem ovšem je, 

že pro testování (nap. kognitivních schopností, verbálních schopností, úrovn 

pozornosti, pamti atd.) používají asto jiné diagnostické nástroje. Také poty 

respondent se velmi liší. V pvodní studii sledoval Feuersteinv tým pibližn 180 

adolescent po dobu dvou let. Nkteré americké studie se zabývaly vzorkem s tém 

1000 dtmi. (podle Burdena 1987)  Oproti tomu jedna z metodologicky velmi 

propracovaných britských studií (Shayer, Beasley 1987), uvádí pouze 6 pár dtí, které 

prošly kompletní pre- i post-testovou procedurou. Blagg (1991) pracoval s 250 žáky 

a 12 uiteli. 

Není tedy divu, že prezentované výsledky jsou rznorodé a asto zarážející. 

Co tedy mžeme na základ dostupných badatelských pramen o efektech 

Instrumentálního obohacování íci? Feuersteinova izraelská studie prokázala 

u respondent experimentální skupiny výrazný posun v kognitivních schopnostech 

a zmnu uebního stylu. Její autoi sledovali též úrove znalostí školních pedmt 

a sebepojetí respondent, v tchto oblastech však žádné statisticky významné zmny 

zaznamenány nebyly. 

Výrazné posuny ve prospch experimentální skupiny v testech fluidní inteligence 

(autoi používali Ravenovy progresivní matice) dokládá studie z anglického prostedí 

Shayera a Beasleyové (1987). Nezaznamenali však žádný výrazný efekt v testech 

inteligence krystalické ani ve školních výkonech. Dále hodnotili i míru, s níž je jedinec 

schopen penášet osvojené poznatky do jiných situací (nazývali ji odhadem 
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modifikovatelnosti – modifiability estimate). Mezi kontrolní a experimentální skupinou 

v této dovednosti prakticky žádný rozdíl nenastal. U experimentální skupiny však 

zaznamenali výrazný rozdíl v pre- a post-testových úkolech, které sledovaly kognitivní 

funkce, které byly ped zaátkem výzkumu u dítte diagnostikované jako deficitní. 

U kontrolní skupiny v tomto smru významné posuny nebyly. Jde o výsledek 

podporující teoretické cíle Instrumentálního obohacování. Na základ tohoto zjištní 

by se dalo íci, že Instrumentální obohacování skuten vede k tomu, co postulují jeho 

autoi. 

Jinak o nm ovšem hovoí studie Blaggova (1991) sledující po dobu dvou let 

pibližn 250 student stedních škol. Ve svých výsledcích vyjaduje tento autor 

nad efekty Instrumentálního obohacování urité zklamání. Mezi experimentální 

a kontrolní skupinou nenastal v post-testových úkolech hodnotících kognitivní 

dovednosti žádný signifikantní rozdíl. Blaggov práci, která byla inspiraním zdrojem 

pro náš vlastní výzkum, se budeme ješt vnovat v samostatné kapitole podrobnji. 

Zmiované rozsáhlé americké studie sledovaly mnoho rzných promnných. 

Šlo o adu výzkum realizovaných na více místech Spojených stát. Uveme napíklad 

výsledky tzv. studie newyorské, jejíž autoi se zamili na hodnocení vlivu 

Instrumentálního obohacování na výkony v matematice a ve tení a na postoje žák 

a uitel k samotnému programu. Výsledky, jak se o nich doítáme v textu Linkové 

(1991), vyznívají však siln povrchn. Mžeme z nich vypíchnout, že autorm 

se podailo u žák, kteí prošli Instrumentálním obohacováním, prokázat v matematice 

i ve tení výrazné zlepšení oproti  skupin kontrolní, kde probíhala intervence pomocí 

bžného programu nápravy tení a matematických dovedností. Zaznamenali i pozitivní 

vztah žák a uitel k programu. 

Ve výtu evaluaních studií efektivity Instrumentálního obohacování a jejich 

rzných výsledk bychom mohli dlouze pokraovat. Domníváme se však, 

že pro nastínní situace, která na tomto poli panuje, je náš struný pehled dostaující. 

Pro dokreslení jej doplníme ješt shrnujícími informacemi z díla Romneyho 

a Samuelsové (2001). Tito autoi podrobili evaluaní studie Instrumentálního 

obohacování statistické metod tzv. metaanalýzy, která umožuje shrnout 

a interpretovat výsledky vtšího potu odlišných projekt sledujících stejný cíl. Uvádjí, 

že metaanalýza je vhodná zvlášt tehdy, když výzkumy stejného problému pinášejí 

nesourodé výsledky. Tito autoi hodnotili celkem 41 studií metodologicky postavených 

na komparaci experimentální a kontrolní skupiny v pre-testu a post-testu. Jejich cílem 
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bylo zjistit, v em se u Feuersteinova programu ukazuje jeho nejvýznamnjší efektivita. 

Jejich statistická zpracování poskytla následující výsledky: 

Evaluaní studie Instrumentálního obohacování… 
– mají výzkumný vzorek obvykle menší než 50 respondent; 

– zabývají se nejastji respondenty z majoritní spolenosti, prmrné inteligence 

ve vku 12 – 18 let, u nichž nebyla diagnostikovaná žádná porucha (žáci 

a studenti bžných škol). Dále sledují žáky, u nichž byla diagnosticky potvrzena 

specifická porucha uení, píp. jiná vývojová porucha nebo se zamují na osoby 

po úrazech mozku; 

– pracují s délkou intervence více než 100 hodin; 

– sledují nejastji: 1) posuny ve školních výkonech v matematice, tení 

a jazykových pedmtech; 2) kognitivní schopnosti (verbální a neverbální 

intelektové schopnosti, prostorovou orientaci, poetní schopnosti, 

metakognitivní dovednosti, ešení problémových situací, plánování); 3) chování 
ve tíd (schopnost a rzné formy adaptivního chování, sebepojetí). 

– obvykle prokazují signifikantní posuny ve všech tech výše uvedených oblastech 

zkoumání, nejvýraznjší posuny jsou však u respondent zaznamenávány 

ve schopnostech verbálních, percepních a prostorových a ve schopnosti 
usuzování. 

Podíváme-li se na tyto výsledky prizmatem cíl Instrumentálního obohacování 

(viz kapitolu 2.2.3), mžeme konstatovat, že nejvíce hovoí pro naplování cíle prvního 

(náprava kognitivních deficit) a druhého (rozvoj verbálních schopností a schopnosti 

usuzování, s níž souvisí i volba strategií). Metaanalýza Romneyho a Samuelsové 

nepotvrdila, zda Instrumentální obohacování vede signifikantn i k cílm ostatním. 

Pravdpodobn ano, ale na základ výzkumných výstup to nemžeme jednoznan 

íci. 

Vyvstává tedy otázka, jak vést evaluace program pro rozvoj dovedností myslet, 

jaké diagnostické nástroje k tomu využívat a jaký metodologický design projektu volit. 

Savell (1986) navrhuje šestnáct okruh, jejichž respektování mže obtíže 

s interpretacemi evaluací tchto program usnadnit. Za nejpodstatnjší z nich 

považujeme tyto body:  

– jasn formulovat cíle výzkumu a otázky, na které má odpovdt; 

– vybírat takové závislé promnné, které umožní reflektovat cíle programu 
i jeho teoretická východiska. 
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V eštin mžeme v otázkách evaluace kognitivn stimulaních program odkázat 

na disertaní práci Málkové (2007), pípadn na její monografii Umní 

zprostedkovaného uení (2008), kde její teze z doktorské práce nalezneme 

v pepracované podob. Pi hodnocení efekt Feuersteinova programu se tato autorka 

totiž zamýšlela práv nad vhodnou formou vedení evaluaních projekt pro programy 

rozvíjející dovednosti myslet. 

Její práce zamená na využívání Instrumentálního obohacování u dtí z rómského 

etnika, pedstavuje v eské republice druhý výzkumný projekt zabývající 

se Feuersteinovou metodou. Navazovala na o deset let starší, první eskou studii, 

hodnotící vliv Instrumentální obohacování na rozvoj kognitivních schopností u dtí 

se specifickými poruchami uení. Šlo o pilotní výzkum, který, jak píše Málková (2008, 

s. 100), „vznikl z izolovaného zájmu o Instrumentální obohacování jako o techniku, 

která mže ovlivovat kognitivní schopnosti žák a nevnoval již tolik pozornosti jeho 

teoretickým východiskm. Design této studie ani její výstupy nijak výrazn 

nereflektovaly v té dob již existující výsledky vlivných evaluaních studií.“ U žák tato 

studie prokázala posuny ve schopnostech verbálních a v oblasti usuzování. Pouze u dtí 

z druhého stupn ZŠ se potvrdily i posuny v sebehodnocení. Zpráva o výsledcích tohoto 

prvního eského projektu však nebyla nikdy publikována (Vágnerová, Hadj Moussová, 

Pokorná 1997). 

Málková (2007, 2008) v komentáích výsledk svého výzkumu, který využíval 

obdobnou diagnostickou baterii jako pilotní výzkum z roku 1997 (Thorndeikv test 

kognitivních schopností, Ravenovy barevné matice, Rey-Osterriethovu figuru, 

Matjkovy testy tení a poítání, dotazník sebepojetí školní úspšnosti SPAS), odklání 

pozornost od samotných posun ve výkonech dtí a s mnohem vtším drazem otvírá 

diskusi, zda klasické psychometrické testy pedstavují vhodné nástroje pro hodnocení 

efektivity kognitivn stimulaních program. Tyto testy totiž sledují pouze izolované 

výkony a ne strategie a postupy ešení, které dít používá, a o které v Instrumentálním 

obohacování pedevším jde. Navíc také nemohou zohledovat kvalitu zkušenosti 

zprostedkovaného uení, kterou je lektor schopen dítti poskytnout, a na níž efektivita 

tohoto programu siln závisí. 

Když závry z výzkum Instrumentálního obohacování shrneme, mžeme 

konstatovat, že podstatné podmínky jeho úspšné implementace do praxe pedstavují 

následující požadavky (v pehledu viz Kozulin 2009):  

– intervence s programem by mla trvat nejmén dva roky, 
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– za tuto dobu by mla být probrána široká škála instrument, 

– lektoi Instrumentálního obohacování by mli pracovat pod supervizním 

vedením, zameným zvlášt na dovednost realizovat zkušenost 

zprostedkovaného uení. 

Pro úspšnost evaluaních studí z toho vyplývá náronost organizaní (asová 

a finanní), dále náronost pípravy lektor a náronost pelivé volby 
diagnostických nástroj, které by mly efekty Instrumentálního obohacování 

zachycovat. Kozulin (tamtéž) upozoruje, že kvalita mediace je hlavní faktor, který 

výstupy intervence s Instrumentálním obohacováním ovlivuje. Dokládá to výsledky 

latinskoamerických výzkum (Alvarez a kol. 1994), kde se v post-testech kognitivních 

výkon statisticky významn lišila nejen experimentální a kontrolní skupina jako celek, 

ale signifikantní rozdíly byly shledány i mezi studenty, kteí procházeli lekcemi 

Instrumentálního obohacování pod vedením rzných lektor. Analýzou pozorovacích 

škál zamených na zkušenost zprostedkovaného uení (MLE rating scales) byly 

zjištny významné rozdíly v kvalit mediace, jaké se studentm v rzných 

experimentálních skupinách dostávalo. 

Od vlivu Instrumentálního obohacování na žáky se tím dostáváme k otázkám 

psobení tohoto programu na samotné uitele. Práce s ním pro n pináší adu nárok, 

napíklad na reflexi vlastního pístupu k vyuování, vlastního stylu uení, zpsob 

komunikace s žáky, pístupu k jejich schopnostem apod. Bohužel zde nemžeme podat 

souvislejší pehled evaluaních projekt zamujících se na vliv Feuersteinova 

programu na uitele, nebo v nám dostupných literárních pramenech se podailo 

dohledat pouze minimum informací. Naprostá vtšina výzkum je totiž zamena 

na zmny zaznamenané u tch, kteí programovou intervencí procházeli, ale ne u tch, 

kteí tyto intervence vedli. Tam, kde se nám podailo najít odkazy na promny 

v postojích a práci uitel, jsme narazili na velmi struné a vágní informace o tom, 

že uitelé tento program pijímají pozitivn (nap. Link 1991, Craft a Weller 1983). 

Jedinou nám dostupnou publikací, která v tomto smru tvoí výjimku, pedstavuje kniha 

Blaggova (1991). erpali jsme z ní podnty pro náš vlastní výzkum, jehož prvotním 

motivem bylo penesení pozornosti k uitelm-lektorm Instrumentálního obohacování 

a zaznamenání jejich reflexí, jaké promny u nich seznámení s Feuersteinovou teorií 

a Instrumentálním obohacováním vyvolalo. Než k vlastnímu výzkumu pistoupíme, 

pedstavíme proto ješt v hlavních rysech nkterá zjištní Blaggova. 
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3.1 Somersetská evaluaní studie 

O studii Nigella Blagga se v literatue hovoí jako o somersetské, podle regionu 

v Anglii, kde probíhala. Šlo o souást vládou iniciovaného projektu, jehož cílem bylo 

hledání prostedk, jak zlepšovat školní výsledky školsky neúspšných adolescent 

(low-achieving students) vkové skupiny 14-16 let. Tento projekt se v rzných 

anglických školách odehrával v odlišných podobách. Pro Blaggovu studii zamenou 

na Instrumentální obohacování, byly vybrány tyi stední školy. Z nich bylo 

do výzkumu zapojeno asi 250 student a 12 uitel. Tyto poty nejsou zcela pesné, 

nebo v prbhu ty let, kdy výzkum probíhal, nkteí respondenti odcházeli, jiní 

pibývali. 

Informace týkající se žák ponecháme nyní stranou, budeme se zabývat pouze 

uiteli. Blagg uvádí, že v prvním roce se do projektu zapojilo osm uitel, zaátkem 

druhého roku pibylo dalších sedm a ke konci téhož roku ješt dalších trnáct. Z tchto 

trnácti ale nkteí nahradili ty, kteí projekt opustili (poet autor neuvádí). Každé 

skupin uitel se dostalo pro práci s Instrumentálním obohacováním odlišné prpravy. 

Nejkvalitnjší pípravou prošla skupina první, z ní také všichni uitelé s výzkumníky 

spolupracovali po celou dobu projektu. Výcvik skupiny druhé popisuje Blagg jako 

mnohem mén intenzivní, o píprav poslední skupiny se nezmiuje. Souhrnn uvádí, 

že ve výsledku bylo sledováno pedevším dvanáct uitel. 

Atmosféra ve školách, kde mlo být Instrumentální obohacování zalenno 

do výuky, nebyla Feuersteinovu programu píliš naklonna. Prakticky se jednalo 

o povinnost, která byla školám naízena. Blagg piznává, že až do samého zahájení 

projektu nebyla jasná ada organizaních detail, jak bude výuka Instrumentálního 

obohacování na školách vlastn probíhat. Uitelé mli k celé vci skeptický postoj. 

Netušili, o jaký program se jedná, co budou muset s žáky dlat. K dobrovolníkm, kteí 

se nakonec do projektu pihlásili, byla vybrána kontrolní skupina z podobné školy. 

Jedním z pedpoklad Blaggova projektu bylo, že Instrumentální obohacování 

podncuje zmny tradiních metod a stylu výuky a mže vést i k jistým osobnostním 

promnám. Proto testová baterie, která byla použita, sledovala osobnostní rysy uitel, 

jejich postoje k žákm, postoj k sob samému jako k uiteli a názory na Instrumentální 

obohacování. Pro zaznamenání postoj byly použity ti speciáln sestavené škály, dále 

byly s uiteli vedeny poloízené rozhovory. Všechny testové procedury byly provedeny 

ped zahájením a po ukonení projektu. Napí celým výzkumem bylo navíc vedeno 
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pravidelné pozorování lekcí Instrumentálního obohacování. Za tímto úelem byly 

vytvoeny škály snažící se zachycovat kvalitu mediace podle jednotlivých parametr 

zkušenosti zprostedkovaného uení. Sloužily nejen pro pozorování, ale také samotným 

uitelm, kteí byli vybízeni, aby podle tchto škál svou lekci zptn hodnotili. 

Výsledky hodnotící uitele lze rozdlit do nkolika témat: 

1) Reakce na výcvik v práci s Instrumentálním obohacováním, kterou Blagg 

hodnotí jako v pevážné míe velmi pozitivní. Poátení skeptické postoje uitel 

pramenící z toho, že zapojení do projektu bylo naízením „shora“, se v dsledku 

seznámení s Feuersteinovým programem promnily. Uitelé tuto zkušenost 

hodnotili jednoznan jako pínos pro svou práci i pro svj osobní život. Blagg 

jejich pocity shrnuje jako „...feeling stimulated and optimistic about their potential 

role as teachers“ (s. 95). 

2)  Hodnocení materiál Instrumentálního obohacování. Dotazník, kterým Blagg 

zjišoval názory uitel na charakter programových materiál, jsme s drobnými 

úpravami pejali i pro náš výzkum. Anglití uitelé vykazovali ve vtšin položek 

neutrální postoj, statisticky významné posuny ve smyslu pozitivního hodnocení byly 

v post-testu zaznamenány v položkách týkajících se pístupu k vyuování a 

psobení programu na žáky i uitele: 

– Program FIE u m vyvolal výrazné zmny v pojetí výuky mého pedmtu 

(položka 5) 

– Program FIE mže být velkým pínosem ve všech vyuovacích pedmtech 

(položka 9) 

– Na své vyuovací hodiny se vlivem FIE pipravuji dkladnji (položka 12) 

– FIE pomáhá žákm vytváet si vlastní názory (položka 13) 

– FIE obsahuje zásady a zpsoby práce, které jsou vhodné pro všechny uitele 

(položka 17) 

Z dalších výsledk, které Blagg prezentuje, vyznívá ale uitelské hodnocení 

materiál Instrumentálního obohacování spíše negativn. Uvádí finanní náronost 
a nízkou kvalitu materiál (anglická verze instrument obsahuje mnoho chyb 

a nepesností), pílišnou abstraktnost, velmi asté opakování charakteru úkol, 

které vedlo k tomu, že žáky práce nebavila a kulturn inadekvátní prvky, které 

neodpovídají anglickému prostedí. 
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3) Praktické problémy s využíváním Instrumentálního obohacování ve tíd  
Zde uitelé zmiovali v první ad problémy vyplývající z podmínek, za jakých byl 

Feuersteinv program na jejich škole zaveden. Mluvili o obtížnosti najít si vlastní 

smysl jeho výuky a pedání významu i smyslu práce s ním i žákm. Dále Blagg 

uvádí obtíže vyvolat ve tíd diskusi, obtíže pracovat s tímto programem 
s talentov nehomogenní skupinou, vymýšlet píklady pemostní a zaleovat 
program do výuky bžných pedmt. Na školách, kde výzkum probíhal, byly 

lekce Instrumentálního obohacování zaazeny do rozvrhu jako hodina navíc. Akoli 

se uitelé snažili vést žáky k propojování poznatk z lekcí s uivem, pociovali, 

že hodiny Instrumentálního obohacování jsou vnímány jako nco oddleného 

od bžného dní ve škole a od školních pedmt. Blagg navíc piznává, 

že problémem bylo, že s Feuersteinovou metodou byli seznámeni jen nkteí uitelé 

na škole. Pedagogický sbor tím byl rozdlen na dva tábory, kde pro vtšinu len 

byla nová zavedená metoda ním neznámým a nebylo pro ni vtšinové pochopení. 

4) Vztah k profesi, který byl zjišován pomocí dotazníku Já jako uitel. I tuto škálu 

jsme pejali pro náš výzkum. Na zaátku Blaggova projektu byla experimentální i 

kontrolní skupina hodnocena jako podobná, nevykazující v hodnocených položkách 

žádné signifikantní rozdíly. V závreném testování se u experimentální skupiny 

projevilo sedm pozitivních posun, z nichž dva nejvýraznjší byly smrem k tvrzení 

„O svých uitelských dovednostech nepochybuji“ (položka 2) a „Myslím si, že 

osobn hodn pispívám ke kvalit výuky“ (položka 14). Vzhledem k tomu, 

že v kontrolní skupin žádný pozitivní trend nenastal a navíc byl zaznamenán 

negativní píklon v položce 8 („Své uitelství neberu jako závazek“), piítá Blagg 

toto zjištní píznivému vlivu Instrumentálního obohacování na pijímání uitelské 

role. 

Akoli jsme vycházeli z naprosto odlišných podmínek, snažili jsme se náš vlastní 

výzkum vést tak, abychom mohli výsledná zjištní s Blaggovými alespo do urité míry 

dávat do souvislostí. Shora uvedeným tyem tématm jsme se zde proto vnovali 

podrobnji, nebo se k nim budeme v kontextu našeho výzkumu v dalších kapitolách 

vracet. Další ti Blaggem interpretovaná témata jsme v podmínkách našeho výzkumu 

nereflektovali, uvádíme je proto pouze v pehledu. Jednalo se o: 
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5) Osobnostní charakteristiky uitel testované pomocí Cattellova dotazníku 16PF. 

6) Vztah ke školsky neúspšným žákm, v rámci njž byl u experimentální skupiny 

zaznamenán posun k optimistickému náhledu na schopnosti tchto dtí. 

7) Zmny v pístupu uitel k vyuování zjišované pomocí pozorovacích škál. 

Behaviorální promny, o kterých se lze domnívat, že souvisejí více 

s Instrumentálním obohacováním, než s dalšími vlivy, které v prbhu let, 

kdy projekt probíhal, na uitele psobily, shrnuje Blagg jako vtší orientaci uitel 

na myšlenkové postupy žák, vtší snahu o aktivní zapojování žák do vyuování, 

kladení drazu na dovednosti a strategie potebné pro uchopení uiva, vtší 

opatrnost v inní závr ohledn nadání a schopností žák. 

Obecn mžeme íci, že evaluace Instrumentálního obohacování 

na somersetských školách pinesla ve svých výsledcích uspokojivjší výsledky 

ze sledování uitel, než žák. Jak už jsme uvedli, u žák žádné oekávané posuny 

v kognitivních výkonech zaznamenány nebyly. Oproti tomu sledovaní uitelé, pestože 

vznášeli vi Instrumentálnímu obohacování adu kritických poznámek, všichni shodn 

hodnotili jeho znalost jako velký pínos pro svou praxi. Na základ problém, 

se kterými se pi práci s Instrumentálním obohacováním potýkali, kritizuje Blagg 

v závru své knihy zvlášt pedmtov nespecifický charakter instrument a piklání 

se k infuznímu modelu, kdy systematická výuka myšlení prochází napí všemi 

pedmty. 

 

3.2  Design vlastního výzkumného projektu 

Rozhodnutí zabývat se vlivem Feuersteinova programu na uitele bylo dáno nejen 

závry Blaggovy studie, ale i osobními zážitky z kurz Instrumentálního obohacování. 

Lze íci, že pro šíení této metody u nás panuje znané nadšení. Autorka se mezi 

absolventy kurz setkávala s velmi pozitivním pijetím (z našich rozhovor jsou typické 

výroky jako: „…a já si myslím, že toto je jedna z dobrých vcí, co tady se objevuje 

u nás...já kde mžu, tak to chválím.“ (EI/3, píloha I, s. 194); „A ješt jedna vc, m ten 

kurz nastartoval k tomu, že já mám takovou touhu, aby se ten Feuerstein objevil 

ve školách“, (EII/1, píloha I, s. 188). Rozhodli jsme se proto zamit se na uitele 

a zmapovat jejich názory na Instrumentální obohacování v našich podmínkách. 

Záhy jsme však narazili na obtíže, nebo v dob, kdy jsme poprvé požádali 

lektorku eských kurz, Vru Pokornou (podzim 2008), o zprostedkování kontaktu 
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na uitele z bžných základních škol, kteí jejím výcvikem prošli, ukázalo se, že jsou 

mezi nimi pouze ti osoby. Dvody byly organizaní, kurzy u nás v té dob probíhaly 

pouze bhem školního roku, což pro uitele, kteí obvykle nemohou být na celé dva 

týdny vyvázáni z výuky, pedstavovalo závažnou pekážku. Posléze však projevila 

o Feuersteinovu metodu zájem jedna pražská základní škola, pro kterou byl uspoádán 

kurz v dob jarních prázdnin. Absolvovaly jej všechny pedagožky z prvního stupn této 

školy. Ony se posléze staly hlavními respondentkami naší experimentální skupiny. 

Kurzem Instrumentálního obohacování prošly v únoru 2009, od následujícího školního 

roku pak mly s Feuersteinovým programem systematicky pracovat ve výuce. Kontakt 

na n jsme však bohužel získali až poté, co prošly kurzem. 

Tyto okolnosti významn ovlivovaly design našeho výzkumného projektu. 

Nemohli jsme pracovat s pre-testovou a post-testovou procedurou, rozhodli jsme se tedy 

s odstupem nkolika msíc od výcvikového kurzu zachytit pomocí poloízených 

rozhovor názory tchto uitelek na Instrumentální obohacování a jejich postehy, jaký 

vliv na n mlo seznámení s ním. Volili jsme takovou strukturu rozhovoru, která 

by umožovala naše zjištní konfrontovat s výsledky Blaggovými. Ten bohužel otázky, 

které bhem výzkumu uitelm kladl, neuvádí, ale z citovaných výrok jsou zejmé 

okruhy, kterými se zabýval. Naše otázky v zásad pokrývaly ti témata: 

– A) Seznámení s Instrumentálním obohacováním – reakce na kurz a metodu 

– B) Instrumentální obohacování ve vyuování – reflexe zmn podmínných 

seznámením s metodou a využití poznatk z kurzu ve vyuování 

– C) Rozvoj myšlení ve škole 

Rozhovory jsme následn doplnili dvma dotazníkovými škálami nazvanými 

Názory na program FIE a Já jako uitel (v plném znní je uvádíme v pílohách IV a V). 

Jejich výsledky jsme také se zahraniními zjištními mohli srovnávat. Položky tchto 

škál jsme seskupili do nkolika tematických okruh, jejichž pehled poskytují dv 

následující tabulky: 

Tématické okruhy ísla položek 
(Názory na program FIE) 

a Vliv FIE na uitele a jeho výuku 1, 4, 5, 11, 12, 14, 15 

b Vliv FIE na žáky 7, 8, 13 

c Zprostedkované uení 6, 10 

d 
 FIE a jeho (ne)vhodnost pro 
výuku/uitele 2, 3, 9, 16, 17 



 101 

Tab. 5: Tematické okruhy dotazníku Názory na program FIE 

Tématické okruhy ísla položek 
(Já jako uitel) 

a Otevenost ke zmnám 6, 12, 13 

b Vztah k profesi / k sob jako k uiteli 1, 2, 12, 14 

c Pístup k výuce 4, 6, 7 

d Pístup k žákm 3, 5, 9, 10, 11, 13 
Tab. 6: Tematické okruhy dotazníku Já jako uitel 

K respondentkám experimentální skupiny se nám posléze podailo najít 

srovnatelnou skupinu kontrolní. Šlo o uitelky z prvního stupn z obdobné školy, 

s podobnou délkou pedagogické praxe. S nimi jsme provádli rozhovory zamené 

obecn na výuku myšlení ve škole. Dotazy jim kladené byly souástí tématického 

okruhu C – rozvoj myšlení ve škole. I tato skupina byla požádána o vyplnní dotazníku 

Já jako uitel. Šlo nám o to zachytit, zda znalost Feuersteinova pístupu 

a Instrumentálního obohacování vede k významnjším zmnám ve vnímání uitelské 

role, v pístupu k žákm, v pojetí vyuování apod. Získaná data jsme hodnotili 

kvalitativn i kvantitativn. 

Naše výzkumná snaha o evaluaci psobení Feuersteinova programu na uitele 

byla však znan limitována podmínkami eského prostedí. V žádném pípad jsme 

nemohli napodobit rozsáhlý výzkum Blaggv. Náš poin mžeme oznait spíše 

za ministudii, jejíž výzkumné postupy byly pedevším prostedkem k tomu, abychom 

Instrumentální obohacování piblížili oima uitel. Cíle našeho výzkumu pak stály 
na tchto otázkách: 

– Jak uitelé hodnotí promny vyuování, ke kterým znalost tohoto programu 

a pípadná práce s ním u nich vedla? 

– Jak uitelé bžných základních škol vnímají využitelnost Instrumentálního 
obohacování pro svou práci? Krom propojování programových materiál 

s rznými pedmty nás zajímalo pedevším využívání pedagogických zásad 

vyplývajících z teorie zkušenosti zprostedkovaného uení pro didaktické, 

motivaní i jiné postupy. 

– Jak uitelé pohlížejí na výuku myšlení ve škole a na možnosti rozvoje 
kognitivního potenciálu žák? Zde nám šlo o porovnání skupiny kontrolní 

a experimentální. Zkoumali jsme, zda se vlivem seznámení s Feuersteinovou 
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teorií a vlivem vlastních prožitk zkušenosti zprostedkovaného uení z kurzu, 

budou respondentky experimentální skupiny v názorech na rozvíjení 
kognitivního potenciálu a v pístupu k žákm od skupiny kontrolní odlišovat 

a v em se tato pípadná odlišnost bude projevovat. 

 

3.2.1  Sbr dat 
Rozhovory probhly ve tech etapách, v asovém rozmezí jednoho roku. 

Na podzim 2008 byly zrealizovány první ti z nich. Šlo o ti uitelky z bžných 

základních škol, na které se nám jako na jediné podailo získat kontakt. Podle sdlení 

lektorky kurz v té dob mezi absolventy nikdo jiný, koho bychom mohli zaadit 

do výzkumu, nebyl. Každá z tchto uitelek psobila v jiném mst. Dv z nich 

pracovaly na druhém stupni, jedna na prvním. 

