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Abstrakt: 

V této práci ověřujme praktický přínos metody Škála využití kognitivních funkcí (ACFS) pro 

určení potenciálního kognitivního rozvoje předškolních dětí. V teoretické části se věnujeme 

specifikům předškolního období a vymezení pojmu dynamické diagnostiky typické svým 

formátem pretest-intervence-posttest. Blíže se seznamujeme s metodou ACFS a vlivem 

dospělého na proces zkušenosti zprostředkovaného učení, který je zásadní součástí 

intervenční fáze dynamické diagnostiky. V empirické části blíže popisujeme intervenční fázi 

využití dynamické diagnostiky a výzkumně prověřujeme možnosti metody ACFS 

diagnostikovat potenciál rozvoje kognitivních funkcí u předškoláků. Ze získaných výsledků 

vyplývá, že metoda ACFS dobře identifikuje potenciál rozvoje kognitivních funkcí 

testovaných dětí a poskytuje konkrétní efektivní návod pro další práci s dětmi. 

Klíčová slova: 

Předškolní období, dynamická diagnostika, zkušenost zprostředkovaného učení, metoda 

ACFS, kognitivní rozvoj dětí 
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Abstract: 

The aim of this thesis is to verify the practical utility of the Application of Cognitive 

Functions  Scale (ACFS) to determin cognitive development of pre-school children. The 

theoretical part looks into specifics of the pre-school period and introduces the precise 

meaning of dynamic assessment, which is typical by its format consisting of three phases: 

pre-test – intervention – post-test. This part outlines the ACFS method and the influence of an 

adult on the process of mediated learning experience, which is a vital part of the intervention 

phase of the dynamic assessment. The empirical part describes the use of dynamic assessment 

and examines the possibilities of the ACFS method to observe the potential of cognitive 

functions development of pre-school children. The results show that the ACFS method is 

well-adapted to identify the potential of cognitive functions development of children and it 

provides specific and efficient guidelines for further development of their cognitive skills. 

Keywords:  

pre-school period, dynamic assessment, mediated learning experience, ACSF method, 

cognitive development of children 

  



6 
 

Obsah: 

1.	   Úvod ................................................................................................................................... 9	  

TEORETICKÁ ČÁST .............................................................................................................. 10	  

2.	   Specifika vývoje kognitivních funkcí v předškolním období ........................................... 10	  

2.1 Specifika předškolního období ....................................................................................... 10	  

2.2 Kognitivní funkce v předškolním období ....................................................................... 12	  

2.3 Neurokognitivní vývoj v předškolním období ................................................................ 18	  

3.	   Dynamická diagnostika ..................................................................................................... 22	  

3.1 Vygotského sociokulturní teorie v kontextu dynamické diagnostiky ............................. 22	  

3.2 Přínos Feuersteina pro rozvoj dynamické diagnostiky ................................................... 24	  

4.	   Využití dynamické diagnostiky u předškolních dětí ......................................................... 33	  

5.	   Úloha dospělého v rámci zkušenosti zprostředkovaného učení ....................................... 43	  

EMPIRICKÁ ČÁST ................................................................................................................. 50	  

6.	   Výzkumný projekt a jeho cíle ........................................................................................... 50	  

7.	   Výzkumné otázky ............................................................................................................. 51	  

8.	   Popis výzkumného souboru .............................................................................................. 52	  

9.	   Metody .............................................................................................................................. 55	  

10.	   Průběh výzkumu ............................................................................................................ 60	  

11.	   Výsledky ........................................................................................................................ 62	  

12.	   Diskuze .......................................................................................................................... 68	  

13.	   Závěr .............................................................................................................................. 73	  

Seznam použité literatury ......................................................................................................... 74	  

Přílohy ....................................................................................................................................... 78	  

Příloha 1: Informovaný souhlas ............................................................................................ 78	  

Příloha 2: Vzor závěrečné zprávy ......................................................................................... 80	  

Příloha 3: Porovnání normálního rozložení vzorku z hlediska věku a kognitivní úrovně .... 82	  

Příloha 4: Ověření srovnatelnosti výsledků z hlediska pretestů obou skupin ....................... 84	  

Příloha 5: Porovnání pretestů a postestů u obou skupin ....................................................... 87	  



7 
 

Příloha 6: Porovnání rozdílů ve zlepšení experimentální oproti srovnávací skupině ........... 90	  

 

 
 
 

  



8 
 

Seznam zkratek: 

 

ACFS = Application of Cognitive Functions Scale, Škála využití kognitivních funkcí 

CBA = Curriculum Based Approach, na osnovách založený přístup 

CBDA = Curriculum Based Dynamic Assessment, na osnovách založené dynamické testování 

DA = Dynamic Assessment, dynamická testování 

K-ABC = Kaufmanova hodnotící baterie pro děti 

LPAD = Learning Propensity Assessment Device, Dynamické vyšetření učebního potenciálu 

MLE = Mediated Learning Experience, zkušenost zprostředkovaného učení  

MŠ = mateřská škola 
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1. Úvod 
„Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na jeden den, naučíš-li ho lovit, 

dáš mu potravu na celý život.“ 

~ čínské přísloví~ 
 

Doba, kdy učení znamenalo pouze pasivní přijímání informací a kdy děti bez 

porozumění jen následovaly autoritu dospělého se pomalu, ale jistě proměňuje na dobu, kdy 

se učitel stává průvodcem a zprostředkovatelem poznání, který dítěti pomáhá vyznat se a 

zorientovat v rozmanitém a zrychleném moderním světě. Vzdělávání možná již nebude 

synonymem pro proměnu lidských bytostí ve skladiště informací, ale spíše synonymem pro 

porozumění. Porozumění tomu, jak efektivně vyhledávat a rozpoznávat podstatné informace, 

dokázat je třídit, propojovat a přeměňovat na nové hodnoty. Zkrátka porozumění tomu, jak se 

vyznat ve světě. Společným výchozím předpokladem těchto schopností je dostatečná úroveň 

kognitivního rozvoje. 

V diplomové práci se zaměříme na možnosti rozvoje kognitivních funkcí u 

předškolních dětí metodou ACFS (Škála využití kognitivních funkcí). Budeme ověřovat 

praktický přínos metody ACFS pro určení potenciálu rozvoje kognitivních funkcí u 

předškolních dětí. Porovnáme experimentální a srovnávací skupinu dětí. S experimentální 

skupinou budeme provádět dynamické vyšetření kognitivních funkcí ve standardním formátu 

pretest-intervenci-posttest. Se srovnávací skupinou intervenční fáze probíhat nebude.  

V této práci budeme vycházet především z teoretických principů Feuersteinova 

konceptu zkušenosti zprostředkovaného učení, který Lidz využila a na jeho principech 

vytvořila konkrétní návod pro potřeby intervenční fáze své metody ACFS. V teoretické části 

práce se pokusíme předložit podstatné informace týkající se vývoje kognitivních funkcí v 

předškolním období, specifika dynamické diagnostiky a metody ACFS. Zároveň se budeme 

věnovat roli a významu dospělého v procesu sdílení zkušenosti zprostředkovaného učení. 

V empirické části práce se budeme zabývat praktickým uplatněním metody ACFS. 

Výzkumně ověříme, zda dokážeme pomocí této metody diagnostikovat potenciál rozvoje 

kognitivních funkcí dětí, s nimiž metodou pracujeme. U všech dětí budeme měřit míru 

zlepšení v posttestu vůči pretestu a porovnávat velikost rozdílu tohoto zlepšení u 

experimentální a srovnávací skupiny. Na závěr představíme výsledky výzkumu a budeme je 
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konfrontovat s předchozími studiemi věnovanými tomuto tématu. Upozorníme na limity 

provedeného výzkumu a další možnosti jeho směřování. 

TEORETICKÁ ČÁST 

2. Specifika vývoje kognitivních funkcí v předškolním období  

  Druhá kapitola je rozdělena na tři části Specifika předškolního období a Kognitivní 

vývoj v předškolním období a Neurokognitivní vývoj v předškolním období. Cílem kapitoly je 

přiblížit čtenáři charakteristiky předškolního období v širším kontextu. Zmapovat prostředí, ve 

kterém se předškolní dítě nachází, a vývojové úkoly, kterým v daném období čelí. Kapitola 

popisuje širšího rámec faktorů, které na dítě působí a ovlivňují jeho celkový vývoj z hlediska 

kognitivních a neurokognitivních funkcí. 

 2.1 Specifika předškolního období 

  V této kapitole definujeme předškolní období pro potřeby práce, to znamená 

s ohledem na souvislosti s kognitivním vývojem dítěte. Popíši, v jakém prostředí se dítě 

pohybuje, jaké základní činnosti vykonává a jaké specifické vývojové úkoly jsou typické pro 

jeho věk.  

  Ze společenského hlediska začíná předškolní období rozvojem vztahů mimo rodinu a 

končí dalším společensky významným krokem, kterým je nástup do školy. Předškolní období 

je často vnímané pouze jako příprava na školní léta, ale z kulturního i antropologického 

hlediska je zřejmé, že 4., 5. a 6. rok života byly významné, i když předškolní docházka 

neexistovala. Z biologie chování víme, že: „Další dítě se tedy narodilo, až když ono předchozí 

dobře běhalo, nepotřebovalo nosit, bylo už dost samostatné a přirozenou cestou vstupovalo do 

širšího rodinného (rodového, tlupového) společenství dospělých a druhých dětí.“ (Matějček, 

2003, s. 456). Vstup do mateřské školy, zdá se, odpovídá evolučním i vývojovým 

předpokladům dítěte.  

 Pojmem předškolní období myslíme, období v rozmezí od tří do šesti let dítěte, tedy 

„věk mateřské školy“. Do tří let udělají děti významný a viditelný pokrok 

v psychomotorickém vývoji. V předškolním období se zdokonalují jejich základní motorické 

dovednosti a rozvíjí se jemná motorika, vyvíjí se kresba, řeč a regulace vlastního chování.  

 Předškolní období je kritické pro rozvoj sociálních a kognitivních vlastností. V 

procesu socializace hrají významnou úlohu vrstevníci. Po 3. roce života většina dětí ráda 
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vyhledává přítomnost druhých dětí a paralelní hra se mění v hru společnou. Děti dokážou 

vzájemně spolupracovat. Přátelství a vzájemné souznění výrazně povznáší jejich sociální 

integritu, jelikož v mateřské škole může být dítě vystaveno konkurenci, nezájmu i přehlížení. 

Jedná se i období prvního milostného vzplanutí k osobě opačného pohlaví (Matějček, 2003). 

 Ke zdravému vývoji potřebuje dítě prostředí stálé a citově vřelé. Z hlediska 

biodromální psychologie je zřejmé, že okolnosti průběhu vývoje jedince se významně projeví 

nejen v následujícím vývojovém stádiu, ale především v jeho dospělém životě (Matějček, 

2003). Počátky emočního vývoje a sebepojetí se utváří již v batolecím věku. Děti vědí, že 

jsou děti a jaké mají pohlaví. V předškolním věku umí popsat, jak vypadají, co mají a nemají 

rády, a co jim patří. Sebevědomí předškoláků je nestabilní a velmi závislé na aktuální 

vztahové situaci (Langmeier, Krejčířová, 2006).  

  V souvislosti se zapojením dítěte do širší společnosti narůstá schopnost seberegulace a 

empatie. Narušení primárních vztahů může vést k nedostatečnému rozvinutí empatie i 

neschopnosti identifikovat vlastní emoce. V dospělosti takoví lidé často trpí 

psychosomatickými nemocemi (Langmeier, Krejčířová, 2006). 

  Hra je nejvýznamnější aktivitou předškolního období. Před nástupem do mateřské 

školy děti dospívají do stádia společné hry. Trénují si spolupráci, sebeorganizaci a skupinové 

role. Vzniká první vrstevnická rivalita (Langmeier, Krejčířová, 2006). Hra rozvíjí tvořivost a 

fantazii, významně ovlivňuje umělecké schopnosti. Porozumění sociální rolí, společným 

pravidlům i názorům druhých významně pomáhá symbolická hra, „hrajeme si na něco“.  

  Jednou z forem hry je i kresba. Tříleté dítě dovede nakreslit - napodobit různý směr 

čar i kruhové útvary nebo křížek. Čtyřleté dítě dovede nakreslit obrázek hlavonožce, ale není 

výjimečné, že začne kreslit psa a pak řekne, že je to vlastně medvěd. V pátém roce dovede 

nakreslit realističtější obrázek, který odpovídá jeho původnímu záměru, nebo napodobit 

trojúhelník. U šestiletých dětí se objevuje kresba mnohostranně vyspělejší s větším 

množstvím detailů (Matějček, 2003).  

  S narůstajícími poznatky a rozvíjející se kognicí se děti učí rozlišovat složitější emoce 

a regulovat emoční návaly. Je to období, kdy děti o svých pocitech spontánně hovoří. Vyvíjí 

se sebehodnocení, rozlišují vlastní úsilí a náhodu. Mezi třetím a pátým rokem pochopí, že 

stejná situace vyvolá u různých lidí různé emoce. Až v šesti letech si uvědomují, že výrazy 

pocitů nemusí odpovídat realitě (Langmeier, Krejčířová, 2006). Vývoj emocí je úzce 

propojený s kognitivním vývojem. 

Na vztah kognitivních funkcí a emocí se můžeme dívat z různých úhlů pohledu. 

Kognitivní funkce pomáhají porozumět situaci, a tím ovlivňují emocionální vnímání dané 
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situace. Například děti mezi čtvrtým a pátým rokem díky svým vzpomínkám na zažité situace 

chápou, že intenzita emocí se postupně snižuje. Až v osmi letech pochopí, jak mohou 

intenzitu emocí regulovat pomocí kognitivních strategií jako je například přenesení pozornosti 

nebo přehodnocení situace. Děti, které mají lépe rozvinuté své kognitivní schopnosti, lépe 

rozumí okolnostem souvisejícím s jejich emocemi a projevují je výrazněji než ostatní děti. 

Jsou také oblíbenější mezi vrstevníky (Pons, Rosnay, Cuisinier, 2010). 

Z opačného úhlu pohledu emoce mobilizují naši mysl k akci a jsou považovány za 

kompas, který vede naši kognici. Pro optimální kognitivní rozvoj je důležitá přiměřená míra 

emocionálního vybuzení, protože nadměrné vybuzení způsobuje úzkost a nízké vybuzení 

nezájem.  Emoce poskytují energii k aktivaci nebo inhibici našeho kognitivního rozvoje. 

Přímo ovlivňují pozornost, paměť a kreativitu (Pons, Rosnay, Cuisinier, 2010).  

 2.2 Kognitivní funkce v předškolním období 
  Cílem této kapitoly je popsat utváření základních kognitivních funkcí u předškolního 

dítěte, připomenout Piagetovu teorii kognitivního vývoje a Vygotského teorii zóny 

proximálního vývoje, porovnat odlišnosti jejich teorií a doplnit je o komentáře z pohledu 

současných vědeckých poznatků. 

  Kognitivní vývoj se snaží o uchopení změn v myšlení v průběhu života, k nimž 

dochází pomocí fyziologického dozrávání i získáváním zkušeností - učením. K vývojovým 

změnám dochází v interakci mezi zráním (vrozené vlohy) a učením (získané dovednosti). 

S přibývajícími léty si lidé vytváří složitější vazby mezi učením a chováním. Důkladněji 

zpracovávají informace, které se nabalují na stále vzrůstající vědomosti a dovednosti. Buduje 

se flexibilita ve využívání informací a strategií (Sternberg, 2002). Jedním z důležitých aspektů 

kognitivního vývoje je pozornost, která určuje objekty, které vstoupí do našeho vědomí, proto 

je zásadní pro učení a rozvoj kognitivních funkcí. Mozkové funkce a pozornost se vzájemně 

ovlivňují. Během našeho vývoje jsme stále lépe schopni vůlí ovlivňovat, čemu budeme 

věnovat pozornost. Pozornost však nejsme schopni nikdy zcela dostat pod volní kontrolu 

(Herman, Tjus, Strid, 2010). 

  Podle Piagetovy teorie rozdělujeme kognitivní vývoj na čtyři stádia: senzomotorické 

stádium, předoperační stádium, stádium konkrétních operací a stádium formálních operací 

(Piaget, Inhelderová, 2010). V senzomotorickém stádiu trvajícím zhruba do dvou let se 

rozvíjí především smysly a motorika dětí, což je silně propojeno s vývojem mozku. Formuje 

se vědomí stálosti objektu a vytváří se první mentální reprezentace. 
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  V předoperačním stádiu kognitivního vývoje se dítě zdokonaluje v používání 

mentálních reprezentací a verbální komunikace.  Schopnost pracovat s mentálními 

reprezentacemi předchází schopnosti pracovat s verbálními pojmy. Jelikož je tento proces 

náročný, děti si pomáhají tzv. centrací – vyberou si pouze jeden velmi nápadný rys 

z komplikovaného objektu nebo děje. Důsledkem velké expanze při zkoumání podnětů 

z okolí a jazykových pojmů, se v tomto období velmi rozvíjí řeč. Tomuto stádiu se budeme 

věnovat podrobněji v dalších odstavcích, protože se nejvíce překrývá se naší cílovou 

skupinou. V následujícím stádiu konkrétních operací se děti učí mentálně zacházet 

s vnitřními reprezentacemi. Dítě opouští centraci a na konci konkrétních operací pochopí 

reverzibilitu – proces může fungovat i opačně, což vede například k logickému odvození 

stejného množství látky v tvarově různých nádobách. Ve stádiu formálních operací je dítě 

schopné abstraktního uvažování (Piaget, Inhlederová 2010, Sternberg, 2002). 

  V předoperačním stádiu se objevuje nástup sémiotické funkce, schopnosti 

představit si předmět, který není přítomný, což je spojené s několika aktivitami. Nejprve se 

projevuje oddálenou nápodobou. Nápodobou představy, která není bezprostředně viditelná ani 

nějak zvnějšku evokovaná (Piaget, 2010). Začínají vznikat představy. Objevuje se i 

symbolická hra, hra „na něco“. Kresba je v tomto období přechodem mezi hrou a představou 

a nakonec se objevuje zvnitřnění a obrazná představa, která ještě v senzomotorickém období 

neexistuje. Utvářející se představy se odráží i ve vznikající řeči. Napodobování 

v senzomotorickém stádiu je zásadní pro rozvoj symbolických funkcí. Hra i kresba výrazně 

podporují rozvoj mentálních představ (Piaget, 2010). 

  V období symbolické hry, dítě ještě nechápe dobře pravidla. Zatímco nápodoba je 

akomodací na vnější prostředí, symbolická hra je asimilací, podřízení „já“. Herní symbolika 

může u dětí plnit funkci podobnou jako vnitřní řeč u dospělých (Piaget, 2010). 

V předoperačním stádiu rozlišujeme dva typy představ - anticipační a reprodukční. 

Reprodukční představy vznikají na základě již známých jevů. (Pro ilustraci, v experimentech 

se ukázalo, že děti, které si představují, že je v krabici ježibaba, jsou méně ochotné do krabice 

strčit prst, než pokud si představují, že je tam princezna).  Anticipační představy používáme 

pro pohyb a změny. V předoperačním období se u dětí objevují pouze reprodukční statické 

představy a asimilační se vyskytují až ve stádiu formálních operací okolo 7 až 8 let 

(Langmeier, Krejčířová, 2006). 

  Okolo čtvrtého roku života dochází podle Piagetova dělení v rámci předoperačního 

stádia k přechodu z předpojmového symbolického období do období názorového 

intuitivního myšlení. Usuzování je vázané na vnímané nebo představované objekty, ale 
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probíhá v celostních pojmech. Ve svých myšlenkových operacích je dítě velmi silně vázané 

na názor, nicméně v předchozím období ještě nebylo ani úsudku schopné (Piaget 1999).  

  Předoperačního myšlení je egocentrické (veškerá činnost je vázaná na osobu dítěte - 

schovávání se pomocí zakrývání očí), antropomorfní (polidšťuje předměty, - „stůl zlobí“), 

magické (mění si realitu dle vlastního přání- „už prší, protože jsme doma“), artificialistické 

(vše se samo dělá). Ve čtyřech letech ví, že reálné a představované věci mají odlišné 

vlastnosti, a pokud si chce hrát na něco, musí si to nejprve představit (Piaget, 1999). 

  V předškolním období se u dětí vyvíjí svědomí. Děje se to pomocí internalizace 

rodičovských příkazů. Z toho důvodu vývoj svědomí úzce souvisí s vztahem dítěte k rodičům 

a možnosti přijetí a zvnitřnění jejich příkazů dítětem (Langmeier, Krejčířová, 2006).  

  Paměť je postupně se rozšiřujícím schématem (Piaget, Inhelderová 2010). Struktura 

paměti odpovídá úrovni dítěte. Období rozvoje symbolické funkce odpovídá období rozvoje 

řeči, proto se toto období také nazývá obdobím sémiotického myšlení. Pracovní paměť patří 

mezi řídící funkce, které mají významný vliv na lidské chování. Pracovní paměť může být 

zlepšená tréninkem (Thorell, Lindquist, Nutley, Bohlin, Klingberg, 2009). 

  Podobně důležitou roli v rámci řídících funkcí má i schopnost potlačení impulzů. 

Výzkum zaměřený na vizuálně prostorovou pracovní paměť a potlačení impulzů ukázal, že 

děti, které se účastnily tréninku pracovní paměti, se výrazně zlepšily v jednotlivých úkolech a 

v míře pozornosti. Děti trénované v potlačení impulzů se také signifikantně zlepšily vzhledem 

k úkolům, ale nikoli vzhledem ke kontrolní skupině. Ukázalo se, že paměť byla zlepšena, ale 

schopnost potlačení impulzů nebyla zlepšena ani jedním z typů intervence (Thorell, 

Lindquist, Nutley, Bohlin, Klingberg, 2009). 

  Na jazyk lze pohlížet jako na soubor poznávacích nástrojů. Verbální myšlení není 

vázané na své bezprostřední okolní, takže může probíhat rychleji než okolní dění. Umožňuje 

tvořit komplexní představy celku nejen postupy krok za krokem. Existuje významná korelace 

mezi užíváním jazyka a způsobem myšlení (Piaget, Inhelderová 2010). Například pokud děti 

porovnávají předměty, „tenhle je malý, tenhle je velký“, znamená to, že se nachází v 

předoperačním stádiu bez zachování vratností a kompenzací. Pokud děti porovnávají 

vektorově jako „menší, větší, kratší než druhý“, uvažují již v souvislostech - ve dvou 

dimenzích. „Jazyk není zdrojem logiky, ale je naopak logikou strukturován. Jinými slovy: 

kořeny logiky je třeba hledat v obecné koordinaci činností (včetně slovního jednání, a to už na 

senzomotorické úrovni“ (Piaget, 2010, s. 83). Postupné zdokonalování kognitivních schémat 

strukturuje myšlení a umožňuje matematicko-logické operace.  
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Symbolické myšlení je u dětí mezi 2. – 4. rokem vázané na předpojmové uvažování. 

Nerozlišují individuálnosti a jednotlivosti. Propojují předpojmy s prvními slovními znaky. 

Nerozlišují, zda je kytička na obrázku stejná jako kytička venku, nerozlišují kategorie všichni 

a někteří. „Myslí si, že hora opravdu mění tvar, když ji sleduje na procházce (stejně jako ho 

dříve měnila láhev za rotace), a že slimák se znovu objevuje v různých místech“ (Piaget, 

1999, s. 109). Piaget si myslel, že předškolní děti nedokážou rozlišit např. psa od jeho 

mentální reprezentace. Harris a kolegové ověřili, že už tříleté děti dokážou správně 

rozhodnout, zda se jedná o skutečného psa nebo jeho mentální reprezentaci (podle Wellmana, 

2004). 

  Schéma tedy není ani logickým pojmem ani senzomotorickým schématem činnosti. Je 

zároveň konkrétním mentálním obrazem i slovem. Myšlení probíhá pomocí transdukce, tj. 

dedukce založená na základě bezprostředních analogií. Transdukce je zatím nedostatečná při 

zobecňování a děti v této úrovni nedokážou provádět zvratné jevy (Piaget, Inhelderová, 

2010). Termín kategorizace v moderních kognitivních vědách značí rozpoznání a rozlišení 

odlišných prvků subjektu jako zástupců nějaké kategorie založené na schématu, konceptu – 

vnitřní reprezentaci tohoto subjektu (barva, tvar, atd.). Kategorizace umožňuje snížit množství 

odlišností ve fyzickém světě, představuje organizovaný sklad pro uchovávání a vybavování 

vzpomínek a schopnost adekvátně reagovat na nepřeberné množství situací, s nimiž se dítě 

ještě nesetkalo (Quinn, 2004).  

  Hull zkoumal utváření kategorií u dětí. Podle něj vzniká mentální reprezentace 

kategorie opakovaným označením odlišných subjektů stejným jménem. Leach zase tvrdí, že 

malé dítě vnímá své fyzické a sociální prostředí jako kontinum a kategorizaci se učí od 

rodičů. Rosch zastává  názor, že kategorizace vzniká propojením stejných rysů různých 

předmětů. Základní kategorizace na úrovni rozpoznání, např. že dvě různá letadla patří do 

kategorie letadel, vzniká již ve třetím roce života. Nadřazené kategorie, např. že auto, letadlo 

a jsou dopravní prostředky, se vyvíjí až později (podle Quinn, 2010). 

  Významnou úlohu v rozvoji dětského symbolického myšlení nese předstírání -  hra 

„na něco.“ Předstírání (Lillard, 2004) je raným příkladem dětského symbolismu, který má 

významnou úlohu v reprezentaci zkušeností. Předstírání má důležitou úlohu pro vývoj  

kognitivní funkcí a porozumění myšlení druhých. Umožňuje porozumět cílům a záměrům 

ostatních lidí. Napomáhá rozlišení předstírané a skutečné situace, a tím rozvoji hypotetického 

myšlení. Předstírané aktivity zaměřené na objekty se objevují okolo druhého roku. Předstírání 

zaměřené na chování ostatních druhých lidí, „hrajeme si na maminku a tatínka“, se objevuje 

mezi třetím a čtvrtým rokem života (Lillard, 2004).  
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Podle DeLoacheho je unikátním aspektem symbolické (předstírané) hry porozumění 

duální reprezentaci objektů. Někdy jsou skutečně tím, čím jsou, a jindy zase něčím úplně 

jiným. Duální reprezentace závisí na schopnosti udržet dvě aktivní reprezentace jednoho 

objektu zároveň, což vyžaduje dostatečnou kapacitu pracovní paměti, která zraje v  

předškolním věku (DeLoache, 2004). 

