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Abstract in English 

 

This thesis presents and discusses theoretical roots and background of Instrumental 

Enrichment. Reuven Feuerstein’s Instrumental Enrichment was originally designed to 

overcome cognitive difficulties of culturally different children and adults in after second war 

Israel. Today this program is used all over the world in wide educational contexts. We 

introduce this program as a part of large body of research and knowledge in so called 

“thinking skills” domain too. This thesis also presents data from one year evaluation of this 

program as a tool for improving cognitive abilities and thinking skills of culturally and 

socially disadvantaged children in Czech primary school. 

Research design or our study refers to pilot (never published) evaluation study of 

Instrumental Enrichment in Czech Republic. It was prepared as a comparative, pre-post 

experimental design. We were interested in differences between experimental and control 

groups in performance on assessment battery before and after intervention. Assessment 

battery consisted of measures of cognitive abilities and IQ, school attainment tests and 

measures of self-esteem. For qualitative analyses we included diary of Instrumental 

Enrichment’s lecturer and some tests from the assessment battery too. 
 

Data from both experimental (N=9, aged between 9 and 11) and matched control 

group (N=9) were analyzed using a nonparametric Mann-Whitney test. For assessing 

measure of effect of our intervention, we were comparing effect sizes of both groups 

performance on assessment battery. Analyses revealed significant differences in performance 

on reading fluency test and Rey-Osterrieth Figure in favor of experimental group. Effect sizes 

for experimental group were large in tests of cognitive abilities and nonverbal IQ. Positive 

effect of training was also demonstrated at the level of improvements of children’s behavior 

in the classroom, learning and problem solving strategies. 

Discussion of results links our study to research experience from Israel, United States 

and Great Britain. The most important question for future research arises from discrimination 

between two different levels of Instrumental enrichment evaluation – evaluation of this 

program itself and evaluation of curriculum intervention with Instrumental Enrichment. 
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1. Úvod 

 

Instrumentální obohacování představuje bezpochyby jeden z nejzajímavějších počinů 

pedagogické psychologie druhé poloviny dvacátého století. Dnes jej používají učitelé i 

psychologové prakticky na celém světě; má své skalní příznivce a věrné obhájce, stejně jako 

vytrvalé odpůrce a neoblomné kritiky. Je neustále předmětem výzkumného zájmu, ač od 

doby svého vzniku prošlo minimální revizí. 
 

V České republice se tento intervenční program pro rozvoj kognitivních dovedností 

poprvé objevil na začátku devadesátých let dvacátého století. Jeho představení na Katedře 

pedagogické a školní psychologie PedF UK v Praze iniciovalo pilotní studii jeho efektu pro 

nápravu výukových obtíží žáků základní školy, ale především probudilo zájem o jeho 

adaptaci v českém prostředí. Základní části toho instrumentu jsou přístupné laické i odborné 

veřejnosti v České republice od roku 2000. První pilotní studie efektu IO nebyla bohužel 

nikdy v celé šíři publikována; většina prvních českých publikací se zaměřovala na strukturu 

tohoto programu, popis jednotlivých jeho částí a jen v minimální míře seznamovala s jeho 

teoretickými východisky. 
 

Tuto práci inicioval zájem o Instrumentální obohacování jako o potenciální nástroj 

řešení výukových a adaptačních obtíží romských a sociálně slabých dětí v české škole. Za 

podpory Centra pro výzkum vývoje osobnosti a etnicity při Fakultě humanitních studií UK 

v Praze a v přímé návaznosti na pilotní českou studii s Instrumentálním obohacováním 

z devadesátých let dvacátého  století  byl  připraven  výzkumný  projekt, jehož  průběh 
 
a výsledky tato práce představuje. 
 

Výzkumný zájem o Instrumentální obohacování nás vedl ke studiu jeho teoretického 

zázemí, historických souvislostí jeho vzniku, badatelských počinů, které stály u jeho zrodu a 

pochopitelně i ke studiu publikací z výzkumu, který sledoval efekty Instrumentálního 

obohacování v podobných nebo alespoň blízkých podmínkách situaci našeho výzkumného 

projektu. Literární zdroje pro vypracování tohoto textu tak téměř výhradně těží z literatury 

anglické, neboť právě v tomto jazyce existuje drtivá většina textů zaměřených na uvedená 

témata. 
 

Studium publikací k tématu evaluace Instrumentálního obohacování a mapování 

aktuální situace v oblasti výzkumu efektu Instrumentálního obohacování nás také dovedlo k 

zájmu o téma dovedností myslet. Pojmový rámec dovedností myslet umožňuje chápat 

Instrumentální obohacování v širších a výzkumně velmi bohatých souvislostech. Ukazuje 
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totiž Instrumentální obohacování jako jeden z mnoha badatelských počinů cílených na 

systematický rozvoj myšlení a kognitivních funkcí člověka. V této souvislosti se také 

Instrumentální obohacování a zejména jeho teoretická východiska vynořují jako jeden z 

nejkvalitnějších produktů svého druhu a jako dosud bohužel nedoceněné vodítko pro 

jakékoliv intervence cílené na zbohacování kognitivních funkcí člověka a také jako vodítko 

pro systematikou práci s jedinci z kulturně odlišného prostředí v institucích majoritní 

společnosti. 
 

Struktura předkládané práce se bude dotýkat všech výše zmíněných témat. Nejprve 

čtenáři představíme pojmový rámec dovedností myslet a také základní modely výuky 

dovedností myslet. Třetí, nejrozsáhlejší kapitola tohoto textu, se obrací k teoretickým 

východiskům Instrumentálního obohacování a představuje zkušenosti z výzkumných studií 

efektu Instrumentálního obohacování. Čtvrtá kapitola se zaměřuje na publikaci vlastního 

výzkumu této disertační práce. Výsledky výzkumu diskutujeme v návaznosti na obsah 

předchozích, teoretických kapitol. 
 

V závěru této práce nabízíme shrnutí klíčových témat, které tato práce přináší a 

obracíme pozornost především k otázkám budoucího výzkumu v oblasti evaluace 

Instrumentálního obohacování a jeho teoretických východisek. 
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2. Dovednosti myslet – výchozí interpretační rámec 
 
 

Přibližně od sedmdesátých let XX. století se v anglické odborné literatuře objevuje 

téma, pro které se ustálilo označení „dovednosti myslet“. Je obtížené sledovat jednoznačnou 

linii teoretických východisek a indicií zrodu tohoto tématu. Dalo by se říci, že se jeho 

opodstatnění a závažnost začala postupně vynořovat v souvislosti s plíživými, ale velmi 

závažnými proměnami světa, ve kterém žijeme, a ve spojení s důsledky jaké tyto proměny 

přinášejí v oblasti výuky a vzdělávání. Výstižně to vystihuje citace z předmluvy k jedné z 

nejvýznamnějších knih z oblasti dovedností myslet: 
 

Our world has shifted away from industrial model of society to learning 

society... from a linear to a complex and chaotic world view. These changes 

require education to develop individuals with the knowledge, problem solving 

skills, cognitive processes, intellectual dispositions, and habits if mind 

necessary to engage lifelong learning. Students... must come fully equipped 

with skills that enable them to think for themselves and be self-initiating, self-

modifying and self-directing. Thy must acquire the capacity to learn and 

change consciously, continuously and quickly... (A. Costa v předmluvě ke 

třetímu vydání knihy Developing Minds, 2001, str. xv) 

 

Velmi pravděpodobně se pojem dovednosti myslet poprvé objevil ve Spojených 

státech amerických. Jak se v dalším textu budeme snažit ukázat, zrod pojmového rámce 

dovedností myslet přímo reflektoval širší společensko-politické dění, resp. jeho dopady v 

oblasti výchovy a vzdělávání. Toto dění doslova amplifikovalo již dávno existující otázky, 

ukázalo je v nových souvislostech a ve službě novým cílům. V tomto teoretickém rámci 

usilujeme zkoumat povahu myšlení, uvažovat o zákonitostech jeho ontogenetického vývoje a 

podmínkách jeho optimálního rozvoje, … usilujeme také hledat definici myšlení ve vztahu k 

jiným lidským činnostem, zejména pak k učení. To vše jistě nejsou v psychologii nová 

témata. Nová není ani idea výuky myšlení nebo jeho rozvoje skrze určité formy výuky. Co 

ale je nové, je 
 

1. snaha hledat a vytvářet konkrétní postupy podložené smysluplnou teoretickou 

argumentací pro systematickou výuku myšlení  

2. shromažďovat poznatky z psychologického a pedagogického výzkumu, které činí 

ideu výuky myšlení realitou a ukazují její možnosti i limity.  
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Pokud bychom měli uvažovat ve smyslu vývoje psychologického myšlení a snažili se 

někam pojmový rámec dovedností myslet umístit, pak bychom pravděpodobně mohli 

identifikovat 4 oblasti psychologického výzkumu, které lze považovat za antecedenty či 

klíčové inspirace tohoto teoretického rámce: 
 

1. sílící kritika tradičních forem chápání a testování inteligence a příklon k tzv. 

kognitivnímu a dynamickému vyšetřování (např. Feuerstein 1980, Sternberg 1987, 

Kozulin a kol. 2003).  
 

2. sociokulturní přístup a kulturně historický přístup ke studiu poznávacích funkcí 

(především Vygotský, Lurija, Bruner)  
 

3. studium vývoje kognitivních funkcí a konstruktivismus (především Piaget a jeho žáci)  
 

4. studium konkrétních poznávacích funkcí, myšlení a řešení problémových situací 

(metakognice, plánování a řešení problémových situací, mentální reprezentace…)  
 

Současný výzkum a publikace v oblasti dovedností myslet představuje velmi 

rozsáhlou a bohatou oblast ( viz také Málková, Májová in prep). Nejvíce se pravděpodobně 

pracuje s reflexí prvních dvou z uvedených oblastí inspirace. Je zřetelný i silný odklon od 

ryze psychologického způsobu zpracování tématu (což by mohl reprezentovat např. Shayer, 

Beasley 1987 nebo v některých pracích i Kozulin) ke stále více pedagogickému až 

didaktickému (silně to reflektuje např. kniha Burden, Williams 1998, nebo sborník Costa 

2001). V důsledku toho se převážná většina publikací z oblasti dovedností myslet věnuje 

rozpracování již existujících teoretických systémů a evaluaci stávajících programů nebo 

metodických postupů pro rozvoj dovedností myslet. Jen velmi málo se objevují studie, ve 

kterých je možné nacházet odpovědi na otázky klíčového charakteru – tj. například které 

kognitivní dovednosti lze označit za dovednosti myslet, jaké kognitivní procesy existující 

programy pro rozvoj dovedností myslet skutečně rozvíjí apod. ( lze sledovat např. v textech 

Shayer a Beasley 1987, Moseley a kol 2004). Jak ukáže i další text této práce, nejvíce – a to 

možná už od počátku zrodu pojmového rámce dovedností myslet - odborníky stále 

zaměstnává otázka evaluací postupů, metod a programů, které dle svých autorů mají rozvíjet 

myšlení člověka. 
 

Jedním z cílů překládané práce je rozbor přínosu a rizik implementace jednoho z 

programů pro rozvoj dovedností myslet, Instrumentálního obohacování R. Feuersteina; A to 

ve zcela specifickém edukativním rámci: při práci se sociálně a kulturně znevýhodněnými 

dětmi. I námi realizovaný výzkum tedy lze považovat za součást (v zahraničí ) velmi 

rozsáhlého korpusu evaluačních studií programů pro rozvoj dovedností myslet. Je naším 

cílem mimo jiné také přispět k diskusi o oprávněnosti a smysluplnosti těchto evaluačních 
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studií a především o limitech, jaké představují zejména metodologická východiska 

evaluačních studií programů určených k rozvoji dovedností myslet. 
 

V českém prostředí se Instrumentální obohacování (dále také IO) užívá prakticky od 

roku 1997 (detailně viz kap.3.4.). Lze říci, že v české literatuře již existuje poměrně dost 

publikací věnovaných tomuto programu (např. Hadj Moussová 1996, Vágnerová 1996, 

Pokorná 2001, Málková 2005, Málková 2006, Málková 2006a, Májová 2005, Májová 2006 ). 

Dosavadní české publikace věnované Instrumentálnímu obohacování však velmi sporadicky 

uvádí tento program v širším teoretickém rámci, ve kterém se zpravidla pojednání o tomto 

programu realizuje v literatuře anglické (srov. Hadj Moussová 1996, Pokorná 2001,... oproti 

např. Sternberg 1984, Burden 1987, Blagg 1991). Velmi se tak nedostává prostoru pro 

ucelenou prezentaci všech teoretických východisek tohoto programu s odkazem na původní 

Feuersteinova díla. V této práci proto usilujeme v otázce teoretických východisek programu 

vycházet výhradně z původních Feuersteinových textů (nebo textů jeho pracovní skupiny). 

Zajímat nás pak budou především takové aspekty Feuersteinovy teorie vývoje poznávacích 

funkcí, které mají přímou vazbu na námi realizovanou výzkumnou studii a které mohou 

sloužit jako nosné pro prezentované stanovisko v interpretaci výsledků námi realizované 

studie i stěžejních zahraničních projektů evaluace Instrumentálního obohacování. 
 

Domníváme se, že pro hodnocení efektivity, významu a přínosu jaký může 

Instrumentální obohacování pro pedagogickou psychologii a školní praxi mít, je naprosto 

nezbytné pracovat v širším teoretickém rámci dovedností myslet (thinking skills) a v jeho 

mezích se i pro výklad IO pohybovat ( v náznaku např. Málková, Májová in prep). To je 

důvod, proč v úvodních částech textu věnujeme teoretickému rámci dovedností myslet toliko 

pozornosti. 

 
 
 

2.1. Terminologické vymezení pojmu dovednosti myslet 
 
 

Pro definici pojmu „dovednosti myslet“ přejímáme chápání pojmu „thinking skills“ z 

evropské, anglicky psané literatury. Jak jsme již naznačili výše, v kontextu předkládané práce 

se jedná o pojem klíčového charakteru. Ustálené (v anglické literatuře) pojetí tohoto pojmu v 

sobě zahrnuje základní premisy a teoretický rámec pro určitý způsob nazírání vztahu učitele 

(zkušenějšího dospělého v roli experta), žáka a výukového materiálu v konkrétní učební 

situaci. 
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David Moseley a celý výzkumný tým projektu Learning Skills Development Agency 

z University of Newcastle upon Tyne a University of Sunderland prezentují v publikaci z 

roku 2004 definici pojmu „thinking skills“, která podle našeho názoru nejlépe reflektuje 

současné chápání tohoto pojmu a zároveň jeho vývoj za posledních dvacet let. 

Pojem dovednosti myslet odkazuje na expertivitu, praktické schopnosti či 

obratnost v procesu nebo procesech myšlení (procesech, které se objevují 

spontánně či přirozeně, nebo v procesech, které si osvojujeme učením a v 

praktických činnostech). Zda je nebo není určité myšlení obratné (skilled) 

nelze posuzovat bez znalostí kontextu, ve kterém se toto myšlení utváří, bez 

toho, abychom vzali v potaz i informace o dřívějších zkušenostech jednice 

nebo určité skupiny lidí. (Moseley a kol. str. 6) 

 

Pojem „thinking“ (myšlení) zde odkazuje na vědomý a na konkrétní cíl zaměřený 

proces, jako je např. formování pojmů, plánování co a jak říci, představování si nějakých 

situací, řešení problémů, zvažování různých možností řešení, rozhodování, usuzování, 

vyváření nových perspektiv rozumění danému problému. 
 

Pojem „skill“ (dovednost) zde chápeme ve významu expertivity, praktické dovednosti 

nebo obratnosti v nějaké konkrétní činnosti. Dovednost zde také odkazuje na to, co člověk 

musí vědět a co musí být schopen dělat, aby dokázal úspěšně vyřešit konkrétní úkol. Oproti 

velmi blízkému pojmu schopnost navrhuje Moseley a kol. (tamtéž) chápat dovednost jako 

pojem odkazující na spíše konkrétní (specific) než na obecné oblasti výkonu. Může se zdát, 

že používat pojem „dovednost“ ve spojení s pojmem „myšlení“, kdy vlastně hovoříme o 

rozličných mentálních procesech podílejících se na myšlení, nedává smysl. McGuinness 

(1999, str. 4-5.) v této souvislosti proto upozorňuje, že pojem „thinking skills“ je vhodné 

chápat spíše jako „metaforu“. Spojení těchto dvou pojmů pak ve svém důsledku znamená 

zdůraznění dvou velmi významných myšlenek: 
 

1) Ve smyslu dotazování se po podstatě myšlení staví tato metafora 

myšlení blíže k pozici „vědět jak“ (knowing how) než k pozici „vědět 

co“ (knowing that).  

2) Předjímá možnost využívat poznatky z oblasti učení se konkrétním 

dovednostem i do oblasti rozvíjení myšlení. Psychologické výzkumy 

vývoje poznávacích funkcí a myšlení stále častěji přiznávají význam 

charakteristickým znakům situací, které se původně spojovaly spíše s 

rozvojem klasických dovedností – např. Rogoff 1990).  
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Je velmi obtížné skutečně jmenovat vše, co pojem dovednosti myslet pokrývá. 

Moseleyho definice odkazuje na proces myšlení jako celek, na provázanost různých procesů, 

které lidské myšlení utvářejí. Lipman (2003, str. 162) považuje pojem thinking skills za 

„catchal phrase“. Uvádí dlouhý odstavec příkladů toho, co pojem thinking skills může 

zahrnovat, a upozorňuje, že pojem dovednosti myslet může pokrývat soubor dovedností na 

jedné straně velmi specifických , na straně druhé velmi obecných… 
 

… it ranges… from the capacity to decompose a whole into parts to the 

capacity to assemble random words or things to make them well-fitting parts 

of a whole, the ability to explain how a situation may have come about to the 

ability to foretell how a process will likely eventuate, from a proficiency in 

noting dissimilarities to a proficiency in discerning uniformities to 

uniqueness, from a facility in justifying beliefs through persuasive reason and 

valid arguments to a facility in generating ideas and developing 

concepts…..from the capacity to solve problems to the capacity circumvent 

problems or forestall their emergence, from the ability to evaluate to the 

ability to reenact…“ Liman (2003, str. 162) 

 

Kompletní výčet dovedností myslet je nutně nemožný. Každá intelektová lidská 

činnost je svým způsobem velmi individuální a v závislosti na jejím cíli, předmětu, aktérech a 

kulturním i sociálním kontextu její realizace bude vždy vyžadovat součinnost a souhru 

odlišného souboru dovedností (jak Liman výstižně uvádí…“differently sequenced, 

synchronized, and orchestrated skills“; tamtéž). Takovéto chápání dovedností myslet pak 

pochopitelně akceptuje element značné proměnlivosti souboru dovedností, které konkrétní 

intelektuální činnost konkrétního člověka jako příslušníka určité sociální skupiny a kultury 

vyžaduje v určitém časovém (ve smyslu historickém) rámci. 
 

Na druhou stranu, široce formulované vymezení pojmu dovednosti myslet 

znemožňuje jeho operacionalizaci a jasnou odpověď na otázku, jak vyučovat dovednosti 

myslet. 
 

Pozoruhodnou snahu stávající modely a přístupy ke studiu a výuce dovedností myslet 

systematizovat a strukturovat nabízí již zmiňovaní Moseley a kol. 2004. Navrhují uspořádat 

všechny teoretické přístupy ke studiu dovedností myslet do „rámců“ (frameworks). 

Identifikují v současné literatuře celkem 55 takových rámců (odkazují na ně např. na 

www.ncl.ac.uk/ecls/abut/resource/thinking.html; citováno 17.5. 2004). 35 z těchto rámců 
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podrobili Moseley a kol. detailní analýze a rozčlenili je do 4 tematických „rodin“ (families, 

family groups; Moseley a kol. 2004, str. 9)
1
: 

 
- Všeumělové (modely a teorie osobnosti, myšlení a učení), „All 

embracing family“  

- Designéři (modely a teorie vzdělávacího designu), „Designer family“  
 

- Strukturalisté „Higher-order family“  
 

- Kognitivisté (modely a teorie kognitivní struktury a/nebo kognitivního 

vývoje), „Intellect family“  

Domníváme se, že studie Moseleyho a jeho kolegů je svým obsahem ojedinělá. Nejen 

že vkládá do velmi bohatého a v současné době stále více se rozšiřujícího rámce dovedností 

myslet strukturu, ale také umožňuje přemosťovat terminologické obtíže, které se objevují 

především v důsledku odlišného počátečního vývoje pojmového rámce dovedností myslet ve 

Spojených státech amerických a ve Velké Británii ( viz také další text v této kapitole). 
 

Ve vztahu k pojmu dovednosti myslet je třeba učinit ještě jednu důležitou 

terminologickou poznámku. Pojem thinking skills, je v americké literatuře velmi často 

zaměňován s pojmem „critical thinking“. V anglické literatuře se ale o „critical thinking“ 

(kritickém myšlení) hovoří jako o jednom z typů myšlení (vedle například kreativního 

myšlení nebo metakognice), které mají programy pro rozvoj dovedností myslet rozvíjet (viz 

např. Moseley a kol. str. 7). Pojem kritické myšlení se objevuje i v českém prostředí. 

Nejčastěji v souvislosti s činností občanského sdružení Kritické myšlení 

(www.kritickemysleni.cz ). Pojem kritické myšlení zde reflektuje anglické chápání pojmu, tj. 

jako jednu z oblastí spadající do teoretického rámce dovedností myslet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 Pro názvy rodin volíme velmi volný překlad, originální označení je uvedeno v uvozovkách. 
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2.2. Vznik a vývoj pojmového rámce dovedností myslet 
 

2.2.1. Pittsburská konference 
 
 

Jak jsme již naznačili v úvodním textu, zrod pojmového rámce dovedností myslet lze 

do značné míry považovat za jakési vyústění déletrvajících celospolečenských změn, a 

důsledků těchto změn v oblasti (především primárního) vzdělávání. První zemí, kde se otázky 

později pak otvírající cestu pojmovému rámci dovedností myslet objevily, byly Spojené státy 

americké. Velmi rychle se tato diskuse přenesla do Velké Británie a odtud pak postupně do 

dalších evropských zemí. 
 

Matthew Liman, současný americký filosof a teoretik vzdělávací praxe ve své knize 

Thinking in Education (2003, str. 28, viz také Málková 2004a) identifikuje dva klíčové 

momenty zrodu teoretického rámce dovedností myslet a otázky jejich výuky. 
 

Jako první popisuje průběh „krize“ stávajícího edukativního systému ve Spojených 

státech amerických 80. let dvacátého století. Především s odkazem na působení Williama 

Bennetta a Chestera Finna hovoří o vlně kritiky stávajících vzdělávacích institucí a jejich 

činnosti. Podstatou kritiky Bennettta a jeho týmu bylo konstatování, že americké vzdělávací 

instituce nepracují dobře, protože produkují osoby s minimálními znalostmi nebo se 

znalostmi, které nemají v dalším životě svou uplatnitelnost („nothing worth knowing“). 

Taková kritika pochopitelně vyvolala odezvu na straně učitelů a pedagogických pracovníků a 

probudila rozsáhlou diskusi. Jedním z klíčových argumentů učitelů v této diskusi bylo 

konstatování, že není problém s kvalitou výuky jako takovou, ale s možností činit školní 

znalosti a dovednosti osvojené ve škole pro život v současném světě relevantními.... 
 

We know our subject quite well enough, thank you. But we are today in a 

position of teachers of Latin and Greek a hundred years ago. The times are 

passing us by. Who need to read for meaning and write grammatically in an 

era of MTV? How can histories of Greek and Rome seem relevant to our 

students when their parents don’t bother to vote? It is not we who have lost 

our way but the world we live in... (Lipman 2003, str. 29.) 

 

Výsledkem této diskuse byla identifikace klíčové otázky, kterou je třeba řešit: „great 

bodies of knowledge exist and ... these can be summarized and transmitted to students. The 

controversial issue is... how well the job of transmission is being accomplished. And if it is 

not being done well, why? “(tamtéž). 
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Druhý významný moment zrodu teoretického rámce dovedností myslet představuje 

podle Lipmana činnost National Institute of Education (NIE) v průběhu 70. a 80 let XX. 

století. NIE podporovalo výzkum v pedagogické oblasti. 70. léta byla ve Spojených státech 

ve znamení rozčarování z ortodoxně Piagetovského přístupu ve vzdělávání, znovuobjevení 

děl Vygotského a tvorby J. Brunera. Pojmy jako myšlení, metakognice, kognitivní dovednosti 

apod. se staly rázem téměř magickými. Susan Chipman, Judith Segal a Robert Glasser z NIE, 

uspořádali v roce 1984 v Pittsburgu konferenci, která se stala doslova otevřenou tribunou 

rodící se otázky jak vyučovat dovednosti myslet. Cílem konference bylo „ ...to examine 

educational practices and scientific investigation concerned with student’s abilities to 

understand, reason, solve problems, and to learn“(předmluva ke knize Chipman, Segal, 

Glasser 1985, vol. I.) Pořadatelům se podařilo přizvat k diskusi odborníky z oblasti výzkumu 

kognice, autory programů pro rozvoj kognitivních dovedností a učitele se zájmem o výuku 

kognitivních dovedností. Domníváme se, že Pittsburská konference měla 4 závažné důsledky: 
 

1. Otevřela téma výuky pro rozvoj myšlení - někteří pedagogové a zejména 

zastánci systematické výuky dovedností myslet zdůrazňovali, že stávající výuka na 

školách sice zahrnuje rozvoj myšlení a nějak k němu směřuje, ale že produkuje 

„deficitní“ (z orig. „deficient“, tedy je třeba chápat ve smyslu nedostačující v praxi) 

myšlení a myšlenkové struktury. Shoda panovala v přesvědčení, že je třeba nejen 

vyučovat pro rozvoj myšlení, ale vyučovat pro rozvoj kritického myšlení (Liman 

tamtéž str. 31). Jak jsme již upozornili výše, pojem „critical thinking“ byl ( a mnohdy 

stále je) ve Spojených státech amerických užíván jako synonymum pro pojem 

„thinking skills“ zavedený postupně v návaznosti na dění v USA ve Velké Británii a 

Evropě. Tzv. critical thinking movement (Higgins, Miller 2006) tedy označuje dění v 

návaznosti na Pittsburskou konferenci. Obecně lze další vývoj teoretického rámce 

dovedností myslet přičítat především vlivu tří významných osobností: Reuven 

Feuerstein, Matthew Liman a Edward De Bono. Všichni tito autoři v Pittsburgu 

prezentovali vlastní programy (metodiky) pro rozvoj kognitivních dovedností. 

Feuerstein tehdy hovořil o rozvoji stávajících kognitivních schopností, Liman o 

rozvoji kritického myšlení a Bono o rozvoji tzv. „laterálního myšlení“. Každý z 

uvedených autorů vypracoval vlastní program na základě vlastních teoretických 

východisek. Jak právě otevřené fórum Pittsburské konference ukázalo, i když každý s 

jinou terminologií, pracují všichni na shodném cíli: usilují rozvíjet myšlení dětí nebo 

dospělých pomocí konkrétního metodického nástroje, který 
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navrhují nabízet jako doplněk náplně stávajícího kurikula ve školách. Liman a De 

Bono ovlivnili nejvýrazněji dění ve spojených státech amerických, Feuerstein, i když 

má dodnes v USA četné zastánce, nejvíce ovlivnil právě další dění ve Velké Británii. 
 

2. Vyvolala doslova boom v oblasti výzkumu evaluace programů pro 

rozvoj kognitivních dovedností. Svou zlatou éru si zažily projekty evaluace efektivity 

Feuersteinova Instrumentálního obohacování - ať už ve Spojených státech amerických 

nebo ve Velké Británii, CoRTu Edwarda De Bono nebo Lipmanovy Filosofie pro 

děti). Mělo se za to, že právě některé z již existujících programů je možné s úspěchem 

využívat v běžných školách jako nástroje pro výuku a rozvoj myšlení.  
 

3. Probudila k životu především terminologické diskuse, které dodnes 

neskončily. Pravděpodobně nejvýznamnější otázkou stále zůstává otázka existence či 

neexistence tzv. obecných dovedností myslet. Předkládaná práce neumožňuje svým 

rozsahem, abychom se nastíněnému sporu více věnovali. Jen velmi stručně ale stojí za 

to zmínit, že obhájci pojmu obecné dovednosti myslet jsou také nejčastěji zastánci 

systematické výuky dovedností myslet (viz např. Andrews 1990, Higgins, Baumfield 

1998, De Bono 1985). V doslova opozici se pak nachází autoři (např. Mc Peck 1999 ), 

kteří upozorňují na nejednoznačnost a obtížnou definovatelnost pojmu obecné 

dovednosti myslet a obhajují výuku dovedností myslet (resp. kritického myšlení) jen  
 

v rámci konkrétního výukového předmětu (matematika, atp.). Více se problematice 

stávajících modelů výuky dovedností myslet budeme věnovat v kapitole 2.3.  
 

4. Znovu objevila odborné veřejnosti díla, jejichž autoři upozorňovali na 

nutnost chápat myšlení jako fenomén stojící v samém srdci vzdělávacích počinů a od 

tohoto přesvědčení pak odvozovali potřebu hledat konkrétní formy systematické 

výuky myšlení na školách (Lauren Resnick, Monroe Bardsley, Robert Ennis). V této 

oblasti svou činností nejvíce přispěl právě výše zmiňovaný Matjes Liman.. Jeho dílo 

Thinking in Education je pravděpodobně nejkvalitnější přehledovou studií 

inspiračních zdrojů pozdějšího critical thinking movement.  
 

Je na místě ještě zmínit, že významnou roli v dalších diskusích ve všech zmiňovaných  
 
oblastech a zejména pak v oblasti jmenované pod bodem 2, sehrála činnost redakce časopisu 

Educational Leadership. Editoři tohoto časopisu od roku 1980 až do cca do roku 1985 

(zejména monotematické číslo Educational Leadership 42 (1), September 1984) uveřejňovali 

články k tématu výuky myšlení a dovedností myslet a učinili tak stránky tohoto časopisu 

otevřeným diskusním fórem pro dovednosti myslet a otázky jejich výuky. 
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2.2.2. Dovednosti myslet v Evropě 
 
 

Je zřejmé, že pojmový rámec dovedností myslet má svůj myšlenkový původ ve 

Spojených státech amerických. Do Velké Británie a západní Evropy se velmi záhy dostává ve 

svým způsobem již rozpracovanější podobě a rozvíjí se pak především v otázce výuky 

dovedností myslet. Ryze teoretické otázky o oprávněnosti a významu tohoto teoretického 

rámce se v anglické literatuře např. prakticky vůbec až do konce 80. let dvacátého století 

neobjevují. Příznačná pro Velkou Británii byla velmi intenzivní snaha začít nejvýznamnější 

programy 80. let XX. století pro rozvoj dovedností myslet používat a evaluovat v různých 

edukativních kontextech (Weller, Craft 1983, Shayer, Beasley 1987, pro přehled např. Savell, 

Twohig, Rachford 1986, Burden 1987, Romey, Samuels 2001)… Postupně pak v návaznosti 

na tyto evaluační projekty začaly vznikat nové programy anglických autorů ( Blagg, 

Ballinger, Gardner 1988, Burden, Nichols 2000) Až od konce devadesátých let XX. století 

lze pak v návaznosti na tyto evaluační projekty sledovat snahy pracovat s pojmovým rámcem 

dovedností myslet i na úrovni jakéhosi „předmětného“ hlediska, tj. zpřesňovat terminologii 

dovedností myslet či vytvářet přehledové studie klíčových inspirací tohoto teoretického 

rámce (např. Moseley a kol.2004, McGuinness 1999). 
 

McGuinness a Nisbet (1990) dokonce upozorňují, že Evropa nikdy neprošla tím, co se 

ve Spojených státech amerických dalo označit jako „teaching thinking revolution“ a co jsme 

v úvodu druhé kapitoly popisovali jako doslova celospolečenské hnutí s cílem zlepšit výuku v 

amerických školách. První evropská konference k tématu dovedností myslet proběhla v Paříži 

až v roce 1989 . Tato konference především odkryla chybějící informovanost o tom, co se 

skutečně v tématu dovedností myslet v Evropě dělá. Motivace vytvořit prostor pro prezentace 

výzkumu a praktického užití poznatků z oblasti dovedností myslet v Evropě stála také u 

zrodu Evropské asociace pro výzkum učení a výuky (European Association for Research on 

Learning and Instruction). Podobnou roli, jakou sehrával ve Spojených státech amerických 

Educational Leadership plní v Evropě prakticky dodnes časopis Learning and Instruction, 

který vznikl z podpory výše uvedené asociace. 
 

Vývoj pojmového rámce dovedností myslet v Evropě má své specifika. Ve snaze 

komparovat vývoj pojmového a teoretického rámce dovedností myslet v USA a v Evropě 

například McGuinness a Nisbet (1990, str. 176-178) identifikují jako na obou místech 

uznávaná a existující východiska: modely zpracování informací (information processing), 

modely reprezentace znalostí (knowledge representation) a kognitivních strategií (cognitive 

strategy model). Upozorňují však, že Evropa mnohem více doceňuje a pracuje s odkazem 
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L.S.Vygotského, ruské činnostní psychologie, a tzv. neo-piagetovských teoretických modelů. 

Pro Evropu je také dle výše uvedených autorů příznačná výraznější diversita teoretického 

zaměření výzkumu i praxe v oblasti výuky dovedností myslet. Typickým znakem této 

diversity je dle McGuinness a Nisbeta (tamtéž, str. 182) terminologická nesourodost v rámci 

tématu výuky dovedností myslet. Jakoby se pojmový rámec dovedností myslet vždy 

objevoval až na druhém místě, v roli jakéhosi aplikovaného modelu, který umožňuje 

domýšlet poznatky výzkumu z oblasti vývoje kognitivních funkcí, metakognice nebo 

kognitivní psychologie pro potřeby školní a vzdělávací praxe a zároveň naplňovat požadavky 

vzdělávacího modelu začátku třetího tisíciletí (velmi často se jako argument pro 

systematickou výuku dovedností myslet objevuje v různých podobách názor, že charakter 

moderní doby více než množství znalostí vyžaduje rozvoj dovedností tyto znalosti 

vyhledávat, zpracovávat a efektivně využívat). Zrod pojmového rámce dovedností myslet má 

pak v Evropě spíše „plíživou“ podobu, ale na druhou stranu mnohem bohatší teoretické 

zázemí (podrobně ke komparaci teoretických rámců evropského a amerického studia 

dovedností myslet viz McGuinness a Nisbet 1990). 

 

2. 3. Současné přístupy k výuce dovedností myslet 
 
 

V předchozím textu jsme se snažili ukázat, jak se pojmový rámec dovedností myslet 

vyvíjel a co ovlivnilo jeho současnou podobu. Už v samých počátcích zrodu tématu 

dovedností myslet se objevuje silný důraz na otázky výuky těchto dovedností (viz kap. 

2.2.1.citace z Lipmana 2003, str. 29: “…The controversioal issue is... how well the job of 

transmission is beeing accomplished. …“). Ve Velké Británii, v západní Evropě a svým 

způsobem i v České republice pak pojem dovedností myslet nabývá svého významu jen v 

souvislosti s otázkami jejich systematické výuky. 
 

Již Pittsburská konference svým obsahem (viz Chipman, Segal, Glaser 1985) nastínila 

v této otázce rozpory. Představitelé tehdy existujících programů pro rozvoj dovedností myslet 

(Liman, De Bono i Feuerstein) se prezentovali jako zastánci výuky dovedností myslet v 

podobě samostatného předmětu. Sami organizátoři konference ale v tomto bodě hovoří o 

„otevřené otázce“ (viz předmluva k Chipman, Segal, Glaser 1985). Učitelé sami pak 

především v návaznosti na zkušenosti z mnoha evaluačních studií programů pro rozvoj 

dovedností myslet realizovaných v průběhu 80. a 90. let XX. století, s představami tvůrců 

těchto programů stále více polemizují. Postupně se ukazují organizační i finanční limity 

možností vyučovat dovednosti myslet jako samostatný předmět. Ukazuje se také, že strategie 
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rozvoje dovedností myslet, kterou zvolíme, by se měla řídit spíše podmínkami a požadavky 

konkrétního prostředí a osob, kterých se zavedení výuky dovedností myslet má týkat ( viz 

např. Burden, Nichols 2000) 
 

V posledních letech se tedy v otázce výuky dovedností myslet odlišují tři základní 

přístupy (McGuinness .str. 7): 

1. dovednostní přístup (skills approach). Obhájci tohoto přístupu (Feuerstein a 

kol. 1985, Sharon 1994, Maclure, Davies 1991…) se domnívají, že myšlení by 

mělo být vyučováno jako samostatný předmět s konkrétní pozicí v kurikulu 

jakou má třeba přírodopis nebo výuka cizího jazyka. Výuka myšlení pak 

sleduje didaktiku a metodiku zvoleného programu (zpravidla vysoce 

strukturovaného a propracovaného) pro rozvoj myšlení.  
 

2. předmětově zakotvený přístup (domain based approach)  
 

3. infuzní přístup (infusion approach). Zastánci tohoto přístupu – často v reakci 

na první zkušenosti s implementací programů pro rozvoj dovedností myslet ve  
 

školní praxi- prosazují „infusi“ myšlení do běžných předmětů kurikula. Výuka 
 

jakéhokoliv předmětu  by v sobě měla  zahrnovat  konstrukci myšlenek 

v sociálním kontextu (tj. ve vztahu k ostatním aktérům učební situace) na 
 

podkladě pojmů, dovedností a znalostí vázaných k danému předmětu. Tento 

přístup může pracovat s využitím teoretického rámce některého z programů 

pro rozvoj dovedností myslet ( hodně zkušeností je v tomto smyslu s 

Instrumentálním obohacováním R. Feuersteina; viz například Fischer 1995, 

Burden, Williams 1998) 
 

Nepochybně každý z uvedených přístupů k výuce dovedností myslet má svá pro a 

proti (viz např. Burden, Nichols 2000, Málková, Májová i prep) a jak už jsme naznačili, 

volba jednoho nebo druhého přístupu by se měla odvíjet od uvážlivé analýzy alespoň: cíle, ke 

kterému ve výuce dovedností myslet směřujeme, osob pro něž je výuka připravována a 

edukativního kontextu, ve kterém se má výuka odehrávat. 
 

Ukazuje se, že mnohem obtížnější než samotná volba podoby přístupu k výuce 

dovedností myslet, je evaluace jednotlivých programů pro rozvoj dovedností myslet. 

Odborné texty k tématu evaluace konkrétních programů pro rozvoj dovedností myslet dnes 

například v anglicky psané literatuře představují velmi rozsáhlou oblast. Právě otázka 

konkrétních podob evaluačních projektů pro ověření efektivity programů pro rozvoj 

dovedností myslet v konkrétním edukativním kontextu, je jednou z velmi závažných otázek, 
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které si budeme klást v dalších částech této práce v souvislosti námi realizovaným 

výzkumem. 
 

V následující kapitole bychom rádi představili v České republice dosud jediný 

používaný program pro rozvoj dovedností myslet, Instrumentální obohacování Reuvena 

Feuersteina. Instrumentální obohacování je již tradičně uváděno jako příklad programu, jehož 

autoři navrhují vyučovat dovednosti myslet formou samostatného předmětu, který je žákům 

nabízen jako doplněk jejich stávajícího rozvrhu vyučovacích hodin. 
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3. Instrumentální obohacování 
 

Instrumentální obohacování (v dalším textu také IO) je jedním z nejznámějších a dnes 

prakticky na celém světě používaným programem pro rozvoj dovedností myslet ( pro přehled 

zemí, kde existují autorizovaná výcviková centra tohoto programu a kde se s ním pracuje viz 

www.icelp.org, Kozulin 2006). 

 
 
 

3.1. Vznik Instrumentálního obohacování 
 
 

Instrumentální obohacování je soubor instruktážních materiálů a 15 pracovních sešitů 

zaměřených na různé kognitivní dovednosti. Principy práce s tímto programem se velmi 

obtížně vysvětlují, pokud nemůžeme zároveň hovořit o teoretických východiscích tohoto 

programu a o okolnostech, které k jeho zrodu vedly. Je dokonce nemožné s programem 

efektivně pracovat, pokud nedokážeme přijmout za své a doslova „vstřebat“ určité postoje ve 

vztahu k lidem, kterým budeme IO nabízet jako nástroj jejich kognitivního rozvoje. Silné 
 
osobní  přesvědčení jednoho  muže  o  tom,  že  člověk  disponuje  potencialitou 

k modifikovatelnosti (modifiability) a niterně iniciované změně, kterou mají sílu probouzet 
 
angažovaní druzí lidé (mediators) totiž stálo u zrodu tohoto intervenčního programu. Až 

postupně dostávalo také konkrétní podobu ve formě teoretického systému popisujícího 

mechanismy klíčové pro vývoj kognitivních funkcí člověka, příčin školního neúspěchu a 

nízké úrovně fungování intelektu (low funcioning level and retarded level of performance). 

Proto se domníváme, že je nutné na tomto místě věnovat prostor autorovi tohoto programu a 

zmínit některé události z jeho života, které významným způsobem ovlivnily jeho osobní 

zkušenosti i profesní růst. Text této kapitoly těží z více zdrojů: Feuerstein a kol. 1980, 

Feuerstein a kol. 1980a, Burgess 2000, Sharon 1994. 
 

Autorem Instrumentálního obohacování je Reuven Feuerstein (∗21.8.1921), původem 

rumunský Žid, žijící v Izraeli. V průběhu druhé světové války byl Feuerstein v Rumunsku 

vězněn v transitním táboře, který měl sloužit jako předstupeň pro transporty do 

koncentračních táborů v Německu. Feuerstein se rozhodl nepodléhat zoufalství, které pobyt v 

táboře u spousty ostatních lidí vyvolával. Ujal se tam role učitele a ve svém výukovém 

programu neustále usiloval dodávat svým žákům naději na lepší budoucnost židovské 

komunity. Byl jedním z těch mladých lidí, kteří se na konci druhé světové války aktivně 

zapojili to tvorby nového státu Izrael. Ve svých vzpomínkách na dobu strávenou 
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v rumunských sběrných táborech přiznává, že to byla skutečně zoufalá doba plná nejistoty. 

Připisuje jí ale nesporný vliv na pozdější formulaci teorie Strukturní kognitivní modifikace 

(viz dále): „Uncertainty and disequilibrium leads one to plan, to anticipate and to crate 

conditions of life, which are adaptable in states of oppression” (interview s Feuersteinem 

volně dle Burgess 2000, str. 5) 

 

Po skončení druhé světové války Feuerstein odcestoval do Haify, kde začal pracovat 

pro hnutí Youth Aliyah, které sdružovalo mladé lidi židovského vyznání a organizovalo 

jejich pomoc židovským dětem a po skončení druhé světové války také pomoc při utváření 

nového židovského státu, především v oblasti školství. V průběhu druhé světové války se 

Youth Aliyah např. podílelo na organizování činností pro záchranu židovských dětí, v 

poválečném období se zaměřovalo na pomoc osiřelým dětem nebo dětem postižených 

důsledky holocaustu. Po vzniku samostatného Izraele se jedním z prioritních úkolů Youth 

Aliyah stala pomoc při integraci židovských dětí z muslimských zemí, které imigrovaly do 

Izraele a jejich kulturní a sociální odlišnosti značně komplikovaly jejich adaptaci na 

vzdělávací systém Izraele. Těsně po skončení války vyslala Youth Aliyah Feuersteina 

studovat na první izraelské pedagogické fakultě v Jeruzalémě (Teachers Rainning College). 

V průběhu svých studií v Jeruzalémě Feuerstein odjel do Tel Avivu, kde pracoval s dětmi ze 
 
sběrných táborů pro žadatele o izraelské občanství (extermination camps). Většina dětí 

z těchto táborů prožila hrůzy holocaustu a úkolem Feuersteina a jeho kolegů bylo vrátit 
 
těmto dětem positivní systém hodnot a především najít způsob, jak tyto děti integrovat do 

nově vznikajícího vzdělávacího systému Izraele: „…Reuven recognized that the educational 

program had to be powerful. It was necessary to … help these children realize that they had 

a past rich with thoughtful traditions… they were thought to develop ownership of the land, 

its peoples, and their traditions… (Burgess 2000, str. 6) 
 

Koncem čtyřicátých let dvacátého století odjel Feuerstein do Ženevy, aby se mohl 

věnovat studiu kognitivní psychologie. Zkušenosti s dětmi, které nasbíral jako pedagog v 

průběhu války i v poválečné Izraeli v něm probouzely mnoho otázek. Chtěl studovat 

kognitivní a vývojovou psychologii, aby mohl pomáhat dětem, kterým aktuální úroveň jejich 

dovedností a dosavadní zkušenosti znemožňovaly profitovat ze školní výuky. Feuerstein se 

stal jedním z žáků Jeana Piaget, osvojil si jeho metody získávání dat a sledování 

intelektuálních počinů dětí. Od samého počátku svého působení v Ženevě ale Piageho teorii 

kognitivního vývoje zpochybňoval. Jeho osobní zkušenosti nemohly potvrzovat Piageho 

teorii kognitivního vývoje, v níž uspořádání a načasování kognitivního vývoje je řízeno 
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vnitřním, biologicky daným mechanismem zrání. Zkušenosti s dětmi ze sběrných táborů 

vedly Feuersteina k myšlence, že strukturu kognitivních funkcí a časovou posloupnost jejich 

vývoje určují a ovlivňují zkušenosti zprostředkovaného učení, tj. mechanismus, který 

zdůrazňuje mediativní roli významných druhých v okolí dítěte a který se také výrazně podílí 

na transmisi kultury, v níž dítě vyrůstá. Klíčovou roli pro formulaci Feuersteinovy teorie 

modifikovatelnosti a pro formulaci pojmu zkušenosti zprostředkovaného učení měla 

Feuersteinova poválečná spolupráce s Youth Aliyah. Feuerstein se stal členem týmu 

psychologů a pedagogů, kteří měli pomáhat mladým lidem židovského vyznání z Maroka 

připravovat se na úspěšnou integraci do izraelské společnosti. Většina marockých židů čekala 

na přijetí izraelského občanství ve sběrných táborech v jižní Francii a v severní Africe. V 

Maroku se Feuerstein připojil k týmu francouzských psychologů a začal velmi úzce 

spolupracovat s André Reyem. Pod jeho vedením realizoval výzkum, který měl mapovat 

kognitivní dovednosti marockých adolescentů (Feuerstein, Richelle 1957 a 1958 in 

Feuerstein a kol. 1980a), který se často v literatuře označuje jako „Children of the Mellah“ 

(Feuerstein a kol 1980a, str. 38, Sharron, Coulter str.28-35). V průběhu let 1950-1954 se 

podařilo administrovat velké množství testů: inteligenční testy, percepční zkoušky, tzv. 

culture free inteligenční testy, Piagetovské kognitivní zkoušky, vývojové testy kognitivních 

schopností atd. Většina marockých adolescentů vykazovala IQ mezi 50 a 70a výkony 

odpovídající v průměru o 3 až 6 let nižšímu mentálnímu věku (Feuerstein a kol.1980, str. 59-

60). Většina těchto mladých lidí byla zcela nebo funkčně negramotná. V průběhu testových 

situací si Feuerstein všímal, že tito mladí lidé vykazovali jen ve velmi omezeném rozsahu 

chování, které by se dalo označit jako zvídavost, zájem a ochotu prozkoumávat nové věci : 

„…Many of these children had virtually no access to the type of thinking necessary for them to respond even to 

the simplest task. They had no logical systematic way of understanding the world around them…” (Feuerstein 

in Burgess 2000, str. 8). Všímal si také, že pro marocké Židy byl příznačný stav jakési „kulturní 

deprivace“: přesídlením z vesnic do městských slumů jako by postupně ztratili vědomí tradic 

a zvyků jejich původní kultury; jejich jazyk byl nestrukturovanou směsí francouzštiny, 

arabštiny a žido-arabštiny s typicky omezenou slovní zásobou (Feuerstein a kol. 1980, str. 