Druhá fáze sbru dat probhla v ervnu 2009. Úastnilo se jí šest uitelek, kolegy 

z prvního stupn jedné základní školy v Praze. Poslední etapa rozhovor se týkala 

kontrolní skupiny. Tyto rozhovory byly zaznamenány v záí 2009 opt na jedné pražské 

základní škole. Své názory nám zde poskytlo šest uitelek z prvního stupn. Jedna 

z nich však odmítla nahrávání rozhovoru na diktafon (KI/15), takže do obsahových 

analýz jsou zahrnuty pouze informace z jejího dotazníku. 

Vlivem okolností, které jsme uvedli, je experimentální skupina vnitn rozdlena 

na dv ásti. Na skupinu šesti elementaristek, které prošly spolen kurzem, a které 

pracovaly ve stejných podmínkách jedné školy a na skupinku tí dalších uitelek, které 

prošly kurzem v rzné dob a pracovaly každá na jiné škole, v Praze, Tebíi a eských 

Budjovicích. Rozhovory s tmito prvními temi byly navíc vedeny jiným zpsobem. 

Lze je oznait za uritý pedvýzkum, nebo z této zkušenosti teprve vznikla jasnjší 

struktura pro rozhovory další. 

Této první tílenné skupiny jsme se nejprve ptali na penos poznatk z kurzu 

do vyuování a poté na ti hlavní parametry zkušenosti zprostedkovaného uení. 

Všechny rozhovory byly poloízené, v rzných obmnách jsme vždy pokládali 

následující otázky: 

– Mohla byste zhodnotit kurz, který jste absolvovala, jak na vás seznámení 

s Feuersteinovou metodou zapsobilo, jaké to pro vás bylo? 

– Zmnil se vlivem tohoto kurzu váš pístup k výuce? Co konkrétn dláte jinak? 

– Co konkrétn se z poznatk na kurzu snažíte využívat v hodinách? 
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– Mohla byste íci, jak pracujete s pemosováním a zda se vlivem kurzu ve vaší 

práci nco v tomto smru zmnilo? 

– Jakým zpsobem v hodinách pracujete s parametrem, který Feuerstein nazývá 

intencionalitou/reciprocitou? Zaznamenala jste v tomto smru u sebe njaké 

zmny ped a po kurzu? 

– Jakým zpsobem v hodinách pracujete s parametrem nazvaným zprostedkování 

významu? Zaznamenala jste v tomto smru u sebe njaké zmny ped a po 

kurzu? 

První ti rozhovory se od všech ostatních liší i tím, že vznikly v jiných 

podmínkách. Zatímco následných dvanáct rozhovor se odehrálo ve škole, vtšinou 

po vyuování nebo v asové skulin mezi vyuovacími hodinami, první rozhovory 

se uskutenily v prostedí bytu. Autorka si s požádanými respondentkami vždy 

domluvila pibližn hodinové setkání a navštívila je u nich doma. Atmosféru tchto 

rozhovor lze proto charakterizovat jako mnohem klidnjší, uvolnnjší a ve srovnání 

s nkterými rozhovory s dalšími respondentkami experimentální skupiny i jako 

mnohem vstícnjší. 

Ostatních šest rozhovor s uitelkami, které prošly Feuersteinovým kurzem, 

mžeme oproti tomu charakterizovat jako probíhající v asovém tlaku (nkteré 

respondentky pospíchaly na další vyuování, jiné kvli rozhovoru zstávaly 

po vyuování déle ve škole) a také podkreslené uritou nedvrou, pro mají být 

dotazovány na metodu, se kterou mají zatím minimum zkušeností. Svou roli jist hrálo 

i to, že byl erven, blížil se konec školního roku, což je doba, kdy ve škole narstá 

únava a stres. S kontrolní skupinou probíhaly rozhovory také po vyuování ve škole, 

mžeme je ale popsat jako vstícné a neovlivnné asovou tísní. 

Respondentky experimentální skupiny byly informovány o tom, že se snažíme 

postihnout jejich názory na Feuersteinovu metodu a její uplatnní ve škole. 

Respondentkám kontrolní skupiny bylo sdleno, že jde o práci zabývající se rozvojem 

kognitivních schopností, myšlením a jeho výukou. 

Struktura otázek vypadala následovn: 

A) Seznámení s Instrumentálním obohacováním – reakce na kurz a metodu 

– Mohla byste zhodnotit absolvovaný kurz a íci v em vnímáte pro sebe jeho 

nejvtší pínos? 

– Co pro vás bylo nové? Co pro vás bylo známé, bžné? 
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– Jak hodnotíte charakter materiál, které tato metoda poskytuje, pro využitelnost 

v bžné škole? 

– V em vnímáte nejvtší potenciál této metody pro práci ve škole? 

– V em vnímáte její problematická místa pro práci ve škole? 

– Ovlivnilo vás Instrumentální obohacování ve vašem neprofesním život? 

B) Instrumentální obohacování ve vyuování – reflexe zmn podmínných 

seznámením s metodou a využití poznatk z kurzu v hodinách 
– Máte pocit, že absolvování kurzu Instrumentálního obohacování u vás vedlo 

k njakým zmnám ve vaší práci? 

– K jakým konkrétn? V em se vaše vyuování zmnilo? 

– Vnášíte vdom nkteré poznatky z kurzu do hodin? 

C) Rozvoj myšlení ve škole 

– Jaký je váš názor na to, že pedagogickou prací lze mnit charakter kognitivních 

schopností, že inteligenní potenciál lze mnit, zvyšovat? 

– Myslíte si, že myšlení lze vyuovat a uit jako samostatnou kvalitu? 

– Mohla byste uvést nkteré konkrétní píklady rozvíjení myšlení pi práci se žáky? 

– Mohla byste se zamyslet nad svou výukou a íci, nakolik vdom a jak intenzivn 

pracujete v hodinách s penosem poznatk do mimoškolních oblastí? Konkrétní 

píklady? 

– Pro experimentální skupinu otázka znla: Mohla byste íci, jak pracujete 

s pemosováním a zda se vlivem kurzu ve vaší práci nco v tomto smru 

zmnilo? Konkrétní píklady? 

– Jaká je vaše zkušenost s reakcemi žák na pístup vyžadující aktivní 

transfer/penos poznatk do jiných situací? 

Oddíly A a B se týkaly pouze experimentální skupiny, oddíl C jsme používali 

i u skupiny kontrolní. Místo termínu pemosování jsme zde však hovoili o penášení 

poznatk do dalších situací. Otázky nebyly vždy kladeny v poadí, v jakém je uvádíme. 

Snažili jsme se uvedené struktury držet, pokud se ale napíklad u experimentální 

skupiny rozhovor na poátku stoil k nkterým otázkám z oddílu B, zabývali jsme 

se nejprve jimi a pak jsme opt pešli k dotazm z úvodu. 

Pi analýzách rozhovor se však následn ukázalo, že sled oddíl A, B a C 

(u experimentální skupiny jsme vždy zaínali zhodnocením kurzu, jeho pínosy 

a názory na metodu) byl do jisté míry nevýhodný. U otázek oddílu C pak totiž nkteré 
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respondentky neodpovídaly obecn (nap. zda lze mnit charakter kognitivních 

schopností?), ale své odpovdi vztahovaly k Instrumentálnímu obohacování (tj. hovoily 

o tom, zda lze mnit charakter schopností pomocí tohoto programu), akoli otázka byla 

formulována v obecné rovin. Tato skutenost však vyplynula až pi zpracovávání dat. 

Domníváme se, že kdybychom u experimentální skupiny zaínali rozhovor oddílem C 

a následn pešli k otázkám týkajících se kurzu a Feuersteinova programu, byly 

by možná výpovdi uitelek kvalitativn jiné (blíže k tomu v kapitole o výsledcích 

výzkumu). 

Dotazníky, o jejichž vyplnní jsme vyuující požádali, vycházely z pedloh 

Blaggových. Oba byly ve form sémantického diferenciálu. Na sedmibodové škále 

 v nich respondentky mly vyjádit svj píklon k negativnímu i pozitivnímu pólu 

uritého tvrzení. Škálu Já jako uitel jsme pejali celou, ze škály Názory na metodu FIE 

jsme museli vypustit pt položek, nebo se týkaly situací, které naše experimentální 

skupina nemohla dostaten posuzovat. Oslovené uitelky totiž s instrumenty ve tíd 

ješt nepracovaly, mly za sebou pouze zkušenost kurzu. asový odstup od jeho 

absolvování a našeho sbru dat byl tyi msíce. Prvním tem respondentkám, jejichž 

rozhovory jsme oznaili za pedvýzkumné, byly dotazníky dány dodaten. U nich byl 

asový odstup od absolvovaného kurzu v prmru jeden rok. 

 

3.2.2  Výzkumný vzorek 
Celkem tvoilo náš výzkumný vzorek 15 uitelek z bžných základních škol. 

Skupina experimentální je v potu 9, skupina kontrolní v potu 6 respondentek. Jejich 

pehled poskytuje tabulka 7: 

Poet let Identifikaní  
kód* Aprobace 

pedagogické praxe 
EII/1 matematika, chemie 23 
EII/2 nmina, francouzština 6 
EI/3 první stupe ZŠ 5 
EI/4 první stupe ZŠ 26 
EI/5 první stupe ZŠ 12 
EI/6 první stupe ZŠ 38 
EI/7 první stupe ZŠ 23 
EI/8 první stupe ZŠ 17 
EI/9 první stupe ZŠ 17 
KI/10 první stupe ZŠ 40 
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KI/11 první stupe ZŠ 35 
KI/12 první stupe ZŠ 2 
KI/13 první stupe ZŠ 35 
KI/14 první stupe ZŠ 27 
KI/15 první stupe ZŠ 16 

Tab. 7: Pehled respondentek z obou skupin výzkumného vzorku 
* Identifikaní kód je složen z písmena oznaujícího zaazení do experimentální nebo kontrolní 

skupiny (E, K), z ímské íslice, oznaující první nebo druhý stupe ZŠ (I, II) a z poadového 
ísla rozhovoru. 

Již bylo eeno, že experimentální skupina byla vnitn rozdlena. První ti 

respondentky však neodlišovalo pouze to, že jsme s nimi vedli rozhovor, který byl 

strunjší, ml jinou strukturu a odehrával se v jiném prostedí. Odlišné byly i výchozí 

podmínky, za nichž byly tyto vyuující s Feuersteinovým programem seznámeny. 

Všechny ti absolvovaly kurz z vlastního zájmu a rozhodnutí, zatímco zbývajících šest 

pihlásilo do kurzu vedení školy, aniž by je pedem dkladnji informovalo, o jakou 

metodu se jedná. Tento fakt se významn promítl do kvalitativních analýz rozhovor. 

Uitelky zaazené do kurzu v dob jarních prázdnin, s informací, že jde o metodu, která 

se od dalšího školního roku bude na jejich škole zavádt, pistupovaly 

k Instrumentálnímu obohacování zpoátku s velkou nedvrou (viz dále v textu 

a v píloze III, výroky z kategorie Reakce na kurz). 

Z uvedené tabulky je patrné, že jsme mli možnost zachytit pedevším názory 

vyuujících z prvního stupn s pomrn dlouhou délkou praxe. Poze respondentka 

z druhého rozhovoru (EII/2), jako jediná nevystudovala pedagogickou fakultu, 

ale vysokoškolské vzdlání mla z  fakulty filozofické. Skutenost, že nebyla pvodním 

vzdláním uitelka, se v analýzách dat projevila. 

Školy, ze kterých pocházely respondentky tvoící jádro naší experimentální 

skupiny a celá skupina kontrolní, byly velmi podobné. Ob se nacházejí v okrajových 

lokalitách Prahy, ob mají celý první stupe situovaný do samostatné budovy, v obou 

pípadech zajišuje výuku na prvním stupni šest osob a ob se také shodn hlásí 

ke vzdlávacímu programu Tvoivá škola. Jde o program, který vnáší do vyuování 

myšlenky tzv. innostního uení. Jeho hlavním principem je vyuovat prostednictvím 

vlastní aktivity žák, podporovat tvoivost a samostatné myšlení. Pi výuce uitelé 

hojn využívají rzné názorné pomcky a materiály smyslové povahy. Tvoivá škola 

klade velký draz na využívání mezipedmtových vztah a aplikaci teoretických 

poznatk v praktickém život (viz www.tvorivaskola.cz). Podle slov jedné z našich 
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respondentek jde o program, který intenzivn erpá z myšlenek Komenského a staví 

na pozitivní filozofii: „...ta Tvrí škola se snaží vytváet takovou tu filozofii, a to dít 

chodí rádo do školy. Ne proto, že má jedniky, ale proto, že se tady cítí dobe, že je tady 

uritá pohoda“ (KI/10, píloha II, s. 221). Autorka textu mže z vlastní zkušenosti 

potvrdit, že svým prostedím a atmosférou ob školy skuten psobily velmi pívtiv. 

 

3.3 Výsledky výzkumu 

Obsahovou analýzou a kategorizací zaznamenaných výpovdí jsme dospli k pti 

tématm, která, pestože je budeme prezentovat oddlen, na sob v mnohém závisí 

i na sebe pímo navazují. Nazvali jsme je: 

A) Reakce na kurz 
B) Promny vyuování 
C) Propojování Instrumentálního obohacování a výuky 
D) Výuka myšlení ve škole 
E) Bžná praxe 

Šestou skupinu oznaenou písmenem F jsme nazvali Irelevantní, protože obsahuje 

výroky pro hlavní téma nepodstatné. Ke každému tématu se pojí rzný poet 

píbuzných kategorií sycených konkrétními výroky. První ti témata (A, B, C) se týkají 

pouze experimentální skupiny, témata D, E a F jsou spolená pro ob skupiny. 

Vzhledem k pomrn velkému množství kategorií a podkategorií doporuujeme obracet 

se v nadcházející popisné kapitole k pehledu v tabulkách 9 a 10 (s. 123, 124), 

kde názvy všech témat, kategorií a podkategorií prezentujeme v hierarchické struktue. 

Pro kompletní pehled všech výrok odkazujeme na pílohu III. V textu budeme 

kategorie reprezentovat pouze jedním, nanejvýš dvma typickými výroky. 

 

3.3.1  Popis témat a kategorií 

A) REAKCE NA KURZ 

K tomuto tématu se v našem výzkumu pojí tyi kategorie. Každá z nich 

pedstavuje kurz Instrumentálního obohacování jako zdroj uritých pocit, myšlenek 

i motivace. První kategorie Kurz jako zdroj negativních emocí (A1), reflektuje fakt, 

že respondentky, které byly na kurz pihlášeny vedením školy, do nj nešly z vlastní 

vle a nemly dostatené informace o tom, o jakou metodu se jedná. O poáteních 
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negativních pocitech a nedve hovoily prakticky jen dv z nich (A1a-Nedvra, 

A1b-Neinformovanost, A1c-Povinnost). Mluvily však ob v množném ísle, nebo 

na kurz šly jako skupina a z jejich výpovdí se domníváme, že i pocity všech ostatních 

byly podobné. 

„...íkalo se, že je to prý njaká izraelská metoda a my vbec netušily, do eho 

jdeme“ (EI/5, píloha I, s. 203). 

„No, tak když nás pan editel pihlásil do tohohle kurzu, tak jsme vlastn nevdly 

ani jedna z nás, o co jde (...) no a vlastn na ten kurz jsme šly s tim, že to tam odsedíme, 

že prost nám nic jinýho nezbejvá“ (EI/9, píloha I, s. 215). 

Oproti tomu druhá kategorie v sob nese pozitivní náboj. Nazvali jsme ji Kurz 
jako pínos (A2). Pes prvotní nedvru totiž ve výsledku všechny dotazované 

oznaovaly seznámení s Feuersteinovým programem jako pozitivní zážitek, který 

je obohatil (viz podkategorii A2a-Obohacující zážitek obecn). Pínosy byly 

respondentkami vnímány hlavn ve dvou smrech. Prvním bylo získání uritého 

poznání a druhým posílení pedagogické jistoty. Zámrn zde neíkáme získání 

poznatk, protože ve vtšin pípad šlo spíše o uvdomní si vcí v praxi bžných 

a o jejich jiné uchopení. 

„Pro m to byl úžasný zážitek a úžasný na tom bylo to, že vlastn na takové 

nejjednodušší bázi, na bázi toho všeho, co už lovk dávno zná, si dokázal poskládat 

nco úpln nového“ (EII/1, píloha I, s. 188). 

Toto jiné uchopení se týká pedevším zpsobu práce, který reflektuje parametry 

zkušenosti zprostedkovaného uení (podkategorie A2b-Obohacení ze zpsobu 
práce). Vedle toho tematizovaly respondentky, když hovoily o pínosech kurzu, 

podporu a jistotu, kterou ze seznámení s Feuersteinovým pístupem naerpaly. 

Zde hojn reflektovaly vnitní utvrzení ve správnosti pedagogických postup, 

se kterými do té doby pracovaly vtšinou jen intuitivn. Tyto výroky, které vypovídají 

o pociovaných pínosech kurzu, jsou však pedevším vysoce sebereflektivní 

(viz ukázku), a proto jsou zaazeny již do další kategorie nazvané Kurz jako zdroj 
reflexe (A3). Jsou jim vnovány dv podkategorie: A3d-Teoretické uchopení 
intuitivních postup a A3e-Potvrzení vlastní cesty. 

„...protože jsem se pesvdila o tom, že spoustu vcí, který dlám s dtma nebo 

jsem je dlala s dtma tak, že jsem to cítila, že je to pro n pínosem, tak vlastn mi to 

Feuerstein svým zpsobem potvrdil, že tak ano, tak to má být“ (EI/4, píloha I, s. 198). 
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Do kategorie Kurz jako zdroje reflexe (A3) jsou krom toho zaazeny výroky, 

zachycují postehy promn, zaznamenané zejména v postupech vlastního myšlení (A3a-

Sebereflexe a zmny myšlení) a k nim se vážící reflektované promny vlastního 

vyuování, obvykle provázené tendencí dlat nkteré vci jinak (A3c-Reflexe 
vyuování). Tyto výroky svým obsahem již pedesílají zmny vyvolané znalostí 

Instrumentálního obohacování. 

Pouze u tí respondentek byly zmny v myšlení drazn popeny (A3b-Myšlení 
nezmnno), ostatní vtšinou vyzdvihovaly „hlubší pemýšlení“. 

„A v podstat to zmnilo i moje myšlení, není to jen o tom, že bych já jakoby 

jenom v tom vyuování, ale i celkov v tom život, lovk se víc hlídá, víc se kontroluje, 

víc si to plánuje, to že se v tom kurzu uí organizovat as a plánovat rzné strategie, 

tak to se potom penáší i do toho života.“ (EI/3, píloha I, s.194). 

„… ale njak jako víc pemjšlim nad tim „Jak?“. (EI/9, píloha I, s. 217) 

tvrtá kategorie, nazvaná Kurz jako zdroj pochyb (A4) v sob nese výroky 

vyvolané nesouhlasem s nkterými informacemi prezentovanými lektorkou kurzu. 

Vtšinou šlo o nesoulad mezi pedkládanými teoretickými informacemi a praktickou 

zkušeností uitelek. Jednalo se o odlišné názory na didaktické postupy pi uení 

násobilky (pamtní uení vs. vyvozování), o pochyby ohledn používání nároné 

terminologie Instrumentálního obohacování u dtí mladšího školního vku, o nejistotu, 

jak využívat instrumenty v nkterých pedmtech a o nedvru v efekty této metody 

pi práci s celou tídou. 

B) PROMNY VYUOVÁNÍ 

Promny vyuování jsou tématem, které na shora uvedené kategorie navazuje 

a dále je rozvíjí. Pedstavuje v podstat také jistou formu reakce na kurz. Avšak 

struktura rozhovoru, kterou jsme si na zaátku zvolili, nás vedla k tomu, že jsme toto 

téma vylenili jako samostatné. 

Na pímou otázku, zda se vlivem absolvování kurzu Instrumentálního 

obohacování zmnil pístup k výuce, odpovídaly dotazované respondentky vtšinou 

záporn. Tyto výroky shrnuje kategorie Vyuování nezmnno (B1, konkrétn B1a-

Zmny nepociovány). Dv z vyuujících uvedly, že kurz je inspiroval vyzkoušet 

si nkteré poznatky v praxi. Napíklad pracovat se cviením z uebnice stejným 

zpsobem, jako by to byl instrument (B1b-Inspirace). Šlo však o jednorázovou 

záležitost v dob tsn po kurzu. Výraznjší promnu svého pístupu k vyuování 



 110 

respondentky, až na jednu výjimku (EII/2), zamítaly. Z dalších výpovdí však 

vyplynulo, že akoli se výuka našich respondentek jako celek nepromnila, pociují 

posuny v celé ad rzných jednotlivostí. Prezentuje je kategorie nazvaná Malé 
promny vyuování (B2). 

Její první ti podkategorie se týkají zvýšení intenzity i zvdomní nkterých 

prvk vyuování, o kterých dotazované vypovídaly, že s nimi vždy bžn pracovaly, 

nekladly však na n takový draz. Hovoily zde pedevším o propojování uiva 
s praktickým životem (B2a), o vtším drazu na strukturaci, pesnost a vyvozování 
poznatk (B2b) a o poskytování vtšího množství asu pro samostatné aktivity žák 

(B2c). 

„...a to mi pipadalo vlastn, jako že tady m to navedlo, že s tma dtma to musí 

lovk poád dál a dál probírat, dál pemosovat, protože oni si musej uvdomit, 

že vlastn si propojujou ten život praktickej s tim životem školním“ (EI/7, píloha I, 

s. 209). 

„V každém pípad jsem mnohem víc zaala s dtma z mnoha stran se dívat na ten 

danej problém, zase…strukturovat, odvozovat, víc, víc, ješt víc. Urit jsem tohle 

dlala i díve, ale te na to lovk myslí víc, to v každým pípad“ (EII/1, píloha I, 

s. 188). 

„Myslím, že jsem mnohem více na ty dti ekala, (...) tady to m nauilo to hlavní 

motto: Nechte m chvilku, a si to rozmyslím!“(EI/3, píloha I, s. 194). 

Další tyi podkategorie Malých promn vyuování zaznamenávají dsledky 

postojových zmn ve vztahu k dtem. Nazvali jsme je B2d-Pístup k žákm, B2e-

Schopnosti dtí, B2f-Zpsob komunikace a B2g-Samostatnost v poznávacích 
aktivitách. Výroky do nich zaazené spolu úzce souvisí. Naše respondentky 

reflektovaly, že vlivem znalosti práce s Instrumentálním obohacováním, mají jiný 

pohled na schopnosti žák. Zaaly je vnímat jako mnohem schopnjší, zaaly jim 

poskytovat vtší prostor pro uplatnní jejich potencialit. Výroky k tomu se vztahující 

(B2e, B2g) vyjadují draz na poznávací aktivitu a samostatné myšlení. Masivn bylo 

zmiováno pedevším vyvozování souvislostí mezi jevy, dále pak samostatné 

objevování nových poznatk, rozhodování o postupech, u starších dtí formulování 

vlastních názor, utváení závr apod. V dsledku toho uitelky také zmiovaly vtší 

nároky na práci žák. 

„Že to dít, pokud já mu dávám ty podnty a dávám mu tu možnost, tak k tomu 

dojde dít s jakýmkoli intelektem. Samozejm, že když je dít nadprmrn inteligentní, 
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tak na to pijde za pt minut, druhý na to pijde za dva dny, ale pijde na to“ (EI/3, 

píloha I, s. 196). 

„Odbouralo m to to, že jsou to jenom malý dti, kterým všechno musím 

naservírovat, oni si s tím musí poradit“ (EI/4, píloha I, s. 198). 

K tomu se váže i pedposlední jmenovaná podkategorie, zabývající se promnami 

komunikace s dtmi (B2f). Komunikaní zmny se na prvním míst týkají formulování 

otázek. 

„...hned jak jsme ukonili ten kurz, hned po tch jarních prázdninách, tak už teba 

pi prvouce jsem se sama pistihla, že teda se ptám tch dtí úpln jinak, než jsem 

se ptávala“ (EI/4, píloha I, s. 199). 

„Já jsem to vždycky uila tak, že jsme si s dtma o nem povídaly a te jsem já 

byla úpln zticha, jenom jsem nahodila njaký téma a byly to úžasný vci, na co na 

všechno ty dti pišly, já jsem jim do toho vbec nezasahovala“ (EI/9, píloha I, s. 216). 

Uitelky zaaly volit takové otázky, aby podporovaly samostatné uvažování dtí, 

uvádly zejména draz na dotaz Pro?. Dále jsme zaznamenali poskytování vtšího 

prostoru pro diskusi se zamením se na odpovdi žák a následné využívání jejich 

zkušeností pro další výklad. 

Tetí kategorie, kterou uvádíme v rámci tohoto tématu, dokresluje kategorii 

pedcházející (B2-Malé promny), nebo pináší konkrétní píklady penosu 
poznatk z kurzu do hodin (B3). Malé promny vyuování, které jsme pedešlými 

výroky dokládali zatím jen v obecné rovin, jsou zde ilustrovány pomocí píklad 

z praxe. Jde o využívání mediativního stylu práce, který je typický pro Instrumentální 

obohacování. Za dominantní prvky, na které byla soustedna nejvtší pozornost 

uitelek, mžeme oznait vyvozování, porovnávání a pemosování (B3a-Využití 
stylu práce). 

„Teba v matematice jsme brali ísla do dvaceti, íkali jsme si u toho, kde je všude 

používáme, kde se s nimi mžeme setkat. Dti mi zaaly íkat, že ísla tramvají, dom, 

a tak dále…jinak, díve, na to bych asi vbec nenarazila“ (EI/4, píloha I, s. 200). 

U této kategorie (Penos z kurzu do hodin-konkrétní píklady, B3) musíme 

ješt zmínit vazbu na podkategorii E2e nazvanou Obtíže s píklady pemosování. 
Protože pemosovací aktivity pedstavují ve Feuersteinov programu stžejní 

kognitivní dovednost, vnovali jsme se pemosování zvláš a výroky o nm jsme 

uspoádali do samostatných kategorií (viz E2-Pemosování). Bylo zarážející, 

že akoli všechny naše respondentky pi dotazu na promny vyuování hojn 
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tematizovaly propojování uiva s praktickým životem (B2a), bylo pro vtšinu z nich 

velmi obtížné vzpomenout si by na jeden konkrétní píklad z hodin. 

Poslední podkategorie Penosu z kurzu do hodin. Je nazvána B3b-Zkušenost 
s dtmi a zahrnuje výroky týkající se reakcí žák na vyžadování vtší samostatnosti 

v poznávacích innostech, penášení uiva do jiných situací, nároky na vtší pesnost 

v jejich práci atd., jak jsme o tom hovoili výše. Shrneme-li tyto výroky, mžeme íci, 

že v nich pevažuje zkušenost pozitivní. 

C) PROPOJOVÁNÍ INSTRUMENTÁLNÍHO OBOHACOVÁNÍ A VÝUKY 

V tomto tématu se v našem výzkumu znan zrcadlí situace, ve které se aktuáln 

nacházely naše respondentky. Byly postaveny ped požadavek zaít od dalšího školního 

roku systematicky využívat Feuersteinv program pi vyuování. V jejich škole nebyla 

však v dob, kdy jsme provádli rozhovory, jasná koncepce, jakým zpsobem se toto 

bude realizovat. Výroky první kategorie tématu C jsme proto seskupili pod název 

Situace ve škole (C1). Výpovdi uitelek zde odrážejí pocity nepipravenosti, nejistoty 

a obav. Utídili jsme je do tí podkategorií reflektujících praktickou stánku plánované 

inovace školního kurikula. 

První podkategorie C1a-Forma a zpsob zalenní? poukazuje na názorové 

kolísání mezi rznými zpsoby implementace program pro rozvoj dovedností myslet. 

Uitelky si kladly otázky, jak budou s Instrumentálním obohacováním pracovat, bude-li 

pro nj v rozvrhu vylenna samostatná hodina, a jak v pípad, když tuto hodinu navíc 

k dispozici mít nebudou. Druhou variantu vnímaly jako velmi obtížnou. Nejasnosti 

panovaly i v tom, zda budou tídy dlené i nikoli a jaký je optimální poet dtí ve tíd 

pro práci s takovýmto programem. 

Vyjasnní situace probhlo až tsn ped koncem školního roku, což vyplynulo 

z rozhovoru EI/9, který byl jako jediný provedený pozdji. Výpovdi této respondentky 

jsou proto v podkategorii C1a oznaeny zvláš a nazvány C1aa-Vyjasnní situace. 

Ve výsledku mlo tedy zalenní Instrumentálního obohacování do výuky na této 

škole vycházet z filozofie infuzních pístup, tj. mlo procházet napí všemi stžejními 

pedmty. Naplánováno též bylo, že se zane v prvních tídách, budou se probírat rzné 

instrumenty z pedškolní série a od pololetí druhých tíd se postupn zane 

s Uspoádáním bod ze série pro školní vk. Konkrétní zalenní instrument 

do jednotlivých témat uiva objasnné nebylo, prakticky bylo ponecháno na prbh 

školního roku. 
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„To bude takový experiment. Jakoby v prbhu vyuování... (...) My se budeme 

s kolegyní vždycky domlouvat, co z toho budeme zkoušet, abysme je pak odevzdaly tak 

njak nastejno“ (EI/5, píloha I, s. 204). 

Z uvedených dvod vyuující siln pociovaly potebu vedení a supervize 

(C1b), která by jim pomohla náronost práce s Instrumentálním obohacováním 

peklenout. Tematizovaly hlavn rozdíl práce s instrumenty na kurzu a pi vyuovací 

hodin. Nkteré vyuující se pak obávaly i problém plynoucích z asového odstupu 

od kurzu. 

„...my bysme potebovali nkoho, kdo nám ukáže, jak to zalenit i do jiných 

pedmt, v tom bychom potebovali ješt njakym zpsobem pomoc, konzultace. 

Samozejm lovk mže mít nápad, ale asi by to nedokázal tak rozvrstvit“ (EI/7, 

píloha I, s. 210). 

„Po tom kurzu si to lovk njak víc uvdomoval a asi víc se o to snažil, jenže 

bohužel pak jsem asem už zase spadla do njakýho takovýho stereotypu“ (EI/8, píloha 

I, s. 213). 