Okolo čtyř let dítě začne dítě jednoduše experimentovat a získávat jasné informace. 

Typickým příkladem názorného myšlení, které nepodléhá korekci vstupních informací, je 

pokus s korálky. Dítě vidí, že množství korálků se nezmění, ale tvrdí, že ano, protože v užší 

skleničce dosahují korálky výš. Dítě nevnímá děj jako celek. Příčinou jeho špatné odpovědi je 

prelogický schematismus, nepropojí si obě části děje - obě schémata. Zachování množství 

pochopí, až když přestane schematizovat a obě operace propojí (Piaget, Inhelderová, 2010).   

Mezi čtvrtým a pátým rokem si děti ještě neuvědomují souvislosti různých jevů (např. 

v červené řadě je 6 kostek, ale do modré řady jich 6 nedá, raději je roztáhne). Budování 

vztahů mezi sledovanými fenomény se objevuje až mezi 5. a 6. rokem. Děti zatím nechápou 

nadřazené pojmy, např. všechny kostky jsou dřevěné, je víc modrých nebo dřevěných? 

(Piaget, Inhelderová, 2010). Děti v období názorového myšlení nedokážou sestavit řadu 

kostek od nejmenší po největší, protože porovnávají vždy dvě a až ve stádiu operací je 

napadne hledat kostku nejmenší a pak druhou nejmenší atd. Ještě nechápou rotaci a nemají 

utvořený pojem společného času. Názorné myšlení se postupně vyvíjí od vztahu subjektu k 

viděnému jevu až do stavu operací (Piaget, 1999).  

  Výzkum na využívání analogického myšlení ukazuje, že porozumění symbolickému 

systému vyžaduje schopnost detekovat vztahy.  Předpokládáme, že pokud tří až čtyřleté děti 

porozumí jednoduchému znakovému systému, projeví se u nich spontánní tendence vytvářet 

lineární vztahy objektů v prostoru (Goswami, 2004). Porozumět  abstraktnímu symbolickému 

systému předpokládá převedení časových elementů a vztahů do prostorových elementů a 

vztahů (DeLoache, 2004). 

DeLoache s kolegou také zkoumali, jak u dětí posílit úspěšný přenos mezi dvěma 

informacemi. Ukázalo se, že porozumění jednoduchému symbolickému vztahu, pomáhá 

dětem rozpoznat složitější symbolický vztah, který by za normálních okolností ve svém věku 

nerozpoznaly (DeLoache, 2004). Koerber a Sodian zkoumali schopnost dětí předvádět 

časové vztahy do prostorových. Vývojový posun byl pozorován u dětí mezi třetím a čtvrtým 

rokem života. Podle Koebera a Sodiana jsou výsledky v souladu s výzkumem Tverskyho a 

kolegů, že výkon pětiletých dětí je na úrovni dospělého a není u nich rozpoznatelný posun, a 

s výsledky DeLoacheho, že čtyřleté děti mají lepší výkon u abstraktních než ikonických 
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úkolů, které vyžadují dvojí operování s reprezentací. Nejprve převedení ikonického úkolu na 

abstraktní a poté zpět (Koerber, Sodian, 2008). Pomocí představování si vztahů a jednotlivých 

pokusů se dítě postupně dostává ze stádia názorného myšlení (4-7let) do stádia konkrétních 

operací (Piaget, Inhelderová, 2010). 

  V souvislosti s Piagetovou teorií je potřeba uvést nepřesnosti v této teorii, které 

jsou již dnes výzkumně doložené. Zrání nemá významnější vliv než učení (Piaget, 1999, 

Piaget, Inhelderová 2010). Výkony dětí závisí na okolním socioekonomickém zázemí a 

podnětnosti prostředí. Vedle nedostatků v indukci a dedukci u malých dětí Piaget neuvažoval 

o porozumění zadání úlohy, kapacitě pracovní paměti, omezené motorické koordinaci. 

Nesoustředil se na zaznamenávání sledu vývojových kroků, nýbrž na věk, který může být 

vzhledem k výše řečenému zavádějící (Sternberg, 2002). 

  Následující část bude věnována řeči v kontextu myšlení. U tříletých dětí se v řeči 

vyskytují nepřesné hlásky, špatná výslovnost, jednoduché věty i hypotetická souvětí. Celkově 

vzrůstá zájem o pohádky, říkanky i písničky. Děti v předškolním věku jsou schopné řídit 

vlastní chování podle slovních instrukcí, v pátém a šestém roce již i podle své „vnitřní řeči“. 

S rozvojem řeči souvisí i velký nárůst poznatků o světě v předškolním období (Matějček, 

2010).  

  Vývoj řeči můžeme podle Piagety rozdělit na čtyři základní stádia (Piaget, 1999). 

První se nazývá „primitivní“, a je spojené s předřečovým myšlením. Další stádium se nazývá 

stádiem „naivní psychologie“ a zřetelně se projevuje výrazným řečovým rozvojem dítěte 

spojeným zejména s označováním fyzických aktivit těla a fyzikálních vlastností předmětů 

v jeho okolí. Dítě se učí syntaxi jazyka, dříve než syntaxi myšlení, což prokázaly Piagetovy 

výzkumy (Piaget, 1999). Následuje období „vnějšího znaku“, kdy dítě řeší s pomocí 

vizualizace vnitřní psychickou úlohu např. počítání na prstech. Tomuto období odpovídá 

podle Piageta egocentrická řeč (Piaget, 1999). Čtvrtým a posledním obdobím je období 

„vrůstání“, kdy vnější znaky přechází dovnitř a vznikají vnitřní znaky a vztahy mezi nimi, 

což někdy nazýváme logickou pamětí. V dospělosti se myšlení a řeč prolínají pouze v oblasti 

verbálního myšlení (Vygotskij, 2004). 

  Vnitřní řeč je z psychologického hlediska vnímaná jako nástroj myšlení. Vygotskij 

nesouhlasil s Piagetovým tvrzením, že egocentrická řeč je přechodem od vnější řeči k vnitřní 

řeči. Vztah vývoje řeči a myšlení je podle něj nerovnoměrný a neparalelní. Jejich genetický 

původ je zcela odlišný (Vygotskij, 2004). 

  Vygotskij zastával názor, že učení podporuje a vytváří psychický vývoj. Za vhodné 

považoval pouze učení, které je krok napřed před reálným vývojem. Podle Vygotského může 
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být „zóna nejbližšího vývoje chápaná jako období, kdy se dítě blíží k nové vývojové etapě, ale 

ještě ji nedosáhlo, avšak za určitých podmínek (zejm. za pomoci dospělého) ji může dosáhnout 

snadněji, než by tomu bylo při spontánním vývoji“ (Vygotskij, 2004, s. 72). Rozlišujeme zde 

úroveň aktuálního vývoje a úroveň potenciálního vývoje, tedy vývoje obohaceného oporou.  

  Vygotskij oproti Piagetovi tvrdil, že kognitivní vývoj probíhá hlavně zvnějšku dovnitř 

prostřednictvím internalizace, vstřebáváním znalostí z kontextu. Vygotskij při své práci 

vycházel z chybných odpovědí dětí. Nepokračoval k dalším úkolům, jak je to typické pro 

statický testovací přístup. Pokud dítě udělalo chybu, následoval odstupňovaný sled rad 

experimentátora, které mají usnadnit splnění úkolu, jak je příznačné pro dynamický přístup 

testování (Sternberg, 2002). Na kognitivní vývoj lze pohlížet z hlediska teorie kompetence, 

tzn. jaký je náš nejlepší možný výsledek v daném věku nebo z hlediska teorie výkonů, co 

běžně děláme v každodenním životě v různém věku (Sternberg, 2002). 

  Vygotského přístup je vedle Feuersteinovy teorie kognitivní modifikovatelnosti jednou 

ze zásadních teorií, která poskytuje východiska dynamického přístupu k testování (Kozulin, 

2003). Oběma teoriím a jejich praktickému vyústění se budeme blíže věnovat ve třetí kapitole 

Dynamická diagnostika kognitivních funkcí. 

  2.3 Neurokognitivní vývoj v předškolním období 
  Kapitola neurokognitivní vývoj je zde zařazena ze dvou důvodů. Prvním je, že 

v průběhu předškolního období dochází k obrovskému vývoji mozku. Druhý důvodem je, že 

aktuální neuropsychologické výzkumy silně podporují myšlenky Vygotského, Feuersteina a 

dalších, o zásadním vlivu kultury, společnosti a emocí na kognitivní rozvoj. Cílem této části 

je stručně seznámit s vývojovými změnami odehrávajícími se na úrovni mozku v procesu 

zrání a učení.  

Z hlediska neurovědeckého výzkumu 90 % všech nervových spojení v mozku 

vznikne do šesti let, což se překrývá s kritickou fází pro řečový vývoj dětí. Jedná se o období 

největší neuroplasticity mozku. Po narození je vyvinutý jen mozkový kmen, pak probíhá 

subkortikální vývoj mozku, který značně ovlivňuje naše budoucí kognitivní schopnosti 

(Sternberg, 2002). 

Od dvou let se výrazně rozvíjí prefrontální lalok a následně i exekutivní a 

metakognitivní funkce. Exekutivní (řídící) funkce jsou podmínkou pro úspěšnou adaptaci do 

společnosti a kultury. Z neurologického pohledu je pro dobré fungování exekutivních funkcí 

nutná dobrá kvalita mozkové hmoty. Kvalita mozkové hmoty určuje kvalitu propojení 
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mozkového kmene, limbického systému a mezimozku a s tím související přenos informací 

mezi pozorností emocemi a chováním (Lidz, 2003).   

V pravé hemisféře se projevují nepřetržité spojité změny související s věkem. Oproti 

tomu levá hemisféra vykazuje v některých obdobích života prudké nekontinuální posuny. 

Vývoj v pravé a levé hemisféře se dle EEG střídá v závislosti na daném vývojovém období. 

Během života se mozkové spoje stále specifikují a narůstají, zatímco mozková hmota pomalu 

ubývá. V populaci se zároveň objevuje tzv. Flynnův efekt, mladší generace vykazuje lepší 

kognitivní výsledky než generace předchozí (Sternberg, 2002). Výzkumy a poznatky, které 

jsou v oblasti neuropsychologie prováděné na dospělých, nejsou platné pro děti pod 5 let, 

právě kvůli jejich vysoké mozkové plasticitě (Sternberg, 2002). 

Pro představu stručně podle Lidz uvádíme, jak Lurija rozdělil mozek na tři funkční 

celky. První zahrnuje regulaci hlasu, chůzi a mentální stavy, druhý analyzuje a ukládá 

informace a třetí reguluje a vyhodnocuje mentální aktivity. První oblast se nalézá 

v mozkovém kmeni a mezimozku. Druhá oblast zodpovídá za zrak a sluch a nachází se 

v parietálních, temporálních a okcipitálních lalocích a v části mozkové kůry. Tato oblast se 

zásadně rozvíjí mezi 2. – 5. rokem. Třetí část je frontální a prefrontální mozková kůra, která 

se rozvíjí ve čtvrtém roce života. Prefrontální lalok je zásadní pro rozvoj exekutivních funkcí 

v mozku. Na Lurijově popisu mozku je založený např. test NEPSY = A Developmental 

Neuropsychological Assessment pro děti od 3 do 12 let (podle Lidz,2003).  

  Dětský mozek a kognitivní vývoj je možné měnit pomocí zkušenosti učení. O 

propojení vývoje kognice, emocí a neurologie mozku víme zatím jen málo. Z části pro 

nedostatek metod, které propojují učení, vývoj a neuropsychologii, z části pro nedostatek 

mezioborové komunikace. Nedávný výzkum dvou adolescentů, kteří přišli o celou jednu 

hemisféru (Nico nemá pravou hemisféru a Brooke levou), potvrzuje mnohé 

neuropsychologické předpoklady o neuroplasticitě mozku. Nico a Brooke, pozitivně 

podpořeni svými učiteli, odkrývali a využívali své kompenzační mechanismy, pro fungování 

bez jedné mozkové hemisféry, což jim umožnilo se dostat na nevídanou úroveň fungování 

vzhledem ke zbylé části mozku (Immordino-Yang, 2007). 

 Z výzkumu jejích kazuistik vyplývá: 

Ø Adaptivní mechanismy nejsou limitované kognicí, ale spíše emocemi. 

Ø Cestou vyřešení náročného problému není se mu přizpůsobit, ale využít 

zbylé síly a přizpůsobit si problém jeho na něco, co již dokážu. Emocionální 

schopnosti hrají zásadní organizační roli v procesu přizpůsobení. 
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Ø Rozvoj mozku musí být brán jako aktivní proces, ve kterém se nejedná o 

pouhé přizpůsobení se běžným zkušenostem, ale aktivní zapojení zkušeností 

do předchozích znalostí a již utvořených neurokognitivních schémat. 

Ø Výsledky výzkumu zdůrazňují nutnost aktivní role dítěte nebo studenta při 

procesu učení a zásadní organizační roli emocí při vývoji mozku (Immordino-

Yang, 2007). 

  Procesy interakce a internalizace nám umožňují jednat ve světě. Aktivity spojené 

s vnímáním a jednáním se převádí do oblastí mozku zodpovědných za smyslové asociace a 

plánovité chování. Tyto oblasti mozku bývají popisovány jako oblast zrcadlových neuronů. 

Jedná se o části mozku, které odráží aktuálně prováděné záměrné činnosti (Imordinno-Yang, 

2008). Zvnitřnění cílů a chování druhého člověka nastává v kulturou ovlivněné mysli a odráží 

se v síle nebo slabosti neurobiologických aktivit mozku. Sociální a kulturní faktory 

způsobující neurobiologickou aktivitu a ovlivňující neurologickou síť. Tato spojení jsou 

označována jako „smoke around the mirrors“ - mlha okolo zrcadlových neuronů. Mlhou je 

myšlený vliv kulturně a společensky získaných neurokognitivních schémat na utváření rozsah 

a sílu nových neurobiologických aktivit probíhajících v rámci aktuální činnosti zrcadlových 

neuronů (Imordinno-Yang, 2008).  

  Neurobiologie nabízí, že proces propojování smyslových a behaviorálních 

reprezentací v mozkové formy je hlavní součástí učení a paměti.  Konzistentní záměrné 

myšlenky, plány a chování mohou znovu aktivovat a měnit vytvořenou neuronovou síť. 

Zrcadlové neurony umožňují na základní úrovni internalizaci cílů jednání druhé osoby včetně 

jejího emočního stavu. Zprostředkovaná zkušenost pocitů umožňuje empatii. Experimenty 

Imordino-Yang s primáty potvrdily, že při učení nápodobou se ukázala zvýšená aktivita 

zrcadlových neuronů (Imordinno-Yang, 2008). Pokud opice jen viděly, jak někdo něco dělá, 

zvýšená aktivita zrcadlových neuronů se neprokázala. U lidí ovšem experimenty potvrdily 

zvýšenou aktivitu zrcadlových neuronů i při pouhém sledování záměrného druhé osoby. 

Aktivita zrcadlových neuronů se u lidí neprokázala v případě, že jejich chování nebylo 

záměrné (Imordinno-Yang, 2008). Pokud pozorovatel nepochopil záměr, nic se nestalo. 

Z toho vyplývá, zásadní potřeba sdílet svůj záměr   během procesu učení, zejména když jsem 

v roli učitele, rodiče či zprostředkovatel. Složitý mozek se nemůže vyvinout odděleně od 

organismů, které ho záměrně regulují.  

  Neurologické potvrzení, zásadního významu emocí v procesu učení přinesli pacienti 

s poraněním části ventromediálného prefrontálního laloku. Tato část mozku umožňuje 

sociální učení. Pacienti nebyli schopní se učit ze svých chyb, nechápali sociální konvence a 
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etická pravidla, nepomáhali ostatním a činili rozhodnutí, která byla nevýhodná pro ně samé i 

pro ostatní. Zdálo by se, že nebyli schopni činit racionální rozhodnutí. Ve skutečnosti však 

pacienti měli dostatek znalostí, přístup k nim i neporušenou logickou argumentaci, ale neměli 

přístup ke svým emocím. Emoce jsou základní formou rozhodovacího procesu. Emoce 

umožňují zorientovat se v širším kontextu situace a zprostředkovávají nám mnoho významů 

potřebných pro adekvátní racionální rozhodnutí (Immordino-Yang, Damasio, 2008). 

   Vysoce rozvinuté porozumění emocím vytváří sociální kreativitu. Můžeme ji nazvat 

etikou nebo morálkou. Závisí na vývoji prefrontálních částí mozku, ke kterému dochází také 

v předškolním období (Immordino-Yang, Damasio, 2008). Obecně problémem vzdělávání je 

oddělení racionálních funkcí a emocí a minimalizace emocionálních reakcí při učení.  

  Existují dva typy emocionálních reakcí A) reaktivní – automatické, rychlá odpověď 

na stimul (ty zajišťuje amygdala, hypocampus a mozkový kmen), B) záměrné – vyžadují 

úsilí, jsou pomalejší více citlivé na kontext a strategii (řízené frontální a prefrontální 

mozkovou kůrou. V procesu regulace se snižuje nežádoucí stav emocí skrze plánování a 

přehodnocení. Záměrná kontrola nemusí být nutně vědomá, ale je záměrná a předpokládá 

zapojení exekutivních funkcí. Regulace není jednoduchým procesem. Skládá se z vědomého 

rozhodnutí odklonit pozornost od objektu vyrušení, řešit problém nebo hledat podporu u 

druhých, což vyžaduje koordinaci mezi reaktivní a záměrnou regulací. Záměrná regulace se 

vyvíjí mezi 2. – 3. rokem dítěte. Pozdější vývoj této funkce závisí na stimulaci - neustálém 

proudu aktivit, který propojuje kognici a emoce v každém momentu. Ve třech letech je již dítě 

schopné kontrolovat impulsy (Woltering, Lewis, 2009).      

SHRNUTÍ 

  Předškolní období je dynamickou expanzí do světa. Dítě zdokonaluje svou motoriku a 

jemnou motoriku, např. kreslí. Jeho základní činností je hra. Rozšiřuje svůj okruh sociálních 

vztahů. Učí se komunikaci a spolupráci a utváří se tím jeho sebevědomí. Jedná se o období 

významného vývoje emocionálních a kognitivních funkcí. V předškolním období se dítě 

nachází podle Piagetovy teorie v předoperačním stádiu vývoje kognitivních funkcí, které 

můžeme dále rozlišit na symbolické a názorové. Kognitivní vývoj probíhá v souhře zrání - 

biologických dispozic a učení - interakce s okolím. Piaget zastával názor, že kognitivní vývoj 

je podmíněný zráním. Vygotskij kladl větší důraz na roli prostředí a učení v interakci a 

definoval zónu proximálního vývoje.  

  V předškolním období dochází k rapidnímu zrání specifických mozkových částí. 

Neuronovou síť je možné učením měnit a dokonce suplovat některé její chybějící části. Úloha 

emocí v procesu učení je významnější proměnou než úroveň kvality mozkové hmoty. Emoce 
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mají zásadní organizační úlohu v procesu rozhodování. Podmínkou efektivního učení a 

rozvoje kognitivních funkcí je aktivní role dítěte a jeho osobní nebo zprostředkovaná 

zkušenost s úlohou. Efektivní učení se projeví zvýšenou aktivitou na úrovni neuronových sítí 

v dané oblasti. Kulturní a sociální vzorce společnosti se odráží na síle mozkové hmoty a 

nazýváme je „mlhou za zrcadlovými neurony“.  

  Padesát až sto let staré vědecké teorie, na nichž se formovaly principy dynamické 

diagnostiky, jsou v naprostém souladu s neuropsychologickými poznatky posledního 

desetiletí. 

3. Dynamická diagnostika 
 Cílem této kapitoly je seznámit se s teoretickými východisky dynamické diagnostiky 

a jejími praktickými dopady při využití u předškolních dětí. Kapitola má dvě části. První část 

je věnovaná Vygotského sociokulturní teorii v kontextu dynamické diagnostiky. Druhá část se 

zabývá Feuersteinovým přínosem pro rozvoj dynamické diagnostiky. V této části porovnáme 

odlišnosti statické a dynamické diagnostiky.  

3.1 Vygotského sociokulturní teorie v kontextu dynamické diagnostiky 
Cílem této kapitoly je přiblížit Vygotského sociokulturní teorii krátce zmíněnou 

v kapitole Kognitivní vývoj v předškolním období. Sociokulturní teorie bude uvedená 

v souvislostech vývoje principů dynamické diagnostiky a Vygotského uvažování o rozvoji 

dětí. 

Základními body Vygotského teorie sociokulturního rozvoje vychází z pozorování, 

že z evolučního pohledu probíhalo vždy učení v kontextu dané kultury a společenské skupiny. 

Hlavním smyslem učení bylo přenesení kultury a kulturních vzorců z jedné generace na 

druhou (Vygotskij, 2003). Pokud má učení probíhat podle staletí zakořeněných principů 

kopírující biologické a sociální potřeby, je nutné změnit přístup k využití psychologických 

nástrojů (Kozulin, 2003). Je důležité přestat chápat dítě pouze jako pasivního příjemce 

informací a zaměřit se více na zónu proximálního vývoje než na viditelný výsledek (Kozulin, 

2003). ZPV je prostorem mezi aktuální vývojovou úrovní, na níž dokáže dítě samo řešit 

úkoly, a úrovní vývojového potenciálu, na kterém je schopné řešit problém za pomoci 

dospělého nebo zkušenějších vrstevníků (Vygotskij, 2004). 

Zóna proximálního vývoje není definovaná apriori, ale reflektuje historicky utvářené 

strukturální neurokognitivní vztahy ve vývoji dítěte (Kozulin, 2003). Jinak řečeno, dítě si s 

sebou nese nejen svou genetickou svou výbavu (o níž by se dalo tvrdit, že je definovaná 
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apriori), ale i kulturní a společenské vzorce, které internalizovalo. Zónu proximálního vývoje 

utváří geny a internalizované vzorce chování, které se promítají i na neurální úroveň. Na 

neurální úrovni tvoří tzv. mlhu (specifické zkušenosti, zvyky) za zrcadlovými neurony 

(mozková centra, která jsou aktivovaná při záměrné aktivní či pasivní činnosti). Vygotskij 

tvrdí, že každá vývojová úroveň má své významné aktivity a rozpory, které charakteristickým 

způsobem formují dětské jednání. Vždy jde o vzájemné působení objektivně vyvinuté 

vlastnosti s těmi, které leží na úrovni ideálu (Vygotskij, 2004). 

Podle Vygotského dochází ke zrání kognitivních funkcí vlivem učení a interakce 

s dospělými. Učení stimuluje spontánní vývoj jedince. Sociokulturní faktory formují proces 

zrání, takže mu předchází nikoli naopak, že by zrání předcházelo procesům učení (Vygotskij, 

2004).  Sociokulturní rozvoj je významný zejména přenosem symbolického významu, což se 

projevuje například pochopením matematických znaků či při porozumění jinému jazyku 

(Kozulin, 2003). Vygotského sociokulturní teorie je v souladu s podstatou teoretického 

základu dynamické diagnostiky. K učení dochází skrze přímou nebo zprostředkovanou 

zkušenost s dospělým a daným kulturním kontextem. 

Společné prvky sociokulturní teorie a přístupu dynamické diagnostiky  

1, Dynamická diagnostika využívá interakce dítěte se zprostředkovatelem (Lidz, Gindis 

2003). To odpovídá Vygotského teorii, že rozvoj kognitivních funkcí nastává v interakci 

s kulturou, jsou sociokulturně podmíněné. Schopnosti se podle Vygotského utváří jako 

výsledek interakce dítěte s kulturou a zóna proximálního vývoje, představuje cestu ke zrání a 

rozvoji dovedností (Vygotskij, 2003, 2004).  

2, Dynamická diagnostika je procesem testování silně propojeným s intervencí (Lidz, Gindis 

2003). Probíhá na přirozených vývojových principech. Vygotskij tvrdil, že testování musí 

obsahovat vysvětlení, předpoklady a praktické rady specifické pro věk a vždy přizpůsobené 

vývojovým charakteristikám dítěte (Vygotskij, 2003, 2004). 

3, Oblast zóny proximálního vývoje je dána schopností profitovat z práce s expertem, nikoli 

věkem nebo aktuální fází vývoje dítěte. Dynamická diagnostika (dále také DA) dokáže určit 

velikost individuální zóny proximálního vývoje i velikost zóny proximálního vývoje 

danou zprostředkovatelem. 

4, Vygotskij, Feuerstein a jejich následovníci tvrdí, že testování schopnosti dítěte učit se na 

základě spolupráce, vypovídá o budoucím vývoji kognitivních funkcí lépe než nezávislé 

vyplnění standardního inteligenčního testu. Zóna proximálního vývoje může být měřena i při 

společné hře nebo spolupráci (Vygotskij, 2004, Feuerstein, Feuerstein, Falik, 2010, Haywood, 

Lidz 2007). 
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5, Základním rysem učení je vytvářet zónu proximálního vývoje (Lidz, Gindis, 2003). 

Probouzí se tím významné vývojové procesy, které se mohou dále rozvíjet pouze 

v interakci s okolím, například prostřednictvím zkušenosti zprostředkovaného učení.  

6, Zkušenost zprostředkovaného učení a jí odhalený potenciál můžeme vnímat jako měřítko 

bodu zrajících psychologických funkcí (Lidz, Gindis, 2003). Podobně Vygotskij vnímal 

úroveň schopnosti spolupracovat a učit se jako významnou informaci o zóně proximálního 

vývoje (Vygotskij, 2004). To znamená, že zónu proximálního vývoje lze definovat jako 

výsledky dosažené ve spolupráci, kterých by jedinec nebyl individuálně schopný.  

