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ABSTRAKT
Předkládaná disertační práce představuje výsledky výzkumného projektu zaměřeného
na využití teorie zkušenosti zprostředkovaného učení ve školní výuce pro kognitivní rozvoj
žáků. První kapitola se věnuje přiblížení přístupu ke vzdělávání zaměřeného na proces učení
a jeho srovnání s tradičním přístupem zacíleným na obsah učení. Následné části práce se
postupně zabývají vybranými teoriemi Reuvena Feuersteina, které jsou důležité pro
představení kontextu vzniku jeho další teorie, teorie zkušenosti zprostředkovaného učení.
Tato teorie je hlavním tématem teoretické části práce. Kromě její definice a parametrů jsou
prezentována konkrétní doporučení pro učitele, jak jejím prostřednictvím mohou u žáků
rozvíjet kognitivní schopnosti přímo ve školní výuce. Následně je pozornost věnována také
Feuersteinovu celosvětově známému intervenčnímu programu Instrumentální obohacení,
který je ve školním prostředí využíván také v České republice. Podstatnou součástí této
kapitoly je představení několika výzkumných studií, které se zaměřují na ověření přínosu
Feuersteinových přístupů pro kognitivní rozvoj dětí a dospívajících. Závěrem teoretické části
práce jsou charakterizovány základní principy dynamické diagnostiky, která je použita
v empirické části práce.
Výzkumný projekt využil kvantitativní metodologii a byl realizován v období jednoho
školního roku. Zúčastnilo se ho celkem 187 žáků z deseti třetích tříd základních škol.
U poloviny školních tříd byly využívány Feuersteinovy přístupy, druhá polovina se skládala
ze žáků běžných základních škol. Realizovaná výzkumná studie měla dva hlavní cíle. Zaprvé
se jednalo o popis toho, jak působí aplikace zkušenosti zprostředkovaného učení ve výuce na
rozvoj schopnosti učit se u žáků základních škol. Zadruhé o popsání rozdílů mezi žáky,
jejichž výuka probíhá za využití zkušenosti zprostředkovaného učení, v porovnání se žáky,
u nichž se Feuersteinovy přístupy neaplikují. Pro naplnění obou cílů byla analyzována data
získaná z testové baterie, která byla žákům administrována třikrát během školního roku (test
Ravenovy progresivní matice – barevné, test Uspořádání bodů, test figury). První a třetí
testování navíc probíhalo formou dynamické diagnostiky a zahrnovalo u všech výzkumných
metod pretestovou, intervenční a posttestovou fázi. Signifikantní rozdíly mezi oběma
skupinami žáků se ukázaly především v testu figury. V průběhu výzkumné studie se v ní více
zlepšovali žáci, u kterých byly využívány Feuersteinovy přístupy. Výsledky u nich oproti
žákům, kteří procházeli běžnou výukou, potvrdily například vyšší kapacitu komplexně
uspořádat a strukturovat složitou úlohu a lepší schopnost učit se během testování.

V realizovaném výzkumu nebyly oproti tomu u řady jiných sledovaných proměnných mezi
oběma skupinami žáků prokázány žádné statisticky významné rozdíly.
Přínos předkládané disertační práce tkví v rozšíření povědomí odborné veřejnosti
o možnostech a smysluplnosti kognitivního rozvoje žáků ve školní praxi. K tomuto záměru
přispívá také aplikační charakter praktických doporučení v teoretické části práce určených
především pro učitele, psychology, speciální pedagogy a další odborníky.

KLÍČOVÁ SLOVA:
Dynamické vyšetření, Feuersteinovo Instrumentální obohacení, kognitivní přístup ke
vzdělávání, mladší školní věk, Reuven Feuerstein, rozvoj kognitivních funkcí, strukturální
kognitivní modifikovatelnost, základní škola, zkušenost zprostředkovaného učení.

ABSTRACT
The dissertation thesis presents the results of a research project which focused on the
application of mediated learning experience theory to teaching with respect to cognitive
development of pupils. The first chapter introduces cognitive education, which concentrates
on the process of learning. It also compares this approach with traditional methods aimed at
the content of learning. The following parts of the thesis deal with selected theories postulated
by Reuven Feuerstein which are important for understanding the context in which his other
theory was developed: the theory of mediated learning experience. This theory is the central
theme of the theoretical part of the thesis. Apart from its definition and parameters, the thesis
presents specific recommendations for teachers about how to develop cognitive functions of
their pupils by applying this theory directly in class. Afterwards, attention is paid to
Feuerstein’s well-known worldwide intervention program called The Feuerstein Instrumental
Enrichment. This program is used in the Czech school system, too. The essential part of this
chapter introduces a number of studies which focused on the verification of benefits of
Feuerstein’s approaches to cognitive development in children and adolescents. The last
chapter of the theoretical part summarizes the main principles of dynamic assessment which is
used in the empirical part of the thesis.
The research project applied quantitative methodology. It was carried out over a oneyear period. The study included 187 pupils from ten school classes of elementary schools. In
half of the group, Feuerstein’s approaches were used. The second half consisted of pupils
from ordinary elementary schools. The research survey had two main goals. The first one was
to describe how the application of mediated learning experience in teaching affects learning
skill development in elementary school pupils. The second goal was to describe differences
between pupils whose teachers applied Feuerstein’s approaches to teaching and pupils from
ordinary elementary schools. To fulfill both goals the data were collected three times a year
using a battery of assessment tools (Raven’s Coloured Progressive Matrices, Organization of
dots test, figure test). Moreover, the first and the third assessment were administered using the
dynamic assessment approach and included the pre-test phase, the mediation phase and the
post-test phase for all research methods. Significant differences appeared especially at the
figure test. According to the results of this test, pupils whose teachers used Feuerstein’s
approaches improved more during the survey. In comparison to pupils from ordinary
elementary schools, these pupils demonstrated for example an increased complex capacity to

organize and structure the difficult task or better learning skills during testing. On the other
hand, the results of many other variables did not show any significant differences between
both groups of pupils.
The contribution of this dissertation thesis lies in raising awareness of the
professionals about the possibilities and meaningfulness of cognitive development in
schoolchildren. Another aspect which contributes to this purpose is the application character
of the practical recommendations in the theoretical part intended primarily for teachers,
psychologists, special educators and other professionals.

KEYWORDS:
Dynamic assessment, The Feuerstein Instrumental Enrichment, cognitive education, younger
school age, Reuven Feuerstein, development of cognitive functions, structural cognitive
modifiability, elementary school, mediated learning experience.
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1. ÚVOD
V současném rychle se měnícím světě nabývá na důležitosti schopnost člověka
přizpůsobit se měnícím společenským, kulturním i technickým podmínkám. Je pro nás
klíčové si v průběhu celého života osvojovat nejen nové informace, ale především další
způsoby jejich třídění, zpracování a vyhodnocení. Kognitivní psychologie, která se zabývá
právě procesy souvisejícími s naším poznáváním a přemýšlením, shrnuje konkrétní poznatky
a způsoby, jak se můžeme v této oblasti rozvíjet.
Dnes, pravděpodobně více než kdykoliv v minulosti, je vzdělání považováno za klíč
k úspěšné adaptaci jedince (Feuerstein, Miller, Hoffman, Rand, Mintzker & Jensen, 2001).
Zároveň je čím dál více rozšířen tzv. kognitivní přístup ke vzdělávání, který se kromě
tradičního předávání informací zaměřuje právě na proces učení a cílený rozvoj kognitivních
schopností u žáků a studentů.
Podnětem ke vzniku práce je dlouholeté působení autorky jako školní psycholožky
osmiletého gymnázia. Z její zkušenosti i z řady výzkumných studií vyplývá, že pokud se
učitelé a další odborní pracovníci ve školním prostředí u žáků systematicky věnují rozvoji
jejich myšlení, umožňují jim takto osvojení konkrétních schopností a dovedností, které mohou
žáci využívat kdykoliv nad rámec běžné školní výuky. Učitelé se tak stávají jejich průvodci na
cestě za poznáním a cíleně podporují rozvoj jejich potenciálu.
Předkládaná práce je také reakcí na současnou situaci v České republice, kde ve
školním vzdělávání stále převládá přístup zacílený na předávání informací, kterým většina
z nás prošla. Na druhou stranu v našem školním prostředí najdeme již řadu metod, které jsou
v souladu s kognitivním přístupem ke vzdělávání. Mezi ně patří i námi sledovaný přístup
klinického, vývojového a kognitivního psychologa Reuvena Feuersteina.
Cílem teoretické části práce je přispět k šíření povědomí o možnostech a důležitosti
rozvoje kognitivních schopností ve školním prostředí. Práce je určena především učitelům,
speciálních pedagogům, psychologům a dalších odborníkům, kteří s dětmi a dospívajícími ve
školním kontextu pracují. Teoretická část práce má také aplikační charakter, protože kromě
vybraných teoretických poznatků prezentuje řadu konkrétních doporučení, jak kognitivní
rozvoj u žáků ve školním vzdělávání stimulovat.
Zaměřením práce chceme přispět do odborné debaty o směřování a prioritách školního
vzdělávání. Pokud vezmeme v úvahu počet let, které jedinec stráví formálním vzděláváním
a přípravou na budoucí povolání, je patrné, že podmínky okolního světa se za tu dobu mohou
velmi změnit. Navíc obsahové informace, které se ve škole naučí, mohou být díky rychlému
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vědeckému a technologickému pokroku nahrazeny aktuálnějšími. Také u profese, na niž se
prostřednictvím zvoleného typu školy jedinec připravuje, se může zásadně změnit její podoba
nebo uplatnitelnost absolventa na trhu práce. I když absolvent nastoupí kariéru ve zvoleném
oboru, mohou se během výkonu povolání měnit požadavky na náplň jeho práce. Z uvedených
příkladů je patrné, že pro úspěch v pracovní oblasti je často nezbytné se neustále
přizpůsobovat měnícím se podmínkám a učit se nové věci. Také další životní role, které
postupně v průběhu života přijímáme (např. partner, rodič), vyžadují naši flexibilitu a neustálé
přehodnocování priorit a osvojování nových dovedností. Proto se domníváme, že kognitivní
přístup ke vzdělávání je adekvátní reakcí na tyto okolnosti. U žáků a studentů totiž umožňuje
systematický rozvoj jejich kognitivních schopností, kam spadá mj. schopnost kriticky,
analyticky a hypoteticky uvažovat nebo schopnost učit se, která zvyšuje jejich adaptabilnost.
Charakteristice tohoto přístupu a jeho srovnání se vzděláváním zaměřeným na obsah se
věnuje první kapitola teoretické části práce.
Dále se zabýváme vybranými Feuersteinovými teoriemi, které jsou pro zacílení práce
klíčové a nabízejí praktické využití pro učitele a další odborníky pracující s dětmi
a dospívajícími. Těžiště teoretické části představuje kapitola zaměřená na Feuersteinovu teorii
zkušenosti zprostředkovaného učení. Aplikace této teorie ve školní výuce je jednou
z takových metod, jejímž prostřednictvím se učitel zaměřuje na proces učení v průběhu všech
vyučovacích hodin. Navíc je uplatnitelná nejen ve vzdělávacím kontextu, ale také
v každodenním životě.
Další kapitola se zaměřuje na intervenční program nazvaný Feuersteinovo
Instrumentální obohacení, který staví mj. na principech zkušenosti zprostředkovaného učení.
Jedná se pravděpodobně o neznámější Feuersteinovu metodu, jež je využívána pro kognitivní
rozvoj dětí i dospělých v několika desítkách zemí po celém světě. Kromě představení
hlavních cílů programu kapitola přibližuje také vybrané výzkumné studie, které zkoumaly
vliv využití Feuersteinova Instrumentálního obohacení u dětí a dospívajících, a to především
ve vzdělávacím prostředí.
Na závěr teoretické části práce jsou definovány principy dynamické diagnostiky,
protože byly použity v realizovaném výzkumném projektu. Věnujeme se srovnání dynamické
diagnostiky se standardizovaným testováním a poukazujeme na hlavní výhody a nevýhody
obou diagnostických způsobů.
V zaměření výzkumné části této práce autorka navazuje na výzkum, který započala už
ve své diplomové práci, a na několik dalších výzkumných studií, které se v České republice
a v zahraničí soustředily na zmapování efektu využití Feuersteinových přístupů ve školním
2

prostředí. Výzkumná studie si klade dva hlavní cíle. Zaprvé je to popsání toho, jak působí
využívání zkušenosti zprostředkovaného učení ve výuce na rozvoj schopnosti učit se u žáků
základních škol. Zadruhé se jedná o popsání rozdílů mezi žáky, jejichž výuka probíhá za
využití zkušenosti zprostředkovaného učení, v porovnání se žáky, u nichž se Feuersteinovy
přístupy neaplikují.
Během jednoho školního roku se výzkumu zúčastnili žáci z několika třetích tříd
základních škol. U poloviny z nich aplikovali třídní učitelé v každodenní výuce zkušenost
zprostředkovaného učení, druhá polovina se skládá ze žáků z běžných základních škol.
Výzkumný projekt využívá kvantitativní metodologii a zpracovává data ze tří měření
realizovaných v průběhu školního roku.
Pro lepší orientaci v textu práce si na závěr této kapitoly dovolujeme uvést význam
zkratek, které jsou v průběhu předkládané práce využívány.
SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK
CPM – Coloured Progressive Matrices: Ravenovy progresivní matice – barevné
FIE – Feuerstein Instrumental Enrichment: Feuersteinův program Instrumentálního
obohacení
LPAD – Learning Propensity Assessment Device: nástroj pro diagnostiku učebního
potenciálu
MLE – Mediated Learning Experience: zkušenost zprostředkovaného učení
SCM – Structural Cognitive Modifiability: teorie strukturální kognitivní modifikovatelnosti
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2. PŘÍSTUPY KE VZDĚLÁVÁNÍ
Využití teorie zkušenosti zprostředkovaného učení ve školní výuce je založeno na
kognitivním přístupu ke vzdělávání, který se zaměřuje na proces učení. V této kapitole se
proto zabýváme charakteristikou tohoto přístupu a srovnáváme ho s přístupem zaměřeným na
obsah učení. Ve vzdělávání je druhý jmenovaný přístup častější, a proto se mu budeme
věnovat jako prvnímu.

2.1 Přístup zaměřený na obsah učení
„Hlavním cílem vyučování ve školách je, aby žáci získali vědomosti a dovednosti.
Hodnotí se jejich výkon pomocí známek. Žáci jsou mezi sebou porovnáváni podle své píle,
pozornosti a přístupu k učení, ale především na základě toho, jak si osvojili učivo, které
vyžaduje učitel. Není to situace jen základních škol, ale často i škol vysokých“ (Pokorná,
2015a, s. 7). Ve škole se tak žáci a studenti setkávají nejčastěji s přístupem vzdělávání, který
je zaměřen na obsah a předávání hotových informací učitelem.
Tradiční přístup k učení typicky rozvíjí a také odměňuje úzké spektrum kognitivních
schopností, především takové, které jsou spojeny s memorováním a v případě nutnosti také
s povrchní reflexí materiálu určeného k zapamatování (Sternberg, 2013). Většina z nás tak
prošla systémem vzdělávání, který zaměňuje učení za pouhé zapamatování informací
a preferuje memorování informací předložených učitelem. Podle Sternberga (2013) je proto
výsledkem přístupu zaměřeného na obsah učení skutečnost, že mnoho žáků a studentů selhává
v tom, aby adekvátně rozvinuli své schopnosti myslet kreativně, analyticky, prakticky
a moudře.
Přístup zaměřený na obsah učení však přináší také výhody, přičemž Pokorná (2015 b)
definuje nejdůležitější z nich. „Přístup orientovaný na obsah učiva:
1. je všem známý. Máme s ním zkušenosti. Všichni si dovedeme představit, jak výuka
zhruba probíhá. Učitelé, rodiče i později žáci se mu přizpůsobí. Je rozšířené
přesvědčení, že jen tak může škola fungovat.
2. je pro učitele méně náročný. Jsou v tomto duchu vychováváni i na fakultách.
Učitel předává vědomosti, které se sám naučil. Jeho didaktická zručnost spočívá
v tom, jak dokonale znalosti předává a žák se je má jen naučit.
3. má jasně daný rámec, který je dán osnovami. Ty jsou ovlivnitelné zvnějšku
nadřízenými orgány. Mohou se jednotně měnit. Jsou dány učebnicí.
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4. je použitelný v totalitních i demokratických systémech. Je možné učivo ovlivnit
ideologicky.
5. je levnější. Vyžaduje pouze klasickou přípravu učitele.
6. má již zavedenou supervizi, která je dána kompetencí ředitele a školního
inspektora.
7. vyžaduje, aby odpovědi žáků nebo studentů byly jednoznačné. Zvláště když učitelé
na všech stupních školství předkládají při zkoušení testy nebo jen písemné
vyjádření. Vyžadují se definice dané učebnicí nebo učitelem samotným.
8. se svými jednoznačnými odpověďmi je ve svých výstupech lépe hodnotitelný.
Odpověď se předpokládá a očekává jako jedině správná. Za školní výkony žáků je
odpovědný především učitel“ (Pokorná, 2015 b, s. 7-8).
Vzdělávací systém zaměřený na obsah studijních předmětů může být naopak
v několika ohledech nevýhodným. Todor (2014) upozorňuje například na to, že tento přístup
neumožňuje učitelům vhodně reagovat na specifické vzdělávací potřeby žáků, protože se
explicitně nezaměřuje na rozvoj jejich poznávání a přemýšlení. Učitelé zaměření primárně na
kurikulum systematicky snižují obtížnost předkládaných úkolů, protože poskytují žákům
takové úkoly, které mají předem dané řešení (Kozulin, 2015).
Pokorná (2015 a) definuje dvě hlavní nebezpečí přístupu zaměřeného na obsah učiva.
Zaprvé nevíme, čeho si dítě všimlo, jak úkolu porozumělo a jak předložené informace
zpracovává. Za druhé úskalí tohoto přístupu označuje skutečnost, že učitel předkládá žákům
hotovou látku k zapamatování, ale žáci nemusí porozumět záměru učitele, který od nich může
očekávat přesnou odpověď. Jako příklad uvádí vysokoškolské studium, kde se řada studentů
setkává s tím, že učitelé vysvětlují látku tak, jak ji pochopili oni sami, a od svých studentů
očekávají přesnou odpověď, která je s tím v souladu (srovnáme-li např. zaměření a obsah
vyučovaných předmětů v oboru psychologie na různých českých univerzitách, zjistíme, že se
liší. Pokud by tedy student, který úspěšně složil zkoušku např. z dějin psychologie na jedné
univerzitě, skládal zkoušku na jiné, mohl by neuspět i z toho důvodu, že zkoušející učitel
může přikládat důležitost jiným osobnostem, které byly pro historii psychologie významné).
Nováčková (2013) upozorňuje na to, že také učebnice jsou (v souladu s přístupem
zaměřeným na obsah) stručným návodem ze závěrů, ke kterým se dospělo, přičemž
neobsahují myšlenkové pochody, jakými se k nim dospělo. Žáci se tak učí, že existuje jedna
správná odpověď. „Typickým příkladem může být zadaný přiklad v matematice či fyzice, který
je třeba vyřešit, nebo gramatické cvičení, které je třeba vyplnit, případně předložení mapy, na
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níž mají žáci něco vyhledávat apod.“ (Krejčová, 2013, s. 85). V takových typech úloh se žáci
neučí vyhledávat další informace, porovnávat, pochybovat ani kriticky myslet.
V běžném životě jsme však často vystavováni měnícím se situacím, které po nás
vyžadují rozvíjet naši schopnost se přizpůsobit. „To byl (a je) úkol, který nemůže být úspěšně
splněn tím, že se něco naučíme (zaměříme se na obsah), ale potřebujeme se zabývat tím,
jakými způsoby nabýváme vědomosti, a zaměřit se na ně (sledovat proces)“ (Feuerstein,
Feuerstein, Falik, Rand, 2014, s. 40).
Proměnlivé okolnosti v dnešní dynamické době nás často staví do málo
strukturovaných situací, které nemají jasné zadání ani řešení. Aby mohl systém vzdělávání
žáky ve škole na problémy každodenního života lépe vybavit, je třeba věnovat pozornost také
procesu učení, nikoliv jenom jeho obsahu.
Pro ilustraci můžeme uvést několik příkladů změn, které vyžadují adaptaci: změna
ekonomické situace, změna pracovních podmínek, změny technologií, změna počítačových
systémů a programů, změny peněžních systémů, změna sociální situace, změna rodiny, změna
životního stylu (Lebeer, 2006a). Veškeré situace ovládané změnami od nás vyžadují,
abychom se naučili přemýšlet jinak, což znamená především (Lebeer, 2006a):
1) abychom uvažovali na abstraktní úrovni,
2) abychom se naučili, jak se máme přizpůsobit,
3) abychom se naučili, jak se máme učit.

2.2 Kognitivní přístup ke vzdělávání
Kognitivní přístup se zaměřuje na proces učení, konkrétně na rozvoj kognitivních
procesů u žáků a studentů. Kognitivní procesy definujeme jako poznávací procesy, tzn.
všechny procesy, jejichž prostřednictvím se učíme, přemýšlíme a poznáváme svět kolem sebe
(Krejčová, 2013). Kognitivní přístup ke vzdělávání (v anglickém jazyce je používán termín
„cognitive education“) představuje tedy takové vzdělávání, které se zaměřuje na rozvoj
kognitivních dovedností studentů s cílem, aby mohli žít konstruktivní a uspokojující život
(Sternberg, 2013).
Teoretický základ pro kognitivně orientovaný přístup ke vzdělávání představují teorie
následujících autorů: Vygotského koncept potenciálu rozvoje inteligence a zóny proximálního
vývoje, výzkumy o plasticitě a adaptabilitě lidského mozku (Luria, Cohen, Changeux) a teorie
zprostředkování a důraz na schopnost měnit se a přizpůsobovat prostředí (Feuerstein, Nyborg)
(Todor, 2014).
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V zahraničí, především ve Spojených státech amerických, v návaznosti na tyto
teoretické základy, se začaly v 60. letech 20. století objevovat různé intervenční programy,
které se zaměřovaly na rozvoj myšlenkových pochodů žáků (Pokorná, 2015). Od 80. let se
stal kognitivní přístup ke vzdělávání v různých podobách trvalou součástí systémů vzdělávání
(Kozulin, 2015).
Sternberg v této souvislosti v jednom ze svých odborných rozhovorů (Keane
& Shaughnessy, 2002) upozorňuje na to, že v 60. a 70. letech sice vznikla řada vzdělávacích
programů, které se sice zaměřovaly na rozvoj procesu učení a myšlení, ale chyběl v nich
adekvátní obsah. Proto se žáci dostávali do situace, kdy ve škole probíhaly speciální
vyučovací hodiny zaměřené na proces učení, ale neuměli v nich nabyté zkušenosti aplikovat
v ostatních

vyučovacích

předmětech

nebo

v běžném

životě.