Zatímco první kategorie (Situace ve škole, C1) se zabývá praktickými otázkami, 

jak pracovat s Feuersteinovým programem v podmínkách bžné základní školy, další ti 

eší spíše obsahovou stránku. Nazvali jsme je Instrumentální obohacování 
a pedmty (C2), Potenciál (C3) a Nevýhody (C4).  

U Instrumentálního obohacování v pedmtech (C2) jsme vylenili dv 

podkategorie. První z nich (C2a-Využití instrument) se týká úvah, jaký prostor 

pro zaleování instrument poskytují jednotlivé pedmty prvního stupn ZŠ. Vedla 

prvouka pro svj „povídací“ charakter, dále pak, zvlášt vlivem Uspoádání bod, 

vnímaly uitelky velkou vázanost na matematiku. Matematice a okrajov i cizím 

jazykm je vnována druhá podkategorie C2b-Využití vyvozování. Výroky sem 

zaazené eší konflikt mezi logickým odvozováním poznatk a jejich pamtním uením. 

Poslední dv kategorie diskutovaného tématu shrnují odpovdi na otázky 

na potenciál a nevýhody Feuersteinova programu ve škole. K pozitivm (C3) uitelky 

adily rozvoj myšlení obecn, rozvoj slovní zásoby, motivaní potenciál netradiních 

materiál, rozvíjení kompetencí pro bžný život. 

„Jde o to, nauit ty dti, aby pemejšlely, práv tady je ten Feuerstein na tohle 

skvlej“ (EI/9, píloha I, s. 218). 

Z nevýhod Instrumentálního obohacování ve škole (C4) vystoupily do popedí 

problémy s potem dtí ve tíd (C4b) a náronou terminologií (C4a). Jazyková 
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náronost byla vztahována pouze k mladšímu školnímu vku, na druhém stupni již tato 

vlastnost programu za problém považována nebyla. Nezávisle na sob však všechny 

respondentky zmiovaly nevhodnost Instrumentálního obohacování pro práci s celou 

tídou, která ítá obvykle okolo 25 dtí. Jako vynikající jej hodnotily pro individuální 

pístup nebo práci s malou skupinkou. Z tohoto dvodu vyjadovaly také znanou 

nedvru v jeho efekty ve škole, což jsme zmiovali již v popisech reakcí na kurz. 

Výet dalších nevýhod jsme souhrnn zaznamenali v podkategorii C4c-Ostatní. 
Obsahuje výroky reflektující abstraktnost materiál, náronost asové pípravy, 

náronost finanní a dle našeho názoru i velmi závažnou náronost osobnostní. 

D) VÝUKA MYŠLENÍ VE ŠKOLE 

Tímto tématem se již dostáváme k výpovdím respondentek obou skupin 

výzkumného vzorku, nebo pecházíme k analýzám posledních ástí rozhovor, ve 

kterých jsme se ptali na rozvoj kognitivních schopností a výuku myšlení v obecné 

rovin. Výroky sem zaazené, jsme utídili do pti kategorií (D1-D5). Použijeme-li 

Feuersteinovu terminologii, zajímaly nás názory uitelek na strukturní kognitivní 

modifikovatelnost a tematizaci myšlení jako samostatné kvality vyuování. 

Oznaení prvních dvou kategorií (D1-Optimismus; D2-Pesimismus) jsou 

formulovány jako krajní póly pohledu na rozvoj kognitivních schopností. 

Ve skutenosti však žádný z výrok nemžeme oznait za ist optimistický nebo 

pesimistický. Výpovdi uitelek se obvykle nacházely nkde mezi krajními polohami. 

Výroky kategorie klonící se k optimismu (D1) proto vtšinou obsahují i zmínky o tžko 

pekonávatelných podmínkách bžné školy i omezených vrozených dispozicích 

(viz dv níže citované ukázky). Kriteriem pro zaazení do kategorie nám bylo to, jaký 

úhel pohledu ve výroku pevažuje. Do kategorie Optimismus (D1) jsme adili výroky 

typu: 

„No, rozhodn komu není shry dáno...v apatyce nekoupí, ale rozhodn jako uitel 

nemžu skonit tak, že si eknu, že nemá smysl s tím dckem nco dlat“ (KI/14, píloha 

II, s. 230). 

„Myslím si, že urit jo, ale ikám, že z mýho hlediska záleží na potu v tý 

skupin“ (EI/4, píloha I, s. 200). 

Kategorie Pesimismus (D2) obsahuje pouze výroky respondentek 

z experimentální skupiny. Své názory na rozvoj kognitivních schopností vyjadovaly ve 

vztahu k práci s Instrumentálním obohacováním ve škole. Tato kategorie úzce 
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koresponduje s kategorií Nevýhody (C4). Dotazované uitelky možnost pekonávání 

kognitivních limit v podstat nepopíraly, jen se klonily k pesimistickému úhlu pohledu 

z dvodu potu dtí ve tíd a nemožnosti intenzivního individuálního pístupu. 

„On je problém ten, že tch dtí nemáte ve tíd dv nebo ti, že jo. (...) íkám, 

že v rámci tý výuky, že to je problém.“ (EI/5, píloha I, s. 204). 

Další kategorie se vnuje otázce, zda Lze uit myšlení? (D3). U tohoto dotazu 

jsme v kontaktu s mnohými respondentkami zaznamenali jistou zaraženost, která 

se ješt více prohloubila, pokud jsme se ptali na konkrétní cesty. Pro ob skupiny byla 

charakteristická kladná odpov s dodatkem, že myšlení se peci nevyuuje. Pehled 

výrok poskytuje podkategorie D3a-Myšlení netematizováno.  

„No vždy íkám, jde to, ono to samo o sob souvisí s výukou, já bych to zas až tak 

neoddlovala, vždycky se jich v hodinách ptám „te pemejšlej a ekni mi.“ (EI/7, 

píloha I, s. 211). 

„No, já moc té otázce nerozumím, protože když dlám jakoukoli pípravu nebo 

pracuji s dtmi, tak to vlastn je všechno o tom myšlení.“ (KI/10, píloha II, s. 221). 

Pokud myšlení jako pedmt tematizováno bylo (D3b-Myšlení tematizováno), 

pak jako výuka logiky a algoritmických postup pro ešení matematických a logických 

problém. 

„Urit logické myšlení lze vyuovat. My jsme mli dokonce projekt logika.“ 

(KI/10, píloha II, s. 220) 

Akoli naše výchozí otázka, použitá jako název kategorie D3, se táže na výuku 

myšlení, pikloníme se v dalším textu k výpovdím našich respondentek a budeme dále 

používat pojem rozvoj myšlení. Ten byl uitelkám samozejmostí, zatímco výuku 
myšlení, vnímaly pekvapen, což dokládají již shora uvedené ukázky o její obtížné 

tematizaci. 

Název následující kategorie je proto formulován jako Podmínky rozvoje myšlení 
ve škole (D4). Vymezili jsme zde pt podkategorií. Na prvním míst uvádíme, 

dle našeho názoru podmínku zásadní, D4a-Osobnost uitele. Vzhledem k tomu, 

že výzkumný vzorek byl sestaven pevážn z elementaristek, projevil se zde siln vztah 

uitele k pedmtu. Reflektována byla skutenost, že na prvním stupni vyuuje jeden 

uitel všechny pedmty, z nichž nkteré jsou mu bližší a jiné vzdálenjší a tedy 

v nkterých pedmtech pro nj není rozvoj myšlení problémem, zatímco jinde se musí 

více snažit. Respondentky shrnovaly, že podmínkou rozvoje myšlení není pedmt, 

ale pístup a osobnost uitele. 
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„Mžu být s díttem pl hodiny a dám mu víc, než když s ním budu celej den. 

Takže v tomhle smyslu já to myslím.“ (KI/10, píloha II, s. 222). 

„Já bych ekla, že to asi hodn závisí na tom uiteli, peci jen nco je mi bližší 

a nco je mi vzdálenjší (...) ale když ten uitel se snaží…“ (KI/13, píloha II, s. 229). 

Druhá podkategorie koresponduje s jedním z  Feuersteinových parametr 

zkušenosti zprostedkovaného uení, s intencionalitou a reciprocitou. Nazvali jsme 

ji D4b-Motivace a vlastní aktivita. 

„Já jim mohu sice donést obrázek, ale to je vbec nemusí zajímat. (...)...dležitý je 

zblbnout to dít k tomu, aby mlo pocit, že se ho to týká, že ho to baví.“ (EI/3, píloha I, 

s. 197). 

„Podle m hlavn ty dti musí chtít, pak s nimi pracovat jde.“ (EI/9, píloha I, 

s. 217). 

Nkteré výroky, týkající se vlastní aktivity dtí, v sob nesou i odkaz na 

prostedky, jakými se uitelé snaží aktivní poznávání podncovat a postupy, v nichž 

vidí konkrétní cesty rozvoje myšlení. V našem výzkumu respondentky jednoznan 

nejvíc zdrazovaly vlastní vyvozování poznatk žáky. 

„...vést ty dti, aby na to pišly samy, aby se dobraly vlastn podstaty.“ (KI/13, 

píloha II, s. 228). 

„…a hodn vyvozovat, vyvozovat, vyvozovat“ (EI/5, píloha I, s. 203). 

Podkategorie D4c nazvaná Individuální pístup opt pináší pedevším výroky 

uitelek z experimentální skupiny. Zaznamenává názory na efekty práce 

s Instrumentálním obohacováním ve tíd. Respondentky, které prošly Feuersteinovým 

kurzem, výrazn astji a více než jejich kolegyn z kontrolní skupiny, tematizovaly 

náronost rozvíjení kognitivních schopností ve tíd. Pokud o individuálním pístupu 

hovoily vyuující ze skupiny kontrolní, pak spíše jako o jedné z cest, kterou využívají. 

Ne však jako o výrazné pekážce, na které rozvoj myšlení ve škole vázne. 

„Kdyby se lovk tm slabším mohl vnovat vyložen individueln, tak by je asi 

vytáh, podle m by je trošiku rozvíjel, ty jejich kognitivní funkce, ale nevim v rámci tý 

tídy, do jaký míry tohle jde.“ (EI/5, píloha I, s. 204). 

Poslední dv podkategorie Podmínek rozvoje myšlení ve škole (D4) tematizují 

závislost této snahy na výchov v rodin, pípadn i na vlivu mateské školy (D4d-

Pedchozí výchova) a dále na asových možnostech, které uitel pi vyuovací hodin 

má (D4e-as a osnovy). V prvním pípad se uitelky shodovaly v tom, že kultura 

rodiny, ze které dít vychází je základem, který se ve škole ovlivní jen stží. 
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„Víte, tohle strašn záleží na tom, jak je to dít vedeno v rodin, jaká je oblast 

toho, co to dít poznává v rodin, protože sama to pak v tch hodinách vidíte, že na 

nco prost píchnete a to dít už „my jsme tam byli, tohle já znám“.  “ (KI/10, píloha 

II, s. 222). 

Ve vztahu k asu hovoily o tom, že pracovat s dtmi intenzivn na rozvoji jejich 

kognitivních schopností je ve škole obas nemožné z dvod plnní požadavk osnov 

(D4e). Do této kategorie však pisply pouze dv respondentky. 

 „...a když bysme si takhle chtli s dtma vyprávt...my musíme dlat v pracovním 

sešit, my musíme dlat do školního sešitu, takže musíme za tu hodinu toho stihnout 

strašn moc a na to vybavování je strašn málo asu, tím asem jsme strašn tlaený“ 

(EI/4, píloha I, s. 201). 

Poslední kategorie prezentovaného tématu, nazvaná Rozvoj myšlení a zkušenost 
s dtmi (D5), je ásten složena z výrok, se kterými jsme se již setkali u podkategorie 
B3b-Zkušenost s dtmi. Ta byla vnována popism, jak žáci respondentek 

z experimentální skupiny reagují na vyžadování vtší samostatnosti v poznávacích 

aktivitách. Tyto respondentky však nemluvily pouze o využívání ist nových prvk 

z Instrumentálního obohacování v hodinách, ale hovoily i o svých zkušenostech 

s rozvíjením myšlení u dtí bez vazby na Feuersteinv program. Nkdy bylo v jejich 

výpovdích obtížné tyto dv roviny oddlit, proto jsme výroky experimentální skupiny, 

týkající se zkušeností s rozvíjením myšlení u dtí, zaadili nejen do B3b, 

ale i do kategorie D5. Stavíme je zde vedle tematicky obdobných výpovdí 

respondentek ze skupiny kontrolní. Jak jsme již uvedli, pevažují zkušenosti pozitivní, 

u kontrolní skupiny se navíc objevily výpovdi o tom, že snahy o rozvíjení myšlení 

u dtí ve škole závisí také hodn na konkrétní tíd. 

„To se lovk nkdy dozvídá úpln kouzelný vci, na co ty dti nkdy nepijdou. 

(...) a zase i záleží na tom, jak se ty dti v té tíd sejdou, jaká ta tída je.“ (KI/10, 

píloha II, s. 222). 

E) BŽNÁ PRAXE 

První kategorie tohoto tématu je nazvána Bžná souást vyuování (E1). 

V rozhovorech jsme se totiž velmi asto setkávali s tím, že respondentky popisovaly 

vlastní pístup k vyuování, vci které dlají bžn, které jsou pro jejich práci s žáky 

nebo a pro jejich pístup k vyuování charakteristické. U experimentální skupiny byly 

tyto výpovdi asto konfrontovány s informacemi z kurzu. 
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„...práv že ve výuce to dávno dláme a nenazývá se to…nebo spíš jsme nevdly, 

že je to nco jako tato metoda“ (EI/4, píloha I, s. 198). 

V nkterých tchto výpovdích zaznívalo i podivení se nad otázkou, která se nap. 

ptá na tak samozejmou vc jako je propojování uiva s praktickým životem nebo 

naopak na tak tžko uchopitelné zpsoby výuky myšlení. 

„No, to vtšinou nebo vždycky, když plníme njaký úkol, tak jim vždycky se snažim 

íct, že si to musej njakym zpsobem rozmyslet a musej si v tom najít njaký systém.“ 

(EI/8, píloha I, s. 213). 

„Tak njak obecn se snažíme o to, že to, co se uíme, je pro nco. Že to není 

jenom proto, že se to tak uíme...“ (KI/11, píloha II, s. 224). 

V podkategorii E1a-Vlastní pístup-prvky je proto zaazeno pomrn velké 

množství tematicky rznorodých výrok. Jde o reflexe osobního pístupu k vyuování 

týkající se nap. didaktických postup, zpsob kladení otázek, cíleného rozvoje 

nkterých kognitivních operací (nap. porovnávání, hodnocení), pístupu k dtem apod. 

Všechny však mají jednoho spoleného jmenovatele. Je v nich vyjádena samozejmost 

a bžná pítomnost ve vyuovacích hodinách. 

Snažili jsme se v tchto výrocích vysledovat parametry zkušenosti 

zprostedkovaného uení. Zaznamenali jsme odkazy ke zprostedkování významu, 

k parametru transcendence, zamenosti a vzájemnosti a zprostedkování pocitu 

kompetence. Ke každému parametru uvádíme jeden dokládající výrok: 

„…když vdí k emu to je, a když ty dti se vedou tak, že prost aby samy 

si uvdomovaly, tak nauíme se tohle, protože...tak že to doopravdy funguje a že ty dti 

potom už samy teba domejšlej, že tohle jsme se nauily, protože... . Aby to dít vdlo, 

pro se to uí, za jakým úelem se to uí. To bych ekla, že je to hlavní“ (KI/13, píloha 

II, s. 229). 

„Zvláš když se pohybujete v takových tch oblastech, na který si asto sahaj 

v život, který používaj bžn v život, a který vidj, kde všude ješt mžou použít, typu 

trojlenka, procenta, že jo, to jsou úžasný vci..., když se nauím trojlenku, tak lehce 

projdu celej život a celou chemii a já nevím, co všechno, tak to když si zanou 

uvdomovat, jakej to má dosah obrovskej…“ (EII/1, píloha I s. 190). 

„Já totiž považuju to uení za takové setkání a pro m je to hrozn silný a já 

pokud bych nemla odezvu, já bych to vbec nemohla dlat. (…) Já jsem to vždycky na 

svých hodinách mla strašn silný tenhleten okamžik“ (EII/1, píloha I s. 189). 
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„Že ím víc posiluju takové to sebevdomí toho dítte, tak tím víc si myslím, 

že posiluju tímhletím i tu stránku toho myšlení, že ono se snaží mnohem víc, když má 

možnost si vybrat“ (KI/10, píloha II, s. 220). 

Kategorie E1 v sob dále zahrnuje ješt ti podkategorie. První dv z nich (E1b-

Podobnosti úkol v instrumentech a uebnicích a E1c-Pamtní uení 
vs. vyvozování) jsou zastoupeny jen nkolika málo výroky. Pesto jsme se rozhodli 

vylenit je samostatn. Úzce souvisejí se skupinou shora charakterizovaných výrok 

o bžných souástech vyuování, zárove ale tvoí celek, tematicky odboují. 

V prvním pípad (E1b) jde o výroky respondentek experimentální skupiny, které 

opt z jiného úhlu reflektují, že Feuersteinv program pro n nebyl o zcela nových 

poznatcích, ale spíše jim poskytl jiný pohled na úkoly a cviení z uebnic, které s dtmi 

bžn dlají. 

„V pracovních sešitech nebo i v uebnicích, tam je spousta vcí, který obsahujou 

tydlety, ty instrumenty a my jsme vlastn ani nevdly, že to je tohleto, co ten Feuerstein 

teda využívá. (…) Porovnávání…prvouka, matematika…prost ve všech pedmtech. 

Konkrétní píklad, teba spojování bod, to dti mají v matematice už od první tídy“ 

(EI/4, píloha I, s. 199). 

Ve druhém pípad (E1c) jde o výpovdi týkající se pamtního uení v kontrastu 

s vyvozováním poznatk. Tyto výroky jsou zaazeny do kategorie o bžných souástech 

vyuování, nebo hledání hranice, kdy nelze poznatky vyvozovat a je nutné je po dtech 

vyžadovat nauením se zpamti, se ukazují jako vná otázka pedagogické praxe. 

Za základ, u njž nelze pamtní uení obejít, považují elementaristky násobilku 

a vyjmenovaná slova. U experimentální skupiny jsme nkteré výroky o uení násobilky 

a vyvozování zahrnuli již do kategorie C2b-Využití vyvozování a také do kategorie 

Kurz jako zdroj pochyb (A4), kde nkteré z respondentek polemizovaly s názory 

lektorky o tom, že dti by se mly násobilku uit pouze vyvozováním. Zkušenosti 

uitelek totiž obvykle mluví jinak. 

„Asi je to tim, v em já byla odchovaná. (…) Ale myslim, že v tý první a druhý 

tíd je stžejní ta násobilka a tam si myslim, že to musí jít pes tu pam“ (EI/5, píloha 

I, s. 205). 

Poslední podkategorie, E1d-Co rozvíjí myšlení, je výtem konkrétních píklad 

z hodin, kterými respondentky obvykle dokládaly své výpovdi o bžných postupech 

v praxi. 
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„Tak v matematice hodn využívám takový ty úkoly dopl íslo do ady, dopl 

obrázek do ady, prost tady ty logický záležitosti. To dláme teda hodn, jako pomrn 

asto“ (KI/14, píloha II, s. 230). 

Dostáváme se nyní ke druhé a zárove poslední kategorii tématu E - Bžná praxe. 

Nese název Pemosování (E2). Protože se jedná o téma pro práci s Instrumentálním 

obohacováním stžejní, vnovali jsme mu v rozhovorech cílené otázky. V obrazu, který 

jsme na základ výrok získali, má pemosování ve škole dv oddlené roviny: 

mezipedmtové vztahy a praktické využití v bžném život. 

První dv podkategorie v rámci E2 stojí ve vzájemné opozici. Vyjadují reflexi 

pítomnosti nebo absence této transferové aktivity ve vyuovacích hodinách. 

Podkategorie E2a-Bžná souást vyuování by mohla nést podtitul pemosování je mi 

blízké. Je opakem podkategorie E2b-Pemosování nevyužíváno. V ní se nacházejí 

výroky pouze od dvou vyuujících (EII/2, KI/12). Všechny ostatní dotazované naopak 

oznaovaly penosové aktivity za pevnou souást svého pístupu. Nkteré z uitelek, 

které prošly Feuersteinovým kurzem zde opt reflektovaly, že díve s penosem 

poznatk pracovaly mén, asto jen intuitivn. Mžeme zde proto vnímat tematický 

pekryv s podkategorií B2a-Propojování uiva s praktickým životem, o které jsme již 

hovoili v souvislosti s promnami vyuování. Snažili jsme se však výpovdi roztídit 

tak, aby výroky v B2a vyjadovaly pedevším zmny ve vztahu k pemosování ped 

kurzem a po kurzu, zatímco podkategorie E2b pináší popis pemosování jako aktivity, 

s níž se ve vyuování bžn pracuje. 

„No tak lovk tomu asi neíkal pemosování, že jo, ale urit v tch hodinách 

vznikaly situace, kdy jsme to rozebírali.“ (EI/9, píloha I, s. 216) 

„ili mezipedmtové vztahy urit, to zcela vdom, navazuju ve své píprav 

vždycky na to, co už jsme mli a do toho praktického života se snažím úpln co nejvíc. 

Opravdu, jako do toho praktického života se snažim co nejvíc.“ (KI/10, píloha II, 

s. 221). 

Další podkategorie hodnotí pemosování ve vztahu k rzným pedmtm prvního 

stupn ZŠ (E2c-Pemosování a pedmty). Mžeme shrnout, že nejvtší prostor 

pro transferové aktivity vidí uitelky v „povídacích“ pedmtech, zejména v prvouce. 

U ostatních pedmt se názory rznily, nkolikrát však bylo zmínno, že záleží hlavn 

na oblasti poznání, na konkrétní látce, která je probíraná, bez ohledu na to, o jaký 

pedmt jde. 
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„Já bych ani neekla v pedmtech jako spíš v oblasti poznávání. Jo, tam jde o to, 

co uíte“ (EI/6, píloha I, s. 207). 

Následující podkategorie pak podává pehled konkrétních situací z hodin, které 

naše respondentky uvádly jako píklady pemostní (E2d-Konkrétní píklady 
pemosování). 

Poslední podkategorie tohoto tématu E2e-Obtíže s píklady pemosování 
shrnuje výroky respondentek, které akoli uvádly, že v jejich vyuování prvek penosu 

vždycky je (jde o ti respondentky z experimentální skupiny), nepodailo se jim 

v prbhu rozhovoru vzpomenout si na žádný reprezentující píklad. 

F) VÝROKY IRELEVANTNÍ 

Pod tento název jsme seskupili výroky, o kterých se domníváme, že pro hlavní 

téma této práce nejsou podstatné. Jsou utídny do tí kategorií. V první z nich 

je zmiována situace ve školství (F1), druhá pináší otázky respondentek položené 

autorce práce za úelem upesnní dotazu v rozhovoru (F2) a tetí (F3), nazvaná 

Osobní nebo nepiléhavé k tématu, obsahuje výroky zabývající se životní situací, 

zážitky nebo názory respondentek, které však nebylo možné vadit k žádnému z výše 

popsaných témat a netýkají se ani výuky myšlení ani Instrumentálního obohacování. 
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3.3.2 etnost výrok a frekvence témat a kategorií 
Výpovdi, které jsme od respondentek získali, jsme rozlenili pibližn do 800 

výrok. V naprosté vtšin pípad pedstavuje jeden výrok jedna vta nebo souvtí, 

pípadn jejich ást. Tam, kde z dvod kontextu nebylo možné vylenit jednotlivé vty 

samostatn, je výrok tvoen i delší ástí výpovdi (nejastji u popisu píklad 

z vyuování). V nkterých pípadech je také jeden výrok zaazen do více kategorií. 

Týká se to tch kategorií, u nich je ástený významový pekryv, které ale nebylo 

možné slouit v jeden celek. Nap. Nevýhody FIE pro školu (C4) a Podmínky 
rozvoje myšlení (D4) nebo Propojování uiva s bžným životem (B2a) a 

Pemosování jako souást vyuování (D2a). 

V závreném kvantitativním porovnání se ukázalo, že jednotlivá témata, vyjma 

F s  výroky irelevantními, jsou sycena pibližn stejným potem výrok. 

Téma Poet 
výrok 

Zastoupení  
v celkovém množství 
výrok (údaje v %) 

A Reakce na kurz 159 19 
B Promny vyuování 164 20 
C Propojování FIE a výuky 144 18 
D Myšlení ve škole 148 18 
E Bžná praxe 166 20 
F Irelevantní 35 4 

Tab. 8: Pehled potu výrok v jednotlivých tématech a jejich procentuální 
podíl 

 
Pro kvantitativní zpracování témat A, B, C, která postihují názory 

na Feuersteinv program a týkají se proto jen experimentální skupiny, jsme zvolili cestu 

vyjádení procentuálního podílu jednotlivých kategorií a podkategorií v daném tématu. 

Dále jsme sledovali, jakým potem výrok pispla do jednotlivých kategorií každá 

respondentka zvláš. V oddílech D a E jsme i pes nízký poet osob ve výzkumném 

vzorku, využili též statistického zpracování dat. Krom procentuálního zastoupení potu 

výrok v jednotlivých kategoriích jsme experimentální a kontrolní skupinu porovnávali 

pomocí testu chí-kvadrát. Sledovali jsme jím, zda se tyto skupiny statisticky významn 

liší v potu výrok v rámci kategorie a v potu osob, které výrokem do kategorie 

pisply. Pehled s výslednými hodnotami procentuálních podíl a výsledk chí-testu 

pinášejí tabulky 9-12: 
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Poet výrok 
Téma Kategorie a podkategorie Empirická 

etnost 
údaj 
v %* 

Poet osob 
(n=9) 

A  Reakce na kurz   159     
  A1 Zdroj negativních emocí 19 12   
  A1a Nedvra 7 37 1 
  A1b Neinformovanost 8 42 2 
  A1c Povinnost 4 21 2 
  A2 Pínos 46 29   
  A2a Obohacující zážitek 28 61 9 
  A2b Obohacující zpsob práce 18 39 7 
  A3 Zdroj reflexe 85 53   
  A3a Sebereflexe, zmny myšlení 32 38 7 
  A3b Myšlení nezmnno 3 4 3 
  A3c Reflexe vyuování 19 22 5 
  A3d Teoretické ukotvení intuice 16 19 6 
  A3e Podpora 15 18 5 
  A4 Zdroj pochybností 9 6 3 

B  Promny vyuování 164     
  B1 Vyuování nezmnno 20 12   
  B1a Zmny nepociovány 12 60 6 
  B1b Inspirace 7 35 2 
  B1c Inspirace nepotvrzena 1 5 1 
  B2 Malé promny 94 57   
  B2a Propojení uiva s praktickým životem 23 24 8 
  B2b Strukturace, vyvozování, pesnost 10 11 5 
  B2c Více asu 9 10 3 
  B2d Vztah k dtem obecn 4 4 3 
  B2e Schopnosti dtí 11 12 6 
  B2f Zpsob komunikace 16 17 4 
  B2g Samostatnost v poznávacích aktivitách 21 22 4 
  B3 Penos do hodin - konkrétní píklady 50 30   
  B3a Využití stylu práce z FIE 31 62 7 
  B3b Zkušenost s dtmi 19 38 6 

C  Propojování FIE a výuky 144     
  C1 Situace ve škole 66 46   
  C1a Forma a zpsob zalenní? 43 65 6 
  C1b Poteba vedení a supervize 8 12 4 
  C1c Odtrženost kurzu od školní praxe 15 23 5 
  C2 FIE a pedmty 29 20   
  C2a Využití instrument  16 55 7 
  C2b Využití vyvozování 13 45 3 
  C3 Potenciál FIE pro školu 14 10 6 
  C4 Nevýhody FIE pro školu 35 24   
  C4a Terminologie 12 34 2 
  C4b Poet dtí 15 43 6 
  C4c Ostatní 8 23 4 

Tab. 9: Pehled potu výrok a osob v jednotlivých kategoriích témat A, B, C 
* Údaje v procentech se vztahují k rzným celkm: 
- ádky s názvy témat (A, B, C) vyjadují, jaký podíl dané téma zaujímá vzhledem k celkovému 

potu výrok. Souhrnn je pehled tchto údaj též v tabulce 8. 
- u kategorií (A1, A2...atd.) je uveden procentuální podíl, jaký daná kategorie zaujímá v rámci 

tématu, jehož je souástí 
- u podkategorií (A1a, A1b...atd.) je uveden procentuální podíl, jaký daná podkategorie zaujímá 

v rámci kategorie, jejíž je souástí 
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Poet výrok Poet 
osob 

Téma Kategorie a podkategorie 
Empirická 
etnost 

údaj 
v %* 

Exp. 
sk. 

Ko. 
sk. 