Vygotského teorie je podle Lidz nekonzistentní, jelikož ve svých textech pracoval 

s pojmy „mentální věk“  a  „statické“ měření individuálního výkonu“. Koncept mentálního 

věku příliš nezapadá do jeho vlastní teorie. Na druhou stranu kritizoval statické testování, 

protože směšuje nízkou vrozenou kapacitu s vyšší sociálně naučenou kapacitou a odborností. 

Nikdy nebyl zásadně proti statickému testování, ale navrhoval využívat oba modely testování 

statické i dynamické (Lidz, Gindis, 2003). Podle Vygotského je kultura zásadní pro vytváření 

významů. S kulturou propojené psychologické znalosti hrají důležitou roli při překonání 

impulzivity, rozvoji pozornosti, plánování a projevování záměrné aktivity (Vygotskij, 2004, 

Howie, 2011).  

Velký význam kulturních vlivů na kognitivní vývoj dětí zdůrazňoval i Feuerstein ve 

své teorii kognitivní modifikovatelnosti, která představuje výchozí teoretický základ pro 

dynamickou diagnostiku. 

3.2 Přínos Feuersteina pro rozvoj dynamické diagnostiky  
Feuerstein studoval u Reye a Piageta a osvojil si některé jejich metody. Jedním ze 

základních předpokladů Feuersteinova učení je, že učitel je významným druhým, v jehož 

moci je probudit v dítěti zvídavost (Feuerstein, Feuerstein, Falik, 2010). Feuersteinova 

metoda dynamické diagnostiky a na něj navazujícího instrumentálního obohacování je vhodná 

pro děti vývojově opožděné, například po úrazech mozku, s poruchami učení, či děti jinak 

školsky neúspěšné. Byla vyvinuta s cílem zlepšit kognitivní rozvoj dětí postižených 

holocaustem. Metoda významně podporuje také rozvoj kognitivních funkcí u běžně se 

vyvíjejících dětí stejně jejich schopnost kritického myšlení (Málková, 2008). 

Dříve se za příčiny nedostatečného školního výkonu většinou považovala vrozená 

mentální retardace nebo nízká výkonnost. Tyto faktory Feuerstein spatřuje pouze jako vnější 

vlivy, které nejsou pravou příčinou neúspěchu dítěte. Feuerstein tvrdí, že neúspěch je 

výsledkem nedostatečného množství zprostředkujících interakcí a nedostatečné schopnosti 
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zhodnocovat informace získané formálním či neformálním učením. Nízká úroveň 

modifikovatelnosti (změnitelnosti) takových dětí se podle Feuersteina projevuje sníženou 

úrovní výkonu zejména v nových situacích (Feuerstein, 2000).  

V následujícím textu se budu věnovat třem základním pilířům, z nichž Feuerstein 

vychází při formulování své teorie strukturální modifikovatelnosti. Teorie strukturální 

modifikovatelnosti je myšlenkovým východiskem pro vznik a aplikaci metod dynamické 

diagnostiky.  

Základní pilíře teorie strukturální modifikovatelnosti: 

1, Feuerstein byl osobně předsvědčen o potenciálu člověka neustále se rozvíjet. 

Přesvědčení Feuersteina o potenciálu člověka neustále se rozvíjet ho vedlo ke kritice 

stávajících forem testování a navržení dynamických forem testování. Víra 

v modifikovatelnost, v možnost změny je základním výchozím postojem pro proces 

zkušenosti zprostředkovaného učení. Jedná se o postoj zprostředkovatele, který se nezaměřuje 

na omezení, ale možnosti změny (Feuerstein, 2000, Málková, 2008).  

2, Význam kulturní transmise je pro rozvoj poznávacích funkcí zásadní. 

Školitel je tím, kdo zprostředkovává adekvátní interakci dítěte s okolím a podporuje 

tak formování modifikovatelné struktury poznání (Málková, 2008). Feuerstein shodně 

s Vygotským chápe zkušenosti zprostředkovaného učení za základní předpoklad pro kulturu 

dané společnosti. Mechanismy přenosu kulturních hodnot a norem jsou výchozím 

předpokladem pro přizpůsobení kognitivních funkcí. Pochopení kontextu dané kultury a její 

aktivní utváření rozvíjí modifikovatelnost jedince. Pochopení kulturních odlišností, jako jisté 

formy handicapu, umožnilo vznik základního teoretického rámce pro poskytování zkušenosti 

zprostředkovaného učení (Feuerstein, 2000). 

3, Operacionalizaci myšlenkového procesu a rozpoznání deficitů poznávacích funkcí 

napomáhá kognitivní mapa. 

Kognitivní mapa je struktura popisující kognitivní funkce a jejich úrovně. Kognitivní 

mapa je koncepčním nástrojem pro zprostředkovatele. Umožňuje mu zorientovat se v aktuální 

úrovni kognitivních schopností dítěte a analyzovat jeho kognitivní strategie při řešení 

jednotlivých úkolů. Obsahuje sedm parametrů, podle nichž lze úkoly rozebrat a popsat. 

Pomáhá odhalit kognitivní deficity a zvolit adekvátní podněty pro intervenční fázi dynamické 

diagnostiky (Feuerstein, 2000). 

Parametry kognitivní mapy:  

1, Obsah – Pro dítě i zprostředkovatele je vhodné vždy zvolit dobře známý obsah a kontext 

úkolu. 
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2, Modalita – Měli bychom používat modality obrazové, figurální, jazykové, numerické a 

jiné, s nimiž dítě dokáže zacházet. 

3, Fáze – Zprostředkovatel by měl rozpoznat, v jaké fázi řešení úkolu se dítě nachází a 

poskytnout mu adekvátní ZZU podle této fáze. Fáze dělí Feuerstein na input-elaboraci-output. 

4, Operace – Zprostředkovatel by měl dokázat stanovit mentální operace, které úkol vyžaduje 

(třídění, porovnání, hledání analogií, serialita atd.). 

5, Úroveň abstrakce – Volíme přiměřenou úroveň abstrakce. Úroveň abstrakce je definovaná 

vzdáleností mezi konkrétní zkušeností a úrovní, s níž do interakce vstupuje objekt. Např. 

objekt je fyzicky přítomný, na objekt odkazujeme jménem či použijeme obecné jméno a lze 

za něj zařadit několik objektů. Úroveň abstrakce lze posouvat od reality až k hypotetickým 

úvahám. 

6, Úroveň komplexnosti úkolu – Je dána množstvím, novostí a způsobem propojení 

předkládaných informací. Volíme ji podle individuálních potřeb každého dítěte. 

7, Úroveň účinnosti, výkonu – Obsahuje tři složky rychlost, preciznost a pocit úsilí, které 

muselo dítě vynaložit ke zpracování úkolu. Výkonnost je ovlivňována úrovní mentálního 

vývoje a schopností automatizace některých prvků úkolu. Významnou proměnou zde 

představuje obeznámenost s úkolem a míra motivace – energie dítěte (Feuerstein, 2000, 

Málková 2008). 

Dynamické vyšetření učebního potenciálu (dále také LPAD = Learning Propensity 

Assessment Device) vyplývá z teorie strukturální modifikovatelnosti, které měla v 80. letech 

významný vliv na výzkum a vytváření metodologie programů pro rozvoj myšlení (Málková, 

2008). Feuersteinovým záměrem bylo mimo jiné odhalit příčiny nedostatečného 

manifestovaného (projeveného) výkonu minoritních společenských skupin. Zkoumal 

schopnost dítěte vytěžit maximum informací z učebního procesu spíše než aktuální stav 

intelektu (Feuerstein, Feuerstein, Falik, 2010).  

Odlišnost dynamického testování od statického testování můžeme shrnout do tří základních 

bodů. Rozdíly v základních předpokladech obou typů testování jsou zásadní a odráží se 

v přístupu zprostředkovatele k průběhu testování i jednání s dítětem a jeho rodiči či učiteli.  

  Základní předpoklady statického testování 

1, Projevená úroveň fungování odhaluje dostatečně přesně vnitřní schopnosti dítěte.  

2, Nejlepší formou testování je výkon bez pomoci. 

3, Hlavní cílem testování je předpovědět budoucí fungování a klasifikovat dítě podle úrovně 

schopností (Lidz, Gindis 2003). 

Základní předpoklady dynamického testování 
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1, Kognitivní proces je modifikovatelný a základním úkolem testování je zjistit stupeň 

modifikovatelnosti raději než zůstat limitovaný odhadovanou úrovní kognitivních funkcí na 

základě projeveného výkonu. 

2, Interakce a spolupráce poskytuje lepší vhled do dětské učební kapacity než individuální 

plnění úkolu. 

3, Prvotním záměrem dynamického testování je navrhnout psychologicko-vzdělávací 

intervenci, která dítěti pomůže navýšit a uvědomit si dosud nevyužité složky schopnosti učit 

se (Lidz, Gindis, 2003). 

Z porovnání odlišných východisek je zřejmé, že se jedné o dva rozdílné přístupy, 

jeden bychom mohli charakterizovat jako na výsledek zaměřený a druhý jako na proces 

zaměřený přístup. Hlubší náhled do odlišnosti obou přístupů poskytuje následující tabulka. 

 

Základní rozdíly statické a dynamické diagnostiky (Feuertein, 2000) 

Rozdíly Statická diagnostika Dynamická diagnostika 

1. Nástroj 

Nástroje testování mají 

informativní charakter a 

podporují krystalickou 

inteligenci. 

Nástroje testování podporují nové 

strategie myšlení a rozvíjí fluidní 

inteligenci. 

2. Testová situace 

Neměnná, statická situace 

testování, která umožňuje 

porovnání se skupinou. 

Situace testování se mění podle 

individuálních potřeb rozvoje 

jedince. 

3. Cíl 

 

Zaměření na výsledek 

porovnává skór s normou ve 

společnosti. 

Důraz na proces myšlení a analýzu 

identifikace problematických stádií 

podle kognitivní mapy. Nový 

výsledek se porovnává s jeho 

původním výsledkem. 

4. Interpretace 

 

Interpretace výsledků 

probíhá porovnáním se 

statistickou populační 

normou. 

Interpretace výsledků vychází 

z porovnání statických údajů – věk, 

IQ a porovnání výsledků pretestu a 

postestu. 

     

Dynamická testování (dále také DA) neměří IQ, ale rozpoznává úroveň kognitivního 

fungování. Jedná se spíše o to, jak měří, než co měří (Elliot, Lidz 2004). Statické testování 

podle Lidz následuje kognitivní úroveň výkonu až do bodu, kdy dojde v samostatném 
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fungování bez opory k selhání. Dynamická diagnostika naopak směruje děti k radosti 

z úspěchu a sdílení aktivity. Dynamické testování začíná tam, kde statické testování končí 

(Lidz, Gindis, 2003). Dynamická diagnostika vnímá inteligenci jako sílu, která žene 

organismus. „Definujeme inteligenci zcela jiným způsobem – jako sílu, která žene organismus 

ke změně sebe sama a mění strukturu myšlení a reakcí, aby odpověděla na potřeby, které se 

před ním objevují a měnila ho před očima.“ (Feuerstein, Feuerstein Falik, 2010, s. 17).  

Průběh dynamického vyšetření je specifický kladením návodných otázek 

zprostředkovatelem (mediátorem), z nichž může dítě získat informace použitelné i v dalších 

úkolech. Vyšetření je typicky rozdělené na 3 části: testová, intervenční a posttestová. První 

stádium testuje aktuální úroveň kognitivních schopností a odhaluje proces zodpovědný za 

úspěch či selhání při plnění zadaného úkolu. Druhé stádium intervence napravuje přístup 

k nezvládnutým úlohám. Rozšiřuje škálu alternativních přístupů řešení problematických částí 

prvního stádia testování. Intervence si neklade za cíl napravit celé kognitivní fungování, ale 

aktivně rozšiřovat úroveň a množství variant vedoucích k vyřešení úkolu. Vytváří nový 

potenciál dítěte. Třetím stádiem je závěrečný test. Obsahuje soubor úkolů zadaných v první 

statické fázi testování, které mají změřit rozsah působení intervence. Zjišťuje, zda změna 

v uchopení jednoho úkolu způsobila změnu v dalších úlohách. Odhaluje, zda změna dolehla 

na celkovou strukturu kognitivního fungování a v jakém rozsahu (Feuerstein, 2000).  

Testování může probíhat dvěma způsoby - formou „sendviče“ nebo formou do 

„dortu“. V prvním případě probíhá fáze intervence mezi pretestem a postestem. Pretest 

proběhne stejně jako statické testování. Poté je zařazena intervence, jejíž rozsah a intenzitu lze 

měnit podle individuálních potřeb, když pracujeme s jednotlivcem.  Při postestu se zadává 

obvykle podobná forma úkolu jako v pretestu nebo dokonce i úplně stejná forma úkolu, jako 

je v pretestu. Testování formu „sendiče“ lze použít při práci s jednotlivcem i skupinou 

(Sternberg, Grigorenko, 2002).  

Testování formou „dortu“ je určené pouze pro jednotlivce. Mediátor dává dítěti 

instrukce položku po položce, pokud dítě vyřeší položku správně, přichází zprostředkovatel 

k další. Pokud nevyřeší položku správně, společně hledají způsob úspěšného vyřešení 

položky. Tento postup se opakuje, dokud dítě neuspěje. Až poté přechází zprostředkovatel 

k další položce (Sternberg, Grigorenko, 2002). 

Feuerstein považuje za zásadní pro kognitivní vývoj zkušenost přímého kontaktu 

s okolím a zkušenost zprostředkovaného učení (dále také MLE = Mediated learning 

experience). Přímý kontakt s okolím nemusí vždy vést ke změnám chování a myšlení. Přímé i 

zprostředkované zkušenosti ovlivňují vnímání, reakci a vztahování se k určitým podnětům. 
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MLE je přirozenou lidskou potřebou stejně jako potřeba být součástí skupiny, společnosti a 

její kulturní kontinuity (Feuerstein,Feuerstein, Falik, 2010).  

Feuerstein rozšířil behavioristické schéma S-O-R (stimul-organismus-reakce) na S-

H-O-H-R, kde H znamená člověk (human). Kontakt zprostředkovaného učení je významný 

pro integrování zkušeností přímého učení do vlastních kognitivních struktur. Čím dříve je 

MLE dítě vystaveno, tím snáze je ovlivnitelné a modifikovatelné při přímém vystavení 

novým podnětům (Feuerstein, Feuertein, Falik, 2010). K úspěšnému předání MLE dítěti 

nedochází vždy. Podrobnější informace o možnostech efektivního předání MLE dítěti 

zprostředkovatelem se budeme věnovat v další části, která blíže pojednává o parametrech 

MLE.  

Feuerstein rozlišuje 2 typy mechanismů adaptace na prostředí: 1) Aloplastický – 

snaha neutralizovat zdroje nebezpečí formou únik/útok. 2) Autoplastiký – snaha změnit sama 

sebe pro úspěšnou konfrontaci s vnějšími i vnitřními zdroji nebezpečí. To se může dít dvěma 

způsoby: nápodobou a rozvojem vyšší psychických funkcí. Vyšší psychické funkce umožňují 

nárůst produktivity a kreativity při adaptaci na nové podmínky. Může se jednat například o 

využití minulých zkušeností, plánování, předvídání atp. (podle Málková, 2008).  

Proces adaptace dítěte na nové situace je závislý i na vnějších faktorech ovlivňující 

jeho kognitivní vývoj. Mezi distální faktory řadíme geny, organické poškození, 

socioekonomický status, podnětnost prostředí, emoční ladění v rodině aj. Tyto faktory mohou 

a nemusí způsobit kognitivní opoždění. K proximálním faktorům patří především zkušenost 

zprostředkovaného učení, která umožňuje docílit optimální úroveň kognitivního vývoje. 

Naopak její dostatek vždy způsobuje kognitivní opoždění. Blíže rozvedeme MLE 

v následujících odstavcích (Málková, 2008). 

Změna struktury učení a chování nezávisí pouze na vnějších faktorech nebo na 

aloplastickém mechanismu adaptace. Rozvíjení vyšších psychických funkcí posiluje 

autoplastickou adaptaci. Autoplasticitu můžeme podle Feuersteina rozdělit na 4 základní 

schopnosti. Jedná se o schopnost zachování naučeného obsahu – nevracení se k předchozí 

úrovni chování. Dále sem patří resistenci vůči změně – dovednost použít princip řešení i 

v obměněné situaci. Důležitá je i flexibilita vůči změně – schopnost adaptace, pokud se 

problém liší a předchozí princip řešení se k němu nehodí. Poslední dimenzí je generalizace, 

jedná se schopnost vytvářet samostatně strukturální změny. Umožňuje abstrahovat 

z konkrétní situace principy řešení a přenést je na nové problémy nebo do nového prostředí 

(Feuerstein, Feurestein, Falik, 2010). 
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Existují tři zásadní překážky, které zprostředkovatelům stojí v cestě za úspěšným 

rozvojem kognice i neurokognitivní plasticity – modifikovatelnosti dětí. První překážka je 

etiologická, zapříčiněná okolnostmi, deficitem nebo dysfunkcí např. genetické odchylky. 

Druhou překážkou je věková hranice, kdy lze problém identifikovat a začít s intervencí, např. 

kritická fáze pro osvojení řeči, a třetí možnou bariérou je nějaký smyslový handicap, 

například slepota (Feuerstein, Feurestein, Falik, 2010). 

Kulturní deprivace je definovaná Feuersteinem jako nedostatek zkušenosti 

zprostředkovaného učení, v  reakci na podněty z okolí. Jedná se o stav jedince nebo skupiny 

nikoli kultury jako takové. Podle Feuersteina je dána spíše vnitřními potřebami jedince než 

vnějšími faktory, jako je socioekonomická úroveň, rasa atd. (Feuerstein, 2000). Děti kulturně 

deprivované obtížně využívají nové zážitky a zkušenosti ke svému prospěchu. Obvykle 

vyžadují větší podporu ze strany zprostředkovatele než ostatní děti. Příkladem může být svět 

dítěte ze střední společenské vrstvy versus svět dítěte z dělnické rodiny. Je důležité zmínit, že 

existuje velký rozdíl mezi dítětem kulturně deprivovaným a kulturně odlišným. Dítě kulturně 

odlišné se bude pravděpodobně adaptovat na novou situaci mnohem rychleji než dítě kulturně 

deprivované, které má vybudovanou jen slabou síť kognitivních spojení. 

Kulturně odlišné děti mohou žít ve velmi soudržné a pospolité komunitě, dodržovat 

své původní zvyky a zároveň být velmi adaptabilní k novým podnětům. Jemenské a etiopské 

skupiny židů v USA byly typické jasným vymezením rolí práv a povinností pro děti ve 

společnosti, což mělo zřejmě dobrý vliv, a děti ve 3-4 letech uměly číst. Oproti tomu kulturně 

handicapované děti, jsou relativně šikovné ve svém prostředí, ale v novém prostředí si 

nedokážou poradit a je pro ně nadmíru náročné se přizpůsobovat novým podnětům. Chybí jim 

flexibilita a otevřenost pro nové zkušenosti (Feuerstein 2000, Málková, 2008). 

V této části blíže popíši hlavní a vedlejší kritéria zkušenosti zprostředkovaného 

učení (MLE). Hlavní principy jsou tři: reciprocita, transcendence a zprostředkování záměru. 

Zaručují, že interakce bude skutečně interakcí zprostředkovaného učení. Jsou interkulturně 

nezávislé a bez nich neprobíhá MLE (Feuerstein, 2000). První tři parametry MLE jsou 

universálním fenoménem, který není závislý na jazyku, kultuře, kontextu ani zeměpisné šířce. 

Umožňují člověku stát se flexibilním, citlivějším, obratnějším a schopným dosáhnout 

pochopení a jisté míry generalizace (Feuerstein, Feuerstein, Falik, 2010).  Vedlejších kritérií 

je devět a jsou kulturně a společensky závislé a MLE, může probíhat i bez nich.  

  Základní kritéria zkušenosti zprostředkovaného učení (MLE)  

Záměr a reciprocita – Zprostředkovatel je zodpovědný za iniciování komunikace o 

situaci a zprostředkování záměru a smyslu probíhající interakce (Feuerstein 2000). Popíše, co 
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chce a co se děje nebo bude dít. Sdělení záměru a jeho smyslu umožňuje dítěti pochopení a 

tím podporuje vznik vnitřní motivace. Je vhodné přizpůsobit tón a tempo hlasu dítěti. 

Feuerstein uvádí hezký příklad. „Chci, abys poslouchal, co ti říkám, jinak to budu říkat 

hlasitěji!“ (Feuerstein, Feuerstein,  Falik, 2010, s. 41). 

  Trancendence (přenos) – Umožňuje propojovat současné zkušenosti s událostmi 

minulými a zároveň předvídat vývoj událostí budoucích. Nejedná se pouze o schopnost 

generalizace, konceptualizace nebo abstraktních funkcí, ale o probuzení povědomí o nich. 

Může vznikat ve velkém spektru různých situací a reakcí (Feuerstein, Feuerstein, Falik, 

2010). Jde o vytvoření sítě kognitivních spojů odpovídající aktuální situaci. V ideálním 

případě by mělo být dítě neustále pobízeno k rozšiřování svého afektivně kognitivního 

repertoáru. Podpůrné a optimistické působení zprostředkovatele by mělo dítě stimulovat 

k nejlepším možným výkonům (Feuerstein, 2000). 

Zprostředkování významu – Odpovídá na otázku, o co se v úkolu jedná, co se ti 

snažím zprostředkovat? Tento akt může být spouštěčem motivace dítěte, a tím i energetizující 

dimenzí celé interakce (Feuerstein, 2000). Zásadní pro efektivní poskytnutí MLE je vyvolat 

v dítěti pozitivní emoce, na ně zkušenost napojit a vložit ji do citového, společenského, 

náboženského a kulturního kontextu (Málková, 2008). Zprostředkování významu vede děti 

k odhalování myšlenkového procesu za situacemi, umožňuje tak i lépe porozumět jednání 

ostatních.  

Vedlejší parametry MLE:  

Zprostředkování kompetence – Umožňuje dítěti zažít situaci, kdy je kompetentní. 

Oceňujeme jeho výkon a poskytujeme mu zpětnou vazbu, jaké prvky jeho chování přispěly ke 

zvládnutí daného úkolu. Důležitou součástí tohoto procesu je nechat dítě vstoupit do situace, 

kterou samo zvládne a postupně zvyšovat náročnost takových situací. Kulturně odlišné mohou 

být faktory, které vyvolávají pocit kompetence, ale obecně by mělo zprostředkování 

kompetence být synonymem pro zprostředkování odvahy a motivace vstupovat do neznámých 

situací (Feuerstein, Feuerstein, Falik 2010, Málková 2008). 

Zprostředkování regulace a kontroly chování – Reakce ze strany zprostředkovatelů 

mohou mít buď inicijující nebo inhibující charakter. Blíže se o tom zmíníme ve třetí kapitole. 

Feuerstein se domnívá, že prostředí orientované na výsledky a rychlost u dětí podněcuje 

rozvoj impulzivního chování. Rozvíjet plánovité chování a sebereflexi v takovém typu 

prostředí nelze. Jak je v mottu jeho programu „Nechte mě chvilku, já si to rozmyslím.“ 

Zprostředkování regulace chování je velice důležité v moderní rychle se měnící společnosti 

pro schopnost adaptability (Feuerstein, Feuerstein, Falik 2010, Málková 2008). 
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Zprostředkování chování sdílením – Vychází z přirozené potřeby být součástí 

společenství, spolupracovat a sdílet, obnovit a zachovat přirozený kontakt s druhými a 

poskytovat si vzájemně podporu a vytvářet mezi sebou harmonii. Patřit sem mohou například 

společenské rituály (Feuerstein, Feuerstein Falik, 2010). Iniciace a zodpovědnost za 

zprostředkování sdílení je vždy na straně zprostředkovatele (Málková, 2008). 

Zprostředkování individuálních rozdílů a psychologických odlišností – 

Umožňovat podporu individuálního já a fyzické i psychické osvobození od okolního světa ve 

správný čas, protože předčasná fyzická nezávislost velmi často ústí v silnou emoční závislost, 

což nakonec procesu separace a individuace brání (Málková, 2008). Poukazování na 

odlišnosti mezi lidmi vede k rozvoji zdravého sebepojetí a lepšímu porozumění druhým 

lidem. Feuerstein situaci ilustruje slovy Martina Bubera, aby mohl vzniknout vztah, musí tam 

být vzdálenost. Čím větší je potenciální vzdálenost, tím hlubší se může stát vztah (podle 

Feuerstein, Feuerstein, Falik, 2010). 

Zprostředkování chování vedoucího k vyhledávání, identifikaci a dosažení cíle – 

Vědomí cíle zásadně ovlivňuje motivaci a chování člověka. Předpokladem pro definování a 

realizování cíle je schopnost vnímat okolí jako předvídatelné. Pokud jsme schopni předvídat, 

máme nějakou míru jistoty, že jsme plány schopni realizovat. Dokážeme se zaměřit a dostát i 

velmi v čase a prostoru vzdáleného cíle (Feuerstein, Flavik, 2010). 

Zprostředkování výzvy – Mediátor by měl aktivně vyhledávat nebo vytvářet 

adekvátní výzvy pro dítě. Zároveň by měl dbát na to, aby dítě mělo možnost zažít úspěch, 

tedy zvolit optimální zónu proximálního vývoje. 

Zprostředkování vědomí lidské bytosti jako proměnlivé entity – Jedná se o 

zprostředkování postoje a víry v možnost změny, „víry v modifikovatelnost“. Podpořit aktivní 

přístup člověka znamená mimo jiné věřit, že inteligenci lze měnit rozsahem i obsahem. „Být 

přesvědčen, že něco je možné, vtahuje jedince do aktivit, jejichž úkolem je nalézt způsoby, jak 

něco „možné“ proměnit v reálné.“ (Málková, 2008, s. 43). 

Zprostředkování cesty za optimistickými alternativami – Mediátor může dítě vést 

k předvídání pozitivních výsledků. Feuerstein uvádí například věty: „To bude zábava“ a „To 

bude dobrý.“ (Feuerstein, Feuerstein, Falik, 2010, s. 59). 