Sternberg

(Keane

& Shaughnessy, 2002) dále poukazuje na skutečnost, že současné programy zacílené na
kognitivní rozvoj jsou proto kombinovány se smysluplným obsahem učiva, a tak mohou být
začleněny do vzdělávacího systému.
Také v odborné literatuře narůstá počet příspěvků, které se věnují důležitosti
kognitivních, motivačních a osobnostních faktorů osobnosti, například schopnosti dosáhnout
stanoveného cíle, učebním strategiím, kooperaci, zapojení do řešení úkolu nebo motivaci
(Todor, 2014). Přesto je ve srovnání s přístupem zaměřeným na obsah učení kognitivně
orientovaný přístup v řadě zemí používán spíše výjimečně. Kozulin (2015) upozorňuje na to,
že jedním z důvodů může být skutečnost, že řada učitelů si je nejistá ve využívání svých
kognitivních schopností při řešení úkolů, což může negativně ovlivnit jejich schopnost učit
kognitivní strategie žáky a studenty.
Příkladem programu zaměřeného na rozvoj učitelů v souladu s kognitivním přístupem
je tzv. Metakognitivní trénink učitelů. Tento program se věnuje profesionální přípravě
středoškolských učitelů. Formou odborného poradenství a koučinku rozvíjí učitele např.
v tom, jak rozpoznat a rozvíjet kognitivní strategie, které se pomáhají studentům s potížemi ve
čtení (Lovett, Lacerenza, De Palma, Benson, Steinbach & Frijters, 2008).
Ve srovnání s přístupem zaměřeným na obsah učení můžeme v kognitivním přístupu
nalézt následující výhody. „Přístup orientovaný kognitivně:
1. využívá myšlení, což je vytváření vztahů mezi již získanými vědomostmi
a dovednostmi a jejich využití v nových situacích.
2. pracuje systematicky s vnitřní motivací žáka. Pokud je dítě úspěšné, což se
kognitivním způsobem velmi dobře daří, pak je motivováno vlastním úkolem. Žák
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touží po tom, aby se úspěch opakoval, prožitek úspěchu povzbuzuje k další
činnosti.
3. nevyžaduje známkování. Žákům se předává pocit kompetence s analýzou jejich
práce a tím se učí svou činnost a své výsledky sami hodnotit i kvalitativně. Umí
říci, zda učivo znají povrchně, nebo je potřebují víc procvičit, zda si jsou již jistí
a umí učivo aplikovat v jiných situacích a úkolech.
4. pracuje systematicky s chybou. Nehodnotí ji jako neúspěch, ale ptá se, proč se
chyba stala. Žáci sami analyzují svoji práci a vyhledávají příčiny chybné
odpovědi, aby se z chyby poučili v obou ohledech.
5. je zaměřený na budoucnost. Nejedná se o to, že bychom věděli, co věda v příštích
desetiletích přinese nového, ale o to, že se dnešní žáci budou muset stále více
přizpůsobovat novým situacím, budou vystaveni rekvalifikaci, a proto musí znát
především strategie, způsoby a metody duševní práce. Je nutné rozvíjet myšlení
žáků.
6. počítá s individuálními a psychologickými rozdíly mezi jedinci. Je to systém
otevřený, který respektuje odlišné sociální, náboženské i kulturní postoje.
7. ve své podstatě vyžaduje, aby žák každému úkolu, tématu, nebo otázce
porozuměl. Učí se vytvářet vztahy mezi tím, co zná a novou látkou. Předpokladem
výuky s porozuměním je, že učitel předává žákům význam informací a pomáhá jim
vyvozovat situace, v kterých informace použijí.
8. učí žáky metodu práce, jak používat strategie, jak porovnávat, kategorizovat
učivo, rozšiřovat obsah pojmů, apod., což si žák upevňuje v různých situacích a na
různém materiálu. Žák si tak vytváří návyk pracovat systematicky, uspořádávat si
poznatky, vytvářet mezi nimi vztahy, kontrolovat svou práci apod.
9. systemizuje informace, které žák získal ve všech školních předmětech. Propojuje
vědomosti dětí, protože je nabyly s uvědoměním a vytváří mezi nimi přenos,
Feuerstein používá termín „přemostění“. Učí je tak analogickému myšlení.
Protože si tak dítě vytváří vědomě systém poznatků, může do něho zapojovat i nové
informace, které nepřijímá pasivně, ale je schopné je korigovat a zdůvodňovat.
10. vyžaduje i jiné postavení učitele vůči žákům. Protože je možné, aby každý vyjádřil
svůj názor a protože se pracuje s chybou jako něčím, co nás mentálně může
posunout, nemůže učitel vystupovat z pozice silnějšího. Naopak získává autoritu
žáků tím, že obhajuje svůj názor neagresivně a přizná, že některé úkoly v životě
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jsou pro něho taky obtížné, a že i když nerad, nevyhne se chybám. Učitel se nechá
dokonce poučit žáky.
11. je výhodný pro děti, které jsou ve svém mentálním vývoji jakkoli limitované.
Některé z nich se pohybovaly v prostředí s nedostatečnými podněty, nebo se
nerozvíjely jejich kognitivní funkce. Pokud se učitel zaměří na obě tyto okolnosti
a dítě pracuje s porozuměním, má možnost se optimálně rozvinout. Proto je takový
přístup výhodný i při inkluzi (Pokorná, 2015 b, s. 8-9).
Jak je uvedeno v šestém bodě citovaných výhod, kognitivní přístup počítá
s individuálními rozdíly mezi žáky a studenty. Podle Národního programu rozvoje vzdělávání
v České republice, tzv. Bílé knihy (2001), by měl být náš vzdělávací systém schopen zajistit
rovný přístup ke vzdělávání. Vzorem pro sepsání tohoto závazného strategického dokumentu
je stejnojmenný dokument Bílá kniha, který byl v roce 1995 vydán Evropskou komisí. Todor
(2014) v této souvislosti zdůrazňuje, že je v něm zakotveno právě poskytnutí optimálních
příležitostí pro vzdělávání všem žákům. Škola by podle Bílé knihy neměla být omezena pouze
na výuku formou předávání informací, ale také cíleně rozvíjet obecné kognitivní schopnosti
žáků a studentů a učit je, jak se učit. To je zásadní nejen pro všechny žáky a studenty, ale
především pro inkluzi těch, kteří nejsou schopni naplňovat požadavky kurikula.
Další významný podklad pro inkluzivní vzdělávání představuje Index pro inkluzi
(Index for inclusion), který byl v roce 2000 publikován ve Velké Británii Centrem pro
studium inkluzivního vzdělávání (Centre for studies of inclusive education). Index pro inkluzi
zahrnuje řadu materiálů, které podporují proces rozvoje inkluzivního vzdělávání na školách
(Booth & Ainscow, 2011). Index byl přeložen do mnoha jazyků včetně češtiny
a v současnosti existuje již několikáté upravené vydání.
Jako příklad rozsáhlého evropského projektu zaměřeného na inkluzi žáků
s vývojovými obtížemi nebo potížemi s učením, který zdůrazňuje kognitivní přístup ke
vzdělávání, uveďme projekt DAFFODIL (Dynamic Assessment of Functioning and Oriented
at Development and Inclusive Learning – Dynamické vyšetření zaměřené na rozvoj
a inkluzivní učení). Projekt prostřednictvím využití metody dynamického vyšetření umožňuje
zmapovat učební potenciál a deficity kognitivních funkcí testovaného žáka (Lebeer, Partanen,
Candeias, Grácio, Bohacs, Sønnesyn, Van De Veire, Van Trimpont & Orban, 2013).
Výstupem dynamického vyšetření je doporučení konkrétních postupů rozvoje kognitivních
funkcí pro učitele, rodiče a další pracovníky, kteří pomáhají inkluzi žáka (více o dynamickém
vyšetření viz kapitola 6).
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Univerzitní vzdělávání budoucích učitelů v České republice je však koncipováno
především v souladu s přístupem zaměřeným na obsah učení. Pro systematické využití
kognitivního přístupu ve školní praxi je proto pro učitele důležité, aby se v této oblasti dále
odborně vzdělávali. V současnosti existuje celá řada metod, které jsou pro rozvoj poznávání
žáků a studentů využívány (podrobněji viz kapitola 6). Některé z těchto metod jsou již na
vybraných školách využívány a učitelé jsou tak systematicky vzděláváni a podporováni svým
pracovištěm v tom, aby vyučovali v souladu s kognitivním přístupem (příkladem takových
škol jsou základní školy zahrnuté ve výzkumném projektu této práce).
Přesto, že pro učitele již dnes existuje řada možností, jak si osvojit dovednosti spojené
s kognitivním přístupem ve vzdělávání žáků, přechod od přístupu zaměřeného na obsah se
odehrává především v každém učiteli individuálně. Je totiž zásadní, jak konkrétní učitel na
učení nahlíží, a zda si uvědomuje smysl a důležitost svého explicitního zaměření na rozvoj
kognitivních funkcí u svých žáků. Jestliže učitel absolvuje vybraný intenzivní vzdělávací
program, ve kterém si osvojuje dovednosti spojené s kognitivním přístupem, jsou dvě
základní cesty, kterými se vydává. První varianta vyžaduje především změnu jeho postoje
a odvahu své žáky vědomě a cíleně kognitivně rozvíjet. Pokud učitel v této cestě vytrvá
a dostane se mu podpory a supervize, je pravděpodobné, že se mu podaří integrovat
kognitivní přístup do své každodenní výuky. Konkrétní příklad uvádí autorka této práce ve
své diplomové práci, která zahrnuje kvalitativní výzkumnou studii na dané téma (Janoušková,
2011). Druhou základní možností, se kterou se lze v praxi setkat, je situace, kdy učitel po
absolvování konkrétního vzdělávacího programu přístup zaměřený na proces učení nepřijme
a dále vyučuje v souladu s tradičním přístupem zaměřeným na kurikulum.
Aby mohl být kognitivní přístup integrován jako standard ve vzdělávání, je důležité
předkládat vědecké argumenty a realizovat kvalitativní a kvantitativní výzkumné studie, které
ověřují jeho přínos. Přičemž je podstatné si uvědomit, že cílem není popření přístupu
zaměřeného na obsah učiva, ale jeho kompatibilní doplnění. Kognitivní přístup zdůrazňuje, že
je nezbytné zaměřit se na proces, jakým (se) učíme, a podporovat jeho rozvoj (Sternberg,
2013).
V závěru této kapitoly se budeme věnovat příkladům konkrétních podob vzdělávání
zaměřeného na obsah a jejich alternativ ve vzdělávání zaměřeném na proces. Lebeer (2006 a)
shrnuje základní rozdíl mezi vyučováním orientovaným na výsledek a vyučováním
zaměřeným na proces prostřednictvím požadavků na žáky, které na ně oba systémy kladou.
Rozdíly v obou způsobech vzdělávání jsou vyjádřeny pomocí následující tabulky:
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Tabulka č. 1: Vyučování orientované na výsledek versus vyučování orientované na proces
(Lebeer, 2006 a, s. 25)
Tradiční způsob výuky: faktické informace orientace na výsledek

Nové metody výuky: vedení žáků k žádoucím
učebním návykům - orientace na proces

Pamatovat si, co je v knize
Výuka postupů
Přesné postupy
Důraz na správné chování, vnější kontrola
chování
Mechanické opakování
Říkat to, co chce učitel slyšet
Přizpůsobit se pravidlům
Přizpůsobit se stejným pravidlům

Učit se, jak si látku ukládat do paměti
Orientace na řešení problémů
Odhalování souvislostí a zákonitostí
Vést k sebekontrole a seberegulaci: jak se
chovat, proč a kdy
Důraz na tvořivé myšlení
Vyjadřování vlastních myšlenek
Odhalování nutnosti pravidel
Vhodně přizpůsobovat pravidla okolnostem
Důraz na jedinečnost člověka schopného
obhájit si vlastní názor

Přijímat všeobecné názory

Analyzování chyb, aby jim v budoucnu bylo
možné předcházet
Vyhledávat informace a najít řešení
Zvědavost a zvídavost
Přemýšlet, jak dosáhnout cíle
Uvažovat kriticky

Obava z chyb
Čekat a sledovat
Neklást otázky
Řídit se pravidly bez přemýšlení
Přijímat učitelovy názory jako zákon

Přijímat vědomosti zprostředkované učitelem Rozvíjet celou mysl, tj. kognici, vůli a srdce

Feuerstein v souladu s kognitivním přístupem vytvořil rozsáhlou teoretickou
i praktickou základnu poznatků, teorií a výzkumů (např. Feuerstein, Feuerstein & Falik, 2014;
Feuerstein, Feuerstein & Falik, 2010; Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2006; Feuerstein,
Feuerstein, Falik & Rand, 2002; Feuerstein & Kozulin, 1995; Feuerstein, Miller, Rand
& Jensen, 1981). Aplikace Feuersteinovy teorie zkušenosti zprostředkovaného učení ve školní
výuce je právě jednou z takových metod, jejímž prostřednictvím se učitel zaměřuje na proces
učení v průběhu všech vyučovacích hodin. Feuersteinův přístup tak představuje metodu, která
staví na kognitivním přístupu ke vzdělávání. Navíc je uplatnitelná nejen ve vzdělávacím
kontextu, ale také v každodenním životě.
Než

se

však

budeme

detailněji

věnovat

charakteristice

teorie

zkušenosti

zprostředkovaného učení (viz kapitola 4), zaměříme se v následující kapitole na související
Feuersteinovy teorie.
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3. TEORIE SOUVISEJÍCÍ S TEORIÍ ZKUŠENOSTI
ZPROSTŘEDKOVANÉHO UČENÍ
Teorie zkušenosti zprostředkovaného učení, která je hlavním tématem této práce,
představuje jeden za základních pilířů Feuersteinova díla. V této kapitole představíme další
významné teorie Feuersteina, které s ní úzce souvisejí. Nejprve pomocí schématu shrneme
jeho základní teoretické koncepty a jejich aplikace, a poté se detailněji zaměříme na tři z nich.
Jako první se budeme věnovat teorii strukturální kognitivní modifikovatelnosti, kterou
Feuerstein formuloval v 60. letech 20. století (Feuerstein, Feuerstein & Falik, 2010). Následně
se zaměříme na Feuersteinovo pojetí deficitních kognitivních funkcí. Poslední část této
kapitoly se zabývá analýzou úkolu podle kognitivní mapy.
Tyto tři teoretické koncepty společně s teorií zkušenosti zprostředkovaného učení
nejsou zdaleka vyčerpávajícím výčtem Feuersteinova díla. Představují však jeho významnou
součást a byly vybrány vzhledem k zaměření disertační práce.

3.1 Přehled základních částí díla Reuvena Feuersteina
V této podkapitole stručně představíme Feuersteinův život a základní pilíře jeho díla
(detailní životopis uvádí řada zahraničních i českých autorů, např. Newberg, 2008; Málková,
2007).
Reuven Feuerstein (1921 – 2014) byl klinický, vývojový a kognitivní psycholog
židovského původu, který v období druhé světové války (v roce 1944) utekl z Rumunska do
tehdejší Palestiny. V Palestině několik následujících let pracoval s dětmi a mládeží
z uprchlických táborů z celého světa. Tyto děti přicházely z různých částí Evropy, Afriky
i Asie a byly kulturně deprivované. Mnoho z nich navíc vykazovalo podprůměrné výsledky
v testech inteligence a vyskytovala se u nich výrazná vývojová opoždění považovaná za
nevratná (Todor, 2013).
Feuerstein však odmítl zjednodušující pojetí mentální retardace u těchto dětí a zjistil,
že mají mnohem větší učební potenciál, než ukazovaly tradiční inteligenční testy. „Deficity
v kognitivním vývoji těchto dětí připisoval nedostatku adekvátní zkušenosti zprostředkovaného
učení. Základním problémem podle něj byl nedostatek kulturní zakořeněnosti, k níž došlo
v důsledku válečných rozvratů. Proto Feuerstein vyslovil hypotézu o kulturní deprivaci coby
příčině nevyhovujícího vývoje kognitivních funkcí“ (Lebeer, 2006 b, s. 50).
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Právě důležitost kulturního přenosu a systém přesvědčení o lidském potenciálu
jsou základními pilíři Feuersteinova díla. Na obrázku níže, který pomocí metafory ledovce
ilustruje Feuersteinovy zásadní teoretické koncepty, představují jeho nejhlubší a největší část.
Obrázek č. 1: Feuersteinovy teorie a jejich praktické aplikace znázorněné jako ledovec
(Burden, 2000, s. 47)

Feuersteinovo dílo je také ovlivněno jeho studiem vývojové a kognitivní psychologie
na univerzitě v Ženevě u Jeana Piageta a také úzkou spoluprací s Andrém Reyem. Při své
práci po několik desetiletí postupně vytvářel s týmem svých kolegů teorii strukturální
kognitivní modifikovatelnosti a teorii zkušenosti zprostředkovaného učení. Těmito
teoriemi společně s analýzou úkolu podle kognitivní mapy se budeme zabývat
v následujících částech této práce.
Ve světě i v České republice jsou pravděpodobně nejznámějšími a nejrozšířenějšími
částmi Feuersteinova díla Instrumentální obohacení a dynamické vyšetření, které
představují pomyslný viditelný vrchol ledovce. Jedná se o praktické aplikace jeho teorií
v podobě intervenčního programu a diagnostické baterie. Instrumentálnímu obohacení
a dynamické diagnostice jsou rovněž věnovány samostatné kapitoly této práce.
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Feuersteinovy teorie a jejich praktické aplikace se šíří po celém světě díky střediskům,
která odborné vzdělávání v této oblasti zaštiťují. V roce 1993 Feuerstein v Izraeli založil
Mezinárodní středisko pro zvyšování učební kapacity (International Centre for Enhancement
of Learning Potential – ICELP) (Lebeer, 2006 b). V současnosti se centrum nazývá
Feuersteinův institut (Feuerstein Institute) a zastřešuje síť 85 tréninkových center
(Authorized Training Centers) v 26 zemích světa, včetně České republiky. Feuersteinův
program Instrumentální obohacení je využíván přes 50 let v 80 zemích světa a byl přeložen do
28 jazyků, včetně češtiny a slovenštiny (více informací o Feuerstein Institute viz web
www.icelp.info).

3.2 Teorie strukturální kognitivní modifikovatelnosti
Teorie strukturální kognitivní modifikovatelnosti (Structural Cognitive Modifiability –
SCM) zdůrazňuje nejen možnost změny a modifikovatelnosti lidského organismu, ale spíše
jejich nutnost a neodvratnost pro schopnost adaptace jedince a jeho celkový vývoj.
Modifikovatelnost považuje Feuerstein „za základní podmínku lidského organismu a úroveň
výkonů, kterou jedinec projevuje na jakémkoli stupni vývoje, nemůže být považována za
pevnou a neměnnou, tím méně za spolehlivý ukazatel výkonů v budoucnosti“ (Feuerstein,
Feuerstein, Falik & Rand, 2014, s. 27).
Teorie strukturální kognitivní modifikovatelnosti vychází z Feuersteinova přesvědčení,
že „inteligence je tvárná a že může být formována a dokonce i zvyšována pomocí různých
druhů intervence“ (Sternberg, 2000, s. 70). Pojetí modifikovatelnosti v kontextu této teorie
znamená, že „změny, které se objeví, nejsou jen roztříštěné, epizodické důsledky vystavení se
zkušenostem, ale spíše druhem změny, která ovlivňuje struktury našeho chování“ (Feuerstein,
Feuerstein, Falik & Rand, 2014, s. 44).
V této části práce se nejprve zaměříme na Feuersteinovo pojetí inteligence, které je
zásadní pro formulování teorie strukturální kognitivní modifikovatelnosti. Dále se zabýváme
charakteristikou strukturální změny a třemi pilíři, které tvoří teoretický základ teorie. Poslední
podkapitola se věnuje přesvědčení o modifikovatelnosti jedince, které je pro aplikaci teorie do
praxe nezbytným předpokladem.

3.2.1 Feuersteinovo pojetí inteligence
V této podkapitole se nejprve zaměříme na principy současného odborného pojetí
inteligence a následně se budeme věnovat Feuersteinově definici.
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Souhrnně lze konstatovat, že během celého dvacátého století se objevovalo velké
množství přístupů k pojetí inteligence, které souhrnně označujeme za psychometrické
(Krejčová, 2013). Tyto přístupy vymezovaly inteligenci v souvislosti s jejím měřením
a definovaly ji např. jako obecnou a specifickou, vznikly dimenzionální nebo faktorové
modely inteligence (Jensen, 2012). Výrazným mezníkem v psychometrickém přístupu bylo
měření inteligence pomocí inteligenčního kvocientu (IQ).
Inteligence byla tedy v psychologii tradičně vnímána především jako ekvivalent
výsledku inteligenčního testu, tedy naměřeným IQ skórem. Avšak „test IQ může ukázat to, co
bylo v minulosti naučeno; ale jak učení probíhalo a zda má jedinec potenciál ke zlepšení
svých učebních schopností, nejsou otázky, na které by bylo možné odpovědět studiem IQ
skóru“ (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2006, s. 11). Feuerstein se ve své době stal
revolučním kritikem přeceňování výsledků tradičních testů inteligence a aktivně vystupoval
proti deterministické roli inteligenčního kvocientu při určování potřeb a kritérií pro vzdělání
dítěte.
Kromě psychometrických přístupů k definování inteligence existují tzv. kognitivně
kontextové, které při vymezení inteligence zdůrazňují význam prostředí, v nichž probíhá
zpracování informací (Sternberg, 2009). Sternberg (2014), jeden z předních současných
odborníků na kognitivní psychologii, definuje tyto čtyři hlavní současné teorie inteligence:
Carollovu teorii, která slučuje principy psychometrických teorií; Gardnerovu teorii
rozmanitých inteligencí (multiple intelligences), jeho vlastní triarchickou teorii inteligence a
Feuersteinovu teorii kognitivní modifikovatelnosti. Poslední tři uvedené modely řadíme do
kognitivně kontextového přístupu.
Sternberg (2014) dále upozorňuje na to, že nejvíce podobná jeho teorii je právě
Feuersteinova definice inteligence, protože obě zdůrazňují:
1) důležitost základních kognitivních a metakognitivních procesů, které jsou podkladem
pro lidskou inteligenci;
2) modifikovatelnost inteligence;
3) důležitost dynamického vyšetření.
Inteligence je Feuersteinem „považována za dynamický seberegulační proces, stav,
který odpovídá intervencím přicházejícím jak z vnitřního, tak z vnějšího prostředí (Feuerstein,
Feuerstein, Falik & Rand, 2014, s. 27). Inteligenci vnímá jako sílu, která pohání organismus
k tomu, aby změnil sám sebe, strukturu svého myšlení a své reakce tak, aby reagoval
adekvátně a úspěšně na vzniklé situace (Feuerstein, Feuerstein & Falik, 2010). Feuerstein tak
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definuje inteligenci jako modifikovatelnou (Feuerstein, Feuerstein & Falik, 2010), přestože
byla tradičně charakterizována jako neměnná a dědičná (Sternberg, 2009).
V současnosti se v souladu s Feuersteinovým vnímáním pojetí inteligence posouvá od
přístupu zaměřeného na výsledek k přístupu orientovanému spíše na proces (Feuerstein,
Feuerstein, Falik & Rand, 2014). Když se autorka této práce ptala účastníků kurzu Základy
psychologie pro studenty ze zahraničních vysokých škol, zda si myslí, že je inteligence
tvárná, všichni jednomyslně odpověděli, že samozřejmě ano. Začali uvádět různé obecné
principy rozvoje kognitivních funkcí a způsoby, jak inteligenční potenciál člověka rozvíjet.
Sternberg (2014) v této souvislosti upozorňuje na to, že ne každý, kdo staví na
Feuersteinových teoriích, ho v této souvislosti cituje. Domnívá se, že je to z toho důvodu, že
Feuersteinovo dílo se stalo implicitním pokladem toho, jak dnes o kognitivních procesech
přemýšlíme.
V souvislosti s tím konstatuje Lebeer (2013), že ačkoliv o Feuersteinových teoriích
a metodách byly publikovány stovky spisů, knih a disertačních prací, relativně málo z nich lze
vyhledat v odborných databázích, které jsou však odbornou komunitou považovány za
spolehlivý zdroj vědeckých důkazů. Tento fakt může být důvodem, proč je „Feuersteinův
přístup“ relativně méně známý.
Kromě Feuersteinova přínosu definování inteligence má jeho teorie strukturální
kognitivní modifikovatelnosti význam také jako teorie kognitivního vývoje. Piaget, Vygotskij,
Luria a Feuerstein jsou považováni za autory nejvýznamnějších teorií vývojové psychologie
současnosti, přičemž Feuerstein je unikátní v tom, že současně patří také ke skupině autorů
nejvýznamnějších teorií inteligence (Sternberg, 2014). Pro Feuersteinovo pojetí kognitivního
vývoje je spolu s teorií strukturální kognitivní modifikovatelnosti zásadní také jeho teorie
zkušenosti zprostředkovaného učení, která je hlavním tématem této práce.
S takovou definicí inteligence, která ji charakterizuje jako modifikovatelnou
a dynamickou, je samozřejmě úzce spjatá otázka jejího odlišného testování. Feuerstein ve své
klinické praxi vyvinul vlastní diagnostický nástroj, který je v souladu s dynamickým
principem diagnostiky (více viz kapitola 6).

3.2.2 Charakteristika strukturální změny
Jeden ze základních předpokladů teorie strukturální kognitivní modifikovatelnosti je
vyjádřen kvalitou vytváření strukturální změny (Feuerstein, Feuerstein & Falik, 2010). Proto
je pro porozumění teorii kognitivní modifikovatelnosti zásadní upozornit na rozdíl mezi
strukturální změnou a ostatními druhy změn, ke kterým během vývoje jedince dochází.
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Ve vývoji projde jedinec za normálních okolností mnoha změnami. K určitému typu
změn (např. přechod od lezení k chůzi) dochází na základě zrání lidského organismu. Na
druhé straně je jedinec vystaven ve svém prostředí různým okolnostem, které také způsobují
určité změny (např. výuka početních operací, výuka nebo výuka hraní na hudební nástroj).
„Strukturální změny se však nevztahují na izolované události, ale na způsoby interakce
organismu, např. vytváření odpovědí, zdroje informací“ (Feuerstein, Feuerstein, Falik
& Rand, 2014, s. 37). Ve školní výuce to znamená, že učitel neučí žáky pouze jak vyřešit
konkrétní problém (nebo jak o něm přemýšlet), ale zprostředkovává jim, jak přemýšlet
a využívat své myšlenky pro mnoho různých, nejen školních situací. Jestliže takto změníme
strukturu přemýšlení žáků, ovlivní tato změna jejich budoucí vývoj a umožní jim úspěšnější
adaptaci na situace, se kterými se v životě setkají.
Strukturální změnu Feuerstein popisuje prostřednictvím čtyř parametrů (Feuerstein,
Feuerstein & Falik, 2010). Prvním faktorem je stálost/zachování změny. Jestliže došlo ke
strukturální změně, žák bude schopen v budoucnosti vyřešit problém za využití osvojených
strategií a myšlenkových operací. Naopak v případě, že při učení nedojde ke strukturální
změně, žák ke každému problému přistupuje jako by byl zcela novou zkušeností. Feuerstein
v této souvislosti uvádí příklad žáků, kteří měli za úkol zapamatovat si složitou figuru a poté ji
zpaměti nakreslit (Feuerstein, Feuerstein & Falik, 2010). Žáci, u kterých došlo ke strukturální
změně, byli schopni si podobu figury vybavit i měsíce po uplynutí testové situace.
Druhým faktorem je odolnost změny. Důležité je, že si žák při strukturální změně
uchová naučené, i když změníme vstupní data úkolu nebo zvýšíme jeho obtížnost (Feuerstein,
Feuerstein & Falik, 2010). Ve školním prostředí se naopak často setkáváme se situacemi, kdy
se žák nazpaměť naučí vyřešit konkrétní úkol, avšak neumí aplikovat využité myšlenkové
postupy na jiné obdobné problémy.
Flexibilita/adaptabilita změny představuje třetí faktor strukturální změny. Jedná se
o opačnou charakteristiku k prvnímu parametru, ke stálosti změny. Naplnění tohoto parametru
znamená, že žák umí aplikovat osvojené chování v podmínkách, které se liší od těch, v nichž
se chování naučil (Feuerstein, Feuerstein & Falik, 2010). Kognitivní struktury tak nejsou
vnímány jako jednoduché zvnitřněné šablony odpovědí, které jsou používány pokaždé ve
stejných situacích, ale zahrnují také schopnost přizpůsobit se aktuální situaci.
Posledním faktorem je generalizace změny, která reprezentuje nejvyšší úroveň
strukturální změny (Feuerstein, Feuerstein & Falik, 2010). Na této charakteristice totiž záleží,
zda žák zvládne strukturální změny sám v sobě vytvářet. Tato kvalita změny odpovídá na
otázku, zda se u žáka rozvinulo abstraktní myšlení natolik, že je schopen z řešení konkrétního
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problému odvodit princip nebo pravidlo, které mohou být využity při řešení nových problémů
v jiných oblastech (Feuerstein, Feuerstein & Falik, 2010).