D  Výuka myšlení ve škole     148       
  D1 Optimismus 20 14 5 5 
  D2 Pesimismus 7 5 6 0 
  D3 Lze uit myšlení? 33 22     
  D3a Myšlení netematizováno 28 85 6 4 
  D3b Myšlení tematizováno 5 15 0 2 
  D4 Podmínky rozvoje myšlení ve škole 57 39     
  D4a Osobnost uitele a vztah k pedmtu 8 14 2 3 
  D4b Motivace a vlastní aktivita dtí 16 28 4 4 
  D4c Individuální pístup 19 33 5 1 
  D4d Pedchozí výchova 9 16 3 2 
  D4e as a osnovy 5 9 2 0 
  D5 Rozvoj myšlení a zkušenost s dtmi 31 21 6 4 

E  Bžná praxe     166       
  E1 Bžné souásti vyuování 79 48     
  E1a Vlastní pístup - prvky 40 51 8 5 
  E1b Podobnost instrument a uebnic 4 5 2 0 
  E1c Pamtní uení vs. vyvozování 7 9 1 2 
  E1d Co rozvíjí myšlení - konkrétní píklady 28 35 4 5 
  E2 Pemosování 87 52     
  E2a Bžná souást vyuování 38 44 7 4 
  E2b Pemosování nevyužíváno 6 7 1 1 
  E2c Pemosování a pedmty 16 18 6 4 
  E2d Konkrétní píklady z vyuování 22 25 5 5 
  E2e Obtíže uvést píklad pemosování 5 6 4 0 

F  Výroky irelevantní 35       
  F1 Situace ve školství 6 17 2 3 

  F2 Dotaz na otázku 8 23 3 3 
  F3 Osobní nebo nepiléhavé k tématu 21 60 4 4 

Tab. 10: Pehled potu výrok a osob v jednotlivých kategoriích témat D, E, F 
* Údaje v procentech se vztahují k rzným celkm: 
- ádky s názvy témat (D, E, F) vyjadují, jaký podíl dané téma zaujímá vzhledem k celkovému 

potu výrok. Souhrnn je pehled tchto údaj též v tabulce 8. 
- u kategorií (D1, D2...atd.) je uveden procentuální podíl, jaký daná kategorie zaujímá v rámci 

tématu, jehož je souástí 
- u podkategorií (D3a, D3b...atd.) je uveden procentuální podíl, jaký daná podkategorie zaujímá 

v rámci kategorie, jejíž je souástí 

K údajm z tohoto celkového pehledu se budeme v dalším textu vracet, abychom 

nkterá uvedená ísla provázali s jemnjší a pro náš výzkum stžejnjší kvalitativní 

analýzou výpovdí. Zde nám však tyto tabulky napomáhají alespo v pedbžném 

pohledu zjistit drazy, dané lenitostí kategorií a množstvím výrok, které na jednotlivá 

témata naše respondentky v rozhovorech kladly. Vzhledem k tomu, že témata A-E 



 125 

(téma F ponecháváme stranou) jsou zastoupena obdobnými poty výrok (viz tab. 8), 

mžeme porovnat procentuální podíly jednotlivých kategorií všemi tématy napí. 

Z hlediska etnosti do popedí vystupují: Malé promny vyuování (B2, 57%), 

Kurz jako zdroj reflexe (A3, 53%), Pemosování (E2, 52%), Bžné souásti 
vyuování (E1, 48%) a Situace ve škole (C1, 46%). Ke 40% hranici se blíží 

i Podmínky rozvoje myšlení ve škole (D4, 39%). 

Jsme si vdomi toho, že na vysoký poet výrok u kategorií z prvních tí míst (B2, 

A3, E2) mly vliv cílené otázky. Odráží se v nich v podstat tematické okruhy ze 

struktury vedeného rozhovoru. Další uvedené kategorie však vyplynuly až bhem 

obsahových analýz. Zejména kategorie C1 zabývající se konkrétními problémy 

zalenní Instrumentálního obohacování do školního kurikula (organizaní forma, 

supervize atd.) se ve všech rozhovorech objevila v hojném potu výpovdí, pestože 

k tmto tématm dotazy kladeny nebyly. Domníváme se, že v této kategorii se zraí 

naléhavost situace, ve které se naše respondentky nacházely a otázky, které ve spojitosti 

s Instrumentálním obohacováním prožívaly jako aktuáln nejpodstatnjší. 

Srovnání kategorií podle potu výrok proto uvádíme pouze pro prvotní orientaci. 

Za mnohem podstatnjší vodítko vypovídající o významnosti témat považujeme vnitní 

lenitost kategorií a obsah konkrétních výrok. Podle množství podkategorií 

vystupují nejvíce do popedí opt Malé promny vyuování (B2). Jen o nco mén 

poetné vnitní dlení ale nacházíme i u všech ostatních pti kategorií, které jsme zatím 

vyzdvihli. Podrobnji se jím budeme zabývat v kapitole pinášející interpretaci 

získaných výsledk. 

Nyní obrame pozornost ješt k dalším údajm, které zjištné obsahové drazy 

dokreslují zase z jiného úhlu pohledu. Jde o zastoupení kategorií ve výpovdích 

jednotlivých respondentek. 

Poet výrok v kategorii 
A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 Kód 

  %   %   %   %   %   %   %   %   %   %   % 
EII/1 0 0 5 11 11 13 0 0 1 5 10 10 2 4 0 0 1 3 0 0 4 11 
EII/2 0 0 13 28 15 18 0 0 0 0 11 11 3 6 1 2 2 7 0 0 0 0 
EI/3 0 0 6 13 21 26 0 0 0 0 22 22 12 24 0 0 0 0 0 0 0 0 
EI/4 0 0 2 4 11 13 0 0 5 25 16 16 13 26 4 6 2 7 2 14 9 26 
EI/5 14 74 3 7 4 5 4 44 3 15 10 10 4 8 9 14 8 28 2 14 7 20 
EI/6 0 0 1 2 9 11 0 0 1 5 2 2 2 4 3 5 1 3 4 29 2 6 
EI/7 0 0 6 13 2 2 1 11 7 35 7 7 2 4 21 32 4 14 2 14 5 14 
EI/8 0 0 6 13 2 2 4 44 3 15 2 2 0 0 18 27 3 10 1 7 2 6 
EI/9 5 26 4 9 7 9 0 0 0 0 18 18 12 24 10 15 8 28 3 21 6 17 
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Tab. 11: Poty výrok v tématech A, B, C od jednotlivých respondentek experimentální 
skupiny 

 
 

Poet výrok v kategorii 
D1 D2 D3 D4 D5 E1 E2 F1 F2 F3 Kód 

  %   %   %   %   %   %   %   %   %   % 
EII/1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 10 4 5 5 6 2 33 0 0 1 5 
EII/2 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 1 1 6 7 0 0 0 0 4 19 
EI/3 0 0 0 0 0 0 1 2 2 6 6 8 4 5 0 0 2 25 1 5 
EI/4 3 15 1 14 1 3 9 16 6 19 8 10 4 5 0 0 0 0 0 0 
EI/5 1 5 2 29 1 3 5 9 1 3 4 5 2 2 0 0 2 25 0 0 
EI/6 2 10 1 14 1 3 5 9 2 6 3 4 4 5 1 17 0 0 6 29 
EI/7 1 5 1 14 1 3 4 7 0 0 3 4 7 8 0 0 0 0 0 0 
EI/8 0 0 1 14 3 9 2 4 0 0 3 4 3 3 0 0 1 13 0 0 
EI/9 1 5 1 14 4 12 5 9 7 23 4 5 6 7 0 0 0 0 0 0 

KI/10 2 10 0 0 6 18 6 11 3 10 11 14 14 16 1 17 1 13 3 14 
KI/11 2 10 0 0 5 15 2 4 0 0 7 9 8 9 0 0 0 0 0 0 
KI/12 2 10 0 0 0 0 7 13 4 13 8 10 7 8 0 0 0 0 2 10 
KI/13 3 15 0 0 7 21 4 7 1 3 7 9 9 10 1 17 1 13 2 10 
KI/14 3 15 0 0 4 12 3 5 2 6 10 13 8 9 1 17 1 13 2 10 

Tab. 12: Poty výrok v tématech D, E, F od jednotlivých respondentek celého 
výzkumného vzorku 

 

Tyto tabulky ukazují, jak byly jednotlivé respondentky v rámci konkrétních témat 

sdílné. Vzhledem k tomu, že první ti z nich prošly jiným rozhovorem a naše 

experimentální skupina proto není zcela koherentní, rozhodli jsme se prezentovat tato 

data takto rozložen, s pohledem „dovnit“ na jednotlivé respondentky a jednotlivé 

kategorie. Souhrnná ísla by zde byla zkreslující i z dvodu šíe vytyených témat. 

Nap. Reakce na kurz (A) zahrnuje škálu výpovdí od kladného pijetí po pochybnosti, 

výroky v Promnách vyuování (B) se pohybují od odmítnutí jakýchkoli posun 

až po reflexi konkrétních zmn v hodinách atd. Není tedy možné posuzovat tyto 

tematické skupiny jako celky. Více nám sdlují procentuální podíly v jednotlivých 

kategoriích zvláš (ísla zvýraznná tun). 

OBSAHOVÁ ANALÝZA KVANTITATIVNÍCH ÚDAJ 

V našem výkladu budeme postupovat podle zvoleného abecedního azení. Nejprve 

proto obrátíme pozornost k íselným údajm u témat A a B. Mžeme z nich vyíst 

následující informace: 

Pocity pínosnosti kurzu shrnuté v kategoriích A2 a A3 jednoznan pevažují 

nad kategoriemi A1 a A4 obsahujícími prvky pochybností. Negativní emoce 

a pochybnosti zmínily tyi respondentky. Dv z nich, které se jako jediné rozhovoily 
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o prvotní nechuti absolvovat kurz z povinnosti naízené vedením školy (EI/5, EI/9), 

však vzáptí potvrdily, že u nich, jako i u ostatních ve skupin, jednoznan pevážily 

prožitky kladné a hodnocení kurzu jako osobn velmi pínosného. 

„Já myslim, že postupem asu vtšina z nás picházela na to, že to do tý svý praxe 

budeme moci njak zaadit“ (EI/5, píloha I, s. 203). 

„No ale postupem asu jsem zjišovala, že je to úžasný, že je to skvlý…“ (EI/9, 

píloha I, s. 215). 

Tyto a další podobné odpovdi nás vedly k zájmu zjišovat, co je tedy pro uitele 

na této metod to „úžasné a skvlé“. Z obsahové analýzy zde mžeme pedeslat, 

že hlavní pínosy Instrumentálního obohacování tkví pravdpodobn pedevším 

v sebereflektivních procesech, které u našich respondentek navodilo. 

Negativní reakce a pochybnosti, které jsme zaznamenali, byly oproti pínosm 

zmiovány v naprosté menšin. Dotkly se jich ti respondentky – EI/5, EI/7 a EI/8. Tyto 

osoby mžeme v našem výzkumném vzorku oznait za pedstavitelky skeptického 

pohledu. Nejenže tematizovaly pochyby a nesouhlas s nkterými informacemi, kterých 

se jim na kurzu dostalo (viz A4-Kurz jako zdroj pochyb), zárove i jako jediné 

popely, že by je Instrumentální obohacování jakkoli ovlivnilo (viz A3b-Myšlení 
nezmnno). V hojném potu výrok také pisply do kategorie Nevýhody FIE 
pro školu (C4). Tato kategorie je sice s velkou etností zastoupena i u jejich dalších 

kolegy, nicmén zatímco vtšina vyuujících zmiovala nevýhody jen u nkterých 

aspekt práce s Feuersteinovým programem (nap. složitá terminologie), tyto 

respondentky, zejména EI/7 a EI/8, vyjadovaly v názorech na jeho uplatnní ve škole 

skepsi obecn. Z jejich výpovdí o tom svdí výroky: 

„Víte, já si dost dobe nedovedu pedstavit využitelnost Feuersteina tady ve škole“ 

(EI/8, píloha I, s. 212). 

 „…je to taková metoda, která pedevším pro ty speciální pedagogy nebo 

psychology nebo kde se to využívá, tak tam to není problém, protože se tam pracuje 

buto s velmi malou skupinkou nebo s jednotlivci. (…) myslim si, že deset dtí je hodn 

pro takovouhle práci, tak to vidim jako problém pracovat s touhle metodou ve škole“ 

(EI/7, píloha I, s. 210). 

Respondentka EI/8 také jako jediná výrazn odmítla, že by vlivem kurzu mla 

tendenci uplatovat nkteré nové poznatky v praxi (viz B1c-Inspirace nepotvrzena) 

a bylo pro ni velmi obtížné najít jakékoli promny ve svém pístupu k vyuování nebo 

k žákm. Uvedla prakticky jen vdomjší uchopení pemosovacích aktivit: 
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„No tak asi se snažim víc tak njak zdrazovat uplatnní toho, co se to dít uí, 

jako teba to pemosování, no asi to lovk dlá vdomji“ (EI/8, píloha I, s. 213). 

Jako jediná také neposkytla žádný konkrétní píklad penosu poznatk z kurzu 

do hodin (B3). Od všech ostatních respondentek experimentální i kontrolní skupiny 

se liší i tím, že z jejích výpovdí nebylo možné zaadit žádný výrok do kategorie 

Optimismus (D1). 

Podíváme-li se do tabulky 11 znovu na kategorie zaznamenávající pínosy kurzu 

(A2, A3), vidíme, že nejvtší procentuální podíly v potech výrok se nacházejí 

u respondentek EII/2 a EI/3. Stejn tak respondentka EII/1 pispla do tchto kategorií 

spíše vyšším potem výpovdí. V porovnání s ostatními z experimentální skupiny tím 

vystupují tyto ti osoby do popedí. Usuzujeme, že vyšší poet výrok reflektujících 

pínosy, je u tchto tí uitelek dán práv okolnostmi a motivací, se kterou se do kurzu 

hlásily. Šly totiž do kurzu každá za sebe, z vlastního rozhodnutí a s vnitním zájmem 

pracovat s touto metodou dále. Byly pravdpodobn mnohem pozitivnji nastavené více 

erpat z informací na kurzu obohacující prožitky, než jejich kolegyn, které šly na kurz 

z rozhodnutí editele školy. I ony však nakonec nacházely na zkušenosti 

s Feuersteinovou metodou rzné pínosy. 

Respondentky EII/2 a EI/3 se odlišují i tím, že svj pedagogický pístup 

charakterizovaly jako výrazn zmnný vlivem seznámení s Feuersteinovým dílem. 

„…co bylo nejvíc nové, byl ten zpsob práce, jak se s tou metodou pracuje, 

protože já sama jsem se setkala asi vždycky s uitelema, kteí nás nebo m vedli stylem, 

tady máš seznam, tohle se nau, takovéto šprtání a piznám se, že jsem byla i takový typ 

žáka…a i uitele, že jsem se uila tímhle stylem, že prost tady máš konkrétní vci, ty se 

nau. M to strašn oslovilo a tak njak pemnilo, ten zpsob práce…“ (EII/2, píloha 

I, s. 191). 

„Pro m to byla v podstat nová cesta k tm dtem, protože pedtím…v podstat 

jsem to uení zmnila…“ (EI/3, píloha I, s. 194). 

Podobn se vyjádila ješt respondentka EI/9, od níž také nemáme v kategorii 

Vyuování nezmnno (B1) ani jeden výrok, nicmén tato uitelka hovoila spíš 

o jiném zpsobu reflexe svých hodin, než že by pociovala pímo zmny svého 

výukového stylu: 

„… víc jsem zaala tak jako...já nevim, jak to íct, pemejšlet nad tou hodinou je 

blbý slovo, to zní, jak když dív jsem nad tim nepemjšlela, ale njak jako víc 

pemjšlim nad tim Jak?“ (EI/9, píloha I, s. 217). 
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Všechny ostatní dotazované popely, že by vlivem seznámení s Instrumentálním 

obohacováním svj pístup k vyuování njak výrazn zmnily (viz B1-Vyuování 
nezmnno: 

„Nemyslim si, že bych po tom kurzu hned zaala njak jinak, to teda asi ne, 

to jsem teda asi nezaala“ (EI/5, píloha I, s. 204). 

Od vtšiny vyuujících jsme ale získaly celou adu jednotlivostí, ve kterých u sebe 

pociují posuny (kategorie B2, B3). 

„…mnohem víc jsem dbala na strukturování toho všeho, co jim pináším 

a požadovala jsem mnohem víc strukturování i v jejich práci, to je hodn výrazný rys asi 

nejvýraznjší“ (EII/1, píloha I, s. 188). 

Vybouje zde pouze respondentka EI/8, o které jsme již hovoili a také respondentka 

EI/6, která zmny ve svém pístupu k vyuování nebo k žákm také píliš nepociovala. 

V tomto pípad však nejde o osobu, kterou by Feuersteinova metoda neoslovila, jako 

tomu bylo v pípad EI/8. Naopak, tato pedagožka v rozhovoru velmi zdrazovala, jak 

je jí Feuersteinv pístup blízký. Jde o uitelku s tém tyicetiletou délkou praxe, která 

uvádla, že ji mediativní styl práce zažívaný na kurzu spíše jen utvrdil v tom, k emu 

na základ svých zkušeností také dospla. Nepociovala potebu svj pístup mnit. 

„No, jak íkám, takové to utvrzení v tom, co lovk leta dlá a pohled na to z jiné 

strany. (…) Takže já tenhle pístup mám tak njak v sob. Jinak to íct neumim“ (EI/6, 

píloha I, s. 207). 

Až doposud jsme posuzovali pouze první dv témata (A, B). Na experimentální 

skupinu jsme pitom mohli pohlížet jako na jeden celek, nebo otázky k reakcím 
na kurz (A) a promnám vyuování (B) jsme pokládali všem jejím respondentkám. 

Od tématu C však musíme odlišovat mezi prvními temi uitelkami, které prošly jiným, 

kratším rozhovorem a zbytkem skupiny. Nízké poty výrok v tématech C, D, a E 

u respondentek EII/1, EII/2 a EI/3 jsou zde z tohoto dvodu (viz. tab. 11, 12). 

Vezmeme-li toto v potaz, pak ve zbývajících kategoriích (tj. Propojování 
Instrumentálního obohacování a výuky (C1-C4), Výuka myšlení ve škole (D1-D5) 

a Bžná praxe (E1-E2) se v množství výrok respondentky experimentální skupiny 

píliš neliší. 

Pohlédneme-li zvláš na skupinu kontrolní, zjišujeme, že situace je i zde 

podobná. Její jednotlivé respondentky vykazují v tématech D a E také podobné poty 

výrok. Výjimku tvoí do urité míry snad jen rozhovor s respondentkou KI/11, který 
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byl asov podstatn kratší, nebo tato uitelka byla ve svých odpovdích velmi strohá 

a bylo pro ni obtížné své struné odpovdi rozvést. 

SROVNÁNÍ EXPERIMENTÁLNÍ A KONTROLNÍ SKUPINY 

Pokud porovnáme experimentální a kontrolní skupinu, pak výrazný rozdíl v potu 

výrok spatujeme na první pohled v kategorii D2-Pesimismus. Dvody, pro došlo 

k tomu, že u experimentální skupiny se v názorech na rozvoj kognitivních schopností 

objevila ada pesimistických výpovdí, jsme již naznaili v kapitole o sbru dat. Uvedli 

jsme, že u této otázky uitelky spontánn reflektovaly spíše efekty Feuersteinova 

programu v prostedí školy. Detailnjší rozdíly mezi obma skupinami nám však 

pomohlo podchytit statistické zpracování dat pomocí testu chí-kvadrát. Jeho výsledky 

poskytuje následující tabulka: 

Téma Kategorie a podkategorie 2 
(poet výrok) 

2 
(poet osob) 

D  Výuka myšlení ve škole     
  D1 Optimismus 0,023 0,346 
  D2 Pesimismus     
  D3 Lze uit myšlení?     
  D3a Myšlení netematizováno 0,006 0,777 
  D3b Myšlení tematizováno     
  D4 Podmínky rozvoje myšlení ve škole     
  D4a Osobnost uitele a vztah k pedmtu     
  D4b Motivace a vlastní aktivita dtí 0,086 0,399 
  D4c Individuální pístup 0,070 0,330 
  D4d Pedchozí výchova     
  D4e as a osnovy     
  D5 Rozvoj myšlení a zkušenost s dtmi 0,690 0,777 

E  Bžná praxe       
  E1 Bžné souásti vyuování     
  E1a Vlastní pístup - prvky 0,107 0,836 
  E1b Podobnost instrument a uebnic     
  E1c Pamtní uení vs. vyvozování     
  E1d Co rozvíjí myšlení - konkrétní píklady 0,012 0,214 
  E2 Pemosování     
  E2a Bžná souást vyuování 0,066 0,964 
  E2b Pemosování nevyužíváno     
  E2c Pemosování a pedmty 0,233 0,777 
  E2d Konkrétní píklady z vyuování 0,001 0,346 
  E2e Obtíže uvést píklad pemosování     

Tab. 13: Výsledné hodnoty statistického zpracování dat pomocí testu chí-kvadrát 

Kriteriem, u které kategorie se budeme výpotem 2 zabývat, nám byl poet osob 

v kategorii a množství jejich výrok. Statistické zpracování jsme neprovádli tam, 

kde souet respondentek z obou skupin byl menší než pt a souet výrok menší 
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než deset. Tun jsou v tabulce zvýraznny hodnoty, kde na 5% hladin významnosti 

mžeme mezi kontrolní a experimentální skupinou potvrdit rozdíl. Spadají sem tyi 

kategorie: D1-Optimismus, D3a-Myšlení netematizováno, E1d-Co rozvíjí myšlení, 
konkrétní píklady a E2d-Konkrétní píklady pemosování. Mezi sledovanými 

skupinami zde shledáváme odlišnosti pouze v množství výrok. V potech osob, které 

svými výpovmi do kategorií pisply, se statisticky významné rozdíly u žádné 

kategorie neprokázaly. Pro všechny zvýraznné hodnoty platí, že skupina kontrolní 
v potu výrok skupinu experimentální pevyšuje. 

Usuzujeme, že tato skutenost je zapíinna dvma vlivy: jednak okolnostmi 

sbru dat, který byl u experimentální skupiny (u respondentek EI/4-EI/9) podkreslený 

asovou tísní a zaneprázdnností nkterých uitelek (nkolik z nich pospíchalo na další 

vyuování, vtšina nebyla k poskytnutí rozhovoru píliš vstícná) a jednak zde opt 

vidíme píiny v azení otázek. Postup, kdy dotazy zabývající se možnostmi kognitivní 

modifikace a rozvojem myšlení ve škole byly položené až po otázkách 

k Instrumentálnímu obohacování, se nám nyní jeví jako nevýhodný. Tento fakt spolu 

s asovým tlakem mohl mít vliv na to, že nkteré vyuující byly u závrených otázek 

strunjší. 

Domníváme se, že z tohoto dvodu se statisticky významný rozdíl promítl 

napíklad do množství výrok v kategorii Myšlení netematizováno (D3a), kde jsou 

shrnuty odpovdi na otázku, zda lze myšlení uit. U kontrolní skupiny jsme tímto 

dotazem rozhovor zaínali, zatímco u experimentální skupiny jsme jej pokládali 

až ke konci a respondentky odpovídaly strun a v nkterých pípadech vztáhly své 

odpovdi opt k Feuersteinovi. Kvalitativn se však skupiny od sebe v názorech neliší. 

Zaznamenané výroky vyjadují samozejmost pítomnosti rozvoje myšlení ve školní 

výuce a zárove ale i neobvyklost pohledu na myšlení jako na samostatný pedmt 

vyuování. 

„Vždycky po nich chci, aby u toho, co dlaj, pemejšlely. No, ale že bych si ekla, 

te budu uit myšlení, tak to teda nedlám“ (EI/8, píloha I, s. 213). 

Neprokázalo se, že by seznámení s Instrumentálním obohacováním naše 

respondentky njak výrazn ovlivnilo ve smyslu vtší zamenosti na procesy 

poznávání. Usuzujeme tak z nízkého potu výrok v kategorii B2b, která se podle 

procentuálního podílu (11%), adí až na tvrté místo. Ukázalo se naopak, že práce 

s tímto programem u uitelek vedla pedevším k výraznjší orientaci na praktickou 
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stránku využívání školních poznatk. Výroky týkající se vdomjší nebo intenzivnjší 

práce s pemosováním pedstavují nejpoetnji zastoupenou kategorii (B2a, 24%). 

V kontextu s výroky o obtížné tematizaci myšlení pi vyuování (D3a) se pak 

ukazuje, že uitelé nemají potebu dovednosti myslet vyleovat, tematizovat 

je a zabývat se jimi jako samostatným pedmtem. Jsou pro n jednak nejasn 

uchopitelné a jednak je považují za neoddlitelnou souást výuky. Všechny naše 

respondentky hodnotily rozvíjení kognitivních dovedností jako dležitou, 

všudypítomnou, ale souasn skrytou souást jejich práce. 

„…víte, ona ta výuka myšlení vlastn prolíná úpln vším, já to neumím dost dobe 

konkretizovat“ (KI/10, píloha II, s. 221). 

Na dotazy ohledn výuky myšlení jsme navazovali otázkami zabývajícími 

se zvyšováním kognitivního potenciálu. V kategoriích, ve kterých jsou názory na toto 

téma shrnuty (D1 a D2), se také vyskytl statisticky významný rozdíl mezi skupinami. 

Motivem pro zjišování názor na rozvoj kognitivních schopností nám byla 

domnnka, že seznámení s Feuersteinovou teorií strukturní kognitivní 

modifikovatelnosti a tak propracovaným nástrojem rozvoje kognitivních funkcí, jaký 

pedstavuje Instrumentální obohacování, povede ke sdílení Feuersteinova pesvdení 

o pekonávání kognitivních limit. Oekávali jsme, že ve výpovdích experimentální 

skupiny se bude odrážet pozitivní pístup a pijetí myšlenek kognitivní modifikace. 

Odpovdi na dotazy na možnosti rozvíjení kognitivního potenciálu ve škole však hovoí 

jinak. 

V kategorii Optimismus (D1) nacházíme od uitelek znalých Feuersteinovy teorie 

spíše jen dodatky k jejich primárn váhavým reakcím. Prakticky všechny 

experimentální respondentky, kterým jsme tuto otázku položili, reagovaly spíš záporn 

se zdrazováním podmínek bžné školy (viz pílohu III, kategorii D2). Z jejich 

odpovdí vybíráme jednu, o které se domníváme, že je pro celou skupinu 

charakteristická. Pevažuje v ní pesimistické ladní, akoli možnosti rozvoje 

kognitivního potenciálu nezamítá: 

„No tak, asi to njak jde, ale tady ve škole…no“ (EI/7, píloha I, s. 211). 

U respondentek ze skupiny kontrolní jsme zaznamenali také bipolární odpovdi, avšak 

s rozdílem, že zde u všech respondentek pevažoval spíše tón optimistický: 

„Já si myslim, že urit se to rozvíjet dá, ale že teda do jaký míry a u koho, to je 

individuální, ale v každym pípad se to rozvíjet dá, je mj názor.“ (KI/13, píloha II, 

s. 228). 
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Kvantitativní rozdíly mezi skupinami v potech výrok u kategorií Optimismus 

a Pesimismus však nechceme interpretovat tvrzením, že by znalost Feuersteinova 

programu vedla v otázce rozvoje kognitivních schopností k jednoznan skeptickému 

pohledu. Kdyby tomu tak bylo, pak bychom v analýzách výpovdí nemohli zaznamenat 

velký poet výrok sytících kategorie Schopnosti dtí (B2e) a Samostatnost 
v poznávacích aktivitách (B2g), svdících o tom, že seznámení s Feuersteinovým 

pístupem vede naopak k dve v kognitivní potenciál dtí. 

„Já je vlivem toho kurzu pestala podceovat.“ (EI/9, píloha I, s. 215). 

„…ty dti to nkde tady mají, a z tch dtí to vhodnejma otázkama lze prost 

dostat. (…) tajdlecten kurz, ten m vlastn pesvdil o tom, že je strašn dobrý, 

aby všechny ty dti si vyvozovaly samy“ (EI/4, píloha I, s. 198). 

Píinu, pro jsme od stejných respondentek získali k tomuto tématu i skeptické 

odpovdi spatujeme v domnnce, že znalost Feuersteinova programu u nich souasn 

vedla k nahlédnutí náronosti navozování kognitivn stimulaních proces a uvdomní 

si obtížnosti dosáhnout ve škole podmínek, na nichž výsledky tchto proces siln 

závisí. Tyto podmínky, zejména možnost individuálního pístupu, ale také dostatené 

množství asu, nemže bžná škola vždy umožovat. Navíc naše respondentky mly 

ped sebou povinnost zaít v hodinách pracovat s Feuersteinovými instrumenty a za 

sebou pouze zkušenost kurzu, kde se instrumenty probírají jiným zpsobem, než jak to 

umožuje školní realita (viz pílohu III, C1c-Odtrženost kurzu od školní praxe). 

Pedpokládáme, že vtší píklon k pesimismu se do jejich názor promítl práv 

z dvod obav, jak cílený rozvoj kognitivních funkcí bude v jejich hodinách probíhat 

a jaké výsledky budou pi práci s celou tídou mít. U kontrolní skupiny, kde podobné 

vnjší vlivy nepsobily, se v názorech uitelek pochybnosti o možnostech ovlivovat 

ve škole rozvoj myšlení žák neobjevily. 

Další dv kategorie, ve kterých se projevily statisticky významné rozdíly, 

pedstavují v podstat jednu velkou skupinu. Jde o píklady z vyuování. K rozdlení 

na dv ásti jsme pistoupili, abychom vylenili píklady týkající se pemosování 

(E2d), nebo jemu jsme se v rozhovorech speciáln vnovali a vybízeli jsme 

respondentky, aby píklady z praxe uvádly. V kategorii E1d jsou všechny ostatní 

píklady z hodin, kterými uitelky své názory a svj pedagogický pístup dokreslovaly. 

Vysvtlení, pro skupina kontrolní v potu uvedených píklad skupinu experimentální 

pevyšuje, vidíme opt v atmosfée prbhu rozhovor. 
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U experimentální skupiny jsme se zde navíc setkali s uritým paradoxem. Akoli 

uitelky vypovídaly o drazu na pemosování (B2a-Propojení uiva s praktickým 
životem), které u nich zážitek s Instrumentálním obohacováním vyvolal, bylo pro n 

obtížné uvést alespo jeden konkrétní píklad, kdy se s dtmi pemosováním zabývaly. 

tyi z nich na tento dotaz prakticky neodpovdly (viz E2e). U respondentky EII/2 

je pravdpodobným vysvtlením, že v dob rozhovoru již delší dobu nepsobila v praxi 

a byl u ní také více než roní asový odstup od absolvování kurzu. U zbylých tí 

respondentek (EI/7, EI/8, EI/9) nás však tato skutenost pekvapila, nebo všechny ti 

mluvily o vlivu Instrumentálního obohacování na vdomjší uchopení pemosovacích 

aktivit a na jejich intenzivnjší využívání v hodinách (viz B2a). 

