
Tato rigorózní představuje, popisuje a diskutuje teoretická východiska programu Instrumentálního 

obohacování Reuvena Feuersteina a nabízí výsledky kvaliexperimentální studie efektivity tohoto 

programu jako nástroje rozvoje kognitivních funkcí kulturně a sociálně znevýhodněných dětí. 

Instrumentální obohacování bylo původně navrženo tak, aby mohlo sloužit jako nástroj reedukace a 

nápravy kognitivních deficitů kulturně odlišných dětí a dospělých v poválečné Izraeli. Dnes se tento 

program používá prakticky na celém světě v rámci různých vzdělávacích kontextů. V této práci 

představíme Instrumentální obohacování především jako součást široké skupiny výzkumů a poznatků 

z oblasti „dovedností myslet a učit se“ Empirická část práce prezentuje výsledky studie evaluace 

efektivity Instrumentálního obohacování jako nástroje pro zlepšení kognitivních schopností a 

dovedností myslet kulturně a sociálně znevýhodněných dětí v české základní škole ( dětí romských a 

dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí). Studie byla koncipována jako kvaziexperimentální, 

s důrazem na sledování rozdílů ve výkonech dětí  experimentální (trénink s užitím Instrumentálního 

obohacování) a kontrolní skupiny ve vybraných testech testové baterie administrované před a po 

intervenci s užitím Instrumentálního obohacování. Baterie testů sestávala z úloh zaměřených na 

hodnocení kognitivních schopností dětí, neverbální inteligence, školních znalostí a dovedností 

souvisejících se školním výkonem a dotazníku sebepojetí dítěte. V rámci výzkumu byly realizovány i 

kvalitativní analýzy odpovědí dětí z vybraných úloh testové baterie a deníku lektora programu 

Instrumentálního obohacování u experimentální skupiny ( skupiny s intervencí). Data od 

experimentální (N = 9, ve věku mezi 9 a 11), a kontrolní skupiny (N = 9) byla analyzována primárně za 

použití neparametrického testu Mann-Whitneyho. Analýzy odhalily statisticky významné rozdíly ve 

prospěch experimentální skupiny v testech plynulosti čtení a v úlohách zaměřených na kognitivní 

schopnosti (Rey Osterriethova figura). Významné efekty ve prospěch experimentální skupiny byly 

doloženy také v dalších testech kognitivních schopností a neverbální inteligence. Pozitivní efekt 

tréninku byl rovněž prokázán užitím kvalitativních analytických postupů jako popis  zlepšení chování 

dětí ve třídě a strategií řešení neznámých úloh. 

Diskuse výsledků výzkumu propojuje realizovanou  studii s výzkumy realizovanými v  Izraeli, 

Spojených státech amerických a ve Velké Británii.  