3.2.3 Východiska teorie strukturální kognitivní modifikovatelnosti
Teorie strukturální kognitivní modifikovatelnosti má tři základní teoretické pilíře:
1) „Člověk je výsledkem trojí ontogeneze. Tuto trojí ontogenezi můžeme vidět a můžeme jí
porozumět jako důležitému základu struktury lidské modifikovatelnosti.
2) Způsoby chování nepředstavují neměnné rysy organismu, ale spíše určité stavy, které
vedou k novému a přizpůsobivějšímu vymezení inteligence.
3) Plasticita mozku vyúsťuje v zevšeobecnění nových struktur, vytvářených vnějšími
a vnitřními změnami chování“ (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2014, s. 45).
Nejprve se krátce věnujme prvnímu pilíři. V psychologii je ontogeneze tradičně
definována působením biologických a sociálně kulturních vlivů. Feuerstein (Feuerstein,
Feuerstein, Falik & Rand, 2006) k těmto dvěma vlivům přidává zkušenost zprostředkovaného
učení. Ta je vytvářena působením lidského zprostředkovatele, který se staví mezi
sociálně kulturní determinanty a biologickou podmíněnost organismu, aby modifikoval jak
biologické, tak sociálně kulturní prvky zahrnuté ve zkušenosti i v organismu (Feuerstein,
Feuerstein, Falik & Rand, 2006). Zkušenosti zprostředkovaného učení je věnována následující
kapitola.
Druhý teoretický pilíř teorie strukturální kognitivní modifikovatelnosti úzce souvisí
s Feuersteinovým pojetím inteligence, které bylo popsáno výše. Feuerstein vymezuje
inteligenci nikoliv jako objektivní nebo stabilní rys člověka, ale spíše jako dynamický
energický činitel nebo stav, která je proměnlivý a reagující na potřebu člověka sám sebe
modifikovat tak, aby se adaptoval na měnící se situace a úspěšně se s nimi vyrovnával
(Feuerstein, Feuerstein & Falik, 2010).
Třetí teoretický pilíř se opírá o speciální charakteristiku lidského mozku zvanou
plasticita. Ta je definována jako „celoživotní schopnost mozku se měnit prostřednictvím
zkušeností“ (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2014, s. 50).
Teorie strukturální kognitivní modifikovatelnosti začala vznikat uprostřed 50. let
20. století, kdy ještě technický pokrok neumožňoval realizaci výzkumů fungování mozku na
takové úrovni, aby jejich výsledky teorii vyvrátily nebo podpořily. V době vytvoření tohoto
konceptu tak mohl Feuerstein pouze předpokládat jeho neurofyziologický základ, zatímco
poukazoval především na jeho dopady v myšlení a chování (Feuerstein, Feuerstein & Falik,
2010). Dnes již však existuje velké množství dat sebraných prostřednictvím zobrazovacích
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metod (např. Jung, Im, Lee, et. al., 2016; Rosenbaum, Carson, Richards, et. al., 2011; Tsenter,
Beni-Adani, Assaf, Alexandrovich, Trembovler & Shohami, 2008), které dokumentují způsob
utváření mozkových struktur. „Není pochyb o tom, že mozek vykazuje plasticitu a flexibilitu a
že se mohou vytvářet nové stezky, nové synapse a nové nebo odlišné aktivování
neurochemicky vodivých drah“ (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2014, s. 43). Výzkumy
ukazují, že vývoj mozku není ukončen při narození dítěte, protože je tvarován zkušeností
v průběhu celého života (Lebeer, 2014). Souhrnně můžeme konstatovat, že neuroplasticita je
považována

za

neurobiologickou

základnu

pro

teorii

strukturální

kognitivní

modifikovatelnosti.

3.2.4 Důležitost přesvědčení o modifikovatelnosti jedince
Feuerstein zdůrazňuje, že pro každého, kdo chce pomoci rozvíjet potenciál ostatních,
je nezbytné být přesvědčen o modifikovatelnosti jedince. Jak vyplývá z předchozího textu,
neznamená to, že by neexistovala empirická a teoretická základna pro teorii strukturální
kognitivní modifikovatelnosti (např. Costa-Giomi, 2015; Mann, Peña & Morgan, 2015;
Lebeer, 2014).
Víru v modifikovatelnost jedince považuje Feuerstein za nepostradatelnou podmínku v
rámci intervenčního procesu pro to, aby vyvolal žádoucí změny v určitém rozsahu
(Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2014). Ve školním prostředí to pro učitele znamená, že
musí být pevně přesvědčen o tom, že své žáky může modifikovat a rozvíjet, přičemž tato víra
mu umožňuje hledat stále nové způsoby, jak toho dosahovat.
Feuerstein v této souvislosti upozorňuje, že tento systém přesvědčení (belief system)
o modifikovatelnosti jedince generuje naše potřeba (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand,
2006). Jestliže něco potřebujeme, máme větší tendenci věřit, že je to možné. Navíc vyvíjíme
snahu nalézt zdroje a podklady ve vědě, které nejen potvrzují naší víru, ale vedou nás k vyšší
efektivitě při sledování cíle (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2006).
Často

se

však

setkáváme

s tím,

že

učitelé

(vychovatelé,

rodiče

apod.)

v modifikovatelnost svých žáků nevěří. Feuerstein definoval tři základní překážky, proč
v modifikovatelnost kognice jedince nevěříme (Feuerstein, Feuerstein & Falik, 2010). První je
etiologie. Upozorňuje na to, že existuje řada příčin a důvodů, kterými vysvětlujeme možné
obtíže ve vývoji jedince, např. organické, vývojové, kulturní deprivace. Tato bariéra znamená,
že se příliš zaměřujeme na příčiny obtíží, predikujeme na základě nich další možný vývoj
jedince, což nám brání hledat nové možnosti jeho rozvoje (Feuerstein, Feuerstein, Falik
& Rand, 2002).
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Další bariéra je spojená s věkem jedince, který se má rozvíjet. V odborné i laické
veřejnosti je zakořeněn koncept tzv. kritických období, v nichž si má jedinec osvojit určité
dovednosti a schopnosti. Věříme tak, že když se např. dítě nenaučí mluvit do 7 let věku,
nemůže si řeč už později během života osvojit. Koncept kritických období byl však
opakovaně vyvrácen v řadě výzkumů (včetně výsledků Feuersteinovy klinické praxe), které
dokazují, že se lidé mohou rozvíjet po celý život (Bürki, Ludwig, Chicherio, & Ribaupierre,
2014; Lifshitz-Vahav, 2014; Feuerstein, Feuerstein & Falik, 2010).
Třetí překážku pro naše přesvědčení o modifikovatelnosti představuje závažnost
podmínek, ve kterých se jedinec vyvíjí. Jestliže si totiž myslíme, že podmínky konkrétního
jedince jsou příliš složité a obtížné, tíhneme k tomu se domnívat, že jeho rozvoj není možný
(Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2002).
Feuerstein připouští, že přestože je společně se svým týmem optimistický a jeho teorie
modifikovatelnost vědecky dokládají, setkal se s několika klienty, u kterých změnu
v kognitivních schopnostech nepovažoval za reálnou, a přesto u nich díky systematické
intervenci nastala (Feuerstein, Feuerstein & Falik, 2010).

3.3 Teorie deficitních kognitivních funkcí a analýza úkolu podle kognitivní
mapy
Kromě teorie strukturální kognitivní modifikovatelnosti patří mezi teorie úzce
související se zkušeností zprostředkovaného učení Feuersteinovo pojetí deficitních
kognitivních funkcí a analýza úkolu podle kognitivní mapy. Tyto dvě části Feuersteinova díla
jsme pro tuto práci vybrali také z toho důvodu, že pokud se učitel rozhodne využít zkušenost
zprostředkovaného učení a instrumentální obohacení ve školní výuce, může v nich čerpat řadu
inspirujících a důležitých informací pro další rozvoj žáků.
Zatímco kognitivní mapa popisuje úkol, s kterým je jedinec konfrontován, deficitní
kognitivní funkce popisují nevhodné nebo neefektivní reakce či způsoby chování jedince při
řešení úkolu. Kombinace obou těchto faktorů, charakteristik práce a reagování jedince,
objasňuje důvody pro úspěch nebo selhání při řešení úkolů (Feuerstein & Lewin-Benham,
2012).
V této podkapitole nejprve stručně přiblížíme Feuersteinovu teorii deficitních
kognitivních funkcí. Následně se zabýváme tématem exekutivních funkcí a metakognice,
které s deficitními funkcemi úzce souvisí. Nakonec se věnujeme analýze úkolu podle
kognitivní mapy.
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3.3.1 Teorie deficitních kognitivních funkcí
Feuerstein definuje kognitivní funkce jako mentální podmínky nezbytné pro existenci
mentálních operací a jakékoli další funkce chování (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand,
2006). Znamená to tedy, že kognitivní funkce jsou charakterizovány jako podmínky, za nichž
se mentální operace vyskytují (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2014). Jsou univerzální,
důležité pro jakoukoliv mentální operaci bez ohledu na její obsah.
Aby mohl učitel (zprostředkovatel) porozumět „podstatě procesu učení, zvláště roli
kognitivních prvků, musí vědět, jak působí kognitivní funkce, aby byl schopen rozlišovat
chyby, jejichž příčinou je nedostatek nutných vědomostí, a druhy chyb způsobené deficitními
kognitivními funkcemi“ (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2014, s. 136).
Feuerstein rozděluje kognitivní funkce podle etap zpracování informací, a to na funkce
důležité ve fázi vstupu, zpracování a výstupu (Feuerstein, Feuerstein & Falik, 2010). V každé
fázi popisuje jednotlivé funkce z hlediska jejich významu, prvků pro proces zprostředkování a
vlivu nedostatečného zprostředkování na kognitivní rozvoj jedince. Nedostatek zkušenosti
zprostředkovaného učení totiž nahlíží jako jednu z hlavních příčin deficitních funkcí
(Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2006).
Jednotlivé fáze mentální činnosti Feuerstein upřesňuje následujícím způsobem
(Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2014; Feuerstein, Feuerstein & Falik, 2010):
1) Fáze inputu (vstupu) – proces odpovědný za získání dat pro kognitivní systém. Fáze
vstupu je úvodní fáze mentální aktivity, ve které jedinec shromažďuje data potřebná
pro vykonání mentálních operací.
2) Fáze elaborace (zpracování) – funkcí je změna vstupních dat ve vědomost
a vytváření vzorců a vztahů mezi daty v systému. Elaborace představuje jádro
kognitivního procesu a jejím hlavním účelem je (za využití různých myšlenkových
operací) proměnit informace v charakteristickou, osobitou a organizovanou znalost.
3) Fáze outputu (výstupu) – proces odpovědný za výdej a činnost, která je závěrem
získaným elaborací. Může se jednat o obsah komunikace a operace nebo kognitivní
výsledek, který přetrvává ve vlastním systému jedince.
Kognitivní funkce, které patří do fáze vstupu a výstupu, označuje Feuerstein za
periferní, zatímco funkce objevující se ve fázi zpracování jako centrální (fázi elaborace
definuje jako jádro myšlenkového procesu, a proto do ní řadí centrální kognitivní funkce)
(Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2006). V praxi se můžeme setkat s tím, že konkrétní
žák je učitelem nebo psychologem označen např. za neschopného abstraktního myšlení. Toto
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zjednodušené hodnocení Feuerstein kritizuje, protože nevíme, jestli a jakým způsobem jsou
nedostatečné procesy vstupu a výstupu, nebo se jedná o deficitní funkce při procesu
zpracování informace (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2014). Základní otázka proto je:
„Ve které fázi mentální činnost selhává?“ (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2006,
s. 136).
Feuerstein v této souvislosti upozorňuje na to, že jestliže se u žáka objeví neúspěch při
řešení úkolu, máme tendenci se zaměřit na periferní kognitivní funkce (ve fázi vstupu
a výstupu), což nás často vede k pesimistickému postoji ke změně (Feuerstein, Feuerstein,
Falik & Rand, 2014). Na druhou stranu uznává, že deficity kognitivních funkcí na úrovni
elaborace jsou obtížněji pochopitelné jak pro učitele, tak pro žáka. Např. obvykle si
neuvědomujeme, jaké všechny myšlenkové postupy jsme využili pro vypočítání příkladu
v matematice nebo sestavení seznamu na nákup. Pro rozvoj kognitivních funkcí
a myšlenkových operací, které se vyskytují v jednotlivých fázích myšlenkové operace,
můžeme využít Feuersteinův intervenční program Instrumentální obohacení (více v kapitole
5). Jestliže chce učitel tento program zařadit do výuky, musí sám projít školením, v rámci
kterého si intenzivněji uvědomí své vlastní myšlenkové postupy při řešení různých úkolů, což
mu následně umožní efektivněji rozvíjet kognitivní funkce u svých žáků.
Zaměřme se nejprve na stručný souhrn deficitních kognitivních funkcí ve fázi
vstupu (Feuerstein & Lewin-Benham, 2012):
1) Nejasné a povrchní vnímání.
2) Neplánované, impulzivní a nesystematické chování.
3) Oslabená nebo deficitní zásoba pojmů, které ovlivňují schopnost rozlišovat (např.
objekty, události a vztahy nejsou vhodně označeny).
4) Oslabená nebo deficitní prostorová orientace a chybějící stabilní systémy pro
prostorovou orientaci (jedinec neumí nahlížet prostor ze svého pohledu – vpravo,
vlevo; nevnímá prostor jako absolutní univerzální systém – východ, západ).
5) Oslabené nebo deficitní chápání času (jedinec nerozumí času jako objektu nebo
dimenzi; nevnímá čas jako měřitelný, stabilní interval nebo tok plynoucí z minulosti
do budoucnosti).
6) Oslabené nebo deficitní uchovávání konstant (např. velikost, tvar, kvalita, barva,
orientace) v případě změn v jedné nebo více dimenzích.
7) Oslabená nebo deficitní potřeba pro přesnost a pečlivost při shromažďování dat.
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8) Chybějící kapacita zvážit dva nebo více zdrojů informací najednou. To se projevuje
tak, že jedinec má tendenci vnímat data spíše útržkovitě než jako celek nebo
organizovaná fakta.
Pro učitele je nesmírně důležité věnovat se svým žákům systematicky právě ve fázi
vstupu informací. Úroveň kognitivních funkcí dětí je totiž silně ovlivněna tím, zda je jejich
shromažďování dat (tedy fáze inputu) efektivní (Feuerstein & Lewin-Benham, 2012). Mnozí
žáci, kteří mají problémy s vyřešením zadaného úkolu, mohou postupovat chybně již při této
první fázi (např. nedočtou celé zadání úkolu, nerozumí některým pojmům). Při přijímacím
řízení na gymnázium se autorka této práce setkala s tím, že uchazeč ze zahraničí neuspěl
v písemném testu z matematiky. Když byl však následně pozván k ústnímu zkoušení, ukázalo
se, že pouze nerozuměl některým pojmům (např. zlomek). Jakmile mu byly vysvětleny,
dokázal již příklady vyřešit.
Ve fázi zpracování dochází v mentální činnosti jedince k tomu, že podnět je měněn za
využití různých myšlenkových operací. Třídíme data získaná ve fázi vstupu, analyzujeme je,
srovnáváme, vytváříme mezi nimi vztahy, kódujeme a dekódujeme jejich význam, vytváříme
spojení mezi novými a ostatními daty, shrnujeme je a navrhujeme závěry (Feuerstein,
Feuerstein & Falik, 2010). Důležité přitom je, že takto vytváříme informace a nová data, která
nebyla zahrnuta v původních datech, která jsme shromáždili. Feuerstein zdůrazňuje, že toto
stádium je nejflexibilnější částí procesu myšlení a je snadnější žáky učit informace
zpracovávat, než je učit, jak data shromažďovat (fáze inputu) nebo jak formulovat správně
odpovědi (ve fázi outputu) (Feuerstein, Feuerstein & Falik, 2010).
Nyní se krátce věnujme souhrnu deficitních kognitivních funkcí ve fázi zpracování
(Feuerstein & Lewin-Benham, 2012):
1) Neadekvátní vnímání existence problému a jeho vymezení.
2) Neschopnost vybrat relevantní klíče k definování problému.
3) Deficitní spontánní srovnávání nebo limity v jeho použití na omezený systém potřeb
(neschopnost efektivně srovnávat věci).
4) Úzké mentální pole (chybějící význam, koncepty, neschopnost dát něco do kontextu).
5) Epizodické

vnímání

reality

(jedinec

nevyhledává

neshromažďuje, neorganizuje nebo neshrnuje podněty).
6) Chybějící potřeba se vzdělávat.
7) Oslabená nebo deficitní potřeba seskupovat podněty.
8) Oslabená nebo deficitní potřeba logického zdůvodnění.
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nebo

nevytváří

vztahy,

9) Oslabené nebo deficitní deduktivní hypotetické myšlení („jestliže…, pak…“).
10) Oslabené nebo deficitní strategie pro testování hypotéz.
11) Chybějící plánování.
12) Oslabené nebo deficitní zvnitřněné chování (jedinec není schopen si zvnitřnit
instrukci, předmět nebo zkušenost). Např. jedinec není schopen morálního úsudku
jako rozpoznání významu, hodnoty nebo etického rozměru konkrétních myšlenek
a událostí.
13) Nezpracování konkrétních kognitivních kategorií, protože slovní koncepty nejsou
součástí slovní zásoby jedince na úrovni vnímání nebo nejsou připraveny pro úroveň
vyjadřování.
Ve fázi výstupu mentální činnosti jedinec formuluje výsledky zpracování
shromážděných informací. Vytváří ve svém myšlení způsob, jak vyřešit daný problém, a musí
řešení formulovat a předat tak, aby bylo srozumitelné a přijatelné. (Feuerstein, Feuerstein
& Falik, 2010).
Jako poslední tedy uvádíme souhrn deficitních kognitivních funkcí ve fázi výstupu
(Feuerstein & Lewin-Benham, 2012):
1) Egocentrické způsoby komunikace - jedinec nevnímá potřebu vyjádřit význam jasně
nebo poskytnout důkazy pro své tvrzení.
2) Obtíže při vytváření virtuálních vztahů - jedinec nemůže restrukturalizovat vztahy
mezi objekty a událostmi z jednoho typu vztahu na druhý. Například jedinec může
rozpoznat, že čtverec je sestaven ze čtyř stran, ale není schopen čtverec rozeznat,
jestliže je nakloněný, vzorkovaný nebo rozdělen diagonálou či horizontální přímkou.
3) Zablokování. Jedinec trvá na tom, že „Já nemůžu.“, „Je to příliš těžké.“, „Já nevím.“
4) Odpovědi formou pokus - omyl.
5) Oslabené nebo deficitní verbální nebo jiné nástroje sloužící k tomu, aby jedinec
adekvátně komunikoval zpracované odpovědi.
6) Oslabená nebo deficitní potřeba pro přesnost a pečlivost při komunikaci adekvátně
zpracovaných odpovědí.
7) Deficitní vizuální přenos – jedinec nemůže podržet obraz v mysli během úkolu, který
vyžaduje spojování, srovnávání, doplňování figury nebo jiným způsobem využívá
vizuální paměť.
8) Impulzivní, náhodné, neplánované chování.
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Každý z uvedených bodů může mít při detailnější úvaze dopad na praxi učitele. Např.
v souvislosti s bodem číslo 5 můžeme vzhledem k preferované formě zkoušení zvolit vhodný
způsob vyhovující konkrétnímu žákovi. Ve škole se totiž můžeme setkat např. s tím, že žák
není schopen dobře formulovat naučenou látku při ústním zkoušení, ale při písemném testu,
kdy má více času si vše v klidu rozmyslet, podává výrazně lepší výkony
Jednotlivé deficitní funkce jsme zde citovali z toho důvodu, že jejich seznam může
učitelům, rodičům, psychologům a dalším poradenským pracovníkům či vychovatelům
napomoci k jejich rozpoznání u svých žáků (dětí), což představuje první krok k tomu, aby
byly překonány. Vzhledem k zaměření této práce se již nebudeme detailněji věnovat
charakteristice jednotlivých deficitních funkcí. Tomuto tématu je věnováno více prostoru
v několika Feuersteinových publikacích (např. Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2006).

3.3.2 Exekutivní funkce a metakognice
V této podkapitole se budeme krátce věnovat tématu exekutivních funkcí
a metakognice, protože souvisí s některými deficity kognitivních funkcí definovanými
Feuersteinem.
Exekutivní funkce můžeme definovat jako postupy, které jedinci umožňují kontrolovat
a koordinovat jeho myšlenky a chování, a to především při řešení konkrétního úkolu, tzn. při
výkonu neboli exekutivě (Krejčová, 2013). Mezi exekutivní funkce neuropsychologie řadí
především koncentraci, kontrolu a rozdělení pozornosti; pracovní paměť; plánování činností
a kognitivní flexibilitu neboli plasticitu (Kovalčíková, Ropovik, Ferjenčík, Liptáková,
Klimovič, Demko, Bobáková, Slavkovská, Kresila, Prídavková & Brajerčík, 2015).
Pozornost odborníků je v současnosti zaměřena na exekutivní funkce a kognitivní
rozvoj u dětí a dospívajících, protože se ukazuje, že jsou důležitější pro praktický život a pro
úspěšnost žáka ve škole než inteligence (Lebeer, 2006 b). Když se učitel zaměří na deficitní
exekutivní fungování u daného žáka (např. dává výkladu jasnou strukturu, komplexní
problémy analyzuje postupně, zprostředkuje mu vhodné způsoby seberegulace apod.), bude se
žák pravděpodobně učit efektivněji (Kovalčíková et. al., 2015). Také proto dochází
k vytváření diagnostických nástrojů měřících spíše tyto soubory schopností a dovedností než
inteligenční kvocient, který nemá takovou výpovědní hodnotu (více o dynamické diagnostice
viz kapitola 6).
V souvislosti s pojmem exekutivních funkcí se zdůrazňuje také význam metakognice,
kterou můžeme definovat jako porozumění vlastním myšlenkovým procesům a schopnost tyto
procesy řídit (Sternberg, 2009). V souladu s teorií MLE a jejími parametry bychom se při
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učení dětí a dospívajících měli zaměřovat na nácvik přemýšlení o přemýšlení. Krejčová
(2013) učitelům doporučuje, aby žákům zprostředkovali, na co přesně se při zpracování úkolu
mají soustředit nebo jaké informace si musí vybavit z paměti, než začnou pracovat.
Zdůrazňuje také užitečnost skupinových diskusí o způsobu práce, kdy si žáci navzájem
mohou sdílet nové postupy, na které při řešení úkolu přišli. Další podporu rozvoje
metakognice u žáků představuje univerzální parametr MLE: zprostředkování významu. Učitel
se tak při řešení úkolu může žáků ptát, proč je vybraný postup řešení úlohy důležitý, proč si
ho žáci zvolili apod. Krejčová (2013) v této souvislosti upozorňuje na to, že významnou
překážku pro rozvoj metakognitivních strategií u žáků představují situace, kdy žáci přejímají
tvrzení učitele jako danost, o které se nepřemýšlí ani nepochybuje.
Ve všech třech fázích mentální činnosti můžeme najít paralely s vymezením
deficitních kognitivních funkcí podle Feuersteina s deficity exekutivních funkcí. Např. ve fázi
vstupu informací zajišťuje exekutivní fungování prostřednictvím selekce pozornosti to, aby
žák dokázal eliminovat takové podněty, které nejsou podstatné pro naplnění cíle dané
kognitivní aktivity (Kovalčíková et. al., 2015). Pokud má žák obtíže v soustředění, může to
být důvodem jeho slabého školního výkonu. Učitel by se proto ve školní výuce měl
systematicky věnovat také předávání strategií zaměření pozornosti. V této souvislosti bychom
chtěli zdůraznit, že deficity v exekutivním fungování nastávají také v případech, kdy žák
ztrácí vnitřní motivaci (Kovalčíková et. al., 2015). Můžeme se setkat s tím, že určité dítě je
schopné celé hodiny hrát na kytaru, ale při řešení školního úkolu se není schopné soustředit
ani několik minut v kuse. Můžeme toto chování dítěte vnímat jako jeho vědomou volbu nebo
nezájem o vyučování. Ve skutečnosti se ale může jednat o málo vyvinuté exekutivní
fungování záměrné pozornosti (Kovalčíková et. al., 2015).
Schopnost plánování je hierarchicky nejvyšší exekutivní funkcí, která ovlivňuje
zbývající dvě fáze mentální činnosti: fázi zpracování a fázi výstupu. Ve fázi zpracování
informací je v rámci plánování podstatné zformování mentální reprezentace problému, která
obsahuje počáteční a cílový stav společně s představou prostředků nezbytných pro dosažení
cíle (Kovalčíková et. al., 2015). Učitel v této souvislosti může žákům pokládat otázky, které
jim umožňují prozkoumat, co všechno o daném problému již ví, co potřebují zjistit, jaké
charakteristiky bude mít jeho řešení apod. Při naplánování postupu plnění úkolu je sekvence
kroků uložena do pracovní paměti a následně si žák kontroluje, zda tyto kroky postupně
naplňuje.
Jestliže je u žáka oslabeno vkládání dílčích kroků do pracovní paměti, mohou se u něj ve
fázi zpracování informací objevit např. následující deficitní kognitivní funkce: epizodické
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vnímání reality a úzké mentální pole. U žáka se pak učitel může setkávat s tím, že nevytváří
vztahy mezi předkládanými informacemi a neorganizuje ani neshromažďuje vhodné podněty,
respektive není schopen vnímat předložené poznatky v kontextu postupu práce apod. Učitel
na tyto nedostatky může reagovat tak, že zdůrazňuje jednotlivé dílčí kroky nezbytné pro
řešení daného úkolu a postupně je zaznamenává např. na tabuli, aby je stihl žák sledovat.
Ve fázi výstupu se oslabená schopnost plánování může u žáka projevit např. tak, že úkol
řeší pouze strategií pokus-omyl a možné řešení tak pouze náhodně tipuje. V těchto případech
může učitel žáka vracet do fáze zpracování informace a zjišťovat, zda shromáždil všechny
potřebné informace k splnění úlohy.
K výraznému rozvoji exekutivních funkcí a metakognice dochází právě v období
dospívání (Kulišťák, 2003), ale dispozice pro jejich rozvoj vznikají, resp. jsou založeny již
mnohem dříve, proto má smysl o nich hovořit již u žáků na prvním stupni základní školy
(Kovalčíková et. al., 2015). Z tohoto důvodu je vhodné, aby se učitelé jejich rozvoji u žáků
cíleně věnovali. Zajímavé je, že ačkoliv neuropsychologové popsali řadu konkrétních podob
deficitů nebo poruch exekutivních funkcí, v mozku pravděpodobně neexistuje jedno konkrétní
centrum, které by odpovídalo za jejich výkon zahrnující i metakognitivní postupy (Parkin,
1998).