61) Marocké děti a mladí lidé vykazovali oproti například ruským nebo i jemenským ( 

mimochodem velmi kulturně blízkým marockým židům) imigrantům nebývalé obtíže v 

procesu integrace do Izraelského vzdělávacího systému a života ( Feuerstein a kol. 1980a, str. 

38, : 
 

Právě spolupráce s Andre Reyem nejvíce ovlivnila Feuersteinovu pozdější odbornou 

dráhu. Přímý vliv Andre Reye Feuerstein přiznává při vzniku souboru diagnostických úkolů 
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pro vyšetření potenciality učit se, dnes známému jako LPAD (Learning Potential Assessment 

Device; Feuerstein 1980a). LPAD vzniklo z potřeby vytvořit diagnostický nástroj, který by 

umožňoval rozlišovat mezi nízkou aktuální funkční úrovní kognitivních funkcí a potenciální 

kapacitou pro modifikovatelnost takto omezených kognitivních funkcí. Dalo by se říci, že 

teprve ve spolupráci s Reyem začal Feuerstein pracovat na formulaci vlastní teorie 

kognitivního vývoje (teorie strukturní kognitivní modifikace) a získal východiska pro práci s 

dětmi imigrantů, které z důvodů především kulturně odlišného zázemí, nedokázaly v 

izraelských školách prospívat. Až do roku 1954 pak Feuerstein pracoval jako psycholog pro 

Youth Aliyah v Severní Africe a v Evropě. 
 

Zkušenosti Youth Aliyah ukazovaly stále více na odlišnosti ve schopnostech 

imigrantů z různých kultur integrovat se do izraelské společnosti. Ne vždy bylo pravidlem, že 

„blízkost“ původní kultury imigrantů s majoritní izraelskou kulturou zakládala úspěch v 

integraci nových židovských imigrantů. V izraelských školách se potkávaly děti s kulturně 

velice odlišným zázemím. Některé z těchto dětí, i když se nikdy předtím neučily číst ani psát 

a jejich původní kultura nebyla tzv. literární, se dokázaly velmi dobře a rychle vzdělávacímu 

systému izraelské školy přizpůsobit (známý je v této souvislosti případ jemenských Židů) . 

Na druhou stranu, ve třídách sedělo mnoho dětí, pro něž zůstávalo prostředí izraelské třídy 

nesrozumitelným místem a učivo neuchopitelnou záležitostí (známé jsou zejména 

Feuersteinovy publikace o integraci Židů z Etiopie – viz Feuerstein a kol. 1999). Izraelská 

vláda se proto rozhodla otázky speciální přípravy dětí imigrantů pro podmínky izraelského 

vzdělávacího systému systematicky řešit. Feuerstein dostal od Jewish Agency nabídku založit 

Child Guidance Clinic, jejímž úkolem bylo především pomáhat dětem i mladým lidem, 

imigrantům, integrovat se do života izraelské společnosti a přizpůsobit se požadavkům 

vzdělávacího systému této země. Feuerstein dál intenzivně spolupracoval s Andre Reyem, 

společně cestovali po Izraeli, přednášeli a pracovali na vývoji materiálů, které by se mohly 

používat právě pro překonávání obtíží imigrantů. 
 

V Roce 1957 Feuerstein založil jako součást Child Guidance Centre oddělení 

výzkumu, jehož hlavní náplní bylo sledovat a systematizovat poznatky z práce s dětmi 

imigrantů, pomáhat různě handicapovaným dětem a mladým lidem překonávat jejich 

výukové obtíže a hlavně sestavení a ověření konkrétního intervenčního programu pro 

překonávání obtíží těchto dětí a mladých lidí. Feuerstein v průběhu vlastní klinické práce 

systematicky pracoval na formulaci vlastní teorie vývoje kognitivních funkcí a nápravy 

kognitivních deficitů. V průběhu 60. let XX. století začal Feuerstein a jeho výzkumný tým 

spolupracovat s výzkumnými pracovišti v USA ( prof. Tannenbaum z Columbia Teachers 
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College, prof. Hamburger New York University) a v roce 1970 bylo výzkumné oddělení 

Feuersteinova Child Guidance Centre transformováno na Hadassah-WIZO-Canada Research 

Institute (HWCRI). 
 

V průběhu let 1954 až 1970 se Feuersteinovi a jeho kolegům podařilo sestavit 

základní soubor výukových materiálů pro rozvoj kognitivních dovedností (tzv. instrumentů), 

které dostaly název Instrumentální obohacování. Původně se IO používalo právě pro práci s 

dětmi a mladými lidmi, kterým jejich kulturní zázemí komplikovalo školní vzdělávání. Ve 

spolupráci s americkými kolegy pak v 70. letech XX. století Feuerstein realizoval rozsáhlou 

studii, která dokládala přínosy programu IO pro práci s adolescenty, jejichž kulturní a 

socioekonomické zázemí komplikovalo jejich možnost dosahovat positivních výsledků ve 

škole (Rand, Tannenbaum, Feuerstein 1979 více o této studii viz kapitola 3.5.1.). Záhy po 

této studii vychází i kniha Instrumental Enrichment. An Intervention Program for Cognitive 

Modifiability (Feuerstein, Rand, Hoffman, Miller, 1980). Vydání této knihy velmi 
 
významně ovlivnilo výzkum v oblasti dovedností myslet. Jak se budeme snažit ukázat 

v kapitole 3.5., výzkumy zaměřené na evaluaci Instrumentálního obohacování zažívaly 
 
v návaznosti na vydání původní Feuersteinovy studie a monografie doslova boom a ovlivnily 

tak pochopitelně i další vývoj v oblasti výuky dovedností myslet. 
 

Feuerstein zdůrazňuje, že Instrumentální obohacování se také vyvíjelo v úzké 

návaznosti na pozorování dětí a adolescentů při práci s LPAD a zkušenostmi s tímto 

administrativním nástrojem především při práci s kulturně handicapovanými dětmi. 

Zkušenosti s LPAD také klíčovým způsobem ovlivnily definování kognitivních deficitů, na 

jejichž nápravu se primárně IO zaměřuje. V původní knize představující Instrumentální 

obohacování (Feuerstein a kol. 1980), uvádí Feuerstein tyto oblasti inspirací a teoretických 

východisek pro postulaci, rozpracování a potvrzení teorie strukturní kognitivní 

modifikovatelnosti (označení Feuersteinovy teorie vývoje kognitivních funkcí) a podoby 

Instrumentálního obohacování : 
 

- Zkušenosti z práce pro Youth Aliyah, především studie s Marockými a Jemenskými 

Židy  

- Klinické případové studie – klientela Child Care Centre a pozdějšího HWCRI  
 

- Návazné případové studie sledující dlouhodobý efekt IO  
 

- Longitudinální studie efektivity programu IO  
 

- Studie porovnávající efektivitu různých intervenčních postupů při práci s kognitivně 

handicapovanými adolescenty a dětmi  
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V průběhu 80.a 90. let XX. století Feuerstenovo IO oslovilo učitele, psychology i 

rodiče prakticky na celém světe. V roce 1993 pak HWCRI rozšířilo svou působnost zejména 

v zahraničí a vzniklo International Center for Enhancement of Learning Potential (ICELP; 

Kozulin 2006 ) 

 
 
 

3.2. Základní teoretická východiska Instrumentálního obohacování 
 
 

Jak jsme již naznačili v kapitole 3.1., Instrumentální obohacování vzniklo z potřeby 

řešit otázky integrace a adaptace dětí s odlišným kulturním zázemím v podmínkách majoritní, 

izraelské společnosti. Jedinečná souhra historických okolností umožnila Feuersteinovi 

pracovat ve svým způsobem neopakovatelných společensko-politických podmínkách a 

nabídla mu příležitost právě v těchto výjimečných podmínkách pochopit mechanismy, které 

jsou klíčové pro vývoj poznávacích funkcí člověka a především identifikovat příčiny školních 

obtíží dětí z prostředí od majoritní společnosti sociálně a kulturně odlišného. Feuersteinův 

zájem o kulturní a sociální aspekty vývoje kognitivních funkcí člověka sleduje od počátku 

otázky pedagogických implikací situace střetu kulturně či sociálně odlišných světů. 

Feuerstein ale především identifikuje úzkou provázanost kulturní (i sociální) identity či 

zakotvenosti člověka a vývoje struktury jeho kognitivních funkcí. Hovoří o významu 

mediativních interakcí dítěte a „jeho“ dospělých a definuje kritéria interakce dospělého a 

dítěte, která požadavek meditativnosti naplňují. Mediace, ve Feuersteinově pojetí zkušenost 

zprostředkovaného učení, je tedy ve Feuersteinově teoretickém systému klíčovým 

mechanismem, protože zakládá podmínky pro rozvoj kognitivních struktur dítěte a realizuje 

transmisi kultury, v níž dítě vyrůstá (detailně viz další text). Deficitní zkušenosti 

zprostředkovaného učení pak produkují nejen stav kulturní deprivace, ale také deficitní 

kognitivní funkce. 
 

Jelikož cílem Feuersteina bylo rozpracovat vlastní pojetí vztahu kultury a vývoje 

poznávacích funkcí pro potřeby pedagogické práce s kulturně handicapovanými dětmi, hledal 

didaktické nástroje, které by mohly na jeho teoretický systém „nasednout“. Šlo o nalezení 

nástrojů a podmínek, v nichž je možné předávat tzv. předpoklady („prerequisities“) pro rozšíření 

a mnohdy i kompletní přestavbu struktury poznávacích funkcí dítěte a „suplovat“ absenci nebo 

nedostatek zkušenosti zprostředkovaného učení v předchozích obdobích vývoje dítěte. V tomto 

smyslu lze program Instrumentálního obohacování chápat jako aktuální formu a podobu těchto 

nástrojů a autory doporučované postupy při práci s tímto programem 
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jako reflektující snahu navozovat situace, v nichž bude možné nedostatek ZZU z předchozích 

období života dítěte doplňovat. Je zřejmé, že s ohledem na prostředí, pro které původně IO 

vzniklo, reflektuje IO tzv. západní kulturou preferované a upřednostňované „nástroje“ (určitý 

typ úkolů a kognitivních operací, modalita, strategie řešení…více k této problematice viz 

kap.3.3.). 
 

What is at stake is not merely the transmission of specific skills or abilities 

but the development of the prerequisite cognitive schemata to enable an 

individual to derive maximum benefit from direct exposure to sources of 

stimulation…By interposing a program designed to facilitate the 

organization and transmission of information at increasingly more complex, 

more abstract, and more efficient levels of functioning, the retarded cognitive 

performance of the culturally deprived child may be modified and a normal 

pattern of development may be restored…(Feuerstein a kol. 1980, str. 19-20). 

 

Feuersteinova teorie vývoje poznávacích funkcí a příčin různých forem sociálního, 

kulturního i kognitivního handicapu se označuje jako teorie strukturní kognitivní 

modifikovatelnosti (structural cognitive modifiability; např. Feuerstein a kol. 1985). Pojmy 

strukturní a kognitivní odkazují na fakt, že všechny aspekty Feuerstinova díla se nějakým 

způsobem vztahují k administraci, nápravě či rozvoji stávající struktury poznávacích funkcí 

člověka. Slovo modifikovatelnost vyjadřuje jeho hluboké, četnými terénními výzkumnými a 

klinickými zkušenostmi potvrzené přesvědčení, že struktura poznávacích funkcí člověka a 

jeho dovednosti myslet, jsou modifikovatelné. Modifikovatelnost chápe Feuerstein 
 
jako v lidském společenství, mediativními procesy konstruovanou kvalitu. S přihlédnutím 

k existenci  dvou  významných  oblastí praktických  implikacím  Feuersteinovy  teorie 
 
(Instrumentální obohacování a Learning Propensity Assesment Device) identifikujeme proto 

její dvě stěžejní tematické oblasti: 
 

1. Víra v potencialitu člověka neustále se rozvíjet (ze všech knih nejvíce 

reflektované např. ve Feuerstein a kol. 1980a, Feuerstein 2006). V této oblasti původně 

Feuerstein nejvíce spolupracoval s A. Reyem. Výzkumy v Maroku ve 40.a 50. letech XX. 

století byly počátkem Feuersteinovy otevřené kritiky tradičních forem testování inteligence a 

vyústily k navržení takových forem testování inteligence, které by umožňovaly více než s 

aktuální úrovní intelektu pracovat s potencialitou administrovaného profitovat z učební (či 

testové) situace. V průběhu počáteční fáze administrace Learning Propensity Assesment 

Device (LPAD, Feuerstein a kol. 1980a) získává administrovaná osoba formou návodných 
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otázek, komentářů nebo emočně výrazně signifikantních projevů administrátora informace, se 

kterými pak může v průběhu další části administrace nakládat ve prospěch zlepšení vlastních 

výkonů v zadávaném testu. Součástí procesu administrace je také jakási tréninková část, v níž 

se ve spolupráci s administrátorem administrovaný „učí“ s testem, resp. jeho úkoly pracovat. 

Co zajímá administrátora je právě schopnost administrovaného člověka administrátorovy 

zaměřené vstupy využívat – tj. vykazovat potencialitu učit se. Současná literatura hovoří o 

takovém diagnostickém přístupu jako o dynamickém vyšetřování (v češtině viz např. 

Pokorná, Ed. 2006). 
 

Jak již bylo uvedeno v kapitole 3.1., Feuerstein byl původně žákem Jeana Piaget. 

Feuerstein si nepochybně osvojil Piagetovy metody práce – máme zde na mysli především 

dovednost citlivého pozorování dětí v jejich každodenních činnostech. Zcela evidentně se ale 

Feuerstein vůči Piagetovu pojetí vývoje poznávacích funkcí vymezuje a jeho stěžejní dílo se 

utvářelo více ve spolupráci s Andre Reyem. Ovšem Feuersteinův pojem kognitivní 

modifikovatelnosti zdá se nese silný Piagetův odkaz. Klíčovým pojmem v Piagetově teorii 

vývoje inteligence je pojem rovnováhy (Piaget 1999, Smith 2004), kolem kterého se odvíjí 

funkční a dynamické aspekty Piagetovy teorie vývoje poznávacích funkcí. Možná právě 

Piagetův důraz na ustavování rovnováhy jedince a jeho prostředí osnuje inspiraci 

Feuersteinova důrazu na chápání inteligence člověka především jako kvality zakládající 

schopnost jedince adaptovat se na nové podmínky jeho života. 
 

2. Význam kulturní transmise a zprostředkovaného učení ( z mnoha publikací 

např. Rand, Tannenbaum, Feuerstein 1979, Feuerstein a kol. 1980, Feuerstein a kol. 1985, 

Jensen a kol. 1988, Burden 2000, Burden 2000a, Blagg 1991, Kozulin 1998, Kozulin 

2000…..). Jak jsme již nastínili v kapitole 3.1., práce s židovskými dětmi a adolescenty v 

poválečných transitních táborech pro izraelské imigranty dramatickým způsobem ovlivnila 

Feuersteinovo chápání vztahu kultury a vývoje poznávacích funkcí člověka a reverzibility 

obtíží v oblasti vývoje poznávacích funkcí. Na základě zkušeností z výzkumu s marockými 

Židy a z pozdějších výzkumů pro Youth Aliyah rozlišuje Feuerstein situaci tzv. kulturní 

odlišnosti a kulturní deprivace. Oba pojmy diferencuje různá intenzita či ne/přítomnost 

zkušenosti zprostředkovaného učení a kvalita procesu transmise hodnot a nástrojů kultury, v 

níž se jedinec vyvíjí. Situace kulturní deprivace také negativně ovlivňuje schopnost člověka 

být (resp. stávat se) modifikovatelným a v oblasti intelektu se projevuje přítomností tzv. 

kognitivních deficitů nebo dysfunkcí v oblasti formalizované školní výuky (academic and 

intellectual dysfunctioning, Feuerstein, Klein, Tannenbaum 1999). 
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3.2.1. Zkušenost zprostředkovaného učení 
 

3.2.1.1. Kulturní handicap versus kulturní odlišnost 

 

Kulturu definuje Feuerstein jako „proces, kterým se znalosti, hodnoty a systém 

přesvědčení předávají z jedné generace na druhou“ (Feuerstein a kol.1980, str. 13). V tomto 

smyslu také chápe kulturní deprivaci, resp. handicap, jako výsledek selhání určité skupiny 

předat a zprostředkovat vlastní kulturu své nové generaci. Hovoří-li o kulturní deprivaci, 

vždy nějakým způsobem tematizuje otázku integrace jedince určité kultury do nového 

prostředí (např. tzv. majoritní kultury) nebo otázku adaptace jedince na nové podmínky jeho 

života. Adaptaci na nové prostředí pak chápe jako záležitost především intelektovou, mající 

předpoklady nebo i limity v aktuální struktuře kognitivních funkcí jedince. Zdůrazňuje, že 

kulturní deprivace je fenomén, který nelze vysvětlovat pouze socioekonomickým statusem, 

úrovní vzdělání, sociální či rasovou identitou jedince a podobnými faktory. Tyto faktory 

dokonce považuje za „vnější kritéria“ (tamtéž, str.14) intelektu či intelektového výkonu 

jedince. 
 

Kulturní deprivace je podle něj mnohem více určována „vnitřními kritérii“ individua, 

např. úrovní fungování jeho kognitivní struktury (cognitive functioning; tamtéž). V tomto 

pojetí je pak kulturní deprivace chápána nikoliv jako „…stav kultury, ale jako stav jedince či 

skupiny; aniž bychom tímto usilovali odkazovat na jakékoliv vnější nebo dokonce 

předpokládané podmínky znevýhodněnosti“ (Feuerstein a kol. 1980, str. 14). Kulturně 

deprivovaného jedince proto charakterizujeme jako člověka, který postrádá nebo má 

narušenou kulturní identitu (tamtéž). V tomto smyslu je pak kulturní odlišnost ryzím opakem 

kulturní deprivace, protože ta je typická identitou zakotvenou v konkrétní kultuře. 
 

V souvislostech předkládané práce nás právě pojem kulturní deprivace velice zajímá. 

Situace romských dětí, se kterými jsme pro potřeby námi realizovaného výzkumu pracovali, 

vykazuje mnoho indicií stavu výše zmiňovaného kulturního handicapu. Je důležité zde 

zdůraznit, že v této práci chápeme situaci romských dětí právě v duchu Feuersteinova pojetí 

kulturní deprivace, tj. jako manifestující důsledky narušeného procesu transmise kultury 

romského etnika (viz například stručný přehled historie Romů v ČR: Nečas 1999). Primárně 

nás ovšem zajímá, jaké mohou být možnosti překonání tohoto handicapu a kudy mohou vést 

cesty adaptace Romských dětí v české společnosti. 
 

V dalších částech tohoto textu, se proto budeme snažit postupně odpovídat na 3 
 
otázky: 
 

1. Jak se stav kulturní deprivace projevuje? 
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2. Co je příčinou tohoto stavu?  
 

3. Jak je možné stav kulturní deprivace překonávat  
 

Odpovědi na první a druhou otázku budou postupně nabízet následující části této 

kapitoly. Ve výzkumné části tohoto textu se pak budeme věnovat ověření přínosu aplikace 

Instrumentálního obohacování pro rozvoj myšlení a nápravu kognitivních deficitů romských 

dětí (vedle dětí českých ze sociálně slabého prostředí), což v nejširším slova smyslu chápeme 

jako hledání odpovědí na třetí uvedenou otázku. 
 

Kulturní deprivace se dle Feuersteina typicky projevuje jako „stav omezené 

kognitivní modifikovatelnosti jedince v situacích přímého vystavení zdrojům stimulace“ 
 
(Feuerstein a kol. 1980, str.15). Typicky kulturně handicapované děti (ale i dospělí) vykazují 
 

různě závažné  obtíže  ve schopnostech  profitovat z nových  zážitků nebo  zkušeností. 

V situacích  administrace psychologického  testu kognitivních  schopností
2
   kulturně  

handicapované děti potřebují mnohem výraznější podporu ze strany examinátora, než jakou 

obvykle vyžadují jejich vrstevníci. (Feuerstein, Klein, Tannenbaum 1999, str. 4). 
 

Kulturně odlišné děti (culturally different) vykazují dle Feuersteina velmi dobrou 

kapacitu stávat se modifikovatelnými vlivem přímého kontaktu s podněty okolního prostředí 

(…“to become modified through direct exposure to stimuli, even without special 

investiment“; Feuerstein, Klein, Tannenbaum 1999, str. 4). 
 

Abychom mohli osvětlit, co míní Feuerstein oním výše zmiňovaným stavem omezené 

kognitivní modifikovatelnosti, je třeba v dalším výkladu věnovat nejprve pozornost 

Feuersteinovu pojetí vývoje poznávacích funkcí člověka. Budeme postupně obracet 

pozornost k modalitám, které dle Feuersteina zakládají a utváří kognitivní struktury jednice a 

k různým faktorům, které vývoj těchto struktur mohou v různé míře ovlivňovat. Je třeba 

předeslat, že pojem zkušenosti zprostředkovaného učení je v tomto rámci ústředním pojmem 

a my jej budeme postupně odkrývat jako fenomén zakládající představu výrazné kulturní 

podmíněnosti utváření kognitivních struktur jedince. 
 

Feuerstein nahlíží vývoj kognitivních funkcí jedince jako proces formovaný dvěma 

klíčovými modalitami: první z nich označuje jako modalitu přímého kontaktu s okolním 

prostředím (direct exposure to environment) a druhou modalitu pak jako „zkušenost 

zprostředkovaného učení“ (mediated learning experience; Feuerstein a kol. 1985, str. 46). 

Obě tyto modality mají svoji specifickou roli ve vývoji poznávacích funkcí. Modalita 

přímého kontaktu je podle Feuersteina jakýmsi nahodilým procesem, jehož průběh je velmi 

 
 
2
 zde se míní Feuersteinovo LPAD 
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silně závislý na aktuálních podmínkách a uspořádání okolního prostředí a na aktuální 

„vyladěnosti“ jedince. Podněty okolního prostředí zde mohou„vstupovat“ do struktury 

poznávacích funkcí jedince jen v nahodile, přímo a nezprostředkovaným způsobem. V postatě se 

objevují a ztrácejí nesystematicky, neboť poznání nabité skrze toto modalitu je organizovatelné 

do smysluplného celku jen silou nějakého přechodného biologické systému potřeb, pro nějž 

některé objekty vnějšího světa mohou a jiné nemusí být vůbec relevantní (Feuerstein a kol. 1985, 

str. 47). Dále, nahodilost modality přímého kontaktu je „dvojitá“, neboť nahodile se objevují 

podněty z okolního prostředí a zároveň tuto nahodilost může určovat i „připravenost“ jedince 

podněty registrovat a zahrnovat do vlastních kognitivních struktur (Feuerstein a Feuerstein 1999, 

str. 7). Jde o řetězec reakcí jedince na nově se objevující podněty a snahy jedince činit tyto 

podněty součástí již existujících kognitivních struktur V závislosti na intensitě podnětů, četnosti 

jejich výskytu a jejich souhře, se může úroveň kognitivního fungování jedince měnit a zvyšovat. 

Změnu na úrovni kognitivních struktur jedince pak modalita přímého vystavení může produkovat 

jen jako výsledek situačního procesu učení, familiarizace s nahodilými podněty nebo s určitými 

vztahy mezi nimi (Feuerstein a Feuerstein 1999, str. 8-9. ). V tomto bodě Feuerstein nejvíce 

diskutuje s Piagetovým S-O-R paradigmatem, v jehož rámci se zbohacování kognitivních struktur 

jedince děje působením mechanismů asimilace a akomodace a dosahováním stavů rovnováhy 

(Piaget 1999). V Mnoha dalších ohledech podrobuje teorii jedné modality ve vývoji poznávacích 

funkcí člověka kritice (Feuerstein a Feuerstein 1999, str. 10-11). Např. osvětluje limity utváření 

vztahů a familiarity mezi jednotlivými podněty v modalitě přímého vystavení: ta může vznikat 

jen v situacích vysoké frekventovanosti podnětu a „n“- učebních cyklů (redundancy, 

overlearning). Zároveň ale, pro některé jedince i třeba malé změny charakteru podnětu (barva, 

tvar nebo velikost) mohou bránit vytváření spojitostí s již známými podněty a reakcemi na ně a 

nutit k budování nových učebních cyklů. Feuerstein dále odkazuje na fakt výrazné variability ve 

funkční úrovni kognice lidí vystavených relativně stejně podnětnému prostředí. Jinde upozorňuje, 

že pro mnohé děti znamená odkázanost na učební situace v modalitě přímého vystavení 

podnětům bariéru a činí z nich „nevzdělavatelné jedince“. 

 

Jeho úvahy směřují k potřebě odkrývat existenci a význam ještě jiné modality. 

Takové, která by lépe osvětlila variabilitu a proměnlivost poznávacích struktur člověka 
 
a neustálou připravenost člověka vyvíjet a měnit se:  
 

… organisms limited in their interaction solely by direct exposure to 

stimuli, of necessity, display a high level of uniformity. Their development 

is highly predictable… Changes in order and succession, as well as  
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diversity, of development are not conceivable in the single direct 

exposure modality of interaction“ (Feuerstein a Feuerstein 1999, str. 11) 

 

Touto modalitou je modalita zkušenosti zprostředkovaného učení
3
. Zkušenost 

zprostředkovaného učení je vlastně označením specifické podoby interakce dítěte a druhé 

osoby (rodiče, učitele, staršího kamaráda…); v jejímž rámci tato druhá osoba vstupuje do 

interakce s dítětem jako zkušený (zkušenější než dítě) a na interakci s dítětem zaměřený 

jedinec. Doslova „vkládá“ sebe samého mezi podněty a objekty vnějšího světa a proměňuje 

je dříve, než jsou dostupné percepci dítěte („experienced and intentioned adult interposed 

himself or herself between a child and some external stimulus and alter the stimulus prior to 

its perception by the child“, Feuerstein a kol. 1985, str. 46). Jde především o zaměřený 

proces vkládání sebe do „proudu percepce“ dítěte, v němž druhá osoba podněty pro dítě třídí, 

ukotvuje, vybírá a interpretuje; plánováním, rozdělováním a sdružováním je organizuje, 

reguluje jejich intenzitu a ovlivňuje jejich podobu (tamtéž, str. 47); jde o zprostředkování, 

mediaci. Mediativní vstupy angažovaného druhého člověka způsobují, že „stimuli impinging 

upon the child are no longer random and accidential“ (tamtéž). Právě tímto způsobem může 

docházet k přímému ovlivňování kognitivních struktur dítěte. Mediace, resp. druhá osoba, 

může činit učební situace smysluplnými (více osvětlíme v dalších částech textu), snáze než 

modalita přímého kontaktu může ukotvovat a zařazovat vlastní produkty této situace do 

stávajících kognitivních struktur jedince. Mediace je také předpokladem efektivního 

nakládání se zkušeností získanou v rámci modality přímého kontaktu: dítě si totiž osvojuje 

takové vzorce chování a učební sekvence, které se pak stanou důležitou součástí jeho 

kapacity stávat se modifikovatelným prostřednictvím přímého kontaktu s vnějšími stimuly. 

Přímý kontakt s podněty z okolního prostředí poskytuje nedocenitelný zdroj zkušeností a je 
 
proto velice důležité, aby si dítě dokázalo  velmi  záhy vypracovat soubory  strategií 

a repertoáry, které mu budou umožňovat tyto podněty z okolního prostředí zúročovat 

v procesu vlastního kognitivního vývoje:  

Čím více a čím dříve je organismus vystavován zkušenosti zprostředkovaného 

učení, tím větší bude jeho kapacita efektivně používat a být ovlivněn přímým 
 

 
3
 Pojem mediated learning experince se objevuje v dosavadních jeho českých překladech ve dvou variantách: 

zkušenost zprostředkovaného učení (Pokorná 2001, nebo např. Málková 2005), nebo jako zkušenosti 

zprostředkovaného učení (Pokorná Ed. 2006). Odlišnosti v překladu pravděpodobně reflektují fakt, že hovoříme 

o specifické interakci mezi dítětem a dospělým, což může odkazovat na jednotlivou situaci komunikaci dítěte a 

dospělého, stejně jako na množství takovýchto situací. Pojem zkušenosti zprostředkovaného učení možná lépe 

odkazuje na fakt, že hovoříme o celém procesu vývoje poznávacích funkcí, nikoliv jen o jedné situaci, v níž se 

potkává dítě a dospělý. 
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vystavením stimulům z okolního prostředí; čím méně ZZU je vyvíjejícímu se 

organismu nabídnuto, ať už kvalitativně nebo kvantitativně, tím omezenější 

bude jeho kapacita stávat se ovlivnitelným a modifikovatelným přímým 

vystavením podnětům (Feuerstein a kol. 1980, str. 16). 

 

Pro Feuersteina zakládá ZZU samotnou podstatu lidskosti, neboť člověka vybavuje 

dvěma pouze jemu vlastními kvalitami: modifikovatelností a diversitou („modifiability and 

diversity“, Feuerstein a Feuerstein 1999, str. 12). Na tomto místě, jestliže jsme si již osvětlili 

roli a význam ZZU ve vývoji jednice a identifikovali ji jako zdroj dvou pouze pro člověka 

charakteristických kvalit, pak můžeme znovu uvést, ale tentokrát s vědomím specifického 

obsahu každého užitého pojmu, co je podstatou teorie strukturní kognitivní 

modifikovatelnosti Reuvena Feuersteina zmíněné v úvodní části kapitoly 3.2: 
 

The theory postulates, that one of the most important characteristics unique 

to humanity is its considerable plasticity and flexibility, making the human 

capable of modifying and diversifying his cognitive structure in a radical way 

which will affect his capacity to learn to adapt to more complex and 

unfamiliar situations… (Feuerstein a Feuerstein 1999, str. 12) 

 

Vraťme se na tomto místě také k otázce odlišení kulturního handicapu a kulturní 

odlišnosti a pokusme se oba pojmy ukotvit začleněním zkušenosti zprostředkovaného učení 

do jejich výkladu: 

Především, Feuerstein chápe absenci ZZU jako rozhodující etiologický faktor, který 

odlišuje kulturně odlišné a kulturně handicapované děti (Jensen a kol. 1988, str. 64). Je 

důležité si uvědomit, že absence ZZU zakládá u tzv. kulturně handicapovaných dětí velmi 

odlišnou situaci. Děti vyrůstající v emočně a kognitivně bohatém prostředí, a v situačním 

kontextu „své kultury“ si v průběhu ontogenetického vývoje dokáží vybudovat schopnost 

těžit z kontaktu s novým prostředím a mít z něj užitek, tj. např. kontaktem s novým 

prostředím a novými učebními kontexty svoje myšlenková schémata zbohacovat a rozšiřovat. 

I když o nich lze v kontaktu s majoritní společností hovořit jako o kulturně odlišných, 

kulturní odlišnost zde není příčinou jejich adaptačních či výukových obtíží (vzpomeňme na 

tomto místě četné příklady školně velmi úspěšných vietnamských dětí v českých školách). 
 

Oproti tomu děti tzv. kulturně handicapované dokáží fungovat více méně adekvátně 

ve známém prostředí a rutinních situacích, ale vykazují velmi malou schopnost těžit z 

kontaktu s novým prostředím a s jeho obsahy nakládat ku svému prospěchu - ve smyslu učit 
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se něco nového a zařazovat nové poznatky do vlastní struktury dosavadního poznání. Kontakt s 

novým prostředím, novými podněty a učebními kontexty produkuje u těchto dětí známky 

dysfunkčního chování a neschopnosti se v těchto situacích adaptovat (tamtéž str. 65). 
 

V návaznosti na definici kulturního handicapu a kulturní odlišnosti, rozlišuje 

Feuerstein ve vývoji poznávacích funkcí a zejména ve vztahu k hledání příčin deficitního 

kognitivního vývoje tzv. distální a proximální faktory (Feuerstein a kol. 1980, 17-19). Jako 

distální faktory označuje faktory genetické, podnětnost prostředí, socioekonomický status, 

emoční obtíže na straně rodičů nebo na straně dítěte, organické poškození na straně dítěte… 

Každý jeden z těchto faktorů dle Feuersteina může, ale nutně nemusí vést k abnormálnímu 

nebo problematickému vývoji poznávacích funkcí. Oproti tomu tzv. proximální faktory, jako 

je např. ZZU, jsou ve vztahu k vývoji poznávacích funkcí klíčové a jejich nedostatek nebo 

absence vede vždy k nedostačivostem ve vývoji poznávacích funkcí (například k produkci 

kognitivních deficitů – viz kapitola 3.2.3.1) 
 

Kvalita ZZU tedy ve Feuersteinově teoretickém systému ovlivňuje úroveň a 

individuální strukturu poznávacích funkcí (umožňuje jedinci stávat se pružně 

adaptabilním a potenciálně neustále se vyvíjejícím) a také zakládá realizaci kulturní transmise 

(zajišťuje přenos specifických hodnot dané kultury, pocitu přináležitosti a kulturních nástrojů 

dané kultury): 
 

Modifiability and culture difference develops, when the individual is exposed 

to processes of transmission within his/her own culture… Cultural difference 

is the antonym of cultural deprivation inasmuch as cultural difference is a 

direct function of exposure to one’s own and uniquely different culture. The 

greater the exposure, the greater the difference. Individuals who have been 

exposed to their own culture, and have internalized its values, have learned 

to integrate thee values and to be affected by them… (Jensen a kol. 1988, str. 

70). 

 

Je zřejmé, že identifikace ZZU jako jádrového pojmu Feuersteinovy teorie zakládá 

možnost uvažovat o významu kulturně ukotveného a konkrétní kulturou syceného prostředí 

pro vývoj adaptabilní (modifikovatelné) struktury poznávacích funkcí dítěte. Nepochybně se 

tímto Feuerstein zařazuje do proudu tzv. „kulturní psychologie“ (např. Cole 1995, Štech 

1998), jejíž teoretická východiska mají kořeny v ruské činnostní psychologii, v odkazu 

L.S.Vygotského a A. R. Luriji a tradičně bývají s Piagetovým odkazem komparována a 

stavěna do opozice. Feuersteinův přístup také pochopitelně nabízí velmi vhodné teoretické 
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východisko pro jakékoliv snahy realizovat tzv. multikulturní vzdělávání, na což upozorňuje v 

několika svých pracích Alex Kozulin (za všechny např. 2003a). 
 

Na tomto místě bychom rádi ještě učinili jednu poznámku. Možná nebylo v 

předchozím textu dosti zdůrazněno, že situace kulturně handicapovaného dítěte, nemusí být 

nutně situací dítěte imigranta: „…the development of modifiability… is produced by the 

quality of the mediated interaction which can shape whatever content or language may be 

used in the cultural transmission…“ (tamtéž str. 70). Feuerstein chápe kulturu v nejširším 

slova smyslu jako systém hodnot, určitých forem učení, předávání poznatků a pocitu kulturní 

přináležitosti (Feuerstein a kol. 1999). Mnohem důležitější než o jaké kultuře konkrétně 

mluvíme (česká, čínská, romská…?) je otázka, zda tato kultura vybavuje dítě dostatečným 

množstvím zprostředkovaných učebních zkušeností, které mu umožní získávat schopnost 

modifikovatelnosti, tj. zahrnovat do jeho poznávacích struktur ony výše zmiňované 

„předpoklady“ k učení. Kulturně handicapované dítě pak může být jakékoliv dítě, jehož 

rodiče, resp. osoby v jeho blízkosti mu z jakýchkoliv důvodů neumožnili zažívat dostatečné 

množství ZZU v jeho původní kultuře (ať už zde hovoříme o dítěti s poruchami učení, s 

poruchy chování nebo o dítěti mentálně retardovaném…). Proto pro Feuersteina neexistují 

diagnózy ve smyslu právě uvedeného výčtu v závorce: „… s vyloučením nejvážnějších 

případů genetické či orgánové nedostačivosti, lidský organismus je otevřený změně, schopen 

dělat pokroky k lepšímu. A to v každém věku a na všech stupních vývoje… „ (Feuerstein 1980, 

str. 9). 
 

Feuersteina nezajímá „diagnóza“ dítěte, zajímá jej potencialita každého jednotlivého 

člověka se učit (proto pracuje při diagnostice především s výše zmiňovaným LPAD) , 

aktuální struktura kognitivních funkcí (zde se zaměřuje na identifikaci tzv. kognitivních 
 
deficitů a  přítomnost/nepřítomnost  oněch  výše  zmiňovaných předpokladů k učení 

(„prerequisties  for  learning“).  Instrumentální  obohacování  pak umožňuje pracovat 

v intencích změny aktuální struktury poznávacích funkcí a dovedností myslet dítěte.  
 

Zopakujme tedy na tomto místě, že kulturně handicapované děti typicky vykazují 

rozpor v úrovni kognitivních funkcí, které dokáží vykazovat v prostředí jim známém oproti 

prostředí novému. Feuerstein pak hovoří o „omezené úrovni modifikovatelnosti“ těchto 

dětí(„reduced level of modifiability“ Feuerstein a kol. 1985, str. 44) a situaci takového dítěte 

pak chápe jak stav mediativní deprivace (mediational deprivation, tamtéž, str. 45), resp. 

situaci kulturního handicapu. 
 

Příčiny tohoto stavu pak, jak jsme již nastínili v předchozím textu, nehledá v 

individuálních předpokladech (jakýchsi „danostech“) jedince ani v limitech jeho životního 

 

35 



prostředí (extrinsic social criteria, tamtéž; tj., např. socioekonomický status, počet 

sourozenců v rodině atp.) ale v kvalitě mediativních interakcí dítěte s jeho významnými 

druhými: 
 

The individual who suffers from the condition of reduced modifiability may 

perform quite adequately, as long as the amount and nature of demands for 

adaptation do not require meaningful changes in his or her modality of 

functioning. However when confronted with the need to acquire new 

information, new response modes, new content or new thinking operation… 

will show rigidity, lack of flexibility, and a lack of openedes to the 

novel….(Feuerstein at al 1985, str. 45) 

 

Je třeba zdůraznit, že Feuerstein chápe mediativní deprivaci jako určitou strukturu 

poznávacích funkcí postrádající kognitivní nástroje, které by umožňovaly dítěti pružně reagovat 

na změněné podmínky nebo požadavky jeho okolí. Právě v tomto smyslu hovoří Feuerstein o 

potřebě hledat a nabízet kulturně (resp. sociálně i kognitivně) handicapovaným dětem (jejichž 

společnou charakteristikou bude omezená modifikovatelnost) předpoklady pro to, aby se mohly 

stávat modifikovatelnými. Právě v tomto slova smyslu pak chápe i Instrumentální obohacování. 

Jeho cílem totiž dle Feuersteina není náprava určitého chování nebo dovedností, ale „změny 

strukturního charakteru, které ovlivňují průběh a směr kognitivního vývoje“ (Feuerstein a kol. 

1980, str. 9). Změny strukturního charakteru Feuerstein definuje jejich odlišením od změn v 

důsledku zrání. Změny v důsledku zrání vysvětluje na příkladu s postupem vývoje od lezení k 

chůzi. Změny strukturního charakteru pak chápe jako výsledek vystavení jedince určitým 

okolnostem, např. učení se určité aritmetické operaci. Zdůrazňuje však, že nejde o izolovanou 

událost, ale o způsob interakce jedince se zdroji jeho stimulace. V objasnění charakteru a 

zdroje strukturních změn jedince se Feuerstein velmi blíží Piagetovu pojetí. Feuersteinův odklon 

od Piagetovy představy formování struktury intelektu dítěte se odvíjí od zdůraznění specifické 

role druhých 
 
lidí v okolí dítěte, kteří jsou chápáni jako „přirozená“ součást procesu interakce jedince 

a zdrojů stimulace z okolního prostředí (opět  se  tu  vracíme  k pojmu zkušenosti 
 
zprostředkovaného učení). Schematické znázornění Feuersteinovy představy výchozího 

interaktivního rámce pro vývoj intelektu dítěte pak může prezentovat obrázek č. 1., který 

podle našeho názoru dosud vedený výklad zkušenosti zprostředkovaného učení velmi dobře 

schematizuje. 
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Obrázek 1. Rovnice zprostředkovaného učení (Feuerstein 2006). Písmeno „H“ (human/human intervention) 

reprezentuje jakousi esenci lidství, nesenou osobami, které dítě obklopují (rodič, příbuzní, učitelé…) 
 
 

Co tedy přesně označuje pojem zkušenost zprostředkovaného učení (ZZU)? 

Především, ZZU označuje mediativní interakce dítěte s „jeho dospělými“; v počátcích 

ontogenetického vývoje s mateřskou osobou, ale později i s jinými členy jeho rodiny, s 

učitelem, nebo i starším kamarádem. Feuerstein zdůrazňuje, že ZZU je skupinově 

podporovaný a budovaný mechanismus, protože se na jeho utváření podílí nejen nukleární 

rodina, ale i další kulturní instituce v dané společnosti: „…MLE is…a group supported 

behaviour, which is generated by a primary need of human societies to preserve their 

cultural continuity...“ (Feuerstein et al 1980, str. 20). 

 

Slovo mediativní je v popisu charakteru ZZU velmi důležité. ZZU totiž označuje 

takové interakce, v nichž druhá osoba vystupuje jako zkušený (zkušenější než dítě) a na 

interakci s dítětem zaměřený jedinec. Jak jsme již ovšem naznačili v předchozích částech 

textu, samotná podstata ZZU však leží v rámci překračujícím situaci konkrétního dítěte a 

jednoho dospělého. Existence ZZU je vlastně vysvětlitelná jen představou mechanismů, které 

překračují situaci teď a tady a jsou hlubokou, niternou esencí lidství – možná blízkou Colovu 

pojetí prolepsis (Cole 1995). Feuerstein sám nejde ve svých úvahách cestou hledání 

„podstaty“ ZZU, mnohem více ho zajímají výlučné charakteristiky či parametry ZZU, které 

mohou zakládat modifikovatelnost, resp. vysokou adaptabilitu jedince na nové prostředí a 

situace v průběhu jeho života. 
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3.2.1.2. Parametry zkušenosti zprostředkovaného učení 
 
 

Není úplně zřejmé, na základě čeho Feuerstein formuluje vlastní parametry ZZU. V 

původním díle (Feuerstein a kol. 1980) ani v jedné z nejrozsáhlejších teoretických publikací o 

ZZU (Feuerstein, Klein, Tannenbaum 1999) se k této otázce nevyjadřuje jasně. Lze se pouze 

domnívat, že sestavení parametrů MLE je výsledkem systematického pozorování kulturně 

odlišných a kulturně handicapovaných jedinců, k němuž měl Feuerstein bezpochyby mnoho 

příležitostí. 
 

Je naopak zřejmé, že ne každá interakce dítěte a dospělého může být považovaná 
 

za ZZU. Teprve takové interakce, které naplňují parametry meditativnosti, lze považovat 

za ZZU. Tyto parametry lze také Považovat za kritéria kvality ZZU. Feuerstein jich 

identifikuje celkem 12 (Feuerstein a Feuerstein 1999, str. 15.):  
 

1. zaměřenost a vzájemnost  
 

2. trancendence  
 

3. zprostředkování významu  
 

4. zprostředkování pocitu kompetence  
 

5. zprostředkování regulativního a kontrolujícího chování  
 

6. zprostředkování chování se sdílením (sharing behavior)  
 

7. zprostředkování individuace a psychologické odlišnosti /diferentiation)  
 

8. zprostředkování chování vedoucího k vyhledávání, identifikaci a dosažení cíle 

(goal seeking, setting, and achieving)  

9. zprostředkování výzvy: vyhledávání nových a složitějších věcí (situací atp.)  
 

10. zprostředkování uvědomění si lidské bytosti jako proměnlivé entity  
 

11. zprostředkování hledání optimistických alternativ  
 

12. zprostředkování pocitu přináležitosti  
 

 

První tři uvedené parametry, tj. zaměřenost a vzájemnost, trancendenci a 

zprostředkování významu považuje Feuerstein za nejvýznamnější. Abychom mohli o určité 

interakci říci, že se jedná o ZZU, musí nutně naplňovat tyto tři parametry. Zároveň, dle 

Feuersteina mají první tři parametry univerzální charakter, tj. jsou inter-kulturně sdílené. 

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

podobami ZZU vyčerpávající. Odlišná sestava „doplňkových“ parametrů ZZU pak může 

sloužit jako diferencující prvek v popisu konkrétních kulturně specifických podob ZZU. 
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Utváří odlišnosti ve smyslu odlišných kognitivních stylů, různých systémů potřeb a motivace, 

systémů preferovaných dovedností a struktury poznání v dané kultuře. 
 

Univerzalitu ZZU Feuerstein vyzdvihuje také konstatováním, že ZZU jako kvalita 

interakce není závislá na jazyce, v jakém se mediativní interakce realizuje. Jazyk, resp., řeč 

dokonce chápe jako pouze jednu z modalit, v nichž může ZZU nabývat své kvality: „…All 

modalities of interaction may bear the quality of MLE: gestural, kinetic, mimicry, exposure to 

models of activity, and of course, verbal interaction, provided that the three parameters 

intentionality-reciprocity, transcendence, and meaning are present” (Feuerstein and 

Feuerstein 1999, str. 16). 
 