Zprostředkování pocitu sounáležitosti – V dnešní západní společnosti je to 

nesnadné, protože pocit sounáležitosti dobře zapadá do společenské struktury, která podporuje 

rozvoj a rozmanitost vztahů v širší rodině i mezi jednotlivými členy společenství (Lidz, 1991, 

Málková, 2008, Feuerstein, Feuerstein, Falik, 2010).  
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Kategorie zkušenosti zprostředkovaného učení jsou různé. Řadíme sem selekci 

podnětů (podporuje soustředění a kategorizaci), plánování (uvědomění časových rozměrů 

oproti pouze aktuálnímu dění), anticipaci (pozitivní či negativní očekávání), imitace (ustavení 

očního kontaktu), specifické podněty (kulturní či potřeba sdílet), opakování a variace 

(odpovídá Piagetově cirkulární reakci), komparativní chování (předpoklad uvažování o 

vztazích mezi objekty), transmise minulosti a reprezentace budoucnosti skrze 

zprostředkovatele (Feuerstein, 2000).  

SHRNUTÍ 

Feuerstein je významným průkopníkem dynamické diagnostiky a jejího využívání 

v praxi. Dynamické vyšetření vychází z teorie kognitivní modifikovatelnosti a jeho zásadní 

součástí je zkušenost zprostředkovaného učení. Zkušenost zprostředkovaného učení má svá 

specifická kritéria: 1, hlavní, která jsou universálně platná a bez nich nelze hovořit o MLE a 

2, vedlejší, která jsou kulturně odlišná. Feuerstein má mnoho následovníků. Mezi jinými 

zmíním především Truriela a Lidz, kteří se věnovali využití dynamické diagnostiky u 

předškolních dětí. 

4. Využití dynamické diagnostiky u předškolních dětí  
Ve čtvrté kapitole si představíme některé možnosti využití dynamické diagnostiky u 

předškolních dětí podle Tzuriela a podrobněji se budeme věnovat přístupu Lidz a její Škále 

využití kognitivních funkcí (ACFS). Na začátku této kapitoly uvedu základní 

metody dynamické diagnostiky, které se v průběhu druhé poloviny 20. století utvářely 

v západních zemích. Poté představím některé testy pro předškolní děti, které nejsou přímo 

vázané na školní kurikulum (osnovy). Nakonec podrobněji popíšu metodu ACFS, jelikož se 

na ní zakládá výzkum v praktické části práce. Na závěr stručně zmíním několik předchozích 

výzkumů, které byly s metodou ACFS provedené v posledních letech. 

Metody dynamické diagnostiky můžeme rozdělit na čtyři různé typy podle prostředí, 

kde vznikaly a záměru jejich autorů. První z nich je Feuerteinova baterie testů LPAD  = 

„Learning propensity assessment device“, popisovaná jako vysoce intuitivními klinická 

metoda založená na přesvědčení o kognitivní modifikovatelnosti a konceptu MLE. Vznikla na 

základě Feuersteinovy zkušenosti, že kulturně deprivované děti se výrazně liší od dětí 

mentálně retardovaných a je možné jejich výkon změnit (Feuerstein, 2000, Feuerstein, 

Feuerstein, Falik, 2010, Málková, 2008). 

  Druhou metodou je Budoffův standardizovaný postup zaměřený na věkovou skupinu 

4-6 let. Budoff podle Lidz (1991) vycházel z práce se skupinou dětí, kterým všem zadal stejný 
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test a poté provedl se všemi společnou intervenci Podle výsledků jejich posttestů pak 

rozlišoval retardované od tzv. pseudoretardovaných dětí, tj. děti, které neobdržely dostatečné 

množství MLE (podle Lidz, 1991). Další metodu používali Capione a Brown, odvodili ji od 

Vygotského zóny proximálního vývoje. Jejím cílem bylo zlepšit základní akademické 

dovednosti se zaměřením na matematiku a logiku. Poslední významnou metodu reprezentuje 

Lidz se svou na kurikulum (školní osnovy) založeným přístupem (podle Lidz, 2003).  

Lidz vycházela ze znalostí Bineta, Piageta, Vygotského, Haessermannové, pracovala 

jako školní psycholožka a její přístup byl odpovědí, jednak na potřebu poskytnout učitelům a 

rodičům praktické rady pro smysluplnou intervenci s dětmi, jednak na potřebu vyplnit mezeru 

v metodách dynamické diagnostiky vyvinutých přímo pro předškolní děti (Haywood, Lidz, 

2007). 

Stojí za zmínění, že všechny zmíněné metody cílí na věkovou skupinu předškoláků. 

Metoda Lidz je specifická svým zaměřením na rozvoj kognitivních funkcí v rámci předškolní 

přípravy. Například Kahn vyvinul dynamickou testovou metodu přizpůsobenou pro děti již od 

batolecího věku. Zároveň Tzuriel vytvořil několik metod pro děti na hranici mateřské školy a 

prvního stupně základní školy (Tzuriel, 2001, Lidz, 2003), ale žádná komplexní intervence 

pro děti předškolního věku v rámci přípravy na školní docházku před Škálou využití 

kognitivních funkcí z anglického „Application of Cognitive Function Scale“ = ACFS 

neexistovala. Lidz Jepsen jsou autorkami této metody. 

Dynamická diagnostika je silnějším prediktorem budoucího kognitivního rozvoje, než 

jsou samotné inteligenční testy (Tzuriel, 2000). Pomocí dynamické diagnostiky předškolních 

dětí dokážeme velmi dobře předpovědět budoucí školní úspěšnost (Tzuriel, 2001). Ukazuje 

se, že potenciál rozvoje v rámci DA u mladších dětí lze předpovědět podle toho, jak dokáže 

matka do interakce s dítětem přirozeně zakomponovat prvky MLE.  

Adaptace programů dynamické diagnostiky pro mladší děti má svá specifika 

typická pro práci s touto věkovou kategorií. Například přizpůsobujeme tón hlasu, slovník i 

gesta věku dítěte. Rozdělujeme test na více malých částí, aby intervence nepřesahovala 

hodinu (Tzuriel, 2001, Haywood, Lidz, 2007).  Pracujeme s položkami hravou formou 

odpovídající kognitivní úrovni dítěte. Podle Piageta se jedná o úroveň konkrétních operací 

(Piaget, 1999, Piaget, Inhelderová, 2010). V rámci MLE věnujeme zvýšenou pozornost i tzv. 

neintelektovým faktorům, které na dítě působí (navázání vztahu, tón hlasu, adekvátní tempo 

komunikace atd.). U malých dětí je zásadní navázání velmi dobrého kontaktu, jinak nemusí 

k žádné intervenci vůbec dojít.  
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Empatické naladění na dítě a schopnost motivovat ho pro přesun od zábavného snadno 

zvládnutého úkolu k úkolu dalšímu je pro zprostředkovatele zásadní (Tzuriel, 2001). 

Zprostředkovatel by si měl být vědomý strachu dítěte z neúspěchu a dokázat mu pomoci 

zmírnit frustraci, která se objeví u náročného úkolu. Lze to provést postupným dávkování rad, 

které umožní dítěti „samostatné“ dosažení výsledku.   

Zprostředkovatel podporuje v dítěti sebejistotu a ptá se, zda si je výsledkem jisté, i 

pokud je odpověď správná. Udržuje u dítěte vitalitu a bdělost. Vitalita dítěte se projevuje 

zvýšenou mírou investovaného úsilí do daného úkolu. U vitálních dětí se objevuje větší míra 

humorných reakcí a tělesné pohyby působí uvolněným dojmem. Důsledkem vitálního 

přístupu k úkolu je zvýšený mentální výkon (Tzuriel, 2001).  

Častým problémem, kterému zprostředkovatelé čelí, je pomalu se učící dítě. Při práci 

s pomalu se učícím dítětem je vhodné si připravit dostatečné množství úkolů na stejné úrovni 

obtížnosti. Dítě si může samo vymyslet další úkol (na stejném testovém principu) a potom si 

ho zkusit rovnou vyřešit (Tzuriel, 2001). Učební proces s malými dětmi může být náročný. 

Mladší děti disponují menší kapacitou pozornosti a pracovní paměti. Snadno se může stát, že 

budou úkolem zahlcené, abychom tomu předešli, můžeme využít typické kognitivní strategie 

pro posílení vnímání vlastní účinnosti a zvýšení motivace.  

Tzuriel využívá dvě strategie pro udržení motivace pozornosti dětí: „jedno po druhém“ 

(z angl. „one-by-one) a „ještě jednou“ (z angl.„one-more-stategy“). „One-by-one“ strategie 

znamená, že se dítě věnuje pouze jednomu úkolu v danou chvíli a až po jeho dokončení se 

přesune k dalšímu úkolu. Nenechá se při řešení jednoho úkolu rušit přeskakováním 

k následujícímu. Druhou strategií, kterou je možné využít je „one-more-strategy“ jedná se o 

motivační strategii. Používáme ji, pokud je úkol dlouhý. Je nutné podpořit u dítěte ochotu 

snést frustraci až do dokončení úkolu. Tzuriel uvádí příklad: „Až doposud Ti to šlo moc 

dobře, zkus to ještě jednou!“ (Tzuriel, 2001, s. 74). Děti na obdobné věty reagují dobře, 

pokud mají předchozí zkušenost, že jim v obtížné situaci zprostředkovatel pomohl. U starších 

dětí je vhodné si ze situace udělat legraci. Tzuriel tvrdí, že zprostředkovatel je schopný 

zdvojnásobit až ztrojnásobit rozsah pozornosti a úsilí dítěte (Tzuriel, 2001). 

Tzuriel vymyslel a modifikoval několik testů do podoby dynamického vyšetření pro 

předškolní a mladší školní věk dětí. Tzurielovy testy jsou založené na Vygotského a 

Feuersteinově teorii. Testy přizpůsobil kognitivní úrovni mladších dětí.  

Mezi Tzurielovy testy patří například: Children´s Analogical Thinking Modifiability 

test (CATM), který je zaměřený na doplnění vzorce na základě barvy, velikosti a tvaru. 

Mapuje schopnost řešit analogické problémy. The Children´s Inferential modifiability test 
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(CITM) pracuje s rozdělením objektů do různých domů. Jeho cílem je podpořit schopnost 

dítěte řešit problémy, které vyžadují strukturální myšlení. V testu je zapotřebí uplatnit 

následující dovednosti: hledání, porovnání, práce s hypotetickými informacemi, zapojení 

induktivního myšlení, schopnost přenesení problému k jinému objektu a schopnost kontroly 

impulzivního chování. The Frame test of Cognitive modifiability (FTCM) se skládá ze čtyř 

destiček, čtyřiceti korálků čtyř různých barev a balíčku karet obsahujícím 12 problémů. 

Zkoumá dětskou modifikovatelnost na úrovni numerických a matematických schopností 

(Tzuriel, 2000, 2001). Výčet Tzurielových metod pro děti není kompletní. Jeho metody jsou 

zde vyjmenované za účelem vytvoření představy o různých typech dynamických testů pro děti 

na rozhraní předškolního a mladšího školního věku.  

Dynamická diagnostika a s ní spojená aplikace MLE klade vysoké nároky na 

schopnosti a dovednosti zprostředkovatele. Měl by si všímat úrovně dětské pozornosti, 

vnímání, paměti a metakognice a úspěšně identifikovat zónu proximálního vývoje. Lidz 

chtěla, aby se dynamická diagnostika stala celkovým přístupem nevázaným na specifický 

proces nebo nástroj (Lidz, 2000). Haywood a Lidz s tímto záměrem vyvinuly již zmiňovaný 

na kurikulu založený přístup pro práci s předškolními dětmi CBA = „Curriculum Based 

Approach“. Usilovaly o bližší propojení testu a intervenční fáze. CBA zodpovídá otázky: co 

dítě ví a neví, v jakém bodě by bylo vhodné začít a jakou úroveň kompetence se dostat. 

Nejvíce se využívá u předškolních dětí (Haywood, Lidz, 2007).  

 Lidz a Jepsen vyvinuly  CBDA = „Curriculum Based Dynamic Assessment.“ Postup 

CBDA je poměrně náročný. Jedná se o tvorbu individuálního programu rozvoje v rámci 

dynamického testování, který reflektuje požadavky školních osnov. Vytvoření individuálního 

intervenčního programu pro novou situaci a dítě je zdlouhavý úkol, který klade vysoké nároky 

na zkušenosti zprostředkovatele z hlediska znalosti metody i zkušeností s procesem 

zprostředkování (Haywood, Lidz, 2007).  

Z toho důvodu Lidz a Jepsen připravily metodu, která reflektuje vzdělávací osnovy a 

zároveň nabízí návod k následnému intervenčnímu programu. Metoda ACFS úzce propojuje 

testování s procesem zprostředkování a jasně definuje kategorie pozorovaného chování dítěte 

i postup intervenční fáze v jednotlivých úkolech, což slouží zprostředkovateli jako návod. 

Dynamické testování zabere více času, vyžaduje schopnosti, trénink, zkušenost a supervizi na 

straně zprostředkovatele. Zpětné vazby od rodičů ukazují, že to má smysl. Rodiče vědí, co a 

jak mohou s dítětem procvičovat (Haywood, Lidz, 2007). 

Škála využití kognitivních funkcí (ACFS) 
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Lidz se ve své disertační práci zaměřila na alternativní přístupy k testování u školních 

psychologů a objevila Feuersteinovu metodu dynamické diagnostiky a koncepci MLE (Elliot, 

Lidz, 2004). Feuersteinův přístup Lidz inspiroval svým rozsahem a hloubkou konceptu.  Lidz 

byla znepokojená nedostatečným využíváním dynamické diagnostiky v praxi a rozhodla se 

vytvořit více strukturovaný přístup k testování předškolních dětí, který blízce reflektuje 

potřeby osnov předškolních dětí. Spolu s Jepsen vyvinula metodu ACFS (Haywood, Lidz, 

2007). 

Lidz a Jepsen upravily část Kaufmanovy hodnotící baterie pro děti (dále také K-ABC) 

odpovídající základním školním nárokům do dynamické podoby. To znamená, že některé 

úkoly metody ACFS jsou odvozeny z K-ABC. (Haywood, Lidz, 2007). Metoda ACFS  je pro 

děti ve věku 3-5 let (Lidz, 2003). 

ACFS obsahuje podrobně rozepsané kroky intervenční fáze, což nebývalo 

pro dynamické vyšetření běžné. Lidz a Jepsen zahrnují do testování komponentu úrovně 

interakce, které dosud nebyla věnována přílišná pozornost (Lidz, 2000). Na druhou stranu 

zkušenost ukázala, že budoucí zprostředkovatelé potřebují podporu v podobě předepsaného 

návodu (Haywood, Lidz, 2007).  

Záměrem metody ACFS je popsat důležité učební charakteristiky dětí a zároveň 

nabídnout zprostředkovatelům informace spojené s podáváním instrukcí v intervenční fázi. 

ACFS se skládá z šesti subtestů, přičemž čtyři z nich jsou hlavní a zbylé dva doplňkové. 

Doplňkové škály jsou více závislé na řečové úrovni dítěte než základní škály (Haywood, 

Lidz, 2007). Metoda je založena na informačně strukturálním modelu, který vychází 

z předpokladu, že „každý organismus má vrozené kapacity pro zpracování a organizování 

informací specifickými způsoby.“ (Haywood, Lidz, 2007, s. 97). 

Popis šesti subškál ACFS:  

1, Třídění: Tento subtest prověřuje schopnost kategorizace. Dítě je požádáno, aby roztřídilo 

kostky podle různých abstraktních charakteristik (barva, tvar, velikost). To vyžaduje 

schopnost změnit kritérium třídění a ignorovat kritéria ostatní, což může být v daném věku 

obtížné. Intervenční fáze je prováděná pomocí žetonů. Při posttestové fázi se pracuje opět 

s kostkami. 

Ø Zkouška i intervence se zaměřují na induktivní usuzování (rozpoznat rysy, 

abstrahovat, sdružovat). Děti preferují třídění podle barvy a tvaru. Schopnost porovnat 

velikosti se vyvíjí až později. 

2, Sluchová paměť: Mapuje schopnost dítěte převyprávět přečtený příběh ve správné logické 

posloupnosti s vyjmenování všech prvků, které se v příběhu vyskytly. Intervence využívá 
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vizualizace jako prostředku zapamatování informací. Prvky příběhu symbolizuje 

zprostředkovatel v intervenční fázi pomocí magnetů. 

Ø Škála rozvíjí koncentraci, schopnost vizualizace, porozumění slovům a symbolům 

v příběhu. 

Ø V úloze je zařazeno oddálené vybavování, které je určeno mírou přesunu informací do 

dlouhodobé paměti. 

Ø Úloha neposkytuje informace pouze o záměrné paměti, ale i o i míře seberegulace, 

úrovni logického myšlení a schopnosti sebevyjádření. 

3, Vizuální paměť: Úkolem dítěte je zapamatovat si osm předmětů, které mu byly ukázány, a 

využít některé strategie zapamatování (opakování, třídění), které mu jsou předvedeny 

v intervenční fázi. 

Ø Úkol nás informuje o znalosti předmětů, slovní zásobě dítěte a rozsahu pracovní 

paměti. Osm položek je odvozeno od Millerova čísla pro kapacitu pracovní paměti. 

4, Doplňování sekvenčních vzorců: Dítě doplňuje logickou řadu geometrických tvarů, 

kterou před něj rozloží zprostředkovatel. Cílem intervence je pomoci dítěti vnímat vlastnosti 

magnetů a jejich proměnné, které jsou klíčem k dosazení chybějícího tvaru. 

Ø Dítě prokazuje porozumění postupu zleva doprava a schopnost porovnat odlišné a 

nalézt opakující se rysy tvarů. 

Ø Odůvodnění odpovědi vypovídá o míře porozumění příčinnému chování a schopnosti 

pojmenovat důvody svého chování (Haywood, Lidz, 2007). 

Subškála Doplňování sekvenčních vzorců je jednou z nejuniverzálněji rozvíjených 

schopností, projevují se zde vrozené neuro-procesuální schopnosti (Goswami, 2004). Jedná se 

o předstupeň matematicko-logického myšlení. 

5, Přejímání perspektivy: Zprostředkovatel si s dítětem mění roli, kdo koho učí malovat. 

Obrázek vždy vidí jen jeden z nich. V průběhu intervence posilujeme schopnost vnímání 

perspektivy druhého člověka a zlepšujeme úroveň předávání informací. 

Ø Zkouška vyžaduje schopnost decentrace, která se podle Piageta vyvíjí až okolo sedmi 

let (Piaget, Inhelderová, 1999). V kontrastu s Piagetem nové výzkumy dokládají, že se 

jedná se o komplexní sociální dovednost, vyvíjející se již okolo čtvrtého roku života 

(Copple, Sigel, Saunders 1984 in Haywood, Lidz, 2007). 

Ø Rozvíjí schopnost porozumění emocím druhých a úroveň recipročních projevů 

v komunikaci. 
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6, Verbální plánování: Úkolem dítěte je popsat, jak se připravuje houska nebo jeho oblíbená 

svačina. Intervence je zaměřená na přesný popis jednotlivých kroků procesu a jejich časovou 

posloupnost. 

Ø Výsledky vypovídají o úrovni slovní zásoby a pracovní paměti.  

Ø Zaměřuje se na schopnost vytvořit plán, alespoň na základní úrovni, což za pomoci 

zprostředkovatele již tříleté děti dokážou (Haywood, Lidz, 2007). 

Hodnocení může probíhat podle dvou kritérií. Prvním je procento úspěšně 

zvládnutých položek v dané úloze. Jelikož každá úloha má jiný počet položek, může být 

informace zavádějící. Procenta vztahujeme k míře zvládnutí dané úlohy jedincem nikoli 

k porovnání s ostatními dětmi. Druhým kritériem je tzv. ziskové skóre, vypočítáme ho 

porovnáním výsledků pretestu a postestu. Rozdíl ukazuje, co dokáže dítě vytěžit z intervence. 

Pokud dosáhlo již v pretestu vysokého skóru, jeho ziskové skóre nebude výrazné, jelikož už 

se v rámci daného testu, není kam posouvat. V takovém případě hovoříme o stropovém efektu. 

Během každé z šesti intervenčních fází mezi pretestem a postestem jsou reakce dítěte 

zaznamenávány na základě sedmi dimenzí s názvem hodnocení pozorovaného chování dítěte. 

Zaznamenávání probíhá na škále výskytu 0 - 2 body. Nula znamená, že se chování 

nevyskytuje a dva, že se vyskytuje v maximální možné míře.   

Dimenze hodnocení pozorovaného chování dítěte zahrnují:  

1, Seberegulace - „Je metakognitivní funkce prostupující všemi procesy.“ (Haywood, Lidz, 

2007, s. 110). Je vázaná na zpětnou vazbu od okolí. Sledujeme, zda se u dítěte vyskytuje 

explorační chování a jaká je jeho míra vytrvalosti. 

2, Vytrvalost – Úzce souvisí s  motivací, mírou sebejistoty a seberegulace. Jedná se o 

vrozenou dispozici významně ovlivněnou očekáváním úspěchu (McFarlin, 1985, in Haywood, 

Lidz, 2007). 

3, Frustrační tolerance – Jedná se o jistý aspekt sebekontroly zaměřené na emoce. Jde o 

schopnost odložit bezprostřední přání a ochotu vyhovět. Tzuriel za účelem posílení této 

schopnosti u předškolních dětí vyvinul strategie „one-by-one“ a „one-more“, které byly 

zmíněny výše (Tzuriel, 2001). 

4, Flexibilita – Je charakterizovaná rychlostí transferu, přenosu mezi jednotlivými dimenzemi 

myšlení. „Historicky je spojována s úspěšným řešením problémů.“ (Haywood, Lidz, 2007, s. 

111). 

5, Motivace – Jedná se o energetizující složku chování, její nedostatek vede k nedostatku 

učení. V ideálním případě je dítě motivováno vnitřně, což zvyšuje jeho nezávislost. 
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V opačném případě můžeme motivaci zvýšit například využitím atraktivních pomůcek 

(Haywood, Lidz, 2007). 

6, Interaktivita – Jedná se o sociálně podmíněnou komponentu chování, která úzce souvisí 

s řečovým projevem (Haywood, Lidz, 2007). Vztah interaktivity k řešení úkolů je podobný 

jako vztah řečového vývoje ke kognitivnímu.  

7, Responsivita – Responzivita je mírou otevřenosti vůči vnějším vlivům, kterou definuje 

způsob utváření zóny proximálního vývoje (Haywood, Lidz, 2007). 

Při využívání metody ACFS je třeba dbát na následující souvislosti. ACFS bylo 

vyvinuto především pro kurikulum odpovídající požadavkům v USA, ačkoli se úspěšně 

využívá i v dalších zemích: Anglii, Holandsku, Rumunsku, Austrálii a Španělsku (Haywood, 

Lidz, 2007). V ČR se metoda v současné době lokalizuje. Jednou z významných výhod 

dynamické diagnostiky je, že dokáže bezpečně rozpoznat nadané děti (Lidz, Elliot, 2004). 

  U malých dětí je nutné test rozdělit na dvě části ideálně po třech subtestech. Běžná 

doba diagnostiky udávaná na dvě hodiny, je pro ně příliš dlouhá. Nejedná se o test 

inteligence, ale o ověření schopností čerpat z předchozích zkušeností. Vysoce nadané děti 

mohou vykazovat nemodifikovatelnost vlivem stropového efektu. Škálu využíváme při práci 

se skupinou i s jednotlivcem. Vhodná je pro práci školních psychologů, ale využívají ji i 

logopedi či učitelé (Haywood, Lidz, 2008). 

Lidz upravila koncept MLE do výstupů zprostředkovného učení pro podporu 

seberegulačního chování, reprezentativního myšlení, aktivního učení a nalezení strategie 

řešení problému (Lidz, 2000). Lidz vytvořila Škálu reflektovaného chování 

zprostředkovatele. Tvrdí, že aplikace MLE lépe vyjadřuje kontinuum, jelikož 

zprostředkovatelé mohou mít již základní komponenty schopnosti poskytnout MLE přirozeně 

v sobě a povedou si tak dobře, i pokud nebudou plně bdělí. Škála reflektovaného chování na 

straně zprostředkovatele může zjemnit míru senzitivity k interakci, protože vytváří dostatečné 

množství odchylek (Lidz, 2000). Položky na Lidzině škále reflektovaného chování jsou stejné 

jako kritéria MLE podle Feuersteina. Škála se liší, tím že zprostředkovatel sleduje sám sebe, 

zda z jeho strany přichází kroky ke sdílení zkušenosti zprostředkovaného chování.  

Rozbor prvků, které sleduje zprostředkovatel na sobě v rámci škály 

reflektovaného chování: 

1, Záměr – Vyvoláme a udržíme pozornost dítěte. Získání nejvyššího skóru u záměru 

navozuje seberegulaci u dítěte. 

2, Význam – Vysvětlíme podstatu a hodnotu obsahu interakce.  

3, Transcendence – Propojíme minulou a budoucí zkušenost ve smyslu posílení metakognice. 
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4, Regulace úkolu – Zprostředkujeme zážitek úspěchu ze získání nových schopností. 

5, Pochvala a povzbuzení – Poskytneme pozitivní zpětnou vazbu. 

6, Výzva – Vneseme do interakce výzvu odpovídající aktuální zóně proximálního vývoje 

7, Změna – Popisujeme a dáváme důraz na změnu výsledku po intervenci. 

8, Propojení sil – V interakci používáme množné číslo a vylaďujeme se tak na dítě. 

9, Sdílení zkušeností – Komunikaci obohacujeme o osobní zkušenosti a myšlenkové pochody 

souvisejících se situací interakce. 

10, Psychologické odlišení – Pomáhá dítěti v učení a nevnáší do interakce své osobní potřeby. 

11, Množství vcítění – Podáváme adekvátní odpověď ve správný čas. 

12, Citová angažovanost – Budujeme s dítětem vřelý vztah po verbální i neverbální stránce 

(Lidz, 1991, 2000). 