3.3.3 Analýza úkolu podle kognitivní mapy
Kognitivní mapa je koncepční nástroj popisující dimenze úkolu, které jsou odpovědné
za úspěch nebo selhání jedince ve snaze zadaný úkol adekvátním způsobem vyřešit
(Feuerstein, Feuerstein & Falik, 2010). Umožňuje analýzu kognitivních aspektů každého
úkolu tím, že se detailně zaměřuje na podstatu úkolu a čerpá z různých mentálních operací
jedince během jeho plnění (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2014).
Podle kognitivní mapy lze úkol popsat prostřednictvím sedmi parametrů, které
dospělým pomáhají pochopit, co se odehrává v mozku dítěte řešícího konkrétní problém
(Feuerstein & Lewin-Benham, 2012). Kognitivní mapa představuje hypotetický model,
pomocí něhož můžeme analyzovat jakoukoliv mentální činnost.
Kognitivní mapa hrála důležitou úlohu při vývoji úkolů v intervenčním programu
Instrumentální obohacení, který zahrnuje různé oblasti myšlení a rozmanité úrovně a způsoby,
jak se při řešení úkolu využívají (Feuerstein, 2000). Jestliže učitel využije Instrumentálního
obohacení pro rozvoj kognitivních funkcí u svých žáků, může tak v rámci tohoto programu
volit adekvátní úroveň a typy úloh.
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Nyní se zaměříme na jednotlivé parametry úkolu, jejichž znalost může učitelům
(rodičům, psychologům a dalším poradenským pracovníkům) výrazně napomoci porozumět
struktuře myšlení žáků. Parametry kognitivní mapy tvoří (Feuerstein, Feuerstein, Falik
& Rand, 2014; Feuerstein & Lewin-Benham, 2012):
1) Obsah – představuje informace, které musí jedinec znát, aby úkol zvládl. Každou
mentální činnost lze popsat podle tématu, kterým se zabývá (např. období vlády Karla
IV.), a může být analyzována podle všeobecného obsahu, jímž se řídí (např. dějepis).
V případě, že je instrukce spojena s obsahem, který je sám o sobě obtížný nebo
zavádějící, vyčerpá všechnu pozornost žáka a zůstane mu malá nebo žádná možnost
zaměřit se na vybranou operaci, která je cílem výuky. Naopak pokud využijeme prvky,
které jsou příliš známé, nemusí být učení efektivní, protože nevyvolá stav ostražitosti
a bdělosti, který je podmínkou pro zvýšení pozornosti a zájmu žáka a mobilizaci jeho
schopností k činnosti.
Pro učitele (zprostředkovatele) je v této souvislosti podstatné, aby rozpoznal,
jestli žák při řešení úkolu selhává kvůli nedostatečné znalosti jeho obsahu, nebo
z důvodu nedostatečných schopností (kognitivních funkcí a myšlenkových operací)
nutných pro vyřešení úkolu. Jestliže žák nechápe obsah, učitel musí zjistit, o který
obsah problému se jedná, a žáka jej naučit. V případě, že to neučiní, žákovi může
zcela uniknout význam celé vyučovací hodiny.
Z hlediska obsahu mohou být pro žáky náročné především takové vyučovací
předměty, ve kterých na sebe látka neustále navazuje, a bez pochopení a absorbování
informací z předchozích ročníků mají žáci jen malou šanci porozumět aktuálnímu
učivu (např. cizí jazyky, matematika). Ve školní praxi se tak při přestupu žáka mezi
školami často setkáváme s tím, že žák na nové škole není schopen obsahově navázat
na úroveň daného předmětu a selhává v něm. V těchto případech je proto důležité, aby
učitel u žáka co nejdříve odhalil konkrétní obsahové nedostatky a nabídl mu nějakou
formu podpory (možnost po hodině rozebrat nepochopené učivo, doučování od
spolužáka apod.).
2) Modalita (způsob a formát komunikace) – zahrnuje různé způsoby komunikace,
kterými lidé získávají informace a kterými vyjadřují výsledky své mentální činnosti.
Modalita může být figurální, obrázková, číselná, symbolická, verbální nebo
kombinovaná. Zvláštní modality nebo jejich kombinace představují kódy, které musí
jedinec pochopit, vstřebat a zpracovat. Existuje velké množství kódů, od mimiky
a metalingvistických způsobů komunikace po konvenční znaky a symboly.
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Ve škole jsou nejvíce využívány jazykové modality vyjadřující většinu
informací slovně. Učitel by si však měl dopředu promyslet modalitu, ve které zvolený
materiál nebo úkol žákům předkládá. Mohou mu v tom napomoci např. následující
otázky: Jaký způsob zkoušení bude konkrétnímu žákovi/celé třídě nejvíce vyhovovat?
Jakou roli hraje určitá modalita při úspěšné nebo neúspěšné odpovědi?
U každého jedince se můžeme setkat s tím, že v určitých způsobech
komunikace je vynikající, zatímco v jiných se u něj projevují výrazné nedostatky.
Např. někteří žáci mohou správně sčítat číslovky a číst informace z grafů, ale v úloze
neobstojí, jestliže navíc obsahuje slovní zadání. Učitel by tak měl během výuky cílit
na to, aby učivo předával a zkoušel v různých modalitách, a umožnil tak uspět všem
žákům, ač preferují různé způsoby komunikace. Zároveň je velmi důležité, aby žákům
napomáhal rozšířit spektrum modalit, které mohou použít (což je také jedním z cílů
intervenčního programu Instrumentální obohacení).
3) Fáze mentální činnosti – vstup (input), zpracování (elaborace) a výstup (output).
Tyto fáze jsou popsány v předchozí podkapitole zabývající se deficity kognitivních
funkcí.
Rozdělení mentální činnosti na tyto fáze má didaktický a popisný záměr a je
výhodné nahlížet na každou fázi zvlášť, i když jsou v myšlení propojeny. Jestliže se
tedy zaměříme na konkrétní úkol z hlediska těchto fází, můžeme identifikovat, co
vyžaduje jeho úspěšné vyřešení v rámci každé z nich. Např. jestli úkol vyžaduje
především přehled o informacích (input), zpracování a organizaci toho, co bylo
vnímáno (elaborace), nebo formulaci a odpověď (output). Úkoly se liší v důrazu na
určitou fázi mentální činnosti: např. matematická rovnice vyžaduje nenáročný vstup,
ale komplexní myšlenkové operace při zpracování a opět nenáročný výstup.
Jestliže žák udělá v úkolu chybu, může se učitel soustředit na informační
hodnotu této chyby z hlediska fází mentální činnosti a lokalizovat zdroj nevhodné
odpovědi. Žák totiž mohl chybovat již na úrovni vstupu (shromáždil nevhodné
informace pro řešení úkolu), ve fázi zpracování informací (např. v průběhu řešení
matematické rovnice provedl chybnou početní operaci), nebo při výstupu (první dvě
fáze, vstup a elaborace, proběhly u žáka správně, ale při odpovědi vyjádřil výsledek
způsobem, který je s nimi v rozporu).
4) Operace – můžeme definovat jako funkce myšlení, prostřednictvím kterých
organizujeme,

analyzujeme,

přetváříme,

dedukujeme

nebo

jinými

způsoby

manipulujeme s informacemi během fáze zpracování. Při analýze úkolu nám tedy
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tento parametr kognitivní mapy umožňuje charakterizovat podstatu operací, které
konkrétní úkol vyžaduje.
Škála operací, které jsou pro vyřešení úlohy nezbytné, se může značně lišit: od
jednoduchého rozpoznání a určení předmětů ke složitějším činnostem, jako např.
klasifikace, srovnávání, určení pořadí. Operace mohou být využity pro existující
informace, nebo mohou produkovat nová data, která nejsou bezprostředně dosažitelná
v existující informační zásobě jedince, např. při deduktivním nebo analogickém
zdůvodnění.
Jestliže učitel plánuje výuku prostřednictvím cvičení, které zahrnují určité
operace, je nezbytné tyto operace definovat, protože tak budou charakterizovány
všechny jejich součásti nutné pro osvojení a aplikaci zvolených operací. Např. žáci,
kteří mají vytvářet analogii, musí vyvodit vztah existující mezi dvěma předloženými
soubory. Aby toho dosáhli, musí nejprve identifikovat a následně porovnat jejich
jednotlivé součásti. Základem pro plánování operace však není pouze plánování jejích
jednotlivých kroků. Navíc je třeba, aby žáci znali obsah úkolu a učitel použil vhodnou
modalitu pro jeho prezentaci. Také dále uvedené parametry kognitivní mapy, úroveň
složitosti a abstrakce, hrají důležitou úlohu při osvojení a aplikaci jednotlivých
mentálních operací.
5) Úroveň komplexnosti – vypovídá o kvantitě informací, které zahrnuje mentální
činnost, a o tom, jak jsou tyto informace pro jedince známé. Čím jsou jednotlivé části
(jednotky) informace pro jedince známější, tím bude pro něj úkol méně složitý. A to
dokonce i v případě, že bude jednotek velké množství. Naopak čím méně je charakter
informací známý, tím bude složitější. Ve školní praxi učitel zpravidla žákům
předkládá úkoly nižší složitosti, např. když žáky učí číst, začíná s malým počtem
známých slov.
V úkolech, ve kterých se vyskytuje velké množství informací, je podstatné
žáky vést k tomu, aby jednotlivé prvky identifikovali, seskupovali a kategorizovali.
Např. když si doma dělají seznam věcí, které si zabalí na školu v přírodě, seskupí
jednotlivé položky podle kategorií (oblečení, pomůcky pro výuku apod.).
6) Úroveň abstrakce – charakterizuje vzdálenost mezi konkrétní mentální činností
a původně vnímanými předměty a událostmi. Mentální operace tedy mohou pracovat
s konkrétními předměty (např. početní operace s kuličkami na počítadle) nebo s jejich
náhražkami (v tomto případě s číslicemi).
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Úroveň abstrakce může být u některých úloh vysoká, např. jestliže využijeme
operace k hypotetickým tvrzením bez vztahu k reálným předmětům a událostem.
Učitel může žáky učit hypotetickému myšlení např. v souvislosti s rozhodováním,
jakou strategii zvolit při řešení složitějšího problému („Když uděláme toto, tak co se
stane?“).
Pro kapacitu vytvářet abstrakce musí žáci zapojit znalost velkého množství
různých typů objektů, které mezi sebou porovnávají a hledají na nich podobné
a rozdílné charakteristiky. (Ve školní praxi lze v této souvislosti využít Nyborgův
model konceptuálního vyučování popsaný v kapitole 6).
7) Úroveň výkonosti (efektivity) – záleží na rychlosti, přesnosti a na množství úsilí
vynaloženého jedincem objektivně i subjektivně v průběhu určité činnosti. Analýza
úkolu z hlediska tohoto parametru tedy umožňuje určit, jaká úroveň a jaký druh
výkonnosti je vyžadován pro dokonalý a trvalý výkon.
Úroveň efektivity je kvalitativně i kvantitativně odlišný parametr od šesti
předchozích. Lze ji definovat jako funkci, která zachycuje, jak je jedinec schopen
naplňovat prvních šest parametrů kognitivní mapy.
V poradenské praxi může být neschopnost izolovat výkonnost od schopností
jedince zdrojem chyb při vyšetření nejen skutečné schopnosti žáka, ale i zásoby jeho
informací a dovedností. Často se lze setkat s tím, že jestliže žák podá při vyšetření
nízký výkon, poradenský pracovník u něj automaticky předpokládá nízké schopnosti
a na základě toho se pro něj stanovují nízké možnosti vzdělání, omezené možnosti při
výběru zaměstnání a při stanovování ostatních životních cílů. Výkonnost je však vždy
závislá na řadě vnějších i vnitřních faktorů, jako např. strach nebo nedostatek
motivace testovaného žáka. Dalším důvodem, proč může být výkonnost nízká, je
teprve nedávné osvojení určitých operací a strategií žákem. Na počátku využívání
těchto operací totiž žák potřebuje značné úsilí, větší ostražitost a soustředěnost na
všechny části úkolu, což sníží jeho výkonnost. Postupně však dochází k automatizaci
vybraných kognitivních procesů a výkonnost narůstá.
Při analýze každé mentální činnosti by proto měl být zjištěn důvod nízké
výkonnosti a propojen s předcházejícími parametry kognitivní mapy.
Analýza úkolu podle kognitivní mapy společně se seznamem deficitních kognitivních
funkcí nám pomáhá detailněji se zamyslet nad prací žáka a uvědomit si, v čem mohou
spočívat jeho obtíže a tedy i jak směřovat intervenci.
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Kognitivní mapa společně s repertoárem deficitních kognitivních funkcí jsou ve
Feuersteinově díle důležité z následujících důvodů (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand,
2014):
1) Umožňují dynamicky vyšetřit jedince.
2) Usnadňují examinátorovi a učiteli vybírat instrumenty a techniky s ohledem na
zvláštní potřeby žáka.
3) Pomáhají při stanovení cílů intervence a pro zhotovení prostředků a didaktické
přípravy, které vedou k dosažení těchto cílů.
Souhrnně můžeme konstatovat, že propojení kognitivní mapy, která detailně vymezuje
dimenze úkolu, s analýzou kognitivních funkcí, jež popisuje chování, slouží k vysvětlení
povahy odpovědí jedince (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2006). Dále je aplikace
těchto konceptů určena k plánování a strukturování druhů intervence a zkušenosti
zprostředkovaného učení. „Zkušenost zprostředkovaného učení je zaměřena na změnu
kognitivní struktury jedince, protože využitím těchto dvou pojmových konceptů je možné
vybrat nejlepší způsob intervence, aby se posílila strukturální kognitivní modifikovatelnost“
(Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2014, s. 186)
Po představení důležitých souvisejících částí Feuersteinova díla se v další kapitole
zaměříme na teorii zkušenosti zprostředkovaného učení, hlavní téma této práce.
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4. TEORIE ZKUŠENOSTI ZPROSTŘEDKOVANÉHO UČENÍ
V této kapitole se budeme zabývat teorií zkušenosti zprostředkovaného učení, která
pomáhá ustálit, obnovit a/nebo napravit kognitivní funkce (Feuerstein, Feuerstein, Falik
& Rand, 2006). Teorie zkušenosti zprostředkovaného učení (MLE – Mediated Learning
Experience) je zároveň „hlavním mechanismem pro úspěšné dosažení strukturální kognitivní
modifikovatelnosti a je procesem, jímž se úspěšně ovlivňuje učení a rozvoj člověka“
(Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2014, s. 69).
Feuersteinův intervenční program Instrumentální obohacení, kterému se budeme
věnovat v následující kapitole, zahrnuje sadu nástrojů, které jsou žákům předkládány
prostřednictvím MLE (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2006). Pro vhodné využití
Instrumentálního obohacení a pro celkové porozumění podstatě a vývoji kognitivních procesů
je nezbytné, aby učitel (poradenský pracovník, rodič apod.) nejprve detailně pochopil MLE.
Teorie MLE byla vytvořena na základě několika desítek let Feuersteinovy klinické
a edukační praxe, kdy se zaměřoval například na práci s kulturně odlišnými skupinami,
s dětmi a adolescenty s mentálním postižením a jedinci s poruchami učení (Kozulin &
Preisseisen, 1995).
MLE představuje přístup zaměřený na proces a strukturu myšlení a jejím základem je
teorie strukturální kognitivní modifikovatelnosti. Teorie MLE už v současnosti není nahlížena
jakožto revoluční, protože jí můžeme považovat za socio-konstruktivistickou teorii, která je
podložena koncepty řady prominentních psychologů jako William James, Vygotskij, Bruner,
Bronfenbrenner a Sternberg (Lebeer, 2013).
V této kapitole nejprve představíme model MLE. Následně se zaměříme na distální
a proximální determinanty kognitivní modifikovatelnosti. Budeme se také věnovat vysvětlení
rozdílu mezi kulturní odlišností a kulturní deprivací. Dále si představíme parametry
a kategorie MLE, které jsou podstatné pro její definování a využití v praxi. Nakonec se
budeme zabývat zprostředkováním rodiči a vrstevníky.

4.1 Model zkušenosti zprostředkovaného učení
Kognitivní struktura se v organismu rozvíjí jako výsledek dvou různých způsobů
interakce s jeho prostředím: přímé setkání se zdroji podnětů a MLE (Feuerstein, Feuerstein,
Falik, Rand & 2014). Přímé vystavení podnětům je univerzální způsob zkušenosti od
nejranějších stádií vývoje (dokonce už v nitroděložním vývoji) (Feuerstein, Feuerstein, Falik
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& Rand, 2006). MLE není na rozdíl od přímého učení univerzální. Je příznačná pro člověka,
ale vyskytuje se i u zvířat, např. při osvojení řeči u primátů (Feuerstein, Feuerstein, Falik
& 2010).
Při přímém učení podněty zasahující žáka mění repertoár jeho chování a vytvářejí
nové kognitivní struktury (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2006), V následujícím
modelu bychom přímé učení mohli přirovnat k formulaci Piageta, která je vyjádřena vztahy
mezi podnětem, organismem a reakcí (stimulus – organismus – reakce) (Piaget
& Inhelderová, 2001).
Zkušenost zprostředkovaného učení se vztahuje ke způsobu, kterým jsou podněty,
vyskytující se v prostředí žáka, proměněny nositelem zprostředkování: rodičem, učitelem,
sourozencem nebo jinou osobou v životě žáka (Feuerstein, Feuerstein, Falik, Rand & 2014).
MLE je tak specifická kvalita interakce, která je odpovědná za vytváření vyšších kognitivních
funkcí (Lebeer, 2014).
MLE můžeme popsat pomocí následujícího modelového obrázku:
Obrázek č. 2: Model zkušenosti zprostředkovaného učení (Feuerstein, Feuerstein, Falik
& 2010, s. 28)

Model zkušenosti zprostředkovaného učení S-H-O-H-R je rozšířením Piagetova
schématu S-O-R, kde S představuje „stimulus“ – podnět, O organismus a R „response“ –
odpověď. Ve Feuersteinově modelu je tedy navíc H znázorňující lidského zprostředkovatele
(„human mediator“), který zaujímá místo mezi působícím podnětem a organismem jedince
a mezi organismem a jeho odpovědí (Mentis, Dunn-Bernstein & Mentis, 2008).
Jak z obrázku vyplývá, zprostředkovatel se staví nejprve mezi podnět a jedince,
kterému něco zprostředkovává, ale nechává zde prostor i pro přímé učení pod vlivem
působení podnětu. V praxi tato část modelu může vypadat tak, že zprostředkovatel poskytne
žákovi úkol a směřuje aktivity k jeho vyřešení. V pravé části schématu je patrné, že
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zprostředkovatel hraje svou roli také tím, že vstupuje do vztahu O-R (tedy jedince a jeho
odpovědi). Zde je úlohou zprostředkovatele, aby vytvořil takové podmínky, které dovolí
žákovi samostatně dospět ke správnému řešení (Feuerstein, Feuerstein & Falik, 2010). Tímto
procesem žák získává vzorce chování a strategie, které se stanou důležitými složkami
schopností, jež jsou později modifikovány přímým vystavením podnětům (Feuerstein,
Feuerstein, Falik & Rand, 2014).
Feuerstein upozorňuje na to, že MLE má dvě odlišné role ve vývoji a rozvoji člověka
(Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2014):
1) Poskytnutí znalostí a zkušeností, které nejsou dostupné přímým senzorickým
vnímáním (zprostředkovatel např. předává žákovi význam konkrétních historických
událostí pro současné uspořádání světa).
2) Zprostředkovatel předává žákovi strategie, styly učení, různé přístupy k řešení
problému.
Rozvoj kognitivních funkcí se u dítěte odehrává především v rodině, ve škole a ve
skupinách, ve kterých se pohybuje. Jestliže se dítě setkává s nedostatkem zprostředkování,
může být jeho kognitivní vývoj narušen (Lebeer, Partanen, Candeias, Grácio, Bohacs,
Sønnesyn, Van De Veire, Van Trimpont & Orban, 2013). Feuerstein v této souvislosti
upozorňuje na to, že jedinci, kteří se nesetkali s MLE, nemohou mít užitek dokonce ani
z bohatého prostředí, které je obklopuje (Feuerstein, Feuerstein, Falik, Rand, 2014). To
můžeme vidět u mnoha žáků, kteří i přes to, že se při vyučování setkají např. se zajímavými
obsahovými materiály nebo způsoby výuky, nejsou schopni předávané informace zařadit do
žádné kognitivní struktury. Obdobným příkladem jsou děti, které jsou ve svém pokojíčku
obklopeny velkým množstvím hraček a předmětů, ale bez zprostředkování od dospělého
nevědí, jak si k nim vytvořit vztah (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2014).

4.2 Distální a proximální determinanty
Za proximální faktory (blízké rozhodující činitele), které vysvětlují kognitivní
modifikovatelnost, jsou považovány právě procesy MLE (Tzuriel, 2013). Distální etiologické
faktory (vzdálené rozhodující činitele) definuje Feuerstein jako determinanty, které nemusí
přímo způsobovat deficitní kognitivní funkce, ale mohou ovlivnit proximální etiologii tak, že
omezí MLE nebo její asimilování a integrování do kognitivní struktury jedince (Feuerstein,
Feuerstein, Falik & Rand, 2014). Distální faktory zahrnují organické, genetické, emocionální,
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senzoricko-motorické proměnné a vlivy zrání, které působí na chování a všechny funkce
organismu (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2006).
Vztah mezi distálními a proximálními faktory ilustruje následující obrázek:
Obrázek č. 3: Vzdálení a blízcí činitelé MLE (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2006,
s. 81)

Na obrázku můžeme vidět, že jakékoliv distální faktory mohou být příčinou pro
nedostatečnou MLE. Pokud jsou však jedinci poskytovány vhodné strategie MLE a distální
bariéry bránící MLE jsou překonány, může se významně změnit vliv těchto distálních faktorů
(Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2006). Pro učitele, rodiče a poradenské pracovníky tak
využití MLE představuje nástroj, jak dítě adekvátním způsobem rozvíjet tak, aby mohly být
původní překážky v jeho vývoji překonány.

4.3 Kulturní odlišnost a kulturní deprivace
Než se budeme detailněji věnovat jednotlivým parametrům MLE, je pro pochopení
Feuersteinova díla nezbytné odlišit kulturní rozdíly od kulturní deprivace a zaměřit se na
souvislost tohoto problému s MLE. Toto odlišení vyplývá z Feuersteinovy dlouhodobé
klinické zkušenosti s imigranty (Tzuriel, 2000).
Feuerstein nedefinuje kulturu jako statický souhrn chování, ale spíše ji chápe jako
proces, ve kterém jsou vědomosti, hodnoty a přesvědčení předávány z jedné generace na
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druhou (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2014). Jedince tedy neomezuje kultura sama
o sobě, ale skutečnost, že jim nebyly předány nebo zprostředkovány základní produkty jejich
kultury (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2006).
Feuerstein se v této souvislosti ptá na dvě základní otázky (Feuerstein, Feuerstein, Falik
& Rand, 2014):
1) Jaký je vliv této deprivace na jedince?
2) Jaká je etiologie těchto podmínek?
Na první otázku představuje odpověď tzv. syndrom kulturní deprivace, který je
definován jako stav omezené kognitivní modifikovatelnosti jedince v odpovědi na přímé
vystavení zdrojům podnětů (Feuerstein, Feuerstein, Falik, Rand & 2014). Jinými slovy
syndrom kulturní deprivace může být charakterizován jako neschopnost nebo omezená
schopnost učit se z přímého působení okolních událostí a podnětů (Feuerstein, Miller,
Hoffman, Rand, Mintzker & Jensen, 2001).
Na druhou otázku Feuerstein odpovídá s ohledem na etiologii takových reakcí
organismu, které jsou způsobeny nedostatečnou MLE (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand,
2006).
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hrají

takové
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organismu
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zprostředkovaného učení (proximální faktory) nebo z nich mít zisk (Feuerstein, Feuerstein,
Falik & Rand, 2014).
Feuerstein vypozoroval, že proces adaptace skupin migrantů na novou kulturu závisí
více na schopnosti skupiny zachovat kulturní přenos vlastní kultury v novém socio-kulturním
kontextu než na „vzdálenosti“ mezi původní a novou kulturou (Tzuriel, 2000). Pro adaptaci
a přenos strategií zprostředkování není důležitý jejich obsah nebo předávání způsobů původní
kultury, ale zkušenost zprostředkování a pocit kulturní identity (Feuerstein, Feuerstein, Falik
& Rand, 2006). Kulturně deprivovaní jedinci jsou takoví, kterým byla odepřena MLE
v rámci jejich vlastní kultury, zatímco kulturně odlišní jedinci mohou vykazovat určité
deficitní kognitivní funkce (Tzuriel, 2000). Feuerstein poukazuje na to, že tyto deficitní
kognitivní funkce mohou překonat spíše rychleji a/nebo s méně úsilím při zprostředkování
(Tzuriel, 2000).
Kulturně deprivovaní jedinci mají oproti tomu relativně sníženou modifikovatelnost,
která je výsledkem nedostatečného zprostředkování na proximální úrovni (Feuerstein,
Feuerstein, Falik & Rand, 2006). Teorie MLE tedy hraje důležitou roli pro porozumění
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kulturní deprivaci a jakémukoliv úsilí změnit nedostatky odpovědné za kognitivní defekt
(Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2014).
Feuerstein zdůrazňuje, že při odlišení kulturní deprivace od kulturní odlišnosti je nutné
rozumět rozdílu mezi proximálními a distálními faktory kognitivní modifikovatelnosti
(Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2006). Upozorňuje tím na skutečnost, že v praxi se
často chybně považují všechny sociálně, ekonomicky nebo etnicky znevýhodněné skupiny za
kulturně deprivované, protože se směšují proximální a distální faktory.
Rozlišení kulturní deprivace a kulturní odlišnosti mělo v kontextu vytváření
Feuersteinova díla velký vliv na vytvoření nástroje pro dynamickou diagnostiku
prostoupenou prvky zprostředkování a na vývoj intervenčního programu Instrumentální
obohacení, jehož cílem je kompenzace nedostatku MLE (Tzuriel, 2000).
Pochopení významu MLE v tomto kontextu může v současnosti přispět nejen
k efektivnímu inkluzivnímu vzdělávání žáků pocházejících z kulturně odlišného prostředí, ale
také k adaptaci kulturně odlišných jedinců ve společnosti obecně.