Pochopitelně, verbální modalitu zprostředkování Feuerstein vyzdvihuje jako jednu z 

nemocnějších. Zároveň ale znovu zdůrazňuje, že význam této modality je určován především 

způsobem, jakým je s ní nakládáno v interaktivních rámcích vztahu mediátora a jeho 

protějšku: "...The fact that one interacts verbally is not ipso facto a guarantee of mediational 

value…“ (tamtéž). 
 

V následující části textu se budeme věnovat bližší charakteristice jednotlivých 

parametrů ZZU. Zvláštní pozornost, z ohledem na jejich univerzální charakter, budeme 

věnovat prvním třem parametrům: zaměřenosti-reciprocitě, transcedenci a zprostředkování 

významu. 

 

Zaměřenost a vzájemnost 
 

V průběhu každého zprostředkovaného učení se nějakým způsobem musí 

manifestovat zaměřenost této interakce. Každou zprostředkovanou interakci v jejím počátku 

řídí a nejvíce ovlivňuje záměr mediátora vůči jeho protějšku (mediatee). Je důležité, že tento 

záměr proměňuje a uzpůsobuje obsah každé takové interakce. Je také důležité, že mediátor 

usiluje svůj záměr (resp. jeho smysl) svému protějšku komunikovat a tím jej s ním sdílet. 

Např. „Chci, abys teď dobře poslouchal/la co říkám, proto to budu říkat hlasitěji než 

předchozí věty“, „Chci, aby sis mohl/la všímat sledu, v kterém se jednotlivé věci dějí. Proto 

budu své myšlenky opakovat vícekrát“ (volně podle Feuerstein a Feuerstein 1999, str. 17). 

Sdílení záměru mediátora i na straně dítěte (protějšku v mediativní situaci) zakládá kvalitu 

vzájemnosti ZZU. Původně dítětem implicitně rozuměný záměr (nesený uspořádáním situace, 

kterou mediátor zvolil, jeho slovy, gesty…) získává v průběhu interakce s mediátorem 

kvalitu explicitního, volního a vědomého aktu. Jakákoliv náplň interakce, od těch 

nejjednodušších činností (krmení dítěte, toaletní trénink) přes činnosti komplikovanější 
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(výuka základních dovedností nebo dovedností tzv. proškolních), až po činnosti elaborované 

(výuka matematiky) může vykazovat kvality ZZU.
4
. 

 
Zaměřenost, primárně iniciovaná mediátorem, transformuje celý vztahový a učební 

kontext mediátor- dítě- podnět. Záměr na straně mediátora totiž otvírá cestu aktivnímu 

uzpůsobení podnětů mediátorem tak, aby mohl dítě do celého učebního kontextu vtáhnout. 

Sdílet vlastní záměr s dítětem a dokázat komunikovat smysluplnost tohoto záměru nebo jeho 

cíl znamená otevírat prostor pro vnitřní motivaci dítěte, pro jeho samostatné rozhodnutí něco 

se naučit nebo pochopit. 
 

Nabízí se otázka, jak tento parametr hodnotit. Abychom mohli s IO systematicky 

pracovat a evaluovat jeho efekt, měli bychom být schopni kvalitu ZZU nějak sledovat, 

hodnotit a reflektovat. Feuerstein sám k tomuto tématu uvádí: „ nejlepší způsob, jak 

evaluovat mediativní kvalitu interakce….. je identifikovat změnu na úrovni 

zprostředkovávaného podnětu nebo události, která je produktem zaměřenosti mediátora“ 
 
(Feuerstein a Feuerstein 1999, str. 18). Jako příklad uvádí situaci učitele, který aby zdůraznil 

určité informace nebo pasáže svého projevu, gestikuluje v pomalejším tempu, „přehnaně“ 

(tamtéž). Zopakujme, tímto úkonem mediátor/učitel transformuje podnět, což produkuje 

změny stavu mysli dítěte (např. aktivuje jeho pozornost) a tím pak umožňuje reciprocitu – 

kterou lze sledovat na úrovni verbální (dotazy dítěte), ale i neverbální (gesta potvrzující nebo 

naopak signalizujících souhlas nebo přemýšlení). 

 

Transcendence 
 

Parametr transcedence vysvětluje Feuerstein jako vnitřní „nastavení“ mediátora v 

interakci s dítětem (protějškem v interakci) překračovat, rozšiřovat, doslova „jít za“ 

momentální a výchozí cíle konkrétní interakce (Feuerstein a Feuerstein 1999, str. 20-21). Je 

důležité, že na rozdíl od intencionality nemusí být tento komponent ZZU nutně uvědomován. 

Transcendenci totiž Feuerstein chápe jako komponentu velmi silně odvozenou od kolektivně 

sdílených mechanismů a technik budovaných každou společností z potřeby transmise vlastní 

kultury budoucím generacím: „…collective“ needs form the goals of transcendence, and the 

individual exposed to the particular mediational experience of his cultural group, will 

continue, implicitly or explicitly, to mediate what he become a part of himself to his 

mediatees…” (tamtéž, str. 21). 

 
4
 Na tomto místě je zajímavé poznamenat, že moderní, psychoterapeutické přístupy (např.systemické) 

zdůrazňují jako jeden ze svých teoretických východisek cirkulární epistemologii. V cirkulární epistemologii je 

vztah aktérů interakce sledován jako reciproční a proto také vždy cirkulárního rázu (Langmeier, Balcar. Špitz 
2000, str. 231) 
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Podstatné je, že ve vztahu k vývoji kognitivních funkcí, působí transcendence jako 

tendence (propensity) nepřetržitě zbohacující kognitivní a afektivní repertoár dítěte. Tento 

komponent ZZU je stejně jako zaměřenost a reciprocita přítomen v interakcích již s 

nejmenšími dětmi. V pozdějším věku jej velmi dobře může dokládat situace ze školní 
 
výuky, kdy učitel usiluje vést své žáky k dovednosti generalizovat, ke konceptualizaci 

a zprostředkování abstraktních funkcí.  Jako příklad projevu  trancendence v interakci 
 
s malými dětmi uvádí Feuerstein rozhodnutí matky krmit dítě z talířku, který má na dně 

obrázky. Původní cíl- nakrmit dítě- se rozšiřuje o nový systém potřeb, který vede k pocitu 

uspokojení a radosti z dívání, objevování a dalších kognitivních funkcí v návaznosti na práci 

s obrázkem (tamtéž, str. 22). Proto, trancendence nejen že proměňuje okamžité cíle interakce 

dítěte a dospělého (aby bylo možné rozšířit cíle této interakce), ale také vlastně mění způsoby 

a nástroje, kterými pak mediátor původně zamýšleného cíle dosahuje. 
 

Dalo by se  říci,  že  Feuersteinova  charakteristika trancendence  jako jedné 

z nejvýznamnějších komponent ZZU se blízce podobá jevu, který H. Wallon (in Štech 1995, 
 
str. 386) označuje jako interpelaci („každý projev chování dítěte se matka cítí být nucena 

nějak interpretovat“). Charakteristickým projevem interpelace je „přebytkovost“: v 

odpovědích a reakcích matky na chování dítěte je více než jen to, co dítě nutně potřebuje pro 

samotné přežití (tamtéž). Wallon tak stejně jako Feuerstein (který ale hovoří o komplexu tří 

klíčových komponentů ZZU) identifikuje tuto charakteristiku jako odkazující na fakt, že 

vývoj člověka a utváření jeho psychiky je třeba chápat jako proces kulturně- symbolický. 
 

The “awareness”, consciousness, and intentionality related to the mediation of 

transcendence, are generated by a “collective” representation and, as such 

determine modes of behaviour by the individual’s participation in his cultural 

patrimonium which is transmitted through the MLE quality of interaction. 
 

(Feuerstein a Feuerstein 1999, str. 22) 
 

 

Zprostředkování významu 
 

Ukázali jsme, že vlivem parametru transcendence se do interakce dítěte a jeho blízkých 

dostávají cíle svým charakterem vzdálené původním záměrům této interakce, ale mnohdy pak 

mnohem více důležité než cíle původní. Právě důležitost určitého (i když třeba původně 

doplňkového) cíle určuje také snahu mediátora komunikovat význam tohoto cíle, resp. význam 

konkrétních nástrojů nebo aspektů procesu realizace daného cíle. To odkazuje na třetí 

nejvýznamnější parametr ZZU, zprostředkování významu. U velmi malých dětí rodiče mnohdy 

intuitivně upozorňují na určité součásti okolní reality dítěte: pracují s intonací 
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a tempem vlastní řeči, mimikou, uzpůsobují své pohyby, pracují se změnami frekvence 

výskytu určité věci v přímém dosahu vnímání dítěte… Například přání dítěte házet předměty 

na zem získává pozitivní konotaci a význam tím, že matka trpělivě tyto předměty sbírá a 

znovu a znovu je podává dítěti, aby je mohlo zase na zem hodit. 
 

Dalo by se říci, že první dva zmiňované parametry ZZU ( zaměřenost- reciprocita a 

trancendence) reprezentují strukturu interakce a odpovídají na otázky „kdy, kde, jak, co, 

kolik, kým?“ se v interakci dítěte a dospělého děje. Parametr zprostředkování významu pak 

reprezentuje energetizující dimenzi interakce a odpovídá na otázku „proč, kvůli čemu“ (a 

podobné otázky odkazující na kauzální a teleologické vztahy důvodů pro to, aby se něco stalo 

nebo bylo uděláno; Feuerstein a Feuerstein, str. 24). 
 

Feuerstein upozorňuje, že zprostředkování významu bývá velmi často jako důležitý 

aspekt interakce podceňován. Pedagogické a didaktické záměry či úvahy učitele nebo rodičů 

jsou častěji součástí jakéhosi „tajemství“, které je chráněno a považováno za myslí dítěte 

nepostižitelné. To považuje Feuerstein za neopodstatněné: „ZZU oživená záměrem 

přesahovat, zprostředkuje dítěti smysluplnost interakce, její význam, její ´proč´ a její ´kvůli 

čemu´ a činí explicitními implicitní důvody pro změny, které tato interakce produkuje; stejně 

jako primární a sekundární cíle, ke kterým tato interakce směřuje“ (tamtéž). Z tohoto důvodu 

také považuje Feuerstein za velmi důležité, aby děti po celou dobu práce s IO byly 

„vtahovány“ do záměrů učitele, aby se stávaly jeho partnery, kteří se podílejí na objasňování 

smysluplnosti, významu či prospěšnosti dané, mnohdy na první pohled velmi arbitrární a 

smysluprosté, aktivity obsažené v instrumentech programu. Je důležité na tomto místě 

poznamenat, že zprostředkování významu považuje Feuerstein za jeden z klíčových faktorů 

probouzení vnitřní motivace učit se u dětí. Úkoly v instrumentech IO tak vlastně „uměle“, ale 

zaměřeně a cíleně otevírají situace, v nichž jsou děti vedeny k odhalování implicitních 

obsahů myšlenkových struktur a jednání ostatních lidí a k pochopení prospěšnosti a 

příhodnosti takového postupu pro školní situace nebo pro situace z běžného života. Že se 

jedná o mnohdy naprosto neznámou a dětmi často minimálně doma i ve škole zažívanou 
 
aktivitu, reflektují mnozí lidé, kteří s IO začínají pracovat.   

Zodpovědnost za  realizaci  kvalit  ZZU je vždy primárně na straně mediátora. 

Ve vztahu k Instrumentálnímu  obohacování  to ovšem představuje vysoké nároky na 
 
kompetence lektora v průběhu práce s programem všechny kvality ZZU přivádět k životu. 

Tím se dostáváme k otázce realizace ZZU v praxi. Jedná se o velmi závažnou, pro úspěch 

Instrumentálního obohacování klíčovou otázku. Zároveň se ale jedná o jednu z 

nejproblematičtějších otázek implementace IO (viz kap. 3.3.4.1.). 
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Zbývajících 9 parametrů ZZU, které jsme uváděli v úvodu této kapitoly, Feuerstein 

považuje za tzv. doplňkové. Jejich přítomnost není kritériem pro existenci ZZU, ale zakládá 

individuálně odlišné kognitivní styly, odlišnosti ve způsobech reagování na podněty z jedinci 

vnějšího i vnitřního prostředí nebo individuálně specifické afektivní formy prožívání sebe i 

druhých. V otázce výčtu doplňkových parametrů Feuerstein zdůrazňuje, že jeho seznam jistě 

není vyčerpávající v tom smyslu, že by umožnil ukotvení všech aspektů života současného 

člověka. Objasňuje ovšem, že výčet uvedených 9 parametrů má reflektovat významné faktory 

životního stylu, který v současnosti vyžaduje konfrontace s novými kulturními, 

technologickými a motivačními podmínkami. Zde je třeba si znovu uvědomit, že Feuerstein 

odkazuje na situační rámec střetu západní společnosti a kultur sdílejících jiné než západní 

hodnoty. V tomto smyslu je také 9 zbývajících parametrů klíčových pro popis funkčních 

(myšleno fungování kognitivních struktur) deficitů kulturně handicapovaných jedinců a 

uchopení těchto deficitů v konkrétním pedagogickém intervenčním rámci. 

 

Zprostředkování pocitu kompetence 
 

JE třeba rozlišovat mezi pocitem kompetence a faktickou kompetencí něco dělat. Být 

kompetentní totiž automaticky neimplikuje pocit kompetence. Právě zdůraznění rozdílu mezi 

být kompetentní a mít pocit kompetentnosti nás vede k docenění významu mediativních 

vstupů druhého člověka pro utváření pocitu kompetence u dítěte. Pocit kompetence se 

konstruuje na podkladě situací, v nichž má dítě příležitost skutečně být kompetentní. Osvojí-

li si dítě nové dovednosti a jejich uplatnění pak provází pozitivní interpretace výkonu dítěte 

od druhých, významných, osob, pak se objevuje pocit kompetence. Kompetence něco dělat se 

může utvářet v závislosti na podnětnosti okolního prostředí, ovšem pro budování pocitu 

kompetence je dítě zcela závislé na zprostředkující interakci s dospělým člověkem: 
 
„mediational interactions which include cognitive and emotional features have to be initiated 

by the mediator whose interest is not just to render the child competent, but to equip him with 

feeling of competence“ (Feuerstein a Feuerstein 1999, str. 32) 
 

Zprostředkování pocitu kompetence je složitá aktivita, kterou není vůbec lehké v 

interaktivních situacích realizovat. Má ovšem velký význam z hlediska formování 

pozitivního postoje k novým nebo náročným situacím v životě nebo úkolům ve školním 

prostředí. Je proto důležité, aby zprostředkování pocitu kompetence bylo součástí repertoáru 

výukových technik učitelů nebo výchovných metoda rodičů. Podle Feuersteina je pro 

realizaci zprostředkování pocitu kompetence důležité sledovat v interakci s dítětem naplnění 

dvou cílů: 
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1. Je třeba vybavovat dítě předpoklady ke kompetentnosti, které reflektují 

konkrétní fázi myšlení nebo kognitivního úkonu (zde se dotýkáme další 

části Feuersteinova teoretického systému, pojmu kognitivní mapa – viz kap. 

3.2.2. Například učit dítě shromažďovat informace relevantní pro řešení 

daného problému, vést dítě k dovednosti pohotově zaměřovat pozornost na 

určitý úkol, umožňovat dítěti učit se rozlišovat relevantní a nedůležité 

zdroje informací pro řešení určitého úkolu a také například pomáhat dítěti 

dosahovat určité úrovně přesnosti a preciznosti při řešení různých úkolů. 

Nezbytným předpokladem budování pocitu kompetence jako stabilní 

součásti učebního stylu dítěte je proto zprostředkování situací, v nichž si 

dítě může osvojovat efektivní strategie postupu při řešení neznámého úkolu, 

vidět vlastní úspěch a od dospělého (či obecně zkušenějšího) člověka 

získávat pozitivní interpretace ve smyslu důvodů, které úspěch v daném 

úkolu ovlivnily.  
 

2. Je třeba nabízet dítěti příležitosti čelit situacím, které může samo zvládnout. To 

nemusí znamenat pracovat vždy jen s úkoly, které dítě zná a kde si jsme jisti 

úspěchem. Na takové úrovni náročnosti úkolů, kterou není dítě schopno  
 

samostatně zvládnout, se totiž nejvíce zúročuje význam mediativních vstupů 

dospělého (či zkušenějšího partnera v interakci). V těchto situacích 
 

usilujeme příležitosti k ovládnutí úkolu zprostředkovat, aktivně 

připravovat, tj. podávat v podobě, která dítěti ovládnutí úkolu umožní: 

„…presenting the individual with tasks which he has not yet mastered 
 

requires a mediational intervention which will equip him with the general 

or specific prerequisites for achieving competence.“ (Feuerstein a 

Feuerstein, 1999, str. 33). Obecnými předpoklady Feuerstein míní strategie, 
 

které jsou nezbytné  pro  zvládnutí  téměř každého úkolu: například 

dovednost rozlišovat pro daný úkol relevantní a irelevantní informace, 
 

dovednost vyrozumět zadání úkolu, resp. problémů, které je třeba pro 

potřebu zpracování daného úkolu vyřešit. Zcela jistě se zde Feuersteinův 

výklad významu druhého člověka pro učení a rozvoj nových kognitivních 

funkcí přibližuje Vygotského pojmu zóny nejbližšího vývoje. 
 

Pro Feuersteina je tedy základním předpokladem budování pocitu kompetence 

dovednost mediátora vytvářet podmínky, v nichž konkrétní dítě bude schopné úspěšně 

zvládnout úkoly a to i s narůstající úrovní jejich složitosti. Tuto výchozí situaci však musí 
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následovat mediátorova interpretace výkonů dítěte v dané učební či výkonové situaci, která 

se může obracet k analýze jednotlivých kroků celého procesu řešení úkolu a ke zvýraznění 

těch, které úspěch při řešení nejvíce ovlivnily. Takto vedená interpretace nepochybně otevírá 

cestu rozvoji metakognitivních dovedností dítěte a umožňuje budování pocitu kompetence 

jako trvalé a podložené kvality. Interpretace dospělého mají umožňovat dítěti uvědomovat si 

význam, jaký úspěch v řešení určitého úkolu představuje pro další učení. Jde o to pochopit, 

že úspěch v určitém typu úkolu zakládá možnost zvládnout stejným způsobem úkolů 

mnohem více a dokonce zvládnout úkoly více méně odlišného typu. Proto je důležité, aby byl 

mediátor schopen dát dítěti na srozuměnou, proč určitý úkol zvládlo. Mnohem více než 

pouhou informaci typu dobře/špatně je důležité, aby dokázal komunikovat kritéria, která lze 

pro hodnocení zvládnutí úkolu obecně používat. Tím může zakládat možnost, aby s těmito 

kritérii dítě v dalších situacích pracovalo samostatně (viz výše zmíněné metakognitivní 

dovednosti). Zároveň by měl být schopen umožnit dítěti rozumět, že zvládnout určitý úkol je 

jistým dokladem jeho kompetentnosti. Právě tato rovina zpětné vazby ve smyslu informace o 

jakési „potencialitě“ zvládat i jiný než právě vyřešený úkol je významná pro budování 

vnitřních zdrojů motivace a připravenosti čelit novým, neznámým úkolům. Právě v tomto 

smyslu Feuerstein chápe pocit kompetence jako jeden z nejvýznamnějších zdrojů vnitřní 

motivace dítěte se učit. Přítomnost pocitu kompetence totiž zakládá explorativní a 

optimistický přístup v situacích s neznámými nebo složitějšími úkoly. 
 

Feuerstein také upozorňuje, že budování pocitu kompetence je kulturně velmi odlišná 

a podmíněná záležitost. Ve své knize podává působivé příklady interkulturních odlišností, 

které sleduje v procesech zprostředkování pocitu kompetence. Všímá si například rozdílu 

mezi společnostmi, které budují pocit kompetence jako kvalitu odvozenou od přináležitosti k 

určité skupině či komunitě a moderní, tzv. „západní“ společností, která naopak tento pocit 

zakládá v přímé vazbě na konkrétního jedince. Upozorňuje ale, že tyto kulturní odlišnosti 

zakládají sice částečně odlišné zdroje pro budování pocitu kompetence, ale v obou případech 

by zprostředkování pocitu kompetence mělo sledovat společný cíl: vybavovat jedince 

odvahou a vnitřní motivací prozkoumávat neznámé situace a prostředí (tamtéž, str. 37). 

 

Zprostředkování regulativního a kontrolujícího chování 
 

Parametr zprostředkování regulativního a kontrolujícího chování se dotýká dvou dle 

Feuersteina kvantitativně nejčetnějších dimenzí interakcí mezi dětmi a jejich rodiči: 

inhibujícího a iniciujícího chování. Feuerstein zdůrazňuje, že potlačování určitého chování 

(např. striktní zákazy něčeho nebo dokonce tabu v rodině) i podpora iniciace určitého 
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chování by měly být řízené zprostředkovaným záměrem dospělého, poněvadž pouze takto se 

mohou postupně stávat dítětem autonomně kontrolované a vnitřně iniciované a pouze takto 

mohou zakládat smysluplný a odůvodněný způsob adaptabilního chování: „…Mediation of 

regulation of behavior has its major emphasis on the creation of the prerequisite, cognitive 

elements which supported by a cognitive self-reflective orientation, creates propensity for a 

reasoned way of behaving adaptively.“ (Feuerstein a Feuerstein 1999, str. 37). 
 

Opět se zde dostáváme k Feuersteinovu důrazu na potřebu zakládat v dětech 

předpoklady pro modifikovatelnost. Modifikovatelnost je možná jen jako jedinci niterně 

vlastní kvalita, nelze ji předávat jako celek, lze k ní pouze předávat předpoklady a to právě v 

situacích zprostředkovaného učení. 
 

Dle Feuersteina by mělo zprostředkování regulace chování obsahovat dva hlavní 

komponenty (tamtéž, str. 38): 
 

1. utváření kognitivních funkcí, které může jedinec užívat pro shromažďování 

informací nezbytných k řešení určitého úkolu  
 

2. analytické ustavení metakognitivní roviny myšlení jedince: kombinace 

vyhodnocení shromážděných informací a hodnocení kompetentnosti  
 

jedince, následovaná určením významu konkrétní události vyúsťuje v 

rozhodnutí zda, v jaké podobě, kde, jak a jak rychle realizovat určitou 

odpověď. 
 

Zprostředkování regulativního a kontrolního chování má velký význam především ve 

vztahu k ovlivňování tzv. problematického a rušivého chování dětí v učebních situacích. 

Feuerstein dokonce chápe impulsivní chování dětí ve třídě jako produkt jednání a činností 

učitele, které zdůrazňuje a oceňuje pouze výsledky myšlení dětí a rychlost generování 

myšlenek. Orientace na výsledek a rychlost ve výuce dle Feuersteina plodí pouze impulsivní 

formy chování a především znemožňuje realizovat přenos myšlenkového produktu určité 

učební situace do situace jiné. Dle Feuersteina není možné rozvíjet promyšlené a 

sebereflektivní jednání dětí, pokud nedokážeme rychlost a důraz na výsledek obětovat ve 

prospěch důrazu na: 
 

- zprostředkování smyslu určitého (třeba i) inhibujícího zákroku („něco nedělat“) a  
 

- prostoru pro manifestaci a zprostředkování předpokladů pro výše zmíněné kognitivní 

funkce potřebné pro shromažďování informací a pro metakognitivní aspekty myšlení.  
 
Je na místě poznámka, že mottem celého programu Instrumentálního obohacování je věta 

„Nechte mne chvilku, já si to rozmyslím“. Feuerstein zde nepochybně komunikuje potřebu 

čelit netrpělivosti ve výukových situacích a dávat dostatek prostoru pro zprostředkování 
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systematického, promyšleného a situační danosti reflektujícího jednání. Regulace chování 

jedince je funkcí jeho metakognitivních a sebereflektivních modů fungování. Mediátor ale v 

procesu internalizace regulativních forem chování dítěte sehrává klíčovou roli. On tyto formy 

chování iniciuje a především on má tu moc svými meditativně realizovanými interakcemi 

umožnit dítěti, aby se regulativní a kontrolní chování stalo součástí jeho vlastních 

kognitivních struktur. 
 

Feuerstein také tento parametr ZZU ukotvuje ve smyslu odlišností, jaké v ustavování 

regulativního chování sledujeme napříč různými kulturami. Upozorňuje, že v některých 

kulturách ZZU naopak podporuje impulsivní reagování na subjektivně zajímavé podněty a 

mediátor naopak usiluje o co nejnižší úroveň regulativního chování. Pochopitelně, v situacích 

střetu dítěte z takto odlišného prostředí s kulturou „západní“ školní instituce, se nutně 

objevují obtíže. Domníváme se, že tematizací kulturní odlišnosti na úrovni zprostředkování 

regulativního chování se dotýkáme právě situace romských dětí v české škole. Jak se budeme 

snažit demonstrovat ve výzkumné části této práce (zejména kvalitativní analýzy výsledků 

výzkumu), impulsivní chování v učebních situacích a silná vazba na „teď a tady“ se 

objevovala jako jedna z charakteristik odlišujících české a romské děti v práci s IO. 
 

Proto Feuerstein považuje zprostředkování regulativního chování za stěžejní součást 

nápravných a intervenčních programů pro práci s kulturně odlišnými jedinci. Upozorňuje, že 

příznačnou charakteristikou moderní společnosti je značná proměnlivost životního stylu a 

rychlost technologických změn. Takové podmínky pochopitelně zvýhodňují jedince, jejichž 

ZZU zakládá vysokou míru adaptability na nové prostředí a změny podmínek životního 

prostředí. Je tedy zřejmé, proč teoretická východiska IO zdůrazňují význam zprostředkování 

regulativního chování na bázi kognitivních a metakognitivních komponent. Jen takto nesené 

zprostředkování regulativního chování totiž umožňuje utvářet vysokou míry adaptability v 

proměnlivých podmínkách života moderní společnosti. 

 

Zprostředkování chování se sdílením (sharing behavior) 
 

Chování s charakteristikou sdílení reflektuje přirozenou potřebu člověka podílet se na 

určité činnosti s druhými lidmi nebo vést druhé osoby ke spolupráci s ním a sdílet s nimi 

vlastní pocity nebo dojmy (např. dítě, které ukazuje na určitý předmět, aby tak upozornilo 

matku, kam se má dívat). 

Feuerstein uvádí, že potřeba sdílení se objevuje jako individuální potřeba už v 

časných fázích vývoje člověka. Na druhou stranu, projevy této potřeby, tj. konkrétní sdílející 

chování, jsou výrazně kulturně zakotvené – k čemuž podává Feuerstein četné 
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příklady (viz Feuerstein a Feuerstein, 1999, str. 41). Právě zdůraznění kulturních odlišností v 

realizaci tohoto aspektu ZZU se zdá být ve Feuersteinově výkladu tohoto parametru dominující. 

Zdá se, že jeho ne/přítomnost považuje v porovnání s ustavením jiných výše jmenovaných 

parametrů za nejméně problematickou… „so the need to share, the need to fuse with other is 

actually experienced early in life…“ (tamtéž). Je důležité ale znovu upozornit, že hovoří-li 

Feuerstein o „zprostředkování“ chování se sdílením, odkazuje tím na fakt, že iniciace a 

zodpovědnost za realizaci sdílení, je primárně na straně mediátora – bez ohledu na 

to, jak výrazně jej může samo dítě svým chováním provokovat. To ostatně reflektuje 

i Feuersteinovo zdůraznění zaměřenosti a vzájemnosti jako ústředního parametru ZZU. 

Zprostředkování individuace a psychologické diferenciace  

Tento  parametr  reprezentuje  v opozici  ke  zprostředkování  chování  se sdílením 
 
potřebu jedince stávat se artikulovaným a diferencovaným já odlišným od „druhých“, s nimiž 

své já sdílíme. Feuerstein identifikuje individuaci a psychologickou diferenciaci jako v 

západní kultuře silně reflektovaný atribut. Zároveň se ale domnívá, že psychologická 

diferenciace a individuace je v západní kultuře budována častěji v situacích s charakteristicky 

deficitní ZZU. V takové podobě se ovšem individuace nemá možnost utvářet jako 

transcendentní, konkrétní situaci přesahující fenomén. Úkolem mediátora je vlastně zajistit, 

aby vědomě a citlivě připravoval a otevíral situace, v nichž zrod psychického já dítěte a jeho 

psychické i fyzické oddělení bude umožňovat. Upozorňuje na fakt možná velmi dobře známý 

z psychoanalytických studií separace individuace, že předčasná fyzická nezávislost dítěte 

velmi často ústí v silnou emoční závislost, která pak ve skutečnosti procesu individuace a 

separace dítěte brání. 
 

Dle Feuersteina se individuace a psychologická diferenciace může nejlépe rozvíjet 

procesem zprostředkování, který předchází a doprovází chování s charakteristikami sdílení a 

bohatým repertoárem emoční angažovanosti zakládající ZZU (např. smyslupnost, 

transcendence). Jen takto se může budovat jako kvalita vylučující pocity odmítání a zavržení 

od druhých. Individuace je kvalita, kterou výraznou měrou ovlivňují i vztahy a interakce v 

rámci vzdělávacích institucí. Feuerstein se domnívá, že pedagogové, mohou u svých žáků 

procesy individuace podporovat vytvářením situací, v nichž je možné, aby každý aktér 

interakce v rámci dané situace mohl zažívat na kognitivní i emoční úrovni vzájemnost a 

reciprocitu. Neobjasněné a nezdůvodněné trvání na poslušnosti a respektu k hierarchicky 

výše postavené osobě pak vnímá jako blokující procesy individuace a psychologické 

diferenciace. Feuerstein se zde dotýká fenoménu utváření autority v moderních 
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společnostech. Autorita odvozená pouze od určité pozice v hierarchické struktuře členů 

rodiny nebo aktérů určité vzdělávací instituce se ukazuje být v moderních společnostech jako 

neudržitelná. Důraz na individualitu dítěte, resp. každého člena rodiny (společnosti), jako 

důsledek proměny strategií reprodukce v moderní společnosti (Bourdieu 1998, De Singly 

1999) ustavuje autoritu jako výrazněji kognitivně a emočně podložený fenomén. Racionální a 

v daných souvislostech smysluplná argumentace ve prospěch přijetí určitého člověka nebo 

názoru jako autority se zdá být téměř nevyhnutelnou podmínkou. 
 

Právě procesy zprostředkování mají dle Feuersteina velikou potencialitu vést dítě k 

uvědomování si oprávněnosti a odlišnosti v názorech, sklonech, přáních a kognitivních stylech 

různých lidí při současně existující volnosti v souhlasu nebo nesouhlasu s výslednými vzorci 

chování těchto lidí. Mediativně realizované kognitivní procesy zkrátka umožňují hledání zdrojů 

rozdílů mezi jednotlivými lidmi a tak i zakládají možnost konstruovat 
 
sebepojetí či porozumění sobě samému právě ve vztahu k druhým lidem (Feuerstein 

a Feuerstein, tamtéž,  str. 43). Zdá se, že Feuerstein  zdůrazňuje proces individuace 
 
a psychologické diferenciace jako proces zakládající osobní zodpovědnost a racionální, 

resp. zdůvodněné hodnocení činů druhých lidí. 

 

Zprostředkování chování vedoucího k vyhledávání, identifikaci a dosažení cíle 

Zaměřenost na určitý cíl a představa konkrétního cíle jako součást mentálního 
 
repertoáru dítěte je dle Feuersteina (Feuerstein a Feuerstein, 1999, str. 44) významným 

ukazatelem zrodu reprezentační modality myšlení dítěte. Usilování o určitý cíl a chování, 

které námahu a úsilí spojené s jeho dosahování reflektují, otevírá dítěti svět překračující 

hranice momentálně vnímané reality. Zprostředkování vyhledávání a výběru cíle zbohacuje a 

určuje dle Feuesrteina život člověka jako učící se bytosti. Představuje také výrazný motivační 

a chování organizující princip. 
 

Především s odkazem na vlastní zkušenosti s důsledky holocaustu také Feuerstein 

upozorňuje, že významným předpokladem chování vedoucího k vyhledávání, identifikaci a 

dosažení cíle je potřeba vnímat okolní prostředí a jeho součásti jako predikovatelné entity 

(Feuerstein a Feuerstein, tamtéž). Předvídatelnost totiž zakládá možnost vlastní chování a 

jednání plánovat a dává určitou míru jistoty, že naše plány mohou být realizovány (což také 

činí naše jednání smysluplným). 
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Zprostředkování výzvy: vyhledávání nových a složitějších věcí (situací atp.) 

Feuerstein se domnívá, že zprostředkování výzvy v učebních situacích by mělo být 
 
vnímáno jako obecný cíl jakékoliv vzdělávacího počinu, na konkrétní rovině pak jako 

zbohacující prvek v každém projektu, jehož cílem je pracovat na rozvoji úrovně adaptability 

jedinců v podmínkách současného, neustálou „novostí“ a narůstající složitostí 

charakteristického světa. Zdůrazňuje, že adaptabilitu jedince je třeba budovat jako trvalou 

vnitřní charakteristiku jedince. V této souvislosti Feuerstein používá pojmu „autoplasticita“ 

(Feuerstein a Feuerstein 1999, srov. 45) Autoplasticita nezahrnuje náhlé změny 

biologických a psychologických podmínek člověka (ve významu okamžitých reakcí, kterými 

se jedinec přizpůsobuje změnám v jeho okolí), ale mnohem více odkazuje na změny 

repertoáru reakcí a způsobů jejich užívání v kognitivní struktuře jedince. Tendence nebát 

se čelit novosti a složitosti (v opozici k rezignujícímu chování), která je součástí kognitivní 

struktury jedince, je nezbytnou součástí adaptability jako jeho individuální charakteristiky. 
 

Budování adaptability jako niterné, stabilní a pružné charakteristiky vyžaduje aktivní 

podíl dospělého, tedy zprostředkující charakter interakce dospělého a dítěte. Feuerstein se 

domnívá, že nejlépe ji mohou dospělí u dítěte rozvíjet: 

- vytvářením nebo vyhledáváním situací, kterým jejich děti mohou čelit  
 

- usilovali uzpůsobovat tyto situace tak, aby jejich novost nebo náročnost 

nebránila dětem je zvládat s úspěchem a potěšením.  

 

Zprostředkování uvědomění si lidské bytosti jako proměnlivé entity 
 

Feuerstein ve vztahu ke kvalitě ZZU, která může zakládat modifikovatelnost jako 

niternou a trvalou charakteristiku dítěte, zdůrazňuje význam přítomnosti určitého osobního 

přesvědčení mediátora. Považuje pozitivní osobní přesvědčení -či dokonce víru - mediátora v 

člověka jako entitu přístupnou změnám v mnoha směrech za klíčový prvek jakéhokoliv 

výchovného a vzdělávacího úsilí: „In the absence of belief in modifiability, or in the 

reluctance to engage in applying it, the educational system becomes anemic, manifesting at 

best a passive accepting approach that is accepting the individual as he is…” (Feuerstein a 

Feuerstein 1999, str. 49). 
 

Takovéto přesvědčení je obzvlášť významné ve vztahu k lidské inteligenci. Podle 

Feuersteina lidem velmi často schází přesvědčení, že lidský intelekt je proměnlivá kvalita, 

přístupná změnám na úrovni obsahu i rozsahu, tj. celé jeho struktury). tento postoj však tvoří 

velmi důležitý předpoklad pro rozvoj adaptability a modifikovatelnosti jedince. 
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Je  důležité připomenout,  že  pro Feuersteina  přesvědčení o inteligenci  jako 

o proměnlivé  entitě ovlivňuje  přítomnost intencionality  a  zprostředkování  významu 
 
v interakci s dítětem. U dítěte pak zakládá přesvědčení o modifikovatelnosti jako niternou 

kvalitu, která se stává výrazným mobilizujícím a volním prvkem v zaměřených aktivitách 

dítěte: může bránit negativní změně (intelektovému, morálnímu a emočnímu úpadku) a nebo 

ovlivňovat rehabilitaci určité kognitivní úrovně. Je důležité, aby rodiče i učitelé dokázal dítě 

upozorňovat na změny, které se odehrávají v závislosti na určitých událostech a tím 

podporovali rozvoj citlivosti k potřebě stanovat si cíle ve vývoji a pro vlastní změnu. 
 

Přijetí pojmového rámce modifikovatelnosti a významu zprostředkování u pedagogů 

také otevírá vůli hledat signály změny, jako klíče pro evaluaci jedince a jeho aktivit a pro 

formulaci prognóz dalšího vývoje dítěte v dynamickém pojetí (tj. více než manifestovanou 

aktuální úroveň výkonu sledujeme změny, které dítě dokáže vykazovat vlivem specifického 

učebního uspořádání a vlivů mediátora). 
 

Výrazně význam tohoto parametru ZZU amplifikuje Feuersteinova kniha „Do not 

accept me as I am“ (1988), která se věnuje vzdělávacímu přístupu a strategiím pro práci s 

dětmi s Downovým syndromem. 

 

Zprostředkování hledání optimistických alternativ 
 

Realizace tohoto parametru ZZU dle Feuersteina může začínat již v raných fázích 

vývoje dítěte, pokud dokáží rodiče své dítě vést k anticipaci positivních výsledků jejich 

činnosti. Takto nesený se pak může realizovat i v dalších fázích vývoje dítěte. Preference 

optimistických alternativ je určitý postoj, východisko pro další kognitivní kroky, jejichž 

cílem je produkovat důkazy pro oprávněnost nebo výhodnost zvolené alternativy řešení. 

Feuerstein zdůrazňuje, že vědět, resp. být přesvědčen, že něco je možné, vtahuje jedince do 

aktivit, jejichž úkolem je nalézt způsoby, jak ono „možné“ proměnit v materiální, reálné. 

Postoj dítěte, které na zadání neznámého úkolu reaguje slovy „to je nemožné udělat“ brání 

jeho nositeli hledat komponenty úkolu, které mohou při jeho řečení pomoci. 

 

Přesvědčení je vůbec velmi výrazný motiv ve Feuersteinově teorii strukturní 

kognitivní modifikace. Jak jsme předeslali v úvodu 3. kapitoly, Feuerstein hovoří z vlastní 

zkušenosti. Důraz na hledání optimistických alternativ, přesvědčení, že člověk a jeho 

intelektová struktura je systém otevřený změně – a to v jakémkoliv věku a prakticky v 

jakékoliv oblasti – je silný motiv Feuersteinova díla jako celku. Výrazně to dokládají i 
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jeho slova z přednášky, kterou vedl při příležitosti pražské konference Inkluzivní a kognitivní 

edukace, které se osobně zúčastnil (Praha 30.10. -1.11.2005): 
 

Člověk je vnímavý vůči změnám a je schopen sám sebe modifikovat. 

Modifikovatelnost je zde ztotožněna s pojetím adaptace. Modifikuji…měním 

sama sebe, abych sebe sama přizpůsobil/a daným podmínkám, uvnitř i vně 

sebe sama…. Pokud je přizpůsobování vyžadováno, pak ten, kdo se 

neadaptuje, trpí… Pokud mluvíme o modifikovatelnosti člověka… pak o ní 

mluvíme jako o požadavku, o kterém jsme přesvědčeni. Věříme, že člověk je 

měnitelný … Proč jsme použili postulátu požadavku, kterému věříme? Náš 

důvod je velmi důležitý: přesvědčení je zevšeobecněno potřebou… 
 

(Feuerstein 2006a, str. 12) 
 

 

Jak naznačuje tento citát, pro Feuersteina přesvědčení reflektuje požadavky a 

podmínky okolního prostředí. Vyhledávání positivních alternativ a víra v modifikovatelnost 

člověka je pak vyjádřením nejhlubší podstaty lidské svobody: „… alternativa není být 

determinován geny, ale vybrat ty geny – z širokého množství, které máme- které jsou 

odpovědné za přímou aktivaci života… lidská bytost si nemůže vybírat své geny a tak si 

vybírá způsob života, který by si přála.“(Feuerstein, 2006a, str. 11). 

 

Zprostředkování pocitu přináležitosti 
 

Zprostředkování pocitu přináležitosti identifikuje Feuerstein jako jeden z nejvíce 

proměnlivých parametrů s ohledem na kulturní prostředí, v němž se realizuje. Reflektuje 

zejména proměny tzv. tradiční společnosti ve společnost moderní (De Singly 1999
5
), kde 

upozorňuje na negativní jevy spojené s oslabováním vlivu širšího rodinného společenství. 

Feuerstein vidí „zmenšování“ (tj.oddělování od širšího okruhu příbuzných) moderní rodiny 

jako jev nesoucí s sebou nevýhodu limitovanosti života člověka pouze na „horizontální osu 

jeho existence“. Vertikální osu rodiny představují vazby na širší okruh příbuzných (strýcové, 

tety, bratranci…). Širší rodina a vztahy v ní jsou podle Feuersteina významné z hlediska 

transmise kultury určitého společenství. Pocit přináležitosti jako významný aspekt ZZU se 

dle jeho názoru buduje snáze v sociálním uspořádání, které preferuje bohaté a různorodé 

vztahy mezi jednotlivými jeho členy. 

 
 
5
 De Singly s odkazem na Durkheimovu „manželskou“ rodinu například hovoří o moderní rodině jako o rodině 

“vychovávající, citové“, jejímž charakteristickým rysem je důraz na autonomii jednotlivých jejích členů a 
oslabování přímého vlivu širšího okruhu příbuzných. 
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Je zajímavé sledovat tyto Feursteinovy úvahy v souvislosti s významnými 

teoretickými pracemi tzv. kulturní psychologie. Současná kulturní psychologie značně čerpá 

z odkazu Vygotského a v procesu transmise kultury přiznává významnou úlohu kulturním, 

symbolickým nástrojům či jejich institucionalizovaným formám (např. Bruner 1990, Cole 

1995). Feuerstein ve své teorii přikládá jednoznačně nejvýraznější vliv a také zodpovědnost 

druhým osobám, mediátorům, jejichž činy, postupy a interakce s dětmi teprve mohou ony 

symbolické nástroje činit dostupnými, smysluplnými a významnými pro dítě. Každý kulturní 

nástroj, i jejich soubor nebo institucionalizovaná podoba se totiž může konkrétního dítěte 

dotýkat - a ovlivňovat strukturu jeho kognitivních funkcí (to je pro Feuersteina obzvlášť 

důležité) nejvíce v situacích ZZU, tj. v interakcích dítěte a mediátora. Proto z hlediska 

transmise kultury přiznává Feuerstein jednoznačně nejvýraznější vliv širší rodině dítěte, i 

když zároveň připouští i vliv jiných institucí, které reprezentují společnost či danou kulturu 

jako celek (škola atp.; Feuerstein a kol. 1980, str. 20). Ve shodě s jinými autory tzv. kulturní 

psychologie chápe Feuerstein dítě, kulturní nástroj a mediátora jako neoddělitelnou triádu 

(viz níže tři poznámky k ZZU). Sleduje však (a tím se může od jiných autorů 

reprezentujících kulturní psychologii lišit) především kompetence, strategie, techniky a 

postupy, které používají lidé vystupují-li interakcích s dítětem jako zprostředkovatelé. 

Tento důraz je zcela pochopitelný, uvědomíme-li si, že Feuersteinovo pojetí ZZU a vývoje 

poznávacích funkcí se rodilo především z potřeby hledat způsoby, jak tuto triádu ovlivňovat a 

jak co možná nejrychleji měnit výchozí nastavení či obsah některých jeho částí. 

 
 
 

3.2.1.3. Kategorie zkušenosti zprostředkovaného učení 
 
 
 

V předchozích kapitolách jsme upozornili, že ZZU odkazuje na kvalitu interakce 

mediátora a dítěte a na efekt, jaký tato interakce má ve vztahu ke struktuře kognitivních 

funkcí i emocionálních charakteristik jedince. Jedná o je skupinově podporovaný fenomén, 

který reflektuje potřebu každé společnosti či kultury předávat novým generacím dimenzi 

minulosti, přítomnosti i budoucnosti jejich kultury. Popsali jsme parametry, které jsou právě 

vyjádřením požadavku na určitou kvalitu interakcí dospělého a dítěte, abychom o nich moli 

hovořit jako o ZZU. Vedle parametrů zkušeností zprostředkovaného učení tematizuje 

Feuerstein ještě kategorie ZZU. Ty se vyjadřují k oblastem, v nichž se ZZU realizuje a určují 

také formy, jaké může mediace ve zkušenostech zprostředkovaného učení nabývat. Rozlišuje 

tyto kategorie zkušeností zprostředkovaného učení: 
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1. Kulturní transmisi- odkazuje na znalosti a zkušenosti, které stojí mimo časový 

rámec dostupný bezprostřední zkušenosti dítěte.  
 

2. Zprostředkované učení – odkazuje na přenos informací mezi dítětem a jeho 

okolním prostředím.  
 

Obě kategorie se v ZZU realizují jako zprostředkované, což nevylučuje přítomnost 

dalších kategorií,v procesu učení nebo kulturní transmise, které zprostředkované nejsou. Tím 

se obracíme opět k rozlišení dvou modalit významných pro rozvoj kognitivních funkcí (přímé 

vystavení podnětům z okolního prostředí a zkušenost zprostředkovaného učení). Osvojování 

znalostí, praktik, technik nebo postupů je možné skrze obě modality, ale jen jako 

zprostředkované kulturní transmisí i učením získává adaptibilní charakter a zakládá 

modifikovatelnost. 
 

MLE (ZZU- pozn. autorky) for the individual , and cultural transmission for 

the group, comprise the major determinant of flexibility which enable the 

individual to transcend the here and now, to adopt to new modes of 

functioning, and to develop new patterns of behavior appropriate to new 

situations… MLE produces in organism a propensity to learn how to learn, 

by equipping the organism with the tools necessary for this facility 
 

(Feuerstein a kol. 1980, str. 25) 
 

 

V předchozích částech textu jsme se snažili ukázat vzájemnou provázanost obou 

uvedených kategorií – rozlišení kulturního deficitu a odlišnosti je v tomto směru dobrým 

příkladem. V této kapitole budeme velmi krátce komentovat obě kategorie a v dalších částech 

této kapitoly se pak budeme věnovat popisu forem mediace, které považuje Feuerstein za 

významné a přítomné v obou zmiňovaných kategoriích ZZU. 