Pro ilustraci uvádím příklad práce se MLE. Lidz ve spolupráci s Peňou zkoumala 

možnosti DA při rozlišení dětí s verbálními nedostatky. Cílem bylo zjistit, zda lze pomocí DA 

rozlišit děti s vrozenou poruchou řeči, a děti z málo stimulujícího sociálního prostředí. K 

výzkumu v rámci intervence byla využita metoda MLE upravená podle Lidz. V porovnání 

kazuistik dvou holčiček, se ukázalo, že intervenční fáze měla naprosto odlišný efekt. Luisa 

reagovala na intervenci velmi pozitivně, což se výrazně projevilo v jejím posttestu. Vicky 

potřebovala mnohem větší oporu zprostředkovatele a obtížně zpracovávala nové informace. 

Úroveň vývoje jazyka odpovídala zřetelně o vývoji úrovně jejích kognitivních funkcí (Lidz, 

Peňa, 1996). Příklad ilustruje, že i zkušení odborníci dosahují při intervenci velmi odlišných 

výsledků v závislosti na mnoha proměnných, které do procesu dynamického testování 

vstupují. 

Slabou stránkou dynamického testování může být jeho validita a reliabilita, protože 

pracujeme s proměnou na straně dítěte nebo žáka. Metoda byla navržená především pro 

sociálně, kulturně a jazykově znevýhodněné skupiny. Účinnost metody pro děti po úrazu 

mozku, s poruchami autistického spektra či s mentální retardací zatím není ověřena. Hlavní 

přínos dynamické diagnostiky tkví v propojení testování s učením. (Lidz, Elliot, 2004). 

V následující části uvedu několik doposud provedených výzkumů a studií zaměřených 

na metodu  ACFS. První studii provedla Lidz, pracovala se skupinou 30 výjimečně schopných 

dětí z New Yorku. Děti testovala metodou ACFS. S půlročním odstupem se ukázalo, že u dětí 

došlo k výraznému zlepšení v subtestech Třídění, Auditivní paměť a Vizuální paměť. 

Zlepšení bylo obdobné napříč různými věkovými skupinami Haywood Lidz, 2007).   

Další studii uskutečnila v rámci diplomové Brooksové práce na 22 dětech s poruchami 

vývoje (11 experimentální, 11 kontrolní skupina). Zaměřila se pouze na subtest Třídění. 
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Kontrolní skupina neobdržela žádnou intervenci a nikdo ze skupiny se nedostal od stavění 

k třídění. V experimentální skupině, která obdržela intervenci, se dvě třetiny dětí dostaly 

k fázi třídění (podle Haywood, Lidz, 2007). 

Diplomová práce Shurinové byla zaměřena na 26 dětí s poruchami vývoje. Po 

intervenční fázi došlo ve všech subtestech kromě obou subtestů týkajících se paměti 

k výraznému zlepšení. V této studii se také ukázalo, že subtesty Vizuální paměť, Verbální 

plánování a Doplňování sekvenčních vzorců mají výzkumný vztah k celkové Škále hodnocení 

pozorovaného chování dětí. Škála hodnocení pozorovaného chování má silnou intratestovou 

validitu v dimenzích seberegulace, vytrvalost, frustrační tolerance a flexibilita. Naopak 

dimenze interaktivity je v tomto směru hraniční (podle Haywood Lidz, 2007). 

Podel Lidz se Levyová ve své studii věnovala 22 dětem. Experimentální skupina dětí 

byla lehce až středně vývojově opožděná a kontrolní skupina se skládala z normálních dětí. 

Ukázalo se, že děti vývojově opožděné se kromě Vizuální paměti ve všech subtestech výrazně 

zlepšily. Typicky se vyvíjející děti celkově dosáhly lepších výsledků v dimenzích 

seberegulace a vytrvalosti. Výkon v paměťovém subtestu může být významný z hlediska 

diferenciální diagnostiky dětí. Vývojově opožděné děti se v této studii nezlepšily pouze 

v subtestu Vizuální paměti.  V předchozí studii Shurinové jsme viděli, že děti s vývojovými 

poruchami taktéž nedosáhly významného zlepšení ani v jednom z paměťových subtestů 

(podle Haywood Lidz 2007). 

Malowitski se zaměřil na subtesty Vizuální paměť a Doplňování sekvenčních vzorců. 

Pracoval s třiceti dětmi ve věku 3-5 let. Signifikantní rozdíl experimentální a kontrolní 

skupiny (bez intervence) byl zjištěn pouze v subškále Doplňování sekvenčních vzorců (podle 

Haywood, Lidz 2007). 

Bensoussanová zkoumala subtesty Auditivní paměť, Verbální plánování a Přejímání 

perspektivy. Jednalo se o 20 dětí ve věku 3-4 roky. Experimentální skupina byla po intervenci 

ve všech subtestech signifikantně lepší než kontrolní skupina, která intervenci neproběhla 

(podle Haywood, Lidz 2007). 

Arranová zkoumala 25 vývojově opožděných dětí ve věku 2-5 let z hlediska 

Hodnocení pozorovaného chování ze strany učitelů a logopedů. U všech pozorovatelů se 

objevila silná shoda v dimenzích seberegulace, interaktivita, motivace, responzivita a nízká 

shoda v hodnocení vytrvalosti a flexibility (podle Haywood, Lidz 2007). 

Largottová zkoumala subškálu Auditivní paměť. Za pomoci třiceti čtyřletých dětí se 

snažila ověřit přiměřenost využívání symbolů v intervenční fázi. Ukázalo se, že pokud jsou za 

symbolické objekty vyprávěného příběhu dosazovány obrázky, dosahují děti nejlepších 
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výsledků (Haywood, Lidz 2007). Intervenční fáze s využitím geometrických tvarů a hraček 

vedla ovšem také k lepším výsledkům v posttestu Lidz ověřovala využitelnost ACFS u 

neslyšících dětí. Ve všech subškálách kromě Doplňování sekvenčních vzorců a Přejímání 

perspektivy se děti v posttestu významně zlepšily (Lidz, 2004). 

  Lidz a Aalsvoort (Lidz, Aalsvoort, 2005) provedly výzkum na skupině nizozemských 

dětí ve věku 6-7 let pro čtyři základní subtesty metody ACFS. Ve všech subtestech kromě 

Vizuální paměti došlo k signifikantnímu zlepšení. Neprojevil se zde stropový efekt. U 

subtestů Třídění, Auditivní paměť a Vizuální paměť byly nalezeny významné korelace se 

socioekonomickým statusem dětí a hodnocením pozorovaného chování. 

Macdonaldová provedla výzkum na 50-ti australských dětech. V experimentální 

skupině bylo 25 dětí s opožděným či nevyrovnaným vývojem a v kontrolní skupině bylo 25 

normálně se vyvíjejících dětí. Obě skupiny se významně zlepšily v posttestu. Poměr mezi 

rozdílem běžných dětí a dětí s deficity ve vývoji se v pretestu a posttestu nezměnil. Děti 

s opožděním ve vývoji dosáhly v posttestu lepších výsledků než běžné děti v pretestu. Na 

škále hodnoceného pozorování dosáhly děti s vývojovým opožděním významně nižších skórů 

(podle Haywood, Lidz 2007). 

SHRNUTÍ 

Dynamická diagnostika významným způsobem napomáhá rozvoji kognitivních funkcí 

u předškolních dětí, kromě podpory kognice je vhodné se zaměřit také na neintelektové 

proměnné (tón, hlasu, rychlost komunikace, hravý přístup). Pokud je úkol pro dítě příliš 

náročný, lze uplatnit Tzurielovy strategie „jedno po druhém“ a „ještě jednou.“ Tzuriel 

vymyslel mnoho metod dynamického testování pro předškolní děti. Lidz vymyslela metodu 

ACFS, která se od Tzurielových liší tím, že reflektuje potřeby školních osnov a zároveň 

nabízí zprostředkovateli návod na intervenční fázi. 

O metodě ACFS bylo zatím zjištěno, že položky pozorovaného chování mají vysokou 

míru shody pozorovatelů. U všech subtestů se alespoň v nějakém z výzkumů ukázalo, že se 

děti v posttestech po fázi intervence signifikantně zlepšují. V subtestu Sluchová paměť se 

ukázalo jako nejefektivnější využít pro intervenci obrázky. Výzkum zatím naznačuje, že 

vývojově znevýhodněné děti se ani po intervenci nezlepšují v paměťových subtestech.  

5. Úloha dospělého v rámci zkušenosti zprostředkovaného učení 
Cílem této kapitoly je zdůraznit zásadní vliv zkušenosti zprostředkovaného učení na 

kognitivní vývoj dítěte. Objasnit nároky, které jsou kladené na zprostředkovatele během 
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situace, kdy probíhá zkušenost zprostředkovaného učení a stručně představit některé 

vzdělávací programy vyvinuté pro zprostředkovatele. 

Proč je zkušenost zprostředkovaného učení důležitá?  

Dříve byl proces ZZU přirozenou součástí předávání kultury z generace na generaci, 

ale s rozvojem moderní společnosti a jejími specifiky (pracující matky, urbanizace, rozvody, 

vyšší nároky na socio-emocionálně kognitivní rozvoj dítěte) se zvýšila potřeba být dítěti 

průvodcem mezi mnoha stimuly, které na děti každodenně působí (Klein, 1996). 

Běžné děti mají přirozeně vyvinutý zájem o lidi i svět okolo sebe. Vyvinula se u nich 

potřeba integrovat a sdílet své zkušenosti s okolím. Takové děti obdržely od svých blízkých 

pravděpodobně dostatek zkušeností zprostředkovaného učení (Tzuriel, 2000, Klein, 2000, 

Málková, 2008). Vnímají čistě a mezi jednotlivými podněty tvoří spojení, říkáme „pálí jim 

to“. Děti, které získaly zkušenost zprostředkovaného učení, jsou lépe připravené učit se 

z nových zkušeností a od druhých lidí. Je nutné, aby dospělí vytvářeli adekvátní příležitosti 

pro MLE, protože děti bez této zkušenosti jsou oproti ostatním znevýhodněné. 

Tzuriel se spolu s kolegy věnoval studování zkušenosti zprostředkovaného učení 

v interakci matky a dítěte. Zkoumal chování dětí vždy ve dvou výchozích situacích. Jednalo 

se o situaci volné hry a strukturovanou situaci např. podávání instrukcí. (Tuto formu 

výzkumného pozorování prováděl dříve již Vygotskij se svými kolegy). Tzuriel si všiml, že 

děti si během volné hry samy aktivně vyhledávají stimuly na optimální úrovni proximálního 

vývoje. Ve strukturovaném čase jim adekvátní stimuly zprostředkovaná dospělý. Vhodnost 

těchto stimulů závisí na kompetencích a znalostech dospělého, který jim zkušenost 

zprostředkovává (Tzuriel, 2000).  

Výzkum Tzuriela a Ernsta zaměřený na interakci matky a dítěte v rámci zkušenosti 

zprostředkovaného učení (MLE), který zkoumal míru modifikovatelnosti dítěte, ukázal, že 

inteligence a socioekonomický status matky má na kognitivní výsledky dítěte významný vliv. 

Tento přirozený vliv lze změnit zvýšením množství interakcí zprostředkovaného učení 

(Tzuriel, 2000). Matky s nižším socioekonomickým statusem, které obvykle vytváří méně 

situací pro MLE, se mohou naučit sdílet stejnou míru MLE jako matky ze střední 

socioekonomické třídy (Klein, 1996, 2000). 

Pro zajímavost uvádím, že Tzuriel a Isman také zkoumali, jak ovlivňuje zkušenost 

zprostředkovaného učení tři generace (babička, matka, dítě). První hypotézou bylo, že 

strategie matek a babiček budou stejné, protože se jedná o transgenerační přenos. Druhou 

hypotézou bylo, že matky budou ve strukturovaných situacích sdílet více zkušenosti 

zprostředkovaného učení než babičky. A třetí hypotézou bylo, že v nestrukturované situaci 
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budou zprostředkovávat matky i babička stejnou úroveň zprostředkování. Ukázalo se, že 

nezávisle na situaci (volná hra versus strukturovaný proces) matky poskytují více intervencí 

k regulaci chování dítěte než babičky. V kategoriích zprostředkovaného učení: záměr a 

reciprocita, zprostředkování významu a transcendence si vedly lépe babičky. Pocit 

kompetentnosti a blízkosti zprostředkovaly dětem bez rozdílu (Tzuriel, Isman, 2008).  

  Zkušenost zprostředkovaného učení neprobíhá vždy, má své základní charakteristiky, 

blíže popsané v předchozí kapitole, kterými se odlišuje od jiných procesů. Každé dítě je 

svými rodiči nějak vychováváno, což významně ovlivňuje jeho vývoj a odráží se i v tom, co 

je schopné vytěžit z MLE. Podle Woltering a Lewise může výchovný styl podpořit nebo 

utlumit vývoj záměrné regulace chování dětí. Podle citlivosti matky vůči dítěti, lze 

předpovědět míru záměrné kontroly dítěte v pozdějších letech (Woltering, Lewis, 2009). Míra 

kontroly a regulace dítěte má významný vliv na kognitivní rozvoj dětí a zároveň je jednou ze 

škál pozorovaného chování metody ACFS podle Lidz (Haywood, Lidz 2007).  

  Agresivní styl regulace rodičů způsobí u dětí menší citlivost k emocím, trestu. Zároveň 

podporuje impulzivní nekontrolované jednání a budoucí problémy s agresivním chováním. 

Block, vnímá umění záměrné regulace jako synonymum k resilienci (odolnosti) dětí. Naopak 

úzkostný styl regulace je charakteristický extrémním potlačením emocionálních reakcí a 

následnou rigiditou, neflexibilitou ve vnímání, interpretaci situací i vlastním chování. Úroveň 

úzkostnosti dítěte lze změřit, již před 2 rokem života. Neustálé potlačování úzkosti vede 

k výbuchům vzteku, když už se nedá déle vydržet (podle Woltering, Lewis, 2009).  

  Nyní se dostáváme od důvodů přiměřené zkušenosti zprostředkovaného učení k její 

realizaci. Situace MLE je náročný proces a vyžaduje vhodné podmínky, aby mohla dobře 

probíhat. MLE se může odehrávat během jakékoli interakce dítěte se zprostředkovatelem 

např. při výchově nebo učení. Jedná se o způsob zpracování podnětů, které na 

zprostředkovatele i dítě působí. Hlavními faktory, které ovlivňují proces zprostředkování, 

jsou: prostředí a zprostředkovatel.  

Pokud probíhá MLE v rámci dynamické diagnostiky, je vhodné zvolit pro dítě 

prostředí již známé, které zároveň splňuje základní požadavky pro práci. Ideální je klidná 

místnost vybavená nábytkem odpovídajícím věku dítěte, kde není mnoho rušivých elementů 

(obrázky, hračky, další lidí atd.), a která je dostatečně osvětlená. Na stole mít pouze pomůcky 

pro danou aktivitu, s níž aktuálně pracujeme (Haywood, Lidz, 2007). Zprostředkovatel by měl 

být schopný zajistit učební prostředí, kde se dítě bude cítit pohodně, a navázat s ním 

uspokojivý vztah naplněný důvěrou a přijetím (Falik, 2000). 
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Učební prostředí nezahrnuje pouze učební prostor ve smyslu správně vybavené 

místnosti, ale také celou komunitu lidí, která se v rámci učebního procesu dítěte vyskytuje 

(Howie, 2011). Učební prostředí by mělo být otevřené změně a novým ideám na všech 

úrovních. Feuerstein tvrdí, že jednou z hlavních charakteristik modifikovatelnosti je vysoký 

stupeň otevřenosti (Feuerstein, 2000). Zprostředkovatel by měl přistupovat ke všem osobám, 

které se učebního procesu účastní (dětem, rodičům i učitelům) partnersky (Howie, 2011). 

„Pozitivní emoce projevené učitelem jsou propojené s úrovní podpory, které se mu od učitelů 

a kolegů dostává a úrovní úspěšné spolupráce žáků na dosažení úspěchu v učebním procesu.“ 

(Pons, Rosnay, Cuisinier, 2010, s. 82). Pokud se dítě se zprostředkovatelem zatím neznají, tak 

by se měli nejprve seznámit a třeba si spolu chvilku hrát nebo povídat.  

Zprostředkovatel by měl umět navázat s dítětem dobrý vztah, měl by být schopen 

dítě motivovat a podporovat. Měl by být optimistický a adekvátně dítě stimulovat a 

identifikovat přesně hranici proximálního vývoje. Zároveň by měl dokázat držet s dítětem 

krok, což může často znamenat i pouhé klidné vyčkávání (Lidz, 2003). Role 

zprostředkovatele podle neurovědců spočívá ve výuce různých strategií řešení problému a 

nápomoci dítěti rozvinout potřebné schopnosti k jejich uplatnění (Christoff, 2008). 

Zprostředkovatel by měl být schopný sdílet svůj záměr a komunikací by měla prostupovat 

vzájemnost, které je významnou citovou složkou procesu učení.  Zprostředkování by mělo 

probíhat podle základních kritérií Feuersteinovy teorie zkušenosti zprostředkovaného učení 

(Howie, 2011).  

Například v průběhu MLE prováděné v rámci metody ACFS není vhodné říkat, že 

budeme hrát hru. Dítě by z toho mohlo být klamané, protože pod pojmem hra si může 

představovat něco jiného, než se bude dít. V případě, že se u dítěte objeví nějaká forma 

vyhýbavého chování (nesoustředí se, odbíhá, dělá jiné věci, odmítá pokračovat), je úloha 

pravděpodobně pro dítě příliš obtížná. V takovém případě a je možné ji přeformulovat a 

zjednodušit (Haywood, Lidz, 2007). Pokud to nepomůže, může zprostředkovatel více radit, a 

tím snížit náročnost úkolu. Je možné i zařadit přestávku či jiný typ úlohy a k dané 

problematice se vrátit později.   

Realizace samotné MLE se ukazuje jako nejkomplikovanější část celého procesu 

kognitivní modifikovatelnosti, protože klade vysoké nároky na zprostředkovatele (rodiče, 

učitele, školitele). Podle Tzuriela by měl celý proces zavádění zkušenosti zprostředkovaného 

učení ideálně probíhat ve dvou vlnách: 1) Dáme rodičům informace o MLE a necháme je 

samé projít touto zkušeností. Oni si MLE zvnitřní a budou jí efektivně využívat. 2) Děti si 
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zvnitřní strategie získané v rámci MLE od rodičů a začnou ji využívat ve svém vlastním 

chování (Tzuriel, 2001). 

Programy vzdělávání pro rodiče i další vychovatele 

Klein zjistil, že matky s nižším socioekonomickým statusem provádí méně interakcí 

zprostředkovaného učení, protože sami k sobě takovým způsobem nepřistupují. Vyvinul 

program MISC = „MediationaI Intervention for Sensitizing Caregivers“ rozvíjející 

důležité intelektové a socio-emocionální potřeby ve vztahu k základním formám sdílení 

zkušenosti zprostředkovaného učení (Klein, 1996, 2000). 

Jeho záměrem bylo naučit rodiče sdílet s dětmi zkušenost zprostředkovaného učení. 

Kleinův přístup je založený na kulturních a vývojových potřebách. Využívá metody 

zprostředkovaného učení (Klein, 1996). Vyšel ze základních Feuersteinových kritérií MLE 

(zprostředkování záměru a reciprocity, významu, transcendence a kompetence) a začal učit 

rodiče, učitele a další vychovatele dětí. Program probíhal jednou týdně po dobu dvou až čtyř 

měsíců. Konal se převážně formou diskuzí nad videonahrávkami z interakcí rodičů s dětmi, 

ale jeho součástí bylo i asistování zkušeného zprostředkovatele rodičům v průběhu MLE 

s jejich dětmi (Klein, 1996). Ukázalo se, že absolventi programu opravdu nabízeli dětem více 

zkušeností zprostředkovaného učení, což se pozitivně odrazilo na vývoji jejich dětí i jejich 

osobních životech (Klein, 2000). 

Specifika Kleinova programu mezi jinými programy podobného typu tkví v zaměření 

na rodiče z odlišného socio-kulturního prostředí. Program není strukturovaný, což je výhodné 

z hlediska rychle se měnících potřeb dětí v závislosti na jejich věku. Primárně cílí na posílení 

dětských kompetencí a potřeb v rámci společenského systému, kognitivní rozvoj je až 

sekundárním efektem metody. 

Lidz ve spolupráci s  Childers vyvinuly program „Let´s Think About It“. Na rozdíl 

od Kleinova programu, ve kterém lektoři navštěvovali jednou za několik týdnů rodiče dětí 

doma, tento program je založen na domácích úkolech a diskuzích s rodiči. Obsahem 

programu je zčásti metoda dynamické diagnostiky a zčásti zkušenost zprostředkovaného 

učení (Lidz, 2000).  

Program se skládá z šesti částí: 

1, „Pozorování našeho světa“ – Zaměřuje se na smyslové vjemy v prostředí. Jde o to 

nejen se dívat, ale vidět, nejen poslouchat, ale slyšet. 

2, „Podívej se zpět“ – Umožňuje propojovat minulé a budoucí a je zaměřen na 

uvědomění kauzality.  
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3, „Vytvořme plán“ – Pomáhá formulovat cíl a kroky jeho naplnění, je příležitostí 

přemýšlet v hypotézách.  

4, „To je fantastické!“ – Cílí na rozvoj fantazie a představivosti, osvobozuje od 

smyslového světa a pomáhá přemýšlet v relacích, co kdyby… 

5, „Co je hlavní myšlenkou?“ – Zabývá se hlavními myšlenkami a obecnými principy 

a pravidly dění. 

6, „Použij symbol“ – Zaměřuje se na literaturu a gramotnost, rozvíjí dětskou 

schopnost používat symboly a znaky. 

Program vychází z toho, že mají-li rodiče zvládnout MLE, měli by sami projít 

podobnou zkušeností. Program byl prováděný na vysokoškolsky vzdělaných rodičích a 

výsledky ukázaly velké zlepšení na sebehodnotící škále zkušenosti zprostředkovaného učení. 

Rodiče výsledky programu uspokojily (Lidz, 2000). Proces vytváření a řešení problému 

aktivuje děti stejně jako jejich rodiče či učitele. Je nejzábavnější částí celého procesu, když 

musí rodiče vytvářet vlastní ideje a koncepty pro své děti, nebo učitelé pro své žáky, probouzí 

se nadšení, které činí pole vzdělávání tolik zajímavým (Ablin, 2008). 

Pro představu stručně zmíním některé výzkumy, které potvrzují zásadní význam 

interakce dítěte se zprostředkovatelem. Schmitt, Pentimonti, Justice (2012) prováděli výzkum 

vztahu učitele s dítětem v souvislosti s rozvojem řeči a seberegulace u znevýhodněných 

skupin předškoláků. Výzkum ukázal, že blízký pozitivní vztah učitele a žáka významně 

ovlivňuje dosaženou úroveň využívané gramatiky v průběhu roku. Úroveň gramatiky 

vypovídá o fungujících sociálních vztazích dítěte a jeho dobré akademické přípravě. Regulace 

chování dítěte ze strany přívětivého učitele se ukazuje jako silný preventivní faktor školního 

neúspěchu znevýhodněných dětí (Schmitt, Pentimonti, Justice, 2012).  

V rámci výzkumu dopadu dynamické diagnostiky na řečový vývoj Lidz a Peňa zjistili, 

že rodiče mexických dětí poskytují dětem mnohem více popisných charakteristik 

k předmětům, o které se děti zajímají. Naopak rodiče dětí v USA předměty označovali pouze 

jejich názvy a blíže je nepopisovali (Lidz, Peňa, 1996). To je zajímavé zjištění, které 

vypovídá nejen o lepších předpokladech pro porozumění vztahům mezi předměty u 

mexických dětí, ale i významu individualizovaného, na výkon zaměřeného kulturního 

prostředí v USA na formování tamních dětí.  

Vzdělávání odborníků  

První lektorské výcviky zaměřené na instrumentální obohacování a s ním související 

zkušenosti zprostředkovaného učení probíhaly v rámci Feuersteinovy metody 

instrumentálního obohacování. Byly zaměřené především na porozumění teorii strukturální 
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kognitivní modifikovatelnosti, expertní ovládnutí nástrojů programu a výcvik v didaktice 

daných nástrojů a nakonec na vhled do možnosti aplikace těchto dovedností v nových 

situacích. Obtíže v průběhu výcviku se lektorům ukázaly být výhodou při jejich budoucí 

práci. Zážitek vlastního neúspěchu je dobrým stavebním kamenem pro budování partnerského 

přístupu k dítěti (Málková, 2008). 

V rámci vzdělávání je vhodné, aby měl zprostředkovatel pedagogické nebo 

psychologické vzdělání, porozuměl teorii modifikovatelnosti a přijal ji za svou, absolvoval 

výcvik ve zprostředkování MLE a naučil se pracovat partnerským přístupem (Málková, 

2008). Partnerský přístup spočívá v posilování sebepojetí a vnímání vlastní účinnosti skrze 

poskytování cílené zpětné vazby dítěti. Zpětná vazby je založena na konkrétním, popisném 

nehodnotícím jazyce. 

Vzdělávání odborníků probíhá celosvětově v malé míře a není ho snadné získat, 

jelikož na světě se tématem na univerzitní úrovni zabývá zatím jen několik málo expertů. 

Patří mezi ně například Tzuriel, (Izrael), Samuels (Canada), Hemers (Nizozemí) Bruchel 

(Švýcarsko), Skuy (Jižní afrika). Zároveň chybí kvalitní vzdělání pro vysokoškolské učitele, 

kteří učí například školní psychologii, speciální pedagogiku nebo logopedii. Například 

v Anglii je realizovanáno mnoho workshopů, ale nadšení absolventi těchto workshopů se 

vrací do praxe, kde je čeká ještě mnoho překážek (Elliot, Lidz, 2004). 