4.4 Parametry zkušenosti zprostředkovaného učení
MLE můžeme definovat jako kvalitu interakce mezi jedincem a jeho prostředím
(Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2006). Interakce je podle Feuersteina kulturně
ovlivněnou potřebou každé generace utvářet strukturu chování následujících generací
prostřednictvím předávání minulého, současného a budoucího rozměru kultury (Feuerstein,
Feuerstein, Falik & Rand, 2014). Kulturní přenos tak vede k obohacení vzorců interakce
napříč generacemi a odráží základní potřebu lidské společnosti, kterou představuje zachování
své kulturní kontinuity (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2014).
Zprostředkovaná interakce obsahuje určité společensky prožívané kvality a vlastnosti,
které Feuerstein definuje jako univerzální parametry MLE, bez kterých by nemohlo dojít
k zprostředkování (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2006). Univerzální parametry jsou:
záměrnost a vzájemnost, přesah a zprostředkování významu (Feuerstein & Lewin-Benham,
2012). Bez nich by interakce nedosáhla kvalit požadovaných pro zprostředkování a nebyly by
vytvořeny podmínky pro zajištění strukturální kognitivní modifikovatelnosti (Feuerstein,
Feuerstein, Falik & Rand, 2014).
Kromě univerzálních parametrů MLE charakterizoval Feuerstein 9 situačních nebo
upevňujících parametrů MLE (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2014). Ty jsou
příznačné pro takové interakce, které jsou do velké míry určeny specifickými situačními
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událostmi a okolnostmi, vztahujícími se především ke konkrétnímu času nebo prostoru
v kulturním kontextu (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2006).
Než se však budeme věnovat jednotlivým parametrům MLE, přiblížíme více proces
zprostředkování. Interakce popisované jako MLE se objevují mezi zprostředkovatelem
(rodičem, učitelem, poradenských pracovníkem) a příjemcem (dítětem, žákem, rozvíjejícím se
jedincem) (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2006). Součástí této interakce je také
podnět. Pokud jsou správně aplikovány všechny univerzální parametry MLE, dojde
k významné proměně všech tří součástí interakce: podnětu, zprostředkovatele a příjemce
(Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2014). Celý proces MLE znázorňuje následující
obrázek:
Obrázek č. 4: Koloběh zprostředkování (Feuerstein, Feuerstein & Falik, 2010, s. 42)

Na tomto obrázku vidíme pod číslem 1 různé geometrické tvary představující podněty,
které se žákovi nabízejí. Číslo 2 znázorňuje zprostředkovatele, který vybere jeden z podnětů.
Tento podnět zprostředkovatel nejprve upraví (např. změní jeho tvar, barvu, zvětší ho) se
záměrem učinit tento podnět pro žáka smysluplný a zřetelnější (obrázek číslo 3). Následně je
tento upravený podnět žákovi zprostředkován (Feuerstein, Feuerstein & Falik, 2010). Celá
smyčka MLE je pak uzavřena tím, že se výsledek zprostředkování stane zdrojem jeho
zkušenosti a je integrován do jeho kognitivní struktury (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand,
2006). „Uzavření smyčky zprostředkování vyžaduje aktivní, organizovanou a strategicky
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naplánovanou zkušenost, která zahrne všechny tři součásti interakce“ (Feuerstein, Feuerstein,
Falik & Rand, 2014, s. 78).
Feuerstein a jeho tým v této souvislosti popisují, že se setkali s řadou rodičů a učitelů,
kteří při jejich představování univerzálních parametrů MLE říkali: „To už jsme dělali.“ nebo
„Dělali jsme přesně to, co nám říkáte, ale nepomohlo to“ (Feuerstein, Feuerstein Falik,
& Rand, 2014). V takových případech doporučuje Feuerstein ověřit, zda byla smyčka
zprostředkování opravdu uzavřena, zda dítě zprostředkování zaznamenalo a podílelo se na
zprostředkované interakci (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2006). Varuje před tím, že
hodně lidí používá termín zkušenost zprostředkovaného učení, ale zapomíná na to, že
zprostředkování se musí stát zdrojem zkušenosti (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2014).
Jestliže totiž zprostředkovatel zkušenost nenaplánuje a stále s ní různými způsoby nepracuje,
hodnota zprostředkování je velmi nejistá (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2014).
Jak jsme uvedli výše, je zásadní, aby během MLE došlo k proměně všech tří činitelů
interakce: podnětu, příjemce a zprostředkovatele. Pro pochopení MLE je způsob proměny
všech těchto činitelů zásadní, a proto mu věnujeme samostatnou podkapitolu. Dále se budeme
zabývat charakteristikou všech univerzálních a situačních nebo upevňujících parametrů MLE.

4.4.1 Podnět, příjemce a zprostředkovatel zkušenosti zprostředkovaného učení
Prostřednictvím využití třech univerzálních parametrů MLE (záměrnost a vzájemnost,
přesah a zprostředkování významu) dochází k výrazné proměně podnětu, příjemce
i zprostředkovatele. Nyní se stručně zaměříme na přiblížení těchto změn. Protože se tato práce
věnuje využití MLE ve školní výuce, budeme dále mluvit o příjemci MLE převážně jako
o žákovi. Příjemcem může být ale jakýkoliv jedinec (student SŠ, VŠ, dospělý).
Podnět (svět předmětů a událostí, které na jedince působí) je v MLE proměňován
podle záměru zprostředkovatele a představuje pro něj zdroj změny jedince (Feuerstein,
Feuerstein, Falik & Rand, 2006). Záměrem zprostředkovatele je nejenom přiblížit podnět tak,
aby informace vyjadřující konkrétní předmět nebo událost byla předána, ale ukázat způsoby,
kterými je možné podnět vnímat, zaznamenat a zpracovat do časového a prostorového rámce
(Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2014). Tím dá zprostředkovatel podnětu specifický,
žákovi přizpůsobený význam a ten jej může vnímat způsobem, který překračuje jeho
bezprostřední zkušenost (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2006).
Žák si může také díky různým otázkám zprostředkovatele uvědomit různé vlastnosti
podnětu, a tak místo jednoduchého sledování podnětu vnímá, zažívá, zaznamenává
a zpracovává mnoho dalších prvků a uvědomuje si, že podnět nabývá mnoho různých
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významů (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2014). Například při osvojování nové početní
operace v matematice se učitel může žáků zeptat, jestli už se s ní někdy v minulosti setkali,
jaké již žákům známé početní operace jim mohou v pochopení nové pomoci, kde je možné
novou početní operaci využít apod.
Zprostředkovatel podnět soustavně přeměňuje různým způsobem a např. opakovaně
ho žákovi předkládá v různých situacích, ve kterých má žák rozpoznat jeho podstatné změny
(Feuerstein, Feuerstein & Falik, 2010). Tento princip, kdy je žák seznamován se stejným
podnětem, ale pokaždé jiným způsobem, je zásadní pro intervenční program Instrumentální
obohacení. Cílem programu je umožnit žákovi, aby byl schopen se stále přizpůsobovat
způsobu, kterým je podnět předkládán v kontextu základních myšlenkových operací, které
jsou relativně stálé (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2014).
Druhá změna v rámci

MLE

se odehrává

v jedinci,

který je

příjemcem

zprostředkování (v dítěti nebo dospělém). Zprostředkovatel vybírá podněty a vytváří takové
podmínky, které podporují koncentraci pozornosti žáka. Zaměřuje jeho pozornost na
významné charakteristiky podnětu a jejich smysl, což podporuje jeho bdělost a potřebu
věnovat podnětu pozornost, zaznamenat jej a případně na něj odpovědět (Feuerstein,
Feuerstein, Falik & Rand, 2006). Žák se tak učí zacházet s podněty diferencovaně, podle
záměru zprostředkovatele a podle kontextu, ve kterém se zkušenosti s podněty objevila
(Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2014). Pro zprostředkovatele je v této souvislosti
důležité si uvědomit, že jestliže žák nezaměří pozornost na podnět nebo nerozumí tomu, proč
jej zprostředkovatel vybral, nezvnitřňuje si dovednost třídit podněty a odpovídat na ně
(Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2006). Následkem toho žák nemůže využívat a rozvíjet
řadu základních kognitivních funkcí, které jsou potřebné pro další rozvoj učení (Feuerstein,
Feuerstein, Falik & Rand, 2014).
Parametr MLE záměr a vzájemnost, který detailněji přiblížíme v další části práce, po
žákovi vyžaduje a v určitém rozsahu využívá jeho aktivní postoj a odpověď na podnět
(Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2006). To můžeme považovat za další zdroj jeho
proměny, která je způsobena zprostředkovanou interakcí. Jestliže u žáka dojde k zvnitřnění
MLE, získá strukturu souvislostí a dalších proměn, protože je tím u něj podpořena schopnost
se přizpůsobit situacím, které představují vysokou úroveň kognitivní vzdálenosti a abstrakce
(Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2014).
Třetí součástí interakce MLE je sám zprostředkovatel. Jasný záměr zprostředkování
vyvolává mnoho změn také na jeho straně: musí např. změnit způsob interakce, své postoje,
způsob mluvy, pohyby a řeč těla, aby dosáhl cíle zprostředkování (Feuerstein, Feuerstein,
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Falik & Rand, 2006). Feuerstein zdůrazňuje, že lidé se musí často výrazně změnit, aby byli
vůbec schopni být dobrými zprostředkovateli, protože „otevřít“ žáky, aby přijali proces
zprostředkování, není jednoduchý proces, a MLE je mnohem více než aplikace sumy
učebních a rodičovských technik (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2014).
Z uvedeného vyplývá, že pro zprostředkovatele je změna často velmi zásadní a týká se
nejen jeho profesních dovedností, ale také osobnostních charakteristik. U rodičů, učitelů
a poradenských pracovníků (a dalších potencionálních zprostředkovatelů) může proces změny
nastartovat účast na intenzivním vzdělávacím kurzu, kde si na sobě vyzkouší, jaké může mít
využití MLE a Instrumentálního obohacení dopady a přínosy. Autorka této práce sama takový
kurz absolvovala a byla tak mimo jiné svědkem mnoha výrazných obratů a uvědomění u jeho
frekventantů.
I když se prostřednictvím této disertační práce snažíme předat základní informace
o MLE a možnostech jejího uplatnění v praxi a přiblížit je různými příklady, přímá zkušenost
MLE je v jistém smyslu nepřenosná. Její dopad může ilustrovat následující komentář jednoho
z učitelů, který Feuersteinův vzdělávací kurz absolvoval. Vedoucímu výcviku sdělil, že
nemohl následující týden po kurzu spát, protože ho práce s instrumenty v intervenčním
programu Instrumentální obohacení „upozornila na všechny příležitosti zprostředkování,
které jsem měl s mými žáky po tolik let a které jsem nevyužil. Výcvik ve FIE (Feuersteinovo
Instrumentální obohacení) a MLE mě změnil jako učitele. Chci dělat mnoho věcí jinak. Cítím,
že jsem promarnil mnoho příležitostí ke zprostředkování svým žákům v minulosti… Cítím, že
jsem nebyl dobrým učitelem, ale teď bych mohl být. Nemohu se dočkat, až se vrátím do své
třídy, ke svým žákům, a budu je učit zcela jinak“ (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2014,
s. 75).
Jestliže se pro učitele stane MLE cílem, snaží se pak vytvořit ty nejlepší podmínky,
aby se z žáků stali partneři interakce. Dosáhne toho, pokud budou podněty pro žáky přitažlivé
a pokud budou ochotnější, otevřenější a mít snahu nechat také sami sebe ovlivnit probíhající
interakcí (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2006). To všechno se však nemůže stát,
jestliže se nezmění sám zprostředkovatel (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2014). Stejně
jako při výše zmíněné náročnosti kognitivního vzdělávání pro učitele vyžaduje také aplikace
MLE do výuky učitelovu motivaci a otevřenost ke změnám. Todor (2014) upozorňuje na to,
že učitel se musí stát zprostředkovatelem spíše než instruktorem zdatným ve výuce
specifického obsahu a tréninku dovedností.
Důležité je v souvislosti s rolí zprostředkovatele uvést, že teorie strukturální kognitivní
modifikovatelnosti a MLE nezahrnují předpoklad, že neexistují limity kognitivního fungování
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jedince (Feuerstein, Miller, Hoffman, Rand, Mintzker & Jensen, 2001). Zprostředkovatel by si
podle Feuersteina měl z těchto teorií odnést poznání, že neexistují předem dané limity jedince
a že rozsah kognitivní modifikovatelnosti je funkcí vkladu, který je do rozvoje jedince
zprostředkovatel ochotný nebo schopný investovat (Feuerstein, Miller, Hoffman, Rand,
Mintzker & Jensen, 2001). Je tedy na posouzení zprostředkovatele (učitele) odpovědného za
učení žáka, aby rozhodl, zda a případně do jaké míry investovat do jeho rozvoje.

4.4.2 Univerzální parametry zkušenosti zprostředkovaného učení
Nyní se postupně budeme zabývat třemi základními parametry MLE, které jsou
označovány jako univerzální a musí být všechny přítomné v každé interakci označované jako
MLE (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2014). Jedná se o zprostředkování záměru
a vzájemnosti, zprostředkování přesahu a zprostředkování významu (Feuerstein,
Feuerstein & Falik, 2010).
Každý z těchto tří parametrů MLE je velmi rozsáhlý a ve vyučovací hodině může
nalézt širokou škálu uplatnění. Pro aplikování MLE ve školní praxi je pochopení každého
z nich a jeho explicitní využití v každé vyučovací hodině klíčové. Jedině tak totiž nabývají
interakce mezi učitelem a žáky charakteru MLE a žáci z nich mohou odpovídajícím způsobem
těžit pro svůj kognitivní rozvoj.
U každého univerzálního parametru se proto zmíníme o jeho možných aplikacích ve
školní výuce. V závěru každé podkapitoly uvádíme souhrn několika konkrétních možností,
jak ho může učitel žákům zprostředkovat.
Při přípravě každé vyučovací hodiny by si totiž učitel měl promyslet konkrétní
způsoby využití všech univerzálních parametrů MLE. Výhodou MLE přitom je, že její
aplikace není závislá na obsahu, a tak je možné její parametry zařadit do výuky jakéhokoliv
školního předmětu.
Zprostředkování záměru a vzájemnosti
Zprostředkování záměru odkazuje na postoj zprostředkovatele, který má na žáka
působit záměrně, určitým vybraným způsobem, někdy ho může více vést, ale vždy by měl
zprostředkovatel směřovat ke zvolenému cíli, který má stále na mysli (Feuerstein & LewinBenham, 2012). Zásadní přínos zprostředkovatele je to, že mění interakci se žákem z náhodné
na záměrnou (Kozulin & Preisseisen, 1995).
Souhrnně můžeme konstatovat, že zprostředkování záměru a vzájemnosti pro
zprostředkovatele znamená především (Lebeer, 2006 b):
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1) Seznámit se s přesnými záměry a cíli práce se žáky.
2) Vyjádřit jasně a srozumitelně své záměry a důvody v práci.
3) Ujistit se, že žák je schopen vnímat podněty, které na něj budou působit.
4) Ujistit se, že žák se podílí na interakci a že není pouze pasivním příjemcem.
Zaměřme se nyní detailněji na jednotlivé body. Zprostředkovatel by měl žákovi
sdělovat, proč chce, aby se něco naučil (což samozřejmě předpokládá, že si to nejprve sám
předem ujasní – viz bod 1 výše). Žákovi tím poskytne prostředky ke zprostředkování, které
pak sám může využít, i když není zprostředkovatel přítomný (Feuerstein, Feuerstein & Falik,
2010). Na základě naplnění tohoto parametru zprostředkovaného učení by si žák v učební
situaci měl uvědomovat, že opravdovým účelem učební aktivity není konkrétní úkol či jeho
součást, ale rozvoj jeho vlastního myšlení (Kozulin & Preisseisen, 1995).
Učitel tak může při výuce u každé činnosti jednoznačně vyjádřit, čeho chce dosáhnout,
jaký sleduje cíl, co bude dělat, aby cíle dosáhl, a proč ho chce dosáhnout (Lebeer, 2006 b).
Může to v praxi uplatnit tak, že každou vyučovací hodinu uvede jejím cílem a zasadí nové
učivo do kontextu dalších předmětů a dosavadních znalostí žáků (Lebeer, 2006 b). Také např.
před rozdáváním pracovního materiálu může učitel nejprve žáky seznámit s jeho účelem.
Pokud učitel eliminuje i stručné pokyny bez vysvětlení kontextu a cíle práce (např. nesděluje
pouze „Otevřete si učebnici na str. 32.“), tak žákům prostřednictvím zprostředkování záměru
předává nástroje k orientaci v probíraném učivu i pro situace, kdy nebude přítomen.
Třetí bod se týká vnímání podnětů žáky. Při zprostředkování zprostředkovatel záměrně
mění podněty tak, aby byly pro žáky významnější, působivější a tím pádem také
srozumitelnější (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2014). Pouze změna či úprava podnětu
však není dostačující. Zkušený zprostředkovatel musí dokázat rozpoznat a změnit stav svých
žáků a případně je při únavě aktivizovat (Feuerstein, Feuerstein & Falik, 2010). A zároveň
musí být schopen měnit sám sebe a metody zprostředkování. Zprostředkování záměru tak
modifikuje všechny tři složky interakce: zprostředkovatele, svět podnětů i studenta
(Feuerstein, Feuerstein & Falik, 2010).
Také z tohoto bodu vyplývá pro praxi učitele mnoho podnětných doporučení. Učitel
může přizpůsobení podnětů žákům ve výuce udělat různým způsobem: např. je zvětšit,
zdůraznit nebo pracovat pomalu, aby měli žáci možnost všechny důležité informace
zaznamenat (Lebeer, 2006 b). V případech, kdy se žáci mají rozhodovat o výběru podnětů
nebo jakými způsoby budou pracovat, měl by jim učitel nejprve zadat kritéria. Ta jim umožní
z náhodného výběru udělat výběr záměrný. Pro orientaci v podnětech může žákům pomoci,
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pokud učitel vše pojmenovává, používá správné pojmy a nové srozumitelně vysvětluje
(Lebeer, 2006 b). Dalším podstatným využitím z hlediska přizpůsobení podnětů žákům je
opakování učiva různými způsoby v různých kontextech, aby učitel dokázal udržet pozornost
žáků. Oblast, kde může učitel změnu způsobů zprostředkování využít, je i záměrné střídání
modalit, ve kterých žákům učivo předává (Feuerstein & Lewin-Benham, 2012).
Dosud jsme se věnovali především zprostředkování záměru, ale pod tento parametr
spadá také vzájemnost, na níž se odkazuje čtvrtý bod. Vzájemnost nastane, jestliže žák sdílí
záměr zprostředkovatele a transformuje interakci do explicitního, dobrovolného a vědomého
činu (Feuerstein, Feuerstein & Falik, 2010). Abychom dosáhli vzájemnosti, zprostředkujeme
žákovi své záměry, a tak mu umožníme se rozhodnout o tom, jakými způsoby a případně jestli
vůbec bude mít odezvu skutečnost, kterou zažil, jestliže zprostředkovatel nebude přítomný
(Feuerstein, Feuerstein & Falik, 2010). Vzájemnost má zásadní význam pro kvalitu
a pokračování procesu zprostředkování. Reakce žáka, který odpovídá na chování
zprostředkovatele nebo jej opětuje, totiž zprostředkovateli umožňují upravit jeho
zprostředkování tak, aby mohlo probíhat maximálně efektivně (Tzuriel, 2000).
Vzájemnost se ve vyučování může projevit různými způsoby. Učitel může navazovat
oční kontakt se žáky a zároveň ho od nich vyžadovat, může pátrat po řešeních úkolů společně
se žáky a zprostředkovávat jim různé strategie (Lebeer, 2006 b). Dále se může soustředit na
motivování žáků ke sledování a naslouchání (zahájit výuku příběhem, vymýšlet paradoxy),
může dopřát žákům vědomě více prostoru na odpověď apod. (Lebeer, 2006 b).
Náměty pro učitele, jak žákům zprostředkovat záměr a vzájemnost:
 Zeptat se žáků, proč si myslí, že se dnes ve vyučovací hodině budou věnovat
vybranému tématu, případně jak souvisí s předchozími.
 Sdělit žákům, jaká bude struktura a cíle vyučovací hodiny a v průběhu i na konci
hodiny společně s nimi reflektovat, jak daných cílů dosahují a kde se v rámci struktury
hodiny právě nachází.
 Pojmenovávat/nebo se ptát na účel u jednotlivých dílčích aktivit, které se během
hodiny vyskytují.
 Vybírat pro vyučovací hodiny takové podněty, které žáky mohou zaujmout. Ptát se
jich na to, z jakého důvodu si myslí, že byly do výuky zařazeny (výběru podnětů se
věnujeme detailněji v podkapitole 4.5.3).
 Během vyučování průběžně mapovat, zda žáci věnují učiteli pozornost, měnit způsoby
předávání učiva a snažit se je do výuky aktivně zapojit.
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 Ptát se žáků, co konkrétně považují z probírané látky za důležité a z jakého důvodu.
Nechat je společně naformulovat, jak si dané poznatky zapíší.
 Motivovat žáky k zájmu o téma na začátku vyučovací hodiny: téma stručně představit
a zeptat se jich, co by je v tématu nejvíce zajímalo a proč; zahájit výuku otázkou, na
kterou postupně naleznou odpověď; vyprávět nedokončený příběh apod.
 Motivovat žáky předložením přiměřeně náročného úkolu, který je podnítí k tomu, aby
se nad tématem zamysleli a měli chuť si něco vyzkoušet. Téma úkolu by mělo být pro
žáky blízké, tj. souviset s jejich zkušenostmi a znalostmi.
 Během vyučování průběžně žákům pokládat otázky, které ověřují, že žáci téma sledují
a rozumí mu.
 Zprostředkovat žákům různé strategie pro řešení problémů, aby se na jeho vyřešení
mohli aktivně podílet.
 Dávat žákům dostatek času na to, aby mohli zformulovat svojí odpověď na otázku,
zapsat si poznámky do sešitu, zamyslet se nad správnými odpověďmi v testu apod.
 Umožnit žákům klást otázky, vymýšlet různá řešení úkolu a zároveň se zamýšlet nad
jejich odpověďmi, vyptávat se, jak to myslí. (Jestliže žák uvede odpověď, kterou učitel
nečeká, zamyslíme se nad tím, jak k ní dospěl, ptáme se, přemýšlíme nad variantou, že
žák vidí něco, co my ne, resp. promýšlí práci z jiného úhlu pohledu.)
 Hledat společně se žáky více různých postupů i více různých řešení jednoho problému.
(Učitel není ten, kdo zná konkrétní řešení a žáci musí odpovědět to, co si myslí, ale
společně hledají řešení, přinášejí náměty, sdílejí.)
Zprostředkování přesahu
Zprostředkování přesahu, tzv. přemostění (v anglickém jazyce „bridging“) zajišťuje
propojení současné situace s minulou či přítomnou zkušeností příjemce zprostředkování
(Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2006). Při zprostředkování přesahu si žák osvojuje
znalosti a dovednosti, které přesahují čas a prostor aktuální interakce (Tzuriel, 2000).
Zprostředkování přesahu tak slouží k prohloubení a rozšíření repertoáru zkušeností
a odpovědí v životě žáka (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2014). Může se jednat
o osvojení si principů, konceptů a strategií, které mohou být zevšeobecněny a využity
v nových situacích, se kterými se žák setká (Todor, 2013).
Ve školní výuce se v souladu s tímto parametrem může učitel zaměřit na řadu jeho
aspektů. Může se soustředit např. na vytváření vztahů mezi předměty a jevy: porovnávat,
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poukazovat na podobnosti a historii předmětů a událostí, zdůraznit možné použití pravidla
nebo principu v budoucnosti (Lebeer, 2006 b). Zevšeobecňování je další zásadní prostředek
zprostředkování přesahu. Učitel může žákům zprostředkovat situace, ve kterých se dá naučená
znalost nebo dovednost využít (i když se jedná o např. odlišné místo nebo kontext, než se
vyskytuje v učební situaci) (Feuerstein & Lewin-Benham, 2012). Generalizace je možná také
formou vyvozování obecných pravidel a zásad. Nebo může učitel např. přiblížit žákům
vybranou strategii řešení problémů a modelově ji použít v jiném kontextu (Lebeer, 2006 b).
Zprostředkování přesahu také úzce souvisí s motivací žáka. Pomáhá žákům rozšířit
jejich potřeby na velký počet aktivit a zájmů a rozvíjí také schopnost si něco příjemného
odepřít nebo odložit na později (Feuerstein & Lewin-Benham, 2012). Zprostředkování
přesahu je totiž zodpovědné za neustálé rozšiřování systému lidských potřeb „od základních
biologických potřeb po dosažení speciálních potřeb spirituálních, morálních a estetických“
(Feuerstein, Feuerstein & Falik, 2010, s. 48). Důležitost zprostředkování přesahu neumožňuje
jedinci pouze dostat se za hranice aktuální situace, ale podporuje i jeho rozvoj v oblasti
potřeb. Jedinec může překročit ty vývojově nejstarší, tzn. primární, a dostat se tak k potřebám
vývojově vyšším.
Diskutované předměty nejsou při zprostředkování přesahu často vnímatelné v aktuální
situaci, a proto vyžadují mentální imaginaci dítěte. Na nejvyšší úrovni tento parametr
zprostředkovaného učení představuje podporu a povzbuzování hypotetického („co by se
stalo, kdyby“) a kauzálního („příčina-následek“) myšlení žáka, které mu pomáhá dostat se
za percepční charakteristiky objektu (Lidz, 2000). Učitel tak může s žáky mluvit o tom, jaké
důsledky by mohla mít konkrétní činnost nebo se společně s nimi zaměřovat v různých
situacích na budoucnost a probírat, co by mohlo nastat (Lebeer, 2006 b).
Tzuriel (2013) v této souvislosti upozorňuje na to, že ve výsledcích řady výzkumů
zaměřených na interakci rodiče a dítěte ve formě MLE bylo zjištěno, že právě
zprostředkování přesahu je nejúčinnějším parametrem, na základě kterého lze u jedince
předvídat kognitivní modifikovatelnost.
Pro zprostředkování přesahu je nezbytné využití posledního univerzálního parametru
MLE, zprostředkování významu. Aby zprostředkovatel mohl žákům předávat možnosti
využití poznatků mimo aktuální učební situaci, musí žáci rozumět tomu, jaký je jejich
význam. Ještě než se detailněji budeme věnovat tomuto poslednímu parametru MLE, uvádíme
několik tipů, jak uplatnit zprostředkování přesahu ve školní výuce.
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Náměty pro učitele, jak žákům zprostředkovat přesah:
 Ptát se žáků na to, v jakých dalších situacích mohou sami nově naučenou znalost,
dovednost, strategii pro řešení problémů apod. využít.
 Zprostředkovat žákům, v jakých jiných oblastech nachází nově naučená látka své
uplatnění (např. konkrétní situace a problémy v různých povoláních, vědních
oborech).
 Zadat žákům za úkol během určeného časového období (např. týden) sledovat
a zaznamenávat, v jakých situacích se s nově naučenou látkou setkávají (např. když se
naučí počítat).
 Zprostředkovat žákům, jakým způsobem mohou porovnávat a hledat odlišné
a podobné aspekty podnětů.
 Vyvozovat společně se žáky z konkrétních příkladů a úkolů obecná pravidla
a principy. Zprostředkovat a vymýšlet další situace a kontexty, kde je mohou žáci
použít.
 Společně se žáky vyvozovat výhodnost nově naučených poznatků pro jejich pozdější
uplatnění (např. na začátku a/nebo na konci vyučovací hodiny demonstrovat/ zeptat se
na to, kde všude budou moci nově nabyté poznatky aplikovat).
 Zprostředkovat žákům hypotetické myšlení: nechat je vymýšlet, co by se stalo,
kdyby… Ukazovat jim, v čem je takové myšlení výhodné a jak jim může pomoci
v rozhodování. Zadat jim za úkol zjistit, v jakých situacích ho sami využívají.
 Nechat žáky vymýšlet, zda je kauzální vztah mezi dvěma činnostmi/jevy: jaké dopady
by mohlo mít jejich konkrétní chování nebo jednání; zda vede vybrané jednání vždy
ke stejnému výsledku apod.
Zprostředkování významu
Zkušenost zprostředkovaného učení se stává možnou pouze v případě, kdy mediátor
podnět, událost nebo informaci „naplní“ významem (Kozulin & Preisseisen, 1995). To může
udělat tak, že vyjádří zájem o určitou informaci nebo dojem, který na něj udělala, tím že
poukáže na její důležitost a hodnotu (Tzuriel, 2000). Důležitost podnětu může být sdělena
neverbálně (např. výrazem tváře, tónem hlasu, pohyby těla, gesty) nebo verbálně (např.
objasněním současné události nebo vysvětlením její hodnoty v kontextu minulých nebo
současných událostí) (Tzuriel, 2000).
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Zprostředkování významu je parametrem, který odpovídá na otázky: „Proč?“, „Na
co?“, „K čemu?“ (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2014). Děti, které mají zkušenosti
s adekvátním množstvím zprostředkování významu, si tuto interakci zvnitřní a využijí ji
později v různých kontextech (Tzuriel, 2000). Nebudou pouze otevřené pro další
zprostředkování významu, ale budou samy iniciativně hledat význam nových informací, spíše
než aby pasivně čekaly na smysl, který přijde (Tzuriel, 2000).
Také tento parametr také úzce souvisí s motivací člověka. Jestliže žákům
zprostředkovatel zprostředkovává význam a smysl věcí a událostí, nemusí to nutně znamenat,
že si jej ponechají celý život. Na druhou stranu, pokud lidé nemají potřebu hledat smysl,
význam informací, věcí a událostí, se kterými se potkají, cítí se prázdní (Feuerstein
& Lewin-Benham, 2012). Postrádají cíle, anebo pokud je mají, chybí jim energie potřebná
k jejich dosažení (Feuerstein & Lewin-Benham, 2012). Jestliže tedy učitel žákům
nezprostředkuje význam toho, co mají dělat, jejich motivace k činnosti bude nízká.
Zprostředkovatel také může poukazovat na význam a hodnotu samotné interakce,
vysvětlit žákům, proč je pro něj důležitá (Lebeer, 2006 b). Tak budou žáci sami lépe rozumět
významu a důležitosti zprostředkované interakce a budou motivováni se sami stát jejími
nositeli.
Aplikace uvedených poznatků o zprostředkování významu ve školní praxi je široká.
Důležité je, aby učitel u jednotlivých úseků učiva nebo u zadaných úkolů explicitně
vysvětloval jejich význam. Může např. poukazovat na různý význam slova v závislosti na
kontextu nebo přiblížit odlišné vnímání vybrané události různými lidmi v závislosti na
hodnotách toho, kdo ji prožívá nebo posuzuje (Lebeer, 2006 b).
Zároveň je v rámci tohoto parametru prospěšné, sděluje-li učitel žákům, co věci
a události znamenají pro něj, protože jim tak zprostředkovává, jak o věcech přemýšlí, na
základě čeho si o nich buduje názor apod. Naopak snaží-li se zůstat neutrální v každé situaci
a za všech podmínek a nesdílí s žáky své hodnoty, nechává je, aby si sami vysvětlovali svět,
aniž by jim k tomu poskytl svůj příklad nebo zprostředkoval kognitivní postupy, jak si náhled
na věci utvářet (Lebeer, 2006 b).
Souhrnně můžeme říci, že zprostředkování významu má dva hlavní úkoly při určování
kvality interakce a jejího výchovného působení. Zaprvé umožňuje, aby ostatní stránky
zprostředkování byly účinné, a vytváří v žákovi potřebu vyhledávat širší a různorodější
významy jeho zkušeností, čímž posílí ostatní dva parametry MLE: zprostředkování
záměrnosti a vzájemnosti a zprostředkování přesahu (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand,
2014). Zadruhé vybuduje a zpevní tendenci jedince vyhledávat a vytvářet významy ve svém
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životě, což se stává aktivním a zásadním rozhodujícím faktorem jeho hlubší angažovanosti
a otevřenosti ke změnám, které v průběhu jeho života přicházejí (Feuerstein, Feuerstein, Falik
& Rand, 2014).
Náměty pro učitele, jak žákům zprostředkovat význam:
 Nechat žáky hledat odpovědi na to, proč se danému tématu věnují, jaký je význam
a smysl jednotlivých poznatků a činností, které se vyskytnou během výuky.
 Společně se žáky identifikovat, které nově naučené poznatky a dovednosti pro ně jsou
nejvíce důležité a z jakého důvodu.
 Ptát se žáků na důvody jejich rozhodování a chování ve vybraných situacích. Např.
nechat žáky zamyslet se nad hodnotou jejich mimoškolních aktivit: proč si vybrali
konkrétní kroužek, co jim účast v něm přináší.
 Zprostředkovat žákům význam jejich chyb a způsoby, jak se z nich mohou poučit.
 Ukazovat hledání významu a smyslu na vlastním příkladu. Např. jaký význam má pro
učitele, že se rozhodl pro své povolání, co mu to přináší apod.
 U starších žáků se věnovat tématu hodnot v jejich životě. Např. jim zadat, aby si
sepsali, co je pro ně v životě nejvíce důležité, dali jednotlivým oblastem různé
priority, a pak se během daného období zaměřovali na to, zda se podle toho ve
skutečnosti řídí a rozhodují.
 Vysvětlovat žákům, proč je důležité, aby se aktivně do školní výuky zapojovali, ptali
se, když něčemu nerozumí apod.
 Na začátku školního roku vytvořit pravidla fungování školní třídy. Nechat žáky, aby je
definovali a navzájem si vysvětlili jejich význam.
 Ukázat žákům, že vnímání významu konkrétního podnětu nebo určité události může
být odlišné pro různé osoby (např. pro někoho z žáků bude výhodnější ústní zkoušení,
pro jiného písemný test).
 Umožnit žákům, aby hledali osobní význam školní docházky a individuální motivaci
k úspěšnému absolvování školy. Ptát se jich, k čemu jim absolvované vzdělání může
pomoci, jaké jsou jejich představy o tom, jak budou dále postupovat apod.