Zjištný paradox nás vede k úvahám, zda reflexe promn vyuování, jak jsou 

zaznamenány v kategorii B2, není v ad pípad pouze reflexí „teoretickou“, 

bez skuteného dopadu do prbhu hodin. Jinými slovy promny, které naše 

respondentky uvádly jako vyvolané zážitkem kurzu Instrumentálního obohacování, 

pro nás v kontextu neschopnosti uvést konkrétní píklad z vyuování, pedstavují pouze 

tendence, v nichž pociovaly potebu vyboit ze zabhnuté rutiny. Nejsou však 

dokladem skutených promn vyuování. Tuto naši domnnku z jiného úhlu pohledu 

potvrzují i výroky v kategorii C1c-Odtrženost kurzu od školní praxe, které ukazují 

na problém vyhasínání zážitk z kurzu vlivem asového odstupu. 

„…ihned následn po tom školení pro m to nebylo tak tžký to s nima vyvozovat. 

ím je to asov dál po tom školení, tím je to pro m mí snadný, protože to opakovan 

nedlám takovýmhle zpsobem cílen, tak jsem si to akorát zkusila“ (EI/7, píloha III, 

s. 209). 

Je tedy pravdpodobné, že pokud se uitelm nedostane urité formy navazujícího 

metodického vedení, zaleování prvk cílené kognitivní stimulace do vyuování 

postupem asu siln slábne (viz C1b-Poteba vedení a supervize). 

„Proto si myslim, kdyby my jsme to tady mli realizovat, že njaký metodický 

vedení v tomhle smyslu by asi bylo poteba“ (EI/7, píloha III, s. 209). 

Pozorování, které by zjištný rozpor v našich datech pomohlo osvtlit, jsme však 

bohužel do našeho výzkumu zahrnout nemohli. 
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SHRNUTÍ 

Podíváme-li se na analyzovaná data znovu jako na jeden celek a shrneme-li 

závrem této kapitoly doposud popsané výsledky do hlavních bod, mžeme 

konstatovat, že: 

– Témata a kategorie, ke kterým jsme obsahovou analýzou dospli, poskytují 

v zásad ti obrazy: 1) obraz vliv a zmn vyvolaných znalostí Feuersteinova 

programu a teorie; 2) obraz kladných a záporných stránek Instrumentálního 
obohacování pi jeho zaleování do školní výuky; 3) obraz bžných souástí 
vyuování a podmínek, které v oích uitelek podporují rozvoj myšlení žák. 

– Kvantitativní rozdíly, které jsme mezi experimentální a kontrolní skupinou 

zaznamenali, se týkají potu výrok. Statisticky byl u ty kategorií 

(z celkového potu devatenáct u témat D a E, kde jsme skupiny porovnávali) 

potvrzen vyšší poet výrok u skupiny kontrolní. 
– Z hlediska kvalitativního jsme nejzetelnjší rozdíl mezi skupinami 

zaznamenali v názorech na možnosti rozvoje kognitivního potenciálu 

ve škole. Respondentky skupiny experimentální zdrazovaly více limity tchto 

snah, názory skupiny kontrolní se klonily více k pedagogickému optimismu. 

– U ostatních analyzovaných kategorií jsme výrazné názorové rozdíly mezi 

skupinami neshledali. Experimentální i kontrolní skupinu považujeme 
v tématech, ve kterých je bylo možné srovnávat, za velmi podobné. 
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3.3.3  Interpretace témat a kategorií 
Podívejme se nyní pohledem interpretaním, co mžeme o Instrumentálním 

obohacování a výuce myšlení ze získaných výzkumných dat ješt vyíst. Zabývat 

se budeme temi hlavními tematickými oblastmi, které pinesla obsahová analýza 

rozhovor. Budeme prezentovat podoby vlivu Instrumentální obohacování na uitele, 

obraz tohoto programu v ei uitel a názory na výuku myšlení. 

3.3.3.1 Nespecifické efekty Instrumentálního obohacování 
Ukázalo se, že všech devt námi dotázaných respondentek hodnotilo 

Instrumentální obohacování pro sebe jako velký pínos, a to i pes všechny nároky 

a obtíže, které s sebou jeho implementace do školní výuky nese a pes pochybnosti, 

které u nkterých z nich vyvolalo. Dokládají to i pozitivní výroky tch, které jsme 

oznaili za pedstavitelky skeptického pohledu. 

„…takže m to spíš obohatilo (…) No, urit to byly nový poznatky, se kterýma 

jsem se setkávala asi minimáln, s njakým takovým tím zpsobem práce.“ (EI/7, 

píloha I, s. 209) 

„No, bylo to nco nového, velmi zajímavého…“ (EI/8, píloha I, s. 212). 

Výroky vyjadující se o kurzu jako o pínosném (A2, A3), pedstavují 82% reakcí 

na kurz, zatímco negativní emoce a pochyby (A1, A4) pouze 18%. Na základ tchto 

údaj však nedokážeme posoudit, nakolik u našich respondentek došlo k pijetí 

pesvdení, na nichž Instrumentální obohacování stojí, a která jsou pro zkušenost 

zprostedkovaného uení velmi dležitá. Z výrok typu: „Jinak vzhledem k tomu, 

že i když podle Feuersteina uim…“ (EII/1, píloha I, s. 189); nebo: „Myslím si, 

že kdyby ty dti m mly až po tom kurzu, tak by si ode m odnesly víc…“ (EI/3, píloha 

I, s. 194), se mžeme domnívat, že u nkterých uitelek toto pijetí a penos do praxe 

skuten nastaly. Souasn jsme ale zaznamenali i výroky jakýkoli vliv popírající. 

„No, sice, možná nco z toho tam zstalo, ale nemyslim si, že bych to njak 

využívala“ (EI/7, píloha I, s. 210). 

Kladné hodnocení proto nemžeme interpretovat tak, že by všechny naše 

respondentky tento program výrazn oslovil. Z pozitivních výrok v našich datech 

se ale dozvídáme, že vliv Instrumentálního obohacování na uitele se projevuje rznými 

nespecifickými efekty. Usuzujeme na n zejména z výrok v kategoriích A3-Zdroj 
reflexe, A2b-Obohacující zpsob práce a B2-Malé promny vyuování. Názvy 

kategorií samy napovídají, o jaké vlivy pjde. Krom toho mžeme pevahou 
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pozitivních výrok doložit pekonání negativní motivace, která ást experimentální 

skupiny provázela pi zahájení kurzu. Tyto okolnosti (neinformovanost, povinnost, 

viz A1) již ale rozebírat nebudeme. Pejdme k podstatnjším, avizovaným 

nespecifickým efektm. Rozdlili jsme je do tí skupin, které jsme nazvali: 

1) sebereflexe a reflexe vyuování, 2) zprostedkované uení, 3) zmny vyuování. 

SEBEREFLEXE A REFLEXE VYUOVÁNÍ 

Výroky týkající se sebereflektivních posteh (A3a-A3e) pedstavují nejvtší 

podíl zachycených pínos. Ukazuje se v nich, že Instrumentální obohacování vede 

k zamýšlení se nad vlastním myšlením a uitele nutí k reflexi vlastních zpsob 
vyuování. Podncování hlubší reflexe proto považujeme za první ze shledaných 

nespecifických efekt, kterými tento program na uitele psobí. 

„…snažím se i u vcí, který se mi teba zdají jasný, tak si klást otázky, jestli by to 

teba mohlo být jinak. Když to shrnu, myslím že víc pemejšlet.“ (EII/2, píloha I, 

s. 191) 

„…já mám poznávání tichý, kdežto e je nástroj myšlení, což je zásadní bod 

Feuersteina, tak já jsem to te víc zaala dávat do tý ei a to jsem dív nemla. 

Protože já jsem spoustu pochopení mla tichýho, nevim pro“ (EII/1, píloha I, s. 190). 

Nemusí a ve vtšin pípad pravdpodobn ani nevede k výrazným 

behaviorálním zmnám (viz výroky v B1a-Zmny nepociovány), vyvolává 

ale tendenci zabývat se rznými variantami výkladu a jinými úhly pohledu. 

„Urit o tch hodinách víc te pemejšlim“ (EI/9, píloha I, s. 217). 

„…nebo vlastn te poád se tak uí, že dítti pedkládám njakou informaci, 

se kterou se potom pracuje. A my vlastn, te si myslim, že bude dobrý, když teda 

naped ty dti se samy pivedou k tomu, aby na tu informaci pišly, takže je to vlastn 

obrácenej zpsob“ (EI/4, píloha I, s. 198). 

Druhý výrazný vliv jsme shledali v teoretickém ukotvení postup nebo prvk 

vyuování, které jsou pedagogm natolik bžné, že s nimi nepracují vdom. 

Tím, že Instrumentální obohacování pojmenovává procesy uení a myšlení, upevuje 
u uitel nkteré jejich intuitivní postupy a zpsoby výkladu. Svým systematickým 

uspoádáním podncuje také k vtší strukturaci inností. 
„Ono to vlastn uiteli dává takovou úžasnou strukturu pevnou a pitom to na to 

nabaluje spoustu dalšího. Bere to zážitky, emoce a já nevím co všechno a na takové 

pevné sítko to dává“ (EII/1, píloha I, s. 188). 
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Z aktivit, u nichž naše respondentky reflektovaly posun od intuice k vdomému 

zamení jsme zaznamenali: propojování uiva s bžným životem (pemosování), 

stanovování strategií ešení úkol, strukturaci úkol, práci s chybou a s kontrolou, 

draz na verbalizaci, nahlížení rzných úhl pohledu, vyvozování poznatk, 

poskytování vtšího množství asu a vdomé zamení na formulaci otázek. Ve dvou 

rozhovorech se také vyskytlo vtší zamení na emoce, kterými jsou poznávací procesy 

podkreslené. Pro ilustraci vybíráme: 

 „Ano, to souvisí i s tma otázkama, jak jsem mluvila na zaátku, že dív jsem si to 

pemosování vbec neuvdomovala. Dlala jsem to, ale ne tak intenzivn“ (EI/4, 

píloha I, s. 200). 

„…že se na ty dti nespchá, že se poká, což já jsem intuitivn dlala, ale tady 

se íká, pro se to dlá“ (EI/3, píloha I, s. 194). 

Tetí velmi podstatný efekt programu je vyjáden v reflexích pedagogické 
podpory, kterou vtšina našich respondentek na kurzu pocítila. Výroky od šesti 

uitelek, zachycující vnitní utvrzení ve smysluplnosti vlastních postup, se nalézají 

v kategorii A3e. 

„Ale ten kurz m pesvdil a upevnilo to ve mn pocit, že to dlám dobe, akorát 

o tom víc pemýšlím“ (EI/3, píloha I, s. 196). 

„No, já bych ekla, že úpln nové ne, že m to jakoby ješt víc jako prohloubilo, 

že to, co dlám, snad dlám správn“ (EI/5, píloha I, s. 203). 

ZPROSTEDKOVANÉ UENÍ  

Od sebereflektivních pínos se dostáváme k efektm, které ve shod s názvem 

programu mžeme oznait za instrumentáln obohacující. Jde o nahlédnutí nových 

postup a zpsob pedagogické práce. V kategorii A2b, která je tomuto tématu 

vnována, se opt nachází výroky od vtšiny experimentální skupiny, pisplo sem 

sedm respondentek. Znovu se zde dotýkáme toho, že aktivity, které jsou ve škole bžné, 

naše respondentky díky Instrumentálnímu obohacování nahlédly novým zpsobem, 

skrze zážitky zprostedkovaného uení. Obohacení, které uitelkám Feuersteinv 

program poskytl, oznaujeme za instrumentální na základ výpovdí tematizujících 

psychologické nástroje, o kterých jsme hovoili ve druhé kapitole. Nejvýstižnjším 

píkladem je pravdpodobn následující výrok: 

„Pro m teba bylo fascinující mluvit teba o tyúhelnících a trojúhelnících a te 

vlastn si je rozebrat v tabulce podle vlastností, což pro m je prkotina a vbec bych to 
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tam v tom míst nehledala, pak se bavit o knížkách, které mžu tídit podle 

vydavatelství, podle autora, podle žánru…najednou, když mi tohleto pani docentka 

pedestela, to jen ale jen jedna vc, jinak jich tam byly stovky, tak to pro m bylo 

takový HA!“ (EII/1, píloha I, s. 190). 

Jinými slovy aktivita, kterou uitelé s žáky bžn dlají, (vezmeme-li situaci 

z citovaného výroku, pak vyžadují nap. porovnání geometrických tvar) je obohacena 

o práci s tabulkou jako s nástrojem umožujícím pochopit principy tídní. Tj. nejde zde 

o pouhé vyplnní tabulky, což je úkol ve škole astý, ale o nahlížení rzných kriterií, 

podle nichž lze vci utídit. Tento úkol je navíc penesen za své hranice tím, že žáci jsou 

vybízeni k hledání dalších oblastí, kde lze kategorizaci uplatnit. Požadavek pesahu 

inností, který pedstavuje jeden ze základních parametr zkušenosti zprostedkovaného 

uení, nacházíme ve strunjší podob i v dalších výrocích (A2b): 

„…to, že jakým nástrojem se hledalo spojení s tou praxí, to teda pro m bylo 

docela nový a zajímavý“ (EI/8, píloha I, s. 212). 

„My teba, když bereme prostorovou orientaci, tak máme na to obrázky, co je 

ped, co je za...takže tam to bylo spíš takový návodný, jako co všecko jiný pomocí toho 

ješt mžu z tch dtí dostat, že to vlastn neni jen o tý pravý a levý stran a o smrech“ 

(EI/9, píloha I, s. 215). 

Dalším píkladem odklonu od zabhnutých postup a jiného uchopení uiva, který 

jsme nalezli v rozhovorech, je uení malé násobilky. Bžným didaktickým postupem je, 

že násobilku se dti uí nazpam. Tento praxí potvrzený názor jsme zaznamenali 

i u kontrolní skupiny. 

„Oni si sice mžou vyvodit tu násobilku jako postupný sítání nebo jako tabulku 

násobk, že jo, uit se to rzn, nco k tomu kreslit a tak, ale ve finále se to musí nauit. 

S tim nemá smysl njak moc experimentovat“ (KI/13, píloha II, s. 228). 

Mezi absolventkami Feuersteinova kurzu ale objevil i jiný pohled. Dokládáme jej 

slovy respondentky EI/9: 

„…ale vlastn díky Feuersteinovi jsem pochopila, že oni se jí nemusejí nauit 

nazpam, že když budou rozumt tomu, o em ta násobilka je a pro to je, tak 

že vlastn nemusej sedt doma a drilovat jeden násobek za druhym. Oni se to nauej 

do ty a pak už si to mžou odvozovat, protože to pak fakt funguje.“ (EI/9, píloha I, 

s. 218). 

Shrme tedy, že jeden z výrazných nespecifických efekt, kterými Instrumentální 

obohacování na uitele psobí, se týká vyboení ze zabhnutých styl práce. Postupy, 
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které se v Instrumentálním obohacování využívají, se uitelm mohou stát nástrojem 

pro jiné uchopení uiva a zpsoby jeho pedávání. Tato jinakost spoívá v cílenjší 

orientaci na kognitivní procesy a piblížení se zásadám zkušenosti zprostedkovaného 

uení. 

ZMNY VE VYUOVÁNÍ 

Zmnami vyuování jsme se v pedešlém textu již nkolikrát zabývali. ekli jsme 

ale, že vycházíme z toho, že popisované posuny jsou pouze subjektivními výpovmi 

našich respondentek. Na základ provedeného výzkumu je nemžeme doložit 

v behaviorální rovin. Na kategorii Malé promny vyuování (B2) proto mžeme 

pohlížet jako na další oblast reflexe. 

Promny zachycené v ei uitelek mžeme rozdlit na dv skupiny. První 

se vztahuje ke zvýšení míry intenzity, se kterou jsou urité innosti pi vyuování 

provádny, druhá se týká pístupu k žákm. U první skupiny nacházíme pekryv 

s aktivitami, které jsme jmenovali u vdomého uchopení pvodn intuitivních souástí 

vyuování (kategorie A3d). Jsou zde výroky týkající se pemosování (B2a), 

strukturace a vyvozování poznatk (B2b), poskytování dostateného množství asu 

(B2c), dotazování (B2f) a drazu na samostatnost myšlení (B2g). Rozdíl ve výrocích 

zaazených do kategorie promn (B2) je ale v tom, že zde chybí vyjádení posunu 

od neuvdomovaného k vdomému. Zdrazována je zde pouze vtší intenzita nebo 

jiný zpsob práce. 

„Pracovala jsem s tim, urit, ale málo. Urit se te víc snažim to tam 

zapojovat“ (EI/5, píloha I, s. 205). 

„Teba jsem jim ekla: „Co si myslíte, že je dležitý na jae?“, nebo: 

„Co všechno se dje na jae? Co dlají stromy, co lidi...?“ nebo: „Pro si myslíte, 

že jsou dležitá roní období?“. Díve jsem jim to spíš já íkala. Co dláme na jae, 

co se dje v pírod, a taky jsem se jich zeptala, ale spíš jednu otázku, a pak jsem zas 

pokraovala dál já“ (EI/9, píloha I, s. 216). 

Když pohlédneme do tabulky 9 (s. 123) na procentuální zastoupení podkategorií 

v oddílu B2, vidíme, že podle etnosti výrok se hlavní zmny týkají drazu 

na propojování uiva s oblastmi mimoškolními (B2a, 24%) a drazu na samostatné 

myšlení dtí v poznávacích innostech (B2g, 22%). Akoli je množství výrok v tchto 

kategoriích podobné, je mezi uvedenými procenty velký rozdíl. Zatímco intenzivní 
pemosování popisovaly s výjimkou EII/2 všechny respondentky, draz 
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na samostatné poznávání uvedla jako zmnu necelá polovina skupiny (4), zato však 

obsáhlým potem výrok. Nemžeme jej proto považovat za rys charakteristický 

pro celou skupinu. Toto platí i pro všechny ostatní dílí kategorie (B2b-B2f), u nichž 

se také setkáváme s nízkým potem osob (3-5). 

Dostáváme se tak k údajm, které v kontextu toho, že promny vyuování 

oznaujeme za další nespecifický efekt, jež Instrumentální obohacování u uitel má, 

mohou psobit rozporn. Na jednu stranu naprostá vtšina našich respondentek 

promny vyuování na pímý dotaz popela (viz B1-Vyuování nezmnno), na stranu 

druhou jsou Malé promny vyuování (B2) nejlenitjší kategorií s nejvtším 

množstvím výrok, zárove ale od menšinového potu osob. 

Tento paradox si vysvtlujeme složením skupiny. Ze zážitku z rozhovor mžeme 

experimentální skupinu rozdlit na ást, kterou Feuersteinovo dílo nadchlo (EII/1, EII/2, 

EI/3, EI/4, EI/9). Od tchto vyuujících jsme také získali i adu posteh, v em zaaly 

svj pedagogický pístup pozmovat. Z jejich výrok, vyjadujících pijetí metody, 

vybíráme: 

„Pro m to byl úžasný zážitek…/Urit. Urit se zmnilo, mnohem víc jsem dbala 

na strukturování toho všeho, co jim pináším…“ (EII/1, píloha I, s. 188). 

„Tak m to jako nadchlo. Mám pocit, že ten kurz mi otevel nco nového“ (EII/2, 

píloha I, s. 192). 

 „…že prost m to strašn zaujalo, hrozn m to chytlo… /Všude pemosuju, 

kde to jde, tam se na to ptám“ (EI/9, píloha I, s. 215). 

Druhá ást experimentální skupiny je tvoena tmi, kterým Instrumentální obohacování 

píliš blízké nebylo (EI/5, EI/7, EI/8). Jsou to ty respondentky, které jsme již díve 

oznaili za pedstavitelky skeptického pohledu. V rozhovoru s respondentkou EI/5 jsme 

sice nalezli nkteré postehy zmn, které u sebe zaznamenala (týkaly se poskytování 

vtšího množství asu a drazu na vyvozování poznatk, viz B2b, B2c), nicmén 

z jejích reakcí na dotazy o pínosech kurzu usuzujeme, že ji Feuersteinv program moc 

neoslovil. 

„Já nevim, no pínos… No, to nevim…“ (EI/5, píloha I, s. 203). 

Respondentky EI/7 a EI/8 zavrhly, že by se v jejich vyuování cokoli 

z Instrumentálního obohacování njak výrazn odrazilo. EI/8 pipustila možná 

vdomjší pemosování. 

„No tak asi se snažim víc tak njak zdrazovat uplatnní toho, co se to dít uí, 

jako teba to pemosování, no asi to lovk dlá vdomji“ (EI/8, píloha I, s. 213). 
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Respondentka EI/7 hovoila podobn, avšak s tím rozdílem, že navíc zdrazovala 

vyhasínání tendence využívat poznatky z Instrumentálního obohacování v praxi. 

„To samozejm, po tom kurzu se lovk snažil víc njaké to pemosování 

využívat… (…) Vícemén, jak jsme si dlaly poznámky, tak jsem si už hned pro sebe 

vypíchla, co bych si hned chtla zkusit na tch dtech a to jsem si vyzkoušela, ale bhem 

toho msíce jsem vlastn zase ustoupila a vrátila se…(…)  nemyslim si, že bych to njak 

využívala“ (EI/7, píloha I, s. 210). 

Zbývající respondentku (EI/6) není možné na základ jejích výrok piadit 

ani k jedné stran. Instrumentální obohacování jí bylo pravdpodobn velmi blízké 

(„Takže já tenhle pístup mám tak njak v sob.“; píloha I, s. 207), ale jak jsme o ní 

už také napsali díve, jeho vliv v podob njakých zmn svého pístupu k vyuování 

u sebe nepociovala. 

Když tyto informace shrneme, mžeme íci, že vliv Instrumentálního obohacování 

na uitele je siln podmínný osobnostn. Proto jsme také v kapitole o obsahové 

náplni feuersteinovských kurz zdrazovali, že v nich nejde pouze o dovednost 

ovládnout postupy pro cviení v instrumentech. U Feuersteinova programu je dležité 

pijetí uritých postoj. Výstižn se k tomu vyjádila respondentka z prvního rozhovoru: 

„Jenže navrch zdaleka ne všichni kantoi mohou pracovat s Feuersteinem. 

Protože, já si myslim, že ne u všech je taková njaká nadstavba, kam se práv ten 

Feuerstein mže vejít. Já si myslím, že s nkterýma se strašn tžko hne. Já jsem strašn 

moc o tom pemýšlela, když jsem byla editelkou a vidla jsem vlastn desítky hodin…“ 

(EII/1, píloha I, s. 189). 

Z tohoto úhlu pohledu považujeme zmny zaznamenané v pístupu k žákm 

a jejich schopnostem za mnohem podstatnjší, než zintenzivnní pemosování, 

strukturace, strategií atd. Pozitivní promnu pohledu na schopnosti dtí jsme 

zaznamenali u šesti našich respondentek (viz B2d, B2e). 

„Bylo to pro m o upln jinym pohledu na dti. Já je vlivem toho kurzu pestala 

podceovat“ (EI/9, píloha I, s. 215). 

„Pro m to byla v podstat nová cesta k tm dtem…/…takže já jsem je pak 

nechávala dlat všechno samotný, (…) protože oni adu vcí vdí, jen my jim nedáváme 

ten prostor“ (EI/3, píloha I, s. 195). 

„…ale že mžu na n klást mnohem vtší nároky, než jsem si myslela, že jsou 

schopní zvládnout“ (EI/4, píloha I, s. 198). 
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Psobení Feuersteinova programu na uitele tmito výroky opustíme. Zjištní 

popsaná v této kapitole shrnujeme následujícím konstatováním: vliv Instrumentálního 

obohacování na uitele zachycený v ei našich respondentek, nabývá nkolika podob, 

které si dovolujeme oznait za nespecifické efekty tohoto programu. Jedná 

se o 1) podnícení reflexe vlastního myšlení a zpsob vyuování; 2) zvdomní 

nkterých intuitivních pedagogických postup; 3) odklon od bžné pracovní rutiny. 

V praktické rovin mají tyto efekty dopad na jiné uchopení uiva, zmny v pístupu 

k žákm a na kladení vtšího drazu na nkteré kognici rozvíjející postupy. 

V neposlední ad pináší Feuersteinovo dílo uitelm pocit podpory v jejich pístupu. 

Dležité je ovšem zdraznit, že vtšina tchto efekt není univerzální, ale závisí siln 

na konkrétním lovku. 

3.3.3.2 Obraz Instrumentálního obohacování v ei uitelek 
K úplnosti obrazu Instrumentálního obohacování z našich výzkumných dat 

se musíme ješt zamit na výroky v kategoriích C1-C4 (Propojování FIE a výuky). 

Co se z nich o Feuersteinov programu dozvídáme? 

Podle množství výrok (tab. 9, s. 123) pevažují v hodnocení Instrumentálního 

obohacování ve vztahu ke školní výuce nevýhody nad výhodami. Kategorie Potenciál 
FIE pro školu (C3) pedstavuje pouze 10% v rámci tématu C, zatímco Nevýhody (C4) 

jsou zastoupeny 24%. I vnitní lenní na podkategorie je v pípad nevýhod vtší. 

Dvody, pro naše respondentky obsáhleji hovoily o limitech zavádní 

Instrumentálního obohacování do školy však nevyplývají z kritického hodnocení 

programu jako takového (naopak, vnímaly jej jako „dobe motivaní vc/rozvíjí dti 

do normálního, obyejnýho života“ (EI/7, s. 211) „nutí je to k pemýšlení“ (EI/4, s. 201) 

a „rozvíjí velmi dobe jejich výrazivo a vyjadovací schopnosti“ (EI/8, s. 212), 

ale z kritického náhledu na podmínky, na kterých závisí jeho efektivita, a které jsou 

ve škole obtížn dosažitelné. 

Je to patrné z konfrontace výrok v kategorii C4b-Poet dtí a C1a, kde jsou 

úvahy o form a zpsobu zahrnování instrument do výuky. Na rozdíl od dalších 

nevýhod (nap. složitá terminologie, abstraktnost), uvedly poet dtí, jako velkou 

pekážku pro práci s tímto programem ve tíd, všechny dotázané. Vtšina uitelek 

spatovala nejvhodnjší cestu pro využívání Instrumentálního obohacování ve škole 

v možnosti samostatné hodiny a dlení tídy na polovinu. 
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„A ješt jedna vc, ty materiály jako takový, jako zalenit je do výuky, si myslim, 

že je hrozný problém, využít to teba pi výuce pírodovdy, vlastivdy, a že pokud 

njakým zpsobem jinak tuhletu metodu využívat, pak by to mly být samostatný hodiny. 

A v tch pak využívat nco, ale naopak ze všech pedmt“ (EI/7, píloha I, s. 211). 

„…ale pipadá mi to velice nepraktický, tak jak to chceme my, pracovat prost 

s celou tou tídou“ (EI/9, píloha I, s. 215). 

K optimálním podmínkám mžeme piadit ješt supervizní vedení v podob 

metodických konzultací s nkým, kdo již zkušenosti s Feuersteinovou metodou 

ve vyuování má (C1b). tyi z šesti uitelek, kterých se implementace instrument 

týkala, tuto potebu zmínily. 

„…tak ta pani XX by se podívala na náš uební plán, co bysme jí vypracovaly 

a ona by s námi konzultovala, kde si myslí ona, že by to šlo využít a v tom je moje 

pedstava toho metodickýho vedení“ (EI/7, píloha I, s. 210). 

Vzhledem k tomu, že asová dotace rozvrhu ale možnost samostatné hodiny 

a plení tíd neumožovaly, ešily vyuující otázku, které pedmty poskytují prostor 

pro využívání instrument. Protože ale nemly s prací s instrumenty pi vyuování 

zatím žádnou zkušenost, získali jsme pouze obecné výpovdi (viz C2a). 

Shoda panovala v názoru, že instrumenty jsou pravdpodobn nejsnáze zaaditelné 

do matematiky a prvouky. Z pohledu uitelek je u matematiky nasnad využití 

Uspoádání bod pro vyvozování vlastností základních geometrických tvar. 

U prvouky byl vyzdvihován „povídací“ charakter. 

„Vyvozovali jsme si jaké poasí je v teplejších krajích a tím pádem už se zase 

dostanete dál…teba k tématu ovoce, jo. Jaké je tam, jaké sklízíme u nás…mluvili jsme 

teba o mandarinkách, že u nás nerostou, jsou jenom v obchod a opt jsem se ptala 

pro, no protože u nás je jiné poasí“ (EI/4, píloha I, s. 200). 

U matematiky jsme však zaznamenali i rznící se názory na pamtní uení. V této 

práci již nkolikrát zaznlo, že jeden z rys Instrumentálního obohacování, který naší 

experimentální skupinu hodn oslovil, byl draz na vyvozování poznatk samotnými 

žáky. U matematiky jsme v tomto smru vlivem absolvovaného kurzu nalezli ve dvou 

rozhovorech protichdné názory (viz C2b). Týkaly se využití vyvozovacího stylu práce, 

který je pro Instrumentální obohacování charakteristický. Dv respondentky (EI/5 

a EI/9) se zamýšlely nad vyvozováním ve vztahu k násobilce. Každá se klonila 

k opanému postoji. První vyjadovala velké pochyby o nepamtním zpsobu uení 

násobilky, druhá pipouštla, že kurz ji v tomto smru obohatil o nový úhel pohledu. 
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„…ona sice pani docentka iká, že ne pes to pamtní poítání, ale já si myslim, 

že tam ...no, nevim. / Já teda jsem zastáncem toho, že tu malou násobilku se musí nauit 

nazpam, že když se prost kdykoli zeptám dítte, kolik je 3x6, tak mi prost odpoví 18 

a nebude o tom dál pemýšlet“ (EI/5, píloha I, s. 205). 