Významnou organizací, která pořádá vzdělávání v dynamické diagnostice a sdílení 

zkušenosti zprostředkovaného učení je Feuersteinův institut. Cílem tohoto institutu je 

celosvětově změnit vzdělávací systém, aby učitelé dokázali své žáky lépe připravit na 

orientaci v neustále se měnícím moderním světě. Pro více informací doporučujeme 

prohlédnout si následující odkaz: http://www.icelp.info/ 

SHRNUTÍ 

 Ukazuje se, že MLE velmi pozitivně ovlivňuje kognitivní rozvoj dětí. Silným 

predikátorem kognitivního rozvoje dětí je podle Tzurielových výzkumů, již raná interakce 

matky a dítěte. Existují účinné programy zaměřené na rozvoj schopností zprostředkovatelů 

(rodičů, učitelů a dalších) vytvořit podmínky pro sdílení adekvátní formy MLE. Například 

matky s nízkým socioekonomickým statusem vytváří méně MLE, ale po absolvování 

školícího programu, jsou schopné sdílet adekvátní MLE. Celosvětově existuje několik 

odborníků, kteří takové programy mohou vést. Jejich množství stále není dostatečné, z toho 

důvodu vzdělávání dalších odborníků není vždy snadné realizovat. 
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EMPIRICKÁ ČÁST  

6. Výzkumný projekt a jeho cíle 
V současné době probíhá lokalizace metody Škála využití kognitivních funkcí (dále 

také ACFS) pro Českou Republiku. Na podzim by měla být metoda včetně českého manuálu 

k dispozici v psychologickém nakladatelství „Propsyco“. Považujeme za výhodné se metodě 

ACFS více věnovat i z výzkumného hlediska a zjistit, jak velkou přidanou hodnotu pro děti, 

rodiče a další vychovatele přináší. Cílem výzkumného projektu je ověřit, zda metoda ACFS, 

vytvořená Lidz a Jepsen, dokáže odhalit potenciál rozvoje kognitivních funkcí u dětí, se 

kterými ji využíváme. 

Hlavním cílem této části výzkumu je zmapovat, jak se u dětí, se kterými v rámci 

dynamického testování ACFS probíhá intervence, rozvinou jejich kognitivní schopnosti oproti 

dětem, se kterými v rámci testování intervence neprobíhá. Respektive, jak velký přínos pro 

rozvoj kognitivních schopností má intervence popsaná v rámci metody ACFS. Práce s dětmi 

bude probíhat podle standardů uvedených v manuálu ACFS. To znamená, že provedeme 

dynamické vyšetření s experimentální skupinou ve standardním formátu: pretest - intervence -  

posttest, a srovnávací skupina bude mít místo fáze intervence jen krátkou pauzu mezi 

pretestem a posttestem. 

S experimentální i srovnávací skupinou budou dále provedeny tři subtesty 

z Kaufmanovy hodnotící baterie pro děti (dále také K-ABC), abychom zjistili, zda jsou 

skupiny srovnatelné z hlediska kognitivních schopností. Hlavním kritériem pro výběr právě 

těchto tří subtestů byl věk. Potřebovali jsme, aby daný subtest byl pro děti již od tří let.  
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7. Výzkumné otázky 
Výzkumný projekt je založený na metodě dynamického testování nazvané ACFS, 

která je určená pro předškolní děti. ACFS propojuje diagnostiku a specifický typ intervence, 

který vychází ze zkušenosti zprostředkovaného učení. Zkušenost zprostředkovaného učení 

vznikla na základě Feuersteinovy teorie kognitivní modifikovatelnosti. Více informací o teorii 

a metodě naleznete ve třetí kapitole teoretické části práce.  

Metoda ACFS oproti ostatním metodám dynamické diagnostiky pro předškolní děti 

odpovídá požadavkům školních osnov, respektive rozvoje těch kognitivních funkcí, které jsou 

nezbytné pro osvojení školního trivia (čtení, psaní, počítání). Metoda ACFS podává přesný 

návod pro průběh intervenční fáze u každého ze subtestů, což pro nás bude důležité. V  těchto 

souvislostech formulujeme následující výzkumné předpoklady: 

1. Výsledky pretestů metody ACFS budou u obou skupin srovnatelné. 

2. U experimentální skupiny dojde k významnému zlepšení v posttestu metody 

ACFS. 

3. U srovnávací skupiny nedojde k významnému zlepšení v posttestu metody ACFS. 

4. Zlepšení v posttestu metody ACFS bude u experimentální skupiny významně větší 

než u srovnávací skupiny. 

5. Výsledky pretestu druhého subtestu metody ACFS budou mít významnou 

souvislost s výsledky pátého subtestu metody K-ABC. 

6. Výsledky posttestu druhého subtestu metody ACFS nebudou mít významnou 

souvislost s výsledky 5. subtestu metody K-ABC. 

Jsme si vědomi toho, že zlepšení v jakémkoli ze subtestů může nastat i bez intervenční 

fáze, při níž probíhá učení za využití principů zkušenosti zprostředkovaného učení. 

Předpokládáme však, že změna ve výsledku posttestu u experimentální skupiny s intervenční 

fází, by měla být významně vyšší, než změna ve výsledcích v posttestu u srovnávací skupiny 

bez intervenční fáze.  

Zároveň nás zajímá, v jakém jsou vztahu pretest a posttest k standardizovanému testu 

intelektových schopností. Zda se objeví korelace mezi 5. subtestem K-ABC (opakování čísel) 

a 2. subtestem metody ACFS (Auditivní paměť). Porovnání těchto subtestů jsme zvolili, 

jelikož oba testy vyžadují zapojení auditivní paměti a sekvenční zpracování materiálu. 
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8. Popis výzkumného souboru 
Cílovou skupinou našeho výzkumu jsou děti v předškolním věku tři až šest let, které 

chodí do mateřské školy (dále také MŠ) v Praze 1 a 2. Jedná se o běžně se vyvíjející děti bez 

jakýchkoli vývojových specifik. V obou skupinách je stejný počet dívek a chlapců. Všechny 

děti jsou české národnosti, v některých případech je jeden rodič jiné národnosti, jak ukazuje 

tabulka 1.  

  Skupina 

Celkem 
  

Testová 
Srovnáva

cí 

Národnost česká 16 21 37 

česko-turecká 2 0 2 

česko-portugalská 1 0 1 

česko-anglická 2 0 2 

česko-americká 1 1 2 

česko-egyptská 2 0 2 

česko-holandská 0 1 1 

česko-slovenská 
neuvedeno 

0 
1 

1 
1 

1 
2 

Celkem 25 25 50 
 

V tabulce 2 a v tabulce 3 je možné vidět informace o rodinných vztazích. Tabulka 2 

ukazuje počet dětí z úplné a neúplné rodiny. Tabulka 3 popisuje sourozenecké vztahy dětí 

z jednotlivých skupin. 

 
TAB. 2 Popis vzorku z hlediska rodiny 
 
  Skupina 

Celkem   Experimentální Srovnávací 

Rodina úplná 17 14 31 

neúplná 
neuvedeno 

6 
2 

4 
7 

10 
9 

Celkem 25 25 50 
 

 
TAB. 1 Popis vzorku z hlediska národnosti 
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TAB. 3 Popis vzorku z hlediska sourozeneckých vztahů 
 
  Skupina 

Celkem   Testová Srovnávací  

Sourozenci jedináček 8 7 15 

starší sourozenec 6 7 13 

mladší sourozenec 3 8 11 

prostřední 1 0 1 

dvojče 
neuvedeno 

6 
1 

0 
3 

6 
4 

Celkem 25 25 50 
 

 Výzkumný soubor tvoří celkem 50 dětí. Skupina padesáti dětí je rozdělena na 

experimentální a kontrolní skupinu. V každé ze skupin je 25 dětí, z toho vždy 13 děvčat a 12 

chlapců, jak je zřejmé ze čtvrté tabulky.  

 

TAB. 4 Porovnání experimentální a kontrolní skupiny dle pohlaví 
 

  Skupina 

Celkem   Experimentální Srovnávací 

Pohlaví dívky 13 13 26 

chlapci 12 12 24 
Celkem 25 25 50 

 
Věkové rozmezí, jak jsme již uvedli, zahrnuje děti ve věku od tří do šesti let. Zároveň 

neodpovídá normálnímu rozložení v populaci. Bližší informace o věku dětí v jednotlivých 

skupinách jsou zřejmé z tabulky číslo pět. Jelikož jsou věkové kategorie uvedené po půl roce, 

je vhodné brát v úvahu, že děti z krajních bodů rozmezí věkových kategorií jsou si věkově 

velmi blízko. Rozložení obou skupin z hlediska věku s přesností na dny je k náhledu v příloze 

3. 
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TAB. 5 Věkové rozdělení skupin 

  Skupina 

Celkem  Věk: rok-měsíc-den Experimentální Srovnávací 

Věk  3;0;0 - 3;5;30 0 3 3 

3;5;30 - 3;11;30 11 5 16 

4;0;0 - 4;5;30 4 6 10 

4;5;30 - 4;11;30 1 3 4 

5;0;0 -  5;5;30 7 3 10 

5;5;30 – 5;11;30 2 5 7 
Celkem 25 25 50 
 

Věkově a z hlediska kognitivních schopností (subtesty baterie K-ABC) jsou obě 

skupiny srovnatelné. Pro ověření tohoto tvrzení jsme zjišťovali, zda rozložení experimentální 

a srovnávací skupiny odpovídá normálnímu rozložení v populaci. Použili jsme Kolmogorov-

Smirnovův test normality pro dva nezávislé soubory (viz příloha 1). Zjistili jsme, že výsledky 

věku dětí a třetího subtestu z baterie K-ABC neodpovídají normálnímu rozložení, proto není 

možné použít parametrické testy.  

Rozhodli jsme se proto použít neparametrický test Mann-Whitneyho pro porovnání 

věku dětí a výsledků zkoušek kognitivních schopností podle K-ABC. Na základě výsledků 

(viz příloha 1) jsme zjistili, že na hladině významnosti α = 0,05 mezi experimentální a 

srovnávací skupinou není statisticky významný rozdíl vzhledem k věku a výsledkům K-ABC. 

Můžeme je tedy porovnávat s ohledem na míry signifikance uvedené v šesté tabulce.  

TAB. 6 Porovnání experimentální a srovnávací skupiny 

 věk Subtest 3 (K-

ABC) 

Subtest (K-

ABC) 

Subtest 5 (K-

ABC) 

Signifikance 0,749 0,199 0,868 0,584 
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9. Metody 
Pro realizaci výzkumného projektu jsem použila metodu ACFS a Kaufmanovu 

hodnotící baterii pro děti (dále také K-ABC). V této části nejprve popíši jednotlivé subtesty 

obou metod. Poté vysvětlím, jak probíhá intervenční fáze jednotlivých subtestů metody ACFS 

a nakonec se budu věnovat systému vyhodnocování obou metod. 

 Metoda ACFS se skládá z šesti subtestů:  

1, Třídění kostek – Děti třídí kostky podle barvy, tvaru a velikosti do skupin. Maximální 

počet bodů je 12. Hodnotíme, zda si dítě s kostkami pouze staví nebo je dokáže třídit. Pokud 

kostky třídí, sledujeme, jaké charakteristiky kostek rozpoznává a množství skupin, do nichž je 

rozděluje. Na nejvyšší úrovni dítě dokáže roztřídit všechny kostky podle jednoho kritéria a 

dovede ostatní charakteristiky kostek ignorovat.  

2, Auditivní paměť – Děti mají převyprávět příběh, který jim zprostředkovatel přečte. 

Maximální počet bodů je 17. Hodnotí se počet vybavených prvků a zachycení logické 

struktury děje. 

3, Vizuální paměť – Děti si mají zapamatovat 8 obrázků. Maximální počet bodů je 13. 

Pozorujeme, jaké strategie dítě k zapamatování obrázků využívá, například, zda opakuje 

názvy obrázků, ukazuje na ně či rozděluje obrázky do skupin atd. Hodnotíme nejen množství 

obrázků, které si dokáže zapamatovat, ale i množství použitých strategií zapamatování a 

vybavování. 

4, Doplňování sekvenčních vzorců – Děti mají doplnit logicky navazující geometrický tvar 

do vzorce. Maximální počet bodů je 18. Hodnotí se nejen doplnění do vzorce, ale i správné 

zdůvodnění odpovědi.  

5, Přejímání perspektivy – Děti mají podle náčrtu zprostředkovateli popsat, jak nakreslit 

obrázek. Maximální počet bodů je 16. Hodnotí se úroveň komunikace a přesnost popisu 

obrázku. 

6, Verbální plánování – Děti mají popsat, jak se připravuje svačina. Maximální počet bodů 

je 15. Hodnotí se počet a pořadí kroků, které dítě v postupu práce uvede, i přesnost 

vyjadřování, např. užití příslovcí pro vyjádření časové souslednosti děje. 

Zdůrazňuji, že maximální počet bodů v každém subtestu je jiný, což by mohlo 

zkreslovat informace, pokud bychom výsledky v jednotlivých subtestech chtěli převádět na 

procenta. Ve výzkumném projektu jsme využili všechny zmíněné subtesty, více informací o 

jejich podobě a významu v rámci kognitivního rozvoje, lze najít v teoretické části práce.  

Z Kaufmanovy hodnotící baterie pro děti jsme zvolili pouze tři subtesty z první 

části zaměřené na intelektové schopnosti. Zvolené subtesty lze administrovat u dětí ve 
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věkovém rozpětí od dvou let a jedenácti měsíců do dvanácti a půl let. Metoda K-ABC používá 

subškály pro sekvenční a pro simultánní zpracování informací. Využili jsme následující 

subtesty: 

1, Pohyby ruky – Děti mají za úkol opakovat pohyby ruky, které jim ukáže examinátor. 

Sledujeme, zda dítě dokáže zopakovat pohyby ruky ve stejném pořadí. Test je ze škály 

sekvenčního zpracování. Jedná se o v pořadí třetí subtest baterie. 

2, Tvar geštalt  - Dětem je předložen černobíle nakreslený obrázek a mají odpovědět na 

otázku, co to je? Test je ze škály simultánního zpracování. Jedná se v pořadí o čtvrtý subtest 

baterie. 

3, Opakování čísel – Úkolem dětí v tomto subtestu je zopakovat sérii čísel přečtenou 

examinátorem ve správném pořadí. Délka řady čísel se postupně zvyšuje. Test je ze škály 

sekvenčního zpracování. Jedná se o pátý subtest v pořadí baterie. 

Škála mentální zpracování (sekvenční a simultánní) poskytuje informace o výběru 

nejvhodnějších strategií k učení. Nedává informace o výkonu, ale o způsobu zpracování 

informací. Dítětem „preferované způsoby zpracování informací úzce souvisí s jeho stylem 

učení a umožňují tak nahlédnout do metod, které by mohly být poměrně efektivní pro učení 

specifického obsahu.“ (Kaufman, 1983, s. 26). Za stejným účelem byly vytvořeny všechny 

subtesty metody ACFS, to je další z důvodů, proč jsme zvolili K-ABC jako vhodnou 

standardizovanou metodu pro porovnání rozumových schopností experimentální a srovnávací 

skupiny. Podle Lidz je Kaufmanův test (K-ABC) lepším identifikátorem IQ než WISC-III 

(Elliot, Lidz, 2004). 

Metoda K-ABC obsahuje kromě subtestů zařazených do škály sekvenčního a 

simultárního zpracování také tzv. výkonovou škálu, která sleduje úroveň tradičních školních 

dovedností. Subtesty z výkonové škály jsme nezařadily, protože indikují vlastnosti, které jsou 

sledované diagnostickými testy výkonnosti. „Výkonová škála K-ABC z celé baterie nejlépe 

koreluje se současným i budoucím školním výkonem, avšak její prediktivní hodnota je 

částečně funkcí současného „status quo“, tj. neposkytuje účelovou edukativní intervenci.“ 

(Kaufman, 1983, s. 26). 

V následujících odstavcích se budu věnovat podrobnějšímu popisu intervence, která 

je podstatou dynamického testování, a jejíž účinnost v rámci výzkumného projektu testujeme. 

Metoda ACFS používá pro pretest a posttest totožné úkoly. V intervenční fázi se využívají 

jiné varianty testů pro tentýž kognitivní úkol. V prvním subtestu Třídění se při intervenční 

fázi pracuje s žetony namísto kostek. Zprostředkovatel nyní zastává roli učitele, který vypráví 

dítěti o skupinách. Nechá dítě rozdělit žetony do různých skupin. Společně si pomocí žetonů 
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různých barev a tvarů ukazují, jakými způsoby lze třídit. Pokud dítě vytvoří skupinu stejných 

žetonů, nabádá ho zprostředkovatel k nalezení dalších žetonů, které do skupiny mohou patřit. 

Examinátor vytváří a pojmenovává další skupiny a žádá dítě, aby pokračovalo v jejich 

dotváření. Na závěr všechny poznatky o skupinách zrekapituluje a rovnou naváže posttestem. 

Cílem intervence v subtestu třídění je seznámit dítě s různými kritérii třídění do skupin. 

Pojmenovat klíčové charakteristiky, které rozhodují o umístění konkrétního tvaru do dané 

skupiny. 

Během intervenční fáze druhého subtestu, Auditivní paměť, se vizualizují jednotlivé 

prvky příběhu prostřednictvím magnetů a dějová zápletka se napodobuje jejich přesouváním. 

Zprostředkovatel nejprve pomalu čte příběh a dělá pauzy, aby dítě vybralo vždy jeden magnet 

za jeden prvek příběhu a poté magnety podle děje příběhu mohlo přesouvat. V další části 

intervence přečte zprostředkovatel příběh podruhé, přičemž úkolem dítěte je ukazovat na 

magnety a přesouvat je. V případě potřeby zprostředkovatel dítěti pomůže. Na závěr znovu 

upozorní dítě, že pokud si prvky bude představovat, pomůže mu to si lépe vybavit příběh. 

Cílem této části intervenční fáze je naučit děti zapojovat a využívat vizualizaci jako jednu ze 

strategií ukládání informací do paměti. 

Ve třetím subtestu, Vizuální paměť, intervence probíhá s jinou sadou obrázků než fáze 

testování. Nejprve poprosíme dítě, aby novou sadu obrázků pojmenovalo. Poté mu řekneme, 

co nám pomáhá, když si chceme něco zapamatovat. Například opakujeme názvy obrázků 

dokola a pak zavřeme oči a zkoušíme obrázky vyjmenovat. Můžeme dítěti připomenout, že 

obrázky lze rozdělit do skupin, které mají něco společného podobně, jako jsme to dělali 

v subtestu Třídění s kostkami a žetony. Společně nacházíme na každém obrázku nějaký 

zajímavý detail, který může také pomoci obrázek lépe vybavit. Cílem intervenční fáze třetího 

subtestu je naučit dítě různé strategie, které pomáhají zapamatovat to, co vidíme. 

Ve čtvrtém subtestu, Doplňování sekvenčních vzorců, využíváme malování vzorců 

místo práce s magnety, jak je tomu v protestu a posttestu. Během intervence si s dítětem 

povídáme o tom, že když se něco opakuje pořád dokola, můžeme v opakující se řadě najít 

nějaký vzorec. Řady procvičujeme s dítětem slovně, ale i malováním. Na závěr můžeme dítě 

nechat vytvořit vlastní řadu vzorců. Cílem této části intervence je zprostředkovat dítěti 

porozumění mechanismu utváření a rozpoznávání vzorců. 

V pátém subtestu, Přejímání perspektivy, si zprostředkovatel s dítětem v intervenční 

fázi vymění roli a je opět učitelem, zatímco ve fázi pretestu a posttestu má roli učitele dítě. 

Zprostředkovatel říká dítěti, jak namalovat obrázek podle náčrtu a zároveň ho učí 

komunikačním strategiím. Úkolem dítěte je nejen namalovat obrázek, ale především si všímat 
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slovních instrukcí, které zprostředkovatel používá. Zprostředkovatel důrazně upozorňuje na 

posloupnost jednotlivých kroků svých instrukcí, umístění čar na papíře, správné pojmenování 

geometrických tvarů a na rozlišování detailů obrázku. Cílem této části intervence je rozvinout 

u dítěte přesné formulování myšlenek a předávání instrukcí druhému člověku. 

V šestém subtestu, Verbálního plánování, se během intervence utváří správné pořadí 

řady komiksových obrázků. Komiksové obrázky zobrazují průběh činností od probuzení do 

obléknutí. V rámci intervence postupně bereme jednotlivé kartičky příběhu ve správném 

pořadí a popisujeme, co se na nich odehrává. Zprostředkovatel klade důraz především na 

časové příslovce (nejdříve-potom-nakonec). U dětí intervenční fáze posiluje schopnost 

naplánovat činnost ve správné časové posloupnosti a pojmenovat všechny zásadními kroky 

postupu. 

Celkově lze říci, že cílem intervenční fáze je dítě naučit, jak využívat strategie práce 

pro řešení různých typů úkolu. Zásadní je naučit dítě, jak nad úkolem správně přemýšlet, 

spíše než se jen dostat ke správnému výsledku. Intervence začíná tam, kde si dítě v pretestu 

již nevědělo rady. Zprostředkovatel při intervenci používá srovnatelný typ materiálu, jako byl 

použit v pretestu, nikoli úplně stejný materiál. V průběhu intervence nedochází k hodnocení 

výsledků dítěte, ale hodnotí se jeho chování na sedmi-položkové škále, která je blíže popsaná 

v teoretické části práce. Zprostředkovatel zároveň reflektuje a hodnotí své vlastní projevy 

chování vzhledem k dítěti v průběhu intervence. 

Po stručném popisu subtestů obou metod a bližším popisu intervenční fáze metody 

ACFS se zmíním o systému vyhodnocování. Vyhodnocení výsledků metody ACFS probíhá 

standardizovaným způsobem. Každý správně provedený krok, respektive správná odpověď, 

během zpracování úkolu se boduje jedním bodem, pokud dítě krok neprovede, dostane nula 

bodů. Nedochází k odečítání bodů za špatně provedené kroky. Nehodnotí se pouze správně 

provedené úkoly, ale i postup práce a celkový přístup k úkolu.  

Metoda ACFS zahrnuje i Škálu hodnocení pozorovaného chování dítěte a Škálu 

hodnocení pozorovaného chování zprostředkovatele. Těmto škálám nebudeme věnovat 

pozornost, protože pro nás z hlediska našeho výzkumu nejsou důležité. Zajímá nás průběh 

práce dítěte a míra jeho zlepšení po intervenci. Pro lepší představu uvádíme příklad z třetího 

subtestu metody ACFS, kterým je Vizuální paměť.  

Jak je uvedeno u popisu výzkumných metod, maximální počet bodů v této části je 13. 

Dítě může dostat 8 bodů, pokud si vzpomene na všechny obrázky, které před něj předložíme. 

Zároveň může dostat dalších 5 bodů za využití různých strategií, jak si obrázky zapamatovalo. 

Jedná se například o hlasité opakování, ukazování na obrázek, rozdělení obrázků do skupin 
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atd. Z toho vyplývá, že dítě, které si nevzpomene na všechny obrázky, ale využije různé 

strategie pro zapamatování, může dostat více bodů než jiné dítě, které si zapamatuje všechny 

obrázky bez využití účinných strategií zapamatování. 

 Bodování v baterii testů K-ABC probíhá podle různých úrovní věku. Dítě opět dostává 

za každý správně provedený úkol jeden bod a nula bodů za neprovedený či chybně provedený 

úkol. Za špatně provedený úkol se body neodečítají. Škála bodování má hranici maximálního 

počtu bodů vždy jen pro určitou věkovou kategorii. Pokud dítě zodpoví všechny úkoly pro 

svou věkovou kategorii bezchybně, může pokračovat v následující kategorii, dokud neudělá 

chybu. Z toho důvodu neuvádíme maximální počet bodů pro jednotlivé subtesty metody K-

ABC. 
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10.  Průběh výzkumu 
Před začátkem testování jsem absolvovala školení v metodě ACFS v vedené 

doktorkou Lenkou Krejčovou. Školení zahrnovalo seznámení s testovou baterií ACFS a 

zkušební testování dvou dětí. Následovala skupinová konzultace s ostatními členy týmu, který 

se podílel na lokalizaci metody, nad prvními testovanými dětmi a společná korekce nejasností 

týkající se zejména intervenční fáze a bodování dětských projevů. V průběhu sběru dat 

proběhla další dvě společná supervizní setkání věnovaná specifikům metody ACFS a 

konkrétním kazuistikám dětí. 

V první fázi výzkumu jsem kontaktovala všechny soukromé mateřské školy, uvedené 

v databázi Soukromé mateřské školy - Praha 1,2 na základě dohody s koordinátorkou projektu 

lokalizace metody ACFS v ČR. Podmínkou pro účast na výzkumu bylo, že jsou v mateřské 

škole (dále také MŠ) děti ve věku od tří do šesti let, které se vyvíjejí běžným způsobem, tzn. 

bez vývojového opoždění.  

Nejprve jsem do MŠ volala a poskytla jim základní informace o výzkumu a jeho cíli. 

Pokud je výzkum zaujal, poslala jsem vedení MŠ bližší informace e-mailem a domluvili jsme 

si osobní schůzku. Na schůzce jsme si společně definovali podmínky spolupráce. Z celkového 

počtu sedmnácti oslovených mateřských škol se výzkumu nakonec účastnilo osm MŠ. 

Vedení MŠ poté poslalo nabídku účasti na výzkumu rodičům spolu s informovaným 

souhlasem. Vedení MŠ oslovilo všechny rodiče dětí, jejichž věk odpovídal našim 

požadavkům. Z oslovených rodičů odmítli účast na výzkumu pouze dva rodiče. S vedením 

jsem se následně domluvila na harmonogramu testování dětí, jejichž rodiče souhlasili s účastí 

na výzkumu.  

V následujícím výčtu uvádím soukromé mateřské školy, které se výzkumu účastnily: 

1 - Človíček - http://dkclovicek.weebly.com/ 

2 - Kidspace - http://www.kidspace.cz/cz/kidspace-praha/ 

3 - Písnička - http://www.skolka-pisnicka.unas.cz/ 

4 - První mateřské centrum - http://www.1materskecentrum.cz/ 

5 - Indigo - http://indigo-kids.cz/ 

6 - Pididomek - http://www.pididomek.cz/ 

7 - Happychild - http://www.happychild.cz/ 

8 - Picole - http://www.piccolepesti.cz/ 

Testování probíhalo přímo v mateřských školách, jelikož je to prostředí dětem 

dobře známé a je plně uzpůsobené jejich věku. Tento druh spolupráce zároveň časově 
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nezatěžuje rodiče. V pilotním testování, které probíhalo v rámci školení v metodě ACFS se 

neosvědčilo děti brát do nového prostředí. Neznámé prostředí plné nových podnětů děti může 

rozptylovat od soustředěné práce na úkolech. 