4.4.3 Situační nebo upevňující parametry zkušenosti zprostředkovaného učení
Dalších devět parametrů je Feuersteinem definováno jako situační nebo upevňující
charakteristiky zkušenosti zprostředkovaného učení, které tedy nejsou samy o sobě
podmínkou pro zprostředkující interakci (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2014). Podle
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teorie MLE jsou odpovědné za odlišnosti v kognitivních stylech, ve vnímání sebe a ostatních
a v odpovědích jedince na podnět (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2006).
Souhrnně můžeme konstatovat, že následujících devět parametrů má potenciál
obohatit MLE a zapříčiňuje rozdíly mezi jedinci (Feuerstein, Feuerstein & Falik, 2010).
Učitel (jakýkoliv zprostředkovatel) z nich vybírá podle potřeb žáka nebo na základě
konkrétních požadavků vybraného úkolu.
Zprostředkování pocitu kompetence
Učitel by se měl žákovi snažit zprostředkovat vědomí, že úkol zvládne (Krejčová,
2013). Důležité přitom je, že být kompetentní nemusí znamenat cítit se kompetentní
(Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2014). Aby si žák uvědomoval svou kompetenci, musí
mu učitel zprostředkovat, že to, co udělal, je odrazem jeho schopností a dovedností
(Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2006).
Žáci někdy nevědí, proč daný úkol dobře vyřešili, co a jakým způsobem se jim
povedlo. Proto potřebují zpětnou vazbu od učitele, který jim vysvětlí, proč byl jejich výkon
tak dobrý (Lebeer, 2006 b). Takto učitel žákům pomáhá rozvíjet jejich pozitivní
sebehodnocení, aby si mohli budovat i subjektivní pocit vlastní kompetence (Lebeer, 2006 b).
Zprostředkování tohoto parametru považuje Feuerstein (Feuerstein, Feuerstein,
Falik & Rand, 2014) za klíčové ze dvou důvodů:
1) Učitel vytváří pro žáka situace, ve kterých může prožít, že je kompetentní a zároveň
umožňuje žákovi této kompetenci porozumět a přijmout ji.
2) Učitel pomáhá žákovi, aby se oceňoval a budoval si sebevědomí v oblastech, ve
kterých je kompetentní, ale zároveň to dostatečně nevnímá jako součást sebepojetí.
V souvislosti s tímto parametrem se krátce zaměříme na definování pojmu vnímané
osobní účinnosti (perceived self-efficacy), jehož autorem je Bandura. Tento termín definuje
jako naše přesvědčení o tom, co v různých podmínkách zvládneme s dovednostmi, které
máme (Bandura, 1997). Vnímaná osobní účinnost je proto Feuersteinovu parametru
zprostředkování pocitu kompetence velmi podobná a podrobnější informace o jejím posílení
pak mohou sloužit také pro zprostředkování pocitu kompetence.
Pro školní praxi je pak důležitá vnímaná akademická účinnost, která se zaměřuje na
oblast učení a vypovídá o našem přesvědčení, do jaké míry jsme schopní se učit a být úspěšní
ve škole nebo v jiných kontextech (např. v oblasti zájmů) (Doll, Zucker, Brehm, 2004).
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Tématu vnímané akademické účinnosti se detailněji věnují např. Draberová (2012) v rámci
své diplomové práce nebo Krejčová (2013) ve své publikaci určené především učitelům.
Zprostředkování regulace a kontroly chování
Tento parametr si klade za cíl, aby žák porozuměl svému chování a převzal
odpovědnost za jeho přizpůsobení a kontrolu (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2006).
Učitel se snaží žáka upozorňovat na to, že na úkol je dostatek času, že si ho může nejprve
zkontrolovat, a pak odpovědět, že si může odpověď dobře rozmyslet, a následně reagovat
apod. (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2014). Zprostředkování regulace chování tak
umožňuje žákům vytvářet si návyk správného pracovního tempa při řešení úkolu (Feuerstein,
Feuerstein & Falik, 2010).
Zprostředkovat regulaci a kontrolu chování může učitel například pomocí
strukturování úkolu a zaměření pozornosti žáků na jeho jednotlivé části: „Co uděláme
nejdříve? Jak si myslíte, že budeme postupovat? Co potřebujeme dopředu připravit?“ (Lebeer,
2006 b). Jak upozorňuje Krejčová (2013), ve školní praxi může učitel také využít zakrývání
jednotlivých částí úkolů (nebo částí stran učebnice), které žáci aktuálně nepotřebují. Lépe se
tak soustředí pouze na důležitou část úkolu, kterou řeší.
Feuerstein (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2006) pokládá zprostředkování
tohoto parametru za důležité pro regulaci impulzivního chování žáků, které se vyskytuje také
u žáků s diagnózou ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder - hyperaktivita
s poruchou pozornosti). Pro regulaci chování u impulzivních žáků doporučuje
zprostředkovateli dávat žákům instrukce jako například „nejdříve kontroluj, pak odpovídej“,
„nejprve si to rozmysli, pak reaguj“, „nejprve vyhledej, pak jednej“ apod. (Feuerstein,
Feuerstein, Falik & Rand, 2014).
Zprostředkování sdílení chování
Sdílení chování s druhými je pro člověka velmi důležité. Abychom se dokázali
přizpůsobit měnícím se okolnostem našeho života a světa kolem nás, je nezbytná potřeba
a připravenost sdílet naše zkušenosti s ostatními a zapojovat se do jejich zkušeností
(Feuerstein, Feuerstein & Falik, 2010).
Zprostředkování sdílení chování může ve školní výuce vypadat tak, že učitel řeší
zadanou úlohu se žáky společně: podněcuje diskuzi o řešeních, ptá se jich na dílčí výsledky
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jednotlivých částí úlohy, nechá žáky vzájemně si zkontrolovat odpovědi apod. (Lebeer,
2006 b).
Jestliže učitel pracuje s žáky na úkolu společně, ukazuje jim, jak se vzájemně
poslouchat, doplňovat, střídat, dávat nebo přijímat (Krejčová, 2013; Lebeer, 2006 b). Žáci se
tak například učí, jak vyjádřit svou odpověď srozumitelně pro ostatní, jak spolupracovat, jak
respektovat názory druhých, jak zdůvodnit svůj návrh a vysvětlit ho ostatním.
Zprostředkování jedinečnosti a odlišnosti každého jedince
Tento parametr zdánlivě působí jako opak předchozího. Feuerstein (Feuerstein,
Feuerstein & Falik, 2010) ho však vnímá jako komplementární: učitel, který umí
zprostředkovat oba tyto parametry, umožňuje žákům, aby vyjádřili sebe a své názory
a zároveň je vede k tomu, aby byli partnery ostatním.
Zprostředkování jedinečnosti a odlišnosti každého jedince předává učitel tak, že se
žáky hovoří o tom, že každý jsme jiný a jak je to důležité (Lebeer, 2006 b). Učitel by měl
všem žákům dávat najevo, že jsou přijímáni a že jejich jedinečnost je důležitá a v pořádku.
Zprostředkování odlišnosti je totiž podstatné „v situacích, kdy žáci druhé vnímají jako
odlišné, a proto nežádoucí, nebo si naopak u sebe všímají odlišností, které je trápí (viz žáci
s různými deficity)“ (Krejčová, 2013, s. 162).
Feuerstein dále upozorňuje na to, že se ve škole bohužel často stává, že žáci se ve
svých odpovědích a postupech přizpůsobují tomu, co učitel považuje za akceptovatelné
(Feuerstein, Feuerstein & Falik, 2010). Většina z nás se pravděpodobně setkala se situací, kdy
zadaná úloha měla více řešení, ale učitel akceptoval pouze jedno, které sám vybral. Stejně
jako u každého parametru MLE je proto klíčové, aby mu učitel (nebo jakýkoli
zprostředkovatel) dobře porozuměl a dokázal ho aplikovat v interakci s ostatními.
Zprostředkování stanovování, plánování a způsobů dosažení cíle
V rámci tohoto parametru se žáci učí vytvářet si cíle, realisticky odhadnout své
schopnosti a dovednosti a dosažitelnost cílů, stanovovat si strategie pro jejich dosažení
a posoudit, jestli byly cíle opravdu uskutečněny (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2014).
Žáci, kteří jsou ve školním prostředí spíše neúspěšní, mohou mít tyto dovednosti nedostatečné
(Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2006).
Jestliže se v mentálním repertoáru jedince začnou objevovat cíle, znamená to začátek
abstraktního způsobu myšlení (Feuerstein, Feuerstein & Falik, 2010). Stanovování cílů
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umožňuje rozšířit naše představy v čase i prostoru na to, co sice ještě neexistuje, ale co si
přejeme dosáhnout (Feuerstein, Feuerstein & Falik, 2010). Zprostředkováním vyhledávání
a výběru cílů se život žáka obohacuje a stává se pro něj srozumitelnějším, protože si
uvědomuje, že nejednáme náhodně (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2014).
Učitel může v souladu s tímto parametrem žákům vysvětlovat cíle činností, cíle
jednotlivých úkolů, ukazovat způsoby k jejich dosažení, povzbuzovat žáky k hledání svých
cílů nebo je motivovat k naplnění a posouzení toho, zda se jim to podařilo (Lebeer, 2006 b).
Stanovování cílů a hledání způsobů k jejich dosažení je jedním ze základních rysů
koučinku, metody rozvoje lidského potenciálu. Principy koučinku (dle standardů Mezinárodní
federace koučů – International Coach Federation - ICF) souvisí také s několika dalšími
situačními parametry MLE. Koučink je totiž založený na přijetí odpovědnosti, podpoře
uvědomění a zvýšení sebevědomí, s důrazem na respekt k jedinečnosti každého člověka
(Whitmore, 2014).
Koučink je v současnosti využíván převážně v komerčním sektoru pro rozvoj
zaměstnanců a zvyšování jejich výkonnosti. Dále se uplatňuje pro osobní rozvoj a hledání
vlastních cest a řešení v různých životních situacích. Oblastmi, ve kterých se začíná aplikovat,
jsou výchova a školní praxe. V České republice o to usiluje např. občanské sdružení CoEdu
(Coaching Education).
Zprostředkování výzev, hledání novosti a komplexnosti
Jedním z úkolů učitele je přivést žáka do kontaktu s novými, někdy obtížnými
a neznámými zkušenostmi (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2014). Je důležité vytvořit
takové podmínky, aby se žák posunul od úvahy: „nikdy jsem to neviděl, neslyšel, nebo
nedělal“ k myšlenkám typu: „ukažte mi, jak se to mohu naučit“ (Feuerstein, Feuerstein, Falik
& Rand, 2014). Připravenost učit se a posunout se od známých situací k neznámým, stejně
jako tendence čelit novosti a komplexitě úkolu a nevzdat se jsou naprosto zásadní pro
přizpůsobivost člověka (Feuerstein, Feuerstein & Falik, 2010).
Učitel pro žáky vybírá takové úkoly, které jsou nové a zároveň nejsou příliš obtížné na
to, aby je mohli vyřešit. Současně pomáhá žákům určovat obtížnost nového úkolu, připravit se
na jeho zvládnutí i možné chyby, uvědomit si výhody, které splnění úkolu přinese apod.
(Lebeer, 2006 b).
Tento parametr úzce souvisí s několika předchozími: se zprostředkováním pocitu
kompetence, s usměrněním a ovládáním chování, individualizací a vyhledáváním
a plánováním cílů (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2014).
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Zprostředkování chápání člověka jako měnící se entity
Cílem tohoto parametru je, aby člověk vnímal sám sebe i ostatní jako jedince, kteří se
učí a prostřednictvím učení se mění a rozvíjí (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2006).
Pro zprostředkovatele je důležité si uvědomit, že lidé přesvědčení o tom, že je možné se
změnit, aktivněji usilují o navození podmínek, které přispívají ke způsobení změny (Lebeer,
2006 b).
Učitel se proto má aktivně snažit, aby si žáci uvědomovali, že se učí a mění se
(Feuerstein, Feuerstein & Falik, 2010). Může jim například připomenout, co se již naučili,
v čem se za uplynulé časové období změnili a co tento proces obnášel (Lebeer, 2006 b).
Také pro učitele samotného je vnímání žáka jako měnící se entity důležité. Vyplývá
z něj mimo jiné to, že různé obtíže, které určití žáci mohou při učení mít, procházejí změnami
a často je možné jejich vývoj pozitivně ovlivnit (Feuerstein, Feuerstein & Falik, 2010).
Zprostředkování vyhledávání optimistických alternativ
Zprostředkování hledání optimistických alternativ je pro žáky vhodné především
v případech, kdy se setkají se složitou situací nebo problémem. Jestliže si totiž žáci myslí, že
vyřešení úkolu je možné, způsobuje to v nich impulz mobilizovat všechny způsoby
a prostředky, které jsou pro úspěch nezbytné (Feuerstein, Feuerstein & Falik, 2010). Jestliže
věří v pozitivní vývoj situace, investují do vyhledávání alternativ a dochází k aktivaci
kognitivních funkcí: žáci systematicky zkoumají možná řešení, kombinují různé zdroje
informací, definují si problém, porovnávají alternativy, formulují hypotézy anebo logicky
zdůvodňují vybrané postupy (Lebeer, 2006 b).
Naopak jestliže žáci nevěří, že úkol je možné vyřešit, stávají se pasivními
a pesimistickými, což může vést k sebenaplňujícím proroctvím (Feuerstein, Feuerstein
& Falik, 2010).
Učitel může také na příkladech různých příběhů, historických událostí i vlastních
zkušeností žáky inspirovat a ukazovat různé možné přístupy k řešení problémů a obtížných
životních situací (Krejčová, 2013).
Zprostředkování vědomí sounáležitosti
Vědomí, že jedinec někam patří, je základem vnímání sebe samého ve vztahu
k druhým lidem (Lebeer, 2006 b). Krejčová (2013) zdůrazňuje, že učitelé by měli dbát na to,
aby se především žáci se speciálními vzdělávacími potřebami cítili součástí třídního
55

kolektivu. K tomu může pomoci například zapojení těchto žáků do organizace a realizace
společných akcí a jejich následné ocenění za tuto aktivitu. Pouze tehdy, jestliže chápeme, že
jsme součástí určité skupiny (rodiny, třídy, sportovního oddílu apod.), jsme také ochotní
plánovat, připravovat se na další aktivity a učit se nové potřebné věci (Krejčová, 2013).
V souvislosti s tímto parametrem MLE Feuerstein zdůrazňuje, že je důležité, aby jedinci byly
zprostředkovány kulturní tradice a došlo tím k přenosu informací podstatných pro danou
kulturu z jedné generace na druhou (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2014).
Pocit sounáležitosti pomáhají u žáků budovat také různé přechodové rituály, které jsou
součástí

školní

docházky (vítání

žáků první

třídy základní školy, imatrikulace

u vysokoškolských studentů apod.). Například na Gymnáziu Přírodní škola, o.p.s., kde
autorka této práce působí, musí každý student prvního ročníku během úvodního výjezdu splnit
několik různých úkolů, aby se mohl stát plnohodnotným členem školy a dostat školní tričko a
index. Ztotožnění žáků se školou posilují také další tradice jako hymna a vlajka školy, školní
pozdrav formou specifického podání ruky.
Důležitým nástrojem pro mapování spokojenosti a pocitu sounáležitosti žáků ve třídě
je její pravidelná pedagogická diagnostika. Ta může učitelům pomoci včas odhalit žáky, kteří
nemají v kolektivu mnoho přátel a/nebo se mohou cítit ohroženi a nepřijímáni.

4.5 Kategorie zkušenosti zprostředkovaného učení
Na začátku této kapitoly jsme charakterizovali MLE jako způsob, kterým jsou podněty
vyskytující se v prostředí žáka, proměněny zprostředkovatelem (Feuerstein, Feuerstein, Falik,
Rand & 2014). MLE lze vymezit jako specifickou kvalitu interakce, která je odpovědná za
vytváření vyšších kognitivních funkcí (Lebeer, 2014). V předchozí podkapitole jsme popsali
parametry MLE, jejichž přítomnost v interakci zajišťuje právě její kvalitu a umožňuje
interakci označit jako MLE.
Kromě parametrů MLE vymezuje Feuerstein také kategorie MLE. Vztahují se
k oblastem, v nichž MLE probíhá, a zaměřují se na způsoby výběru podnětů, které
zprostředkovatel žákovi předkládá. V této podkapitole se stručně zaměříme na tři kategorie
MLE: na kulturní přenos, definování přínosu zprostředkovaných interakcí a na selekci
podnětů.
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4.5.1 Kulturní přenos
MLE představuje primární mechanismus pro kulturní přenos (Feuerstein, Feuerstein,
Falik & Rand, 2006). Prostřednictvím MLE dochází podle Feuersteina (Feuerstein,
Feuerstein, Falik & Rand, 2014) k přenosu (transmisi) zkušeností z jedné generace na druhou.
Důležitým faktem je, že MLE poskytuje žákovi informace, které by byly nedostupné,
pokud by nebyly aktivně zprostředkovávány starší generací (Feuerstein, Feuerstein, Falik
& Rand, 2006). Tato kategorie MLE zahrnuje i události z časových období, která jsou mimo
dosah přímé zkušenosti jedinců. Zprostředkování kulturního přenosu tak umožňuje jedinci
představit si existenci světa v různých časových obdobích, aniž by s ním měl přímé zkušenosti
(Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2014). Zprostředkovaní minulého i budoucího
obohacuje jedince také tím, že získá takové nové potřeby a způsoby vztahující se ke světu,
které přesahují zkušenosti přímo dostupné smyslům (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand,
2006).
Existuje podstatný rozdíl ve schopnosti přizpůsobit se mezi těmi jedinci, u kterých
k přenosu kultury došlo a u kterých naopak ne. Jedinci, kteří se učili o své vlastní kultuře,
mají na rozdíl od ostatních dostatek nástrojů, které jim umožňují přijmout jakoukoli novou
kulturu, jíž jsou vystaveni (Feuerstein, Feuerstein & Falik, 2010). Jinými slovy můžeme
konstatovat, že rodiče, kteří systematicky zprostředkovávali svou kulturu svým dětem, je tak
připravili na přizpůsobení se novým, kulturně odlišným zážitkům. Navíc jim předali nezbytné
prostředky k tomu, aby děti reagovaly na nové zkušenosti bez ztráty svého vlastního
kulturního dědictví (Feuerstein, Feuerstein & Falik, 2010).
Autorka této práce se domnívá, že v dnešním světě, kdy velké množství lidí žije
v odlišné kultuře, než je jejich původní, jsou tyto poznatky nesmírně cenné a mohou
napomoci adaptaci imigrantů na nové kulturní prostředí. Jak už bylo uvedeno výše v této
práci, jedince totiž neomezuje kultura sama o sobě, ale skutečnost, že jim nebyly předány
nebo zprostředkovány základní produkty jejich kultury (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand,
2006). Z uvedeného tedy vyplývá, že pro adaptaci imigrantů na nové kulturní prostředí je
paradoxně přínosné, aby jim v dostatečné míře byla nejprve předána jejich vlastní kultura,
a poté jsou teprve schopni lépe se adaptovat na novou kulturu.
Příkladem kognitivního intervenčního programu zaměřeného na integraci kulturně
odlišných žáků je program CoReL (Concentrated Reinforcement Lessons) (Kozulin, 2006).
Program představuje časově omezenou intervenci, v rámci níž jsou do výuky zařazeny hodiny
intenzivní výuky jazyka, matematiky a nácvik Instrumentálního obohacení společně
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s principy MLE (Kozulin, 2006). Do programu jsou zapojeni žáci z kulturně odlišného
prostředí po období od čtyř měsíců do jednoho roku. Jakmile dosáhnou úrovně požadovaných
výkonů, program opouští. Jedná se o intenzivní způsob intervence: žáci absolvují týdně 15
hodin intervence (5 hodin Instrumentálního obohacení, 5 hodin jazyka, 5 hodin matematiky).
Program Instrumentální obohacení i předměty jsou vyučovány prostřednictvím principů
zprostředkovaného učení s ohledem na kulturní otázky (Kozulin, 2006).
V České republice zkoumala využití programu Instrumentálního obohacení u dětí ze
socio-kulturně odlišného prostředí například Málková (2006). S programem pracovaly sociokulturně handicapované romské a české děti třetí a čtvrté třídy základní školy, v časové dotaci
tři vyučovací hodiny týdně. Srovnání výkonů dětí v experimentální skupině (výzkumný
vzorek se skládal z devíti dětí) a kontrolní skupině poukázalo na statisticky významné
zlepšení dětí experimentální skupiny v testu čtení a některých testech kognitivních dovedností
(Málková, 2006). Pozitivní efekt programu se také projevil při sledování strategií řešení
neznámých úkolů a učebního stylu dětí z experimentální skupiny.