„Ale pi matice, (…) tak tam mám obas pocit, že tady to teda absolutn jít 

nemže, že tohlecto se musí uit pamtn. I když pak teba pijdu na to, že to neni tak 

upln pravda, že to jde i jinak, no ale tohleto se uim. / …ale vlastn díky Feuersteinovi 

jsem pochopila, že oni se jí nemusejí nauit nazpam…“ (EI/9, píloha I, s. 218). 

Uspoádání bod bylo dále dáváno do souvislosti s grafomotorickou prpravou. 

Zmínily ji opt dv respondentky (EI/8 a EI/9). eský jazyk a další prvostupové 

pedmty, pokud byly zmiovány, byly hodnoceny s nejistotou a uitelky si kladly 

otázky, které instrumenty vlastn využívat a kde. Více než na pedmtu vnímaly 

závislost na konkrétním uivu. 

 „…nemžete ke každýmu jídlu dát, já nevim, mlíko nebo sladkou limonádu, 

tak nemžete vždycky za všech okolností používat každou metodu. Víte, ono se to…jak se 

to hodí, jak to kde potebujete, jak vám to zrovna pomže“ (EI/6, píloha I, s. 206). 

Pokud informace z kategorií o propojování Instrumentálního obohacování a výuky 

shrneme, získáváme názor, že tento program je sice motivan velmi zajímavý, výborn 

se hodí pro podncování dtského myšlení a rozvíjení ei, nicmén pro využívání 

ve škole má adu zásadních nevýhod. Uitelé si nevdí píliš rady se zapojováním úkol 

z instrument do témat osnov, potebovali by k tomu supervizní vedení a navíc 

efektivita práce s instrumenty výrazn slábne, pokud není snížený poet dtí ve tíd. 

3.3.3.3 Myšlení se nevyuuje 
V první kapitole (1.3) jsme se zabývali temi rznými pístupy k výuce dovedností 

myslet. Nyní, v kontextu výzkumných zjištní, nám tyto popsané cesty vyznívají velmi 

teoreticky. Ukazuje se totiž a v této práci to již bylo nkolika výroky dokládáno, 

že myšlení se vlastn nevyuuje. Otázka, jíž jsme teoretickou ást tohoto textu 

zahajovali, zda je možné myšlení uit, vyvolala u našich respondentek v nejednom 

pípad nejasnosti a podivení. 

„No, te nevim, jak bych vám to ekla, na co se jako ptáte…?/Já myslím, že to 

samo o sob prolíná tím uením. Vždy u uení se musí pemýšlet, nco s tou látkou 

dlat, kombinovat“ (KI/11, píloha II, s. 223). 
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Z obsahových analýz rozhovor mžeme íci, že kontrolní a experimentální 
skupina se v pístupu k rozvoji myšlení ve škole neliší. Z model uvedených v první 

kapitole by se na základ získaných výpovdí výuka myšlení nejvíce blížila pojetí 

infuznímu, kdy rozvoj dovedností myslet prolíná celým kurikulem. Je tu ovšem jeden 

zásadní rozdíl. V praxi, jejíž podobu naše data nastiují, se uitelé nezabývají 

poznávacími procesy cílen. 

V kvantitativním zpracování potu výrok je pomr kategorií D3a-Myšlení 
netematizováno a D3b-Myšlení tematizováno 85%:15%. Z celého výzkumného 

vzorku zmínily práci s myšlením jako s pedmtem vyuování pouze dv respondentky. 

I ty se o nm ale primárn vyjádily jako o záležitosti, kterou není zvykem 

pi vyuování vyleovat. Z jejich výpovdí vyplývá, že pokud má být myšlení 

ve výuce „zviditelnno“, pak nejastji nabývá podobu logiky. Respondentka KI/10 

jako jediná zmínila také kritické myšlení. 

„Samozejm mám vybranej soubor her, který fakt jako rozvíjej logický myšlení 

a strategický myšlení a tak“ (KI/14, píloha II, s. 230). 

„Vedu je k tomu, aby umly kriticky myslet, porovnávat teba práce jednotlivých 

dtí, vedu je k tomu, aby umly hodnotit“ (KI/10, píloha II, s. 221). 

Postavíme-li k sob logiku a dovednosti myslet, stojí tu proti sob svt jasných 

postup a pravidel a obtížn viditelné procesy myšlení. I z Instrumentálního 

obohacování si naše respondentky do praxe nejvíce odnášely pemosování, které 

je z kognitivních proces v nm rozvíjených dominantní a tím pravdpodobn 

i nejuchopitelnjší. 

Na druhou stranu je ale zejmé, že tvrzení, že myšlení se nevyuuje, je pravdivé 

jen z poloviny. Ve výrocích zaazených do kategorie E1-Bžné souásti vyuování 
nacházíme od obou skupin popisy kognitivn stimulaních aktivit, které uitelé 

pi vyuování bžn, nkdy zámrn jindy intuitivn využívají. Z výrok na ukázku 

vybíráme: 

„…njak to vyešej, a pak se bavíme o tom, jak jsi k tomu došel, jaké je tvoje 

ešení, vysvtli nám to a jak to, že máte ti stejnej výsledek, ale jiný postupy?“ (KI/14, 

píloha II, s. 231). 

„Teba tuhle jsem uila zrovna eštinu, no tak nebudu uit vzory podstatných 

jmen tak, že jen jim dám ty vzory, ale že teda budou pemejšlet, jak vlastn vznikly ty 

deklinace, takže na tom píkladu oni potom samy vyvodj, že teda musí existovat njaká 

struktura“ (KI/13, píloha II, s. 228). 
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„Hlavn je vedu k tomu, aby, když vám tou nco, tak aby pišly na to, že tam je 

nco neznámýho, a že si to musej vysvtlit nebo si to v tom textu najít“ (EI/3, píloha I, 

s. 197). 

Potvrzení toho, že výuka myšlení ve škole pítomna je, nacházíme souasn 

i ve výrocích, kde respondentky experimentální skupiny reflektovaly zvýšení intenzity 

kognici rozvíjejících inností, nap. B2g-Samostatnost v myšlení, B2b-Strukturace, 
pesnost, vyvozování. 

„…strukturovat, odvozovat, víc, víc ješt víc. Urit jsem tohle dlala i díve, 

ale te na to lovk myslí víc, to v každým pípad“ (EII/1, píloha I, s. 188). 

„Takže pimt je k tomu, aby pemýšlely…/Ale nezamuju se jen na to pro, 

ale ptám se, když dti uvádjí píklady „co ješt a co ješt…“ a vtšinou je les rukou. 

Nutí je to k pemýšlení, protože jinak, když jim to naservírujete, tak oni sedj jako 

pecky“ (EI/4, píloha I, s. 201). 

Mezi tímto všudypítomným rozvojem myšlení a výukou dovedností myslet 

je však zásadní rozdíl. Akoli žáci jsou asto vybízeni k samostatnému vyvozování 

poznatk, strukturaci apod., tyto procesy nebývají pi vyuování pojmenovávány. 

Vezmme napíklad výuku vzor podstatných jmen z citovaného výroku. Pestože žáci 

hledají strukturu skloování a podle ní vyvozují obecná pravidla pro vzory, uí 

se primárn tyto vzory a ne strategie tídní informací, které strukturaci usnadují, 

neverbalizují první, druhý, tetí krok postupu atd. Procesy myšlení tak zstávají skryté 

za uivem. 

Z jiného úhlu pohledu se tato skutenost odráží i v názorech na pemosování. 

Na základ získaných výrok jsme pemosování také zaadili do souástí bžné 

pedagogické praxe (E2a), nebo dvanáct respondentek se o penosu poznatk za hranice 

formálního úkolu vyjádilo jako o samozejmé aktivit, která a již v podob 

mezipedmtových vztah nebo pesahu do praxe, je normální souástí výuky. 

„…a takovej ten náznak toho pemosování, kde se s tím ty dti už mohly setkat, 

tak jako vždycky v tom vyuování je“ (EI/7, píloha I, s. 209). 

Výjimkou byly pouze respondentky EII/2 a KI/12, které se jediné o penosu 

a propojování uiva vyjádily jako o aktivit, kterou pi vyuování píliš nepoužívají. 

Protože ob byly v podstat zaínajícími uitelkami a respondentka EII/2 navíc nebyla 

pvodním vzdláním uitelka, domníváme se, že píina mže být v jejich malých 

pedagogických zkušenostech. 
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Pi obsahové analýze píklad, které nám uitelky uvedly jako situace 

pemosování, jsme zjistili, že vtšina tchto situací se netýká penosu poznávacích 

proces (nap.: Kde jinde musíme porovnávat dv vci podle tvaru a velikosti?), 

ale využití poznatk v praxi. Píklady, které jsme získali jsou až na dv výjimky 

(výroky EII/1 a EII/2, viz píloha III, kategorie E2d) v podstat odpovdí na otázku, 

kde se s tím, co se nyní uíme, jinde setkáme a k emu je probírané uivo v život 

dobré. 

„K tm písmenkám ješt, pak si teba dti uvdomí, jako že M a to je máma a to 

máme teba doma napsáno na mouce. Takže písmenko, které se teba uíme, tak oni si 

vzpomenou, že to mají doma ješt nkde napsané. A v podstat je pemostní i to, když 

jim eknu písmenko a oni jsou schopný mi íci, ve kterým slov je a kde“ (EI/3, píloha 

I, s. 196). 

„Já se snažim, aby to uplatnní vidly, teba v matematice hodn asto poítáme 

s reklamníma prospektama, aby umly spoítat, že ty tyi jogurty stojí tolik a tolik, 

kolik ušetíme a tak“ (KI/14, píloha II, s. 231). 

Picházíme tak z jiné strany opt k tomu, že uitelé s procesy myšlení sice aktivn 

pracují, ale jen v jejich latentní podob. Primární je pro n konkrétní uivo a pípadn 

jeho praktické uplatnní. Ostatn plnním požadavk osnov jsou k tomuto cíli vázáni 

a asové možnosti výuky jim píliš prostoru pro tematizaci proces uení a myšlení 

neposkytují. Proto se také názory na propojování Instrumentálního obohacování 

a výuky klonily nejvíce k form samostatné hodiny. 

 „Když pracujete takhle, to povídání zabere hrozn moc asu, protože my jsme 

tlaený tma tématama, co musíme probrat za školní rok, a když bysme si takhle chtli 

s dtma vyprávt…my musíme dlat v pracovním sešit, my musíme dlat do školního 

sešitu, takže musíme za tu hodinu toho stihnout strašn moc a na to vybavování 

je strašn málo asu, tím asem jsme strašn tlaený“ (EI/4, píloha I, s. 201). 

Podíváme-li se, jak se obraz myšlení ve škole, který jsme popsali na základ 

informací v rozhovorech, setkává s rozvíjením dovedností myslet prostednictvím 

Instrumentálního obohacování, vidíme stet dvou odlišných kultur. Kultury laboratorn 

psychologické, která mapuje poznávací procesy, kognitivní potenciál a hledá umlé 

prostedky jeho rozvoje a kultury formalizovaného školního vzdlávání, která i pes 

všechny snahy obracet se více k procesm poznání, stojí v první ad na pedávání 

vdomostí. 



 149 

Instrumentální obohacování vzniklo sice z poteb praxe, v našich rozhovorech 

se ale ukazuje, že systematická práce s poznávacími procesy není to, co by k vyuování 

na základních školách plynule nasedalo. Naše respondentky oslovoval Feuersteinv 

program pedevším stylem práce (žákm je poskytován dostatený prostor k promýšlení 

úkol, draz na samostatné myšlení, draz na rozvoj slovní zásoby, draz na hledání 

propojení školního uiva s bžným životem. Nemžeme však doložit cílenou práci 

s poznávacími procesy. Dvody této skutenosti vidíme v tom, co jsme již uvedli: 

v zamenosti uitel na explicitní poznatky vycházející z povinnosti plnit osnovy 

a v limitujících asových možnostech vyuovacích hodin. 

 

3.3.4  Analýzy dotazníkových škál 
Informace z rozhovor jsme ješt doplovali daty ze dvou krátkých dotazník 

v podob sémantického diferenciálu. Pipomeme znovu, že oba jsme pejali z anglické 

studie Blaggovy. 

První z nich, který sledoval názory na Instrumentální obohacování a jeho vliv 

na uitele, jsme zadávali pouze experimentální skupin (n=9). Respondentky EII/1, 

EII/2 a EI/3 byly o jeho vyplnní požádány pibližn za šest msíc po uskutenní 

rozhovoru. Doba mezi absolvováním kurzu a vyplnním dotazníku byla u tchto osob 

pibližn jeden rok. Zbytek experimentální skupiny dotazníky vyploval ve stejný den, 

kdy probhl rozhovor. V tomto pípad byl asový odstup od kurzu tyi msíce. 

Druhý dotazník mapoval postoje k uitelské profesi, vztah k žákm a reflexi sebe 

v roli uitele. Byl zadáván celému výzkumnému vzorku. Jak jsme již uvedli v kapitole 

o designu projektu, zatímco u analýz rozhovor jsme v kontrolní skupin pracovali 

s názory pti respondentek, u analýz dotazník je poet osob v této skupin o jednu 

vyšší (n=6). Zahrnuli jsme sem totiž i respondentku EI/15, jejíž rozhovor jsme 

neanalyzovali, protože nedala svolení k jeho nahrání. 

Škály, na kterých dotazované vyjadovaly svj píklon ke kladnému nebo 

zápornému tvrzení, mly sedm stup. Pozicím klonícím se spíše k záporným tvrzením 

(nap.: Má práce mi pocit uspokojení nepináší.) náležely hodnoty 1, 2 a 3, prostední 

stupe odpovídající hodnot 4 znamenal neutrální postoj, píklon ke kladným tvrzením 

jsme hodnotili 5, 6 a 7 body. Za úelem posouzení výsledných prmrných hodnot jsme 

si orientan vytyili následující hranice: prmry mezi 1,0 – 3,9 jsme považovali 

za velmi nízké (tj. kladné tvrzení bylo vtšinov spíš nepijímáno); 4,0 jsme brali jako 

pozici neutrální; 4,1 – 5,0 jsme považovali za hodnoty nízkého souhlasu s kladným 



 150 

tvrzením; 5,1 – 5,9 za hodnoty stední a 6,0 – 7,0 za hodnoty vyjadující vysoký 
souhlas s kladným tvrzením. 

Oba dotazníky jsme nejprve podrobili základní deskriptivní statistice informující 

o prmrech, smrodatných odchylkách a frekvenci oznaovaných pozic na škále 

(viz pílohy VI, VII). U prvního dotazníku (Názory na program FIE) jsme tyto základní 

údaje doplnili ješt Friedmanovým testem posuzujícím statistickou významnost rozdíl 

mezi prmrnými hodnotami jednotlivých položek. U druhého dotazníku (Já jako 

uitel) jsme se i pes nízký poet respondent pokusili sledované skupiny porovnat 

prostednictvím neparametrického statistického testu Mann-Whitney (píloha VII, 

tabulka XXVI) a pomocí výpotu rozmrového efektu18. 

Úplnou verzi dotazník uvádíme v pílohách IV a V. Tvrzení jsou v nich 

strukturována tak, aby na levé stran byly všechny kladné výroky a vpravo záporné. 

Pi sbru dat jsme ale zadávali verzi, kde umístní kladných a záporných tvrzení bylo 

nepravideln zpeházené. 

3.3.4.1 Názory na program FIE 
Výroky, které u tohoto dotazníku oznaujeme za kladné, vyjadují pínosnost 

Instrumentálního obohacování pro vyuování a prezentují jej jako program mající 

pozitivní vliv na uitele i žáky. 

Podle prmrného hodnocení experimentální skupiny mžeme íci, že pevažoval 

píklon ke kladné ásti škály, nebo prmry jednotlivých položek pevyšují ve všech 

pípadech hodnotu 4 (4,33 - 6,0; pehled prmrných hodnot poskytuje tabulka 15 

(s. 151) a tabulky I a IIa-IIc v píloze VI). Na základ tchto údaj bychom mohli tvrdit, 

že experimentální skupina jako celek hodnotí Feuersteinv program spíše kladn. 

Pi pohledu na souhrnné údaje u jednotlivých respondentek však vidíme, že mezi jejich 

názory je pomrn velký rozptyl (tabulka 14). Rozmezí hodnot, vycházející z pozic 

oznaovaných na škále, se u experimentální skupiny pohybuje od 65 do 115. V tabulce 

14 pedstavujeme poadí respondentek podle jejich tendence piklánt se spíše 

k záporným i kladným tvrzením. 

Poadí Identifikaní 
kód HS 

1 EII/1 115 
EII/2 107 2 EI/3 107 

3 EI/6 95 
4 EI/9 94 
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5 EI/5 83 
6 EI/4 77 
7 EI/8 71 
8 EI/7 65 

Celkový prmr 90,666 
Smrodatná odchylka 17,306 

Tab. 14:  Poadí respondentek vycházející ze soutu hodnotové valence pozic na škále 
(Názory na program FIE) 

K tmto údajm se v textu ješt vrátíme. Nyní pejdeme k další tabulce ukazující 

poadí položek podle zjištného prmrného hodnocení. Poslední sloupec informuje 

o velikosti smrodatné odchylky. 

Poadí íslo 
položky Tvrzení Prmrná 

hodnota SD 

8 Pracovní materiály FIE mají velký potenciál pro rozvoj myšlení žák 
a rozvoj schopnosti ešit zadané úkoly. 6,00 1,118 1 

13 FIE pomáhá žákm vytváet si vlastní názory. 6,00 0,707 
7 Pracovní materiály FIE obsahují velký potenciál pro rozvoj motivace žák. 5,78 1,202 

16 I pes asovou náronost se uiteli investovat as do této metody vyplatí. 5,78 1,093 2 
17 FIE obsahuje zásady a zpsob práce, které jsou vhodné pro všechny uitele. 5,78 1,093 
2 Jako uitele m program FIE velmi uspokojuje. 5,56 1,236 3 
4 Mj pohled na schopnosti žák se vlivem FIE zmnil. 5,56 0,726 
6 FIE vyžaduje pedagogický pístup, který je mi velmi blízký.  5,33 1,225 
9 Program FIE mže být velkým pínosem ve všech vyuovacích pedmtech. 5,33 1,732 4 

11 Výcvik v programu FIE ml za následek zlepšení nkterých 
mých slabších kognitivních schopností. 5,33 1,803 

10 Interaktivní výukový styl pro m není tžké pi vyuování realizovat. 5,22 1,481 5 
12 Na vyuovací hodiny se vlivem FIE pipravuji dkladnji. 5,22 0,972 

6 5 Program FIE u m vyvolal výrazné zmny v pojetí výuky mého pedmtu. 5,11 1,269 

7 3 FIE umožuje osvojit si terminologii, která je pro bžnou výuku 
velmi užitená. 5,00 1,658 

8 1 Je to program, který zvyšuje mou uitelskou sebedvru.  4,78 1,093 
9 14 Program FIE zlepšil efektivitu mé výuky. 4,56 1,424 

10 15 FIE mi pomáhá v ešení situací v každodenním život. 4,33 2,236 

Tab. 15: Poadí položek podle prmrných hodnot (Názory na program FIE) 

Poadí položek podle prmr a hodnoty smrodatných odchylek byly základním 

východiskem pro interpretaní úvahy. Získaná data jsme však podrobili ješt 

Friedmanovu testu, který umožuje posoudit, jsou-li mezi hodnocením položek 

rozdíly. Jde o neparametrický test, který provádí mnohonásobná porovnávání. Jeho 

výsledek na 5% hladin prokázal, že rozdíly mezi položkami jsou statisticky velmi 
významné (píloha VI, tabulka XXII). 

Na základ výsledných hodnot v tomto testu (píloha VI, tabulka XXI) jsme 

položky mohli nov seadit (tab. 16). Zatímco v tabulce 15 je ve tyech pípadech 
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z dvod shodných prmrných hodnot na jedné pozici souasn nkolik položek, 

Friedmanv test diferencuje mezi všemi položkami. Porovnáme-li dv získaná poadí 

(pro vtší pehlednost v tabulce 16 uvádíme znovu i poadí vycházející z prmr 

hrubých skór), vidíme, že rozdíly v umístní položek nejsou píliš velké. Podívejme 

se ale na oba seznamy podrobnji.  

Friedmanv test   

Poadí íslo 
položky   ísla položek 

v poadí podle prmr z HS 
1 8   8 
2 13   13 
3 16   7 
4 7   16 
5 17   17 
6 2   2 
7 4   4 
8 11   6 
9 6   9 

10 9   11 
11 3   10 
12 10   12 
13 12   5 
14 5   3 
15 1   1 
16 15   14 
17 14   15 

Tab. 16: Poadí položek podle prmrných hodnot ve Friedmanov testu 

První odlišnost se týká rozazení položek, které jsou v tabulce 15 z dvod 

shodných prmrných hodnot prezentovány na stejných pozicích. Jde o položky 

na 2., 3., 4. a 5. míst. Friedmanv test nám umožnil seadit je tak, aby v rámci každé 

pozice bylo vidt, která z položek byla hodnocena výše, a která mén, pestože jejich 

prmry z hrubých skór se neliší. Jde o položky 7, 16 a 17 (prmr 5,78), 2 a 4 (5,56), 

6, 9 a 11 (5,33) a 10 a 12 (5,22). 

Druhá odlišnost se týká rozdíl v umístní položek, které stejné prmry nemají. 

Jedná se o dva pípady: o umístní položky 3 a o položky 14 a 15, které se 
ve Friedmanov testu oproti pvodnímu azení prostídaly na posledních dvou pozicích. 

Nyní se podíváme na získané údaje pohledem interpretaním. Mžeme pedeslat, 

že výsledky zaznamenané v tchto pehledech na jednu stranu v lecems úzce 

korespondují se zjištními z rozhovor, na stranu druhou jsou však s nkterými díve 

prezentovanými závry spíše v rozporu. 
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Nejprve se zamíme na údaje, které podle našeho názoru výsledky z analýz 

rozhovor spíše potvrzují. Vnímáme je v tvrzeních, která byla celou skupinou 

hodnocena nejvýše (tab. 16). Zabývat se budeme prvními pti položkami s prmry 

stojícími nejblíže kladnému konci škály. Podle lenní, které jsme si stanovili, 

odpovídají stedním a vysokým prmrným hodnotám vyjadovaného souhlasu 

s kladnými tvrzeními. Jde o položky 8, 7, 13, 16, 17. 

Položky 8 a 13 (prmr 6,0) vypovídají o tom, že Instrumentální obohacování 

je vtšinou našich respondentek vnímáno jako materiál s velkým potenciálem rozvíjet 
a pozitivn ovlivovat myšlení žák. Korespondují s výroky v kategorii C3-Potenciál 
FIE pro školu. O dalším vtšinov pisuzovaném potenciálu, tentokrát motivaním, 

svdí vysoké umístní položky 7 (5,78). Jsme si však vdomi toho, že jde 

o dotazníkové výsledky, které jsou zobecující a nemohou zohledovat pípadná „ale“, 

jimiž byl napíklad pohled na potenciál programu upesován v rozhovorech. Máme te 

na mysli skutenost, že i pes vnímání velkých možností pozitivn ovlivovat myšlení 

žák, v rozhovorech pevážil výet nevýhod, pro nelze tento potenciál ve škole 

využívat. Navíc jedna z respondentek (EI/9) u ady položek pipsala vysvtlující 

dodatky. U tvrzení 7, 8 a 13 (a také 9 a 10) dodala: „Mám neustále ped sebou „své“ 

dti i sebe a uivo a íkám si „jak komu“, „jak kdy“ a „jak v em“…“. 

Tyto skutenosti zmiujeme proto, abychom zdraznili, že z výsledk 

dotazníkového šetení nechceme init jednoznané závry. Neumožuje nám to ostatn 

ani nízký poet osob ve výzkumném vzorku, který nespluje podmínku 

reprezentativního výbru. Dotazníkové výsledky jsou pro nás jen dokreslujícími 

informacemi k provedeným rozhovorm, v ad pípad spíše odkazujícími na další 

otázky. 

Na tetím míst se z hlediska vyjadovaného souhlasu nachází položka 16 

vypovídající o tom, že uitelé Feuersteinv program rozhodn nepovažují za ztrátu 

asu. Domníváme se, že tato položka nás odkazuje ke kategoriím A2-Kurz jako pínos 

a A3-Kurz jako zdroj reflexe (z ní pedevším A3c-Reflexe vyuování, A3d-

Teoretické ukotvení intuitivních postup, A3e-Potvrzení vlastní cesty), která také 

vypovídá o ad pínos. S tím v podstat koresponduje i poslední položka z nejvýše 

hodnocené ptice, FIE obsahuje zásady a zpsob práce, které jsou vhodné pro všechny 

uitele (17). I k této položce však máme dodatek, který se objevil hned v nkolika 

dotaznících. Slovy respondentky EI/9: „výraz „všechny“ uitele asi není ten pravý“. 

Pipomeme, že otázku vhodnosti Instrumentálního obohacování pro „všechny“ uitele 
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jsme již zmínili, když jsme popisovali reflexi promn vyuování a uvedli jsme výrok 

respondentky EII/1 „…ne u všech je taková njaká nadstavba, kam se práv ten 

Feuerstein mže vejít...“. Instrumentální obohacování se tímto velmi liší od jiných 

intervenních program, u kterých jejich používání závisí na prostém ovládnutí postup 

práce. Zde je podstatné i pijetí postoj a hodnot stojících na pozadí tohoto díla a celé 

Feuersteinovy teorie. Na tuto charakteristiku programu jsme upozorovali v kapitole 

o obsahové náplni výcvikových kurz. 

Pt nejvýše hodnocených položek zde v kontextu s informacemi z rozhovor 

shrnujeme závrem, že styl práce, vycházející z teorie zkušenosti zprostedkovaného 

uení a pípadné nespecifické efekty, které má tento program tendenci vyvolávat, 

oslovují uitele natolik, že i když vnímají velkou obtížnost jeho využívání v bžné 

škole, hodnotí jej jako pedagogicky pínosnou investici pro sebe a kognitivn pínosnou 

investici pro žáky. 

K potenciálním pínosm pro žáky uime ješt poznámku o terminologii 

Instrumentálního obohacování. V dotazníku se jí týkala položka 3. Z výsledk vidíme, 

že statistické zpracování pomocí Friedmanova testu ji vyneslo o nkolik pozic výše, 

než bylo její umístní podle prmru z hrubých skór, i pesto ale spadá až do druhé 

poloviny seznamu. Její výsledek vypovídá o tom, že pomrn odborná terminologie, se 

kterou Instrumentální obohacování pracuje, našimi respondentkami mezi výrazný 

potenciál programu rozhodn azena nebyla. Soudíme ale, že do tohoto výsledku se 

hodn promítá fakt, že v pevaze šlo o vyuující z prvního stupn ZŠ (viz též výroky v 

kategorii C4a-Nevýhody/terminologie). 

Pejdeme nyní k opanému konci seznamu a vezmeme opt ptici položek. 

Budeme se zabývat tvrzeními pod ísly 1, 5, 12, 14 a 15. Znovu ale zdrazujeme, 

že pestože o tchto položkách mluvíme jako o tvrzeních, která byla hodnocena nejníže, 

stále se pohybujeme v kladné polovin škály. Podle orientaního dlení, které jsme si 

stanovili, odpovídají jejich prmry mírnému souhlasu s kladnými výroky. 

O tvrzeních Na vyuovací hodiny se vlivem FIE pipravuji dkladnji (12) 

a Program FIE u m vyvolal výrazné zmny v pojetí výuky mého pedmtu (5) mžeme 

íci, že opt v podstat potvrzují závry, že vtšina respondentek zásadní zmny 

ve svém pístupu k vyuování nezaznamenala (kategorie B1-Vyuování nezmnno). 

Proto jsme také, když jsme popisovali nkteré posuny v pístupu k vyuování, zvolili 

název kategorie Malé promny (B2). S nepíliš výraznými zmnami souvisí i umístní 

položky 14 týkající se zvýšení efektivity výuky. Podle našeho názoru se do jejího 
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nízkého hodnocení promítá fakt, že vtšina respondentek s Instrumentálním 

obohacováním v dob sbru dat ješt nepracovala a jeho pouhou znalost neprožívala 

jako výrazn ovlivující vlastní vyuování. 

Posledními dvma položkami z konce prezentovaného poadí jsou 1 a 15. Jsou to 

položky, u nichž vnímáme v kontextu s rozhovory ástený nesoulad. U tvrzení Je to 

program, který zvyšuje mou uitelskou sebedvru (1) jej vidíme v konfrontaci s výroky 

z kategorie A3e-Potvrzení vlastní cesty, podpora. Zaazovali jsme sem výroky typu: 

„…že spoustu vcí, který dlám s dtma nebo jsem je dlala s dtma tak, že jsem 

to cítila, že je to pro n pínosem, tak vlastn mi to Feuerstein svým zpsobem potvrdil, 

že tak ano, tak to má být“ (EI/4) a interpretovali jsme je pocitem pedagogické podpory 

nebo jistoty, kterou vtšin našich respondentek seznámení s Feuersteinovou metodou 

pineslo. V dotazníku ale vtšina skupiny oznaila neutrální pozici. 

Podobn u položky 15 (FIE mi pomáhá v ešení situací v každodenním život.) 

nacházíme u nkterých respondentek pímý nesoulad mezi oznaenou pozicí 

v dotazníku a informacemi z rozhovor. Nap. uitelka EI/9, která hovoila o využívání 

strategií v každodenních innostech, v dotazníku oznaila pozici neutrální. („Zaala 

jsem volit strategie. (…) A ono to jde a dokonce toho udlám mnohem víc, i když mám 

pocit, že toho mnohem víc teda stihnout nemžu, tak jsem se pesvdila, že toho teda 

stihnu mnohem víc, když teda nelítám jak zmatená vela od jednoho k druhýmu, 

pak zapomenu, kterou kytku mám zalitou, protože jsem byla zamíchat tu cibuli, že jo“ 

EI/9, píloha I, s.217). 