 

Kulturní transmise 
 

Zdůrazněním kulturní transmise jako kategorie ZZU Feuerstein chce upozornit na 

fakt, že některé informace, mohou být jedinci dostupné jen pokud je komunikuje zkušenější 

nebo zasvěcenější osoba. Významnou součást zprostředkování kulturní transmise představují 

dle Feuersteina informace o událostech, které svou datací znemožňují jejich bezprostřední 

dostupnost jedinci. Fakt, že dítě se ve zprostředkujících interakcích stává účastníkem události 

nedostupné jeho aktuálnímu senzorickému a zkušenostnímu poli, ovlivňuje dle Feuersteina 

(Feuerstein a kol. 1980, str. 25) více než jen rozsah jeho znalostí. Produkuje totiž určité 

kognitivní „nastavení“: zvídavost a připravenost prozkoumávat neznámé 
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a od původního tématu vzdálenější oblasti. V tomto pojetí zprostředkování kulturní transmise 

umožňuje jedinci „…uchopit existenci světa čistým věděním bez přítomnosti modality 

přímého vystavení podnětům z okolního prostředí...“ (tamtéž). Zprostředkování v procesu 

kulturní transmise tak obohacuje nejen obsah znalostí člověka, ale především produkuje 

nové potřeby a nové způsoby vztahování se k okolnímu světu. 

 

Zprostředkované učení 
 

Podstatou vlivu této kategorie ZZU je produkce změn v charakteru podnětů, které 

dopadají na smysly dítěte. Zprostředkovaná interakce pak modifikuje atributy stimulu 

(časové, prostorové atp.) Mediace (realizovaná jako zkušenosti zprostředkovaného učení) 

produkuje v člověku potřebu propojovat vzájemně různé události, objekty a zkušenosti. 

Prostřednictvím individuálních činností nebo kognitivních operací pak zkušenost s určitým 

objektem nebo událostí může přesahovat rámec původní poznávací nebo učební situace. Svět 

vztahů je primárně produktem činnosti jedince a jakmile se stává odděleným od přímé 

senzorické zkušenosti, začnou tyto vztahy podléhat vlastním zákonům organizace a regulace. 
 

Feuerstein ve výkladu zprostředkovaného učení zdůrazňuje, že biologická existence 

člověka sama o sobě neobsahuje nic, co by vyžadovalo abstraktní formy myšlení vázané na 

elaborované symboly a vyšší psychické procesy. Psychické procesy takovéhoto charakteru se 

mohou objevovat výhradně jako odpověď na kulturní potřeby interpersonálního a 

intergeneračního charakteru (Feuerstein a kol 1980, str. 26). Proto jsou ZZU přímo 

zodpovědné za jakékoliv formy fungování člověka, které přesahují biologické potřeby 

jednoho konkrétního člověka. 

 

Selekce podnětů 
 

Pravděpodobně nejčasnější formou mediace v průběhu ontogeneze člověka je selekce 

podnětů (Feuerstein a kol. 1980, str. 26-28). Z hlediska vývoje vyšších psychických procesů a 

jejich účinného použití plní selekce podnětů dvě významné funkce. První tato funkce se týká 

smysluplnosti nebo určování významnosti určitého podnětu. Z obrovského množství podnětů, 

které doslova „dopadají“ na smysly dítěte, mateřská osoba jen některé z nich vybírá jako více 

relevantní v určitém čase nebo situaci. Zdůrazňuje určité podněty tím, že jim přiřazuje 

kvality, které jiné stimuly nesdílí. Dalo by se říci, že tímto způsobem dospělý okolní realitu 

pro dítě doslova tvaruje, opracovává. 
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V pozdějších obdobích života dítěte představuje toto vybírání podnětů dle jejich 

relevantnosti k danému úkolu výchozí bod, na jehož podkladě se utváří například 

kategorizace jako mentální operace.  

Druhá funkce selekce podnětů je spojena s podporou soustředěného chování dítěte. 

Soustředěné chování vyžaduje určité inhibující procesy, které pak selektivnost a diskriminaci  
 
v průběhu percepce umožňují. Mediativní interakce umožňují ustavovat jakési „pozornostní 

vzorce chování“, jejichž obsahem jsou například modely soustředěného chování v „učebních“ 

(nejširším slova smyslu) situacích nebo kapacita pohotově registrovat a sbírat relevantní 

informace pro řešení nějakého úkolu.  
 

Feuerstein uvádí, že jedním z velmi častých jevů pozorovatelných u dětí, kterým se 

nedostávalo ZZU v raných fázích vývoje od konstantně, tj. pevně a stabilně vystupujícího 

pečovatele, je difusní charakter jejich percepce: „These children scan their perceptual 

environment without attending differentially to the most relevant elements and, therefore do 

not persist in developing the means necessary for attaining specific goals …“ (Feuerstein a 

kol. 1980, str. 27).  
 

V intencích pojmu ZZU a jejího vztahu k teorii kulturního handicapu je důležité 

poznamenat, že míra percepční stimulace jako funkce přímého vystavení podnětům okolního 

prostředí není ukazatelem a vysvětlujícím principem odlišností v kognitivním vývoji jedinců. 

Feuerstein upozorňuje, že studie raného vývoje kulturně a sociálně deprivovaných jedinců 

(např. Feuerstein a Richelle 1957, Jensen 1977 in Feuerstein a kol 1980, str. 28) ukazují, že 

děti, které se těší intensivním vztahům se svými vychovateli a psychickou blízkostí svých 

vychovatelů, se vyvíjejí stejně jako ostatní děti až do doby, než je z jejich okolí požadováno 

používání vyšších forem operačního myšlení.  

 

Plánování (Scheduling, Feuerstein a kol. 1980, str. 29-30) 
 

“…It is our contention that there is no more important factor affecting the human 

mind than the consciousness and awareness of time and the temporal dimensions in our lives. 

(tamtéž str. 29). Feuerstein připisuje vnímání a uvědomování si kategorie času veliký význam 

pro vývoj člověka. Je příznačné, že se jedná o záležitost, která není dostupná jinak než jako 

zprostředkovaná. Události z minulosti překračující rámec současného života jedince, jsou mu 

dostupné jen prostřednictvím kulturní transmise, zprostředkováním realizovaným zaměřeným 

a zasvěceným mediátorem. Absence tohoto zprostředkování ponechává dítě do značné míry 

závislé jen na relativně blízkých časových dimenzích navazujících pouze na jeho vlastní život 

a činnost. 
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Plánování podnětů jako forma zprostředkovaného učení pak vysvětluje, jak se 

podněty objevují jako řízené časovou a prostorovou dimenzí. V raných obdobích vývoje 

dítěte pomáhá zprostředkované učení formovat implicitní koncepty sledu událostí v čase či 

časových vzdáleností. Tyto implicitní koncepty se budují jako vázané na konkrétní činnosti. 

Každá činnost rodiče s malým dítětem je zpravidla organizovaná prostřednictvím určitých 

ohraničených časových úseků („nejprve se budeš koupat a potom půjdeš spát“, „teď ne, až po 

večerníčku“…), což způsobuje, že segmentace je přítomná jako implicitní představa už v 

neverbálních fázích života dítěte. Implicitní, v činnostech zakotvené koncepty času slouží v 

průběhu dalšího vývoje jako kostra, od níž se pojetí momentální přítomnosti může rozšiřovat 

k orientaci na minulost nebo k budoucnosti. Čím více se takovéto rozvrhy či strukturace 

aktivit dle určité časové dimenze v aktivitách mediátora objevují, tím více se uvědomování a 

orientace na čas jako determinující faktor v životě dítěte ustavuje. 
 

Dle Feuersteina se jako jeden z typických projevů kulturně handicapovaných dětí 

objevuje epizodické uchopení reality a výrazná orientace na aktuální přítomnost. Feuerstein 

tento jev chápe jako ryze kognitivní faktor, zapříčiněný právě nedostatečnými procesy 

zprostředkování času jako dimenze, kterou je třeba registrovat a asociovat s každou událostí, 

kterou prožíváme. 

 

Anticipace 
 

V návaznosti na konkrétní zkušenosti dítěte v určitých situacích zprostředkuje 

mediátor dítěti positivní i negativní očekávání určitých událostí nebo jevů ve vztahu k dané 

situaci. Zprostředkování anticipace postupně také ustavuje kauzalitu ve vztahu určité činnosti 

a předpokládanému výsledku této činnosti. Jakákoliv anticipace je vlastně vnitřní konstrukce 

reality, proto také závisí na reprezentačních a myšlenkových procesech dítěte. Z toho důvodu 

vyžaduje zprostředkování anticipace zbohacování takových parametrů myšlenkových 

procesů, které dítě samo může jen obtížně nebo vůbec nemůže produkovat. 

Zprostředkovanost znamená přesah aktuální potřeby uspokojení do vzdálených cílů: mediátor 

totiž usiluje ovlivnit aktuální činnost dítěte ve prospěch ještě dítětem neprožité budoucnosti. 

Oproti tomu v situacích přímého kontaktu dítěte s okolím je cíl aktivity víceméně substitucí 

splnění určitého úkolu. 
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Imitace 
 

Imitace modelů nabízených zaměřeným mediátorem, včetně takových, které zrcadlí 

činnost dítěte, jsou dle Feuersteina jedním z nejmocnějších nástrojů zkušenosti 

zprostředkovaného učení. Domnívá se také, že předpokladem imitativního chování je 

navození a ustavení očního kontaktu s dítětem. Odlišnosti v intenzitě a míře nabízených 

modelů k imitaci chápe Feuerstein jako proximální etiologický faktor odlišností v 

kognitivním vývoji: “The more that mediated imitative behavior is enhanced the earlier the 

capacity of the child to become affected and modified through direct exposure to sources of 

stimulation in later life.” (Feuerstein a kol. 1980, str. 32). 

 

Zajištění specifických podnětů 
 

Jak jsme již naznačili v předchozím výkladu, zprostředkované učení se objevuje jako 

výsledek přímého a zaměřeného zajištění určitých podnětů, které jsou považovány za 

nezbytné pro vývoj a celkovou orientaci dítěte. Charakter těchto podnětů a jejich výběr je 

pochopitelně silně kulturně podmíněná záležitost. Zprostředkování významu určitých stimulů 

nejen že zbohacuje kognitivní struktury dítěte z hlediska jejich obsahu, ale především zakládá 

v dítěti nastavení vyhledávat v jeho okolí nové podněty a potřebu sdílet s druhými a 

komunikovat druhým vlastní zkušenosti nebo vjemy. 

 

Opakování a variace 
 

Opakování je mechanismus společný mnoha formám mediace. Vždy nějakým 

způsobem reflektuje specifické předpoklady nebo limity dítěte. Zprostředkovatel, který chce 

dítěti umožnit zažít nějakou událost nebo mu nabídnout nějakou zkušenost, musí nejprve 

zajistit, aby jeho aktivita byla dítětem dostatečně vnímána. Usiluje určité objekty nebo jevy 

dítěti přinášet tak, aby jejich objevování se v senzorickém poli dítěte mělo spíše repetitivní 

než epizodický charakter. V tomto bodě Feuerstein (Feuerstein a kol. 1980, str. 34) odkazuje 

na Piagetův pojem cirkulárních reakcí. Piaget považuje opakování určitých interakcí za zdroj 

narůstající variability v aktivitách dítěte a míry jeho volního úsilí, což nakonec přináší 

inovace v činnostech dítěte. Feuerstein ale zdůrazňuje, že tím, kdo zajišťuje dítěti příležitosti 

k opakování určitých behaviorálních sekvencí je mediátor. 

 

Komparativní chování 
 

Srovnávací chování považuje Feuerstein (Feuerstein a kol 1980, str. 34) za jeden ze 

základních kognitivních procesů, který se ve vývoji dítěte objevuje v závislosti 
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na přítomnosti mediativních interakcí. I přesto, že se jedná o proces značně závislý na 

verbálních modalitách interakcí, základy komparativního chování se objevují mnohem dříve, 

než je dítě schopné vypracovávat kódovací procesy a vytvářet vztahy mezi objekty okolního 

světa. Komparativní chování je předpokladem relačního myšlení, je projevem potřeby 

propojovat a organizovat do určitého systému vztahů to, co je aktuálně vnímáno a prožíváno. 

Původ komparativního chování je ale v chování, kterým dítě zkoumá a ohledává vlastní okolí 

(scanning behavior) a kde se učí rozlišovat předměty nebo události, které k sobě patří nebo 

mají souvislost. Právě potřeba vytvářet mezi objekty a událostmi okolního světa vztahy je 

tím, co zprostředkuje mediátor. S možností dítěte používat řeč se komparativní chování 

ustavuje mnohem pevněji. Verbální interakce totiž umožňují znovuvybavení určitého objektu 

nebo události a tím i podporují utváření vztahů mezi objekty nebo událostmi. Vstupem do 

verbálních modalit interakce tak má dítě možnost překračovat hranice vlastní zkušenosti, 

protože získává přístup k dimenzím, které nemají původ v jeho percepční zkušenosti. V 

návaznosti na objasnění této formy mediace je zřejmé, proč jedním typických projevů 

kulturně handicapovaných dětí je absence nebo velmi omezená potřeba porovnávat objekty a 

události překračující jejich specifické nebo aktuální potřeby. 

 

Transmise minulosti a reprezentace budoucnosti 
 

Dítě samo nemůže prožívat minulost a je proto závislé na jejím zpřístupnění 

transmisivními procesy. Zprostředkované události z minulosti představují pro zkušenost 

dítěte velmi obohacující a doslova jeho vlastní zkušenost překračují obsahy. Podobně je tomu 

s reprezentací budoucnosti. I v této oblasti je dítě závislé na zprostředkujících aktivitách 

mediátora. 

 

Zkušenost zprostředkovaného učení je třeba chápat jako centrální explanační 

pojem celého Feuersteinova teoretického systému. Zkušenosti zprostředkování učení lze 

definovat jako určitou kvalitu interakce dítěte a dospělého (viz parametry ZZU) nebo pomocí 

forem, které mohou zprostředkující interakce ZZU nabývat na rovině kulturní transmise nebo 

zprostředkovaného učení (kategorie ZZU). Na tomto místě bychom ještě rádi učinili tři 

poznámky, které předchozí výklad ZZU doplní a završí. 
 

1. ZZU nabývají svého významu jen jako modalita spolupracující s modalitu 

přímého vystavení podnětům z okolního prostředí. Feuerstein zdůrazňuje, že 

ZZU by nemělo být nikdy považováno za jediný efektivní mechanismus ve 

vztahu k vývoji jedince. Obě modality, modalita přímého vystavení podnětům  
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z okolního prostředí i modalita ZZU, jsou nutné k formování a budování 

předpokladů pro myšlení, pro adaptaci a k utváření obsahového základu pro 

operační fungování (operational functioning). Jinak řečeno, zprostředkování 

pozbývá významu tam, kde není CO zprostředkovat. Proto také Feuerstein 

zdůrazňuje: „…the teacher should never function only as mediator but should 

also act as the source of information and skills“ (Feuerstein a Feuerstein 1999, 

str. 50). 
 

2. ZZU je mechanismus, který může fungovat a být realizován jen v uzavřeném 

cyklu, který spojuje podnět- mediátora- a objekt mediace 
 

(mediatee). Oslabení jakéhokoliv aktéra tohoto cyklu má za důsledek 

nefunkční ZZU a pochopitelně nepřítomnost očekávaných efektů 

intervenčního programu, který s ním počítá – tedy například IO: „…the failure 

of expected effects to appear as they should is accounted for by the failure of 

the MLE experience to take place as it should.” (tamtéž, str. 50). 
 

3. Jestliže ZZU reprezentuje kvalitu interakce, nikoliv její obsah, pak není 

pravděpodobně možné rozpracovat ZZU do podoby nějakého návodu nebo 

didaktiky, kterou by bylo možné aplikovat mechanicky a stejným způsobem 

pro všechny děti (lidi). To, jak vypadá ZZU v konkrétní učební situaci, 

závisí na tom, kdo zprostředkuje komu a co usiluje zprostředkovat. ZZU  
 

je v tomto pojetí určitá struktura, jakási mapa, která umožňuje vysokou míru 

flexibility a „volnosti“ při práci s ní. 
 

Všechny Feuersteinovy další teoretické úvahy a praktické návody pro práci se školně 

neúspěšnými lidmi se k ZZU nějak vztahují. Proto se domníváme, že pochopení tohoto 

pojmu a specifické role tohoto mechanismu ve vývoji poznávacích funkcí, je jedním z 

nejvýznamnějších faktorů, které ovlivňují kvalitu práce s programem Instrumentálního 

obohacování. Právě zdůraznění tohoto mechanismu vede autory IO ke striktně 

kontrolovanému a lektorovanému systému distribuce. IO je bez ZZU doslova smysluprostým 

stohem papíru. V dalších částech této práce se k otázce zajištění kvalitní ZZU v průběhu 

implementace IO v praxi budeme ještě nutně vracet, neboť se jedná o jednu z 

nejproblematičtějších otázek evaluace IO. 
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3.2.2. Kognitivní mapa 
 

Vedle zkušenosti zprostředkovaného učení je druhým teoretickým východiskem 

Instrumentálního obohacování pojem „kognitivní mapa“. Jestliže ZZU hovoří o 

mechanismech, které zakládají kognitivní struktury dítěte, jeho modifikovatelnost 
 
a kulturně- sociální specifičnost , pak kognitivní mapa představuje spíše pojem, který  
 

- osvětluje strukturu Instrumentálního obohacování a formy práce s ním a  
 

- umožňuje analýzu stávající kognitivní struktury dítěte.  
 

Kognitivní mapa je model, který slouží k analýze, kategorizaci a uspořádávání 

myšlenkových procesů. Reflektuje Feuersteinovu snahu schematizovat myšlení člověka tak, 

abychom mohli lépe rozumět chování lidí v situacích, kdy vlastní myšlení používají, a 

abychom mohli porozumět obtížím, které se typicky objevují při řešení určitých úkolů nebo 

jako symptomy provázející situaci kulturního handicapu. Kognitivní mapa, resp. její 

parametry (viz dále), jsou také nástrojem, doslova taxonomií (Feuerstein a kol. str. 105), 

který umožňuje analyzovat různé komponenty Instrumentálního obohacování jako sled 

určitých procesů, které jsou cílem intervence s užitím IO. Kognitivní mapa je tedy 

hypotetický model, který Feuerstein (tamtéž, str. 105-112) strukturuje pomocí 7 parametrů. 

Každý z těchto parametrů pak umožňuje charakterizovat a popisovat jednotlivé kognitivní 

úkony. Těchto sedm parametrů tvoří: 
 

- Obsah. Vyjadřuje, co je náplní konkrétní mentální činnosti nebo strany v programu 

Instrumentálního obohacování a k jakému předmětu vztahuje (matematika, historie).  
 

Určité obsahy mohou být některým lidem velmi cizí. Ovládnutí úkolu s takto 

neznámým obsahem pak bude vyžadovat veliké úsilí. Na druhou stranu velmi 

známé obsahy nevyvolávají dostatečný zájem a nemobilizují aktivitu ve prospěch 

řešení úkolu. 
 

- Modalita. Každá mentální  činnost  může  být  vyjádřena  rozličnými  formami:  
 

verbálně, číselně, ilustracemi, symboly… či kombinací těchto forem. Zdatnost v 

používání různých modalit komunikace se značně liší dle příslušnosti k etnicky, 

socioekonomicky či kulturně definovaným skupinám. Kognitivní úroveň, na které 

dokáže jedinec fungovat a přítomnost deficitů v kognitivní oblasti pak pochopitelně 

omezuje množství modalit, které konkrétní člověk dokáže ovládat. 
 

- Operace. Operace jako parametr kognitivní mapy chápe Feuerstein jako zvnitřněné, 

organizované a koordinované soubory činností. Operce mohou variovat  
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od jednoduchého rozpoznávání a identifikace určitého jevu nebo předmětu ke 

složitějším, jako například klasifikace, řazení apod. 
 
- Fáze. Parametr fáze vyjadřuje představu, že každý mentální akt je možné rozdělit do tří 

fází: input (např. shromažďování informací), elaborace (např. plánování, nalezení 

postupu pro řešení), output (např. komunikace řešení sobě samému nebo druhým). 

Uvedené fáze jsou vzájemně propojené a úloha každé jednotlivé fáze může být 

posuzována jen ve vztahu k fázím ostatním. Pro didaktické a popisné účely se ovšem 

Feuerstein snaží uměle každou fázi oddělit. Členění fází na vstupní, zpracující a 

výstupní tak umožňuje velmi dobře identifikovat zdroj neadekvátních odpovědí, resp. 

jejich lokalizaci a tím také specifičtější intervenci. Například, pokud se obtíže dítěte 

projevují především na vstupní fázi (obtíže sbírat relevantní informace pro řešení 

úkolu), pak je možné, že dítě informace správným způsobem  
 

zpracovává, pro komunikaci výsledku volí velmi přiléhavé a efektivní formy, ale 

přesto sděluje nesprávný výsledek. Pokud bychom posuzovali úspěch dítěte 
 

v zadaném úkolu, pak řekneme, že řešení daného úkolu nebylo správné. Řekneme-li 

ale, že nesprávný výsledek se objevil v důsledku deficitní funkce na úrovni 

zpracování, pak zakládáme prostor pro cílenou intervenci. Pro potřeby lektorů 

Feuerstein systematizuje typické kognitivní deficity provázející např. situaci 

kulturní deprivace ve smyslu kognitivní mapy a usiluje lektory vést k detailní 

procesuální analýze obtíží a struktury myšlení každého dítěte (více viz kap. 3.2.3.2).  
 
- Úroveň složitosti. Vyjadřuje kvalitu a kvantitu jednotek informací, které jsou nutné  
 

k realizaci určitého úkolu. Pojem jednotka zde zahrnuje takové dimenze, které jsou 

nezbytně důležité, aby se objevil určitý mentální akt. Složitost pak vyžaduje 

diferencovaný součet, který zohledňuje zároveň počet jednotek informací i kvalitu 

jednotek ve smyslu úrovně jejich novosti a známosti.  
 

- Úroveň abstrakce. Lze říci, že všechny dosud uvedené parametry si lze představit 

jako operující přímo s objekty nebo událostmi. Úroveň abstrakce však vyjadřuje 

míru, s níž jsou elementy, na kterých konkrétní operce staví, vzdálené od původně 

vnímaného objektu nebo události. Pro příklad uveďme, že míra abstrakce 

myšlenkového aktu může postupovat od jednoduchých operací, kde pracujeme 

přímo s objekty nebo událostmi (například je budeme třídit podle určitého 

klasifikačního systému), přes operace na vyšší úrovni abstrakce (které se realizují 

reprezentacemi objektů nebo událostí) k myšlenkovým procesům (kde se budeme  
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snažit klasifikovat čistě hypotetické věty bez jakéhokoliv odkazu na skutečné nebo 

představované objekty a události). 
 
- Úroveň náročnosti/výkonnosti. Mentální procesy lze také popisovat a analyzovat 

podle stupně a úrovně zdatnosti či výkonnosti, s jakou je někdo realizuje (jak 

náročné pro něj jsou). Feuerstein považuje tento parametr za „výjimečný“ a 

kvalitativně i kvantitativně odlišný od dříve jmenovaných parametrů. A to i přesto, 

že tento parametr může být ovlivněný každým z výše uvedených parametrů nebo 

jejich kombinací. Upozorňuje, že je třeba rozlišovat mezi výkonností a kapacitou 

člověka. Stírání rozdílu mezi těmito dvěma pojmy, resp. tím, co představují, 

označuje Feuerstein za jeden z nejčastějších zdrojů chyb v psychologické 

diagnostice, které produkují „nálepkování“ a prognózy stanovené jen na základě 

pozorované výkonnosti jedince – nikoliv na základě práce s kapacitou jedince 

(Feuerstein a kol 1985, str. 110). Úspěch při řešení určitého úkolu je vždy podmíněn 

různými vnitřními i vnějšími faktory (task-intrinsic , task-extrinsic). Avšak 

„krystalizace“ určitého mentálního aktu a jeho automatizace může determinovat 

povahu a důležitost vlivu těchto faktorů na výkonnost jedince : „ …the more 

established and crystallized the pattern, the less will emotional factors disrupt its 

proper functioning…“ (tamtéž). Podobně problematické je uvažování o motivaci 

jako o zdroji nižší úrovně fungování kognitivních struktur. Stejná míra 

motivovanosti bude přinášet u různých osob odlišné výkony. Například 

obeznámenost jedince s určitými objekty a operacemi určuje, alespoň z části, jeho 

výkonnost. Minimální obeznámenost s objekty nebo operacemi, které řešení 

nějakého úkolu předpokládá, pak pochopitelně vyžaduje mnohem výraznější 

motivaci mobilizovat energii potřebnou k řešení takovéhoto úkolu. Pojem 

výkonnosti ve Feuersteinově pojetí asociuje důraz na trénink nebo dostatek 

příležitostí k obeznámení se s určitými obsahy, operacemi, modalitami atp.: 

„…automatization through familiarization with certain components of the task, 

brings about a capability of expending most of one’s energy in those areas that still 

require investment for the mastery of the task in a more rapid and precise way..“  
 

(Feuerstein a kol 1980, str. 111). Feuerstein chápe výkonnost jedince jako velmi 

pohyblivou a různým vnějším i vnitřním vlivům otevřenou kvalitu. Velmi závažné 

důsledky má toto pojetí výkonnosti pro interpretaci výsledků intervenčních  

programů, jejichž cílem je ovlivnění kognitivních schopností osob z kulturně 

odlišného prostředí. Feuerstein opakovaně ve svých pracích kritizuje studie 
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podobné velmi vlivnému výzkumu Herrnsteina a Murrayho označovaného v literatuře 

jako „The Bell Curve“ (1994 in Macintosh 2000).
6
. Domnívá se, že tzv. „nízká 

efektivita programů“ pro rozvoj intelektu osob z kulturně odlišného prostředí, která se 

nejčastěji dokládá nízkými výsledky v inteligenčních testech zadávaných lidem 

bezprostředně po skončení intervence, je zavádějící. Nižší výkony v inteligenčních 

testech v těchto případech může být pouze ukazatelem nižší míry výkonnosti, s jakou 

dokáží tito lidé nakládat s nově osvojenými dovednostmi. Co je ale nejdůležitější, je 

fakt, že nízká úroveň výkonnost v této situaci může „ …zakrývat skutečné změny, ke 

kterým došlo vlivem intervence a které mohly ovlivnit kapacitu zpracování informací, 

ale ještě nemohly ovlivnit dovednosti jejich efektivního používání…“(Feuerstein a kol 

1980, str. 111). Tato úvaha může mít závažné důsledky pro interpretaci výsledků 

evaluačních studií nebo intervenčních programů, jejichž cílem je změna kognitivní 

struktury nebo rozvoj dovedností myslet u osob ze sociálně a kulturně odlišného 

prostředí. Míra novosti dovedností, kulturních nástrojů, operací nebo strategií… pro 

konkrétního člověka nebo skupinu osob, musí být zahrnuta do interpretací výsledků 

celé evaluační studie. Je třeba vzít v úvahu, že používání jen nedávno osvojených 

dovedností je velmi náročné. Nižší výkonnost v užívání těchto dovedností pak musíme 

připisovat spíše faktu, že od osvojení těchto dovedností uplynul krátký čas, v jehož 

rámci ještě nemohlo dojít k zautomatizování kognitivních nástrojů, kterých je třeba 

užívat pro řešení zadávaných problémů. Proto Feuerstein navrhuje položit rovnítko 

mezi pojem krystalické inteligence a pojem automatizované chování. 

 
 

 

Kognitivní mapa tedy představuje model, který umožňuje analyzovat jakékoliv 

mentální počiny podle sedmi parametrů: obsah, operace, modalita, fáze, úroveň složitosti, 

úroveň abstrakce a úroveň výkonnosti. Ve Feuersteinově teoretickém rámci sehrává 

kognitivní mapa významnou úlohu 

1. v analýze komponent chování osob v kognitivně náročných situacích, v lokalizaci 

 a osvětlení problémů, které se v těchto situacích  objevují  (zde se  spojuje 

 i s Feuersteinovým výkladem tzv. deficitních kognitivních funkcí viz dále). 

2. jako předpoklad pro tzv. dynamické pojetí psychologického vyšetřování.  
 
 

 
6
 V práci u roku 1980 například cituje studii Jensena z roku 1969 zaměřenou na sledování efektivity programu pro 

rozvoj kognitivních schopností černošských dětí v USA, v roce 2006 hovoří přímo o Bell Curve -str. 11) 
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3. jako nástroj, který usnadňuje výběr jednotlivých částí Instrumentálního obohacování a 

volbu technik pro práci s nimi dle požadavků konkrétního dítěte.  
 

4. jako nástroj, který usnadňuje stanovení cílů intervence a didaktických postupů pro 

jejich naplnění.  

 
 

3.2.3. Feuersteinovo pojetí deficitních kognitivních funkcí 
 

 

3.2.3.1. Pojem deficitní kognitivní funkce 
 
 

Výklad kognitivní mapy a zkušenosti zprostředkovaného učení jako stěžejních 

teoretických východisek pro Instrumentální obohacování a práci s ním by nebylo úplné, 

kdybychom alespoň stručně nenastínili výklad pojmu deficitní kognitivní funkce. Tento 

pojem jsme již zčásti naznačili v kapitole věnované zkušenosti zprostředkovaného učení v 

rámci výkladu rozdílu mezi situací kulturní odlišnosti a kulturního handicapu. Uvedli jsme, 

že nedostatek ZZU nebo jeho nízká míra zakládají situaci kulturního handicapu. Ten se 

typicky projevuje přítomností deficitních kognitivních funkcí. 
 

Možná již výklad předchozích stěžejních pojmů Feuersteinovy teorie naznačuje, že 

jeho přístup analyzuje inteligenci člověka především z funkčního hlediska s důrazem na 

potencialitu člověka adaptovat se na velmi odlišné životní podmínky. Neschopnost adaptace, 

resp. nízká modifikovatelnost jedince, je tedy stav, který svému nositeli znemožňuje 

vykazovat takovou úroveň fungování jeho intelektu, která by vysokou míru adaptability 

zaručovala. Deficitní kognitivní funkce v tomto smyslu odkazují na deficity v kognitivních 

funkcích, které tvoří základ internalizovaného, reprezentačního a operačního myšlení a nelze 

je zaměňovat s operacemi nebo obsahy myšlení samotného (Feuerstein na kol. 1980, str. 71). 

Výklad deficitních kognitivních funkcí proto umožňuje: 
 

1. vysvětlovat a diagnostikovat příčiny nízkého výkonu v testových nebo školních 

situacích (low manifest level of performance)  

2. osvětlovat strukturu Instrumentálního obohacování: tento program byl sestaven jako 

nástroj pro nápravu či „přestavbu“ těch kognitivních funkcí, které jsou svým 

deficitním charakterem zodpovědné za stav „intelektové nedostačivosti“ jedince 

(retarded performance, Feuerstein na kol. 1980, str. 71).  

Feuerstein (Feuerstein a kol. 1980, str. 71) se domnívá, že příčinou školního 

neúspěchu nebo neúspěchu v testových situacích nejčastěji není nedostatečná znalost 
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principů, které určitá kognitivní operace vyžaduje, dokonce ani nízká inteligence dítěte, jak 

tradičně v psychologii předpokládáme. Podle jeho názoru psychologie přehlíží fakt, že 

neúspěch v realizaci určitého úkolu nebo činnosti nemusí být určován úrovní operací, které 

daný úkol vyžaduje nebo charakterem obsahů, se kterými pracuje, ale že rozhodující úlohu 

sehrávají „podkladové funkce“ (underlying functions), na nichž úspěšné zpracování 

požadovaných kognitivních operací závisí. Například základ pro operaci klasifikace tvoří 

několik funkcí jako třeba dovednost systematického a precizního vyhledávání informací, 

dovednost pracovat se dvěma a více zdroji informací zároveň a nutnost porovnávat objekty 

nebo události, které máme klasifikovat. 
 

U kulturně handicapovaných jedinců se tyto podkladové funkce typicky objevují jako 

oslabené či velmi zranitelné a v situacích běžného života prakticky nefunkční. Jejich 

optimální a efektivní fungování se může objevovat jen v závislosti na přítomnosti velmi silné 

potřeby. Pak ale vyžadují intenzivní mobilizaci sil jedince a extrémní soustředění. To 

pochopitelně činí jejich užívání velmi neekonomickým a tudíž pro jedince nevýhodným. 

Oslabené nebo zranitelné (rozumějme v návaznosti na předchozí výklad jako 

nezautomatizované a neinternalizované) funkce se nemohou objevovat spontánně, pravidelně 

a nelze jejich přítomnost v kognitivním repertoáru jedince předvídat: 
 

Deficient functions are not necessarily considered as elements that are totally 

missing from cognitive repertoire of the individual and therefore, need to be 

implanted in him. Rather, they are conceived of as elements that are weak and 

vulnerable… when a strong need emerges… adequate functioning may 

appear… A state of impairment or deficiency is to be understood in the sense 

that these functions do not appear spontaneously, regularly and predictably in 

the cognitive behavior of the individual.” (Feuerstein a kol. 1980, str. 72). 

 
Situace kulturního handicapu ovšem neznamená automaticky přítomnost určitého 

výčtu funkcí, které jsou oslabené nebo v minimální míře přítomné. Nikdy, ve vztahu k situaci 

konkrétního dítěte, dle Feuersteina neexistují deficitní funkce jako kompletní repertoár, na 

jehož identifikaci bychom se mohli v diagnostice zaměřit. Nejde o syndrom kulturního 

handicapu, ale o stav konkrétního jedince, u kterého lze sledovat určité deficitní funkce, ale 

jiné ne. Mějme na paměti, že klíčovým mechanismem, který situaci kulturního handicapu 

resp. přítomnost deficitních kognitivních funkcí zakládá, jsou nedostatečné ZZU (což jsou 

interakce specifického charakteru, které nerealizuje s dítětem jen jedna osoba). Pro 

Feuersteina je proto cílem diagnostiky konkrétního dítěte identifikace deficitních 
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kognitivních funkcí, které se v jeho kognitivním repertoáru objevují, a popis či pozorování 

toho, jak s nimi dítě nakládá. Tím získává jakýsi profil úrovně a charakteru kognitivního 

fungování dítěte, který následně určuje specifické vzdělávací cíle, předpis výuky s využitím 

instrumentů z IO a cíle intervence jako celku. 
 

Je důležité poznamenat, že postulace systému kognitivních deficitů pochází z doby, 

kdy Feuerstein pracoval nejprve s Reyem a později sám na přípravě kulturně odlišných a 

zejména kulturně deprivovaných jedinců pro integraci do izraelské majoritní společnosti. 

Četné zkušenosti s LPAD (viz kap. 3.1.) a s principy dynamického vyšetřování vůbec vedly 
 

Feuersteina 

-  
- ke sledování vztahů mezi kognitivními funkcemi těchto lidí a jejich chováním 

v určitých situacích.  
 

Proto je třeba si uvědomit, že výčet a popis deficitních kognitivních funkcí dle 

Feuersteina nemusí být vyčerpávající nebo konečný. Odkazuje na didaktické a vzdělávací 

cíle, na potřebu hledat cesty integrace a adaptace kulturně odlišných a především kulturně 

handicapovaných jedinců v majoritní (západní) společnosti. Výčet deficitních kognitivních 

funkcí, jaký Feuerstein uvádí ve svých pracích (od 1980 až prakticky do současnosti), také do 

jisté míry určuje strukturu Instrumentálního obohacování. Pokud bychom se teoreticky 

rozhodli, že by Instrumentální obohacování mělo reflektovat spíše situaci západního člověka, 

který usiluje o adaptaci na systém hodnot a myšlení Východu, pak by možná struktura 

Instrumentálního obohacování, jeho obsah, i další parametry ve smyslu kognitivní mapy 

vyžadovaly totální rekonstrukci. 

 

3.2.3.2. Výčet deficitních kognitivních funkcí 
 
 

Výčet deficitních kognitivních funkcí a jejich popis Feuerstein pro víceméně pouze 

pedagogické a diagnostické účely strukturuje dle fází mentální činnosti (viz kognitivní mapa, 

parametr fáze)- input, elaborace, output, které doplňuje o motivační rovinu kognitivního 

fungování jedince. Tím ustavuje tzv. kategorie deficitních kognitivních funkcí: 

- Obtíže na úrovni vstupní fáze (input)  
 

- Obtíže na úrovni fáze zpracování (elaborace)  
 

- Obtíže na úrovni fáze výstupu (output)  
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k systematickému sledování kognitivních procesů těchto lidí a jejich proměn v 

závislosti na manipulaci s charakterem testové situace či typem podpory od 

examinátora 



- Obtíže na úrovni afektivně-motivačních faktorů  
 

Rozčlenění systému deficitních funkcí do kategorií má pomáhat učitelům, lektorům či 

psychologům v tvorbě promyšlené a provázané diagnostiky a intervence kulturně 

handicapovaného dítěte. 

 
 

Tabulka 1. Kategorie deficitů kognitivních funkcí a příklady konkrétních obtíží na úrovni inputu, elaborace, 

outputu a afektivně-motivačních faktorů (volně podle Feuerstein a kol. 1980, str. 75 a Sharon, Coulter 1987). 
 

Kategorie Obtíže na úrovni Obtíže na úrovni Obtíže na úrovni Obtíže na úrovni 
 

deficitních input elaborace output afektivně- 
 

funkcí    motivačních 
 

    faktorů 
 

     
 

Obecný Zahrnují obtíže ve Zahrnují obtíže, Zahrnují obtíže, Ovlivňují přístup 
 

popis obsahu vztahu ke kvalitě a které brání jedinci které znemožňují jedince k řešení 
 

kategorie kvantitě efektivně užívat jedinci adekvátní problémových 
 

 shromažďovaných dat informace, které má komunikaci výstupů situaci, testů, nebo i 
 

 na počátku řešení k dispozici z fáze zpracování běžných životních 
 

 určitého úkolu   situací 
 

     
 

Příklady Neplánované, Neschopnost Nedostatečná Odmítá řešit určitý 
 

konkrétních impulsivní a 
používat strategie schopnost 

úkol, protože jej  

pro testování verbalizace  

obtíží dítěte nesystematické 
 

 

hypotéz,  nezná 
 

 
chování při zvládání 

nedostatečné   
 

 
plánování   

 

 

úkolu 
  

 

    
 

     
 

 Nezřetelné a povrchní Neschopnost Řešení úkolu  
 

 
vnímání informací 

posoudit důležitost pokusem a omylem  
 

 
informací,   

 

    
 

     
 

 Nedostatečná orientace Nedostatek Hyperaktivita a  
 

 
v prostoru 

spontánního impulzivita  
 

 srovnávacího   
 

    
 

  chování   
 

     
 

 Omezení nebo Neschopnost vybírat Absence nebo  
 

 
nedostatek schopnosti 

významné znaky omezení potřeby pro  
 

 oproti nevýznamným přesnost a preciznost  
 

 

zachovat konstantnost 
 

 

 pro definování v komunikačních  
 

 
jevů přes jejich 

problému odpovědích  
 

    
 

 proměnlivost (tvar,    
 

 velikost, orientace…)    
 

     
 

 Obtíže pracovat se Epizodické uchopení Obtíže ve vizuálním  
 

 
dvěma zdroji informací 

reality přenosu  
 

    
 

 zároveň…    
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Feuerstein (Feuerstein a kol. 1980, str. 76-103) detailně popisuje typické deficitní 

kognitivní funkce, se kterými se setkáváme u kulturně handicapovaných jedinců: 
 

• Nezřetelné a povrchní vnímání informací  
 

• Impulsivita  
 

• Nedostatečné verbální schopnosti  
 

• Nedostatečná nebo deficitní schopnost prostorové a časové orientace  
 

• Nedostatečná nebo deficitní schopnost zachování konstantních jevů  
 

• Nedostatečná nebo deficitní potřeba preciznosti a pečlivosti  
 

• Nedostatečné nebo deficitní používání dvou nebo více zdrojů informací  
 

• Neadekvátní prožívání/ vnímání (experiencing) přítomnosti aktuálního 

problému a následně i jeho neadekvátní definování  
 

• Neschopnost vybírat relevantní oproti irelevantním klíčům k definování 

problému  
 

• Nedostatečné nebo deficitní spontánní srovnávací chování  
 

• Omezená kapacita mentálního pole (představuje omezený počet jednotek, 

které mohou být simultánně zpracovávány a nebo se kterými může jedince 

simultánně manipulovat)  
 

• Nedostatečné nebo deficitní sumativní chování  
 

• Deficity v projekci virtuálních vztahů  
 

• Nedostatečná nebo deficitní potřeba vyhledávat nebo vytvářet přesvědčivé, 

logické důkazy  
 

• Nedostatečná nebo deficitní interiorizace  
 

• Nedostatečné nebo deficitní plánovací chování  
 

• Egocentrické komunikační modality (egocentrická komunikace neumožňuje 

dítěti vnímat partnera v komunikaci jako odlišného od něho samého)  
 

• Konstrukce odpovědí na bázi pokus-omyl (trial –and - error behavior)  
 

• „Zablokování“, bloky v komunikaci (typicky následuje řešení úkolů pomocí 

„pokus- omyl“ postupů)  
 

• Deficity ve vizuálním přenosu  
 

• Epizodické uchopení reality  
 

Na tomto místě nabízíme pouze výčet těchto deficitních funkcí, neboť se jedná o 

velmi rozsáhlé téma, které by vyžadovalo samostatné zpracování v užší souvislosti s již 

zmíněným diagnostickým nástrojem LPAD. Každopádně se ale domníváme, že popisy 
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chování, či odpovědí dětí v testových situacích, které Feuerstein čtenářům nabízí v rámci 

výkladu těchto funkcí, jsou velmi cenným studijním materiálem. Neměl by jej opominout 

nikdo, kdo chce s Instrumentálním obohacováním pracovat dobře a také kreativně. Proto na 

Feuersteinovu práci na tomto místě odkazujeme. 

 
 
 

3.3. Struktura Instrumentálního obohacování 
 

 

3.3.1. Cíle Instrumentálního obohacování 
 
 

Jak jsme již několikrát v předchozím textu naznačili, Feuerstein je hluboce 

přesvědčen, že člověk, resp. jeho kognitivní struktury, se vyznačují nesmírnou plasticitou a 

otevřeností ke změně. Obohacování kognitivních schopností a dovedností dítěte, stejně 

jako náprava deficitních kognitivních funkcí, je možná systematickou aplikací zkušenosti 

zprostředkovaného učení ve specifickém učebním rámci, který určuje program 

Instrumentální obohacování (IO). Feuerstein hovoří o zbohacování kognitivních funkcí, 

protože nepředpokládá u kulturně handicapovaných jedinců absenci kognitivních funkcí, ale 

všímá si přítomnosti těchto funkcí v jejich aktuální, třeba i „neadekvátní“ či velmi zranitelné 

podobě. Zkušenost zprostředkovaného učení (ZZU) spolu s materiálem jakým je 

Instrumentální obohacování pak mohou mít ve vztahu k rozvoji či přestavbě kognitivních 

struktur dítěte „efekt sněhové koule“. Specifické interakce jakými jsou ZZU, umožňují totiž 

dítěti nejprve se učit určité kognitivní operace a strategie a později samostatně používat 

operace a strategie mnohem složitější. Dává dítěti příležitosti a učí ho uvědomovat si vlastní 

kognitivní procesy a dovednosti, zobecňovat zkušenosti z učební situace a užívat je v 

situacích běžného života (transfer). Jde vlastně o rozšiřování metakognitivního uvědomění 

dítěte, které postupně vede k proměně učebního stylu a kognitivních strategií dítěte. 
 

Podle Feuersteina a jeho kolegů, kteří se na tvorbě Instrumentálního obohacování 

podíleli, má tento program „rozšiřovat kapacitu lidského organismu stávat se 

modifikovatelným prostřednictvím přímého vystavení podnětům a zážitkům z okolního 

prostředí, které člověku poskytují životní události, formální i neformální učební 

příležitosti“ (Feuerstein a kol. 1980 s. 115). Takto široce formulovaný, obecný cíl 

Instrumentálního obohacování Feuerstein specifikuje pomocí cílů konkrétních (tamtéž, str. 

115 -118): 
 

• Napravovat deficity v oblasti kognitivních funkcí.  
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• Podněcovat vnitřní motivaci k učení prostřednictvím formování adekvátních 

učebních návyků (učit předpoklady k učení).  
 

• Pomocí konfrontace s úspěchem i neúspěchem v učeních situacích probouzet 

bystrostí a hloubavostí charakteristické myšlenkové procesy.  
 

• Přetvářet původně pasivní recipienty informací v aktivní tvůrce informací 

nových.  
 

• Zprostředkovat pocit kompetence nabídnutím úkolů, které umožňují zažívat 

pocit úspěchu při jejich dokončení.  

Konkrétní cíle, realizované jako součást intervence s užitím IO pro dětskou populaci, 

pak umožňují realizaci a naplnění obecného cíle v pozdějším, adolescentním věku. Právě v 

tomto smyslu má Instrumentální obohacování efekt „sněhové koule“. Jednotlivé konkrétní 

cíle slouží Feuersteinovi jako „průvodci“ k sestavení programu a zásad jeho aplikace. Samy o 

sobě, ve formě IO, ale modifikovatelnost jako člověku vlastní, niterný fenomén pouze 

zakládají. Jeho ustavení je „běh na dlouhou trať“; je to práce, kterou může formální výuka 

nebo systematická intervence pouze začít. 

 
 
 

3.3.2. Charakteristika materiálů v Instrumentálním obohacování 
 
 

Na základě vlastních terénních a klinických zkušeností ( viz kapitola 3.1.o vzniku IO 

a kapitola 3.2. o deficitních kognitivních funkcích) formuluje Feuerstein seznam kognitivních 

dovedností, na jejichž podporu a nápravu chce IO zaměřit. Kombinací principů obsažených v 

jeho teoretickém přístupu (zkušenost zprostředkovaného učení, kognitivní mapa, deficitní 

kognitivní funkce), zkušeností z administrace LPAD (např. význam zpětné vazby a 

modifikace mediativních vstupů examinátora) a osvědčených pedagogických technik (např. 

význam opakování pro učení) pak Instrumentální obohacování sestavil. Tvorba tohoto 

programu trvala několik let a jeho aktuální podoba reflektuje dlouholetou týmovou práci 

Feuersteinova výzkumného centra v Izraeli. 