4.5.2 Zprostředkované interakce
Jak jsme uvedli výše, MLE zahrnuje interakci mezi jedincem a prostředím. Objevuje
se jako důsledek procesu zprostředkování, kdy zprostředkovatel působí jako filtr a mění tak
podstatu podnětu (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2014). Nebo zprostředkovatel
vyvolává takové změny u žáka, které žákovi umožňují vnímat podnět novým způsobem
(Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2006). Výsledkem je vyvolat v žákovi potřebu
nacházet spojitosti mezi událostmi, předměty a zkušenostmi (Feuerstein, Feuerstein, Falik
& Rand, 2014). Ve školní praxi tuto potřebu posilují například mezioborové projekty, ve
kterých se žáci věnují vybranému tématu z pohledu několika školních předmětů a propojují
tak poznatky z různých vědních oborů.
Prostřednictvím MLE se ustavují funkční systémy, které určují nové způsoby
interakce žáka s jeho prostředím, významně odlišné od těch, jež získal přímým kontaktem
s podněty ve formě bezprostřední zkušenosti (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2014).
Žák v rámci MLE vyhledává vztahy mezi vnímanými prvky, porovnává je, rozvíjí rozsah
a adaptivní možnosti svých mentálních operací, čímž rozšiřuje svoje povědomí a v důsledku
toho také své potřeby (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2006).
Naopak nedostatek MLE významně omezuje smysl a význam událostí, které jedinec
zakouší, protože tyto zkušenosti chápe epizodickým způsobem, aniž by je propojil s ostatními
událostmi, které prožívá (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2014).
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Chtěli bychom na tomto místě zdůraznit, že žáci se neučí a nejsou v kontaktu se
světem pouze za využití zprostředkování. Naopak v životě se většina interakcí mezi jedincem
a prostředí odehrává přímo, bez zprostředkování (Feuerstein, Feuerstein & Falik, 2010). Proto
je vzhledem k významu a přínosům MLE důležité, aby se učitel stal zprostředkovatelem
a cíleně tak žákům umožňoval rozvoj jejich potenciálu a kognitivních funkcí.

4.5.3 Výběr podnětů
Jedna z nejranějších forem zprostředkování, která odráží kulturní potřeby, je selekce
podnětů, které dítěti jeho pečující osoba nabízí (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2014).
V rozvoji vyšších mentálních procesů má výběr podnětů dvě základní funkce. Zaprvé
podněcuje schopnost dítěte zaměřit jeho pozornost. Druhá funkce souvisí se smysluplností
nebo významem určitých podnětů: z množství podnětů, se kterými se dítě setkává, vybírá
zprostředkovatel takové, které jsou v daný okamžik důležitější nebo smysluplnější, čímž
u dítěte tvoří podklad pro jejich kategorizaci (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2014).
Pečující osoba tak pro rozvoj dítěte hraje zásadní úlohu, protože výběrem podnětů
a zdůrazňováním jejich vlastností rámuje realitu, kterou dítě prožívá (Feuerstein, Feuerstein,
Falik & Rand, 2006). Feuerstein upozorňuje na to, že pokud se dítě v kontaktu s pečující
osobou nesetká se zprostředkující interakcí na principech MLE, může se u něj (jako důsledek
chybějící zkušenosti s MLE) projevit rozptýlené vnímání (Feuerstein, Feuerstein, Falik
& Rand, 2014). Dítě pak neví, na co se má zaměřit, které vlastnosti vnímaného podnětu
vyhodnotit jako důležité apod. Řada učitelů se ve své praxi pravděpodobně s takovými dětmi
setkává.
Téma výběru podnětů je proto pro učitele naprosto zásadní, protože také učitel
neustále volí podněty, které žákům předkládá. Systematicky tak zaměřuje jejich pozornost
a tím rozhoduje o tom, čemu se budou věnovat. Ve standardním vzdělávacím systému se
učitel zabývá především výběrem znalostí a dovedností, které škola žákům předává. V
kognitivním vzdělávání, které se zaměřuje na proces učení, se učitel u žáků soustředí také na
výběr a rozvoj konkrétních myšlenkových operací a způsobů učení.
K výběru podnětů dítěti jeho pečující osobou dochází podle Feuersteina (Feuerstein,
Feuerstein, Falik & Rand, 2006) šesti základními způsoby, které v této podkapitole stručně
charakterizujeme. Feuerstein je popisuje především v kontextu raného dětství, v této práci se
je však pokusíme přiblížit v souvislosti s jejich aplikací ve školní praxi. Proto u každého
způsobu vnímání podnětů uvádíme několik konkrétních námětů na jejich uplatnění ve školní
výuce.
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Plánování podnětů – zprostředkování časových vztahů
Jak jsme uvedli již výše v souvislosti s kulturním přenosem, předávání minulosti
a představy o budoucnosti umožňují jedinci rozšířit jeho životní prostor a zahrnout do něj
zkušenosti, které by nikdy nebyly dosažitelné (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2014).
Feuerstein v této souvislosti upozorňuje na to, že jedna z nejdůležitějších lidských vlastností
je ochota nechat se ovlivnit minulostí, přičemž tato ochota se projevuje v přítomnosti nebo
budoucnosti (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2014).
Každá událost, se kterou se dítě setká, je nějak ukotvena v čase. Když mu nejsou
zprostředkovány časové vztahy, tak uchopuje realitu epizodicky, a tudíž nerozumí
souvislostem mezi jednotlivými situacemi (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2006).
Zprostředkování časových vztahů a plánování je pro chápání světa kolem nás zásadní a učitel
se mu může během výuky věnovat různými způsoby.
Náměty, jak může učitel žákům zprostředkovat časové vztahy:
 Zprostředkovat žákům, jakým způsobem nové informace navazují na předchozí
probírané učivo.
 Umožnit žákům orientovat se v průběhu vyučovací hodiny (např. na začátku říci, co je
čeká a průběžně upozorňovat na přechod mezi jednotlivými částmi hodiny).
 Ukazovat žákům, jak můžeme informace a/nebo zkušenosti z minulosti využít pro
chápání současnosti nebo plánování budoucnosti (např. porozumění politickým
souvislostem na základě znalosti historie; poučení se z chyby, kterou žák udělá).
 Nechat žáky tvořit představy o jejich budoucnosti.
 Zprostředkovat žákům proces plánování (např. nechat je před řešením konkrétního
úkolu zpracovat strategii, jak budou postupovat, a následně zprostředkovat různé
strategie pro hledání řešení).
 Nechat žáky odhadovat, kolik času bude zvolená činnost trvat.
 Umožnit žákům zorganizovat program pro celou třídu na předem stanovený časový
limit.
 Sledovat společně se žáky charakteristické znaky probíhajících ročních období, dnů
v týdnu apod.
 V návaznosti na právě probíhající události (např. při připomínání dne specifických
historických událostí) vyprávět o zkušenostech předchozích generací. Zajistit
pamětníky, kteří mohou žákům atraktivně ukázat, co zažili nebo jak se kdysi žilo.
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 Při plánování školních akcí, pracovních úkolů, seminárních prací apod. nechat žáky
určovat pořadí činností, odhadovat, jak dlouho jim určitá aktivita bude trvat. Společně
plánovat časové relace pro splnění celého úkolu.
 Nechat žáky navzájem sdílet, jak dlouho jim různé činnosti trvají, v kterou denní dobu
preferují výkon určitých činností, co rádi dělají v různých ročních obdobích, co je
typické pro jejich rodiny v určitém období apod.
 Nechat žáky prozkoumat svojí rodinnou historii. Zpracovat rodokmen jejich rodiny
apod.
Očekávání (anticipace)
Tento způsob výběru podnětů úzce souvisí s předchozím zmíněným, tedy se
zprostředkováním časových vztahů a plánováním. Zprostředkování očekávání znamená, že
učitel (nebo jiný zprostředkovatel) v návaznosti na zkušenosti dítěte v konkrétních situacích
zprostředkuje dítěti pozitivní nebo negativní očekávání určitých událostí nebo jevů ve vztahu
k aktuální situaci (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2014). Zprostředkování pozitivního
nebo negativního očekávání je tak výsledkem vlastní nebo zprostředkované zkušenosti dítěte.
Zprostředkování anticipace dítěti umožňuje také budovat kauzalitu mezi určitým chováním
a jeho výsledkem (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2014).
V této souvislosti je důležité poznamenat, že když jedinec očekává nějaký výsledek
své činnosti, jedná se o vytvořenou vnitřní konstrukci reality, která je závislá na mentálním
znázornění a deduktivním procesu myšlení (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2006).
Zprostředkovatel by se měl zaměřit na přesah uspokojení bezprostředních potřeb dítěte ve
prospěch vzdálenějších cílů a pozitivně tak ovlivnit jeho budoucí aktivitu v dané oblasti
(Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2006).
Náměty, jak může učitel žákům zprostředkovat očekávání:
 Ptát se žáků, co všechno potřebují k tomu, aby vyřešili zadaný úkol: „Jak bude úkol
vypadat, až ho splníme?“, „Co k tomu všechno potřebujeme?“, „Čím začneme?“
 Zprostředkovat žákům hypotetické myšlení: „Co se stane, když uděláme toto?“ „Co
myslíte, že bude teď následovat?“
 Pracovat s příběhy s otevřeným koncem a nechat je žáky doplňovat.
 Nechat žáky vymyslet, co pro ně vyplývá z určité udělané chyby. Zeptat se, jak se jí
příště mohou vyhnout.
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Zadat žákům úkol s mnoha variantami řešení a nechat je vymyslet. Následně je nechat
vybrat a odůvodnit takové řešení, od kterého očekávají, že bude nejvýhodnější.

 Nechat žáky přemýšlet nad tím, s jakým očekáváním lidé udělali nebo dělají svá
rozhodnutí (např. významné historické osobnosti nebo současní politici).
 Zprostředkovat žákům, jakým způsobem může naše očekávání ovlivnit naše chování
a rozhodování (např. když si myslím, že jsem dobře napsala důležitý test a očekávám
pozitivní výsledek, tak se rozhodnu se odpoledne neučit a odpočinu si).
 Zprostředkovat žákům hodnotu vzdálenějších cílů (např. když se budou pravidelně
připravovat na přijímací zkoušky, budou mít sice méně volného času, ale zvýší svou
šanci dostat se na školu, kam chtějí).
Napodobení
Záměrné poskytování modelů, které může dítě napodobit, je jedním z nejúčinnějších
nástrojů MLE (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2014). Základním předpokladem pro
napodobování je navazování očního kontaktu s dítětem, a to již od jeho narození.
Učení nápodobou začíná již v raném dětství a pokračuje v průběhu celého života.
V souvislosti s tématem naší práce je podstatné zmínit, že napodobování je považováno za
jeden z nejdůležitějších mechanismů pro vytvoření kognitivních schémat (Feuerstein,
Feuerstein, Falik & Rand, 2006).
Chování a jednání rodičů a učitelů (a dalších členů rodiny, vedoucích volnočasových
kroužků, sportovních trenérů apod.) je pro učení a rozvoj dítěte velmi zásadní. Významní
dospělí, se kterými je dítě v kontaktu, pro něj totiž představují vzory, jejichž chování může
napodobovat. Dospělí obecně totiž hrají zásadní úlohu v socializačních a edukačních
oblastech při vývoji dítěte (Matějček, 2003). Gillernová (2013) v této souvislosti upozorňuje
na to, že učitel je naplňováním své role také jedním z důležitých dospělých v životě dítěte.
Náměty, jak může učitel využít napodobování ve školní výuce:
 Učitel může využít, že je pro žáky nejen modelem z hlediska svého chování, ale také
v oblasti přemýšlení. V souladu s principy MLE může zprostředkovat své mentální
operace, např. jak postupuje při řešení problému.
 Sdělovat svoje hodnoty, postoje, názory a vysvětlovat jejich důvody. Tím učitel žákům
zprostředkovává, jak si je tvoří a předává jim k tomu postupy.
 Ukazovat, jakým způsobem a kde získává nové poznatky ze svého oboru.
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 Pokud učitel vyhlásí určité pravidlo, měl by ho pokud možno také sám dodržovat
(např. se ve škole přezouvat stejně jako žáci).
 Pamatovat na to, že jakékoliv chování a jednání učitele je možným modelem pro
převzetí jeho žáky (jednat spravedlivě, čestně, plnit své sliby apod.).
Poskytování zvláštních podnětů
Zprostředkované učení se objevuje také jako výsledek přímého a záměrného
poskytování zvláštních podnětů, které jsou pokládány za nutné pro růst a obecnou orientaci
dítěte (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2014).
Poskytování zvláštních podnětů se u dítěte projevuje dvěma hlavními způsoby chování
(Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2006). Zaprvé se jedná o rozvinutí potřeby orientovat
se v prostředí, která se projevuje vyhledáváním nových prvků a podnětů. Zadruhé se u dítěte
objevuje rozvoj potřeby sdílet s druhými nové podněty a zkušenosti.
Náměty, jak může učitel využít poskytování zvláštních podnětů ve školní výuce:
 V rámci jednotlivých školních předmětů vybírat důležité a/nebo zvláštní podněty.
 Zprostředkovat žákům důvody, proč určitý podnět zvolil.
 Nechat žáky vybrat podněty, které na ně mohou působit (např. volitelné semináře,
předměty, programy).
 Umožnit žákům sdílení zajímavých podnětů, se kterými se setkali (např. formou
krátkého povídání na začátku hodiny nebo v rámci referátu).
Opakování a obměna
Stejně jako u předchozích forem zprostředkování se opakování a obměna u pečujících
osob objevují již od narození dítěte.
Opakování je nezbytné pro vytříbení odpovědí dítěte. Jestliže zprostředkující
pečovatel dítěti něco opakuje a chce ho ovlivnit určitými událostmi, měl by se ujistit, že
předměty nebo události jsou dítětem doopravdy vnímány (Feuerstein, Feuerstein, Falik
& Rand, 2014). To znamená, že se musí vyskytovat v senzorickém poli dítěte, aby byly
vnímány jako to, co se opakuje, a nikoliv objevuje pouze náhodně. Opakované vystavení
podnětu dovoluje, aby se dané schéma upevnilo, a následně mohlo být rozšiřováno
a proměňováno (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2006).
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Obměna v předkládání podnětů dítěti od něj vyžaduje flexibilní, přizpůsobivé
a vědomé kognitivní struktury (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2006).
Náměty, jak může učitel využít opakování a obměnu ve školní výuce:
 Ptát se žáků, v jakých situacích mohou nově naučenou znalost nebo dovednost
opakovat a využít.
 Využívat různé způsoby opakování učiva (např. zopakovat nejdůležitější body
z vyučovací hodiny na jejím začátku i konci).
 Využívat obměnu ve způsobech ověřování znalostí žáků (např. napsat test a nechat
žáky, aby si ho navzájem opravili; nechat žáky navzájem se vyzkoušet).
 Využít opakování i obměnu pro nápravu neúspěchu žáka v určitém úkolu (např.
opakovat učivo na podobné úrovni nebo obměnit způsob zadání úkolu).
 Opakovat společně s žáky postupy práce a řešení úkolů, aby si je žáci osvojili.
Porovnání
Rozvinuté porovnávání je jedním ze základních procesů, které se objevují jako
důsledek MLE. Základ pro porovnávání se opět tvoří v raném dětství tím, že dítě ve svém
zorném poli sleduje předměty a jejich podobnosti a rozdíly (Feuerstein, Feuerstein, Falik
& Rand, 2014). Pečující zprostředkující osoba předává dítěti již ve velmi útlém věku potřebu
vyhledávat

vztahy

mezi

předměty

a

událostmi

(Feuerstein,

Feuerstein,

Falik

& Rand, 2006).
Na porovnávání je přímo zaměřen jeden z pracovních sešitů Feuersteinova
Instrumentálního obohacení, kterému se budeme věnovat v následující kapitole.
Náměty, jak může učitel využít porovnávání ve školní výuce:
 Zprostředkovat žákům, jak probíhá proces porovnávání, a nechat je si to vyzkoušet na
různých příkladech (např. porovnat přístupy různých politických stran v nějaké
problematice; porovnat varianty míst, kam mohou jet na školní výlet).
 Zprostředkovat žákům, co je důležité pro rozhodování v různých situacích (např. jaká
kritéria si mohou zvolit, jako váhu jim přiřadí).
 Zadat žákům, aby si po určité časové období zaznamenávali situace, ve kterých se
rozhodují, porovnávají různé možnosti.
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 Ukázat žákům, jak porovnávat vizuálně (např. mohou vytvořit tabulku s kritérii, grafy
apod.)

4.6 Zprostředkování rodiči nebo vrstevníky
V této podkapitole se zabýváme zprostředkováním rodiči nebo vrstevníky. Přesto, že
je tato práce zaměřená na využití MLE ve školní praxi učitelem, je důležité uvést, že čím
dříve se s MLE začíná, tím je větší schopnost jedince nechat se modifikovat přímým
vystavením podnětů a z toho vyplývající větší schopnost dalšího učení a rozvoje (Feuerstein,
Feuerstein, Falik & Rand, 2014).
Nejprve se však zaměříme na rozdíly mezi MLE a běžnou interakcí mezi rodičem
a dítětem nebo učitelem a dítětem. Na závěr celé kapitoly o zkušenosti zprostředkovaného
učení tak v tomto kontextu shrneme její hlavní charakteristiky. Nakonec si stručně
představíme vybrané výzkumy zaměřené na zprostředkování rodiči nebo vrstevníky.

4.6.1 Rozdíly mezi zprostředkovatelem, rodičem a učitelem
V praxi se autorka této práce často setkává s otázkou, jaký je rozdíl mezi MLE
a klasickou školní výukou. Lidé se také ptají, zda se od sebe nějak liší MLE a úloha rodiče
a jeho interakce s dítětem. Feuerstein na tyto otázky odpovídá uvedením rozdílů mezi dvěma
formami interakce: rolí zprostředkovatele v rámci MLE a interakcí, kterou s dítětem vede
rodič/učitel (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2014):
1) Zprostředkovatel staví sám sebe mezi podnět a odpověď dítěte takovým způsobem,
aby dítěti dal nezbytné nástroje, aby bylo schopné se vyrovnat s podnětem a postupně
s ním interagovat (například s neustálým zvyšováním obtížnosti úkolu nebo
usměrňováním množství dat prezentovaným dítěti). Na rozdíl od této pozice a její
záměrnosti často staví rodič/učitel sám sebe do pozice dítěte a odpovídá za něj, aby
mu ukázal, jak má na podnět nebo situaci reagovat.
2) Zprostředkující interakce je navržena k tomu, aby u dítěte zvyšovala schopnost učit se
a jeho modifikovatelnost. Role rodiče/učitele oproti tomu cílí na předání co nejvíce
schopností, dovedností, znalostí a informací, které většinou odpovídají konkrétním
oblastem nebo úkolům, jenž má dítě vyřešit.
3) Kritéria pro úspěšnost MLE jsou modifikovatelnost dítěte a jeho schopnost se dále
samostatně a nezávisle učit. Běžné rodičovství nebo školní výuka měří svůj úspěch
prostřednictvím úrovně dítěte dosažené v testech nebo zvládnutím určitého úkonu,
které ukazuje, v jakém rozsahu zvládlo aplikovat zadané instrukce.
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4) Ve zprostředkující interakci zprostředkovatel přivádí dítě k podnětu; směřuje jeho
aktivitu k řešení; vytváří podmínky, které dítěti umožňují samostatně dojít ke správné
odpovědi; povzbuzuje ho k úspěchu; posiluje jeho pocit kompetence. Zprostředkovatel
vynakládá značné úsilí proto, aby u dítěte rozvinul učební a myšlenkové procesy
a uvědomění všech těchto procesů, které u něj probíhají. Naproti tomu rodič/učitel se
zaměřuje na přinesení materiálu k dítěti, opravování jeho nesprávných odpovědí,
projití co největší části materiálu, produkování správných odpovědí nebo pozitivních
reakcí dítěte. Přitom se však nezbytně a otevřeně nezabývá procesy (strategiemi), které
dítě využilo, aby ke správným odpovědím došlo.
V této práci se zabýváme využitím MLE ve školní praxi, a proto v souladu s uvedenými
rozdíly ještě odpovíme na otázku: „Je každé vyučování zprostředkováním?“ Ne, vyučování
není téměř nikdy zprostředkováním. Poskytuje-li učitel žákům jen instrukce, úlohy,
informace, říká-li, co a jak mají dělat, pak jeho metoda není zprostředkující (Lebeer, 2006 a).
Usiluje totiž pouze o zprostředkování vědomostí, nikoliv o budování strukturální změny ani
o rozvoj kognitivních funkcí nebo samostatnějšího učení (Lebeer, 2006 a).
Aby mohly být interakce učitele s žáky označeny jako zkušenost zprostředkovaného
učení, je nezbytné, aby splňovaly alespoň tři základní parametry: zprostředkování záměru
a vzájemnosti, zprostředkování přesahu a zprostředkování významu.
Souhrnně můžeme zjednodušeně konstatovat, že rozdíl mezi interakcí rodič/učitel a dítě,
která zahrnuje principy MLE, a naopak interakcí, která principy MLE nezahrnuje, je obdobný
jako v případě srovnání přístupů ke vzdělávání zaměřeného na obsah učení a proces učení (viz
druhá kapitola této práce). Aby mohla být zprostředkující interakce záměrnou součástí školní
praxe, je nutnou podmínkou, aby se škola řídila principy kognitivního vzdělávání, tedy
přístupu ke vzdělávání zaměřeného na proces učení.

4.6.2 Výzkumy zaměřené na zprostředkování rodiči nebo vrstevníky
Využitím MLE rodiči nebo vrstevníky se v řadě svých výzkumů věnuje Tzuriel. V této
podkapitole představíme některé z nich a popíšeme, jak Tzuriel výskyt MLE v těchto
interakcích mapuje.
Ve svých studiích zaměřených na dyadickou interakci matky s dítětem (nebo na
interakci dětí se svými vrstevníky nebo sourozenci) Tzuriel (2013) využívá natáčení na
kameru. Zaznamenává volnou hru i strukturované situace, kdy matka dostane zadání dvou
úkolů, jejichž řešení má dítě naučit. Vše později analyzuje prostřednictvím Kleinovy metody
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Pozorování zprostředkované interakce (Observation of mediated interaction). Tuto metodu
využívá zaškolený pozorovatel ke kódování parametrů MLE ve sledované interakci. Výhodou
je, že si může zvolit jeden nebo více parametrů, které mapuje. Pozorovatel kóduje například
jako zprostředkování přesahu všechny takové situace, kdy se rodič pokusí zobecnit nějaké
pravidlo, navrhnout pojem nebo princip, který přesahuje konkrétní situaci. Nebere přitom
v úvahu konkrétní obsah, kterému se interakce věnuje. Obdobně mapovala autorka této práce
interakci ve třídě ve výzkumné části své diplomové práce (Janoušková, 2011).
V řadě studií, které ověřovaly účinnost MLE byla využitá analýza dat prostřednictvím
Strukturálního porovnávacího modelování (Structural equation modeling). Ve výzkumech,
které se zaměřují na ověřování MLE se často objevují akumulované různé proměnné, které
ovlivňují výsledky výzkumu, a není snadné s nimi zacházet odděleně (Tzuriel, 2013).
Holistický přístup využívající Strukturální porovnávacího modelování přispívá k porozumění
datům jako koncepčnímu celku spíše než souhrnu oddělených analýz.
Tzuriel (2013) prezentuje prostřednictvím tohoto zpracování dat souhrnná data
z dvanácti výzkumů. Jak už jsme uvedli výše, jako nejzajímavější zjištění prezentuje fakt, že
výsledky devíti z dvanácti studií zaměřených na interakci mezi rodičem a dítětem poukazují
na to, že zprostředkování přesahu je nejúčinnějším parametrem, na základě kterého lze
u jedince předvídat kognitivní modifikovatelnost.
Ve školní praxi může být tento poznatek aplikovaný tak, že učitel bude klást větší
důraz na zprostředkování přesahu. Toho může docílit například zobecňováním naučených
postupů a zprostředkování vytváření pravidel a principů použitelných v jiném kontextu. Dále
se ve výuce může více zaměřit na zprostředkování využití nově naučených poznatků
v každodenním životě žáků. Důležité přitom je, že by se nemělo jednat o výčet možností
využití, který žákům prezentuje učitel. V souladu s MLE by jim měl umožnit, aby se nové
příležitosti pro uplatnění získaných znalostí a dovedností naučili vyhledávat sami.
Nyní se budeme krátce věnovat tématu zprostředkování vrstevníky. Příkladem využití
zprostředkování vrstevníky ve školní praxi je program Peer Mediation for Young Children
(PMYC, Vrstevnické zprostředkování pro malé děti). Jedná se o relativně nový výukový
model, na němž se podílejí vrstevníci (Tzuriel, 2015). Vychází z Vygotského teorie zóny
nejbližšího vývoje a Feuersteinovy teorie zkušenosti zprostředkovaného učení (Tzuriel
& Shamir, 2010).
Záměrem programu PMYC je naučit děti, jak efektivně nakládat s podněty bez ohledu
na obsah. Program má tři hlavní cíle: a) rozvoj zprostředkovaného stylu učení, b) kognitivní
modifikovatelnost učitelů, c) podpora výkonu a učebních dovedností malých dětí, jimž
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zprostředkovávají zkušenosti vrstevníci (Tzuriel, 2015). Východisko programu představuje
předpoklad, že výuka vrstevnického zprostředkování navodí lepší dovednosti zprostředkování
ze strany učitelů a zdokonalí kognitivní schopnosti dětí i učitelů (Tzuriel, 2015).
Využití programu bylo zkoumáno například ve studii Tzuriela a Shamirové (2007).
Všem zprostředkovatelům ve 3. třídě (n = 89) na konci programu administrovaný subtest
Analogie z Tzurielovy baterie Cognitive Modifiability Battery (Baterie kognitivní
modifikovatelnosti). Subtest zahrnoval pretest, intervenci i posttest, přičemž baterii
administrovali dospělí examinátoři (principům dynamické diagnostiky se budeme věnovat
dále v samostatné kapitole této práce). Skóry pretestu představovaly jednoduché indikátory
efektu programu při řešení problémů a skóry posttestu reprezentovaly tendenci
zprostředkovatelů profitovat ze zprostředkování ze strany dospělých a následně projevit
schopnost zlepšit výkon v úkolech zaměřených na analogie. Z výsledků studie vyplynulo, že
zprostředkovatelé v experimentální skupině dosáhli vyšších skórů v pretestu i posttestu než
děti z kontrolní skupiny (Tzuriel, 2015).
Výkon zprostředkovatelů byl tedy vyšší na začátku testování, ještě před samotnou
intervencí. To můžeme vysvětlit předpokladem, že roli vrstevnických zprostředkovatelů na
sebe vzali studenti, kteří již měli vyšší úroveň kognitivních schopností než jejich spolužáci.
Výkon těchto zprostředkovatelů byl však oproti kontrolní skupině vyšší i ve fázi posttestu,
tedy po té, co obě skupiny obdržely adekvátní intervenci. Znamená to, že výkon se
u experimentální skupiny zlepšil více než u kontrolní. Podle Tzuriela (2015) tyto výsledky
dynamické diagnostiky jasně poukazují na to, že zprostředkovatelé v experimentální skupině
zvnitřnili principy zprostředkování a naučili se, jak profitovat ze zprostředkování v různých
kontextech.
V této podkapitole jsme poukázali na možnost využití MLE rodiči a vrstevníky.
V České republice je metodika MLE využívána doposud především učiteli, psychology
a jinými poradenskými pracovníky. Program Peer Mediation for Young Children tak může
být pro školy inspirací pro rozšíření využití Feuersteinovy metody.