Položka 15 svým výsledkem píliš nepotvrzuje ani výroky o zmnách myšlení 

(A3a-Sebereflexe a zmny myšlení), u kterých by se dalo pedpokládat, že mají pesah 

do bžného života. Jako celek se naše skupina v dotazníku k výraznjšímu vlivu 

Instrumentálního obohacování na sebe i svj život nepiklánla a to i pes to, že tvrzení 

Výcvik v programu FIE ml za následek zlepšení nkterých mých slabších kognitivních 

schopností (11), se umístilo pibližn v polovin poadí (ve Friedmanov testu 

jena 8. míst; prmr 5,33). 

Do jisté míry mže vysvtlení tchto rozpor poskytnout zjištní, že jednotlivé 

respondentky se v názorech na položky 11 a 15 velmi liší. Vypovídají o tom vysoké 

smrodatné odchylky. Z celého souboru jsou u tchto dvou položek nejvyšší: 1,803 

a 2,236. Již pi analýze rozhovor jsme uvedli, že nkteré respondentky (zejména EI/7 

a EI/8) mly na Instrumentální obohacování výrazn skeptitjší pohled než ostatní. 

Když pohlédneme do tabulky 14, vidíme, že tyto dv uitelky se také nejastji z celé 
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skupiny klonily k záporným tvrzením, nebo v celkovém soutu hodnocení dotazníku 

dosáhly nejnižší skóry. Usuzujeme, že rozpory, které shledáváme mezi výsledky 

diskutovaných položek a rozhovory mohou být zapíinny tím, že vzhledem k malé 

velikosti výzkumného vzorku se do výsledných hodnot dotazníku pomrn siln 

promítají individuální rozdíly dané složením skupiny. 

Shrme ale doposud popsané údaje a vyvome z nich závry. Poadí položek, 

které jsme získali statistickým zpracováním ukazuje, že tvrzení, jež se dostala do horní 

ásti seznamu, se jako celek týkají užitenosti i pínosnosti programu pro žáky 

a uitele, položky z dolní ásti reflektují zmny, které program vyvolal. V našich 

výsledcích se ukazuje, že zatímco u položek z horních míst se názory experimentální 

skupiny píliš nerzní (smrodatná odchylka je v rozmezí 0,707-1,202), u položek 

na konci seznamu se názory jednotlivých respondentek odlišují výrazn (smrodatná 

odchylka je v rozmezí 0,972-2,236; posuzujeme vždy první a poslední ptici položek). 

Celkov tyto údaje shrnujeme závrem, že uitelé vnímají Instrumentální 
obohacování pro sebe i žáky kladn, s vdomím velkých potencialit programu, 

ve vztahu k profesním i osobním zmnám však vtšinov výraznjší posuny vlivem 

znalosti Instrumentálního obohacování nereflektují. Upozorujeme však znovu, 

že sledovaná experimentální skupina mla za sebou pouze výcvik v této metod. 

Je otázkou, nakolik by pípadné zmny byly reflektovány, pokud by šlo o uitele, kteí 

s tímto programem pracují systematicky. 

3.3.4.2 Já jako uitel 
Autor anglické verze tohoto dotazníku N. Blagg (1991) uvádí, že kladné položky 

jsou formulovány tak, aby vyznívaly co nejvíce v souladu s filozofií Instrumentálního 

obohacování. V kapitole o designu výzkumného projektu jsme témata, jichž se dotýkají, 

rozdlili do ty okruh: a) otevenost ke zmnám; b) vztah k uitelské profesi a k sob 

v roli uitele; c) pístup k výuce; d) vztah k žákm. Úelem tohoto dotazníku bylo 

zjistit, zda uitelé pracující s Instrumentálním obohacováním, se více než jiní piklánjí 

ke kladným tvrzením. 

Pro porovnání našich dvou skupin jsme využili neparametrického testu Mann-
Whitney, který umožuje posoudit statisticky významné rozdíly mezi dvma 

nezávislými soubory. Postupovali jsme dvma cestami: 

a) sledovali jsme rozdíly mezi skupinami v hodnocení dotazníku jako celku; 

b) sledovali jsme rozdíly mezi skupinami pro každý tematický okruh zvláš 
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(tematické okruhy, které jsme si stanovili, ukazuje tabulka 6, s. 101). 

Ani v jednom pípad však statisticky významné rozdíly zaznamenány nebyly. 
Výsledky testu Mann-Whitney uvádíme v píloze VII, v tabulkách XXVII a XXXV. 

Neprkazné signifikantní rozdíly se však do znané míry daly oekávat vzhledem 

k malé poetnosti výzkumného vzorku. 

Od hodnocení dotazníku jako celku jsme se proto obrátili k jednotlivým 

položkám, abychom rozdíly mezi skupinami porovnali podle nich. Použili jsme k tomu 

výpoet rozmrového efektu, který hodnotí statistickou významnost odlišnosti dvou 

prmrných hodnot. V tabulce 17 uvádíme výsledné prmrné hodnoty a smrodatné 

odchylky pro kontrolní a experimentální skupinu zvláš, v tabulce 18 jsou pak výsledky 

rozmrového efektu. Údaje, kde rozdíly mezi skupinami mžeme podle rozmrového 

efektu oznait za stední nebo vysoké, jsme zvýraznili tun. 

EXP. SKUP. 
n=9 

KO. SKUP. 
n=6 

íslo  
položky Tvrzení (dotazník Já jako uitel) 

prmr SD prmr SD 
1 Má práce mi pináší silný pocit uspokojení. 5,56 1,740 6,00 1,751 
2 O svých uitelských dovednostech nepochybuji. 4,67 1,500 5,00 1,602 
3 Jsem zastáncem neformálního pístupu k žákm. 5,11 1,054 5,50 1,602 
4 Na své vyuovací hodiny se musím pipravovat velmi peliv. 5,33 1,118 5,33 1,673 
5 Domnívám se, že mám vliv na své žáky i mimo školu. 4,78 1,394 3,67 0,894 
6 Dávám pednost urité volnosti ve výuce. 4,67 1,323 5,33 1,673 
7 Myslím si, že interakce uitel-žák je to nejdležitjší. 5,78 0,833 5,67 0,983 
8 Své uitelství považuji za velký závazek. 6,11 0,928 5,33 1,324 
9 Snažím se o navázání osobních vztah se svými žáky. 5,22 1,093 4,67 1,751 

10 K žákm mám nedirektivní pístup. 4,56 0,882 5,33 1,378 
11 V hodinách vyžaduji káze. 4,56 0,527 4,67 1,049 
12 Jako uitel/ka se mám stále mnohému uit. 6,00 1,225 6,17 0,983 
13 Není pro m tžké žáky zaujmout. 5,22 1,302 6,00 0,408 
14 Myslím si, že osobnostn pispívám ke kvalit výuky. 5,44 1,236 5,33 0,516 

Tab. 17: Pehled prmr a standardních odchylek u experimentální a kontrolní 
skupiny 

íslo položky EFFECT SIZE 
1 0,3 
2 0,2 
3 0,3 
4 0 
5 0,9 
6 0,5 
7 0,1 
8 0,7 
9 0,4 

10 0,7 
11 0,2 
12 0,2 
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13 0,7 
14 0,1 

Tab. 18: Hodnoty rozmrových efekt u všech položek dotazníku Já jako uitel 

Z poslední uvedené tabulky vidíme, že významn rozdílné názory mezi skupinami 

jsme zaznamenali u pti položek, což pedstavuje pibližn jednu tetinu celého 

dotazníku. Jde o tato tvrzení: 

(5) Domnívám se, že mám vliv na své žáky i mimo školu. 

(6) Dávám pednost urité volnosti ve výuce. 

(8) Své uitelství považuji za velký závazek. 

(10) K žákm mám nedirektivní pístup. 

(13) Není pro m tžké žáky zaujmout. 

Výsledky rozmrového efektu nás informují, že u položky 6 jsou rozdíly mezi 

skupinami hodnoceny jako stední, u všech ostatních položek jde o rozdíly vysoké 

(kriteria pro posouzení velikosti rozmrového efektu uvádíme v poznámce 18, s.176). 

U položek 5 a 8 se kladné polovin škály více piklání skupina experimentální, 

u položek 6, 10 a 13 se výrazn vyšší souhlas s kladnými tvrzeními týká skupiny 

kontrolní. Co se na základ tchto údaj o našem výzkumném vzorku dozvídáme? 

V hrubých rysech získáváme obraz nedirektivnjšího profilu (položky 6, 10) 

a možná i vyšší sebedvry (13) u skupiny kontrolní a obraz silného prožitku poslání 
uitelské profese u skupiny experimentální (8). U skupiny experimentální se souasn 

dozvídáme o výrazn optimistitjším pohledu na otázku vlivu na žáky (5). Položka 5 

pedstavuje tvrzení, u njž nastal mezi skupinami nejvýraznjší rozdíl. Zárove jde 

o jediný pípad z celého dotazníku, kdy se (u kontrolní skupiny) nachází prmrná 

hodnota v záporné ásti škály (3,67; tab. 17). Vzhledem k závrm z rozhovor, které 

poukazují na intenzivnjší zamení uitelek znalých Feuersteinova pístupu na práci 

se situacemi bžného života (kategorie B2a), je možné, že tento signifikantní rozdíl 

se odvíjí od vlivu Instrumentálního obohacování. Mže také souviset i se samotným 

prožitkem uitelského poslání majícím pesah na životy žák, které jak se ukazuje, 

experimentální skupina jako celek prožívá ve srovnání se skupinou kontrolní mnohem 

intenzivnji. Z jiného úhlu pohledu dokreslují tento názor i další tvrzení, která 

se u experimentální skupiny dostala na pední místa. 

Prezentaci jednotlivých položek umístných podle prmrných hodnocení obou 

skupin, podáváme v tabulce 19. Díve ale, než pistoupíme k samotným tvrzením (opt 

jsme se zabývali zejména tymi až pti prvními a posledními místy), musíme ješt 



 159 

uvést, že poadí od experimentální a kontrolní skupiny jsme porovnali pomocí 

Pearsonova korelaního koeficientu. Jeho výsledek (r = 0,543) prokázal mezi obma 

poadími lineární vztah. Podívejme se však do tabulky 19, jaké položky se u každé 

skupiny dostaly mezi první a poslední pozice. 

KO. SKUP. EXP. SKUP. 
Poadí 

íslo položky Prmr  íslo položky Prmr 

1 12 6,17 8 6,11 
2 1 6,00 12 6,00 
3 13 6,00 7 5,78 
4 7 5,67 1 5,56 
5 3 5,50 14 5,44 
6 4 5,33 4 5,33 
7 6 5,33 13 5,22 
8 8 5,33 9 5,22 
9 10 5,33 3 5,11 

10 14 5,33 5 4,78 
11 2 5,00 2 4,67 
12 9 4,67 6 4,67 
13 11 4,67 10 4,56 
14 5 3,67 11 4,56 

Tab. 19: Poadí položek podle prmrných hodnot hrubých skór (Já jako uitel) 

Nejvýše hodnocené položky u skupiny experimentální:  
(8) Své uitelství považuji za velký závazek. 
(12) Jako uitel/ka se mám stále mnohému uit. 
(7) Myslím si, že interakce uitel-žák je to nejdležitjší. 
(1) Má práce mi pináší silný pocit uspokojení. 
(14) Myslím si, že osobnostn pispívám ke kvalit výuky. 

Nejvýše hodnocené položky u skupiny kontrolní: 
(12) Jako uitel/ka se mám stále mnohému uit. 
(1) Má práce mi pináší silný pocit uspokojení. 
(13) Není pro m tžké žáky zaujmout. 
(7) Myslím si, že interakce uitel-žák je to nejdležitjší. 
(3) Jsem zastáncem neformálního pístupu k žákm. 

Nejníže hodnocené položky u skupiny experimentální: 
(2) O svých uitelských dovednostech nepochybuji. 
(6) Dávám pednost urité volnosti ve výuce. 
(10) K žákm mám nedirektivní pístup. 
(11) V hodinách vyžaduji káze. 

Nejníže hodnocené položky u skupiny kontrolní: 
(2) O svých uitelských dovednostech nepochybuji. 
(9) Snažím se o navázání osobních vztah se svými žáky. 
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(11) V hodinách vyžaduji káze. 
(5) Domnívám se, že mám vliv na své žáky i mimo školu. 

Vyjdeme nejprve z položek na prvních místech. Podle tch, které nacházíme 

shodn u obou skupin (1, 7, 12), mžeme respondentky celého výzkumného vzorku 

charakterizovat jako osoby prožívající své uitelství pozitivn (1), otevené snaze 

se ve své profesi zdokonalovat (12) a zdrazující jako prvoadý svj vztah k žákm 

oproti obsahu uiva (7). Z pedních položek u obou skupin rozdílných (3, 8, 13, 14) 

se nám jako hlavní odlišující prvek jeví charakter pístupu k žákm a osobní 
významnost prožitku uitelské role jako závazku. Podívejme se však ješt na položky 

z pozic na konci poadí. 

Když pomineme, že ob skupiny relativn shodn vyjádily urité pochybnosti 

o svých uitelských dovednostech (2), nacházíme v závru obou seznam pouze tvrzení 

týkající se pístupu k žákm. Vidíme, že v otázce vyžadování kázn se ob skupiny 

ukazují jako nepíliš striktní (11), u experimentálních respondentek nás však položky 6 

a 10 odkazují k více direktivnímu a formálnjšímu pístupu. V této skupin 

ale zárove nacházíme vtší pesvdení o dležitosti osobního vlivu na životy žák 

(5, 9; položka 9 se podle rozmrového efektu navíc také blíží hranici stedních rozdíl; 

d = 0,4). U kontrolních respondentek se naopak zdá, jako by i pes svj, v porovnání 

s experimentální skupinou, více neformální pístup, neprožívaly tolik svj osobní vliv 

na žáky (5, 9) a své uitelství vnímaly jako mnohem mén zavazující (8). 

Vzhledem k tomu, že jsme nemohli náš výzkum vést formou pre-testu a post-testu, 

nemžeme uinit závr, zda rozdíly mezi skupinami jsou zapíinné i vlivem 

Instrumentálního obohacování. Kloníme se k tomu napíklad u interpretace názor 

na prožívání dležitosti osobního vlivu na žáky a usuzujeme tak i v pípad silného 

prožitku zavazujícího vztahu k uitelskému povolání. V obou pípadech jde o témata, 

jichž se teoretické zázemí Instrumentálního obohacování pímo dotýká. Jednoznan 

to však z našich výsledk potvrdit nemžeme. Výsledky sebereflektivního hodnocení 

našich respondentek v jejich uitelských rolích proto uzavíráme pouze konstatováním, 

že mezi experimentální a kontrolní skupinou jsme zaznamenali odlišnosti ve dvou 
aspektech: v míe direktivnosti pístupu k žákm a v míe prožívání uitelské role 
jako velkého osobního závazku. 
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3.4 Shrnutí výsledk výzkumu 

Odpovdi na položené výzkumné otázky, které jsme získali z našich dat, se nyní 

pokusíme formulovat do hlavních tezí. 

1) Vlivy, kterými Instrumentální obohacování na uitele psobí, mžeme 

na základ reflexí našich respondentek popsat ve dvou rovinách: 

– v rovin efekt specifických, projevujících se pímým psobením programu 

na zlepšení nkterých kognitivních funkcí a prožitkem pocitu obohacení novými 

znalostmi; 

– v rovin efekt nespecifických, projevujících se ve vztahu k sob, k žákm 

a vyuování. Ve vztahu k sob jde o navození intenzivnjších sebereflektivních 

proces, týkajících se vlastního myšlení a o utvrzení ve správnosti nkterých 

intuitivních postup vyuování. V pístupu k žákm jde o pozitivnjší náhled 

na jejich schopnosti. U vyuování jde o vyboení ze zabhnuté rutiny, o snahu 

jinak uchopovat a jinými zpsoby pedávat uivo. Souvisejí s tím drobné posuny 

projevující se zejména v  komunikaních postupech a ve vtším drazu 

na nkteré kognitivní aktivity, jež bývají bžnou souástí vyuování. Výsledky 

dotazníkového šetení však výraznost osobních zmn a promn vyuování, 

popsaných na základ rozhovor, zrelativizovaly, resp. ukázaly, že jejich 

intenzita je velmi malá. V dotazníku totiž experimentální skupina jako celek 

výrazné ovlivnní Instrumentálním obohacováním na úrovni osobní ani profesní 

nevykazuje. 

2) K otázce využitelnosti Instrumentálního obohacování jako souásti vyuování 

v bžné základní škole jsme od našich respondentek získali názory, v nichž pevažovala 

ada limit. Pestože byl tento program vtšinov hodnocen jako materiál s velkým 

potenciálem rozvíjet myšlení žák a souasn byl vnímán i jako pedagogicky pínosná 

investice pro uitele, k praktické stránce jeho využitelnosti jsme zaznamenali znanou 

skepsi. Z názor experimentální skupiny vyplynulo, že podmínky bžné základní 

školy neumožují pracovat s tímto programem tak, aby jeho potenciál rozvíjet 
myšlení žák byl zužitkován. K optimálním podmínkám byla azena samostatná 

hodinová dotace, snížený poet dtí ve tíd a možnost metodického vedení. 

Propojování pracovních list z jednotlivých instrument s tématy osnov bylo vnímáno, 

až na výjimku Uspoádání bod ve vztahu k matematice, jako velmi obtížný úkol. 
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3) Srovnávání experimentální a kontrolní skupiny v otázce cílené výuky myšlení 

ve škole ukázalo ob skupiny jako názorov velmi blízké. Z analýz rozhovor mžeme 

íci, že cílená práce s kognitivními procesy, byla celým výzkumným vzorkem vnímána 

jako požadavek ve škole dosti netypický. Uitelé myšlení neuí, ale rozvíjejí. Všechny 

námi dotázané respondentky považovaly úsilí o podncování žákovského myšlení 

za pevnou souást svého pedagogického pístupu, o rozvoji (výuce) myšlení hovoily 

jako o aktivit provázející neoddliteln veškeré školní uení. 

Mezi skupinami jsme ale zaznamenali i rozdíly. První se týkal pohledu 

na možnosti zvyšování kognitivního potenciálu prostednictvím práce ve škole. 

Zatímco kontrolní skupinu mžeme v této otázce oznait za velmi optimistickou, 

ve skupin experimentální byla patrná nedvra a pochybnosti. Vzhledem k tomu, 

že výpovdi zde byly hodn vztahovány k Instrumentálnímu obohacování, domníváme 

se, že znalost Feuersteinova programu vedla u uitelek k uvdomní si náronosti 

docílit efektivních promn fungování kognitivního systému. Tento poznatek pak mohl 

vést i k intenzivnjšímu vnímání hranic školního uení. 

Druhý rozdíl mezi skupinami jsme zaznamenali v charakteru pístupu k žákm. 

Experimentální skupina se zdála být více direktivní s tendencí k formálnjšímu 

pístupu. Tyto respondentky se ale souasn ukázaly jako mnohem více pesvdené 

o vlivu svého uitelského psobení na životy žák. Pochybnosti se v tomto smru 

naopak projevily u skupiny kontrolní. Pestože se kontrolní respondentky jevily jako 

sebejistjší v umní žáky zaujmout, byly mnohem mén pesvdené, že je svým 

pedagogickým psobením ovlivují i mimo školu. 

Poslední zjištný rozdíl nás odkazuje ke vztahu k uitelské profesi. Obraz, který 

nám pinesly výsledky dotazníkového šetení, prezentuje skupinu experimentální 

ve srovnání se skupinou kontrolní jako mnohem silnji prožívající své uitelství jako 

dležité osobní poslání. Statisticky vysoká odlišnost zjištná mezi skupinami v otázce 

pijetí závazku uitelské role nám dává pedpoklad formulovat hypotézu, že se zde 

odráží vliv Instrumentálního obohacování. Jednoznan to však na základ našeho 

výzkumu potvrdit nemžeme. 
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4. DISKUSE 

Fakta prezentovaná v pedešlé kapitole se nyní pokusíme dát do souvislostí 

s jinými studiemi zabývajícími se Instrumentálním obohacováním nebo obecn 

dovednostmi myslet. Již jsme avizovali, že nejvíce budeme výsledky našeho výzkumu 

vztahovat k projektu N. Blagga, z njž jsme erpali inspiraci. Není to ovšem jediná 

práce, ke které se budeme obracet. Výsledky, které náš výzkum pinesl, nás vedly 

zejména k úvahám o charakteru Instrumentálního obohacování ve vztahu 
ke školnímu uivu a k hledání podmínek jeho implementace do školního prostedí. 
Krom tchto klíových témat se budeme zabývat i psobením Feuersteinova 
programu na uitele a provázaností výuky myšlení s obsahem uiva. 

Úvahy o Instrumentálním obohacování ve vztahu ke škole zahájíme reakcemi 

uitel na seznámení s programem. Mžeme íci, že výsledky našeho výzkumu 

korespondují se zahraniními prameny. Uitelé obvykle zkušenost s Feuersteinovým 

programem hodnotí pro sebe jako velký pínos. O podobných výsledcích se doítáme 

nap. v první anglické evaluaní studii Instrumentálního obohacování, která byla 

realizována autorkami Wellerovou a Craftovou (1983). Uvádjí, že dv tetiny uitel 

z jejich výzkumného vzorku Feuersteinv program vnímali dokonce jako více pínosný 

pro sebe, než pro své žáky (cit.d., s. 35). Podobné shrnutí nacházíme i u Blagga (1991), 

s jehož nálezy se výsledky našeho výzkumu shodují nejen v pozitivních reakcích 

na kurz, ale i ve výchozích podmínkách, za nichž byli uitelé s Instrumentálním 

obohacováním seznámeni (v obou pípadech šlo o naízení vedením školy, což vyvolalo 

primárn negativní postoje). Stejn jako u našich respondentek i u vtšiny anglických 

uitel došlo posléze k pozitivnímu obratu. 

Nkteré z výrok, kterými Blagg své výsledky dokládá, bychom mohli pímo 

piadit k námi stanoveným kategoriím (nap.: Kurz jako zdroj reflexe myšlení: It has 

changed my views on thinking – made me more aware of the mental landscape. / This 

was the first time I had been provoked into thinking how pupils think… ; 1991, s. 93). 

Podobnost však nenacházíme jen v pozitivních výrocích týkajících se reakcí na kurz. 

Blagg prezentuje i kritické postehy, které v našem výzkumu souzní s názory 

na odtrženost kurzu od každodenní pedagogické praxe a s výroky vyjadujícími tápání, 

jak vlastn s programovými materiály ve škole pracovat (The materials and 

the teaching approaches are overprescriptive. Taking parts of the program 

and adapting them to your children in your situation was discouraged. / Do teacher 
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experiences with FIE mean that it can be so good with the pupils? Not necessarily; 

the range, breadth, and level of sophisticated discussion may not be so easy with pupils; 

tamtéž, s. 94). 

Zvlášt poslední uvedený výrok rezonuje s myšlenkami, které nám vyvstávají 

pi zamyšlení se nad výsledky naší práce i pi posuzování zmiovaných projekt 

zahraniních. Upozornní Wellerové a Craftové (1983), že uitelé nkdy považují 

Instrumentální obohacování za více pínosné pro sebe než pro žáky, se nepímo 

objevuje i ve studii Blaggov. Mžeme je vidt v konstatování, že zatímco uitelé 

v pevážné míe hodnotili program pro sebe jako pínos, v rozhovorech se studenty 

(šlo o výzkum na stedních školách) se asto objevovaly negativní postoje (nudné, 

opakující se), studenti nereflektovali, že by Instrumentální obohacování zlepšilo jejich 

schopnost uit se a navíc v kognitivních testech se u nich neprokázaly žádné znatelné 

posuny. 

My jsme v našem výzkumu sice žáky sledovat nemohli, nicmén z výrok 

respondentek jsme vnímali skutenost v uritých smrech podobnou. Na jednu stranu 

v Instrumentálním obohacování vidly velký potenciál podncovat samostatné myšlení 

žák, jeho znalost popisovaly jako osobní pínos, dotazníkové položky „I pes asovou 

náronost se uiteli vyplatí investovat as do této metody“ (16) a „FIE obsahuje zásady 

a zpsoby práce, které jsou vhodné pro všechny uitele“ (17), hodnotily pomrn 

vysoko (jde o položky umístné mezi první pticí; prmr obou dosáhl hodnoty 5,78), 

na stranu druhou vyjadovaly velkou nejistotu nad efekty práce s tímto programem 

ve škole a o možnostech rozvoje kognitivního potenciálu žák hovoily spíše skepticky. 

Tato skutenost nás vede k otázce: Jaká je povaha vztahu Instrumentálního 

obohacování ke škole a jaké podmínky z nj uiní instrumentáln obohacující 
souást vyuování pro uitele i žáky? 

Budeme-li vycházet z názor respondentek našeho výzkumného vzorku, 

pak Feuersteinv program mže být pro školu pínosem za tchto podmínek: 1) práce 

s malou skupinkou žák poskytující možnost individuálního pístupu; 2) forma 

samostatných lekcí, jejichž hlavní nápl (práce s instrumentem) by byla podle poteby 

propojována s konkrétním úsekem školního uiva; 3) podpora uitel v podob 

metodických konzultací s kolegy, kteí jsou již v práci s Instrumentálním obohacováním 

zbhlí. 

Na tchto požadavcích není prakticky nic ojedinlého, když vezmeme v potaz, 

že práv pro takovouto situaci byl Feuersteinv program vytvoen. Pro jeho zdárné 
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používání doporuují autoi každému zaínajícímu lektorovi pravidelné metodické 

konzultace minimáln po dobu prvních dvou let. Co do formy implementace siln 

zdrazují, že Instrumentální obohacování musí být vyuováno oddlen od bžných 

pedmt a kognitivní dovednosti a strategie z nj následn penášeny pomocí 

pemosování do oblastí školního uiva nebo praktického, mimoškolního života 

(Feuerstein a kol. 1980, s. 302-304). Proto byl zámrn obsah programu sestaven 

z úkol co nejvíce vzdálených od obsahu konkrétní školní látky. 

K tomu však uime jednu, podle nás velmi dležitou poznámku. Tzv. content-

free charakter Feuersteinových materiál, který je instrumentm pipisován, chápeme 

jako platný pouze ve smyslu školního uiva. Z psychologického hlediska jsou 

instrumenty naopak zcela content-full. Jejich obsahem i pedmtem jsou psychické 
funkce. Z tohoto úhlu pohledu pak výroky typu: „Nedovedu si pedstavit 

zakomponování tch nástroj do jednotlivých témat osnov“ (EI/8, píloha I, s. 212), 

nejsou podle nás až tolik zarážející. Jen siln reflektují skutenost, že propojení tchto 

materiál s pedmtov specifickým obsahem uiva není vbec snadný úkol. Zámr, 

aby uitelé pracovali s instrumenty formou infuzního pístupu (což byl plán školy, 

odkud vzešlo jádro našeho výzkumného vzorku), na n vlastn klade nárok analyzovat 

uivo i instrumenty z hlediska psychických funkcí a hledat cesty transformace 

psychických funkcí obsažených v instrumentech, smrem k uivu. Je to úkol nesmírn 

složitý a troufáme si íci, že jen stží jej lze vyžadovat po uitelích. 

Jak jsme již ekli, Instrumentální obohacování je ureno pro samostatné lekce 

a podstatou jeho propojení se školními pedmty (a nejen s nimi) je pemosování. 
Blagg upozoruje, že uitelé z jeho výzkumu generalizaci poznatk v instrumentech 

a jejich penos do školní látky oznaovali za jeden z nejobtížnjších požadavk, 

jež tento program vyžaduje. Ve svých závrech proto hodnotí pedmtov nespecifický 

charakter programových materiál znan kriticky. 

My na základ našeho výzkumu mžeme íci, že eské respondentky 

pemosování naopak velmi oslovilo. Je ale pravdou, že o nm hovoily více jako 

o zážitku z kurzu, který si odnášely do svých vyuovacích hodin, než že by posuzovaly 

generalizaci úkol z instrument a jejich penos do uiva. To ani pln nemohly, protože 

s Instrumentálním obohacováním se teprve chystaly zaít ve škole pracovat. 

Pedmtov nespecifický charakter instrument však v rozporu s Blaggem 

nepovažujeme jednoznan za nevýhodu programu. Vždy jde o vlastnost, která je jeho 

podstatou. Dodejme a zdraznme ale, že záleží, z jakého úhlu pohledu program 
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hodnotíme. Pokud nebudou respektována teoretická východiska práce s ním, mže 

se „confent-free“ povaha úkol pro školu nevýhodou skuten stát. Jinak 

ale pedmtov nespecifické materiály mohou díky své nepodobnosti s tradiními 

obsahy uiva (nejde v nich o znalosti a o to, co se dlá, ale jak se to dlá) sloužit 

u nkterých dtí napíklad k pekonávání negativních emocí spjatých se školním 

uením. 

Pro zavádní Feuersteinova programu do eských škol z toho podle našeho 

názoru plyne, že bez dodržení formy implementace doporuované autory a pedem 

promyšleného plánu, jak s instrumenty pracovat, sice mohou být tyto materiály 

zajímavým zpestením hodiny pro žáky i uitele, ale budou se pravdpodobn míjet 

úinkem jako souásti programu s potenciálem zbohacovat myšlení. Možná zde hrozí 

i podobná situace, která nastala ve Velké Británii, kde v 80. letech vyvolal Feuersteinv 

program obrovskou vlnu nadšení a ada základních i stedních škol jej pojala jako 

souást svého kurikula. Bhem pomrn krátké doby tento entusiasmus vyprchal, 

nastalo zklamání z mizivých viditelných efekt a Instrumentální obohacování postupn 

ze škol zcela zmizelo (Burden 1998). 

Jak Burden uvádí dále, bylo by však zkratkovité se domnívat, že píiny tkví 

v programu jako takovém, nebo v jiných zemích svta (nap. ve Spojených státech, 

na Novém Zéland, ve Venezuele) se v nkterých školách jeho zavedení zdailo a práce 

s ním se zde i výzkumn ukazuje jako efektivní (nap. Howie 2003). Neúspch ve Velké 

Británii Burden vidí spíše v naivních, pedem nepromyšlených cestách jeho využívání. 