Mateřské školy jsem obvykle navštěvovala v dopoledních hodinách. Důvodem bylo, 

že předškolní děti bývají dopoledne plné energie a odpoledne by pro ně bylo obtížnější udržet 

pozornost. Dalším důvodem bylo, že mnoho školek odpoledne nabízí dětem rozmanité 

spektrum zájmových kroužků. Některé děti také chodí po obědě domů. S vedením MŠ jsem se 

vždy domluvila na přesném čase testování, abych minimálně narušovala jejich dopolední 

harmonogram. 

Vždy jsem pracovala individuálně s jedním dítětem. Doba testování se pohybovala 

v rozmezí 1 – 2 hodin. Záleželo na věku a šikovnosti dítěte. V průběhu testování byly vždy 

zařazeny přestávky podle individuálních potřeb dítěte. U menších dětí bylo testování 

rozděleno do dvou různých dnů, aby nebyly přetížené.  

Nejprve jsem se s dítětem seznámila, popřípadě jsem si s ním chvíli hrála. Poté jsem 

ho vzala do oddělené místnosti v MŠ vyhrazené na testování. Zadala jsem mu tři subtesty 

z K-ABC podle standardního pořadí uvedeného v manuálu (Pohyby ruky - Tvar Geštalt - 

Opakování čísel). V druhé části testování jsme se věnovali jednotlivým subtestům metody 

ACFS.  

Průběh práce na metodě ACFS se v experimentální a srovnávací skupině lišil. S 

dětmi v experimentální skupině po každém subtestu probíhala intervence. Výjimkou byl 

případ, kdy dítě splnilo celou úlohu bezchybně. Intervenční fáze probíhala podle podrobného 

návodu uvedeného v manuálu metody ACFS. Po intervenční fázi jsem s dítětem provedla 

posttest. Ve srovnávací skupině jsem dětem zadala vždy pretest, pak měly tři minuty pauzu na 

volnou hru s materiálem a poté bez intervenční fáze pracovaly znovu na stejné úloze v rámci 

posttestu. 

Rodičům dětí jsem nabízela závěrečné zprávy z testování, jednak formou osobní 

schůzky a konzultace, jednak formou e-mailové konzultace. V případě e-mailové konzultace 

jsem rodičům písemně zpracovala závěrečnou zprávu dítěte do přílohy e-mailu a nabídla 

zodpovězení případných dotazů. Pokud rodiče souhlasili, poskytovala jsem informace o jejich 

dětech učitelkám v mateřských školách, které měly zájem v rámci svého harmonogramu děti 

podle závěrečných zpráv dále rozvíjet. 
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11. Výsledky  
V této části popíšeme výsledky výzkumu ve stejném pořadí, v jakém byly 

formulovány výzkumné předpoklady. Nejprve se budeme zabývat prvním výzkumným 

předpokladem, že výsledky pretestů experimentální a srovnávací skupiny jsou srovnatelné. 

Poté se zaměříme na prověření druhého výzkumného předpokladu, že dojde k významnému 

zlepšení v posttestu u experimentální skupiny. Dále prověříme třetí výzkumný předpoklad, že 

u srovnávací skupiny nedojde k významnému zlepšení v posttestu.  

V další fázi se budeme zabývat ověřením čtvrtého výzkumného předpokladu, že u 

experimentální skupiny dojde k výraznému zlepšené v posttestu v porovnání se srovnávací 

skupinou. Závěrem prověříme pátý výzkumný předpoklad, že bude významná souvislost mezi 

druhým pretestem metody ACFS a pátým subtestem metody K-ABC. Nakonec se budeme 

zabývat posledním výzkumným předpokladem, že mezi druhým posttestem metody k-ABC a 

pátým subtestem metody K-ABC nebude významná souvislost. 

Protože skupiny neodpovídají normálnímu rozložení v populaci z hlediska věku ani 

úrovně kognitivních funkcí, jak je uvedeno v popisu výzkumného vzorku zvolili jsme pro 

jejich porovnání neparametrický test. Mezi neparametrickými testy jsme vybrali Mann-

Whitneyho test, jelikož srovnává střední hodnoty souboru, což je pro naši situaci vhodné.  

Prvním výzkumným předpokladem bylo, že experimentální a srovnávací skupina 

budou z hlediska výsledků pretestů srovnatelné. V porovnání pretestů experimentální a 

srovnávací skupiny se ukázalo, že na hladině významnosti α = 0,05 můžeme skupiny ve všech 

subtestech kromě šestého vzájemně porovnávat (viz příloha 4). V šestém subtestu vyšla 

hladina významnosti menší než α = 0,05, takže v tomto subtestu nelze obě skupiny 

porovnávat. Můžeme potvrdit první výzkumný předpoklad, že skupiny jsou v protestu 

srovnatelné. Ovšem předpoklad nebude platit pro poslední šestý subtest. V následující tabulce 

7 je srovnání obou skupin z hlediska výsledků jejich pretestů.  

TAB. 7 Prověření srovnatelnosti skupin v pretestu 

 pre1 pre2 pre3 pre4 pre5 pre6 
signifikance 0,721 0,301 0,860 0,091 0,650 0,011 

Vzhledem k využití neparametrického testu, který pracuje se střední hodnotou výběru, 

popisujeme výsledky v pretestu a posttestu pomocí mediánů. V tabulce 8 je vidět, jaká je 

střední hodnota pro výsledky pretestu u obou skupin. V tabulce 9 je zobrazena střední 

hodnota výsledků posttestu u obou skupin. Z tabulky 8 je zřejmé, že srovnávací skupina měla 
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v pretestu u šestého subtestu výrazně horší výsledky než experimentální skupina, vzhledem 

k nízkému počtu respondentů tento rozdíl není zanedbatelný. 

TAB. 8 Popsání mediánů pretestu 

Skupina pre1 pre2 pre3 pre4 pre5 pre6 

Experime
ntální 

Median 12,0000 7,0000 8,0000 15,0000 14,0000 12,0000 

N 25 25 25 25 25 25 

Srovnáva
cí 

Median 12,0000 5,0000 8,0000 11,0000 13,0000 8,0000 

N 25 25 25 25 25 25 

Celkem Median 12,0000 6,0000 8,0000 14,0000 13,0000 11,0000 

N 50 50 50 50 50 50 

 
 
TAB. 9 Popsání mediánů posttestu 

Skupina post1 post2 post3 post4 post5 post6 

Experime
ntální 

Median 10,0000 10,0000 9,5000 15,0000 14,0000 11,0000 

N 13 25 18 11 19 10 

Srovnáva
cí 

Median 5,0000 10,0000 9,0000 12,0000 13,0000 8,0000 

N 12 25 20 19 21 19 

Celkem Median 6,0000 10,0000 9,0000 13,0000 14,0000 10,0000 

       

N 25 50 38 30 40 29 

 
Některé děti z experimentální i srovnávací skupiny obdržely v pretestu plný počet 

bodů a v takovém případě s nimi nebyla prováděna intervence, jelikož už se neměly kam 

zlepšovat. V posttestu vidíme nižší počet dětí provádějících jednotlivé subtesty. Z toho 

důvodu jsou mediány posttestů v některých případech nižší než u pretestů. Rozdíl v počtech 

respondentů z hlediska statistického zpracování v tomto případě nehraje významnou roli.  

Dále jsme ověřovali, zda je zlepšení obou skupin v posttestu je vůči pretestu 

signifikantní. Použili jsme Wilcoxonův test pro nenormální rozložení, který měří jeden soubor 

ve dvou odlišných situacích, v tomto případě pretestu a posttestu. Nejprve jsme zkoumali 

signifikanci rozdílu v experimentální skupině. Jak je patrné z tabulky 10, výsledky jsou pod 

hladinou významnosti α = 0,05, takže můžeme potvrdit druhý výzkumný předpoklad, že 

experimentální skupina se v posttestu významně zlepšila. Tvrzení platí ve všech případech 
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kromě šestého subtestu. To znamená, že v experimentální skupině došlo k významnému 

zlepšení v posttestu oproti pretestu v pěti ze šesti zkoumaných subtestů. Děti se nezlepšily 

pouze v subtestu Verbální plánování (viz také příloha 5). 

U srovnávací skupiny se ukázalo, že druhý až pátý subtest je pod hladinou 

významnosti α = 0,05, tudíž nemůžeme u všech subtestů potvrdit třetí výzkumný předpoklad, 

že u srovnávací skupiny nedojde k výraznému zlepšení pretestu vůči posttestu (viz také 

příloha 5). V případě prvního a šestého subtestu potvrzujeme třetí výzkumný předpoklad, že 

nedošlo k významnému zlepšení v posttestu. Ve srovnávací skupině, která neměla fázi 

intervence, došlo k signifikantnímu zlepšení v posttestech Auditivní paměť, Vizuální paměť, 

Doplňování sekvenčních vzorců a Přejímání perspektivy, jak je patrné z tabulky 10. 

 

TAB. 10 Úroveň zlepšení skupin v pretestu oproti posttestu 

 Signifikance jednotlivých subtestů 

Skupina Pre-post 

1 

Pre-Post 

2 

Pre-Post 

3 

Pre-Post 

4 

Pre-Post 

5 

Pre-Post 

6 

Experimentální 0,003 0,000 0,001 0,003 0,001 0,171 

Srovnávací 0,317 0,000 0,009 0,006 0,040 0,384 

 

Čtvrtým výzkumným předpokladem bylo, že zlepšení experimentální skupiny bude 

v posttestu výrazně větší než zlepšení u srovnávací skupiny. Tabulka 11 porovnává střední 

hodnoty rozdílu pretestu vůči posttestu u experimentální a srovnávací skupiny. Střední 

hodnota rozdílu zaznamenává míru zlepšení dětí v posttest vůči pretestu v rámci celé skupiny. 

Počet dětí, které byly porovnávány v posttestu, je nižší, jak vidíme v řádcích s označením N. 

Děti s plným počtem bodů v pretestu už nebyly do skupiny započítány. 

TAB. 11 Mediálny rozdílů u obou skupin 

skupina rozdil1 rozdil2 rozdil3 rozdil4 rozdil5 rozdil6 

experime
ntální 

Median 2,0000 4,0000 3,0000 4,0000 2,0000 1,5000 

N 13 25 18 11 19 10 

srovnáva
cí 

Median ,0000 2,0000 1,0000 2,0000 ,0000 ,0000 

N 12 25 20 19 21 19 

celkem Median ,0000 4,0000 2,0000 2,5000 1,0000 ,0000 

N 25 50 38 30 40 29 
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Výsledky této části výzkumu jsou pro nás zásadní, pro přehlednost uvádím tabulku 12, 

která slučuje rozdíly mediánů obou skupin a jejich významnost, získanou pomocí Mann-

Whitneyho testu. Mediány rozdílů udávají střední hodnotu míry zlepšení v posttestu u 

experimentální a srovnávací skupiny (více viz příloha 6). 

TAB. 12 Sloučená tabulka mediánů a výstup z Mann-Whitneyho testu 

 

Rozdíl - 
Experimentální 

Rozdíl - 
Srovnávací 

 
 

N Median N Median Signifikance 
Sub. 1 - Třídění 13 2 12 0 0, 000 
Sub. 2 - Auditivní paměť 25 4 25 2 0,024 
Sub. 3 - Vizuální paměť 18 3 20 1 0,035 
Sub. 4 - Doplňování vzorců 11 4 19 2 0,002 
Sub. 5 - Přejímání 
perspektivy 19 2 21 0 0,005 
Sub. 6 - Verbální plánování 10 1,5 19 0 0,155 

   
V tabulce 12 vidíme, že v prvním subtestu, Třídění, je střední hodnota zlepšení 2 body 

oproti srovnávací skupině, kde se střední hodnota nezměnila. Ve druhém subtestu, Auditivní 

paměť, se střední hodnota posttestu experimentální skupiny zvedla o 4 body a u srovnávací 

skupiny o 2 body. Ve třetím subtestu, Vizuální paměť, je medián zlepšení experimentální 

skupiny 3 body a u srovnávací skupiny 1 bod. Tyto rozdíly jsou v rámci našeho vzorku 

signifikantní. Ve čtvrtém subtestu, Doplňování sekvenčních vzorců, je zlepšení 

experimentální skupiny o 4 body a kontrolní o 2 body, což je opět signifikantní výsledek. 

V pátém subtestu, Přejímání perspektivy, je střední hodnota zlepšení experimentální skupiny 

2 body a srovnávací skupina se nezlepšila. V posledním subtestu je střední hodnota zlepšení 

experimentální skupiny 1,5 bodu a srovnávací skupina se nezlepšila. Uvedená míra zlepšení 

v poslední subtestu jediná není signifikantní. 

Z grafu 1 a tabulky 12 usuzujeme, že hladina významnosti u prvních pěti subtestů je 

nižší než α = 0,05, proto můžeme potvrdit náš čtvrtý výzkumný předpoklad, že zlepšení v 

posttestu u experimentální skupiny bylo významně větší, než zlepšení v posttestu u 

srovnávací skupiny. Tento výzkumný předpoklad nemůžeme potvrdit pouze v posledním 

šestém subtestu, kde k významnému zlepšení oproti srovnávací skupině nedošlo. Z toho 

vyplývá, že v šestém subtestu se experimentální skupina v porovnání se srovnávací nijak 

významně nezlepšila. Jelikož se však již v předchozím kroku postupu ukázalo, že skupiny z 

hlediska šestého subtestu nemůžeme porovnávat, tento údaj pro nás aktuálně není podstatný. 
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Pro lepší představu do grafu uvádíme hladinu významnosti, na které o výsledcích můžeme 

uvažovat, jedná se o číslo nad sloupcovým grafem.  

GRAF 1 Porovnání rozdílů obou skupin v posttestu 

 

Pátým výzkumným předpokladem bylo, že výsledek druhého pretestu, Vizuální 

paměť, metody ACFS souvisí s výsledkem pátého subtestu Opakování čísel baterie K-ABC. 

Pro porovnání jsme použili Spearmanův korelační test pro nenormální rozložení dvou 

nezávislých souborů. Výsledky korelací obou subtestů jsou k nahlédnutí v tabulce 13. 

TAB. 13 Spearmanova korelace subtestů 

ACFS subtest 2: 

Auditivní paměť 

K-ABC subtest 5: Opakování čísel 

Korelace Signifikance 

Protest 2 0,182 0,192 

Posttest 2 0,306 0,69 

Z tabulky 13 je patrné, že korelace mezi pátým subtestem z baterie  K-ABC a druhým 

pretestem metody ACFS, není významná. To znamená, že nemůžeme potvrdit náš pátý 

výzkumný předpoklad, že bude mezi oběma testy významná souvislost. 

Posledním šestým výzkumným předpokladem bylo, že nebude významná souvislosti 

mezi pátým subtestem K-ABC s druhým posttestem metody ACFS. V tabulce 13 je vidět, že 

souvislost obou subtestů je na hranici významnosti. Přesto ji nelze považovat ani za slabě 
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signifikantní, jelikož je nad hladinou významnosti 0,05. Zároveň potvrzujeme šestý 

výzkumný předpoklad, že nebude významná souvislost mezi mezi 5. subtestem K-ABC a 2. 

posttestem metody ACFS.  

Souhrnné výsledky ukazují, že obě skupiny jsou z hlediska pretestů srovnatelné ve 

všech subtestech kromě posledního s názvem Verbální plánování. V některých posttestech 

metody ACFS se obě skupiny významně zlepšily, ale experimentální skupina se oproti 

srovnávací skupině ve většině  posttestů zlepšila významně více. V subtestech Třídění, 

Auditivní paměť, Vizuální paměť, Doplňování sekvenčních vzorců a Přejímání perspektivy 

došlo k signifikantnímu zlepšení kognitivních funkcí experimentální skupiny oproti 

srovnávací skupině.  

Nebyla nalezena významná souvislost mezi druhým subtestem metody ACFS a pátým 

subtestem baterie K-ABC. V porovnání korelací pátého subtestu metody K-ABC s pretestem 

a posttestem druhého subtestu metody ACFS jsme ani v jednom případě nenašli signifikantní 

výsledek na hladině významnosti α= 0,05. Tato zjištění byla prozkoumána metodami 

induktivní statistiky pro nenormální rozložení.  
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12.  Diskuze 
V diskuzi se nejprve vyjádříme k výsledkům výzkumu. Výsledky budou 

konfrontovány s ostatními výzkumy, které byly v rámci metody ACFS provedeny. Dále 

popíšeme limity výzkumné práce a nakonec naznačíme možný směr dalšího výzkumu v rámci 

metody ACFS. 

Výzkumným záměrem bylo zmapovat přínos metody ACFS pro diagnostiku rozvoje 

kognitivních schopností předškolních dětí, zejména s ohledem na využití intervenční fáze 

dynamického testování, která vychází z principů zkušenosti zprostředkovaného učení. 

V rámci České republiky zatím výzkum související s metodou ACFS neproběhl, protože se 

zde metoda teprve lokalizuje. Ze zahraniční je známo několik výzkumných prací menšího 

rozsahu souvisejících s metodou ACFS – viz níže. 

Výsledky práce prokázaly signifikantní zlepšení experimentální skupiny v pretestu 

vůči posttestu ve všech subtestech kromě Verbálního plánování. Zlepšení ve všech subtestech 

metody ACFS kromě posledního vypovídají o pozitivním vlivu intervenční fáze testování na 

kognitivní rozvoj dětí. Výsledky šestého subtestu Verbálního plánování nebyly signifikantní, 

což může naopak vypovídat o nízké účinnosti intervenční fáze v posledním subtestu. Zároveň 

je potřeba výsledky interpretovat s vědomím, že výzkumný vzorek nebyl příliš velký ani 

reprezentativní.   

Podobnou studii prováděla Aalsvoort (2005) v Nizozemí s běžnými dětmi za využití 

čtyř hlavních subtestů metody ACFS a došla ke zjištění, že signifikantní výsledek byl nalezen 

v subtestech Třídění, Auditivní paměť a Doplňování sekvenčních vzorců, pouze v subtestu 

Vizuální paměť nenalezla signifikantní výsledek (podle Haywood, Lidz, 2007). Její zjištění 

jsou v subtestech Třídění, Vizuální paměť a Doplňování sekvenčních vzorců v souladu 

s našimi výsledky, což můžeme vykládat jako potvrzení účinnosti metody v rámci těchto 

subtestů. Nesignifikantní výsledek v subškále Vizuální paměť je v kontrastu s našimi 

zjištěními. Možným vysvětlením tohoto nesouladu je malý výzkumný vzorek obou studií. 

Dalším možným vysvětlením jsou národnostní rozdíly mezi studiemi. Důvodem odlišných 

výsledků může být zvyšující se pravděpodobnost zapamatovat si obrázky lépe, pokud je 

vidíme již podruhé, jelikož v naší studii se ukázalo signifikantní zlepšení i ve skupině bez 

intervence. 

Výsledky našeho výzkumu prokázaly signifikantní zlepšení srovnávací v posttestu 

oproti pretestu v subtestech Auditivní paměť, Vizuální paměť, Doplňování sekvenčních 

vzorců a Přejímání perspektivy. U srovnávací skupiny došlo u čtyř ze šesti subtestů k zlepšení 

i bez intervence. Zlepšení si lze vykládat jako přirozenou tendenci dětí učit se nové věci. 
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Zároveň je nutné vzít v úvahu, že úloha pretestu a posttestu využívá naprosto identického 

materiálu. Vzhledem k tomu, že děti ve srovnávací skupině měly jen krátkou pauzu mezi 

pretestem a posttestem je možné, že v jejich zlepšení hrálo svou roli obeznámení s materiálem 

a hlavně paměť. Zlepšení se projevilo u subtestů Auditivní paměť, Vizuální paměť, 

Doplňování vzorců sekvenčních vzorců a Přejímání perspektivy. 

Jak již bylo řečeno, je vysoce pravděpodobné, že pokud dětem přečteme příběh jednou 

a za několik minut podruhé, budou si po druhém přečtení z příběhu pamatovat více, jelikož se 

snaží vybavit, co si pamatují. K podobnému efektu mohlo dojít i v rámci třetího subtestu 

Vizuální paměť s předloženými obrázky. Méně zřejmé je vysvětlení efektu zlepšení u čtvrtého 

subtestu Doplňování sekvenčních vzorců. Můžeme se domnívat, že zlepšení nastalo vlivem 

lepšího obeznámení se s materiálem během pauzy mezi jednotlivými subtesty.  

Zlepšení v rámci testu Přejímání perspektivy bylo na hranici významnosti, ale přesto 

pro něj nacházíme vysvětlení, že pokud po prvním namalování náčrtu dítě vidělo, že část 

obrázku, kterou nepopsalo, není namalovaná. Mohlo v posttestu více dbát na zahrnutí všech 

částí obrázku do svého popisu.  

V subtestu Třídění a Verbální plánování nedošlo k zlepšení, ale v ojedinělých 

případech i k nepatrnému zhoršení, které však v rámci celé kontrolní skupiny zaniklo. 

Můžeme pokládat zhoršení za efekt stereotypizace práce. Pracovat dvakrát po sobě se stejným 

testovým materiálem, může děti zbytečně zatěžovat a nudit, zvláště když víme o 

efektivnějším způsobu, jak s nimi pracovat. Nicméně z vědeckého hlediska lze říci, že bylo 

důležité ověřit míru významnosti rozdílu obou skupin pro intervenci 

Můžeme předpokládat, že efekt zlepšení v kognitivních úlohách prostým opakováním 

se projevil také u experimentální skupiny. Pro nás je ovšem důležité, že ve zlepšení 

experimentální a srovnávací skupiny byl významný rozdíl, který hovoří ve prospěch 

experimentální skupiny. Zároveň nulové zlepšení ve zbylých subtestech Třídění, Přejímání 

perspektivy a Verbální plánování, dokládá nedostatek využitelného uplatnění pro děti 

v kontrolní skupině. 

Zlepšení experimentální skupiny v posttestu bylo vzhledem ke zlepšení srovnávací 

skupiny v posttestu významné. Uvedené zjištění má významnou hodnotu z hlediska 

praktického využití. Můžeme z něj usuzovat, že metoda ACFS dokáže měřit potenciál 

kognitivního rozvoje testovaných dětí. 

V souladu s našimi výsledky je i studie Brooksové, která pracovala ve Velké Británii 

se vzorkem dvaadvaceti dětí rozdělených do experimentální a kontrolní skupiny. Studie byla 

zaměřená pouze na subškálu Třídění a prokázala zlepšení u experimentální skupiny. Děti 
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v kontrolní skupině se nedostaly od fáze stavění do fáze třídění. Studie Brooksové stejně jako 

naše studie potvrzuje přidanou hodnotu intervenční fáze pro kognitivní rozvoje dětí (podle 

Haywood, Lidz, 2007). 

Naše výsledky jsou také částečně v souladu se zjištěními Bensoussanové (podle 

Haywood, Lidz, 2007), která testovala americké děti s typickým vývojem. Rozdělila 3-4 roky 

staré děti na experimentální a kontrolní skupinu (opakování úloh bez intervence) a zkoumala 

jejich výsledky v subtestech Auditivní paměť, Verbální plánování a Přejímání perspektivy. Ve 

všech zmíněných subtestech se děti signifikantně zlepšily oproti kontrolní skupině (podle 

Haywood, Lidz, 2007).  

V rámci našeho výzkumu se v kontrastu se zmíněnou studií Bensoussanové děti 

signifikantně nezlepšily v subtestu Verbálního plánování. Jednou z možných variant 

vysvětlení je, že výsledky mohou ovlivňovat různé národnostní odlišnosti. Uvedené 

zdůvodnění uvádím i s ohledem na předběžné výsledky lokalizace metody ACFS pro ČR, kdy 

se děti v celém výzkumném vzorku obecně v tomto subtestu příliš nezlepšovaly.  

Naše výsledky jsou částečně v kontrastu se studií Malowitského (podle Haywood, 

Lidz, 2007), který zkoumal skupinu třiceti dětí rozdělených na experimentální a kontrolní 

skupinu (bez intervence) v subtestech Vizuální paměť a Doplňování sekvenčních vzorců u 

experimentální a kontrolní skupiny. Mezi skupinami nalezl signifikantní rozdíl ve prospěch 

experimentální skupiny pouze v subtestu Doplňování sekvenčních vzorců. V našem výzkumu 

byl nalezen signifikantní rozdíl i u subtestu Vizuální paměti, což je v rozporu nejen se studií 

Malowitského, ale i s výše zmíněnou nizozemskou studií Aalsvoort. 

Nesoulad obou studií si můžeme vysvětlit malým výzkumným vzorkem všech studií a 

zároveň vysokou mírou zlepšení srovnávací skupiny i v naší studii, která je pravděpodobně 

daná větší pravděpodobností zapamatování si obrázků, když je děti vidí podruhé. Zásadní vliv 

však mohly mít i pořízené fotografie, jelikož fotografie používané v české verzi byly 

vytvořené speciálně pro ni. Z toho vyplývá, že v jiných zemích pravděpodobně pracují 

s trochu odlišnou sadou obrázků.  Můžeme usuzovat, že materiál v tomto subtestu může mít 

významný vliv. 

Naše výsledky také prokázaly nesignifikantní korelaci pátého subtestu K-ABC 

s druhým pretestem s posttestem metody ACFS, což si vysvětlujeme tím, že jsme 

neporovnávali výsledky všech subtestů ACFS se všemi subtesty K-ABC, ale vybrali jsme jen 

jeden subtest z každé metody. Uvedené subtesty jsme zvolili z toho důvodu, že na jejich 

úspěšné vyřešení je potřeba uplatnit obdobné kognitivní funkce (sluchovou paměť a 

sekvenční zpracování). Z uvedeného porovnání v tomto případě nelze nic usuzovat.  
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Pro zajímavost uvádíme, že korelace s posttestem byla na hranici významnosti, což je 

výše než korelace s pretestem. Výsledek by byl (pokud by byl signifikantní) v kontrastu 

se zjištěním Lidz, která ve své studii z roku 2004 prováděla porovnání korelace pretestu a 

posttestu u neslyšících dětí s výsledky IQ získanými statickým typem testování a zjistila větší 

korelaci s pretestem než posttestem (Lidz, Haywood, 2004). 