 

Strukturní charakter materiálu 
 

IO je strukturováno jako soubor 15 pracovních sešitů s průvodními instruktážními 

materiály pro lektory. Každý sešit je primárně zaměřený na rozvoj konkrétní kognitivní 

dovednosti (např. porovnávání, analytické vnímání, prostorová orientace ). Tyto pracovní 

 
 
 
 
71 



sešity se označují jako instrumenty. Každý instrument obsahuje sérii cvičení typu tužka– 

papír sestavených tak, aby se postupně zvyšovala jejich obtížnost i složitost. 
 

Strukturace programu do instrumentů má sloužit jako vodítko pro lektory programu 

při sestavování adekvátní a vhodné intervence pro cílovou populaci či klienta dle jejich 

stávající kognitivní struktury, resp. přítomnosti deficitních kognitivních funkcí. Lektor tedy 

může z celého programu vybírat jen ty instrumenty, či jejich části, které jsou pro danou 

skupinu či klienta přínosné. Feuerstein (Feuerstein a kol. 1980, str. 118) upozorňuje, že 

sestavování jednotlivých instrumentů bylo realizováno vždy pod jedním cílem a záměrem, 

proto i jejich úspěšné skupinové využití je možné jen skupinami, které jsou heterogenní ve 

smyslu etiologie jejich intelektové nedostačivosti a deficitních kognitivních funkcí. 

 

Instrumentální charakter materiálu 
 

Pro označení sešitů s pracovními úkoly v Instrumentálním obohacování Feuerstein 

záměrně používá slovo instrumenty. To určuje roli materiálů v IO: mají být prostředkem pro 

dosahování adekvátních kognitivních struktur. Úkoly v jednotlivých sešitech nejsou cílem, 

který má určovat didaktiku užívání materiálů v programu, ani plán lekcí ani interakce učitele 

a dítěte. Úkoly v instrumentech jsou nástroje; od důrazu na „co se dělá“ se posouváme ke 

zdůraznění „jak se to dělá“ (Feuerstein a kol. 1980, str. 119). Slovo instrument tak 

amplifikuje relativitu významu samotných úkolů obsažených v jednotlivých instrumentech ve 

vztahu ke zbohacování kognitivní struktury dítěte: 
 

One can live without IE, in fact one can live well without it (Feuerstein in 

Hadji 2000; a Hadji tamtéž, str. 28-29 pokračuje)… There is no compulsory 

material. The content matter can be diversified, the language different (oral, 

gesticulatory, written). Language may even be absent …. And IE cannot be a 

desert island isolated from the other continents of meaning: knowledge or 

cultural elements. The mediator must bridge the material to the world of 

knowledge. So why must there be a ´program´?... A program is needed to 

organize the environment …represents an effort to organize situations to lend 

mediational value to the interaction. 

 

Pro efekt programu tedy nejsou nejdůležitější samotné instrumenty. Ty nabízí již 

dříve zmiňované kulturní nástroje a určitou formální učební situaci. Klíčový je způsob, 

jakým s instrumentem pracuje lektor: je-li schopen realizovat zkušenosti 
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zprostředkovaného učení, předávat dětem předpoklady k myšlení, které lze ukotvit kolem 

výše uvedených konkrétních cílů IO. 

 

Předmětově nespecifický charakter materiálů v programu 
 

Instrumentální obohacování obsahuje úkoly, které svým charakterem jen velmi málo 

připomínají náplň předmětů běžného kurikula. Obsahuje úkoly, které lze označit jako čistě 

formální, protože nemají žádnou vazbu na specifické aspekty školní reality dítěte. Tento fakt 

je od samého počátku širšího používání programu předmětem diskusí. V jedné z největších 

evaluačních studií efektu IO jako doplňku kurikula pro školsky neúspěšné žáky, se „content-

free“ charakteru Instrumentálního obohacování přičítaly četné obtíže s jeho implementací do 

školního prostředí a dokonce byl považován za jednu z příčin nízkého efektu celkové 

intervence (viz Blagg 1991, str. 131). Blagg dokonce označuje ryze formální charakter 

materiálů za blokující možnost aplikovat dovednosti osvojené při práci s IO v hodinách 

zaměřených na jiné školní předměty a navrhuje pracovat ve školním prostředí spíše s 

programem, který by měl přímou vazbu na předměty školního kurikula (viz také kap. 3.5.3.). 
 

Je třeba zdůraznit, že volba předmětově nespecifického materiálu je v IO záměrná. 

Jeho autoři se domnívají, že takovýto materiál může předcházet negativnímu a rušivému 

vlivu předchozí zkušenosti dítěte s určitými obsahy ze školní výuky. Zakotvenost v určitém 

předmětově specifickém obsahu Feuerstein považuje za zdroj překážek rozvoje 

modifikovatelnosti na straně dítěte, učitele i samotného materiálu (Feuerstein a kol. 1980, str. 

120- 123). 
 

Hovoří-li o zdrojích resistence vůči změně na straně dítěte, pak zdůrazňuje, že typickým 

projevem kulturně handicapovaných dětí je výhradní zájem o konkrétní, hmatatelné informace a 

jejich vyhledávání - což příznačně označuje jako „action addict“. Jakákoliv konkrétní informace 

tyto děti zajímá, dokud je možné ji „hledat“, dokud její absence představuje výzvu. Typicky ale 

tyto děti projevují odpor vůči jakýmkoliv snahám učitele otevírat diskuse k charakteru předmětů, 

jejich vzájemným vztahům či tématům nad rámec hmatatelných, zřejmých a „tady a teď“ 

zakotvených kvalit předmětů. To ovšem neumožňuje vytvářet propracovanější kognitivní operace 

(například organizovat nasbírané informace, označovat je atd.). Dalším typickým znakem v 

chování a přístupu kulturně handicapovaných dětí je důraz na okamžitou použitelnost poznatků, 

které si mají osvojovat a na osvojování poznatků, které mohou sloužit jejich aktuálnímu zájmu a 

preferencím. V rámci přípravné fáze námi realizovaného výzkumu jsme se například především v 

jednání s rodiči romských dětí typicky setkávali s dotazy rodičů na přímou vazbu toho, co 

budeme s dětmi dělat, na důležité 
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předměty kurikula: „Budete je doučovat tu matematiku?“ „To pak bude mít lepší známky z 

češtiny?“ atp. 4 z 8 romských dětí odmítly po prvních dvou hodinách, které si mohly přijít 

zkusit, v práci instrumenty programu pokračovat, protože jim to připadalo jako „jen takové 

spojování teček….“ Bylo velmi obtížné tento přístup u romských dětí měnit a komunikovat 

cíle, které mohou přesahovat situaci teď a tady a osvětlovat význam aktivit, které vůbec 

nevypadají jako doučování některého z významných školních předmětů. Feuerstein se 

domnívá, že změna přístupu kulturně handicapovaných dětí orientovaného na „tady a teď“ a 

na konkrétní, momentálně zajímavé informace, je možná lépe právě s materiály, které jsou 

úplně odcizené obsahům známým a snadno považovaným za užitečné. „Cizí“ charakter 

materiálu v intervenčním programu může dle autorů IO nabourávat zvyk co nejrychleji něco 

začít dělat, co nejrychleji na něco reagovat a jakékoliv podněty spojovat s určitými 

konkrétními úkoly či situacemi – což funguje velmi dobře s konkrétními, již známými 

obsahy. Generalizace realizovaná osobou s limitovaným reprezentačním a hypotetickým 

myšlením a která staví na zkušenosti s konkrétním obsahem, není možná nebo je 

realizovatelná jen s obtížemi. Proto Feuerstein považuje content-free charakter materiálů v 

intervenčním programu pro kulturně handicapované děti za jediný způsob, jak obracet 

pozornost k předpokladům myšlení a k myšlenkovým obsahům více než k výsledkům 

myšlení. 
 

Ve vztahu k překážkám změny na straně učitele Feuerstein upozorňuje, že content-

free materiál může odvádět pozornost od tradičního modelu výuky, který staví na předávání 

informací s expertní pozicí učitele. Zdůrazňuje, že v IO jde o předpoklady k učení, tudíž 

struktura každého předmětu a jeho požadavky by mohly učiteli komplikovat nebo dokonce 

znemožňovat aplikaci postupů a konstrukčních pravidel, které tento program vyžaduje. 

Domnívá se, že tradiční výukové předměty se více než na procesy osvojování poznatků a 

myšlenkové postupy orientují na izolované poznatky a výsledky myšlení. Obsahově 

nespecifický materiál má dávat učiteli více příležitostí zaměřovat se na ustavování 

odpovídajících forem chování dětí v kognitivních situacích, na myšlenkové procesy a 

předpoklady myšlenkových operací. 
 

Překážku na straně materiálu implikuje dle Feuersteina cíl Instrumentálního 

obohacování napravovat četné kognitivní deficity a formovat nově kognitivní funkce jako 

návyky pomocí repetitivního ale variovaného vystavování určitým situacím. Domnívá se, že 

to není možné s materiály, které se zaměřují na konkrétní předmět nebo obor lidské činnosti: 

“… Any attempt to use curricular programs to achieve these objectives will result in the 

production of hybrid –like content, with neither proper sequence nor flow of information or 
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will detract from the goals of producing the prerequisites of thinking…” (Feuerstein a kol. 

1980, str. 121) 

Feuerstein proto chápe Instrumentální obohacování jako tok učení (stream of 

learning) komplementární k ostatním částem kurikula; tok, který ale zároveň má mosty 

umožňující vzájemné obohacování IO a ostatních předmětů kurikula ( tamtéž). 
 

Ve světle Feuersteinových argumentů se jeví být dovednostní přístup k výuce 

dovedností myslet jako jediný přijatelný model. Zkušenosti z mnoha evaluačních studií ale 

vedou pedagogy a psychology spíše k tzv. infuznímu modelu výuky dovedností myslet (viz 

například Burden, Williams 1997). Jedním z jeho typických znaků je snaha používat 

osvědčené teoretické předpoklady, principy nebo techniky z IO jako součást určitého 

školního předmětu. Nabízí se otázka, co oba tyto přístupy mohou učitelům a kulturně 

handicapovaným dětem přinést a co naopak nabídnout nemohou. 

 
 
 

3.3.3. Popis součástí Instrumentálního obohacování 
 
 

Celé Instrumentální obohacování představuje asi 500 stran cvičení typu tužka – papír, 

strukturovaných do 14 instrumentů. Každý instrument je sestaven tak, aby pomáhal 

překonávat konkrétní kognitivní deficit, zároveň ale umožňuje rozvíjet i další předpoklady 

myšlení a učení. Všech 14 Instrumentů lze používat v běžné práci ve třídách i jako součást 

individuální práce s klientem. Lektorům je pro práci s instrumenty k dispozici průvodní 

instruktážní materiál, který ukotvuje cíle, strukturu (dle kognitivní mapy) a činnosti pro 

každou lekci z instrumentu. Instruktážní materiály jsou stejně jako instrumenty dostupné 
 
pouze  v návaznosti na  speciální výcvik  z akreditovaného střediska  pro  Instrumentální 

obohacování.  V ČR existuje  jediné takové  akreditované  školící  centrum  pro  práci 

s Instrumentálním obohacováním na Pedagogické Fakultě UK v Praze (viz kapitola IO 
 
v České Republice). Vést výcvik pro lektory Instrumentálního obohacování může jen lektor, 

který absolvoval lektorský výcvikový kurs pořádaný Mezinárodním centrem pro zvyšování 

učební potenciality (International Center for the Enhancement of Learning Potential). 
 

Instrumentální obohacování se doporučuje dětem od 9 let, pro kulturně handicapované 

děti autoři doporučují používat program až od 11 let věku těchto dětí. Limit pro horní věkovou 

hranici neexistuje. Pro děti mladší 9 let existuje verze Instrumentálního obohacování označovaná 

jako Instrumental Enrichment Basic. Program nevyžaduje žádné speciální dovednosti, v 

počátcích práce s programem je pouze třeba alespoň minimální úroveň vizuo- 
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motorické koordinace. S částí programu mohou pracovat i negramotní lidé nebo lidé s 

omezenými verbálními schopnostmi. 
 

Autoři programu doporučují pracovat s instrumenty v rozsahu alespoň 3-5 lekcí týdně. 
 
V této časové dotaci pak 14 instrumentů postačuje na 2-3 roky práce. Volba instrumentů, 
 
ze kterých lektor sestaví vlastní intervenční program pro své klienty, závisí na aktuální 
 
struktuře kognitivních schopností, míře deficitních kognitivních funkcí a výukových 

potřebách klientů. Obecně ovšem platí, že náročnější instrumenty musí být představovány až 

v návaznosti na instrumenty snazší nebo adresované na kognitivní funkce základního 

charakteru. Instrumenty, ve kterých se zadání úkolů obejde bez slovních instrukcí, by měly 

předcházet instrumenty s větším podílem verbálního obsahu, které vyžadují schopnost číst. V 

tomto duchu lze rozdělit instrumenty do sérií I., II. a III. (viz příloha č. 1). Struktura 

výcvikových kursů v ČR tuto návaznost respektuje, v základním výcviku se proto 

frekventanti seznamují se 4 instrumenty, které adresují kognitivní funkce základního 

charakteru (Uspořádání bodů, Porovnávání, Orientace v Prostoru I., Analytické vnímání). Až 

v dalších sériích pak s instrumenty adresujícími složitější kognitivní funkce – viz příloha č. 1. 

a tabulka č. 2. 

 

Neverbální instrumenty Instrumenty s minimálním Instrumenty  vyžadující  samostatné 

 slovním obsahem  čtení a porozumění čtenému textu 
    

Uspořádání bodů Porovnávání  Kategorizace 
   

Analytické vnímání Prostorová orientace I. ,II., III. Instrukce 
    

Ilustrace Sylogismy  Časové vztahy 
    

 Číselné řady  Přechodné vztahy 
    

 Rodinné vztahy  Vzory ze šablon 
    

 
Tabulka 2. Seznam instrumentů a jejich specifikace dle jazykové náročnosti (podle Feuerstein a kol. 

1980, str. 126) 
 
 

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

odkazuje především na snahu překonávat impulsivitu při řešení problémových situací a také 

zdůrazňuje význam individuální časové potřeby každého člověka pro řešení náročných úkolů. 

Každý instrument má titulní stranu s obrázkem reprezentujícím cíle daného instrumentu (pro 

příklad viz obrázek č. 1.) Stránky každého instrumentu lze členit do tematických jednotek. Strany 

na konci každé jednotky mohou lektorům programu sloužit pro ověření úrovně, jaké žáci dosáhli 

u cílových dovedností instrumentu. Některé strany instrumentů, tzv. chybové 

 
 
 

 

76 



stránky, se zaměřují na identifikaci zdroje chyb v řešení problémových úkolů a na pozitivní 

práci s chybou v učebních procesech (viz obrázek č. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 2. Titulní strana instrumentu Uspořádání bodů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obrázek 3. Ukázka z tzv. chybové stránky instrumentu Uspořádání bodů 
 

 

Při práci s Instrumentálním obohacováním se doporučuje začínat instrumentem 

Uspořádání bodů, poněvadž se jedná o instrument zaměřený na základní kognitivní funkce. S 

ohledem na jeho obsahovou náplň (viz dále) se na něm také dobře ustavují výchozí 

předpoklady pro učení a principy práce s Instrumentálním obohacováním obecně. Autoři v 

původním textu o Instrumentálním obohacování z roku 1980 doporučují při práci 
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s programem jednotlivé instrumenty kombinovat (Feuerstein a kol., str. 127): nejlépe 

provazovat dva úplně odlišné instrumenty, jeden pro danou skupinu nebo klienta více 

náročný a jeden spíše snazší. Kombinací instrumentů lze předcházet frustraci z obtíží, které 

mohou při řešení některých náročných úkolů nastávat. Vkládáním stran z náročnějšího 

instrumentu mezi strany instrumentu pro danou skupinu či klienta spíše snazšího (jejichž 

realizace je ale významná z hlediska zvnitřnění a dostatečného tréninku dané funkce) je zase 
 
možné  předcházet  situacím, kdy  zdánlivá  snadnost  úkolu  nemotivuje pokračovat 

v náročnějších  diskusích  na metakognitivní  úrovni.  Forma  výcviku,  který je  v České 
 
republice k lektorování instrumentů dostupný, vede spíše k docenění systematické ecelené 

práce se zvoleným instrumentem – především v počátcích práce s celým programem (tj. při 

práci se základními instrumenty jako je například Uspořádání bodů). Volba struktury 

intervence by se ale vždy měla řídit potřebami cílové skupiny a pochopitelně i zdatností 

lektora vyhledávat vzájemně související, protichůdné či komplementární strany nebo části 

jednotlivých instrumentů. 
 

Nezanedbatelná v tomto ohledu je i role očekávání nebo cílů, které má intervence s 

užitím IO ve zvoleném vzdělávacím kontextu mít. Původní Feuersteinovy práce vychází z 

předpokladu, že IO má napravovat kognitivní deficity, které lze identifikovat v rámci 

dynamického testování s užitím LPAD. Počítá tedy s tím, že lektor bude používat LPAD a 

Instrumentální obohacování společně. Faktem je, že to se dnes v převážné míře neděje. 

Instrumentální obohacování se užívá prakticky ve všech možných edukativních kontextech 

(zdravá populace, děti i dospělí, kulturně handicapovaní, děti s Downovým syndromem, děti 

s poruchami učení, osoby po úrazech mozku….) a pracuje se s ním jako s programem, který 

má rozvíjet dovednosti myslet a kultivovat učební styl spíše než napravovat kognitivní 

deficity. Například většina evaluačních studií, které měly efekty IO v praxi sledovat, 

pracovala pro doložení efektu IO s klasickými psychologickými testy (více viz kapitola 3.5.). 

V České republice dosud pravděpodobně nikdo s LPAD nepracuje, česká verze tohoto 

diagnostického materiálu neexistuje. Jde-li tedy v intervenci o rozvoj dovedností myslet, pak 

je možná pro lektora i strukturu celé intervence vhodnější seznamovat se s programem ve 

sledu jednotlivých instrumentů, tj. vždy s důrazem na určitou dovednost v myšlení. 
 

V české odborné literatuře existuje již dosti přehledových textů věnovaných 

obecnému popisu jednotlivých instrumentů (viz například Vágnerová 1996, Hadj Moussová 

1996 , Pokorná 2001), proto se na tomto místě nebudeme jejich obsáhlému popisu a ukázek z 

jejich obsahu věnovat. Zaměříme ale pozornost na instrument Uspořádání bodů, neboť pro 

námi realizovaný výzkum je bližší seznámení s obsahem tohoto instrumentu důležitým 
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předpokladem pro interpretaci jeho výsledků. Pro upřesnění uvádíme, že v rámci námi 

realizované studie jsme pracovali pouze se dvěma instrumenty: Uspořádáním bodů a 

Porovnáváním. Uspořádání bodů jsme použili celé, z Porovnávání pouze první 4 strany. 

 

Uspořádání bodů 
 

Uspořádání bodů je inspirované úkolem, který sestavil původně Andre Rey jako 

diagnostický nástroj pro identifikaci osob s nadáním pro technické profese. Typickým úkolem v 

tomto instrumentu je nalézt ve shluku bodů obrazce, jež odpovídají předlohám, a správně je 

zakreslit (viz obr. 4.). Na prvních stranách instrumentu úkoly obsahují tzv. klíče, tj. kontrastní 

barvou nebo velikostí zvýrazněný element určitého vzorového obrazce, který napomáhá jeho 

identifikaci ve shluku teček. Narůstající náročnosti a složitosti cvičení se dosahuje odstraňováním 

klíčů, zvyšováním počtu vzorových obrazců, zařazováním složitých, neznámých či třírozměrných 

obrazců, vzájemným překrývám obrazců nebo jejich otáčením, 
 
– srovnej ukázky úkolů ze strany 1, 5 a 10 (obrázek 4. 5. a 6.). Úkoly v Uspořádání bodů jsou 

svým obsahem dosti vzdálené úkolům, se kterými se děti setkávají ve škole. 

Nepředpokládáme zde žádné předchozí typicky školní znalosti nebo dovednosti. Instrument 

pracuje s geometrickými obrazci – obecně známými (trojúhelník, čtverec) i neznámými (viz 

např. obrázek 6.). Je důležité poznamenat, že předchozí znalost obecně známých tvarů není 

předpokladem pro úspěšné řešení úkolů v tomto instrumentu. Lektor ve své skupině zavádí 

označení, které se bude v práci s instrumentem u daného obrazce objevovat. Může vycházet z 

předchozích zkušeností dětí (frekventantů), může jim označení nabídnout, označení také 

může skupina vymyslet (některé obrazce mají neobvyklý tvar a obecné označení pro ně 

neexistuje). Volba označení konkrétního obrazce má sloužit celému procesu řešení úkolů 

dané strany (či stran) instrumentu. Proto také lektor frekventanty vede k definici obrazců, tj. 

zaměřuje jejich pozornost na elementy obrazců a jejich vzájemné vztahy, což zakládá 

možnost promýšlet systematické a odůvodněné postupy řešení jednotlivých úkolů. 
 

Úkoly v tomto instrumentu typicky budí svou neobvyklostí a náročností zájem (pravda, 

někdy mohou i odrazovat). V průběhu práce s instrumentem se ukazuje, že i lektor, ač úkoly už 

zná z předchozí zkušenosti, v mnoha příkladech musí vztahy mezi obrazci znovu objevovat, aby 

mohl dítě při řešení kontrolovat nebo vést. To mívá pro děti, jejichž předchozí školní zkušenosti 

dominuje neúspěch, výrazný motivační efekt. Důraz na skupinovou práci a neexpertní, 

provázející pozici lektora -zejména v přípravných fázích k zakreslení řešení úkolů- mívá 

pozoruhodný efekt v navození atmosféry badatelského a objevitelského nadšení ve skupině. 

Úspěch v řešení na první pohled velmi náročných úkolů pak nejen povzbuzuje 
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k další práci, ale také probouzí připravenost frekventantů připisovat význam nově osvojeným 

dovednostem, vnímat vlastní kapacitu řešit obtížné úkoly a zakládá tzv. „task-intrinsic“ 

motivaci. Feuerstein také zdůrazňuje (Feuerstein a kol. 1980, str.138), že Uspořádání bodů 

může pozitivně měnit postoje učitelů k notoricky školně neúspěšným dětem. Ukazuje totiž 

jejich úspěch a také ukazuje, že úspěch v úkolech tohoto instrumentu vyžaduje značné úsilí i 

od spolužáků v jiných předmětech často zdatnějších. 

 

 
Obrázek 4. Ukázka první strany instrumentu Uspořádání bodů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 5. Ukázka ze sedmé strany instrumentu Uspořádání bodů 
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Obrázek 6. Ukázka desáté strany instrumentu Uspořádání bodů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Uspořádání bodů podporuje rozvoj těchto kognitivních funkcí a dovedností (podle 

Feuerstein a kol. 1980, str. 128-135): 
 

- Projekce virtuálních vztahů - při řešení je třeba organizovat body v jejich shluku 

podle struktury, což vyžaduje projekci vztahů mezi jinak nespojitými a oddělenými 

body.  
 

- Zachování konstantních charakteristik vzorových obrazců – vnímání konstantnosti 

tvaru a velikosti obrazců i přes změnu některých jejich charakteristik v jednotlivých 

úkolech v rámečcích.  
 

- Vizuální přenos vztahů mezi body - předpokládá přesné procesy prohlížení, 

dovednost zaměřit se na vzorový obrazec a přenášet jeho vizuální představu do místa, 

kde je třeba ji porovnávat, překrývat a vyhodnocovat ve vztahu ke konkrétnímu 

uspořádání shluku bodů.  
 

- Přesnost a preciznost - reflektuje potřebu přesně identifikovat dimenze jako velikost, 

vzdálenost, paralelnost čar atd.  
 

- Sumativní chování – správné řešení úkolů v instrumentu požaduje dovednost 

definovat strukturu obrazce tak, že bude spojovat odpovídající počet bodů, které pro 

zakreslení obrazce potřebuje a tak v představách vytvářet správný obrazec.  
 

- Plánování a omezování impulsivity – typ úkolu, jaké se v Uspořádání bodů objevuje, 

vyžaduje pro úspěšné řešení dobré plánování kroků a postupů. Neplánovat při řešení 

úkolů v Uspořádání bodů znamená výrazné riziko chybného řešení. Děti se mají učit 

vypracovávat vhodné i alternativní strategie řešení konkrétního úkolu.  
 

- Diskriminace – dovednost aplikovat kritéria pro rozlišení vhodného a nevhodného 

bodu do požadované struktury vzorového obrazce.  

 
 
 
 
 
81 



- Dovednost oddělovat blízké, sousedící elementy – tj. oddělovat elementy, které se 

překrývají nebo jsou velmi blízko sebe, ale patří každý k jinému obrazci.  

 

 

3.3.4. Zásady pro implementaci Instrumentáního obohacování v praxi 
 
 

Klíčovou úlohu v implementaci IO sehrává jeho lektor, což se domníváme jsme 

dostatečně osvětlili v teoretických východiscích programu. Z tohoto důvodu přikládá 

Feuerstein velký význam tréninku lektorů, kteří s programem mají pracovat a používat jej pro 

rozvoj kognitivních funkcí dalších osob. Feuerstein ve své původní knize uvádí, že trénink 

lektorů IO představuje „problém mnoha tváří“(Feuerstein a kol 1980, str. 293). IO je 

sestaveno z materiálu a technik, které vychází z určité teorie. Trénink lektorů by tudíž měl 

zahrnovat alespoň (tamtéž): 
 

• Porozumění a přijetí teorie strukturní kognitivní modifikace.  
 

• Mistrovské ovládnutí instrumentů jako takových.  
 

• Výcvik v didaktice instrumentů.  
 

• Výcvik ve vhledu, dovednosti přemostění a dovednosti aplikovat osvojené 

procesy v nových situacích – tzv. transfer.  
 

Kursy pro práci s Instrumentálním obohacováním nejsou otevírány přednostně pro 

určité profese nebo skupiny lidí. Zpravidla je adresován učitelům nebo psychologům, ale jak 

Feuerstein zdůrazňuje, klíčovou roli zde sehrává potřeba konkrétního (budoucího) lektora 

(tamtéž). Výhody či nevýhody předchozího studia pedagogického nebo psychologického 

oboru jsou dle jeho názoru nejednoznačné. V tomto bodě vzpomeňme výše zmiňovanou 

Feuersteinovu tezi o vztahu přesvědčení a potřeby. Existence určité potřeby dle jeho názoru 

zakládá možnost přijetí teorie strukturní kognitivní modifikace, tj. přesvědčení o 

modifikovatelnost člověka: 
 

…Byla tu velká, drtivá potřeba! Když jsem viděl děti, které přežily 

holocaust…. Ptal jsem se sám sebe: „mohu učit a vychovávat toto dítě? 

Mohu ho přivést na úroveň schopností, které odpovídají jeho 

chronologickému věku? Mohu ho dokonce přimět k tomu, aby se stal tím, 

čím má být?“ A to byla závažná otázka. Můj systém potřeb mi přikazoval, 

abych nevyhledával jeho omezení, ale věřil, že může být změněn. A to 

dokázat bylo aktem přesvědčení…Feuerstein, 2006, str. 12). 

 
 
 
 

82 



Porozumění principům teorie strukturní kognitivní modifikace pokládá Feuerstein 

za velmi důležitou součást výcviku lektorů. Lektoři by měli velmi dobře rozumět roli ZZU v 

etiologii deficitních kognitivních funkcí a vývoje poznávacích funkcí vůbec, tj. měli by být 

například schopni rozpoznávat důsledky stavu kulturního handicapu v projevech chování 

dětí, měli by se učit zaměřovat pozornost na procesy myšlení více než na jeho produkty a na 

úspěšné výkony dítěte více než na jeho selhání (viz v předchozím textu komentáře k důrazu 

na potenciality spíše než na aktuální stav kognitivních funkcí). Lektoři by měli ovládnout 

pojem kognitivní mapy natolik, aby dokázali výukový materiál analyzovat právě ve smyslu 

kognitivní mapy a tak moli předvídat obtíže v implementaci IO a tvořit adekvátní strategie 

pro jejich překonávání. 
 

Lektorský výcvik předpokládá přímou zkušenost s materiály IO velmi podobnou té, 

jakou později budou činit žáci lektora. Jen přímá zkušenost s IO zakládá příležitost prožívat 

proces dosahování úspěchu v úkolech IO. Ukazuje se, že obtíže lektora v počátcích práce s 

IO jsou vlastně ku prospěchu jeho výcviku (viz Feuerstein 1980, str. 296, ve shodě s tímto i 

ústní komentáře Doc. Pokorné lektorky kursů pro práci s IO v ČR). Vlastní zážitek s 

neúspěchem otevírá lepší cestu k budování partnerské pozice lektora při práci dítěte s IO, 

ovlivňuje změny na úrovni postojů ke školsky neúspěšným dětem a svým způsobem také 

amplifikuje Feuersteinovo pojetí vztahu normální a omezené úrovně fungování kognitivních 

funkcí. Feuerstein, jak jsme již v předchozím textu naznačili, nevnímá rozdíl mezi omezenou 

úrovní fungování a normou jako ostře oddělené světy. Chápe omezenou úroveň kognitivního 

fungování jedince (například kulturní handicap) nikoliv jako stav jakéhosi „nic nevědění“ (v 

opozici ke stavu normy jako „vševědění“), ale jako stav jdoucí podél kontinua normality. 
 

Obecně didaktika IO pracuje s poměrně širokým spektrem témat, které jsou vhodné pro 

tzv. normální i nějak handicapovanou populaci. Otevírá témata jako management třídy v 

diskusích, práce s velmi výjimečným dítětem ve třídě, optimální způsob kladení otázek nebo 

návody jak využívat odpovědi dětí pro podporu dalšího učení, návody jak podporovat kreativitu 

nebo jak omezovat impulsivitu dětí atd. Vše se ukotvuje ve vztahu k materiálu IO: například pro 

omezování impulsivity dětí se využívá motta programu „ Nechte mne chvilku… já si to 

rozmyslím“a ve vhodných situacích se ukazuje oprávněnost tohoto hesla. Důležitou součástí 

didaktiky IO je například osvojení si dovednosti okamžitého zprostředkování úspěchu či 

interpretace významu výkonu dítěte. Zjednodušeně řešeno, didaktika IO by měla amplifikovat a 

uvádět v život parametry a kritéria zkušenosti zprostředkovaného učení (viz kapitoly 3.2.1.2. a 

3.2.1.3.). V jistém slova smyslu se také lektor učí být modelem pro své žáky: trvá –li na 

preciznosti, měl by sám být precizní, udělá –li 
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chybu, měl by ji přiznat a dokázat ji využít jako učebního nástroje („Proč jsem udělala 

chybu, co myslíte? …. Spěchala jsem, a udělala jsem závěr dřív než jsem měla k dispozici 

všechny podstatné informace“ …. ) 
 

Typická lekce z IO odpovídá asi jedné straně v instrumentu a by měla obsahovat čtyři 

části. Úvodní část má být adresována vymezení problémů, cílů a předmětu zájmu dané lekce 

(tj. strany instrumentu). Lektor nevyučuje, ale připravuje podmínky pro to, aby náplň úvodní 

části lekce (definice problémů a cílů dané strany instrumentu) byla společným dílem jeho i 

frekventantů. Druhou částí lekce je samostatná práce frekventantů nebo dle potřeby s 

asistencí lektora, jindy s možností skupinové spolupráce. Třetí částí lekce je diskuse a 

budování vhledu (metakognitivních dovedností- viz níže). Tato část lekce se nečastěji 

realizuje jako skupinová diskuse moderovaná lektorem. Poslední částí lekce je shrnutí, kde 

má lektor připomenout cíle lekce a vést k jejich evaluaci (tj. do jaké míry bylo vymezených 

cílů dosaženo, co bylo obtížné, co jsme se naučili atd.). Zkušenost z námi realizovaného 

výzkumu ukazuje, že s dětmi na spodní věkové hranici použitelnosti programu a s kulturně 

handicapovanými dětmi je mnohdy obtížné v jedné lekci (navíc omezené časem jedné školní 

hodiny) jednu stranu zpracovat. 

 

3.3.4.1. Přemostění a metakognitivní dovednosti 
 
 

Jednou z nejobtížnějších částí tréninku lektorů je budování dovedností, které 

umožňují lektorovi rozvíjet tzv. přemostění a vhled dítěte do jeho kognitivních procesů (též 

metakognitivní procesy). Budování metakognitivních dovedností (Feuerstein a kol. 1980, str. 

300) označované také jako vhled (insight) odkazuje na jeden z konkrétních cílů IO (pomocí 

konfrontace s úspěchem i neúspěchem v učebních situacích probouzet bystrostí a hloubavostí 

charakteristické myšlenkové procesy). Rozvoj vhledu do vlastních myšlenkových procesů má 

vést k uvědomování faktorů, které ovlivňují úspěch při řešení nějakého úkolu, a má vést ke 

spontánní aplikaci těchto faktorů v úkolech z jiných příhodných oblastí. Rozvoj těchto 

metakognitivních dovedností není možný bez porozumění funkcím a operacím, které jsou 

nezbytné pro řešení daného úkolu. Metakognitivní procesy umožňují svému nositeli 

uvědomovat si a rozpoznávat vlastní obtíže, identifikovat limity, které jeho aktuální úroveň 

kognitivních procesů představuje, a vnímat rozdíl mezi aktuální úrovní kognitivních procesů 

a úrovní, na kterou aspiruje. Úlohou lektora je vést dítě k objektivnímu pohledu na sebe při 

řešení kognitivně náročných úkolů bez negativních dopadů na jeho sebepojetí, odbourávat 

bariéry obranných mechanismů při řešení náročných úkolů nebo dítě vést k uvědomování si 
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jeho „slabých stránek“ tak, aby v něm neprobudil pocity nekompetentnosti a méněcennosti. V 

nejširším slova smyslu by měl lektor dokázat demonstrovat, že efektivní chování při řešení 

náročných problémových situací nebo úkolů je běžný a všem dostupný cíl. Feuerstein se 

domnívá, že rozvoj metakognitivních dovedností se nejlépe realizuje analyzováním 

zkušeností z problémových situací a ukazováním, které funkce hrají roli. Nejde jen o práci s 

úspěšným řešením, ale i s nezdary. Chybná řešení, pokud jsou analyzovaná ve smyslu jejich 

komponent a ve vztahu k řešenému problému, sehrávají při budování vhledu do vlastních 

kognitivních procesů velmi významnou roli (viz také výše zmínka o tzv. chybových 

stránkách v instrumentech IO). 
 

Druhou nejnáročnější oblast pro trénink lektorů představuje rozvoj dovedností, které 

zakládají v interakcích s frekventanty tzv. přemostění, transfer, tedy určitou formu 

generalizace. Přemostění poznatků, operací, nebo principů, které si frekventant osvojí v 

určitém učebním kontextu, do situací nových je dovednost, která vyžaduje praxi. Děti (ale i 

mnozí dospělí) potřebují pro rozvoj této dovednosti výraznou podporu. Přemostění je možné 

učit prostřednictvím relevantních, příhodných ilustrací či parafrází slovního spojení, které 

vyjadřuje novou myšlenku. Parafráze přitom musí zachovat původní význam vyjádření. 

Autoři evaluačních studií IO tradičně označují přemostění za nejobtížnější aspekt 

implementace programu. Pro jeho realizaci, stejně jako pro rozvíjení metakognitivních 

procesů, neexistuje konkrétní návod, který by mohli učitelé respektovat. Instruktážní 

materiály mohou dávat tipy (což česká verze určitě dělá), kde v instrumentech přemostění 

realizovat, ale konkrétní situace v průběhu lekcí nemusí vůbec jejich provedení umožnit. 

Naopak jindy se může ukázat být velmi vhodná příležitost pro přemosťující diskuse nebo 

interakce tam, kde instruktážní materiály nedávají žádné nápovědy. Je tedy pravděpodobně 

nezbytné, aby lektor sám dokázal nejen své lekce připravovat, aby k přemostění příležitosti 

připravoval, ale také aby dokázal být dostatečně situačně pohotový a otevřený nečekaným 

příležitostem k jeho realizaci. 

 
 
 

3.3.5. Shrnutí základních charakteristik Instrumentálního obohacování 
 
 

Instrumentální obohacování staví na systematickém využití kognitivních funkcí, 

které jsou předpokladem pro náležité (proper) kognitivní operace. Každý z instrumentů 

tohoto programu se zaměřuje na určitou kognitivní funkci, zároveň ale obsahuje materiál, 

který podporuje nápravu i dalších kognitivních funkcí. Kognitivní operace, na které se IO 
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zaměřuje, považují autoři programu za komponenty adekvátní úrovně kognitivního 
 

fungování jedince. Tyto funkce se v programu objevují na různých úrovních novosti 

a složitosti.   

Úkoly v IO v převážné míře požadují používání vyšších psychických procesů. 
 
V úkolech, kde tomu tak není a pracuje se s elementárními kognitivními procesy, jsou tyto 

procesy předpokladem, nikoliv cílem určité aktivity. 
 

IO zdůrazňuje rozvoj vnitřní motivace formováním návyků. Tyto návyky utváří 

pomocí variabilního a rozmanitého opakování odlišných cílových funkcí v úkolech 

programu. Opakují se nikoliv úkoly jako takové, ale funkce, které se v úkolech rozličného 

charakteru objevují. 
 

IO má probouzet dva druhy motivace. První typ motivace označují autoři jako „task 

intrinsic“, úkolu vlastní. Tento typ motivace se nejčastěji definuje ve vztahu k motivaci 

„task extrinsic“, situované mimo úkol. Jestliže jediným motivem pro vypracování úkolu je 

získat něco mimo rámec tohoto úkolu (například dostat za něj známku 1), pak hovoříme o 

motivaci situované mimo úkol. Jakmile ale zážitek z určité aktivity nebo činnosti generuje 

zájem a radost a důvod pro řešení určitého úkolu (pro určitou aktivitu), pak spočívá motivace 

v úkolu samotném a hovoříme o úkolu vlastní motivaci (Burden, Williams 1997, str. 123). 

Úkoly v Instrumentálním obohacování mají samy o sobě probouzet zvídavost a chuť je řešit. 

Zároveň, chuť úkoly v IO řešit se s narůstající složitostí úkolů má zvyšovat. Druhý typ 

motivace, který tento program probouzí především formou implementace a didaktického 

uchopení výukové situace, je posilování sociálního významu úkolu („reinforcement of social 

meaning of the task“). Probouzí potřebu něčeho dosáhnout ve vztahu k ostatním dětem 

(frekventantům) ve skupině nebo ve vztahu k lektorovi. Lektor je spíše partnerem v interakci 

než tím, kdo má nadřazenou pozici. 
 

IO bylo sestaveno jako soubor tzv. „content-free“ úkolů, což má vyjadřovat fakt, že 

úkoly samy o sobě nejsou cílem programu, ale spíše nositeli konkrétnějších cílů celého 

instrumentu. Samotný obsah úkolů byl vybraný tak, aby umožňoval nabývání předpokladů 

pro myšlení. Předmětově nespecifický obsah úkolů ovšem nijak neznemožňuje přenos 

dovedností nebo kognitivních funkcí, které si jedinec osvojí při práci s instrumenty, do situací 

běžného života nebo do hodin s jinými předměty. Tento přenos označuje Feuerstein jako 

„přemostění“. Výraznou měrou jej podporuje lektor, který implementaci programu řídí. 
 

IO je sestaveno tak, aby zdůrazňovalo povahu, strukturu a složitost úkolů jako 

takových a efekt, jaký má konfrontace dítěte s nimi. Struktura úkolů má zajišťovat 
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dosahování konkrétních cílů programu, ovšem účinnost programu je výrazně zbohacována 

zprostředkováním specielně školeného lektora. 
 

Úspěch či ovládnutí úkolů v IO není nikdy otázka rutinního učení nebo reprodukce 

osvojené dovednosti. Dokončení úkolu vždy vyžaduje učení se pravidlům, principům nebo 

strategiím, které jsou základem daného úkolu a které jsou také přenositelné do jiných 

situací. 
 

Charakter IO také zakládá podmínky pro produkci responsivního učebního 

prostředí. Frekventanti se učí identifikovat kritéria pro samostatné hodnocení úspěchu při 

řešení daného úkolu a tak rozvíjet vlastní práci s chybou a dovednost hodnocení vlastního 

výkonu (sebereflektivní kognitivní procesy). 
 

Metodologie IO je přenositelná do jiných předmětů nebo oblastí lidské činnosti. 

Didaktika IO přispívá ke změně postojů a technik učitelů, psychologů nebo jiných osob, které 

pracují se zvolenou cílovou populací. 

Dovolíme si na tomto místě zdůraznit, že každý z uvedených bodů je pouze 

potenciální charakteristikou programu, protože jeho přítomnost v intervenci nebo jeho 

funkčnost se odvíjí od činnosti lektora, od jeho mediativních aktivit (viz kapitoly o ZZU v 

předchozích částech textu). Nelze si prakticky představit, že by program sám o sobě, tedy 

jeho úkoly, dokázaly jediný z uvedených bodů vyvolávat. 
 

Podle našeho názoru je Instrumentální obohacování pouze potencialita v rukou 

lektora. 

 

 

3.4. Instrumentální obohacování v České republice 
 
 

V České republice se Instrumentální obohacování objevilo poprvé v devadesátých 

letech XX. století. Jeho evaluace a pilotní uvedení v ČR se stalo součástí výzkumného 

projektu Katedry pedagogické a školní psychologie PedF UK v Praze (Vágnerová, Hadj 

Moussová, Pokorná 1997). Teoretické studie z této doby se věnují izolovaně 

Instrumentálnímu obohacování (Hadj Moussová 1996, Vágnerová 1996), popisují jeho 

strukturu a výsledky první pilotní studie, jejímž cílem bylo použít IO v běžné škole pro 

rozvoj kognitivních dovedností žáků druhého stupně ZŠ. Česká verze instrumentů série I. 

existuje od roku 2000 a od tohoto roku jsou také otevírány na PedF UK v Praze kursy pro 

práci s nimi. Z důvodů, které jsme již dříve osvětlili, není program přístupný ve volné 

distribuci. Zakoupení jednotlivých instrumentů a instruktážního materiálu programu je 
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podmíněno absolvováním výcviku, v jehož rámci se frekventanti seznamují se základními 

teoretickými východisky tohoto programu a formou sebezkušenostního workshopu se učí 

jednotlivé části programu používat. Oprávnění výcviky pořádat a lektorovat je udělováno 

autory Instrumentálního obohacování v návaznosti na absolvování tzv. trenérského výcviku 

pořádaného Mezinárodním centrem pro zvyšování učebních potencialit v Izraeli. Školení 

trenéři získávají oprávnění v místě svého působení zakládat autorizovaná výcviková centra a 

otevírat veřejnosti kursy pro práci s IO. V České republice má trenérské oprávnění pouze 

Doc.Věra Pokorná, která je také autorkou české verze instruktážních materiálů pro práci s IO. 

Českou verzi pracovních sešitů IO vytvořila ve spolupráci s Doc. Pokornou Mgr. Ludmila 

Májová. Díky neutuchajícímu úsilí Doc. Pokorné se stále rozšiřuje množství materiálů, které 

jsou z celého rozsáhlého programu IO v české verzi přístupné (FIE I. od roku 2000, FIE II od 

roku 2003, FIE Basic pro předškolní děti od roku 2006). 

 
 
 

3. 5. Výzkumné projekty evaluace Instrumentálního obohacování 
 
 

Feuersteinovo Instrumentální  obohacování  se  od  doby  své  první  publikace 

v anglickém jazyce ( Feuerstein a kol. 1980) těší nepřetržitému zájmu nejen laické, ale 
 
i akademické veřejnosti ve Spojených státech amerických, Kanadě, Evropě ale i na Novém 

Zélandu, v Singapuru, Venezuele nebo v Číně. 

Přehled dosud realizovaných výzkumných studií zaměřených na evaluaci efektu IO v 

různých prostředích uvádí nejpřehledněji Kozulin 2007, komparativně pak Burden 1987, 

Savell, Twohig, Rachford 1986 nebo Romey, Samuels 2001. Dosažitelnost většiny materiálů 

reflektujících realizované výzkumy je ale bohužel značně limitovaná. Publikace mnoha 

rozsáhlých studií, zejména z amerického prostředí, byla vedena často jen formou ústních 

prezentací na sympoziích nebo konferencích (např. publikace Haywood 1981, Arbitman-

Smith 1980 citováno podle Burden 1987) kvalitní studie jsou také často obsahem 

nepublikovaných (např. Braunin 1982 citováno v Burden 1987), nebo jen částečně 

publikovaných disertačních prací (Beasley 1984 citováno v Burden 1987 i Kozulin 2004 , 

Beasley 1987). Publikace v dostupných odborných časopisech jsou tedy značně limitované a 

většinou vedené formou stručné reportáže výsledků evaluace. Některé rozsáhlé evaluační 

projekty se dočkaly i knižní verze (Blagg 1991, Howie 2003) nebo se staly součástí knižní 

publikace, v níž se výsledky evaluačního projektu zmiňují na okraj (Seng, Pou, Tan 2003). 

Původní česká studie efektu intervence s IO například nebyla nikdy publikována. Vezmeme- 
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li v úvahu, že IO je program rozšířený po celém světě a stále se s ním na mnoha místech 

pracuje nebo začíná pracovat, pak není divu, že se v evaluačních studiích IO typicky objevují 

podobné obtíže. V následující kapitole bychom rádi podali stručný přehled dostupných 

publikací některých významných projektů evaluace efektu IO. Nejde nám zde o vyčerpávající 

přehled, ten ostatně nabízí v poměrně kvalitní podobě výše zmiňované práce Burdena, 

Savella a kol. a Romneyho a Samuelsové. Zajímá nás popis typického designu evaluační 

studie efektu IO a efektů, jaké se napříč již realizovanými studiemi typicky ukazují. Přehled a 

analýza vybraných studií, jejich závěrů, interpretací nebo důsledků nám bude v dalších 

částech této práce sloužit jako podklad pro diskusi k výsledkům námi realizovaného 

výzkumu. 

 
 
 

3.5.1. Původní izraelská studie 
 
 

První studie dokládající efekt Instrumentálního obohacování byla publikována autory 

Instrumentálního obohacování v roce 1979 (Rand, Tannenbaum, Feuerstein) a v roce 1980 

detailněji jako součást monografie „Instrumental Enrichment. An Intervention program for 

Cognitive modifiability“(str. 325-381). Tato studie sledovala 
 

- rozdíly v efektu dvou typů dva roky trvající intervence pro kulturně 

deprivované adolescenty (typicky s nízkými skóry v inteligenčních testech a  
 

testech školních znalostí a dovedností): tzv. obecné intervence
7
 a intervence s 

užitím IO.  
 