V uvedené publikaci se bohužel k tmto naivním cestám nijak blíže nevyjaduje. 

Vezmeme-li však v úvahu opt informace z práce Blaggovy (1991), v níž se v úvodu 

o nkterých okolnostech v podstat nedobrovolného, vládou naízeného zavedení 

Instrumentálního obohacování do britských škol, doítáme, mžeme se domnívat, 

že zmínné neúspchy pramenily zejména z tchto píin: 1) ze skuten naivní 

pedstavy, že tento nástroj, o nmž jeho autoi výzkumn deklarují pozitivní vliv 

na kognitivní schopnosti žák, pomže efektivn vyešit nkteré problémy školního 

neúspchu; 2) z podcenní skutenosti, že Instrumentální obohacování vyžaduje 

dkladnou, v praxi pedevším asov náronou, pípravu uitel (Blagg ve své práci 

kriticky piznává, že výcvik uitel, s nimiž spolupracoval, kvalitu v nkterých smrech 

postrádal); 3) z nerespektování rznorodých podmínek každé konkrétní školy. 

Když se Blagg v diskusi nad výsledky somersetské evaluaní studie obrací 

k podmínkám školní práce s programy pro rozvoj dovedností myslet, vyzdvihuje, 
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že úspch Instrumentálního obohacování i jiných podobných program, spoívá možná 

více než v programu jako takovém, v systémových podmínkách školy (nap. zda je 

s programem seznámen celý pedagogický sbor nebo jen nkolik uitel; kolikrát týdn 

se s programem pracuje; jaký je poet žák ve tíd, zda jsou lekce s programem 

souástí rozvrhu nebo jde o zájmovou aktivitu po vyuování apod.), v motivaci uitel, 

jejich výukovém stylu, kvalit výcviku v dané metod a v porozumní jejím 
teoretickým východiskm (1991, s. 140). 

K tomuto závru se pikláníme i my na základ našich výsledk, v nichž se také 

ukázalo, že podmínky školy (možnost samostatné hodiny v rozvrhu, dlení tíd 

na polovinu atd.), výcvik uitel a jejich vnitní motivace s programem pracovat, hrají 

pro startovní áru Instrumentálního obohacování ve škole dležitou roli. 

U našich zjištní nám však v tomto smru vyvstává ješt jedna otázka. Týká 

se píin negativního náhledu, o kterém jsme psali u nkolika respondentek. Tžko totiž 

v analýzách rozhovor rozlišit, zda jejich skeptické postoje k zavádní Instrumentálního 

obohacování na jejich škole, byly primárn dány osobnostním nastavením anebo 

prostou reakcí na nedobrovolné okolnosti absolvování výcviku a situaci kolem 

nejasných plán chystaného zalenní programu, u kterého tyto uitelky cítily, že jde 

v základu proti stžejní podmínce praktické aplikace tohoto díla, a proto o plánované 

inovaci pochybovaly. Když situace školy neumožuje vlenit Instrumentální 

obohacování do rozvrhu hodin v podob samostatných lekcí, je otázkou, nakolik 

má smysl pracovat s rznými listy z instrument v podstat nahodile, jen podle toho, 

jak je lze aktuáln vztáhnout k probíranému uivu („…jak se to hodí, jak to kde 

potebujete, jak vám to zrovna pomže“ EI/6, píloha I, s.206). 

Soudíme, že pro uitele je pak možná efektivnjší investicí tžit pro sebe 

z myšlenek Feuersteinova pedagogického pístupu a jeho program využívat ve smyslu 

inspirace pro hledání cest, jak u žák cílit pozornost na strategie uení a myšlení. 

Charakter programu totiž dovoluje (samotné naše respondentky to reflektovaly) 

pi vyuování používat postupy práce s ním i bez nutnosti mít k dispozici Feuersteinovy 

materiály („…lovk chtl zkusit, jak budou dti reagovat na nkterý vci, pestože jsem 

nemla v ruce ty instrumenty, tak se to dalo využít vlastn i následn“; EI/7, píloha I, 

s. 209). 

Z dvod, že podmínky pro zavádní kognitivn stimulaních program v praxi 

asto píliš optimální nejsou, tyto programy bývají navíc obvykle zatíženy znanou 

organizaní nároností (Instrumentální obohacování se mezi nimi adí k obzvláš 
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asov a finann nároným), zrodily se pístupy, které jsme v souladu s jejich 

oznaením v anglitin (infusion approaches), nazvali infuzními (tj. cílená práce 

s dovednostmi myslet prostupuje napí všemi pedmty). Staví na principech 

kognitivn stimulaních program, avšak pi práci s materiály a pomckami vázanými 

na bžné pedmty (nap. Glaser 1984; Burden, Williams 1998). V pípad Feuersteina 

jde o využívání princip zprostedkovaného uení v bžných hodinách. 

O konkrétních cestách praktické aplikace Feuersteinovy teorie bez vázanosti 

na programové instrumenty se doítáme i v eštin v publikaci Málkové (2009), která 

uitelm doporuuje vycházet pedevším z jednotlivých parametr zkušenosti 

zprostedkovaného uení. Naše výzkumná data v tomto smru ukazují na dv 

skutenosti: za prvé, že uitelé s tmito parametry pracují bžn, i když 

neuvdomovan; za druhé, že vlivem absolvování feuersteinovského výcviku 

u nkterých z nich skuten dochází ke zvdomní intuitivních postup a zámrnému 

pibližování se zprostedkovanému uení. Tato tendence, jak jsme ji zachytili 

v rozhovorech, ale nabývá více podobu praktického zamení na rzné postupy 
výkladu a aktivity v hodinách (snaha o jiné uchopování uiva, vdomé podncování 
samostatných kognitivních a verbálních aktivit žák, posílení schopnosti penášet 
školní poznatky do jiných situací), než že by uitelé cílen uvažovali o parametrech 

zkušenosti zprostedkovaného uení jako teoretických vodítcích svých postup. 

Z hlediska nárok kladených na uitele je však tato praktická orientace v podstat 

pochopitelná. 

Zastavme se nyní ješt u zmn zachycených v sebereflexích našich respondentek 

ve srovnání s výzkumným vzorkem Blaggovým. Zatím jsme k porovnání výsledk naší 

a jeho evaluaní studie ekli pouze to, že v hodnocení Instrumentálního obohacování 

u uitel pevažovaly pocity pínosnosti. Pro srovnání dotazníkového šetení jsme 

se museli omezit na pouhé porovnání prmr z hrubých skór u jednotlivých položek. 

Blagg ve své publikaci totiž bohužel neuvádí další údaje, na jejichž základ bychom 

mohli provést statistické srovnání jeho a našich výsledk. Porovnání podle prmr 

proto považujeme jen za orientaní, výrazné rozdíly mezi skupinami jsme v nm 

nezaznamenali (uvádíme je v tabulkách I a XXXIII v píloze VI a VII). V této diskusi 

jsme se proto rozhodli zdraznit pouze jeden zásadní moment, který ve vazb k naší 

práci vnímáme jako podstatný. Jde o interpretaci výsledk u položky (8) Své uitelství 

považuji za velký závazek. Mezi experimentální a kontrolní skupinou anglických uitel 

u ní nastal v post-testu statisticky významný rozdíl. Blagg jej piítá vlivu 
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Instrumentálního obohacování. Protože i naše dotazníkové výsledky ukázaly v této 

položce mezi skupinami signifikantní odlišnost, podporuje to pedpoklad, že naše 

hypotetické úvahy o vlivu Instrumentálního obohacování na prožívání uitelské role 

jako osobního poslání, mohou být platné. 

V Blaggov shrnutí behaviorálních a postojových zmn zaznamenaných u uitel, 

se dále dozvídáme o tech hlavních efektech. Jsou pedstavovány: 1) vdomjším 

zamením na výuku kognitivních dovedností a strategií ešení úkol využívaných 

v konkrétním vyuovacím pedmtu; 2) vtší opatrností init jednoznané závry 
o schopnostech žák; 3) zvýšenou snahou zapojovat aktivn žáky do dní v hodin 

za úelem zjištní jejich zpsob myšlení a pípadných pekážek v porozumní uivu 

(1991, s. 118). Z výrok anglických uitel na ukázku uvádíme: „I think I listen more 

to the children now. / In my English lessons, I am much more aware of structure…even 

to talking about the structure of the story. / I used to rely on explicit instructions. 

Now I make much stronger use of implicite instructions as a way of setting them 

thinking more / Nowadays I try not to lead the children to the answer I have in my mind. 

I make less use of closed questioning …“ (tamtéž, s. 119, 120). 

Efekty Blaggem formulované v bodech 2 a 3 a tyto výroky v podstat odpovídají 

našim zjištním o dve ve schopnosti žák (výroky v kategorii B2e), 

o intenzivnjším probouzení jejich vlastních myšlenkových postup (B2g), 

o zámrné formulaci otázek podporujících samostatné žákovské myšlení (B2f) 
a o vdomjším využívání strukturace i strategií (B2b). Podobn jako v našich 

i v Blaggových závrech se také doítáme o limitujících podmínkách bžného 
vyuování, které ne vždy umožují asov nároné kognitivn stimulaní postupy 

využívat („Most teachers indicated that teaching style changes were nevertheless 

limited by insufficient time created by competing management and curriculum content 

demands“; tamtéž, s. 121). Nacházíme zde i reflexe podtrhující názory z našeho 

výzkumu na obtížnost až tém nemožnost dostaten rozvíjet ve škole kognitivní 

potenciál slabších žák (výroky z kategorie D2-Pesimismus a C4-Nevýhody 

Instrumentálního obohacování pro školu; „Many teachers became despondent about 

plight of low achievers, being aware of their potential for development, but unable 

to facilitate significant changes because of limited time and resources“; tamtéž, s. 122). 

Mezi výsledky eskými a anglickými však shledáváme i jeden podstatný rozdíl. 

Tkví ve skutenosti formulované Blaggem v bod 1 o výrazné orientaci anglických 

pedagog na výuku kognitivních dovedností. Jak jsme o tom již psali v pedešlé 
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kapitole, u našeho výzkumného vzorku se neprokázalo, že by dovednosti myslet byly 

njak výraznji tematizovány, ani že by vlivem Instrumentálního obohacování mli 

uitelé tendenci vydlovat myšlení jako samostatný pedmt vyuování. Vlivem 

znalosti Feuersteinova programu se potvrdil pouze draz na metakognitivní dovednost 

pemosování (kategorie B2a). 

Tento rozdíl piítáme okolnostem rozšíení pojmu dovednosti myslet. Zatímco 

v Anglii je v pedagogicko-psychologické literatue diskuse o výuce dovedností myslet 

a uit se velmi bohatá, má reálný dopad do praxe a svdí o ní publikace shrnující 

zkušenosti a výzkumy z této oblasti (nap. Nisbet 1993; McGuiness 1999; Moseley 

a kol. 2004), u nás, jak jsme zmínili v první kapitole, programy pro rozvoj dovedností 

myslet píliš rozšíené nejsou. Naši uitelé, soud z rozhovor s experimentální 

i kontrolní skupinou, o dovednostech spojených s myšlením neuvažují zvláš a od uiva 

je neoddlují. Proto jsme také v textu pojmov rozlišili mezi rozvojem myšlení a jeho 
výukou. 

Úvahy nad tmito výsledky nás zde vedou ke druhé zásadní otázce této diskuse: 

Do jaké míry lze ve škole oddlovat výuku kognitivních dovedností od samotného 
pedmtu vyuování? Nedláme si nároky na tento dotaz, který je v podstat vnou 

otázkou metakognitivních dovedností, pln odpovdt. Pokusíme se však k nmu 

vyjádit prostednictvím zjištní z našeho výzkumu. 

Ve výpovdích, které jsme získali, vidíme, že toto oddlení je v praxi velmi 

obtížné hned z nkolika dvod. Když pomineme organizaní náronost, vyplývající 

z asové omezenosti vyuovacích hodin, stále nám zstávají obtíže, eknme 

pedagogicko-psychologického charakteru. Vidíme je v provázanosti kognitivních 

operací s uivem. Pestože tyto operace i postupy jsou esenciální souástí každého 

školního poznávání, uitelm jde primárn o vyuovanou látku. 

Mžeme to doložit i úvahami respondentek o propojování instrument 

s vyuovacími pedmty. V ad pípad je vztahovaly ne k podpoe kognitivních 

operací, ale k posílení uiva, které z nárok osnov musejí žákm pedat (viz kategorii 

C2a; ve výrocích, které na ukázku uvádíme jde nap. o grafomotorickou prpravu 

a o slovní zásobu k tématu rodina: … nejvíc asi v tý prvouce, protože tam se probírá, 

že jo rodina, tam jsou ty Vztahy rodinný (název instrumentu ze sady FIE II-pozn. LM), 

takže tam bych ekla, že je to upln tomu nastavený; EI/5, píloha I, s. 205 / Spojování 

bod to je zase matematika i ten nácvik toho psaní, tam se to dá využít; EI/9, píloha I, 

s. 216). V podstat pouze tam, kde se obsah uiva s kognitivními postupy tém 
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pekrývá, tj. v matematice, vidly naše respondentky schdnjší cestu k uplatnní úkol 

z instrument v pímé kombinaci s uivem. Vyzdvihovaly zejména Uspoádání bod, 

kde je blízkost s uivem matematiky daná zamením instrumentu na základní 

geometrické tvary (Teba vyvození toho tverce, no ten zaátek, nco z tch Bod (...) 

to by snad ješt šlo. EI/5, píloha I, s. 204) / Když budu mluvit o tom Spojování bod, 

(…) vzhledem k tomu, že se mluvilo o obrazcích pedevším, tak si myslím, že do té 

matematiky to jde asi zapojit nejlíp, no ale ty ostatní, no já nevim; EI/8, píloha I, 

s. 214). Vezmeme-li tyto výpovdi z pohledu profesní odpovdnosti, pak pedstavují 

pedagogicky naprosto korektní postoj, nebo pro uitele musí být „figurou“ obsah, 

který je vázaný na pedmt poznávání (domain-specific) a „pozadím“ psychické funkce 

a kognitivní dovednosti. Tento fakt se promítá i do našich výzkumných výsledk. 

Hovoí pro nj zjištní, že Instrumentální obohacování není uiteli píliš oceováno 

jako materiál umožující práci s kognitivními operacemi v jejich „isté“ podob nebo 

jako nástroj piblížení se kognitivním funkcím žák, ale pedevším „pouze“ jako 

program, jež pozitivn ovlivuje nkteré souásti jejich profesního pístupu. 

Ke shora položené otázce nás z tohoto pohledu napadá, že akoli je vysoce 

pravdpodobné, že kognitivní dovednosti vyuovat lze a lze je i do znané míry 

oddlovat od obsahu vázaného na konkrétní poznatky (pedmtov nespecifické 

materiály Instrumentálního obohacování jsou toho dokladem), je to cesta blížící se spíš 

práci psycholog než uitel. Když navíc pohlédneme na popis podmínek, 

jež respondentky našeho výzkumu vidly jako pro práci s Instrumentálním 

obohacováním nutné (samostatná lekce s malou skupinou dtí), získáváme opt obraz 

pipomínající více psychologické sezení, než práci uitele v bžné škole. Ostatn 

Instrumentální obohacování bylo koncipováno jako psychologický intervenní nástroj 
pro zmírování kognitivních deficit. 

Pro závry našeho výzkumu z ní ovšem vyplývá, že Feuersteinv program 

se z pohledu uitel nejeví jako pímý nástroj obohacení jejich práce, ale spíše jako 

nástroj nepímého vlivu, psobící zejména na nkteré jejich pedagogické dovednosti, 

didaktické postupy, pozitivn ovlivující jejich pohled na schopnosti žák 

a prohlubující reflexi vlastního myšlení. 
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ZÁVR 

Pvodním zámrem výzkumného projektu pedstavovaného v této práci bylo 

popsat efekty, jež u uitel vyvolává kognitivn stimulaní program Instrumentální 

obohacování Reuvena Feuersteina. Podmínky výzkumného terénu nás pi plánování 

designu projektu pimly k ad kompromis, pesto se však domníváme, že se nám 

podailo pvodní cíl naplnit a efektm Instrumentálního obohacování u uitel 

se piblížit. 

Abychom tento program mohli posuzovat ve vztahu ke škole a školnímu 

vyuování, snažili jsme se v teoretické ásti pomrn detailn ozejmit jeho obsahovou 

podstatu a vnovali jsme se podrobn Feuersteinovu teoretickému systému. Ústední 

téma Feuersteinova vdeckého zájmu, vztah vývoje a uení, jsme probírali v komparaci 

s názory dalších dvou významných autor – J. Piageta a zejména L. S. Vygotského. 

Prostednictvím analýz rozhovor s uitelkami, v pevážné vtšin z prvního 

stupn bžných základních škol, ze kterých jsme sestavili experimentální skupinu (n=9), 

se nám podailo odhalit nkolik rovin, v nichž tyto respondentky reflektovaly, 

že je zkušenost s Feuersteinovým programem ovlivnila. Abychom tyto vlivy odlišili 

od specifických efekt programu, projevujících se psobením na kognitivní funkce, 

nazvali jsme je efekty nespecifickými. V našich zjištních se ukázalo, že nabývají 

pedevším podobu sebereflexe na úrovni osobní i profesní. 

Z názor na Instrumentální obohacování ve vztahu ke škole jsme dospli k obrazu 

znan limitovaného prostoru, kde se tento psychologický intervenní nástroj rozvoje 

kognitivních funkcí mže s bžným vyuováním na základní škole setkávat. Obtížnost 

nebo pesnji netypinost pojímat myšlení jako samostatný pedmt vyuování 

(což Instrumentální obohacování vyžaduje) dokládají i komparace rozhovor mezi 

experimentální a kontrolní skupinou (n=6). V hrubých rysech jsme z nich získali pohled 

na práci s myšlením ve vyuování jako na aktivitu všudypítomnou, avšak didakticky 

netematizovanou. 

Výsledky uskutenného výzkumu nás tak dovedly k závrm hodnotícím 

Instrumentální obohacování ze dvou úhl pohledu: 

1) z hlediska jeho vlivu na uitele; 
2) z hlediska jeho vztahu ke školnímu vyuování. 

V prvním pípad jde o závr, který jsme formulovali již v rámci diskuse: 

z pohledu uitel se Instrumentální obohacování nejeví jako pímý nástroj obohacení 
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jejich práce, ale spíše jej oceují jako nástroj nepímého vlivu. Zkušenost s ním 

hodnotí kladn, vnímají ji jako zážitek podncující reflexi vlastního myšlení 
a vyuování a pinášející jim prožitek pozitivního vlivu na nkteré jejich pedagogické 

dovednosti, didaktické postupy a pohled na schopnosti žák. 

Druhý závr se týká implementace Instrumentálního obohacování do školního 

kurikula. V našich zjištních se totiž ukazuje, že tento program ve vztahu ke škole 
v sob nese nkteré systémov problematické prvky. Spoívají ve dvou rovinách: 

1) v rovin organizaní, 2) v rovin obsahové. 

Pekonání organizaních nárok (samostatné lekce, snížený poet dtí ve tíd, 

nákup pracovních materiál, supervizní konzultace atd.) považujeme za mnohem snáze 

pekonatelné, než obtíže plynoucí ze samotné obsahové povahy programu. Upozornili 

jsme na n v diskusi, když jsme hovoili o povaze instrument, která je souasn 

content-free (ve smyslu školního uiva) i content-full (ve smyslu psychologickém, 

z hlediska práce s kognitivními funkcemi). Instrumentální obohacování se svou 

obsahovou náplní, až na nkteré výjimky, míjí s profesním zamením uitel. 

Spatujeme v tom píiny, pro se v jejich reflexích ukazuje tento program ve vztahu 

k vyuování v mnoha smrech problematicky. 

Nechceme ale, aby tato práce vyznla tak, že není vhodné Instrumentální 

obohacování pinášet do škol. Jsme naopak pesvdeni, že znalost Feuersteinovy teorie 

a jejích aplikaních podob mže být pro uitele dležitým, cenným pínosem. O jeho 

užitenosti pro uitele nakonec hovoí i naše výzkumná zjištní. Chceme jen opakovan 

upozornit, že jde o nástroj primárn psychologický, z ehož pro jeho implementaci 

do vyuování v bžných školách plyne ada problematických aspekt. Je dobré 

si je uvdomit a pedem je ve vztahu ke konkrétním podmínkám školy, uitel i žák, 

zvážit. Jednou z cest k pekonání shora popsaných obtíží mže být píprava uitel 

zamená nejen na práci s metodou jako takovou, ale zohledující i vazbu instrument 

ke školnímu uivu. Souasn, v zájmu efektivity práce s Instrumentálním 

obohacováním, vidíme jako velmi odvodnný požadavek brát v potaz organizaní 

zásady jeho praktické aplikace doporuované autory. 
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POZNÁMKY 

Kapitola 1 
 

1) Program Zaít spolu (ZaS, mezinárodním názvem Step by Step) je v eské republice 
znám od roku 1994. Jde o vzdlávací program uplatující se v praxi mateských škol 
a na 1. stupni základních škol. Ve svých východiscích navazuje na myšlenky pedagogického 
konstruktivismu, zdrazuje individuální pístup k dítti, partnerství školy a rodiny, prosazuje 
inkluzi dtí se speciálními potebami, klade draz na aktivní a samostatné uení, využívá prvky 
kooperativního a projektového vyuování. (www.sbscr.cz) 

2) tením a psaním ke kritickému myšlení (Reading and Writing for Critical Thinking – 
RWCT): tento program je u nás znám od roku 1997. Podobn jako ZaS reprezentuje pedagogiku 
orientovanou na dít a snaží se v praxi realizovat pedagogický konstruktivismus, avšak 
se zvláštním drazem na psaní jako nástroj myšlení a uení. Jádrem tohoto programu 
je tífázový model procesu uení, pro njž je vypracován ucelený a provázaný systém strategií 
a metod výuky. Program je uren pro všechny stupn škol, vetn vysokých. Pstuje zejména 
tyto kvality žákova uení a osobnosti: aktivizaci žák, celoživotní uení, schopnost vyjadování, 
utváení názoru a argumentace pro nj, rozvoj tenáství, kritickou práci s informacemi. 
(www.kritickemysleni.cz) 

3) Projektové vyuování je pedagogický pístup, který uitelm nabízí velmi pestrou 
škálu nástroj i variant jeho realizace. Jde o pístup, kdy žáci vtšinou skupinov pracují 
na zadaném komplexním tématu (projektu), který je interdisciplinární, vede k tomu, aby jej žáci 
zkoumali z rzných úhl pohledu, nacházeli jeho pesah do praktického života, osvojovali 
si prostednictvím nj nové teoretické poznatky a v neposlední ad se též uili vzájemné 
spolupráci. (blíže viz nap.: Valenta a kol. 1993) 

4) Kooperativní uení stojí na myšlence symbiózy sociálních dovedností a poznávacích 
proces. Jeho podstata spoívá v tom, že prostednictvím kooperace s druhými mohou být 
podporovány a rozvíjeny i kognitivní dovednosti. Prostednictvím spolupráce a rozvíjení 
sociálního kontaktu se tak dít uí nap. strukturovanji pemýšlet, utídit si své vdomosti 
i osvojit si nové znalosti. U nás je implementace myšlenek kooperativního uení do výuky 
spojeno zejména se jménem a pracemi Kasíkové (1997, 2001). 

5) Jako zastešující oznaení pro celou problematiku provázanosti myšlení a uení 
je ale astji používána verze kratší, tj. pouze thinking skills. Dovednosti myslet jsou 
ale chápány široce a zabývají se i uením, ve smyslu, jak prostednictvím rozvoje myšlení 
zlepšovat schopnost dtí uit se efektivnji. 

6) James Flavell, kterému bývá pipisováno autorství pojmu metakognice, 
ji do odborného svta uvedl tmito slovy: „Metacognition refers to one’s knowledge concerning 
one’s own cognitive processes and products or anything related to them...For example, I am 
engaging in metacognition (metamemory, metalearning, metaattention, metalanguage, 
or whatever) if I notice that I am having more trouble learning A than B; if it strikes me that 
I should double-check C before accepting it as a fact;...if I sense that I had better make a note 
of D because I may forget it; ...Metacognition refers, among other things, to the active 
monitoring and consequent regulation and orchestration of these processes...usually 
in the service of some concrete goal or objective.” (Flavell 1976, s. 232) 

7) Prekoncepty, nkdy také spontánní, mylné nebo naivní koncepty, je oznaení 
pro komplexní pedstavy a pojetí rzných jev, jež si žák utvoil na základ svých zkušeností, 
zážitk i informací, kterých se mu v život dostalo. 

8) Vyššími psychickými funkcemi jsou ve Vygotského pojetí takové kognitivní funkce, 
které se utváejí psobením sociokulturních medianích proces. Odlišují se tím od nižších 
psychických funkcí, které v psychice lovka mají naturální, kulturn neopracovanou podobu. 
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9) Apprenticeship a guided participation – je obtížné najít pro tyto pojmy vhodný eský 
ekvivalent, proto je v textu uvádíme v anglickém originále. V pípad pojmu apprenticeship 
mžeme hovoit o uení se prostednictvím praktického uovství. Rogoffová (1990) 
jej popisuje jako zdroj kognitivního vývoje. Jde o sociáln zakotvenou aktivitu, která 
se odehrává prostednictvím ízené participace (guided participation), tj. vedené aktivní úasti 
na život v rzných sociálnkulturních komunitách. 

10) Filozofie pro dti (Philosophy for children, P4C) je program pro rozvoj dovedností 
myslet, který uitelm i vychovatelm dává možnost rozvíjet myšlení dtí specifickým, 
filozofickým zpsobem. Mla by dti pipravovat zejména na to, aby pozdji dovedly využívat 
kritické myšlení v rámci rzných obor (Májová 2005). Lipman vidí ve filozofii nejvhodnjší 
cestu pro rozvoj kritického a nezávislého myšlení, nebo klást otázky a zamstnávat mysl je 
práv tradiní úlohou filozofie. 

 
Kapitola 2 
 

11) Odkazujeme se zde na tyi rozhovory Reuvena Feuersteina s Ruth Burgess 
provedené v prbhu roku 1994 a dále na dv písemná interview z téhož roku (vše publikováno 
v rámci stat Burgess 2000). 

12) V souasné dob prezentují internetové stránky www.icelp.org sí 79 mezinárodních 
výcvikových center ve 24 zemích svta. 

13) Termín instrument vystihuje skutenost, že pracovní sešity samy o sob nejsou 
nositeli procesu poznání, ale slouží mu pouze jako nástroje. Pramení odtud i název programu. 

14) Peklady anglických názv pro jednotlivé instrumenty pejímáme z webových 
stránek eského autorizovaného výcvikového centra COGITO (www.centrum-cogito.cz). 
Autorkou tchto peklad je V. Pokorná. Jejím dílem je též znní eské verze celého 
Instrumentálního obohacování. 

15) Kurzy výcvikových center se v rzných zemích svou formou i obsahovou strukturou 
liší. Organizací ICELP jsou dána obecná pravidla týkající se nap. doporuení pro poadí 
probíraných instrument nebo minimálního potu hodinové dotace, kterou musí výuka všech 14 
instrument standardní sady splovat. Konkrétní podoba kurzu – azení jednotlivých 
instrument, poet hodin jim vnovaných, kombinace teoretické a praktické výuky, je ale 
v zásad na rozhodnutí lektora. V eské republice je zatím jedinou lektorkou, která 
má oprávnní seznamovat veejnost s Instrumentálním obohacováním formou kurz, Vra 
Pokorná. Její kurzy jsou rozdleny do tí blok oznaovaných FIE I, FIE II a FIE III (viz tab. 2) 
a probíhají až na výjimky, jako dvoutýdenní intenzivní školení. asová dotace jednoho bloku je 
80 vyuovacích hodin. Pro srovnání, nap. v Anglii probíhají tyto kurzy vtšinou jako 
víkendová setkání. Probírané instrumenty jsou zde rozdleny pouze do dvou blok, z nichž 
obma je vnováno 8-10 dní. Anglický blok FIE I zahrnuje seznámení se sedmi instrumenty 
(Uspoádání bod, Orientace v prostoru I a II, Porovnávání, Kategorizace, Analytické vnímání, 
Ilustrace). V bloku FIE II se pak probírá zbylých sedm instrument (Instrukce, Rodinné vztahy, 
Vztahy v ase, íselné ady, Sylogismy, Tranzitivní vztahy, Vzory ze šablon). 
(www.feuersteintraining.co.uk) 

16) V pvodní publikaci o Instrumentálním obohacování z roku 1980 uvádí Feuerstein 
u Orientace v prostoru ti po sob následující, nároností odstupované pracovní sešity. 
V souasné dob ale existuje pouze Orientace v prostoru I a II. Druhý sešit obsahuje úkoly, 
které pvodn byly v díle tetím. Úkoly z dívjšího druhého dílu se v pepracované podob 
staly souástí Orientace v prostoru pro pedškoláky. 

17) První kurz FIE – základní II je u nás dle informací na webových stránkách COGITA 
plánován na podzim 2011. 
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Kapitola 3 
 

18) Výpoet rozmrového efektu (effect size) se využívá pro hodnocení rozdíl mezi 
stedními hodnotami. Vyjaduje nakolik se prmry (nap. mení ped intervencí 
a po intervenci) od sebe odlišují. Jeho velikost se vyjaduje statistikou d. Pro rozdíl mezi dvma 
prmry se rozmrový efekt poítá podle vzorce: 

d = 
sp

21

s
xx −

 

1x  a 2x  jsou porovnávané prmry a ssp je spolená smrodatná odchylka pro oba 
porovnávané soubory. Rozdíly mezi soubory se pokládají za malé pro hodnoty d okolo 0,2, 
za stední pro hodnoty pibližn 0,5 a vysoké pro d zhruba 0,8. (Cohen, 1988) 
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