Z toho lze usuzovat, že intervence popsaná v rámci metody ACFS, která využívá 

principy Feuersteinovy teorie zkušenosti zprostředkovaného učení, má, již po jediném 

procvičování zprostředkování pozitivní vliv na řešení kognitivních úloh a rozvoj kognitivních 

funkcí dítěte. Jak tvrdí Feuerstein „Podle tohoto přístupu, doplňujeme do schématu S-O-R 

místo pro „H“, pro lidského prostředníka mezi stimul a organismus a mezi organismus a 

odpověď.“ (Feuerstein, Feuerstein, Flavik 2010, s. 25).  

Limity  

Hlavní limit celé práce spatřujeme v malém vzoru respondentů. Respondentů bylo 

celkem padesát. Omezení počtu respondentů v této studii je dáno především náročností sběru 

dat. Diagnostika jednoho dítěte metodou ACFS a subtesty K-ABC trvala přibližně dvě 

hodiny, přičemž s menšími dětmi bylo nutné rozdělit sezení dvou dní a zároveň si vyhradit 

čas na sepsání závěrečné zprávy rodičům. V porovnání s ostatními studiemi provedenými 

v rámci metody ACFS (některé z nich jsou vedené výše) se ACFS se jedná o jeden 

z největších vzorků respondentů, se kterým bylo pracováno. Se stejným množstvím padesáti 

respondentů v rámci metody ACFS pracovala pouze Macdonaldová v rámci své Australské 

studie provedené v roce 2006 na experimentální skupině vývojově opožděných dětí a 

kontrolní skupině normálních dětí (podle Lidz, Haywood, 2007). 

Věk dětí, ani výsledky třetího subtestu K-ABC neodpovídaly normálnímu rozložení 

v populaci, z toho důvodu došlo k většímu zkreslení výsledků, než k jakému by došlo za 

využití parametrických testů, které pracují s normálním rozložením v populaci. Zároveň děti 

ze soukromých mateřských škol na Praze 1 a 2 jsou velmi specifickou skupinou. Specifika se 

týkající socioekonomického statusu rodičů, většího počtu dvojjazyčných rodin ve vzorku atd. 

Zároveň skupiny nebyly srovnatelné z hlediska bilingvismu, v experimentální skupině bylo 

více dětí, které mají dvojí národnost. Z uvedeného vyplývá, že náš vzorek nebyl 

reprezentativní a nemůžeme výsledky výzkumu zobecňovat na celou populaci. 

Vliv nepřesnosti výsledků jsme se snažili snížit tím, že jsme vytvořili skupiny, které 

byly genderově, věkově a intelektově srovnatelné. Tím jsme vyloučili proměnné, které by 

mohly hrát roli ve zkreslení výsledků.  
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Zásadním limitem práce byl i stropový efekt. Některé subtesty, např. Třídění kostek 

zvládla polovina dětí již v pretestu na plný počet bodů, čímž se celkový počet dětí 

srovnatelných v posttestu výrazně snížil. Zároveň pokud byly děti velmi dobré již ve pretestu, 

neměly už velký prostor pro zlepšení v posttestu. 

Dalším limitem práce je zkušenosti a schopnosti zprostředkovatele (v tomto případě 

autorky práce) dobře navázat vztah s dítětem a umožnit mu zkušenost zprostředkovaného 

učení. V podstatě celá intervence probíhala prostřednictvím jednoho zprostředkovatele a 

velmi záleželo, jak je schopný dát důraz na jednotlivé prvky úkolu, jakou má tendenci 

k mechanickému postupování při intervenci a jakou má míru sebereflexe. Tento faktor je 

zároveň částečně eliminován přesným krok po kroku předepsaným postupem intervence pro 

každý z úkolů metody. Nicméně osobnostní vlivy a přirozené sympatie mohly ovlivnit 

podobu a výsledky testování. Limitním faktorem mohla být i potenciální neuvědomělá 

tendence zprostředkovatele nadhodnocovat výkony dětí v experimentální skupině. 

Na druhou stranu shodný styl práce jednoho člověka, který diagnostikoval celý 

výzkumný vzorek, snížil riziko odlišnosti výsledků, které by bylo dáno individuálními 

odlišnostmi ve způsobu práce různých diagnostiků, neboť práce s dítětem a proces učení a 

individuální přizpůsobení potřebám dítěte zde sehrávají mnohem větší roli než při tradiční 

statické diagnostice. 

Uvedené závěry by bylo žádoucí podpořit o další studie s větším a 

reprezentativnějším výzkumným souborem dětí z běžné populace. Zároveň by mohlo být 

zajímavé sledovat rozvoj dětí diagnostikovaných metodou ACFS, s nimiž se bude pracovat 

podle návrhu závěrečné zprávy v dlouhodobějším horizontu. Další zajímavý směr výzkumu 

by mohl spočívat v prověření účinnost subtestu Verbálního plánování, a případném návrhu 

jeho alternativ. Zajímavou výzkumnou otázkou by bylo prověřit roli materiálu v subtestu 

Vizuální paměti na úspěšnost dětí. Dalšími tématy výzkumu by mohly být i porovnání 

celkového skóru pretestu a posttestu s testem školní zralosti či porovnání efektu intervence na 

jakoukoli minoritní skupinu naší populace (děti cizinců, vývojově opožděné děti, atd.).  
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13.  Závěr 
V této práci jsme zpracovávali poznatky o možnostech kognitivního rozvoje 

předškolních dětí v rámci dynamické diagnostiky, konkrétně pomocí metody ACFS. 

V teoretické části jsme se věnovali specifikům předškolního období a dynamické diagnostiky. 

V praktické části jsme ověřovali vliv metody ACFS na kognitivní vývoj předškolních dětí. 

Zásadním poznatkem teoretické části práce je, že dynamická diagnostika vychází 

z Feuersteinovy teorie strukturální kognitivní modifikovatelnosti. Teorie strukturální 

kognitivní modifikovatelnosti se zakládá na přesvědčení o možnosti změny. Z této teorie 

vyplývá koncept zkušenosti zprostředkovaného učení.  

Dynamická diagnostika je charakteristická formátem pretest-intervence-posttest. 

V podstatě se snaží o rozpoznání Vygotského zóny proximálního vývoje. Nejprve identifikuje 

dosažený výkon pomocí pretestu. Potom během intervenční fáze prostřednictvím zkušenosti 

zprostředkovaného učení stimuluje dítě směrem k jeho potenciálnímu výkonu, čímž se 

významně podílí na rozvoji jeho kognitivních schopností. A nakonec ověřuje zlepšení dítěte 

posttestem. Metoda ACFS je variantou dynamické diagnostiky, která je určená pro předškolní 

děti. Mapuje kognitivní funkce potřebné pro osvojení školního trivia. 

V empirické části práce jsme se snažili ověřit, zda metoda ACFS skutečně dokáže 

efektivně rozpoznat a rozvinout potenciál dětí v rámci jejich individuálního kognitivního 

rozvoje. Ověřovali jsme zejména míru zlepšení dětí v posttestu vzhledem k pretestu a 

významnost rozdílů tohoto zlepšení u experimentální a srovnávací skupiny. Ve srovnávací 

skupině neprobíhala intervence. 

Hlavním zjištěním tohoto výzkumu bylo, že míra zlepšení kognitivních funkcí u 

experimentální skupiny byla ve všech subtestech kromě posledního významně vyšší oproti 

srovnávací skupině. Z výsledků usuzujeme, že metoda ACFS opravdu dokáže prostřednictvím 

jasně definované intervenční fáze, již během jednoho sezení ukazuje na možnosti rozvoje dětí 

a odhaluje jejich potenciál. Můžeme potvrdit praktickou přidanou hodnotu metody ACFS pro 

kognitivní rozvoj předškolních dětí v kontrastu k tradiční statické diagnostice. 
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Přílohy 

Příloha 1: Informovaný souhlas  
 

Informovaný souhlas rodičů dětí, které se zúčastní lokalizace metody ACFS doplněné o 

část Kaufmanovy hodnotící baterie pro děti 

Vážení rodiče, 

chtěli bychom Vás požádat o účast Vašich dětí v procesu adaptace diagnostického 
nástroje ACFS pro jeho využití v České republice a zároveň ověřit praktické využití této 
metody v rámci diplomové práce na téma: Možnosti využití dynamické diagnostiky u dětí 
v mateřských školách – Škála využití kognitivních funkcí.  

Metoda ACFS je určena pro děti předškolního věku a zjišťuje jejich možnosti rozvoje 
poznávání a učení, především se zaměřením na předškolní přípravu. Děti splní šest úkolů, 
které souvisejí s tříděním předmětů, zapamatováním, vyprávěním, dodržováním správného 
pořadí apod. Kromě zadaného úkolu se budou také učit, jak mají problém vyřešit a naším 
úkolem je sledovat, jak jim mohou dospělí pomoci rozvinout jejich aktuální potenciál k učení, 
který samy ještě neumí zcela dobře využívat. V tomto je metoda ACFS unikátní a zcela 
odlišná od jiných metod dostupných na českém trhu. Celkové vyšetření by mělo být v rozsahu 
60 - 90 minut.  

Kaufmanova hodnotící baterie pro děti je v České republice již standardizovaná řada 
úkolů sledující inteligenční schopnosti dětí. Využijeme jen tři úkoly z baterie, z důvodu 
porovnání s platnými normami. Bude se jednat o rozpoznání obrázku, schopnost zopakovat 
sekvenci pohybů ruky a sekvenci čísel. Doplňující úkoly by měly být v rozsahu 10 - 30 minut. 

Informace získané ve výzkumu jsou považovány za důvěrné a zachází se s nimi tak 
jako s jinými důvěrnými informacemi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně 
osobních údajů. Přístup k podkladům mají jen členové pracovního týmu, kteří se na adaptaci 
metody podílejí. Veškeré získané údaje budou prezentovány tak, aby byla zajištěna anonymita 
účastníků projektu. Po jeho ukončení budou záznamy o dětech zlikvidovány. 

Rádi zodpovíme jakékoli Vaše dotazy a poskytneme Vám případné doplňující 
informace. Budete-li mít zájem o některé výsledky práce Vašeho dítěte, odborný pracovník, 
který bude diagnostiku provádět, Vám je rád poskytne ihned po vyšetření. 

 

S poděkováním  

PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D., email: lenka.krejcova@ff.cuni.cz (koordinátorka 
projektu) 

Alena Drápalová, email: alenadrapalova@gmail.com (odborná pracovnice projektu 
pověřená	  diagnostikou)	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
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Potvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a s podmínkami účasti své dcery/svého syna v 
lokalizaci metody ACFS doplněné o část Kaufmanovy hodnotící baterie pro děti, a že s touto 
účastí souhlasím: 

 

Jméno dítěte: ........................................................  

Datum narození dítěte: ……………………………………. 

Národnost rodičů: ……………………………………………. 

Počet a pořadí sourozenců: ……………………………… 

Rodina: úplná/neúplná 

         

 

Dne: ............................. 

     
................................................................. 

       podpis rodiče  
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Příloha 2: Vzor závěrečné zprávy 
Závěrečná zpráva z vyšetření metodou ACFS 

ACFS: Tento diagnostický nástroj využívá principy tzv. dynamické diagnostiky. Jeho cílem 

je zjistit, jaký je potenciál dítěte, a co se dokáže naučit v interakci s vychovateli a učiteli. 

Jestliže se dítěti nepodaří úkol vyřešit hned po prvním zadání, následuje fáze učení, kdy si 

společně s dospělou osobou dítě osvojuje důležité pojmy a postupy práce. Následně zkouší 

úkol opětovně plnit a přitom sledujeme, k jakému došlo pokroku v jeho schopnostech a 

dovednostech. Důležitý je nejen pokrok dítěte, ale také zjištění, jaké postupy musí dospělý 

zaujmout, jakou formu pomoci dítěti nabídnout, aby k pokroku docházelo. Metoda ACFS se 

primárně zaměřuje na oblasti, jejichž kvalitní úroveň rozvoje je pokládána za klíčovou pro 

další učení dětí ve škole, zejména pak pro zvládnutí nácviku čtení, psaní a počítání na počátku 

školní docházky. 

MATĚJ: Matěj zpočátku pěkně spolupracoval, po delším učení začal být unavený a nebylo 

snadné ho motivovat k práci.  Prvním úkolem bylo třídit kostky podle různých kritérií, 

Matěj dokázal roztřídit všechny kostky podle barvy, tvaru a velikosti a nebylo nutné provádět 

nácvik. 

 V testu krátkodobé sluchové paměti, kdy měl Matěj převyprávět krátký příběh O 

vláčku, byl schopný vyjmenovat pouze 2 prvky, které se v příběhu vyskytly. Nezachytil 

dějovou zápletku. Pomohlo mu vizualizovat si celý příběh pomocí magnetických tvarů. Po 

nácviku se jeho výkon výrazně zlepšil a vyjmenoval skoro polovinu prvků, které se v příběhu 

vyskytly. Dále doporučuji trénovat sluchovou paměť, například vyprávěním příběhů, kdy 

bude mít Matěj prostor si vybrat za objekty příběhu hračky. Pomocí hraček si pak může 

příběh znovu přehrát. Nakonec Matěje znovu poproste, ať Vám příběh převypráví. 

Krátkodobá vizuální paměť je na dobré úrovni. Matěj pojmenoval všechny obrázky, 

které mu byly předloženy a také si je za využití různých strategií i zapamatoval. Zde jsme 

neprováděli nácvik. 

V testu, který zjišťuje schopnost doplňování sekvenčních vzorců, bylo jeho úkolem 

doplnit logické řady geometrických tvarů. Vedl si dobře, po společném nácviku doplnil 

správně všechny řady. Je možné tuto schopnost dále posilovat procvičováním, např. 

namalovat řadu: „kolečko-kolečko-čtverec-kolečko-kolečko“ a ptát se, co následuje? 

V testu přejímání perspektivy, kde měl Matěj roli pana učitele, mně vysvětloval, jak 

mám namalovat obrázek. Dokázal správně popsat, co a jakým způsobem mám namalovat, ale 
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ani po společném nácviku nezařadil do instrukce, například jaký tvar má ruka, či kam na papír 

ji mám namalovat. Navrhuji v rámci konverzace dále procvičovat tvary (kolečko, trojúhelník, 

čtverec) a místa (nahoře, dole, pod, vpravo, vlevo).  

Při testu verbálního plánování mi Matěj vyprávěl, jak se připravuje chleba, vedl si 

dobře. Popsal některé kroky v logické posloupnosti, ale nezařadil do vyprávění časovou 

posloupnost (nejdříve, potom, nakonec). Matěj popsal postup čtyř kroků, jak si připravit 

chleba. Navrhuji se zaměřit na postupné rozvinutí plánu do více kroků. Můžete využít 

například komiksové příběhy. V kontrolních testech baterie K-ABC: Opakování pohybů 

ruky, Opakování čísel a Rozpoznání nedokreslených obrázků si vedl vzhledem ke svému 

věku průměrně. 

Závěr: Matěj má velmi dobře rozvinuté schopnosti: třídit kostky podle různých kritérií a 

krátkodobou vizuální paměť. V těchto testech nebylo potřeba provádět intervenci. Po 

společném nácviku u něj došlo k výraznému zlepšení i v oblasti, sluchové paměti a 

doplňování sekvenčních vzorců, což doporučuji i nadále procvičovat. Při domácí přípravě 

bych se zaměřila především na nácvik přejímání perspektivy a schopnosti verbálního 

plánování, jak je uvedeno výše. 

 Přeji hodně štěstí! 
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Příloha 3: Porovnání normálního rozložení vzorku z hlediska věku a kognitivní 

úrovně 

Test normálního rozložení pro věk ve dnech 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Dny ,138 50 ,018 ,934 50 ,008 
a. LillieforsSignificanceCorrecti

on 
 
Graf normálního rozložení 
pro věk ve dnech 

   

 

   

 

Test normálního rozložení pro kognitivní schopnosti 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

kaufman_sub3 ,129 50 ,038 ,977 50 ,452 
kaufman_sub4 ,100 50 ,200* ,981 50 ,597 
kaufman_sub5 ,106 50 ,200* ,979 50 ,518 
a. LillieforsSignificanceCorrection    
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Test normálního rozložení pro kognitivní schopnosti 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

kaufman_sub3 ,129 50 ,038 ,977 50 ,452 
kaufman_sub4 ,100 50 ,200* ,981 50 ,597 
kaufman_sub5 ,106 50 ,200* ,979 50 ,518 
*. Thisis a lowerboundofthetruesignificance. 
 
 
Grafy normálního rozložení pro kognitivní 
schopnosti za pro jednotlivé Kaufmanovy subtesty 3, 
4 a 5 
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Porovnání obou skupin z hlediska věku a kognitivní úrovně - popis 

skupina kaufman_sub3 kaufman_sub4 kaufman_sub5 vek 

experimentální Median 11,0000 11,0000 11,0000 4,2932 

N 25 25 25 25 

srovnávací Median 10,0000 11,0000 10,0000 4,2356 

N 25 25 25 25 

celkem Median 11,0000 11,0000 11,0000 4,2432 

N 50 50 50 50 
 
Signifikance porovnání obou skupin z hlediska věku a kognitivní úrovně 
 kaufman_sub3 kaufman_sub4 kaufman_sub5 dny 

Mann-Whitney U 247,000 304,000 284,500 296,000 
Wilcoxon W 572,000 629,000 609,500 621,000 

Z -1,285 -,166 -,547 -,320 
Asymp. Sig. (2-

tailed) 
,199 ,868 ,584 ,749 

a. GroupingVariable: skupina    
 

Příloha 4: Ověření srovnatelnosti výsledků z hlediska pretestů obou skupin 

Test normality rozložení výsledků pretestu a posttestu 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

pre1 ,192 12 ,200* ,928 12 ,356 

post1 ,231 12 ,077 ,875 12 ,075 

pre2 ,190 12 ,200* ,911 12 ,220 

post2 ,208 12 ,159 ,902 12 ,170 

pre3 ,248 12 ,040 ,836 12 ,024 

post3 ,159 12 ,200* ,913 12 ,231 

pre4 ,263 12 ,022 ,895 12 ,138 

post4 ,238 12 ,060 ,852 12 ,039 

pre5 ,191 12 ,200* ,935 12 ,440 

post5 ,232 12 ,075 ,903 12 ,174 

pre6 ,153 12 ,200* ,922 12 ,301 

post6 ,151 12 ,200* ,941 12 ,506 

a. LillieforsSignificanceCorrection 
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Test normality rozložení výsledků pretestu a posttestu 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

pre1 ,192 12 ,200* ,928 12 ,356 

post1 ,231 12 ,077 ,875 12 ,075 

pre2 ,190 12 ,200* ,911 12 ,220 

post2 ,208 12 ,159 ,902 12 ,170 

pre3 ,248 12 ,040 ,836 12 ,024 

post3 ,159 12 ,200* ,913 12 ,231 

pre4 ,263 12 ,022 ,895 12 ,138 

post4 ,238 12 ,060 ,852 12 ,039 

pre5 ,191 12 ,200* ,935 12 ,440 

post5 ,232 12 ,075 ,903 12 ,174 

pre6 ,153 12 ,200* ,922 12 ,301 

post6 ,151 12 ,200* ,941 12 ,506 

a. LillieforsSignificanceCorrection 

*. Thisis a lowerboundofthetruesignificance. 
 

Grafy normálního rozložení v pretestu a posttestu 
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Signifikance porovnání  pretestů obou skupin 
 pre1 pre2 pre3 pre4 pre5 pre6 

Mann-Whitney U 295,500 259,500 303,500 227,000 289,500 182,500 
Wilcoxon W 620,500 584,500 628,500 552,000 614,500 507,500 

Z -,358 -1,035 -,177 -1,689 -,453 -2,535 
Asymp. Sig. (2-

tailed) 
,721 ,301 ,860 ,091 ,650 ,011 

a. GroupingVariable: skupina 
 

Příloha 5: Porovnání pretestů a postestů u obou skupin 

Porovnání rozdílů pretestu a posttestu u experimentální 
skupiny - popis 
  N Mean Rank Sum ofRanks 

post1 - pre1 Negative Ranks 0a ,00 ,00 

Positive Ranks 11b 6,00 66,00 

Ties 2c   

Total 13   

post2 - pre2 Negative Ranks 0d ,00 ,00 

Positive Ranks 24e 12,50 300,00 

Ties 1f   

Total 25   

post3 - pre3 Negative Ranks 2g 4,00 8,00 

Positive Ranks 15h 9,67 145,00 

Ties 1i   

Total 18   
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post4 - pre4 Negative Ranks 0j ,00 ,00 

Positive Ranks 11k 6,00 66,00 

Ties 0l   

Total 11   

post5 - pre5 Negative Ranks 0m ,00 ,00 

Positive Ranks 14n 7,50 105,00 

Ties 5o   

Total 19   

post6 - pre6 Negative Ranks 2p 5,50 11,00 

Positive Ranks 7q 4,86 34,00 

Ties 1r   

Total 10   

a. post1 < pre1 
b. post1 > pre1 
c. post1 = pre1 
d. post2 < pre2 
e. post2 > pre2 
f. post2 = pre2 
g. post3 < pre3 
h. post3 > pre3 
i. post3 = pre3 
j. post4 < pre4 
k. post4 > pre4 
l. post4 = pre4 
m. post5 < pre5 
n. post5 > pre5 
o. post5 = pre5 
p. post6 < pre6 
q. post6 > pre6 
r. post6 = pre6 
 
Signifikance porovnání rozdílů pretestu a postestu u experimentální skupiny  
 post1 

- 
pre1 

post2 - pre2 post3 - pre3 post4 - pre4 post5 - pre5 post6 - pre6 

Z 
-

2,95
2a 

-4,310a -3,261a -2,943a -3,336a -1,370a 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,003 ,000 ,001 ,003 ,001 ,171 
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a. Based on negative ranks. 
b. WilcoxonSignedRanks Test 

 
Porovnání rozdílů pretestu a posttestu u srovnávací skupiny - popis 

  N Mean Rank Sum ofRanks 

post1 - pre1 Negative Ranks 0a ,00 ,00 

Positive Ranks 1b 1,00 1,00 

Ties 11c   

Total 12   

post2 - pre2 Negative Ranks 3d 6,50 19,50 

Positive Ranks 21e 13,36 280,50 

Ties 1f   

Total 25   

post3 - pre3 Negative Ranks 2g 11,00 22,00 

Positive Ranks 15h 8,73 131,00 

Ties 3i   

Total 20   

post4 - pre4 Negative Ranks 3j 6,17 18,50 

Positive Ranks 14k 9,61 134,50 

Ties 2l   

Total 19   

post5 - pre5 Negative Ranks 3m 3,50 10,50 

Positive Ranks 8n 6,94 55,50 

Ties 10o   

Total 21   

post6 - pre6 Negative Ranks 5p 5,60 28,00 

Positive Ranks 7q 7,14 50,00 

Ties 7r   

Total 19   

a. post1 < pre1 
b. post1 > pre1 
c. post1 = pre1 
d. post2 < pre2 
e. post2 > pre2 
f. post2 = pre2 
g. post3 < pre3 
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h. post3 > pre3 
i. post3 = pre3 
j. post4 < pre4 
Signitikance porovnání rozdílů pretestu a postestu u srovnávací skupiny  
 post1 - pre1 post2 - pre2 post3 - pre3 post4 - pre4 post5 - pre5 post6 - pre6 

Z -1,000a -3,748a -2,628a -2,776a -2,057a -,871a 
Asymp. Sig. (2-
tailed) 

,317 ,000 ,009 ,006 ,040 ,384 

a. Based on negative ranks. 
b. WilcoxonSignedRanks Test 
 

Příloha 6: Porovnání rozdílů ve zlepšení experimentální oproti srovnávací 

skupině 

Porovnání normálního rozložení u rozdílů obou skupin 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

rozdil1 ,428 12 ,000 ,547 12 ,000 
rozdil2 ,093 12 ,200* ,979 12 ,980 
rozdil3 ,260 12 ,024 ,767 12 ,004 
rozdil4 ,239 12 ,057 ,895 12 ,137 
rozdil5 ,187 12 ,200* ,908 12 ,200 
rozdil6 ,239 12 ,056 ,832 12 ,022 
a. LillieforsSignificanceCorrection    

*. Thisis a lowerboundofthetruesignificance.   
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Grafy rozložení rozdílů u jednotlivých subtestů 1- 6 
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Rozdíly ve zlepšení experimentální oproti srovnávací skupině - popis 

 skupina N Mean Rank Sum ofRanks 

rozdil1 experimentální 13 17,96 233,50 

srovnávací 12 7,62 91,50 

celkem 25   

rozdil2 experimentální 25 30,08 752,00 

srovnávací 25 20,92 523,00 

celkem 50   

rozdil3 experimentální 18 23,44 422,00 

srovnávací 20 15,95 319,00 

celkem 38   

rozdil4 experimentální 11 21,82 240,00 

srovnávací 19 11,84 225,00 

celkem 30   

rozdil5 experimentální 19 25,76 489,50 

srovnávací 21 15,74 330,50 

celkem 40   

rozdil6 experimentální 10 18,05 180,50 

srovnávací 19 13,39 254,50 

celkem 29   
 

 

Signifikance rozdílů experimentálníoproti srovnávací skupině 
 rozdil1 rozdil2 rozdil3 rozdil4 rozdil5 rozdil6 

Mann-Whitney U 13,500 198,000 109,000 35,000 99,500 64,500 
Wilcoxon W 91,500 523,000 319,000 225,000 330,500 254,500 
Z -3,794 -2,254 -2,108 -3,030 -2,820 -1,423 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 ,024 ,035 ,002 ,005 ,155 
ExactSig. [2*(1-
tailedSig.)] 

,000a  ,038a ,002a ,006a ,164a 

a. Not correctedforties.      

b. GroupingVariable: skupina      
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