- vliv charakteru instituce na efekt intervenčního programu (IO nebo obecná 

intervence) – celodenní pobytová zařízení vs. denní stacionáře s odpoledním  
 

programem 
 

Autoři sledovali 57 párů z cca 180 respondentů ve věku 12-15 let. Tato původní 

studie byla také jedinou, kde se autorům podařilo realizovat pokračující studii, která měla 

dokládat udržitelnost efektu IO ve smyslu autory zmiňovaného efektu intervence jako efektu 

„sněhové koule“(Feuerstein a kol 1980 a Feuerstein, Miller, Hoffman, Rand, Minzker and 

Jensen 1981). 
 

V průběhu původní izraelské studie měli všichni respondenti nějakým způsobem 

obsáhnout všechny instrumenty programu v časové dotaci 3- 5 hodin týdně (dle typu 

 
7
 v originále general intervention. Označuje soubor cvičení, tzv. „tutorials in school subjects“ pro kulturně 

handicapované děti. Tato cvičení mají obsah běžných školních předmětů činit přístupnějším a atraktivnějším, 

zdůrazňují jazykové kompetence, základy matematiky a podporu při vypracovávání domácích úkolů. 
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zařízení) po dobu dvou let, což dle autorů představuje celkem 200-300 hodin intervence. 

Množství instrumentů, se kterými stihli pracovat jednotliví učitelé (celkem pracovalo 19 tříd 

v obou typech zařízení) se dle autorů studie lišilo; v průběhu prvního roku studie však 

všechny pracovní skupiny stihly alespoň 5 instrumentů. Zajímavé a podle našeho názoru 

velmi vlivné okolnosti realizace této studie líčí autoři v monografii z roku 1980 (str. 343– 

352). Popisují obtíže s počátečním výcvikem učitelů, počáteční nedůvěru a nevoli učitelů s 

programem pracovat a věnovat IO tolik času nad rámec řádného kurikula (16 hodin týdně 

stacionáře, 24 hodin týdne pobytová centra). Autoři studie například uvádějí, že počáteční 

negativní postoje učitelů k IO úplně vymizely po třech měsících práce s IO nejčastěji dle 

jejich názoru vlivem překvapujících výkonů žáků v lekcích. Charakter studie vyžadoval 

koordinaci velkého počtu pracovních IO skupin a respondentů – nutně tedy autoři museli čelit 

problémům s mobilitou studentů, jejich absencemi (v některých případech delší absence řešili 

například dodatečnými individuálními lekcemi pro absentujícího žáka), s odlišnou jazykovou 

vybaveností respondentů (někteří respondenti byli prakticky nevzdělaní, tudíž učitelé museli 

zadání úkolů v některých instrumentech předčítat) atp. 
 

Respondenti obou sledovaných skupin byli vyšetřeni na počátku intervence, resp., 

před jejím začátkem a bezprostředně po jejím ukončení. Testová baterie sestávala z testů 

kognitivních dovedností (PMA: Thurston Primary Mental Abilities Test), testů školních 

znalostí a dovedností (Project Achievement Battery) složené například z testu obecných 

znalostí, zeměpisu, čtení, geometrie a z neintelektových testů zaměřených na chování 

respondentů v hodinách (Classroom Participation Scale) a sebepojetí (Levidal Self-Concept 

Scale). 
 

Výsledky studie prokázaly lepší výkony v testu kognitivních schopností u respondentů z 

celodenních center oproti respondentům ze stacionářů. Zároveň, v případě respondentů ze 

stacionářů i pobytových center, signifikantně lepší výkony v tomto testu vykazovali respondenti s 

IO typem intervence (viz příloha č. 2, tabulka Feuerstein a kol. I.) – dokonce ve 4 z 5 subtestů 

PMA (čísla, prostorové vztahy, sčítání, spojování čísel). Efekt IO v testech školních znalostí a 

dovedností nebyl tak výrazný. Jen v případě 2 z 8 sledovaných subtestů (geometrie a biblická 

studia) se objevily signifikantně lepší výkony IO skupiny oproti skupině s obecnou intervencí. 

Výraznější efekt IO v celodenních centrech oproti stacionářům nebyl ve většině subtestů na 

hladině statistické významnosti (viz příloha č. 2, tabulka Feuerstein a kol. II.). V případě testů 

sebepojetí signifikantně lepší výkony IO skupiny nebyly prokázány, neprojevil se také nijak 

výrazně vliv jednoho z uvedených typů pobytového centra. Vliv typu zařízení se neprokázal ani v 

případě škály zaměřené na chování 
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respondentů v hodinách. Respondenti z IO skupiny ovšem vykazovali výrazně lepší 

hodnocení druhé části této škály (viz příloha č. 2, tabulka Feuerstein a kol III), která se 

zaměřuje například na hodnocení vztahu dítěte k aktivitám v hodinách, soběstačnosti v 

hodinách, adaptability ve vztahu k nárokům činností v hodinách. 
 

Izraelská studie prokázala výrazný efekt IO oproti obecné intervenci především v 

oblasti kognitivních schopností a na úrovni změny učebního stylu respondentů. 

Neprokázala výrazné změny v úrovni znalostí ze školních předmětů ani na úrovni sebepojetí 

respondentů. Zároveň studie prokázala obecně lepší efekt jakékoliv intervence v celodenních 

zařízeních než v zařízeních stacionárního typu pouze s odpoledním programem. 

 

Původní studie Feuersteina a kol. ze 70. let, resp. její závěry, měly působivý efekt. 

Samotné Instrumentální obohacování - a především jeho teoretická východiska - si získalo 

mnoho příznivců. Mnozí autoři, i když přímo s programem výzkumně nepracovali, o něm 

hovořili velmi pozitivně nebo ve smyslu jeho obrovských potencialit (např. Hobbs 1980, 

Sternberg 1983, 1984, 1986). 
 

První rozsáhlé výzkumy mimo zemi původu programu byly realizovány nejprve ve 

Spojených státech amerických a ve Velké Británii. Podle Savella kol.(1986) se v době 

publikace jeho textu Instrumentální obohacování používalo v 500-800 školních obvodech ve 

40 státech USA, v 5 středních školách a v 15 oblastních vzdělávacích střediscích ve Velké 

Británii. Převážná většina evaluačních studií efektu IO nějakým způsobem původní izraelský 

výzkum reflektuje, aby s ním mohla vlastní výstupy srovnávat nebo kontrastovat. 

 
 
 

3.5.2. Studie ze Spojených států amerických 
 
 

Ve Spojených státech amerických byly realizovány pravděpodobně nejrozsáhlejší 
 

evaluační projekty efektu IO. Jak uvádí Burden (1987, str. 8-9), jednalo se nejčastěji 

o výzkumy  realizované  výzkumným  týmem  kolem  Haywoodové a  Arbitman-Smitha 
 
s celkovým vzorkem téměř 1000 dětí z rodin převážně nízkého socioekonomického statusu 

rozdělených pro potřeby výzkumu podle typu edukativních problémů do čtyř skupin: 

specifické poruchy učení, mentální retardace na úrovni vzdělavatelnosti, poruchy chování, 

blíže nespecifikované obtíže projevující se nižšími výkony ve škole. Savell a kol. (1986) 

označují studie Haywoodové a Arbitman-Smitha jako tzv. Nashville Centre studies, všechny 

totiž byly realizovány v Nashville, Louisville nebo Phoenixu. Nashvillské studie v postatě 
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tvoří soubor mnoha studií realizovaných na odlišných místech, v odlišné časové dotaci, s 

odlišnými respondenty nebo se zaměřením na odlišné proměnné. Typicky tyto studie 

replikují design původního izraelského výzkumu (tj. pre- a post-test experimentální IO 

skupiny a skupiny kontrolní), pro konkrétní diagnostické účely ovšem používají odlišné 

diagnostické testy. Bohužel většina těchto výzkumů byla publikována jen prostřednictvím 

konferencí. Savell a kol. (tamtéž) publikace Nashvillského výzkumného centra podrobuje 

výrazné kritice. Upozorňuje, že jejich autoři neposkytují pro žádnou z realizovaných studií 

kompletní informace, které by umožňovaly nezávislé hodnocení designu a metodologie 

jednotlivých projektů. Výsledky jednotlivých studií se navíc dosti liší, což situaci ještě 

komplikuje. Je tedy velmi obtížné závěry těchto studií jednoznačně hodnotit. Přesto se o to 

Savell a kol pokoušejí: IO dokáže pozitivně ovlivňovat výkony experimentální skupiny v 

posttestu neverbálních IQ testů jestliže: 
 

a) jej používají učitelé, kteří zároveň žáky učí nějaký další předmět v jejich 

kurikulu, tudíž mohou „přemosťovat“ principy práce s IO i do jiného 

předmětu  
 

b) jestliže je možné realizovat intervenci s IO v tzv. významné míře – tj. 

minimálně 80 hodin ve školním roce.  
 

Burden (1997) v hodnocení Nashvillských studií uvádí, že pro všechny odlišně 

uspořádané výzkumné designy a sledované skupiny se objevuje jeden shodný výsledek: 

signifikantně vyšší skóry v inteligenčních testech u skupin podstoupivších IO v porovnání s 

kontrolními skupinami. 

Podrobnější informace o jednom rozsáhlém americkém projektů evaluace IE podává 

například Link (1991). Představuje tzv. „New York City Special Projects Evaluation“, která 

byla realizována jako tříletý projekt (1980-1983) evaluace efektu IO jako tréninkového 

programu doplňujícího běžné kurikulum s cílem zlepšení školních výkonů žáků - především 

v matematice a čtení. Realizaci zajišťovalo 9 vyškolených učitelů, každý z učitelů vedl tři 

skupiny s 8-10 žáky třikrát nebo dvakrát týdně ve 45 nebo 60 minutových lekcích. V průběhu 

realizace projektu někteří žáci projekt opouštěli a jiní byli do projektu nově zařazováni, 

původně vyškolení učitelé byli přítomni po celou dobu trvání projektu. 
 

Výkonově zdatnější studenti -studenti, kteří již pokračovali s FIE druhým rokem, 

nebo ti s náročnějšími výukovými potřebami- byli v průběhu realizace projektu zařazeni do 

doplňkových hodin nápravného čtení nebo matematiky v oddělených skupinách (5krát týdně 

ve 4 -7 třídě). Z těchto skupin, které se setkávaly 5krát týdně, 21 skupin bylo vybráno mít 

ještě IO lekce dvakrát nebo třikrát týdně. 
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Autoři New Yorského projektu zaměřili evaluaci IE na čtyři sledované oblasti: 
 
1. Hodnocení posunů výkonů v matematice a ve čtení u žáků, kteří podstoupili IO  
 

a) obecně  
 

b) srovnání výkonů ve čtení a matematice u studentů s IO a náhodně vybraných 

studentů, kteří podstoupili běžný program nápravy čtení a matematických dovedností 

ale ne IO.  
 
2. Hodnocení postojů žáků k IO – žáky samotnými i na základě vyjádření učitelů.  
 
3. Postoje učitelů k dosažitelnosti, srozumitelnosti a souvislému používání materiálů IO, 

případně zachycení rozdílů konkrétní podoby aplikace IO ve třídách oproti podobě stanovené 

výcvikem.  

Jen ze stručného komentáře k průběhu Newyorského projektu je zřejmé, jak obtížné je 

pracovat s IO v prostředí běžné školy. Zcela určitě je v tomto kontextu obtížné naplnit 

předpoklady klasického srovnávacího výzkumu. Ne překvapivě je tedy prezentace výsledků 

studie, jak je podává Link (str. 44), poněkud vágní:  
 
K bodu 1. sledovaných oblastí: „… studenti podstoupivší IO prokazují podstatné zlepšení, 

velké v porovnání se studenty, kteří IO nepodstoupili…“.  

K bodu 2.: „…odpovědi ve studentském dotazníku k hodnocení IO byly velmi pozitivní… 

Podle učitelů IO motivuje žáky k nalezení příležitosti se prosadit tím, že umožňuje vyjádřit 

jejich názor, ať už špatný či správný. To jim také umožňuje vnímat chybu jako součást života 

a následně je i zbavuje obav z chybování.… Další pozorování učitelů reflektují snížení  
 
impulsivity a schopnost více se orientovat na řešení problému, vyšší toleranci k frustraci, 

smysl pro dokončování úkolů a nárůst sebejistoty.“ 
 
K bodu 3: „ …Učitelé byli schopni realizovat program podle předpokladů stanovených 

tréninkem a to díky intenzivnímu výcviku v prvním roce jejich práce a pokračující podpoře 

poskytované realizátory projektu v průběhu realizace celého projektu.“ 

 
 
 

3.5.3. Studie z Velké Británie 
 
 

Wellerová a Craftová 
 

Většina studií realizovaných ve Velké Británii vznikla z potřeby uplatnění programu v 

kontextu běžných středních a základních škol jako nástroje pro práci s dětmi s výukovými 

obtížemi širokého spektra. (tzv. lower attaining pupils). První výcvik pro práci s IO ve Velké 

Británii z roku 1981 byl následován pilotní studií efektu Instrumentálního obohacování 
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realizovanou na školách v 5 správních oblastech Anglie (Weller, Craft 1983). Tato studie 

trpěla značnými metodologickými obtížemi, zejména na úrovni volby odpovídajících nástrojů 

pro diagnostiku kognitivních schopností. Je ovšem velmi pozoruhodnou analýzou průběhu 

implementace IO ve školním prostředí. Například mapuje reakce žáků, lektorů IO i ostatních 

učitelů na zavedení programu do kurikula- a to v různých fázích studie. Nabízí také analýzy 

průběhů lekcí a jejich proměn v různých fázích studie jak je zachytili externí supervizoři. Za 

zmínku například stojí, že 2/3 učitelů, kteří s IO pracovali, považovali tento program za 

přínosný více pro sebe než pro své žáky. Co se hodnocení žáků týče, jen polovina 

dotazovaných uváděla, že jim práce s IO pomohla v jiných předmětech (tamtéž str. 35 a 49). 
 

Shayer a Beasleyová 
 

Pozoruhodnou studii realizovala Frances Beasley (1984 in Burden 1987) v rámci 

výzkumu pro disertační práci. Projekt tohoto výzkumu pak dostal naprosto ojedinělou 

dimenzi spoluprácí s Michaelem Shayerem. Ta dala vzniknout podle našeho názoru jedné z 

metodologicky nejpropracovanějších evaluací efektu IO vůbec (Shayer, Beasley 1987). 

Autoři velmi citlivě používají statistické metody (ne pouze klasické sledování signifikantní 

hladiny významnosti, pracují i s efektivitou, přepočty skórů na mentální věk atp.), aby mohli 

dokládat efekty IO napříč časem, pro malou skupinu nebo dokonce svá data s předchozími 

studiemi komparovat. Shayer je pokládán za jednoho z nejlepších současných znalců díla J. 

Piaget a L.S. Vygotského. Jeho publikace „Not just Piaget; not just Vygotsky, and certainly 

not Vygotsky as alternative to Piaget“ (2003) je pozoruhodnou komparací díla obou autorů. 

Shayer zde nesleduje odlišnosti v díle obou autorů, ale spíše osvětluje odlišný, ale přesto 

vzájemně se doplňující charakter jejich autorského stylu. Detailní obsahovou a časovou 

analýzou stěžejních myšlenek obou autorů pak ukazuje úskalí jednostranně Piagetovského 

nebo Vygotskiánského přístupu. V jeho podání tvoří myšlenky Vygotského a Piageho jednu 

téměř dokonalou teorii vývoje myšlení. Shayer je pokládán za neopiagetovce inspirovaného 

Feuersteinovou teorií strukturní kognitivní modifikace. Absolvoval výcvik pro práci s 

instrumenty IO i s LPAD a má s jejich aplikací bohaté zkušenosti. Společně s Beasleyovou se 

pokusili (poměrně dosti úspěšně) evaluovat původní izraelskou studii a americké studie 

Haywoodové a Arbitman- Smitha dodatečným výpočtem efektivity (effect size
8
) IO dle 

publikovaných výsledků obou původních studií. Jejich vlastní studii pak sestavili tak, aby co 

nejvíce připomínala strukturu, design (pre a post test) a podmínky izraelské studie (obecná 

 
8
 Pozn: anglický termín „effect size“ vyjadřuje míru, v jaké se dvě střední hodnoty odkazující například na 

měření před intervencí a po intervenci s IO, odlišují. Může také určovat míru odlišnosti výkonů experimentální 

skupiny v pre a post testu při evaluaci IO. Označuje se „d“. Velká efektivita je pro hodnoty d > 0,8 a střední pro 

hodnoty d > 0,5 (podle Dancey, Reidy 2002). 
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intervence u kontrolní skupiny vs. intervence s IO u experimentální). Pozoruhodné ovšem je, 

že Shayer a Beasleyová nesledovali primárně zájem komparace vlastní studie se studií 

původní. Šlo jim o posun v designu evaluace tak, aby bylo možné evaluovat i teoretické 

předpoklady IO (jestliže má IO efekt, je tomu tak proto, že jej zaštituje teorie strukturní 

kognitivní modifikace?). Právě to činí jejich projekt ojedinělým. Shayer si totiž v samém 

základu tohoto projektu klade velmi zajímavou otázku po podstatě Feuersteinova pojmu 

kognitivní modifikovatelnosti. IO, resp. ZZU má totiž dle Feuersteina tuto modifikovatelnost 

zvyšovat. Znamená to ale, ptá se Shayer, že se zvyšuje (Piagetovskou terminologií) schopnost 

akomodace jedince ve vztahu k okolnímu světu? Nebo se tak zvětšuje síla jedince okolní 

prostředí asimilovat? Shayer jako znalec Feuerstinova díla pak analyzuje předchozí evaluační 

projekty (i ty první anglické) a s užitím Feuersteinovy terminologie upozorňuje, že dosavadní 

evaluace testují pouze parametr modality. Domnívá se, že je třeba evaluační nástroje rozšířit 

o takové, které mohou sledovat i parametr operace a fáze. Proto celá baterie diagnostických 

testů v jeho studii s Beasleyovou obsahuje: 
 

- Pro parametr modalita: inteligenční testy verbální i neverbální (k odlišení tzv. 

krystalické a fluidní inteligence) a testy školních dovedností (záměrně zde volí 

stejné nebo obsahově co nejbližší testy jako v Izraeli)  
 

- Pro parametr operace: používá baterii 12 Piagetovských úkolů (původně 

sestavených pro interkulturní výzkumy v Pákistánu, které pomáhal Shayer 

realizovat)  
 

- Pro parametr fáze: LPAD pro diagnostiku kognitivních funkcí a sledování 

potenciality učit se a zóny nejbližšího vývoje. Beasleyová sestavila (v rámci  
 

své stáže ve Feuersteinově výzkumném centru Jeruzalémě) kvalitativní 

metodologii hodnocení LPAD interwiev. 
 

Celá studie byla realizována v průběhu dvou let, s dětmi ve věku 12 a 13 let, jejichž 

školní výkony odpovídaly výkonům 8 a 9letých dětí. Kompletní proceduru pre- i post testu 

absolvovalo jen 6 dětí v kontrolní i v experimentální skupině. S dětmi pracoval externí 

vyškolený lektor IO ve 3 zvláštních hodinách týdně. Děti z kontrolní skupiny pracovaly 

paralelně s třídní učitelkou v jiném tréninkovém programu zaměřeném na podporu školních 

znalostí. Přítomnost externího lektora považuje Shayer a Beasley za jednu ze slabin projektu 
 
– tento fakt totiž výrazně narušuje mechanismus přemostění, který je autory IO považován za 

jeden z velmi důležitých aspektů úspěšné implementace IO ( viz kapitola 3.3.4.1) 
 

Výsledky této studie: 
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Na úrovni parametru modalita a operace (viz příloha č. 2: Tabulka Shayer I.): 

nedokládají výrazný efekt IO v testech krystalické inteligence nebo školních výkonů, ale 
 
v testech fluidní inteligence (Raven neasistovaný až k úkolům, kde dítě začne selhávat, 

tj. části, které se nepoužívají v LPAD, a Piagetovské úkoly) je posun velmi výrazný ve 
 
prospěch experimentální skupiny. To je dle Shayera dokladem charakteristiky 

modifikovatelnosti jako asimilace. 
 

Na úrovni parametru fáze: (viz příloha č. 2 tabulka Shayer II.) v LPAD se užívají 

variace na některé části Ravena. Shayer a Beaslyeová sledují tzv. hodnotu modifikovatelnosti 

(modifiability estimate) tj. rozdíl mezi skóry ve dvou administracích Ravena – původní 

neasistované a té realizované po LPAD učební fázi. Hodnota modifikovatelnosti se na konci 

studie objevuje prakticky stejná u experimentální i u kontrolní skupiny. Indikuje míru, s níž 

je jedinec schopen přenášet nedávno osvojené učivo do nových situací (Shayer, Beasley 

1987, str. 111). Toto zjištění Shayer interpretuje jako fakt popírající akomodační podstatu 

modifikovatelnosti. Zajímavé ovšem je, že v případě experimentální skupiny výsledek 

asistovaného Ravena v prvním testovacím období (9.5) predikuje takřka přesně výkony 

neasistované produkce Ravena o rok později (9.6). Tento model se neobjevuje u kontrolní 

skupiny (10.5 – 9.3- viz příloha č. 2 tabulka Shayer II). V úkolech, které sledovaly deficitní 

kognitivní funkce a jejich změny v průběhu intervence, kontrolní skupina nevykazovala 

výrazné rozdíly mezi stavem před a po intervenci. Oproti tomu experimentální skupina 

vykazuje rozdíl významný. Nejvýznamnější efekt IO ovšem na úrovni tohoto parametru 

Shayer sleduje u efektivity (d), tj. míry zlepšení výkonů každé skupiny od pre- k post- testu. 

Zde jednoznačně výraznější zlepšení vykazuje skupina experimentální: d=0.73 

experimentální oproti d=0.23 kontrolní). Pozitivní efekt IO Shayer dále dokládá výraznějším 

nárůstem konzistentnosti ve výkonech testové baterie v pre- a post- testové situaci u 

experimentální skupiny. Tento jev jde zcela v duchu s očekáváním efektu IO dle jeho autorů: 

IO se zaměřuje na konkrétní kognitivní funkce a systematicky podporuje jejich trénink. 

Jestliže se u experimentální skupiny objevuje výraznější konzistentnost ve výkonech napříč 

různými úkoly (inter-correlation between subjects), pak IO dělá to, co jeho autoři předesílají 

(alespoň ve vztahu k některým konkrétním cílům IO). 
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Somersetská studie - Nigel Blagg 
 

Pravděpodobně nejrozsáhlejší evaluaci efektu IO představuje studie realizovaná 

Nigelem Blaggem v letech 1982-1987, označovaná jako somersetská. Výsledky této studie 

byly publikovány knižně (Blagg 1991). Zmiňovaná kniha není jen publikací uvedeného 

výzkumu (podrobně o knize viz Málková 2004b). Představuje otázku výuky dovedností 

myslet a v jejích souvislostech pak Feuerteinovu teorii vývoje poznávacích funkcí. 

Představuje historii evaluace IO, otevírá otázky obtížných aspektů jeho implementace, 

prezentuje detailně průběh i metodologii vlastní studie. V závěru této knihy Blagg kritizuje 

především předmětově nespecifický charakter Instrumentálního obohacování a finanční 

obtíže spojené s jeho implementací. Předkládá argumenty pro předmětově zakotvený přístup 

pro výuku dovedností myslet a na jejich podkladě pak prezentuje teoretická východiska 

vlastního programu pro rozvoj dovedností myslet, který v knize také stručně představuje - 

tzv. Somerset Thinking Skills Course (publikováno samostatně jako Blagg, Ballinger, 

Gardner 1988). 
 

Somersetská studie pracovala s 250 žáky ve věku 14-16 let a 12 učiteli ve čtyřech 

vybraných školách. S instrumenty se pracovalo po dobu dvou let, na každého žáka v průměru 

připadlo 120 tréninkových hodin za celé období výcviku. Pro tento projekt jeho autoři 

připravili baterii diagnostických nástrojů pro učitele i žáky: dotazníky (specielně připravené 

pro tento projekt i převzaté), pozorovací škály, řízené rozhovory, standardizované 

diagnostické testy (diagnostika znalostí a dovedností souvisejících se školním výkonem, 

způsobů myšlení, postojů vůči IO … ). 
 

Na celkem 65 stranách knihy, ve dvou kapitolách adresovaných efektu na straně žáků 

i učitelů, nabízí Blagg detailní přehled metodologického uchopení a výstupů ze všech 

užívaných evaluačních zdrojů. Obě kapitoly však ve svých závěrech přináší rozladění nad ne 

příliš přesvědčivými výsledky. Obecně lze říci, že somersetská evaluace přinesla větší 

uspokojení a efekty na straně učitelů než na straně žáků. Srovnání výkonů žáků 

experimentální a kontrolní skupiny ve zvolených diagnostických nástrojích v pre-testu a post-

testu neprokázalo signifikantní změny v kognitivních dovednostech žáků, jež absolvovali IO. 

V projektu bohužel nebylo dosaženo možnosti na všech sledovaných školách vytvořit pro 

žáky experimentální skupiny skupinu kontrolní, mnohé analýzy tedy mohou spoléhat jen na 

porovnání výsledků experimentální skupiny na začátku evaluace a na jejím konci. Pouze u 

některých sledovaných experimentálních skupin se projevily pozitivní změny v sebepojetí, a 

to v závislosti na intenzitě tréninku a schopnosti sledovaných učitelů dobře pracovat s 

přemostěním. Hodnocení proměny chování žáků (ve smyslu např. aktivnějšího zapojení 
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žáka do diskuse, sebedisciplíny,  schopnosti  prezentovat  vlastní  názor  atp.)  se lišilo 

v závislosti na faktu, zda žáky hodnotili učitelé zapojení do projektu nebo učitelé jiných 
 
předmětů, kteří nebyli s IO seznámeni. Zainteresovaní učitelé přesvědčivě reflektovali 

pozitivní změnu v přístupu a chování svých žáků, ostatní učitelé mnohdy hodnotili změny 

jako spíše negativní. Učitelé, kteří s IO pracovali, jej také v převážné míře hodnotili jako 

jednoznačný přínos pro jejich osobní i profesní život. Naproti tomu sami žáci, měli-li 

hodnotit proměnu v chování svých spolužáků, vyjadřovali pozorování odpovídající 

hodnocením zaangažovaných pedagogů. Nekoherentní výstupy přineslo i vyhodnocení 

rozhovorů se žáky, jehož cílem bylo zachytit postoje žáků k samotnému programu. Opět, 

někteří žáci reflektovali spíše negativní postoje (nudné, hodně se opakující), převážně se 

ovšem objevovaly pozitivní komentáře (více jistoty v prezentaci před třídou, méně 

impulsivity, umí použít dovednosti z IO v jiných předmětech atp.). 
 

V celkovém hodnocení somersetské studie se Blag dotýká tří témat: 
 

1. Nepřesvědčivý efekt IO na straně žáků (tj. žádná signifikantní zlepšení výkonů 

žáků jako efektu IO) Blagg přičítá organizačním a systémovým limitům implementace IO v 

takové intenzitě (2 hodiny týdně), jakou umožňuje běžné školní prostředí („…Žáci si díky IO 

dokáží uvědomovat kognitivní dovednosti (jako např. schopnost analyzovat a porovnávat), 

bohužel se podařilo nashromáždit relativně málo důkazů pro to, že dokáží tyto dovednosti 

později aplikovat v běžném životě…“; str. 134) a abstraktnímu charakteru materiálů 

používaných v IO („…jeho abstraktní charakter a potenciálně široké uplatnění také 

znamená, že postrádá specifičnost (zaměření) na konkrétní populaci“, str. 135). Zároveň však 

uvádí, že pouze 5 z 12 učitelů, kteří program předávali žákům, lze považovat za dostatečně 

pro práci s IO připravené (str. 43). Zbývajících 7 odpovědných učitelů se po značnou část 

evaluace s programem de facto teprve seznamovalo a „teprve s koncem projektu“ bylo možné 

u mnohých učitelů sledovat plné porozumění výukovým strategiím a podstatě IO (tamtéž, str. 

128).  
 

2. Průběh implementace IO na vybraných školách. Na několika místech se Blagg netají 

nevýhodami, jež přinesla implementace projektu tzv. „shora“ (projekt byl součástí vládou  
 
financovaného programu LAPP -Lower Attaining Pupil Program). Chaotičnost, obtíže s 

organizací výuky, jež přineslo zařazení nového předmětu, finanční nejasnosti, nedostatečná 

znalost programu učiteli i řediteli sledovaných škol a tím i nedůvěra k celému projektu… to 

vše jsou momenty, které Blagg přiznává. 
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3. Dostupnost a kvalita materiálů IO 
 

…Feuersteinův teoretický systém je velmi dynamický, jeho 

intervenční program však zůstává nepružný a beze změn… I přesto, že se 

program používá pro práci s bohatou škálou klientů, tvůrci programu 

rázně odmítají jakoukoliv formu přizpůsobení a vývoje materiálů ve 

vztahu ke specifickým potřebám odlišných skupin klientů… (str. 136). 
 

Výstupy somersetské evaluace dokládají nespokojenost učitelů s kvalitou materiálů v 

IO
9
a jejich repetitivní charakter (vezmeme-li v úvahu, že studie byla zaměřena na 

adolescenty běžné školy). Nejvíce negativních komentářů se ovšem pojí k restriktivními 

pravidlům šíření metody (čímž Blagg míní striktně daný způsob, jak s materiály pracovat, 

nelze materiály kopírovat, učitelé nemohou metodu šířit, pokud neprošli výcvikem atd.) 

Blagg se domnívá, že tento přístup je jedním z faktorů, jež brání dalšímu rozvoji IO a v 

případě somersetské evaluace určitě v počátcích projektu přinesl značnou míru nedůvěry 

(„black box nature of FIE materials” – str. 125). 

 
 
 

3.5.4. Metaanalýza studií efektu Instrumentálního obohacování 
 
 

V předcházejících kapitolách jsme usilovali o přehled evaluačních studií efektu IO, 

jehož cílem bylo na vybraných projektech demonstrovat různorodost kvality 

metodologického uchopení těchto projektů. Je možná zbytečné uvádět, že srovnání 

amerických studií, studie Blaggovy nebo projektů, jaké může reprezentovat zmiňovaná 

Shayerova studie je téměř nemožné Přesto se o to někteří autoři pokouší -viz výše zmiňovaný 

Burden 1987 pro Velkou Británii a USA, Savell a kol. 1986 pro USA, Kanadu a Venezuelu. 

Oba zmiňovaní autoři se ve svých pracích podávají přehled studií IO a jejich výsledků, 

sledují jejich problematické aspekty nebo diskutují nejvýraznější argumenty kritik těchto 

výzkumů. Pravděpodobně nejkvalitnější studii tohoto charakteru ovšem podávají Romney a 

Samuelsová (2001). Použili metodu tzv. metaanalýzy, která umožňuje shrnout a interpretovat 

výsledky většího množství odlišných studií zaměřených na stejný cíl. Jak sami uvádějí, 

metaanalýza se ukazuje být prospěšná především tehdy, když výzkumy zaměřené na stejný 

problém podávají nesourodé výsledky či si dokonce vzájemně odporují (s. 23). 

 
 
 
9
 Tento nedostatek potvrzují i zkušenosti z tvorby originálních českých verzí instrumentů IO podle 

anglických předloh. Mnohé úlohy z adaptovaných instrumentů (zejména úlohy náročné na přesné provedení 
předlohy) procházely v procesu tvorby českých verzí doslova „revizí“. 
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Romney a Samuelsová hledali všechny studie za posledních 25 let (do roku 2001) 

metodologicky postavené na srovnání výsledků experimentální (pracující s IO) a kontrolní 

skupiny, kde se u obou skupin sledovaly výkony před a bezprostředně po intervenci s IO. 

Vyhodnocovali celkem 41 evaluačních studií. Pouze jedna třetina z nich byly studie 

publikované a přibližně stejné množství studií autoři označují jako „velmi kvalitní“ (s. 27). 

Typická evaluační studie IO dle Romneyho a Samuelsové pracuje: 
 

- se vzorkem menším než 50 respondentů,  
 

- s tzv. normálními  respondenty  ve  věku  12-18  let  průměrné  inteligence 
 

z majoritní společnosti  
 

- s délkou intervence více než 100 hodin,  
 

- se školenými lektory IO.  
 

Pokud bychom sepsali závislé proměnné, které autoři všech 41 studiích sledují, mohli 

bychom je dle Romneyho a Samuelsové rozdělit do tří kategorií: 
 

- úroveň školních znalostí (matematika, čtení atd.)  
 

- kognitivní schopnosti (verbální i neverbální intelektové schopnosti, početní 

schopnosti, dovednosti řešení problémových situací, plánování atd.)  
 

- adaptivní chování (sebepojetí, locus of control)  
 

Metaanalýza pracuje s výpočtem efektivity („effect size“) každé proměnné v 

konkrétním výzkumu a pro každou ze tří kategorií závislých proměnných pak uvádí tzv. 

„index of effect size“ (Romney a Samuelsová pracují s korelačním koeficientem, r) 

Metaanalýza 41 evaluačních studií IO potvrdila signifikantní výsledky ve všech třech 

kategoriích. Autoři však dále specifikují: pokud bychom ignorovali studie s malou efektivitou 

a efektivitou vyplývající jen z malého počtu studií, zůstane jako nejvýznamnější efektivita 

pouze pro: 
 

- verbální schopnosti (0,56)  
 

- percepční a prostorové schopnosti (0,49)  
 

- schopnost uvažování (0,43),  
 

tedy oblasti spadající do kategorie kognitivní schopnosti (ve všech případech střední 

hodnota efektivity). Romney a Samuelsová dále uvádějí, že metaanalýza umožnila 

identifikovat posuny v percepčních a prostorových schopnostech jako funkci délky 

implementace programu a výsledky v oblasti sebepojetí jako funkci věku respondentů: u 

mladších dětí s délkou intervence sebepojetí spíše klesá a u starších narůstá. První uvedená 

závislost není nijak překvapující, jestliže si uvědomíme, na jaké dovednosti se zaměřují 

instrumenty IO, zejména ty počáteční (Uspořádání bodů, Orientace v prostoru). Druhou 
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sledovanou závislost Romney a Samuelsová interpretují ve vztahu k charakteru IO: 

domnívají se, že pro mladší děti může být program zpočátku zahlcující a vést je spíše k 

uvědomování si vlastních nedostatků, zatímco starší děti mohou IO vnímat jako výzvu. 

Metaanalýza studií efektu IO otevírá i otázky ve smyslu revize nebo upřesnění 

„tradičního“ designu evaluace IO. Všichni výše uvedení autoři přehledových studií efektu IO 

se totiž shodují v tom, že metodologické uchopení většiny evaluačních výzkumů efektu 

Instrumentálního obohacování nebo implementace programu v rámci studie je diskutabilní. V 

mnoha případech neumožňuje svým činit podložené závěry. Savell a kol. (1986, str. 404-405) 

proto navrhují seznam 16 okruhů, jejichž respektování může obtíže s interpretací výzkumů 

efektu IO v budoucích studiích eliminovat. Jejich výčet zde uvádíme: 
 

1. Jasně artikulovat cíle výzkumu a otázky, na které má výzkum odpovědět.  

2. Vybírat  pro  evaluaci  IO  respondenty,  které  lze  považovat za kulturně

 handicapované (tj.takové, kterým bylo IO původně určeno).  

3. Vybírat takové závislé proměnné, které umožní adekvátně reflektovat 

cíle IO a které dle  teoretických  východisek  IO  mohou  prokazovat  efekt  

programu (dovednosti myslet, kognitivní styl, impulsivita, praktické 

řešení problémových situací…) 

4. Upřesnit váhu jednotlivých závislých  proměnných (z celkového počtu ve 

výzkumu použitých) ve vztahu k možnosti prokázání efektu IO. 

5. Určit  administrativní proveditelnost a kompromisy, které daná studie 

s sebou nese. 

6. Zajistit co nejdelší implementaci IO ( co nejvíce hodin a instrumentů). 

7. Zajistit dostatečný  výcvik  a supervizi lektorů IO  před začátkem  studie  

a po každém realizovaném roce studie. 

8. Zajistit supervizi pro lektory po celé období studie.  

9. Zajistit náhodný výběr respondentů, tříd… a uvádět informace o procedurách, 

které při výběru respondentu realizujeme.  

10. Vybírat učitele pro studii v párech se stejnými aprobacemi, a ty pak náhodně 

rozdělovat experimentální nebo kontrolní skupině (také zajistit kvalitní 

rovnocennou náhradu pro každého učitele v projektu).  

11. Reflektovat změny ve složení výukové skupiny IO napříč časem v průběhu 

studie a zahrnovat jejich vliv do interpretací výsledků výzkumu.  

12. Zajistit, aby se žáci z kontrolní skupiny ve svých hodinách nepotkávali s IO 

učiteli. 
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13. Navrhnout design a procedury pro pokračování výzkumu experimentální i 

kontrolní skupiny i po skončení původní studie (pro sledování efektu sněhové 

koule).  

14. Prezentovat deskriptivní statistiku pro efekty, které ve studii sledujeme.  
 

15. Poskytovat detailní informace o způsobu implementace programu ( instrumenty, 

časová dotace, strany, sled stran nebo instrumentů, trénink lektorů….)  

16. Sledovat a poskytovat informace o přirozených zdrojích experimentálních chyb 

(např. odlišnosti učitelů experimentální a kontrolní skupiny v jejich původním IO 

tréninku).  

Savellův výčet sleduje aspiraci na výzkum velmi podobný původní izraelské studii 

nebo sledující efekty IO jako doplňku kurikula ve školních vzdělávacích institucích. Je 

zřejmé, že naplnění jeho kritérii bude vyžadovat velmi časově, personálně, materiálně a 

finančně náročný projekt. To může být také jeden z důvodů, proč se v návaznosti na 

systematický výzkum efektu IO začaly v oblasti aplikace IO ve školním prostředí objevovat 

inspirace z tzv. infuzních modelů výuky dovedností myslet (viz kap. 2.3.). Na druhou stranu, 

například studie Shayera a Beasleyové nebo další studie s malým počtem respondentů 

citované například Burdenem dokládají, že kvalitní evaluace IO je možná i v „malém 

měřítku“. Domníváme se, že klíčovou roli pro evaluaci IO sehrávají body 1 a 3, které pak 

určují podobu a relevantnost ostatních bodů Savellova výčtu. 

 
 
 

3.5.5. Pilotní česká studie 
 
 

Výzkum Instrumentálního obohacování a možností jeho uplatnění pro rozvoj 

kognitivních funkcí dětí nebo adolescentů nemá v České republice dlouhé trvání ani výrazné 

zázemí. Dosud zde byla realizována pouze jedna výzkumná studie efektu IO, která ovšem 

měla spíše parametry pilotního mapujícího výzkumu (Vágnerová, Hadj Moussová, Pokorná 

1997)
10

. Nebyla nikdy v celé šíři publikována (jen částečně a se zaměřením spíše na popis IO 

viz například Hadj Mousová 1996, Vágnerová 1996). Z hlediska metodologie se jednalo o 

srovnávací studii výkonů respondentů ve vybraných diagnostických testech před začátkem a 

po ukončení práce s instrumenty Feuersteinovy metody. Poznamenejme, že Instrumentální 

obohacování se v České republice poprvé objevilo v době, kdy už poněkud ochladlo nadšení, 

 
 
10

 První zkušenosti českých pedagogů, rodičů nebo psychologů z práce s IO nabídne zainteresovanému 

čtenáři sborník s konference Inkluzivní a kognitivní edukace (Pokorná 2006, Ed.) 
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které provázelo evaluační projekty efektu IO osmdesátých let v USA a Velké Británii. První 

česká studie efektu IO vznikla z izolovaného zájmu o Instrumentální obohacování jako o 

techniku, která může ovlivňovat kognitivní schopnosti žáků a nesledovala detailně jeho 

teoretická východiska. Design této studie ani její výstupy nijak výrazně nereflektovaly v té 

době již existující výstupy vlivných evaluačních studií Instrumentálního obohacování. 
 

Experimentální skupina zahrnovala 69 dětí 2., 3., 4. a 7. tříd z různých pražských škol 

(50 dívek, 19chlapců). Většina těchto dětí měla diagnostikované specifické poruchy učení, 

některé navštěvovaly specializovanou třídu, jiné byly integrovány do běžných tříd. Hlavním 

kritériem pro výběr dětí experimentální skupiny byla ochota učitele jejich třídy pracovat po 

dobu jednoho roku s Feuersteinovou metodou nad rámec běžné výuky. 
 

Učitelé pracovali s vybranými dětmi po dobu jednoho školního roku v časové dotaci 1 

vyučovací hodiny týdně. V hodinách učitelé a děti zvládli práci se dvěma instrumenty: 

Uspořádání bodů a Orientace v prostoru I. 
 

Pro hodnocení efektu intervence autoři projektu pracovali s následujícími 

diagnostickými nástroji: 
 

• Dotazník sebehodnocení školní úspěšnosti dítěte, hodnocení vztahu rodiny a 

školy a hodnocení atmosféry ve třídě.  
 

• 3 subtesty z Ravenových progresivních matic (některé úlohy byly hodnoceny 

kvalitativně, tj. autoři se dětí dotazovali na postupy řešení úloh).  
 

• subtest Podobnosti z PDW testu inteligence pro děti (hodnocení také i 

kvalitativní).  
 

• Dotazníky pro učitele pro posouzení školní práce dítěte, vztahu rodiny a školy, 

a atmosféry ve třídě.  

Studie prokázala signifikantní posuny v oblasti verbálního uvažování (subtest 

Podobnosti z PDW) a pouze u starších dětí (7. ročník) v oblasti sebehodnocení. 
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4. Vlastní výzkum 
 
 

Výzkum, jehož závěry bychom rádi v této části textu prezentovali, byl připravován 

jako první česká evaluace efektu IO v intervenci zaměřené na kulturně a sociálně 

handicapované děti, jako výzkumný projekt Centra pro výzkum vývoje osobnosti a etnicity 

při FHS UK v Praze. Design výzkumu byl připravován v návaznosti na závěry a v reflexi 

zkušeností pilotní české studie z roku 1997. Bohužel v této fázi výzkumného projektu jsme 
 
nemohli  pracovat  s odbornými  texty, které  by problematiku  evaluace IO ukotvovaly 

i v zahraničních zkušenostech (tj. texty, na které odkazujeme v kapitole 3.5.) Je třeba si 
 
uvědomit, že česká odborná literatura v době, kdy jsme tento výzkum připravovali, znala 

prakticky jen Instrumentální obohacování. Neexistovaly publikace a dokonce ani odkazy na 

ně, které by pracovaly s teoretickými východisky programu a ukotvovaly tento program v 

teoretickém rámci dovedností myslet. V době přípravy studie již probíhaly výcviky pro práci 

s programem otevřené odborné i laické veřejnosti. Kursy jsou nabízeny jako součást dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků, což zakládá možnosti sledovat alespoň zkušenosti z 

lektorování kursů IO. Tyto zkušenosti ovšem dodnes nebyly veřejně publikovány, většinou 

jsou sdíleny v okruhu frekventantů kursů pro práci s IO a slouží jako podklad pro návaznou 

supervizi lektorů nebo pro zpětnou vazbu školitelce lektorů. Prvním významným počinem 

pro rozšíření veřejného a odborného povědomí o Instrumentálním obohacování v ČR byla 

pravděpodobně konference, kterou na podzim roku 2005 uspořádala Doc. Pokorná jako 

součást evropského projektu pro podporu inklusivní výchovy a vzdělávání (www.inclues.org) 

a jako součást činnosti akreditovaného výcvikového centra pro práci s IO při PedF UK v 

Praze. 
 

Cílem výzkumu bylo: 
 

1. Ověřit Instrumentální obohacování jako doplňkový nástroj 

kurikula pro žáky základní školy. Přednostně jsme se zaměřili na věkovou 

skupinu, kterou autoři programu označují jako dolní hranici aplikovatelnosti 

programu v praxi – tedy žáky třetí a čtvrté třídy ZŠ.  
 

2. Nabídnout IO jako intervenci pro žáky, kteří trpí výukovými 

obtížemi z důvodů příslušnosti ke kulturně či sociálně definované skupině.; tedy 

dětem romské národnosti a dětem ze sociálně slabších rodin pražského Žižkova.  
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4.1. Design projektu 
 
 

Výzkumná část projektu předkládané disertační práce byla realizována v období od 

června 2001 do června 2002. Zaměřovala se na sledování efektu intenzivní osmiměsíční 

intervence s užitím IO aplikovaného jako doplňku kurikula kulturně a sociálně 

znevýhodněných žáků třetí a čtvrté třídy základní školy. Výuku v těchto hodinách zajišťovala 

externí lektorka, autorka tohoto textu. Projekt si získal podporu vedení školy, především paní 

zástupkyně ředitelky školy PhDr. Renata Wolfová sehrála v jeho počátcích velmi významnou 

roli. Rodičům žáků budoucích 3.a 4. tříd byla na konci školního roku 2001 nabídnuta na 

rodičovských schůzkách a v případě romských dětí i v rámci osobních setkání s paní 

zástupkyní možnost „doučování“ (toto označení intervence bylo zvoleno na doporučení paní 

zástupkyně především s ohledem na zkušenosti s romskými rodiči), které by pomáhalo dětem 

lépe se v ostatních předmětech učit. S ohledem na minimální znalost Instrumentálního 

obohacování v odborných i profesionálních kruzích, bylo nezbytné i personál školy 

obeznámit s principy a metodami, které se budou v těchto hodinách používat. Většina učitelů 

vycházela projektu ochotně vstříc a lektorce IO poskytovali velmi ochotně podporu. 

Počáteční nedůvěra se objevovala především ve vztahu ke „content–free“ charakteru 

materiálů IO. Osobní podpora učitelů, především učitelů romských dětí a jejich pozitivní 

hodnocení významu hodin s IO, sehrálo především v počátku implementace programu velmi 

významnou roli. Pomohlo odbourat nedůvěru k člověku, kterého děti neznaly z jiných hodin 

a také počáteční obtíže s docházkou romských dětí a s jejich ambivalentním postojem k 

hodinám s IO. Postupně se mezi dětmi vžilo pro hodiny označení „tam kde se učíme 

přemýšlet“, některé děti označovaly hodiny s IO jménem lektorky (hodiny s Gabrielou). 
 

Hodiny „přemýšlení“ byly nakonec otevřeny pro dvě paralelní skupiny českých a 

romských dětí sestavených z dětí třetí a čtvrté třídy. Původní výzkumný zájem byl vytvořit 

dvě „etnicky smíšené“ skupiny podle věku dětí. S ohledem na charakter školních obtíží dětí 

experimentální skupiny (viz níže) se ale skutečný věk dětí ukázal být nevýznamný. Vytvoření 

skupin dle tříd zase neumožňovalo vytvořit skupiny s přibližně stejným počtem dětí, protože 

ve třetím ročníku měla škola jen jednu třídu (děti pocházely ze tří tříd, 3. A, 4. A 4.B). Volba 

„etnicky“ odlišných skupin nakonec otevřela možnosti sledovat specifika práce romských a 

českých dětí s IO. Obě skupiny se setkávaly 3 hodiny týdně (135 minut), dvě hodiny 

poskytovalo vedení školy z rozvrhu dětí (místo výtvarné a hudební výchovy) a jedna hodina 

připadala z volného času dětí (bezprostředně po vyučování, u některých dětí místo družiny). 
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V průběhu práce s oběma skupinami se podařilo zcela dokončit jen instrument 

Uspořádání bodů. Skupina českých dětí stihla vypracovat ještě 4 první strany z instrumentu 

Porovnávání. V průběhu celoročního tréninku bylo realizováno 60 v případě romských a 72 

tréninkových hodin v případě českých dětí. Romské děti vykazovaly v průměru absenci 26 % 

a české děti 22% z celkového počtu realizovaných hodin. Jeden chlapec začal se svou 

skupinou pracovat o měsíc později, protože byl na začátku školního roku v nemocnici. Aby 

mohl začít pracovat s ostatními dětmi ve skupině, docházel pro dobu 14 dnů nejprve na 

individuální hodiny. Takto absolvoval i ty části instrumentu, které už jeho spolužáci měli 

vypracované. 
 

Efekt IO sledujeme prostřednictvím 
 

Kvantitativních postupů analýzy dat z pre- a post- testu 
 

• Porovnání výkonů dětí kontrolní a experimentální skupiny v době 

bezprostředně po intervenci (post–test). S ohledem na velikost zkoumaného 

vzorku (N=9) a podobu rozložení dat zachycujících výkony respondentů obou 

skupin (nemožnost naplnit předpoklad normálního rozložení dat u některých 

proměnných) jsme se rozhodli pracovat s neparametrickou statistickou 

metodou (Mann-Whitney test - ukazatel „p“).  
 

• Porovnání rozdílu v posunech výkonů dětí experimentální a kontrolní skupiny 

od pre- k post-testu. U obou sledovaných skupin respondentů jsme 

porovnávali výkony v čase výstupního vyšetření oproti výkonům v době 

vstupního vyšetření (tzv. míru efektivity, neboli efektivitu- ukazatel „d“)  
 

Kvalitativních analýz některých materiálů z pre- a post-testu a výzkumného 

materiálu z průběhu implementace programu 
 

• Sledování verbálního popisu postupu řešení úloh a strategií řešení neznámého 

úkolu  
 

• Sledování chování a učebního stylu dětí v průběhu práce s programem  
 

• Sledování průběhu implementace programu  
 

Děti experimentální a kontrolní skupiny byly vyšetřeny diagnostickými nástroji 

zvolené testové baterie (viz níže) před začátkem studie - v průběhu června 2001 a září 2001-a 

těsně po ukončení tréninku, v červnu 2002. Realizace výukových hodin IO začala v říjnu 

2001 a skončila v červnu 2002. 
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4.2. Metoda 
 

4.2.1. Popis vzorku respondentů 
 
 

Z původních 32 dětí zahrnutých do studie, jsme mohli po celou dobu naší spolupráce 

se školou sledovat pouze 18. 14 dětí studii opustilo v průběhu prvního měsíce školního roku 

2001/2002 . Některé děti se odstěhovaly nebo přestoupily na jinou školu, některé romské děti 

nezačaly v září vůbec školní docházku, protože cestovaly s rodiči do zahraničí a jejich návrat 

nebo definitivní odchod ze školy nebyl ohlášen. 4 děti se v průběhu prvního měsíce práce s 

instrumenty rozhodly, že nebudou již dále pokračovat. Odchod zdůvodňovaly neochotou 

obětovat hodinám vlastní volný čas nebo jiné vyučovací hodiny. 
 

Výsledky vstupních vyšetření neprokázaly signifikantní rozdíly ve výkonech mezi 

romskými a českými dětmi, proto jsme se (i s ohledem na dramatický úbytek dětí 

experimentální skupiny) rozhodli sestavit pro potřeby kvantitativních analýz experimentální i 

kontrolní skupinu jako skupiny kulturně ( resp. etnicky) neodlišené: 
 

• výzkumnou skupinu tvoří 9 dětí ( 4 romské a 5 českých) třetí a čtvrté třídy  
 

• kontrolní skupinu 9 dětí (4 romské a 5 českých)- vybraných jako páry s dětmi 

výzkumné skupiny podle pohlaví, věku a etnicity.  

Etnicitu jako výzkumnou proměnou jsme mohli sledovat v rámci kvalitativních analýz 

chování v učebních situacích či kognitivních obtíží dětí obou pracovních skupin- české a 

romské – v průběhu práce s instrumenty a napříč celým obdobím implementace IO. 
 

Tabulka 3 uvádí deskriptivní statistiku věku (v měsících) respondentů experimentální 

i kontrolní skupiny v době vstupního vyšetření. 

 
Tabulka 3. Věk respondentů v době vstupního vyšetření - v měsících 

 
Skupina N Průměr SD Min-Max 

     

Experimentální 9 115 7,04 101-121 
     

Kontrolní 9 117,7 7,42 101-125 
     

 
 

4.2.2. Baterie diagnostických nástrojů pro kvantitativní analýzy 
 
 

Testovou baterii pro kvantitativní analýzu výkonů dětí experimentální a kontrolní 

skupiny tvoří testy, které lze rozdělit do tří oblastí podle jejich zaměření. Volba 

diagnostických nástrojů testové baterie vycházela z baterie použité v pilotní české studii 

(Vágnerová, Hadj Moussová, Pokorná 1997), kterou jsme rozšířili, abychom mohli více 

reflektovat cíle Instrumentálního obohacování dle jeho autorů. 
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A. IQ a kognitivní schopnosti: Thorndikeův Test kognitivních schopností 

(1997), Rey-Osterriethova komplexní figura (1997), Ravenovy barevné matice  

B. Školní výkony: Hodnocení rychlosti a správnosti čtení Matějčkův text Smrk, 

Diagnostika početních dovedností-sčítání a odčítání (Matějček), Hodnocení počtu 

dítětem použitých slov v psaném textu na zadané téma  
 

C. Sebepojetí: Dotazník sebepojetí školní úspěšnosti dětí SPAS (Matějček, 

Vágnerová 1992)  

Pro  Test  kognitivních  schopností  existují  v příslušné  verzi  testu  vydané  
 

Psychodiagnostikou (1997) normy pro převod hrubých skórů. Počáteční snahy pracovat 

s tabulkami  norem, jež  k testu  patří, ovšem přinesly  značné  rozčarování.  Především 
 
obrázková část testu značně nadhodnocuje, jiné části testu zase v případě naší experimentální i 

kontrolní skupiny dostatečně nediskriminovaly. Pro potřeby srovnání výkonů respondentů obou 

sledovaných skupin v době výstupního vyšetření, ale i pro potřebu sledování rozdílů ve výkonech 

obou skupin v pre- a post- testu , jsme proto pracovali s hrubými skóry a s jejich následným 

převodem na standardizované z- skóry s použitím SPSS pro Windows 11.0. Stejným způsobem 

jsme pracovali s hrubými skóry z Ravenových barevných matic. 
 

Pro hodnocení výkonů v testu Rey–Osterriethovy figury jsme vytvořili stupnici od 0 

do 5 bodů, jež umožňovala reflektovat adekvátnost a správnost provedení jednotlivých 

elementů figury. Stupnice pro hodnocení se řídí následujícím klíčem: 
 

0-příslušný element v daném provedení chybí 
 

1-element je chybně umístěný, částečně provedený či s chybným počtem částí 

2-element chybně umístěný, lze identifikovat všechny jeho části 
 

3-element dobře umístěný, neúplně provedený/výrazně disproporční provedení (např. 

v důsledku vazby na jiný chybně provedený element) 
 

4- správné umístění elementu, správné formální provedení, ale motorické neobratnosti 

5- správně umístěný a bezchybně provedený element 
 

Každé dítě může v případě kopie i reprodukce dosáhnout maximálně 90 bodů. 

Stupnice záměrně klade větší důraz na umístění elementu. Domníváme se, že kvalita 

prostorového provedení figury může citlivěji reflektovat posuny v důsledku intervence (s 

ohledem na charakter intervenčního programu, resp. instrumentu Uspořádání bodů). 
 

V případě kvantitativní analýzy testu bohatosti slovní zásoby v písemném projevu 

jsme zjišťovali množství slov, které dítě produkuje na zadané téma. Požádali jsme děti, aby 

napsaly vyprávění na téma „Těším se na prázdniny“ Žádná další upřesnění k obsahu textu 

nebyla zadávána. Děti měly maximální volnost z hlediska rozsahu i obsahu textu, který 
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tvořily. Pro tvorbu textu jsme dětem umožňovali tolik času, kolik samy požadovaly. 

Hodnocení výkonů v tomto testu se zaměřuje na sledování počtu odlišných slov, které dítě v 

textu použije (tzn. že každé slovo, které se ve vyprávění objeví, se skóruje jen jednou, i když 

se v textu mohlo vyskytnout vícekrát). 

Výkony dětí v Dotazníku sebepojetí školní úspěšnosti (SPAS) byly podobně jako u 

Ravenových matic a TKS zaznamenány formou hrubých skórů a následně s použitím SPSS 

pro Windows 11.0.převedeny na standardizované z-skóry. 

 
 
 

4.2.3. Baterie diagnostických nástrojů pro kvalitativní analýzy 
 
 

Kvalitativní postupy analýzy dat používáme pro dokreslení rozdílu v posunech od 

pre-k post-testu u experimentální a kontrolní skupiny (viz níže bod 1) nebo pro vyhodnocení 

výzkumného materiálu, který jsme získali jen od dětí experimentální skupiny (viz níže bod 2 

a 3). Tyto postupy mají pouze obohacovat popis charakteru změn, které dokládají 

kvantitativní analýzy výkonů v testové baterii - zde usilujeme více reflektovat konkrétní cíle 

Instrumentálního obohacování nebo cíle instrumentu Uspořádání bodů, jak je formulují autoři 

IO – viz kap 3.3.1 a 3.3.3.). Původní plán projektu nepočítal s kvalitativními analýzami jako 

stěžejním zdrojem informací o efektu IO, proto některé analýzy můžeme realizovat jen 

částečně nebo v náznaku. Kvalitativní postupy vyhodnocení dat nám také mohou umožňovat 

popis specifik implementace IO dle etnické příslušnosti respondentů (viz následující bod 2 a 

3). 
 

Sledujeme: 
 

1. Změny verbálního popisu postupu řešení úloh a strategií řešení neznámého 

úkolu. 
 

Data pro vyhodnocení této oblasti čerpáme z pozorování změn na úrovni postupů, 

které děti používají pro řešení úloh v některých testech z diagnostické baterie pro 

kvantitativní analýzy. 

- Hodnocení odpovědí na dodatečné otázky k postupu řešení úkolů č. 

4, 8 a 12 z každé části Ravenových barevných matic (např. „Proč si myslíš, že 

je toto řešení správné? Řekni mi, jak jsi postupoval/a abys na to přišel/a ?“). 

Dodatečné otázky umožňují posoudit případné zlepšení dítěte v dovednosti 

verbalizovat vlastní postup řešení úkolu (např. kvalita slovního vyjadřování, 

přesnost a účelnost užívaných označení atp.). 
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- Sledování kvalitativních změn ve vypracovávání Rey – Osterriethovy 

figury: jak dítě při kreslení figury postupuje, jak svůj postup zdůvodňuje, jaké 

užívá strategie pro řešení úkolu při vstupním a při výstupním vyšetření. 

 
 

 

2. Změny chování a učebního stylu dětí v průběhu práce s programem  
 

Materiál pro vyhodnocení této oblasti poskytuje deník lektorky programu (podstatné  
 
části viz příloha č. 5 a 6), dětmi vyplněné strany instrumentů a poznámkové sešity dětí. Deník 

zachycuje přípravy na každou hodinu v průběhu intervence, aktuální dění v hodinách, 

komentáře dětí k řešeným úkolům, obtíže, které se v průběhu práce s instrumenty objevovaly 

apod. Poznámkové sešity pro každé dítě zavedla po dohodě s dětmi lektorka v pátém měsíci 

intervence. Zavedení poznámkových sešitů sehrávalo úlohu především v hodnotících, 

závěrečných fázích každé lekce. Do sešitů si děti zaznamenávaly dle svého uvážení nebo na 

doporučení lektorky myšlenky, zajímavé postupy nebo slovní označení, které se při práci s 

instrumenty objevily. Uvedené materiály umožnily sledovat a popisovat změny na úrovni: 
 

a) impulsivity při řešení úkolů  
 

b) verbálního popisu postupu řešení úkolu  
 

c) překonávání obtíží v percepční oblasti  
 

 

3. Implementace programu  
 

Deník lektorky rovněž umožňuje komentovat odlišnosti ve stylu práce jednotlivých  
 
výukových skupin, sledovat odlišnosti v seznamování se s programem a ve stylu práce s ním 

u romských a českých dětí. Tuto oblast kvalitativních analýz pak sytí dvě témata: 
 

- Akceptace stylu práce a charakteru úkolů v programu.  
 

- Práce s přemostěním a úroveň metakognitivních dovedností.  
 
 

 

4.3. Výsledky výzkumu  
 

 

4.3.1. Kvantitativní analýzy 
 
 

Výkony dětí z obou sledovaných skupin (průměry a standardní odchylky) v době 

vstupního a výstupního vyšetření uvádí tabulka 4. 
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Tabulka 4. Výkony v testové baterii u experimentální a kontrolní skupiny v době 

vstupního (T1) a výstupního (T2) vyšetření 
 

Testová baterie T1 Průměr (SD)   T2 Průměr   

      (SD)   
      

  Experimentální Kontrolní Experiment. Kontrolní 
      

TKF*  169 (43.2) 186 (57.0) 233 (53.0) 257 (72.7) 
          

Rey-Ost. - 56 (7.8) 56 (17.4) 63 (12.2) 57 (18.4) 

kopie**          
          

Rey-Ost.-  38 (9.8) 36 (10.8) 46 (11.3) 42 (18.5) 

repro**          
          

Ravenovy – 28 (5.3) 29 (5.4) 32 (4.7) 31 (6.2) 

barevné matice*         
          

Čtení  83 (5.9) 91 (10.3) 88 (8.3) 90 (10.9) 
          

Počty  98 (5.7) 96 (9.2) 88 (8.3) 94 (7.1) 
          

SPAS*  21 (6.3) 28 (8.6) 23 (7.9) 32 (6.1) 
         

Počet  slov  v 31 (16.6) 40 (17.7) 27 (9.7) 35 (13.1) 

textu          
          

*výkony jsou uvedeny v HS 
 

**výkony reflektují speciální skórování- viz v textu popis testové baterie 
 

TKF: Test kognitivních schopností, Rey-Ost.-kopie: Rey Osterriethova figura kopie, Rey-Osth.repro: Rey 

Osterriethova figura reprodukce, SPAS: Dotazník sebepojetí školní úspěšnosti dětí. 

 
 
 

Děti experimentální skupiny a kontrolní skupiny se v době vstupního vyšetření 

výkonnostně výrazněji liší v testu čtení, v hodnocení slovní zásoby v písemném projevu a v Testu 

kognitivních funkcí (TKF). Tyto výsledky pravděpodobně odkazují na všeobecně nižší jazykovou 

a výkonovou úroveň dětí experimentální skupiny na začátku intervence. Děti z experimentální 

skupiny byly na začátku naší studie školou vybrány jako ty, které intervenci potřebují více než 

jejich spolužáci (zařazení do kontrolní skupiny) s odkazem na jejich výukové obtíže. Na 

všeobecně nižší výkonnost experimentální skupiny oproti skupině kontrolní mohou odkazovat i 

nižší skóre z Dotazníku sebepojetí školní úspěšnosti dětí (SPAS). Tento dotazník obsahuje z 

velké části otázky, v nichž dítě reflektuje svoje hodnocení vlastních výkonů ve škole a také to, jak 

se domnívá, že jeho výkony hodnotí učitel. 
 

Analýza velikosti rozdílu ve výkonech sledovaných skupin v době výstupního 

vyšetření (post-test) oproti vstupnímu vyšetření (pre-test), tj. efektivita („d“), je zachycena 
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v tabulce 5. společně s hladinou významnosti (p), která reflektuje analýzy v Mann –Whitney 

testu. Zvláště označujeme diagnostické testy (tučně), kde lze hovořit o statisticky významném 

zlepšení výkonu u experimentální (IO) skupiny v porovnání se skupinou kontrolní a o vysoké 

efektivitě. 

 
 

Tabulka 5. Výkony sledovaných skupin v testové baterii - efektivita a hladina významnosti 
 

Testová baterie Efektivita(d)  Hladina významnosti 

   (p, jednostranná hypotéza) 
    

 Experimentální Kontrolní  
    

TKF 1,33* 1,09* 0,41 
    

Rey-Ost. -kopie 0,70 0,06 0,05** 
    

Rey-Ost.- repro 0,75 0,41 0,378 
    

Ravenovy barevné 0,80* 0,34 0,11 

matice    
    

Čtení 0,70 0,09 0.01** 
    

Počty 1,42 *** 0,24*** 0,02 
    

SPAS 0,28 0,54 0,10 
    

Počet slov v textu 0,30 0,32 0,44 
    

* velká efektivita d>0.79, střední efektivita pro hodnoty d od 0.5 do 0,79. malá efektivita pro hodnoty „d“ od 

0.2 do 0.49 (podle Cohen 1988 in Dancey, P. Ch., Reidy, J. 2002)  
 

** statisticky významný rozdíl mezi sledovanými skupinami ve prospěch IO skupiny reflektující pozitivní vliv 

metody.  

*** negativní změna (výsledky v post- testu jsou horší než u pre-testu)  
 

 

Jak ukazuje tabulka 5., výsledky, které lze interpretovat jako pozitivní efekt 

intervence s použitím IO, dokládají na hladině statistické významnosti pouze dva 

diagnostické testy: Matějčkův test čtení a Rey-Osterriethova figura-kopie. V případě obou 

těchto měření je také efektivita výrazně vyšší u experimentální skupiny než u skupiny 

kontrolní. 
 

Matějčkův test čtení se zaměřuje na rychlost a správnost čtení dítěte. Domníváme se, 

že pozitivní efekt programu v této oblasti je odrazem intenzivní snahy lektorky děti v 

průběhu práce s instrumentem povzbuzovat k verbálnímu projevu a k diskusi. 
 

Pozitivní efekt programu v případě testu kopie Rey-Osterriethovy figury zcela 

koresponduje s cíly programu. Jedním z těchto cílů je podporovat u dětí schopnost 

samostatně promýšlet efektivní strategie řešení úkolu na základě předchozího vyhodnocení 

informací, které jsou pro řešení k dispozici. Právě kresba figury podle předlohy tak, aby byla 
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správně provedena, vyžaduje vhodnou strategii postupu. Ke zlepšení výsledků v tomto testu 

mohlo přispět i zaměření instrumentu Uspořádání bodů na korekci obtíží v percepční oblasti 

dítěte. Dovednost přesného a pečlivého vnímání a sledování vztahů mezi jednotlivými částmi 

obrazce je instrumentem velmi podporována. Výsledky v případě reprodukce figury již 

nedosahují statisticky významné hladiny, i když efektivita je u experimentální skupiny v 

porovnání se skupinou kontrolní vyšší. Domníváme se, že právě náročnost reprodukce z 

hlediska paměti, může být příčinou méně výrazných výkonů i přes adekvátní percepční 

analýzu a schopnost aplikovat efektivní strategii postupu kresby. 
 

Poněkud zarážející jsou výsledky v Matějčkově testu počítání. V případě obou skupin v 

době výstupního vyšetření lze sledovat zhoršení výkonu (viz tabulka 4.). Domníváme se, že 

pokles výkonu dětí v tomto testu je odrazem náplně hodin matematiky v průběhu školního 
 
roku, kdy jsme naši studii realizovali. Pro většinu dětí z našeho výzkumu bylo sčítání 

a odčítání v  době vstupního  vyšetření aktuálně probíranou  nebo opakovanou  látkou 
 
z matematiky. Především části testu zaměřené na sčítání a odčítání „pod sebe“, vyžadují 

osvojení si konkrétního postupu a jeho zapamatování. V době výstupního vyšetření měly ale 

všechny sledované děti za sebou půl roku věnovaného převážně geometrii. Domníváme se, že 

aktuálně odlišná náplň hodin matematiky v kombinaci s ještě ne zcela zautomatizovaným 

postupem sčítání a odčítání „pod sebe“ negativně ovlivnila výkony sledovaných dětí v tomto 

početním testu. 
 

V tomto směru jsou také zajímavé výsledky početního subtestu z Testu kognitivních 

schopností. Děti experimentální skupiny v tomto testu vykazují velmi vysoké hodnoty efektivity 

(viz tabulka 6.), což ukazuje, že se jejich výkony v tomto testu výrazně s postupem intervence 

zlepšily. Početní subtest TKS sestává z úkolů zaměřených na sčítání i odčítání, násobení a dělení 

administrovaných nejen číselným zápisem (tzv. číselné vztahy), ale také s pomocí obrázků; obsahuje 

úkoly na doplňování číselných řad a také poměrně náročné úkoly označované jako sestavování rovnic. 

Především v posledně jmenovaných úkolech je třeba, aby dítě dokázalo rychle a systematicky 

pracovat se zadaným materiálem. Dalo by se říci, že úkoly z této části subtestu svým charakterem 

velmi dobře komunikují s testovou situací Rey -Osterriethovy figury. 
 

Výsledky Dotazníku sebepojetí školní úspěšnosti (SPAS) podobně jako v případě TKF nebo 

Ravenových matic nejsou v souladu s předpokládaným efektem programu. Cílem programu je naopak 

podporovat sebejistotu dětí v kognitivně náročných situacích a umožňovat jim zažívat pocit kompetentnosti 

(bod č.5 v seznamu cílů programu). V předchozím textu jsme uváděli, že Romney a Samuelsová (2001, s. 

29) si všímají v evaluačních studiích IO vztahu sebedůvěry a věku respondentů. Významné pozitivní 

změny sebedůvěry se objevují ve studiích se staršími dětmi a s klesajícím věkem 
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respondentů je trend přesně opačný. Starší děti pravděpodobně dokáží snáze samostatně posoudit 

zlepšení vlastních výkonů. Oproti tomu malé děti mohou negativně posuzovat fakt, že je jim 

nabízeno cosi jako „doučování“ formou IO. Také abstraktní charakter programu (viz také níže 

analýza deníku lektorky) může být pro mladší děti zpočátku velmi náročný a negativně 

ovlivňovat jejich sebepojetí. Druhým, rovněž důležitým momentem ve vztahu k výstupům SPAS, 

je podle našeho názoru charakter samotného dotazníku. Většina otázek je zaměřena na hodnocení 

vlastních výkonů v konkrétních výukových předmětech a téměř z poloviny se táže, jak se dítě 

domnívá, že jeho výkony hodnotí učitel. Z tohoto důvodu dotazník pravděpodobně neumožňuje 

zachytit proměnu sebepojetí v tom smyslu, v jakém ji zprostředkuje u dětí IO. 

 
Zajímavější rozměr získává sledování efektu IO prostřednictvím efektivity. Efektivita ukazuje 

rozdíl pre- a post-testu u obou sledovaných výzkumných skupin. Umožňuje sledovat míru, s jakou se 

v průběhu studie změnily výkony obou sledovaných skupin. Jen zběžný pohled na tabulku číslo 5 

napovídá, že děti experimentální skupiny vykazují vysokou míru efektivity v 5 z 8 

diagnostických testů. Nejvyšší hodnoty se objevují u Testu kognitivních schopností, u Ravenových 

barevných matic a u reprodukce Rey- Osterriethovy figury. Výrazná efektivita je také u testu čtení 

(resp. rychlosti čtení). Nejnižší hodnoty (nízká efektivita) sledujeme v případě sebepojetí a počtu slov 

v písemné produkci na zadané téma. Pokud bychom sledovali efektivitu jednotlivých částí Testu 

kognitivních schopností, pak nejvyšší efektivita vychází pro početní subtest (viz tabulka č. 6). 
 

Kontrolní skupina vykazuje vysokou míru efektivity jen pro jednu z těchto zkoušek, 

Test kognitivních schopností (s extrémně vysokou hodnotou efektivity pro obrázkový subtest). 

Zdá se tedy, že výkony dětí kontrolní skupiny mají konzistentnější charakter po celou dobu studie 

než u dětí experimentální skupiny. Výkonová úroveň dětí experimentální skupiny se 

pravděpodobně vlivem intervence s IO výrazně, převážně pozitivně mění. 

 
 

 
Tabulka 6. Efektivita pro subtesty TKS kontrolní a experimentální skupina 

 
Subtesty testu TKS  Efektivita (d*) 

    

 Experimentální skupina  Kontrolní skupina 
    

Slovní 0.75  0.83 
    

Početní 1.61  0.71 
    

Obrázkový 1.38  1.5 
    

*velká efektivita d>0.79, střední efektivita pro hodnoty d od 0.5 do 0,79; malá efektivita pro hodnoty od 0.2 do 0.49 (podle 

Cohen 1988 in Dancey, P. Ch., Reidy, J. 2002). 
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4.3.2. Diskuse k výsledkům kvantitativních analýz 
 
 

Statisticky významný rozdíl ve výkonech experimentální skupiny se podařilo prokázat 

jen v testu čtení a kopie Rey –Ost. figury. S ohledem na relativně malý vzorek respondentů v 

naší studii a také s ohledem na relativně krátké experimentální období (ve vztahu k 

obvyklému designu evaluací IO jako minimálně dvouletých projektů) implementace IO, je 

pravděpodobně vhodnější sledovat efekt IO jako srovnání efektivity výkonů experimentální a 

kontrolní skupiny od pre- k post-testu. Efektivita je dle našeho názoru lepším ukazatelem 

změn, které může zavedení IO jako doplňku kurikula kulturně a sociálně handicapovaných 

dětí přinášet. 
 

Fakt, že nejvýraznějších změn se podařilo dosáhnout v testech kognitivních 

schopností a v testech s důrazem na percepci a analytické myšlení (Rey Osterriethova figura 

a Ravenovy barevné matice), lze interpretovat jako přímý efekt intervence s IO, resp. 

charakteru úkolů a didaktiky v Uspořádání bodů (tj. instrumentu, který jsme v průběhu naší 

studie používali). Uspořádání bodů nejen že systematicky rozvíjí percepční dovednosti 

(projekce virtuálních vztahů, vizuální přenos, zachování konstantních charakteristik… (viz 

kap. 3.3.3.), ale také učí strategiím uchopení neznámého úkolu, které přináší úspěšné řešení 

(tj. např. zvnitřňování operací a úkonů nezbytných či efektivních pro řešení úkolu ve všech 

třech fázích kognitivní mapy). Toto cílení na proces řešení úkolů a rozvoj dovedností myslet 

je dle našeho názoru záležitost, kterou děti kontrolní skupiny v rámci běžného kurikula 

nemají příležitost tolik rozvíjet. 
 

Ovšem na druhou stranu, skutečný efekt důrazu na rozvoj dovedností myslet můžeme 

v testech z námi zvolené diagnostické baterie sledovat spíše nepřímo. Většina z testů naší 

testové baterie sleduje pouze izolované výkony a ne strategie nebo postupy řešení, které dítě 

při práci používá. Abychom ovšem mohli evaluovat IO jako nástroj pro změnu učebního 

stylu či strategií řešení problémových situací či jako nástroj rozvoje dovedností myslet, měly 

by naše diagnostické procedury a samotné části testové baterie ukazovat a ověřovat více než 

jen změny na úrovni skórů ve standardních inteligenčních škálách. Tím se znovu otevírá 

jedno velké téma Feuersteinovy teorie strukturní kognitivní modifikovatelnosti, totiž důraz na 

dynamické 
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formy testování a spíše na potencialitu učit se než na aktuální výkon. Pro „hlubokou“, 

interpretačně podloženou evaluaci efektu IO (Savell a kol. 1986, str. 402 například hovoří o 

potřebě hledat tzv. „interpretable FIE efects“) je zřejmě třeba v rámci evaluačních projektů 

IO systematicky hledat data, která by 
 

- Sledovala schopnost respondentů aplikovat a používat v testových (ale i 

učebních) situacích s materiálem odlišným od IO dovednosti nebo strategie, 

které IO učí nebo na jejichž rozvoj má vliv (například umět stanovovat 

kritéria pro porovnávání, systematicky sbírat data pro vypracování určitého 

úkolu a vybírat jen data relevantní, vytvářet hypotézy a formulovat strategie 

pro jejich uchopení, při řešení úkolu pracovat precizně a přesně…. atp.)  
 

- Umožňovala prokazovat schopnost učit se v různých situacích jako novou 

nebo obohacenou kvalitu (tj. orientovat se v kvalitativně odlišné a neznámé 

učební situace a profitovat z jejího řešení). Slovy Feuersteinovy teorie, hledat 

testové materiály a procedury, které by sledovaly změny na úrovni kvality  
 

modifikovatelnosti. Vzpomeňme na tomto místě Shayerovy úvahy a 

výzkumné otázky ve vztahu k ukotvení modifikovatelnosti jako důsledku 

narůstajících akomodačních nebo asimilačních procesů. V tomto ohledu by 

procedury a diagnostické nástroje uplatněné v Shayerově studii mohly být pro 

další výzkum v oblasti evaluace IO velmi inspirativní. 
 

Je třeba říci, že kvantitativní analýzy s testovou baterií použitou v námi realizovaném 

výzkumu k takto definovanému postupu nedávají mnoho prostoru. Jak možná napověděla 

struktura kapitoly věnované diagnostickým nástrojům pro kvalitativní analýzy (4.2.3.), i 

přesto ale můžeme v tomto duchu s naším výzkumným materiálem alespoň částečně 

pracovat. 

 
 
 

4.3.3. Kvalitativní analýzy 
 
 

Pro potřeby kvalitativních analýz pracujeme jen s některými testy zvolené testové 

baterie. V nich sledujeme záznamy odpovědí dětí na dodatečné otázky administrátora k 

vybraným úkolům z daného testu. Cílem těchto otázek je získat komentáře nebo 

zdůvodnění dětí k volbě konkrétního řešení v daném úkolu (například. „Proč sis vybral 

právě tohle řešení? Zkus mi to vysvětlit“). Cenný výzkumný materiál poskytují také 

kresby Rey Osterriethovy figury. 
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Výzkumný materiál pro kvalitativní analýzy představují i záznamy z deníku 

lektorky. Deník sleduje vývoj práce s instrumentem Uspořádání bodů u obou pracovních 

skupin (které v kvantitativních analýzách tvoří skupinu experimentální). Lektorka tento 

deník používala pro přípravy jednotlivých lekcí, pro záznamy klíčových momentů při 

práci s jednotlivými stranami, pro evidenci přítomnosti jednotlivých žáků v lekcích nebo 

pro záznamy změn oproti plánovanému průběhu implementace programu. Přílohy č. 5 a 6 

obsahují přepisy obsahu tohoto deníku bez příprav na jednotlivé lekce. Pro sledování 

některých jevů v průběhu implementace programu (viz dále) jsme záznamy z deníku 

lektorky porovnávali s vyplněnými stranami instrumentu jednotlivých dětí nebo s 

obsahem poznámkových sešitů dětí, které byly v průběhu intervence zavedeny jako 

pomůcka pro práci v lekcích IO (viz další text). 

 
 
 

4.3.3.1 Změny slovního popisu postupu řešení úloh a strategií řešení 

neznámého úkolu.  

 

Analýza dodatečných otázek k Ravenovým maticím 
 

Porovnáme-li počet chyb v řešení úkolů v testu Ravenových matic u dětí kontrolní a 

experimentální skupiny, pak zjistíme, že děti experimentální skupiny v době výstupního řešení 

vykazují 60%pokles chybovosti oproti pouze 40 %poklesu chybovosti u dětí skupiny kontrolní 

(Chyby celkem vstupní/výstupní vyšetření: experimentální skupina: 75/29; kontrolní skupina: 

66/39). Všechny děti skupiny experimentální používají v době výstupního vyšetření přesnější 

slovní popis označení částí matice nebo vyjádření principu změny v matici (viz příloha č. 3 s 

přepisy komentářů dětí k řešení úkolů v Ravenových maticích). Ve zdůvodnění řešení nebo v 

popisech postupů při řešení úkolu se u experimentální skupiny výrazně objevuje trend 

nahrazování velmi obecných a nepřesných označení elementů matic jako „to, tohle, tady, 

takhle, kolo…“ konkrétními a přesnými formami označení – například uvádění názvů 

geometrických tvarů nebo jevů: „čtverec, obrazec, pravý úhel, kruh, oblouk apod.“ Podobně je 

tomu při vyjadřování polohy obrazců a principu změny v matici: označení jako „támhle, takhle to 

tam dám, bude to stejné, takhle tady…“ vystřídala přesná určení: „ nahoře, vpravo nahoře, musí 

to být vypouklé, musí vzniknout kruh, dolní obrazce musí být vyplněné apod.“…Zdá se tedy, že 

úroveň slovního vyjadřování při popisu situace v úkolu nebo důvodu pro volbu konkrétního 

řešení se u dětí experimentální skupiny znatelně proměňuje ve prospěch přesnějšího a 

srozumitelnějšího vyjadřování.  
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Tomuto faktu lze bezpochyby přičítat i výrazný pokles chybovosti v době výstupního 

vyšetření. Se zvyšující se kvalitou verbálního popisu informací či jevů, jež má dítě k 

dispozici pro řešení úkolu, se pochopitelně proměňuje i styl řešení úkolu. Děti nespěchají s 

označením řešení (pokles impulsivity) a svá řešení promýšlejí (opouští neefektivní strategii 

„pokus –omyl“ při řešení problému). 

 

Analýza kresby kopie v Rey-Osterriethově figuře 
 

Při administraci pre- i post-testu Rey-Osterriethovy figury jsme neměli vždy možnost 

pracovat s každým dítětem individuálně. Původní plán studie tento postup preferoval, ale 

organizační a časové limity, které se při administraci pre- i post-testu objevovaly nás nakonec 

přinutily tento test zadávat ve většině případů skupinově. Proto se výsledná data pro 

vyhodnocení projevů dětí v tomto testu víceméně omezují na samotnou kresbu dítěte (v kopii 

nebo reprodukci) a orientační časové ukotvení délky administrace testu. Pro potřeby 

kvalitativních analýz, které by přinášely data vhodná pro evaluaci schopnosti dětí uplatňovat 

dovednosti myslet podporované intervencí IO by ovšem bylo za potřebí mít možnost 

administraci tohoto testu rozšířit i o doplňující otázky pro dítě zaměřené na řešení úkolu, 

postupu při tomto řešení a jeho zdůvodnění - podobně jako jsme to realizovali u Ravenových 

matic. Bylo by určitě velmi zajímavé pracovat s figurou tak, aby bylo možné sledovat vliv 

mediativních vstupů administrátora (viz návrhy na konci kapitoly 4.3.2.). 
 

I přes limity dat, které v případě tohoto testu máme, si ale dovolíme na tomto místě 

prezentovat kresby Rey-Osterriethovy figury 2 vybraných dětí experimentální skupiny, kde 

jsme měli možnost administrovat individuálně a mohli dítě přímo při kresbě sledovat 

(předloha Rey-Osterriethovy figury viz příloha číslo 4). 
 

Kresba dívky v době pre-testu (obrázek 7.) je typickou demonstrací jevu, který Feuerstein 

označuje jako episodické uchopení reality. Dívka doslova „lepí“ jednotlivé elementy figury k 

sobě. Kresbu realizovala i přes upozornění administrátora testu v pozici, která připomíná 

„domek“. Představa domku jako modelu, ke kterému se má výsledná kresba blížit, tak 

pravděpodobně kompenzuje neschopnost pracovat s jednotlivými elementy obrazce provázaně a 

v souvislostech. Postup s užitím modelu z reálného světa výrazně limituje úspěšnost v tomto 

úkolu - ponejvíce pochopitelně u reprodukce (obrázek 7. vlevo). Kresbu kopie v post- testu 

(obrázek 8.) dívka realizuje v adekvátní poloze obrazce. Pracuje s novou strategií, kde pro 

ukotvení elementů celého obrazce vychází z kresby centrálních úhlopříček, resp. os obrazce. Je 

zde viditelná snaha pracovat se vzájemnými vztahy elementů obrazce a tyto vztahy při kresbě 

využívat účelně. Kresby v kopii i reprodukci v post testu jsou 
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výsledkem práce, při níž dítě svůj postup a strategie řešení promýšlelo, tedy aktivně 

používalo učební styl předávaný programem IO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 7. Ukázka kresby reprodukce a kopie (zleva) Rey-Osterriethovy figury před intervencí s IO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obrázek 8. Ukázka kresby kopie a reprodukce Rey-Osterriethovy figury po intervenci s IO. 
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Druhá ukázka zachycuje kresby chlapce z experimentální skupiny (obrázek 9. a 10.). 

Při kopii v pre-testu začíná kresbu okrajovým elementem č. 1 (označení elementů přejímáme 

z manuálu k Rey Osterriethově figuře – viz příloha č. 4), pak postupuje zakreslením 

obrysového obdélníku a úhlopříčkami, do nichž vkládá detaily. Výsledný obrazec si prohlíží 

a manipuluje s ním tak, aby připomínal „domek“ – podobně jako u dívky v předchozí ukázce. 

Pracuje rychle. Reprodukci pak kreslí v poloze odkazující na „domek“, nikoliv na originální 

umístění figury. 
 

V post testu (obrázek 9. vpravo) pracuje velmi pomalu. V úvodu kresby kopie dlouho 

zvažuje, kterým elementem začít. Nakonec začne obrysovým obdélníkem, který několikrát 

gumuje, aby docílil odpovídajícího tvaru z předlohy. Ten doplňuje úhlopříčkami (detail č. 3, 

4, 5) a detailem č. 1 - viz příloha č. 4. Do této struktury pak umisťuje ostatní elementy figury. 

Při reprodukci začíná detailem č. 1, pokračuje obrysovým obdélníkem a úhlopříčkami, 

posléze pracuje na ostatních okrajových částech a vnitřních detailech figury. Pracuje svižně a 

s jistotou, usiluje opravovat nepřesnosti (už nepoužívá gumu). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 9. Ukázka kresby kopie (vždy nahoře) a reprodukce (dole) u Rey-Osterriethovy figury před 

(vlevo) a po (vpravo) intervenci s IO 
 

 

4.3.3.2. Změny chování a učebního stylu v průběhu práce s programem 
 
 

Výzkumný materiál pro zpracování této části evaluace IO v námi realizovaném výzkumu 

poskytují záznamy příprav na lekce obou pracovních skupin a komentáře k průběhu každé lekce, 

které zaznamenávala lektorka po skončení každé realizované hodiny s IO. 
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Shrnutí nejdůležitějších komentářů z každé lekce Uspořádání bodů poskytuje příloha č. 5 

(pracovní skupina s českými dětmi) a příloha č. 6 (pracovní skupina s romskými dětmi). 

Užitečný materiál pro ukotvení poznámek z tohoto deníku poskytly i dětmi vypracované 

stránky z instrumentu Uspořádání bodů a v některých případech i obsah poznámkových 

sešitů dětí, které byly zavedeny až po 3 měsících průběhu práce s instrumentem. Děti v 

průběhu další práce s instrumentem používaly poznámkový sešit při promýšlení postupů k 

řešení konkrétních stran, některé děti si zaznamenávaly pojmy nebo označení, která se v 

hodině objevila. Pracovní skupina romských dětí používala poznámkový sešit hlavně k 

analýze vzorových obrazců (jejich tvar, vzájemné vztahy…). 
 

Záznamy z deníku jsou cenné především možností sledovat odlišné obtíže a průběh 

lekcí sledovaného instrumentu u obou pracovních skupin. 
 

V následujícím textu usilujeme sledovat práci obou skupin v průběhu zpracovávání a 

vypracovávání instrumentu Uspořádání bodů z hlediska těchto faktorů: 
 

- impulsivita při řešení úkolů  
 

- úroveň verbalizace postupu řešení úkolu (metakognitivní dovednosti)  
 

- překonávání obtíží v percepční oblasti  
 

 

Ad. Impulsivita při řešení úkolů 
 

Instrumentální obohacování má vytvářet návyky v učebních situacích, které by vedly 

k postupnému vymizení impulsivity z učebního stylu žáků. Impulsivita a epizodické 

uchopení reality jsou typickým behaviorálním projevem kulturně handicapovaných dětí. 

Velmi dobrým ukazatelem míry impulsivity při úkolech Uspořádání bodů v záznamech z 

deníku lektorky jsou odkazy na používání gumy při práci s instrumentem. S ustupující 

impulsivitou, kterou děti nahrazují promýšlením postupu řešení a strategií zakreslování 

jednotlivých obrazců, se také ztrácí potřeba gumovat. V počátcích práce s instrumentem 

gumování indikuje nepromyšlené a zbrklé chování. S postupující prací s instrumentem děti 

často chyby dělají jen „v hlavě“, promýšlejí postup řešení samostatně i ve skupině a tak 

mnohá chybná řešení dokáží odhalit dříve, než jsou zakreslena. Dle poznámek z deníku 

lektorky ustupuje impulsivita u romských dětí až na konci třetího měsíce práce s 

instrumentem (viz příloha č. 6, poznámky k datu 19. 11. 2001), celkově ovšem velmi pomalu. 

V náznacích se ukazuje impulsivita u romských dětí jako silně skupinově podporovaný 

fenomén: …“to je takhle moc dobrý, když tady nejsou ostatní,… líp se mi přemýšlí…“ - 

chlapec komentuje absenci impulsivního chování ve svém projevu v průběhu lekce, na kterou 

přišel sám a pracoval tak pouze s lektorkou (příloha č. 6, 11.12.01.) Skupina 
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romských dětí prakticky po celé první dva měsíce pracuje spíše na budování pocitu 

smysluplnosti hodin s instrumenty (viz záznamy odporu a rušivého chování některých žáků v 

deníku od počátku lekcí až po 7.11.2001), což zakládá velmi obtížnou situaci pro skutečně 

soustředěnou práci na překonávání behaviorálních i percepčních projevů kulturního deficitu. 
 

V případě českých dětí bylo možné ústup impulsivního chování při řešení úloh 

sledovat již na počátku druhého měsíce intervence (viz příloha č. 5: 15.10 oproti 1.11.) 

 

Ad. Úroveň verbalizace postupu řešení úkolu (metakognitivní dovednosti) 
 

Verbalizace postupu řešení úkolu je jedním z ukazatelů dovednosti promýšlet postup 

řešení daného úkolu jen v představách a vlastní názory pak dokázat ostatním dětem ze 

skupiny komunikovat. Lze se domnívat, že se jedná o ukazatel změn působených 

Instrumentálním obohacováním na úrovni tzv. metakognitivních dovedností. Obecně 

chápeme kognitivní strategie jako mentální procesy, které umožňují získávání, zpracování a 

uchovávání informací v procesu učení, jejich znovuvyvolání z paměti a další použití. Tzv. 

metakognitivní strategie však pracují na jiné úrovni. Zahrnují strategie, které vyžadují 

dovednost odstoupit od vlastního procesu učení: například uvědomění si toho, co právě dělám 

a jaké postupy uplatňuji, reflexi aktuální procesu učení, schopnost řídit a vědomě regulovat 

používání odpovídajících či danému úkolu přiléhavých strategií… atd. Jde tedy o jakési 

přemýšlení o myšlení (Burden a Williams 1997, str. 148 například hovoří o metakognitivních 

strategiích jako o „knowing about ones knowing“). 
 

Srozumitelně a přesvědčivě komunikovat či vyjadřovat vlastní strategie nebo návrhy pro 

řešení a diskutovat je s ostatními ve skupině rychleji jako součást výukového stylu v IO přijaly 

české děti- již po čtyřech měsících intervence (příloha č. 5, poprvé zaznamenáno 14.1. 2002). 

Nejprve děti pracují bez přiléhavého označení obrazců a mají obtíže popisovat postup vlastního 

řešení úkolu. Postupně se však objevuje propracovanější popis řešení „….nejdříve najdu boudu… 

budu hledat ten čtverec uvnitř… ten šestiúhelník… (co o něm víme?
11

) má všechny strany 

stejné… to ten druhý šestiúhelník tady nemá… potom budu hledat střechu… ta musí být v 

polovině toho čtverce nahoře a dole...“ (příloha č. 5, 14.3. 2002) 
 

Romské děti po značnou část hodin s IO jen ve velmi omezené míře spontánně verbalizují 

vlastní myšlenky a postupy. První pokusy vyjadřují neporozumění významu této činnosti pro 

vypracování úkolu a často mají charakter „vynucených“ odpovědí „…první budu hledat pistol…. 

(proč? ) … no prostě tak…“ (příloha č. 6, 18.3.2002). Spontaneita v této 

 
 
11

 Ptá se lektorka 
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dovednosti, tedy přijetí významu takového počínání se začíná objevovat až po šesti měsících 

intervence, stále ještě ale za výrazné podpory lektorky: „…jeden nový obrazec,… ty ostatní 

známe, je to kosočtverec, obdélní…k“ (jak budeme hledat ty kalhoty – nový obrazec?-) 
 
„…pomůžou nám ty tečky na přímce, …ty čtyři… jsou vždy dvě stejný a ta uprostřed je 

kratší…“ (potom nakreslíme co? )… „no ten malý zobáček…“ (co to je ?) „ trojúhelník“ (co 

o něm můžeš říct? )„…nemá pravé úhly … strany má stejné…“ (příloha č. 6, 27.3.2002). 

 

Ad. Překonávání obtíží v percepční oblasti 
 

 

V případě korekce percepčních obtíží (především vizuální přenos, vizuální 

porovnávání…) lze hovořit o značných rozdílech mezi dětmi spíše na individuální než na 

skupinové úrovni. Některé české i romské děti měly na počátku intervence značné obtíže 

zejména s vizuálním přenosem (viz například komentáře z deníku lektorky v příloze č. 5 a 6 k 

obtížím a jejich korekci u dítěte LG ve skupině romských dětí, nebo komentáře k obtížím RM 

z české skupiny). Lze říci, že tyto percepční obtíže se dařilo korigovat s každou vyřešenou 

stranou instrumentu. Uspořádání bodů se ostatně mnohem více než jiné instrumenty zaměřuje 

na korekci obtíží v percepční oblasti. Čím více se v učebním stylu dítěte objevovala tendence 

plánovat postup a sestavovat vhodnou strategii řešení úkolu, tím méně obtíží na percepční 

úrovni bylo možné zaznamenat (viz také sledování průběhu akceptace stylu práce a 

charakteru úkolů v programu v následující kapitole). 
 

Jsme si vědomi, že design námi realizovaného výzkumu neumožňuje sledovat korekci 

percepčních obtíží nebo dokonce kognitivních deficitů v pravém slova smyslu. Diagnostická 

baterie, kterou používáme, sice mapuje aktuální úroveň kognitivních schopností, nijak ale 

nepracuje na úrovni speciálně pedagogické diagnostiky výukových obtíží těchto dětí. V 

ideálním případě bychom ovšem pro evaluaci IO měli pracovat v intencích Feuersteinova 

pojetí deficitních kognitivních funkcí (viz kapitola 3.2.3:2) a pracovat s diagnostickými 

postupy, které tyto deficitní kognitivní funkce mohou operacionalizovat. Zajímavou inspiraci 

v tomto duchu představuje výzkum Shayera Beasleyové ( 1987), který jsme zmiňovali v 

kapitole 3.5.3. 
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4.3.3.3. Implementace programu 
 
 

Akceptace stylu práce a charakteru úkolů v programu 
 

Výsledky ve sledování průběhu implementace Instrumentálního obohacování ve 

zvoleném edukativním kontextu sledujeme s cílem přispívat k rozšiřování zkušeností s tímto 

programem v praxi. V České republice se pracuje především s Instrumentálním 

obohacováním a prozatím se neobjevují žádné snahy přinášet nebo implementovat jiné 

projekty nebo přístupy k rozvoji dovedností myslet. Domníváme se, že s ohledem na 

výsledky rozsáhlých evaluačních projektů ze zahraničí, kde byla opakovaně potvrzena 

potencialita IO rozvíjet dovednosti myslet u lidí různého věku, postavení nebo s odlišným 

handicapem a v odlišných vzdělávacích kontextech, by bylo velmi vhodné pracovat na 

systematizaci těchto zkušeností právě dle požadavků určité cílové populace nebo prostředí 

pro implementaci. První zkušenosti některých českých pedagogů a psychologů s aplikací 

Instrumentálního obohacování v jejich prostředí nabízí sborník Inkluzivní a kognitivní 

edukace (Pokorná Ed. 2006). Tato kapitola kvalitativních analýz výsledků námi realizované 

studie má k rozpracování tohoto tématu skromně přispět. 
 

Je třeba ale znovu připomenout, že design námi realizovaného výzkumu ve své 

počáteční podobě s tímto aspektem evaluace IO nepočítal. Tedy nepočítal se zaměřenými 

postupy  pro jeho  systematické  uchopení.  Nabízíme tady proto  uchopení  této otázky 

v náznacích, pouze  očima  lektorky  programu  (záznamy z jejího deníku). Plně si 
 
uvědomujeme, že jakákoliv generalizace v této oblasti by předpokládala alespoň sledování 

postojů třídních učitelů sledovaných dětí k hodinám s IO, sledování postojů dětí, nebo 

dokonce angažovanost externích supervizorů pro sledování průběhu hodin s IO (některé 

zahraniční studie přinesly v této oblasti velmi zajímavé výsledky – viz například námi 

citované projekty Feuerstein a kol 1980, Weller, Craft 1983 nebo Blagg 1991). 
 

Komentáře z deníku lektorky odkazují na poměrně výrazné rozdíly v přijetí IO u 

romských a českých dětí. Pochopitelně tento jev může reflektovat obecně odlišný vztah ke 

školní instituci u českých (ač třeba ze sociálně slabších rodin) a romských dětí. Zájem 

romských dětí o práci s programem byl na počátku naší studie velmi intenzivní, ovšem již v 

průběhu prvních týdnů práce s instrumentem se začaly objevovat obtíže. Jak jsme osvětlili v 

kapitole 3.3.2., IO není programem, který by komunikoval konkrétní znalosti, ale je záměrně 

konstruován jako předmětově nespecifický. Jeho cílem je učit předpoklady k učení, „učit děti 

jak se učit“. Tento fakt způsoboval více obtíží právě romským dětem než dětem 
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českým. V jejich případě bylo mnohem obtížnější komunikovat význam práce na úkolech 

instrumentu (které ničím nepřipomínají úkoly z jiných hodin ve škole):“… to jsou nesmysly“ 

(komentář k úkolům z druhé hodiny s IO, viz příloha č. 6). Na druhou stranu, po téměř tři 

měsíce se opakujících diskuzí k neustále znovu a znovu otevíranému tématu smysluplnosti 

práce s IO, které opakovaně otevírali pouze dva žáci ze skupiny (ale s výrazným vlivem ve 

skupině) na začátku 4. měsíce práce s instrumentem lektorku velmi překvapil průběh jedné z 

těchto diskusí (viz komentáře v příloze č. 6). Do této diskuse se poprvé výrazně zapojily i 

ostatní děti a nebyly pouze pasivními pozorovateli toho, co bude dělat v reakci na rušivé 

chování dvou žáků lektorka…: „…já nechci chodit, stejně tu jen spojuju tečky…máma si 

myslela, že se tu budu učit matematiku a já tu spojuju tečky….“ Na to JL reaguje „ ale tady 

se nemůžeš učit násobilku, tady se učíme přemýšlet, aby nám pak matematika šla dobře, aby 

tě třeba pak neošidili v obchodě a tak“ … přidává se GM: „ale moje máma si myslela, že se 

tu budu učit angličtinu….“ JS odejde z hodiny. Ostatní děti chtějí pokračovat v diskusi k 

významu hodin. JL říká MG, že doučování angličtiny je s jinou učitelkou v jiný den a že tam 

klidně chodit může…. MG nakonec diskusi uzavře tím, že vlastně chodí rád….(viz příloha č. 

6, 10.12. 2001). Domníváme se, že tato diskuse měla pro průběh celé intervence zlomový 

význam, definitivně ukončila období diskusí, zda děti chtějí nebo nechtějí na hodiny 

„doučování“chodit. Je zajímavé ještě poznamenat, že JL je chlapec, který měl ze všech 

romských dětí nejmenší absenci, MG původně moc nechtěl hodiny navštěvovat, ale jeho 

rodiče si to přáli. JS začal chodit, protože chodila i dívka, která se mu líbila. Nakonec přestal 

chodit, protože měl vážné zdravotní problémy. 
 

V případě skupiny s českými dětmi se prakticky obtíže tohoto charakteru neobjevují. 

Mnohem výrazněji se zde projevoval rozdíl v charakteru práce s úkoly z Uspořádání bodů a 

tradičních forem práce z hodin v ostatních vyučovacích předmětech. Charakter úkolů i jejich 

náročnost byla pro české děti zdrojem motivace a netrpělivosti („…já už nechci o tom mluvit, 

já chci už kreslit“ příloha č. 5, 10.12. 2001). To vedlo nejprve k podceňování přípravné fáze 

vypracování úkolů v instrumentu. V přípravné fázi vypracování úkolů lektor usiluje 

zaměřovat pozornost dětí na řešení úkolů prostřednictvím systematického promýšlení a 

plánování více než na řešení „děláním“ nebo strategií pokus - omyl (viz téma impulsivita v 

předchozích částech textu). Obtíže tohoto charakteru ale úplně vymizely s narůstající 

obtížností a složitostí stránek -u některých dětí už na straně 1A (tj. třetí list v instrumentu) a u 

některých až na straně E1 nebo 2, (tj. pátý nebo šestý list v instrumentu- viz příloha č. 5). 
 

Romské děti na zdánlivou náročnost úkolů v instrumentu reagovaly nejčastěji 

podceňováním sebe sama nebo diskutováním významu těchto úkolů pro jejich práci v jiných 
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předmětech. To také nejčastěji otevíralo diskuse nebo komentáře k užitečnosti „doučování“ 

(viz popis diskuse s romskými dětmi výše). Podobně jako u českých dětí, i zde se v počátcích 

práce s instrumentem výrazně objevovalo podceňování přípravné i hodnotící fáze v řešení 

každé strany instrumentu („ já vím, jak to dělat, nejsem blbej….“, nebo „ já už chci dělat ty 

úkoly..“ 15.10.2001 příloha č. 6). I zde se to dařilo odbourávat postupně s narůstající 

náročností a složitostí úkolů, kdy měly děti samy příležitost vyzkoušet si, že metoda pokus-

omyl nefunguje nebo nepřináší při řešení úkolů z Uspořádání bodů úspěch. 

 

Práce s přemostěním 
 

Důležitým aspektem implementace IO je práce s přemostěním, tedy realizace přesahu 

učební situace do nových situací v jiných vyučovaných předmětech nebo situací z běžného 

života. Na tomto místě chceme upozornit na některé ukazatele úrovně tohoto mechanismu v 

práci s IO. Připomeňme, že přemostění je autory IO považováno za jeden z nejdůležitějších 

zdrojů obohacení kognitivních funkcí- pak odkazuje především na požadavek přemostění 

dovedností osvojených při práci s „content–free“ materiály IO do výuky jiných předmětů. 

Jestliže hovoříme o přemostění jako o jednom z univerzálních kritérií zkušenosti 

zprostředkovaného učení, pak jej chápeme jako požadavek na styl interakce učitele s dítětem 

obecně. Obecně jde tedy o sledování dovednosti lektora pro přemostění vytvářet podmínky a 

také ho realizovat. Evaluaci na této úrovni ovšem design námi realizovaného výzkumu 

neumožňuje. Zcela určitě by evaluace přemostění jako univerzálního kritéria každé interakce 

s dítětem vyžadovalo srovnávání práce více jednotlivých lektorů v jejich hodinách. Podobně 

jako v případě analýz akceptace výukového stylu v IO a charakteru jeho úkolů, i zde by bylo 

vhodné pracovat s externími supervizory pro posuzování práce každého lektora v hodinách 

IO. 
 

Pokud budeme vycházet z toho, že přítomnost přemostění je konkrétní didaktický 

požadavek, lze jej také sledovat jako jev, který se realizuje nejčastěji v rámci skupinové 

diskuse zejména v hodnotící a shrnující fázi práce s každou stranou instrumentu. Pak je ale 

možné přemostění chápat jako výrazně kontextový fenomén, kde nerozhoduje jen vůle 

lektora jej realizovat, ale i situační okolnosti nebo limity na straně dětí. Takto sledované jej 

může zachytit deník lektorky (viz příloha č. 5 a 6). Dle záznamů lektorky se totiž zdá být 

frekvence diskusí k obsahu jednotlivých stran (například jaký typ obrazce se objevuje, kde se 

s ním můžeme setkat), činnostem nebo postupům, které se v nich objevují nebo k definicím v 

instrumentu používaných pojmů (například co to znamená, když je něco relativní) výrazně 

ovlivňována obecnou mírou závažnosti kognitivních deficitů ve skupině (percepční nebo 
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behaviorální obtíže). Jsou-li úkoly na jednotlivých stranách instrumentu pro děti percepčně 

náročné a práce na zpřístupnění obsahu strany nebo na budování efektivního výukového stylu 

zabírá značnou část hodiny, stává se přemostění jen velmi zvolna spontánní součástí aktivity 

dětí. Zdá se, že přemostění se může nejlépe realizovat v bezprostřední návaznosti na jev, 

operaci nebo činnost, kterou chceme přemosťovat - tedy ukazovat v jiných souvislostech. Z 

deníku lektorky je zřejmé, že především u romských dětí se jen velmi málo dařilo obsáhnout 

jednotlivé strany instrumentu v jedné lekci, což také často příležitosti k přemostění 

omezovalo. Zdá se tak, že u romských dětí se diskuse k tématu nebo obsahu jednotlivých 

stran v průběhu intervence častěji objevují jako lektorkou iniciované a někdy až uměle 

„udržované“. Prakticky až do konce intervence vyžadují tyto diskuse vůdčí roli a značnou 

podporu lektorky, nestávají se součástí repertoáru učebních dovedností romských dětí. 

Výuková skupina českých dětí pracuje s přemosťujícími diskusemi intenzivněji od pátého 

měsíce intervence, v posledních měsících intervence přemostění představuje dokonce více 

než polovinu času věnovaného jedné straně instrumentu. 
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4.4. Shrnutí a diskuse výsledků výzkumu 
 
 

V předchozích částech 4. kapitoly jsme popsali, vyhodnotili a částečně i interpretovali 

průběh a výsledky evaluační studie efektu Instrumentálního obohacování jako doplňku kurikula 

sociálně a kulturně handicapovaných dětí. Pokusme se nyní některá významná fakta 
 
komentovat  a diskutovat  v souvislostech s dříve realizovanými výzkumy v zahraničí 

a v širších souvislostech pojmového a výzkumného rámce dovedností myslet. 

Výsledky této evaluační studie lze pokládat za ukázku efektu Instrumentálního 
 
obohacování ve zcela specifickém výzkumném prostředí a s aplikací „tradiční“ metodologie 

evaluačních studií Instrumentálního obohacování. Diskuse, kterou v této kapitole nabízíme, 

se bude nejprve obracet k výsledkům naší studie, především těm z kvantitativních analýz. 

Způsob prezentace kvalitativních analýz, který jsme v předchozím textu uplatnili, byl 

záměrně již realizován jako diskuse a částečně i jako reflexe výsledků kvantitativních analýz. 

Tento postup reflektuje váhu, jakou výsledkům z této části výzkumu přikládáme. Výzkumný 

materiál, ze kterého tato část výzkumu těží a způsob, jakým s ním pracujeme, je výrazně 

limitující (což jsme se snažili výše objasnit) a proto může být spíše vodítkem nebo inspirací 

pro další výzkum v oblasti evaluace IO. To opět obrací pozornost k otázce podoby evaluace 

IO v dalším výzkumu. Právě na úrovni diskuse metodologických limitů designu evaluací IO 

se otevírá a zúročuje širší teoretický rámec dovedností myslet. 
 

Shrňme tedy: 
 

Design naší výzkumné studie vycházel z řekněme „tradiční“ metodologie sledování 

efektu zásahu do kurikula handicapovaných jedinců. Pracovali jsme s experimentální a 

kontrolní skupinou, porovnávali jsme výkony dětí v testech zvolené testové baterie před 

začátkem a po ukončení práce s Instrumentálním obohacováním. Testová baterie obsahovala 

Test kognitivních schopností s verbální i neverbální složkou, neverbální testy intelektu, testy 

školních dovedností a sebepojetí (celkem 8 testů). Zajímalo nás, zda výsledky experimentální 

skupiny byly v čase post-testu signifikantně lepší než výkony dětí skupiny kontrolní. Zároveň 

jsme sledovali míru zlepšení výkonů dětí obou sledovaných skupin v čase od počátku do 

konce intervence. Experimentální skupinu tvořilo 9 dětí, kontrolní skupinu 9 dětí v páru 

podle etnicity věku a pohlaví. Implementace Instrumentálního obohacování byla realizována 

formou 3 vyučovacích hodin týdně, lekce vedla vyškolená externí lektorka. 
 

Signifikantně lepší výkony dětí experimentální skupiny se podařilo prokázat pouze u 

dvou testů z administrované baterie: testu rychlosti čtení a v kopii Rey - Osterriethovy figury. 
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Vysokou míru efektivity prokazovaly děti experimentální skupiny v Testu kognitivních 
 

schopností, u Ravenových barevných matic, střední hodnoty efektivity pak u kopie 

i reprodukce Rey- Osterriethovy figury a testu čtení. Děti kontrolní skupiny vykazovaly 

vysokou míru efektivity jen v Testu kognitivních schopností.   

Metaanalýza efektu IO realizovaná Romey a Samuelovou (2001) uvádí nejvýraznější 

efektivitu (ovšem  v hodnotách střední efektivity) v oblasti verbálních schopností, 
 
prostorových a percepčních schopností a testech schopností uvažování (tamtéž str. 23). Lze 

říci, že výsledky naší studie trend demonstrovaný v metaanalýze Romneyho a Samuelové 

potvrzují. Charakter Instrumentálního obohacování a jeho zaměřenost na procesy myšlení, 

kognitivní i metakognitivní strategie zcela jistě zakládá výhody při práci s tradičními testy 

kognitivních schopností nebo intelektu. 
 

Pro oblast školních dovedností je velmi obtížné výsledky z naší studie se 

zahraničními studiemi srovnávat. Poměrně vysoká efektivita pro slovní subtest Testu 

kognitivních schopností, pro testy čtení a střední hodnoty efektivity pro písemnou produkci 

na zadané téma (kde jsme sledovali počet slov, které dítě v textu použije) lze sledovat jako 

potvrzující data z metaanalýzy Romneyho a Samuelsové (výrazná efektivita pro testy 

verbálních schopností). Na druhou stranu nelze říci, že by testy tzv. školních dovedností v 

našem výzkumu připomínaly diagnostické nástroje pro sledování dopadu IO ve školních 

předmětech používané v zahraničních projektech. Zahraniční studie sledují oblast školních 

výkonu nejčastěji formou testů zaměřených na učivo konkrétních (nejdůležitějších) školních 

předmětů sledované populace. V této souvislosti je však důležitější poznamenat, že sledovat 

efekt IO v jednotlivých školních předmětech je přinejmenším problematické. IO je cíleně 

„content- free“, nepředává tedy poznatky z určitých předmětů, ale (a to jsme na několika 

místech v předchozím textu osvětlovali) předpoklady k učení. Pracuje tedy s dovednostmi, 

jejichž ovládnutí zakládá úspěch ve školních předmětech, ale třeba i v běžném životě. 

Domníváme se, že z tohoto důvodu je efekt IO v oblasti konkrétních školních předmětů 

možné sledovat spíše jako efekt „vyššího řádu“ či nebo spíše druhého stupně, jehož 
 
rozsah je do značné  míry  silně závislý na schopnosti lektora pracovat efektivně 

s přemostěním  (odkazujeme zde také na komentáře ke sledování práce s přemostěním 
 
v kapitole 4.3.3.3). 
 

Zajímavá v této souvislosti je i zmínka o sledování efektu programu Somerset thinking 

skills course (STSC), který vznikl v návaznosti na Blaggovu studii efektu IO z roku 1991. Jedním 

z nejzávažnějších argumentů Blagga proti IO byla právě otázka charakteru materiálů v IO. STSC 

bylo záměrně sestaveno jako „content specific“, aby umožňovalo práci 
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s dovednostmi myslet přímo v souvislostech konkrétních školních předmětů. Svým způsobem 

šlo o vymezení se vůči tzv. dovednostnímu přístupu k výuce dovedností myslet a preferenci 

předmětově zakotveného přístupu. (viz kap. 2.3.). Pozdější studie efektu STMC designem 

velmi blízká původní Blaggově studii s IO (Burden, Nichols 2000) však neprokázala STMC 

jako efektivnější a silnější nástroj rozvoje dovedností myslet a také neprokázala výhody 

předmětově ukotveného přístupu (resp. materiálu, který program pro rozvoj dovedností 

myslet používá). Inspirující zdroj zkušeností s oběma uvedenými přístupy poskytuje 

pozoruhodná publikace Thinking through the curriculum (Burden, Williams 1998). Skrze 

zkušenosti učitelů z různých školních předmětů se zde objevují argumenty pro nezávislé i 

předmětově zakotvené strategie a postupy v rozvoji dovedností myslet a spíše se zdá, že oba 

tyto přístupy se vzájemně doplňují a mohou přinášet nejlepší ovoce jen ve vzájemné 

spolupráci (vzpomeňme na tomto místě již zmiňovanou Feuersteinovu metaforu pro pojetí 

vztahu IO a ostatních částí kurikula, která pracuje s představou mostu mezi IO a ostatními 

předměty). 
 

Efekt Instrumentálního obohacování ve smyslu podpory sebepojetí respondentů se 

objevuje shodně v naší studii i v metaanalýze Romenyho a Samuelsové jako velmi nízký. V naší 

studii se v testu sebepojetí (SPAS) neobjevují žádné signifikantní rozdíly mezi experimentální a 

kontrolní skupinou, efektivita SPAS je druhá nejnižší ze všech testů sledované baterie. 

Domníváme se, že podobně jako u vlivu IO na výkony respondentů ve školních znalostech nebo 

dovednostech je i sebepojetí také spíše „dlouhodobým“ cílem než oblastí, ve které se může IO 

rychle projevit. Je možné také chápat změny na úrovni sebepojetí respondentů jako jednu z 

oblastí dlouhodobého efektu IO (působením efektu „sněhové koule“). Pravděpodobně jde o 

oblast, která se rozvíjí v závislosti na úrovni metakognitivních operací jedince a přítomnosti 

úkolu vlastní motivace (tzv. „task intrinsic“ – viz kap. 3.3.5). Máme důvod se domnívat, že 

úroveň metakognitivních operací člověka se s věkem zvyšuje a může tak zakládat podmínky pro 

závislost efektu IO v sebepojetí na věku respondentů, jak jej popsali Romney a Samuelsová. 

Zkušenost z našeho výzkumu však výrazně v této oblasti diskutuje především samotný 

diagnostický nástroj, SPAS. SPAS je připravený jako dotazník s výzvovými otázkami, které se 

dotazují na vztahy dítěte s učitelem, vnímání vlastní úspěšnosti ve školních předmětech dítětem či 

na chování dítěte ve vybraných situacích spojených se školní výukou. Kvalitní výstupy z 

takového testu pochopitelně předpokládají, že dítě zcela rozumí otázkám, ke kterým se má 

vyjadřovat. Domníváme se tedy, že sledování efektu IO v oblasti změny sebepojetí – a obzvlášť u 

dětí z kulturně odlišného prostředí- by v dalším výzkumu mělo být realizované formou dotazníku 

nebo ještě lépe rozhovoru, který 
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by sledoval sebepojetí ve vztahu k problémovým situacím nebo úkolům, které má badatel 

možnost skutečně sledovat a kontrolovat -viz například Feuersteinovo rozlišení 

kompetentnosti a pocitu kompetence v kapitole 3.2.1.2). 

Komentáře výsledků kvantitativních analýz za našeho výzkumu na tomto místě i v 

kapitole 4.3.2. nás opakovaně vedou k otázce volby testové baterie pro evaluační studie 

IO. V předchozím textu jsme na různých místech komentovali limity všech částí námi 

použité testové baterie. Limity se objevují na úrovni testu jako celku (kromě SPAS, také 

písemná produkce na zadané téma, Počty, test čtení, Test kognitivních schopností) nebo na 

úrovni administrace testu (Rey- Osterriethova Figura). Pravděpodobně by bylo možné hledat 

pro další výzkum efektivity IO lepší testy, s propracovanějšími, aktuálními normami (aby se 

dalo pro kvantitativní analýzy pracovat převážně s váženými skóry) nebo dokonce hledat 

testy stejné nebo co nejvíce podobné testům z původní izraelské nebo jiné velké studie. Bylo 

by jistě velmi zajímavé připravit dotazníky pro administraci změn na úrovni chování žáků, 

pro zjišťování postojů žáků k IO nebo pro sledování procesu přijetí programu žáky. Zajímavé 

výsledky by jistě přinesly i škály pro pozorování chování žáků přímo v hodinách (viz 

původní izraelská studie nebo studie Blagga 1991). 
 

Domníváme se ale, že tento postup by opakovaně přinášel rozporná nebo obtížně 

interpretovatelná data. Problém vhodné diagnostické baterie či volby adekvátního 

výzkumného materiálu má dle našeho názoru závažnější kořeny na úrovni formulace 

výzkumné otázky a cíle evaluačních studií IO a volby adekvátního designu evaluačního 

výzkumu. Je příznačné, že všechny studie, které usilují mapovat výsledky předchozích 

výzkumů efektu IO, nějak reflektují obtíže s uchopením cílů a záměrů těchto studií a 

především s reflexí změn nebo kompromisů, které se průběhu studie objevily. Mnohde se 

zdá, že projekty evaluace IO jsou ve znamení snahy potvrdit nebo vyvrátit výsledky původní 

izraelské studie. Jiné studie měly ukazovat, co bude IO dělat s dětmi ve škole, zda bude 

rozvíjet jejich dovednosti myslet. Domníváme se, že takovéto počínání není evaluací IO, ale 

evaluací nějakých –případ od případu velmi odlišných- zásahů do kurikula konkrétních 

školních institucí nebo dokonce do života kulturně handicapovaných dětí. Zásahů, které mají 

velmi odlišné podoby (odlišnosti v kvalitě lektorů a jejich obeznámenosti s programem, 

odlišné časové dotace pro hodiny s programem atp.), a mají pouze jedno společné: jsou 

realizovány s využitím Instrumentálního obohacování. 
 

Zkušenost z námi realizovaného výzkumu a především pak studium původních 

Feuersteinových textů a publikací dosavadních evaluací IO nás vede ke konstatování, že 

prozatím pravděpodobně nebyla evaluace IO realizována. Žádná studie, bohužel ani námi 
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realizovaná, se totiž ve svých počátcích systematicky neobrací k cílům Instrumentálního 

obohacování, jak je předesílají jeho autoři (Feuerstein a kol. 1980, kap. 3.3.1. v tomto textu) a 

neusiluje s nimi pracovat pro formulaci výzkumných otázek nebo při volbě metodologických 

postupů (například kritéria ZZU nebo již zmíněné cíle IO). Obtíže s diagnostickou baterií, na 

které zde poukazujeme nebo které reflektují metaanalytické studie efektu IO podle našeho 

názoru odráží fakt, že evaluujeme Instrumentální obohacování s užitím testů, dotazníků, škál 

a metod administrace, které nemají žádnou nebo mají jen minimální vazbu na teoretické 

premisy IO. Z tohoto důvodu nemohou evaluovat, zda IO dělá to, co jeho autoři slibují. 

Efekty, které se daří prokazovat, podle našeho názoru dokládají spíše efekty zásahu do 

kurikula kulturně, sociálně nebo jinak znevýhodněných jedinců. Pro popis tohoto efektu však 

volíme proměnné a design výzkumu doslova „naslepo“ nebo v lepším případě s odkazem na 

nejasně podloženou představu oblastí, kde by tento zásah měl mít efekt. 
 

Pro příklad vyzdvihněme alespoň fakt, že naprostá většina evaluací kurikulárních 

změn IO pracuje pro jejich zmapování s tradičními psychometrickými postupy a testy- což je 

třeba ve vztahu k teoretickým východiskům programu hodnotit přinejmenším jako zarážející. 

Výsledky naší studie v oblastech tzv. kvalitativních analýz (ač mají výrazné limity) mohou 

být možná alespoň výchozím vodítkem pro cesty budoucího výzkumu v oblasti evaluace IO. 

Zcela jistě lze v tomto duchu ocenit i některé části studie Shayera a Beasleyové (1987). Lze 

dokonce sledovat izolované pokusy výzkumně pracovat s některými teoretickými východisky 

IO: například Arbitman –Smith a kol. již v roce 1982 (in Burden 1997) navrhli postupy pro 

evaluaci přemostění. Klein (např. 1999) se zase systematicky zabývá sledováním parametrů 

ZZU v interakcích dětí a rodičů, zaměřil se na proměny těchto parametrů v závislosti na věku 

dítěte a na situacích, kde se objevuje – což by nepochybně mohlo výrazně přispět ke 

specifikaci výzkumných otázek pro evaluaci IO. Zdá se tedy, že evaluace IO je slibnou ale 

bohužel dosud především metodologicky otevřenou výzkumnou otázkou. 
 

V diskusi volby vhodných nástrojů evaluace IO jsme se pokusili odlišit dvě roviny 

evaluace IO: rovinu evaluace IO jako takového a rovinu evaluace kurikulárních změn 

působených IO jako nástroje pro rozvoj dovedností myslet. Na tomto místě bychom rádi 

ještě více otevřeli diskusi ke druhé zmiňované oblasti. Zdá se, že klíčovou otázkou je zde 

volba vhodného designu takové evaluace. Po dlouholetých zkušenostech s evaluací 

Instrumentálního obohacování i dalších programů pro rozvoj dovedností myslet se k tomuto 

tématu velmi trefně vyjadřuje Robert Burden (Burden, Nichols 2000). V přímé souvislosti s 

Instrumentálním obohacováním a studiemi jeho efektu (viz kap. 3.5.3 v tomto textu) hovoří 
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nikoliv o evaluaci IO, ale o hledání způsobů „jak evaluovat vliv zásahů do kurikula, které 

představují programy pro rozvoj kognitivních dovedností“ (tamtéž, str. 294). Upozorňuje, že 

tradiční pre-a post-test design se ukazuje být ne příliš vhodný. 
 

S odkazem na díla klasiků britského výzkumu kutikulárních změn (zejména 

Stufflebeam 1968) pak navrhuje vlastní pojetí podoby evaluačních studií efektu programů pro 

rozvoj dovedností myslet, které by více reflektovalo výhody i nevýhody výzkumu reálného 

světa: „Attempts to measure effectiveness of educational innovations must take into account 

the specific contexts into which such innovations are introduced and the process by which 

intentions are transformed into action…..“ (tamtéž, str. 294). Zdůrazňuje pak, že pro evaluaci 

efektu programů pro rozvoj dovedností myslet při práci s běžnou ale i znevýhodněnou 

populací je třeba používat takové modely evaluace, které se dokáží uplatnit ve výzkumu 

reálného světa. Nové modely evaluace programů pro rozvoj dovedností myslet by měly umět 

pracovat se změnami podmínek v průběhu výzkumu, nepředvídanými událostmi a 

proměnnými (tamtéž). Společně s Marion Williamsovou navrhl Burden pro tyto potřeby tzv. 

SPARE evaluační model, který specifika výzkumu reálného světa zohledňuje. Při jeho 

vzniku přiznává Burden výrazný vliv modelu evaluace, který publikoval již v roce 1968 

Stufflebeam (blíže ke Stufflebeamovu modelu viz Málková, Májová in prep). SPARE je 

zkratkou tří slov označujících fáze evaluačního výzkumu …Setting – Plans – Actions – 

Results. SPARE model pracuje s opakováním uzavřených cyklů tvořených uvedenými fázemi 

tak, že celý proces tvoří jakousi spirálu. V průběhu jedné studie je možné a dokonce často 

žádoucí, aby se několikrát cyklus SPARE opakoval a jednotlivé cykly aby zakládaly revizi, 

resp. přípravu fází cyklu následujícího. Cyklus SPARE pak může být tvořen například těmito 

kroky na úrovni jednotlivých jeho fází: 
 

- S:vyčerpávající popis výzkumného prostředí, kde se má kurikulární změna 

realizovat  
 

- P: analýzy plánů a cílů, které aktéři studie ve vztahu ke sledované kurikulární 

změně sestavují (formulace výzkumných otázek); zahrnuje také volbu 

odpovídajících nástrojů pro sledování změn působených kurikulární změnou.  
 

- A:monitoring aktivit spojených s implementací dané kurikulární změny.  
 

- R: sledování výsledků předchozích fází v krátkodobých i dlouhodobých 

intervalech.  
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- E: sledování, zda se zamýšlená změna objevuje a zda se daří ji realizovat 

(detailní popis jednotlivých fází viz například Burden, Nichols (2000, str. 295-

296).  
 

Je důležité poznamenat, že SPARE usiluje pracovat s výsledky jakékoliv studie ve 

smyslu jejich další aplikace a rozpracování. První cyklus celé spirály tak může sloužit třeba 

„jen“ nalezení optimální cesty pro sledování efektu určitého zásahu do kurikula nebo 

dokonce specifikaci otázek, které má zamýšlená evaluační studie sledovat. Je to otevřený 

systém, jehož výhody se pravděpodobně mohou objevovat až v narůstajícím časovém 

horizontu s prodlužováním spirály. Na druhou stranu ale respektování cyklu SPARE zakládá 

možnost provazovat výsledky jednotlivých i třeba krátkodobých (tj. třeba jen jeden cyklus) a 

od sebe časově oddělených studií zaměřených na sledování efektu IO v určitém edukativním 

prostředí. Jasná struktura SPARE zakládá podle našeho názoru více příležitostí pro 

srovnávací nebo metaanalytické postupy hodnocení studií zaměřených na evaluaci jednoho 

typu kurikulární změny než jaké zakládá struktura pre- a post-testových evaluací. Každá z 

uvedených fází jednoho cyklu SPARE může odkazovat na témata, k nimž by se měla 

prezentace výsledků jednotlivých studií vyjadřovat. Nemožnost sledovat jasnou strukturu 

studií efektu IO pro potřeby jejich srovnávání identifikovali například i Savell a kol. a proto 

navrhli již dříve zmiňovaných 16 bodů, pro vylepšení metodologických postupů studií pro 

sledování efektů IO v praxi (kap. 3.5.4.). Je ovšem obtížné říci, do jaké míry může být tento 

výčet vyčerpávající a i dnes platný. SPARE je oproti tomu model dynamický a proto také 

podle našeho názoru vhodnějším východiskem pro další výzkumné počiny v oblasti sledování 

efektivity IO v jakémkoliv edukativním rámci a také pro realizaci rozhodnutí, zda s ním 

pracovat dle dovednostního nebo infuzního přístupu k výuce dovedností myslet. 
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5. Závěr 
 
 

Výzkum, který jsme v rámci projektu této disertační práce měli možnost realizovat, 

dokládá efekt implementace programu Instrumentálního obohacování Reuvena Feuersteina 

do kurikula sociálně a kulturně znevýhodněných dětí základní školy. Realizace tohoto 

projektu s sebou přinesla nejednu komplikaci a několik kompromisů, což ostatně bývá ve 

výzkumu reálného světa zvykem. Na druhou stranu, tyto obtíže nás v průběhu 

vyhodnocování a zpracování výsledků studie vedly k hlubší analýze teoretických východisek 

programu Instrumentálního obohacování a ke studiu zahraničních (anglicky psaných) 

publikací věnovaných evaluaci IO v rozličných edukativních kontextech. Závěr této 

disertační práce proto věnujeme čtyřem tématům, která se v návaznosti na systematické 

studium uvedených teoretických oblastí a v průběhu realizace tohoto výzkumného projektu 

otevřela. Pokusíme se také tato témata ukotvit ve vztahu k předmětu a cílům realizovaného 

výzkumu. 
 

Prvním velkým tématem jsou nepochybně teoretická východiska Instrumentálního 

obohacování. Tato práce se kladla za cíl prezentovat Instrumentální obohacování jako 

teoreticky velmi silně podložený intervenční program. Je zřejmé, že znalost historických 

okolností jeho vzniku a charakteru výzkumných studií, které jej vyvolaly, zakládá 

porozumění nejdůležitějším aspektům Feuersteinovy teorie strukturní kognitivní modifikace, 

tedy teoretického podkladu IO. Shrňme na tomto místě klíčové pojmy teorie strukturní 

kognitivní modifikovatelnosti jako: 
 

- Pojem modifikovatelnost, který vyjadřuje schopnost člověka adaptovat se i v 

proměnlivém okolním prostředí jako jeho základní charakteristiku.  
 

- Pojem zkušenosti zprostředkovaného učení, který hovoří o klíčovém významu 

druhých lidí, resp. charakteru kulturního a sociálního prostředí, pro vývoj  
 

struktury intelektu člověka. 
 
Některé aspekty Feuersteinova teoretického systému zcela určitě na své docenění ještě čekají. 

Například Feuersteinovo rozlišení kulturního handicapu a kulturní odlišnosti se nám jeví jako 

velmi inspirativní východisko pro uchopení jakékoliv intervence s kulturně znevýhodněnými 

jedinci a pro úvahy o příčinách obtížné adaptace některých jedinců v prostředí jakékoliv 

majoritní kultury. Pojem kognitivní mapy zase přináší inspiraci pro psychologickou 

diagnostiku nebo didaktiku běžných výukových předmětů. 
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Druhé velké téma, dovednosti myslet a otázky jejich výuky, představuje řekněme 

širší teoretické souvislosti Instrumentálního obohacování. V tomto textu jsme představili jen 

skutečně základní myšlenková východiska dovedností myslet. Usilovali jsme ukázat 

teoretické a společenskohistorické souvislosti zrodu pojmového rámce dovedností myslet a 

představit argumentaci, která stojí za odlišnými přístupy k výuce dovedností myslet. 

Struktura textu věnovaného dovednostem myslet se zde zcela podřizovala potřebám dalšího 

výkladu Instrumentálního obohacování a našeho výzkumu. To má pochopitelně vliv i na 

úroveň rozpracování tohoto nepochybně v současné zahraniční literatuře silně zastoupeného a 

stále více doceňovaného tématu. Domníváme se proto, že jeho představení může být pro 

českou odbornou literaturu přínosné a může také ukotvit některé „pionýrské“ české publikace 

k otázce dovedností myslet, na které pochopitelně v textu odkazujeme. Ve vztahu k 

výzkumnému projektu předkládané práce pojmový rámec dovedností myslet slouží jako 

nenahraditelný myšlenkový zdroj pro diskuse výsledků tohoto projektu – a to především v 

otázkách budoucího výzkumu a objasnění „rozporných“ či v mezích zvoleného 

metodologického rámce obtížně interpretovatelných dat. 
 

Třetí téma představuje most mezi oběma tématy dříve zmíněnými – obrací se k 

publikacím zkušeností z dosavadních výzkumných projektů evaluace IO a otevírá také 

prostor pro diskuse výsledků našeho výzkumu. Pokládáme za důležité na tomto místě 

zdůraznit, že zkušenost z našeho výzkumu vede k nutnosti rozlišovat dva druhy evaluace 

Instrumentálního obohacování: 
 

1. evaluaci IO jako takového, tj. jako intervenčního programu pro 

zbohacování kognitivních schopností dětí i dospělých a pro rozvoj nebo 

rozšiřování úrovně modifikovatelnosti člověka.  
 

2. evaluace  IO  jako  zásahu  do  kurikula  kulturně,  sociálně nebo jinak  
 

znevýhodněných, ale i zdravých, jedinců – tedy evaluace efektů tohoto 

zásahu. 
 
První druh evaluace (bod jedna) odhalujeme jako de facto neexistující, resp. v literatuře 

nesprávně označující evaluaci typu druhého. Druhý druh evaluace IO pak osvětlujeme jako 

doslova „čelící metodologické krizi“, která se vynořila v návaznosti na dosud realizované 

výzkumné projekty evaluace efektu IO v různých vzdělávacích kontextech. V této souvislosti 

pak nabízíme slibná teoretická východiska na úrovni změny designu evaluačních projektů. 

Domníváme se, že zkušenosti za našeho výzkumu a výsledky kvantitativních i kvalitativních 

analýz materiálů z naší studie mohou v této oblasti sloužit jako cenný zdroj inspirace pro 

další výzkum. 
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Poslední téma se otevírá jako oblast konkrétních výsledků naší studie. V nejširším 

slova smyslu a ve vztahu k formulovaným cílům naší studie (úvodní text kapitoly 4) se na 

tomto místě můžeme vyjadřovat k otázce výhod ale i limitů IO při práci s kulturně a sociálně 

znevýhodněnými dětmi v prostředí české školy. Výsledky našeho výzkumu dokládají četné 

pozitivní efekty IO, nejvýrazněji pak v oblasti verbálních schopností, kognitivních 

dovedností, na úrovni změny strategií řešení problémových situací a proměny učebního stylu 

dětí. Domníváme se, že IO může zcela určitě být velmi dobrou volbou pro intervence 

zaměřené na děti z kulturně odlišného prostředí nebo na dětí s četnými výukovými obtížemi. 

Zdá se však, že „ano“ programu Instrumentálního obohacování má četné „ale“, jejichž 

podcenění může mít za důsledek znehodnocení potencialit IO a tak také efektu celé 

intervence. Pokusíme se na tomto místě tato „ale“ zdůraznit. 
 

Zdá se, že Instrumentální obohacování ztrácí svou sílu, jestliže jej oddělujeme od jeho 

původních teoretických východisek a také od jeho „dvojčete“ – diagnostického materiálu LPAD. 

Co máme na mysli. Ukazuje se například, že velmi často více než žáci, kteří jsou původně cílem 

intervence z realizace této intervence profitují učitelé, tedy lektoři IO. Nechceme zde tvrdit, že IO 

by se mělo zaměřovat pouze na dospělé a sloužit pouze rozvoji didaktických kompetencí a 

osobnosti učitelů. Chceme tím poukázat na limit, který Instrumentální obohacování jako 

izolovaná jednotka má při práci se znevýhodněnou populací. Domníváme se, a zcela určitě by 

potvrzení této hypotézy vyžadovalo výzkumné zpracování, že učitelé zde reprezentují spíše 

kognitivně vyzrálé osobnosti bez výrazných percepčních obtíží nebo dokonce kognitivních 

deficitů. Trénink učitelů pro potřeby realizace intervenčních zásahů s IO pak může představovat 

oblast, ve které pracujeme s motivovanou
12

 a zdravou populací. Instrumentální obohacování pak 

víceméně pracuje na obohacení stávající kognitivní struktury (a téměř minimálně se dotýká 

prvních dvou cílů IO – viz kapitola 3.3.1.). Situace kulturně znevýhodněných dětí je ale velmi 

odlišná. V kontextu teoretických východisek IO a zejména zásad pro jeho implementaci je třeba 

konstatovat, že pracovat jen s Instrumentálním obohacováním je doslova „sázka do loterie“ 

úspěchu v oblasti nápravy školních obtíží kulturně a kognitivně znevýhodněných dětí. 

Připomeňme, že Feuerstein prezentuje IO jako velmi přizpůsobivý a tvárný materiál. Například 

výběr instrumentů z celého programu pro potřeby konkrétní intervence se má na straně dítěte řídit 

minimálně pečlivou diagnostikou kognitivních deficitů a potenciality učit se dítěte nebo skupiny 

dětí, se kterými budeme pracovat. Tato diagnostika je však velmi obtížná bez možnosti pracovat 

s již  

 
12

 Tedy převážně, vzpomeňme na tomto místě Blaggovu studii, kde autoři upozornili na 

problémy s implementací IO tzv. „shora“. 
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zmiňovaným „dvojčetem“ IO, LPAD – což v České republice bohužel dosud nemůžeme. V 

případě jakkoliv handicapované populace tak nutně čelíme pocitům nebo dokonce výzkumně 

podloženým faktům nízké efektivity IO. Ty jsou ovšem výsledkem kompromisu už na samém 

počátku realizace intervenčního programu čí spíše snahy dělat se znevýhodněnými dětmi 

„hodně věcí najednou“ (tedy naplňovat vše, co IO může). Je možné realizovat všechny cíle 

IO najednou? Pokud ne, tak v jakém sledu bychom je měli v intervenci zdůrazňovat? Je 

náprava kognitivních deficitů předpokladem probouzení úkolu vlastní, vnitřní motivace nebo 

je vnitřní motivace předpokladem k nápravě kognitivních obtíží? To nedokážeme říci. Tyto 

úvahy mohou vést, alespoň pro počáteční strukturu intervence s kulturně handicapovanými 

dětmi, k preferenci individuální aplikace IO. Z naší studie existují náznaky, že se daří 

kognitivní, zejména percepční, obtíže žáků překonávat lépe v individuálním kontaktu s 

lektorem. V individuální terapii se sice ztrácí obohacující vliv skupiny (diskuse při řešení 

úkolů v instrumentech nebo více zdrojů nápadů při promýšlení postupů pro řešení…), ale na 

druhou stranu tak lektor může snáze zacílit práci s programem na kognitivní deficity dítěte a 

tak třeba otevřít cestu intervenci ve skupině, která by pak mohla více adresovat 

metakognitivní operace, trénovat nově osvojené dovednosti a pracovat na jejich zvnitřnění. Je 

zřejmé, že nemůže existovat jedna odpověď na otázku „jak pracovat s IO u kulturně 

handicapovaných jedinců“. V odpovědi na tuto otázku můžeme zúročit různé části textu této 

práce. Nepochybně se tu můžeme držet návodu pro volbu přístupu k výuce dovedností myslet 

zmíněného v kapitole 2.3 a konstatovat, že volba konkrétní podoby intervence s IO by se 

měla řídit uváženou analýzou 
 

- cíle, ke kterému ve výuce dovedností myslet směřujeme,  
 

- výchozí struktury kognitivních deficitů a intelektu cílové populace,  
 

- organizačních  a  finančních  podmínek  edukativního  prostředí,  ve  
 

kterém se má intervence odehrávat. 
 

Nepochybně je důležité poznamenat, že proces implementace takového zásahu do 

kurikula by měl sledovat vhodný model evaluace (např. SPARE), aby bylo možné podobu 

intervence pružně přizpůsobovat aktuálním potřebám cílové populace a systematicky 

vyhodnocovat dosažené změny. Opakovaně, v různých fázích intervence, si však 

pravděpodobně budeme nuceni připomínat, že Feuerstein dává učitelům do rukou pouze 

nástroje (ve formě instrumentů IO a jistě i procedur LPAD) „mentální mapu“ a inspirující, 

ale nikoliv vyčerpávající návody, jak analyzovat a chápat proces učení s důrazem na všechny 

jeho části - dítě, učební materiály a učitele - ve vzájemných vztazích. Pak je IO skutečně jen 

potencialita pro další náročnou a tvůrčí práci učitele. 
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To, že Feuersteinův teoretický přístup a jeho aplikované formy představují 

potencialitu, určitou strukturu a nikoliv hotové obsahy, však také znamená „otevřenost“ této 

struktury aplikacím v mnoha oblastech vzdělávání i na poli vzdělávací politiky. 
 

Domníváme se, že teoretická východiska programu Instrumentálního obohacování 

jsou dosud nedoceněným zdrojem inspirací pro další výzkum přinejmenším v oblasti 

vývojové psychologie (např. vliv mediativních interakcí na vývoj kognitivních struktur 

dítěte) a psychologie kulturní (např. rozlišení pojmu kulturní handicap a kulturní odlišnost). 
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