4.7 Shrnutí kapitoly
Tato kapitola věnující se zkušenosti zprostředkovaného učení je zásadní a nejvíce
obsáhlou v rámci teoretické části předkládané práce. Snažili jsme se v ní přiblížit, jakým
způsobem lze využít zkušenost zprostředkovaného učení ve školní praxi.
Učitel nemusí žáky pouze instruovat a říkat jim, co mají dělat a co nikoliv. Je nutné,
aby je citlivě vedl a doprovázel na jejich cestě za poznáním. Lebeer (2006b) přirovnává
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základní kognitivní funkce k cihlám, ze kterých se stavějí vyšší kognitivní funkce jedince.
A MLE nás podle něj učí, jak je máme stavět. Nazývá tento proces „umění kognitivního
vedení“. A protože je podobný umění, potřebujeme k tomu, abychom mohli žáky takto
rozvíjet, nejen dovednosti, ale také zkušenosti, lásku, nadšení, motivaci a tvořivost (Lebeer,
2006 b).
Z učitele se díky aplikaci MLE může stát profesionální a autentický průvodce žáků
namísto toho, aby pouze předával učivo (Tebar Belmonte, 2015). Jako důsledek začlenění
teorií SCM a MLE do školní praxe se u učitelů často navíc dostavuje nadšení z toho, jak
mohou efektivně napomoci žákům k rozvoji jejich potenciálu (Tebar Belmonte, 2015).
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5. INSTRUMENTÁLNÍ OBOHACENÍ
V této kapitole se zaměříme na intervenční program nazvaný Instrumentální obohacení
(The Feuerstein Instrumental Enrichment – FIE). Feuerstein (Feuerstein, Feuerstein, Falik
& Rand, 2006, s. 99) uvádí, že „zdrojem síly programu instrumentálního obohacení je jeho
teoretická základna: jedná se o aplikaci teorie strukturální kognitivní modifikovatelnosti
a zkušenosti zprostředkovaného učení.“ Tento program také popisuje jako „způsob, kterým
se jedinci stávají výkonnějšími v učebním procesu, ve zkušenostech denního života i ve
školním prostředí (…)“ (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2006, s. 8).
Pojem „instrumentální“ poukazuje na to, že se jedná o proces, který se vztahuje
ke speciálně navrženým nástrojům - instrumentům (Feuerstein, Feuerstein & Falik, 2010).
Tyto instrumenty (v praxi se jedná o sešity se sériemi úkolů, které žák tužkou vyplňuje) jsou
zaměřeny na rozvoj mentálních operací.
Úkoly v programu mají víceméně abstraktní charakter a žáci nemusejí mít předchozí
znalosti, aby je mohli vyřešit, což umožňuje využití FIE také v mezikulturním prostředí
(Lebeer, 2006). Úkoly v programu Instrumentálního obohacení zároveň nejsou doplněny
o správná řešení. Učitelé (či další dospělé osoby vyškolené v práci s instrumenty) tak mají
žákům zprostředkovat myšlenkový proces, který umožňuje řešení těchto úkolů v rámci
instrumentů. Instrumenty jsou navrženy tak, aby žákům pomáhaly osvojovat si strategie
a pracovní návyky využitelné i při řešení dalších úkolů. Navíc se mohou naučit aplikovat
obecná pravidla a principy v různých situacích každodenního života (Lebeer, 2006).
V této kapitole se nejprve zaměříme na představení hlavních cílů programu FIE. Dále
se budeme zabývat jeho vlastnostmi a využitím. V závěru této kapitoly se věnujeme přiblížení
základní sady nástrojů FIE a výzkumným studiím.

5.1 Cíle Instrumentálního obohacení
Hlavním cílem FIE je zvýšit schopnost lidského organismu, aby se stal
modifikovatelným pomocí přímého vystavení podnětům a zkušenostem, formálními
a neformálními příležitostmi k učení (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2014).
Jinak řečeno, aby žák mohl těžit z jakékoliv učební situace, musí být schopen učit se
ze zkušeností bez ohledu na to, jestli jsou vytvořeny s účelem rozvinout jeho myšlení nebo se
jedná o situace, kterým je vystaven každodenně (Feuerstein, Feuerstein & Falik, 2010).
Důležité přitom je, že každý jedinec má odlišnou úroveň modifikovatelnosti. Program FIE tak
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lze proto využít i u lidí, kteří nadstandardně zvládají své úkoly, ale mohou se díky němu dále
rozvíjet tak, aby byli schopní lépe reagovat na změny, se kterými se setkávají (např. manažeři
a pracovníci technologických firem) (Feuerstein, Feuerstein & Falik, 2010).
K dosažení hlavního cíle programu FIE, zvýšení modifikovatelnosti jedince, slouží
šest dílčích cílů, které souhrnně zobrazuje následující tabulka. Postupně dílčí cíle v této
podkapitole představíme.
Tabulka č. 2: Dílčí cíle programu Instrumentální obohacení
Dílčí cíle Feuersteinova Instrumentálního obohacení:
1) Náprava deficitních kognitivních funkcí
2) Předání systému základních pojmů a základních myšlenkových operací
3) Podněcování vnitřní motivace prostřednictvím rozvíjení návyků
4) Vytvoření vnitřní motivace ke splnění úkolu
5) Vyvolání reflektivního a pronikavého procesu myšlení
6) Změna role žáka z pasivního příjemce reprodukujícího informace v aktivního
původce nových informací

5.1.1 Náprava deficitních kognitivních funkcí
Nejpřednější dílčí cíl FIE je nutnost nápravy deficitních kognitivních funkcí
(Feuerstein, Feuerstein & Falik, 2010). Zprostředkovatel se zaměřuje na takové deficitní
funkce, které jsou u jedince odpovědné za omezené schopnosti modifikovat se a učit
(Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2014). Takové funkce lze identifikovat v průběhu
dynamického vyšetření (konkrétně prostřednictvím nástroje Learning Propensity Assessment
Device – LPAD, o kterém bude pojednáno dále v samostatné kapitole). Druhou možností
jejich odhalení je prostřednictvím úvodních odpovědí žáka na úkoly v instrumentech FIE.
Zprostředkovatel musí rozlišit, v jakých fázích mentální činnosti vyžadují deficitní
funkce nápravu: zda v inputu, elaboraci a/nebo v outputu (Feuerstein, Feuerstein, Falik
& Rand, 2014). Detailněji jsme se deficitním kognitivním funkcím věnovali výše v kapitole
3.3.1, a proto nyní jen shrneme, že jejich nápravou může u jedince dojít ke změně struktury
kognitivního chování, jeho postojů i motivace.
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Naplnění tohoto cíle klade vysoké nároky na zprostředkovatele. Musí dokázat
identifikovat, jaké kognitivní funkce jsou u žáka deficitní, a prostřednictvím FIE a MLE je
systematicky rozvíjet. Pro zprostředkovatele (např. učitele) může být cenným zdrojem
informací o žákovi analýza jeho chyb. Jestliže působí ve škole fungující v souladu s principy
vzdělávání zaměřeného na proces, pravděpodobně se bude cíleně žáka dotazovat a zjišťovat,
v které fázi úkolu a z jakého důvodu chyba vznikla.
Ve školní praxi se naproti tomu setkáváme s případy, kdy žáci nemají možnost
rozebrat své chyby a učit se z nich. Například učitel neumožní žákům (ani rodičům)
nahlédnout do opravených písemných prací. Žáci tak přicházejí o možnost si své chyby
detailně projít a pochopit je, což znemožňuje efektivitu učení. Také učitelé takto ztrácejí
možnost analyzovat, kde chyba žáka vznikla a jaký má důvod, což znesnadňuje její nápravu.
Jak jsme uvedli výše v kapitole o deficitních kognitivních funkcích, chyba může vzniknout ve
všech třech fázích mentální činnosti (vstup, zpracování, výstup). Proto je velmi důležité, aby
učitel společně se žákem zjistili, v jaké fázi a proč chyba nebo chybné chování vznikly (jestli
se jedná např. o nesprávné přečtení zadání a zbrklost, neporozumění konkrétním pojmům,
neznalost určité strategie pro řešení problému apod.).

5.5.2 Předání nebo zlepšení
myšlenkových operací

systému

základních

pojmů

a základních

V souladu s přístupem ke vzdělávání zaměřeném na proces učení se tento dílčí cíl
zaměřuje na proces, strategie, způsoby myšlení, které mohou být využité mimo kontext FIE
(Lebeer, 2006). Není tedy důležité, jaký je konkrétní obsah daného úkolu, ale jaké pojmy
a myšlenkové operace jsou nezbytné k jeho vyřešení.
V instrumentech se žák setkává se základními pojmy, jako jsou čtverec, trojúhelník,
střed, předtím, potom, stejný, podobný, různý apod. (Feuerstein, Feuerstein & Falik, 2010).
Znalost těchto pojmů je podmínkou, na základě které může žák zobecňovat a učit se. Také
myšlenkové operace jako analogie, porovnávání, hypotetické myšlení a další musí být
součástí kognitivního repertoáru jedince.
Tohoto cíle dosahuje zprostředkovatel především aktivní intervencí, kdy se žákovi
snaží předat pojmy a myšlenkové operace, které jsou nezbytné pro vyřešení zadaného úkolu
v rámci FIE (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2014).
Když autorka této práce absolvovala kurz zaměřený na FIE – Standard, uvědomila si,
jak nejsme zvyklí definovat pojmy a myšlenkové operace, které v každodenním životě
používáme. Například když jsme se v kurzu zaměřovali na proces porovnávání, bylo nesmírně
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užitečné si uvědomit, jaký je detailní postup, kterým při něm procházíme (popsání
sledovaných možností, stanovení kritérií výběru, rozhodování apod.).
Pro naplnění tohoto cíle je zásadní, aby zprostředkovatelé přemýšleli o svém vlastním
myšlení a zprostředkovali dětem, co určité pojmy znamenají, jak je používáme, jak s nimi
zacházíme, jaké dílčí úkony vykonáváme, respektive jaké myšlenkové operace provádíme,
když řešíme určitý problém. K tomu učitelům nestačí odborná znalost vyučovaného předmětu
a didaktické dovednosti. Učitelé by k dosažení tohoto cíle ve školní praxi měli projít
systematickým výcvikem, který je v souladu s kognitivním přístupem ke vzdělávání.
Předání systému základních pojmů a základních myšlenkových operací může velmi
pomoci začlenění žáků, kteří pocházejí z nepodnětného rodinného prostředí. Autorka této
práce se nedávno setkala s pochybnostmi u učitele, který se ptal, jestli bude žák pocházející
z takovéhoto prostředí schopen z kognitivního přístupu ke vzdělávání (z konkrétní metody)
něco těžit a rozvíjet se. Jestli by nebylo lepší, aby chodil do „normální“ školy, naučil se něco
nazpaměť a školu s průměrnými nebo podprůměrnými známkami absolvoval. Uveďme
několik argumentů, které mohou tyto pochyby ohledně prospěšnosti využití kognitivního
přístupu ve školní praxi vyvrátit.
Kognitivní přístup rozvíjí u žáků strategie, jak řešit různé problémy. Oproti tomu
tradičně zaměřená škola vede žáky k memorování seznamů informací, které pak v běžném
životě neumí použít. Pro každého žáka je tak v rámci kognitivního přístupu výhodné
připravovat se na rozmanité životní situace a komplexní problémy, které ho mohou v životě
potkat. Navíc když se sami zaměříme na to, co umíme, mnohdy dojdeme k závěru, že dobře
ovládáme právě to, co jsme zpracovali kognitivně, čemu rozumíme, u čeho známe souvislosti.
Proto jsme také většinu školního učiva zapomněli.
Další výhodou využití kognitivního přístupu ve školní praxi je podpora vzájemného
sdílení procesu učení mezi žáky. Žáci se mohou navzájem obohacovat v tom, jakým
způsobem přemýšlejí, jak přistupují k danému problému, jaké strategie řešení volí apod. To
vede k rozvoji kognitivních schopností nejen u žáků z nepodnětného prostředí, ale u žáků
v rámci celé třídy.
Když se zaměříme úzce na přínos naplnění tohoto dílčího cíle FIE, tak můžeme
poukázat na to, že žák je pak schopen samostatně prostřednictvím zprostředkovaných systémů
pojmů a myšlenkových operací uchopovat realitu kolem sebe. Například díky tomu, že
dokáže zařazovat vnímané podněty do určitých kategorií, se může ve svém okolí lépe
orientovat.
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Důležité také je, že v souladu s teorií strukturální kognitivní modifikovatelnosti mění
kognitivní přístup ke vzdělávání celý systém přemýšlení žáka a umožňuje mu další rozvoj.
Tradiční školní memorování toto nezaručuje.

5.5.3 Podněcování vnitřní motivace prostřednictvím rozvíjení návyků
Věnujme se nejprve krátce tématu rozvíjení návyků. Jestliže dítě trénuje gymnastiku
jednou za tři měsíce, nenavykne si pravidelně cvičit. Návyk trénovat se rozvine, když bude
cvičit např. třikrát týdně a začne vnímat pozitivní účinky pohybu a tréninku. Návyk se tedy
vytváří opakováním.
Tento princip využívá také program FIE, přičemž se zaměřuje na rozvíjení návyků
v myšlení (Feuerstein, Feuerstein & Falik, 2010). V programu FIE se opakují úkoly, které
mají stejný základní princip, ale systematicky se mění jejich struktura (Feuerstein, Feuerstein,
Falik & Rand, 2014). Žák tak řeší úkol několikrát po sobě, ale nikdy ne přesně to samé
cvičení. Úkol si vždy zachovává jeden nebo dva základní parametry stejné, ale mění ostatní
parametry (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2014). Ke změně dochází často v obsahu
úlohy, ale myšlenkové procesy, které jsou nutné pro její zvládnutí, zůstávají stejné. Tímto
způsobem v žákovi buduje zprostředkovatel za pomoci FIE návyk využívat konkrétní
myšlenkové operace (Feuerstein, Feuerstein & Falik, 2010). Zásadní je, aby si žák zvykl
spontánně naučené strategie využívat a vyhledávat nové informace i mimo školní výuku či
lekce v programu FIE.
Pro naplnění tohoto dílčího cíle je také důležité, aby se žák učil přemýšlet a plnit
úkoly, aniž by potřeboval ocenění, pokyny, instrukce ani jiné vnější zdroje motivace. Při
postupujícím nácviku FIE si vytváří vhodné návyky myšlení, které zvyšují jeho vnitřní
motivaci pro řešení problémů běžného života (Lebeer, 2006).
Podpora vnitřní motivace žáka úzce souvisí s kognitivním přístupem ke vzdělávání,
který se snaží o to, aby žák měl chuť poznávat svět kolem sebe a učit se nové věci z vlastního
popudu. Nováčková (2006) v této souvislosti upozorňuje na to, že vnitřní motivaci pro učení
může u žáků pomoci vytvořit například situace, kdy se mohou podílet na rozhodování o tom,
jakým způsobem se budou dané učivo ve školní třídě učit.
Rozvoji vnitřní motivace také napomáhají všechny tři základní parametry MLE.
Jestliže totiž žák rozumí tomu, proč si osvojuje konkrétní učební látku, kde může získané
poznatky využít a co mu to přinese, je větší šance, že bude sám usilovat o její osvojení.
Pravděpodobně si pak i sám bude vyhledávat a osvojovat další informace, tedy rozvíjet svou
vnitřní motivaci k učení.
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5.5.4 Vyvolání reflektivního a pronikavého procesu myšlení
V dnešním světě, kdy se děti i dospívající denně setkávají s obrovským množstvím
podnětů a čím dál více se pohybují v online světě svých mobilních telefonů a počítačů, je
tento dílčí cíl FIE naprosto zásadní. Snahou FIE je totiž ukázat žákovi, že se může zaměřit
dovnitř sebe, ne pouze na vnější podněty (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2006).
V tomto zaměření se může žák zamýšlet nad tím, jakým způsobem se na daný úkol připravit,
co je třeba předem zvážit, jaký zvolí postup a proč, apod.
Tento dílčí cíl úzce souvisí se systémem práce v rámci celého programu FIE. Při práci
s instrumentem ve FIE se tak zprostředkovatel cíleně zabývá tím, aby se žáci pokusili popsat,
co potřebují pro řešení konkrétního úkolu, aby zkusili předem odhadnout, jaké chyby mohou
v jeho průběhu udělat a jak se jim vyvarovat. Po skončení úkolu se žáci zaměřují na reflexi
toho, co jim nejvíce v řešení pomohlo a proč vznikly případné chyby. Lebeer (2006) v této
souvislosti uvádí příklady otázek, které si žáci při promýšlení úkolů mohou ptát: „Jak spolu
věci souvisejí?“, „Jak je to možné?“, „Co zvládnu udělat?“.
Souhrnně lze konstatovat, že reflektivní proces myšlení jedinci umožňuje, aby se mohl
zabývat sám sebou a nebyl pouze závislý na vnějších podnětech (Feuerstein, Feuerstein, Falik
& Rand, 2014). To vnímá Feuerstein a jeho tým jako zásadní také u žáků s různými
poruchami chování či jinými speciálními vzdělávacími potřebami (Feuerstein, Feuerstein,
Falik & Rand, 2006). Uvádějí příklad kulturně deprivovaných adolescentů, u kterých zřídka
pozoroval sklon k introspekci, kdy je jedinec sám sobě předmětem pozorování a studia. Místo
toho se častěji zaměřují na vnější podněty, které jsou pro ně snadno dosažitelné, než aby se
snažili vytvořit si vhodné podmínky (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2014).
Pronikavé neboli hloubavé myšlení je úzce spjato se schopností jedince oddálit svou
odpověď, aby si mohl informace nejprve uspořádat a připravit si vyjádření s ohledem na
zvážení různých faktorů důležitých pro nejvhodnější řešení (Feuerstein, Feuerstein, Falik
& Rand, 2006). Autorka této práce měla možnost u některých žáků, s nimiž s instrumenty
z programu FIE pracovala, zažít jejich velký posun právě v oblasti přípravy na daný úkol.
Pokud se totiž žák naučí nejprve několikrát přečíst zadání úkolu, shromáždit potřebné
informace a vybrat strategii k jeho řešení, značně tím může eliminovat svůj neúspěch
způsobený špatným pochopení úkolu, přehlédnutím podstatné informace apod.
Navíc tato dovednost je použitelná v běžném či pracovním životě. Například ve
velkých korporacích se pracovníci často zaměřují na co nejrychlejší řešení vzniklého
problému, aniž by dostatečně poznali kontext. Řada externích odborných konzultantů, kteří
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jim pomáhají, se oproti tomu nejprve koncentruje na to, aby daný problém detailně poznali,
a poté navrhují řešení. Profitují tak ze způsobu myšlení, který je výsledkem naplnění tohoto
dílčího cíle FIE. K důkladné analýze podnikatelského plánu slouží ve firemním prostředí
nástroje jako tzv. plátno byznys modelu (Business Model Canvas) nebo metodika Lean
Startup (Ries, 2015).
Tento přístup k problému je v kognitivní psychologii označen jako jeden z rozdílů
mezi nováčky a experty. Tématu rozdílu v přemýšlení a řešení problémů u začátečníků
a zkušených expertů se věnoval např. Sternberg (2009). Poukázal na to, že zatímco nováčci se
rychle přesunují do fáze řešení problému, experti déle zvažují různé aspekty problému (jeho
význam, své dosavadní znalosti o problému, souvislosti) a následně plánují řešení problému.
Při srovnání těchto přístupů se ukazuje, že experti řeší problém rychleji a efektivněji
(Sternberg, 2009).
Dalšími rozdíly, které se mezi začátečníky a odborníky v řešení problému objevují, je
podle Sternberga (2009) skutečnost, že odborníci mají lépe zorganizované informace, což jim
umožňuje je lépe využívat. Upozorňuje na to, že odborníci mají zautomatizované pořadí
kroků v rámci strategie řešení problému a pečlivě monitorují vlastní strategie a procesy řešení
problému.
Když si je učitel těchto rozdílů v řešení problémků vědom, může žákům pomoci dostat
se z pozice nováčka do pozice znalce (Krejčová, 2013). Pro řešení problémů jsou samozřejmě
nepostradatelné znalosti a zkušenosti, které si nováček musí nejprve osvojit. Kromě nich však
hrají podstatnou úlohu způsoby přemýšlení, které mohou učitelé začít u žáků rozvíjet ihned
při jejich seznamování s novou vědní oblastí (Krejčová, 2013).

5.5.5 Vytvoření vnitřní motivace ke splnění úkolu
Vnitřní motivace má z hlediska plnění úkolu dvě hlavní složky: radost a potěšení
z úkolu jako takového a sociální význam úspěchu ve vyřešení úkolu, který je důležité pro
osobu, jež ho zadala (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2014).
Prostřednictvím FIE žák získává vnitřní odměnu, protože zjišťuje, že dokáže úkol
vyřešit i bez pomoci druhých (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2006). FIE může
překonat nedostatek motivace způsobený dlouhodobými neúspěchy ve školní práci, protože
nabízí úkoly, které eliminují neúspěch. Napomáhá k tomu také to, že zprostředkovatel žákovi
předává pojmy a myšlenkové operace nezbytné pro řešení úlohy. Je jeho zásadním úkolem,
aby zprostředkoval úkol takovým způsobem, aby žák měl motivaci ho řešit a zároveň byl
schopen ho zvládnout. Zprostředkovatel žáka neznámkuje ani nezkouší.
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Žákovi by během vypracovávání jednotlivých úkolů FIE měla být zprostředkováno
uvědomění, že je možné se stále rozvíjet a zdokonalovat novými druhy úkolů (Feuerstein,
Feuerstein, Falik & Rand, 2014).
Ve spojitosti s tímto cílem bychom chtěli stručně upozornit na problematičnost
známkování, kterým jsou žáci na většině škol hodnoceni. V standardní škole zaměřené na
obsah často nejsou vytvořeny podmínky pro vnitřní motivaci žáků, která vychází ze
samotného učení a řešení úkolů. Proto používají nástroje vnější motivace, jako právě
známkování, jehož prostřednictvím jsou žáci srovnáváni mezi sebou. Problémem je, že
„známkováním bereme učení jeho vlastní smysl, tj. vědomé, z vnitřní potřeby motivované
osvojování informací a dovedností. Učení se tak degraduje na prostředek ke sběru dobrých
známek či vyhnutí se známkám špatným“ (Nováčková, 2006, s. 10).
Srovnávání dětí formou různých žebříčků a známek tak vede k sociálnímu tlaku na
jejich výkon a podporuje vnější motivaci k učení. Řada žáků si pak tento tlak interpretuje tak,
že to nejpodstatnější na škole je to, jaké známky domů přinesou (nikoliv např. kde mohou
znalosti využít). (Jak jsme uvedli výše v kapitole zaměřené na srovnání dvou základních
přístupů ke vzdělávání, pro žáky má z hlediska učení a poznávání jejich výkonu mnohem
vyšší hodnotu, pokud je místo známkování učíme sebehodnocení.).
Zprostředkovatel (učitel, psycholog, rodič či jiný dospělý) může žákovi pomoci posílit
vnitřní motivaci k učení, k řešení úkolů a problémových úloh také prostřednictvím toho, že
v interakci využívá všechny základní parametry MLE.

5.5.6 Změna role žáka z pasivního příjemce reprodukujícího informace
v aktivního původce nových informací
Šestým, posledním dílčím cílem programu FIE je změnit způsob pohledu jedince na
sebe sama (Lebeer, 2006). Jedná se o přeměnu žáka, který pasivně přijímá a opakuje
informace, v takového žáka, který informace aktivně vytváří (Feuerstein, Feuerstein, Falik
& Rand, 2014). V tomto procesu přeměny hraje zásadní roli právě to, jak žák sám sebe vnímá.
Sociálně a kulturně deprivovaní jedinci s nízkými výkony nahlíží sebe sama jako příjemce
informací a nedokážou nové informace vytvářet (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2014).
Tento postoj se stává sebenaplňujícím proroctvím a omezuje jejich ochotu a chuť pracovat
s přijímanými informacemi aktivně a nikoliv je pouze bez jejich pochopení opakovat. Každý
učitel se pravděpodobně setkal s žákem, který rezignoval na snahu danou problematiku
pochopit a místo toho se snažil požadované informace nebo dovednosti pouze memorovat.
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Úkolem zprostředkovatele v souladu s tímto cílem je měnit sebeobraz žáka a například
prostřednictvím strukturované zpětné vazby a zprostředkování sebehodnocení mu umožnit
nahlédnout jeho pokrok. Jedině tak si může být žák vědom toho, jaké informace a dovednosti
mu pomohly úkol zvládnout, jaké nové si případně osvojil a co může využít i v jiných
situacích a kontextech.
Téma pasivního přijímání informací je často diskutovaným z hlediska účinnosti
frontální výuky, kdy učitel jednostranně vykládá učební látku a úkolem žáků je ji pouze
reprodukovat v testové situaci. V souladu s tímto dílčím cílem FIE by naopak učitel měl
umožnit žákům být aktivními činiteli výuky, přinášet a vytvářet nové informace a navzájem
se od sebe učit.

5.2 Vlastnosti materiálů v Instrumentálním obohacení
FIE představuje nejznámější součást Feuersteinova díla. Je však nutné zdůraznit, že
materiály, které jsou základem pro intervenční program FIE, vznikaly na základě několika
desítek let klinické praxe Feuersteina a jeho kolegů (Feuerstein, Feuerstein & Falik, 2010).
Stavějí nejen na praktických zkušenostech, ale zároveň na základních kamenech
Feuersteinovy teorie: na teoriích strukturální kognitivní modifikovatelnosti, zkušenosti
zprostředkovaného učení, deficitních kognitivních funkcích a analýze úkolu podle kognitivní
mapy (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2014).
V této podkapitole popíšeme tři základní vlastnosti, které splňují materiály programu
FIE. Spolu s dílčími cíli FIE jsou jeho charakteristiky základem pro porozumění tomuto
programu.

5.2.1 Strukturální povaha instrumentů
Program FIE se skládá z jednotek neboli instrumentů, přičemž každý z nich se
zaměřuje na různé kognitivní dovednosti, jako jsou analytické vnímání, prostorová orientace,
porovnávání, kategorizace atd. (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2014). V praxi se jedná
o sady úkolů na papírech velikosti A4, k jejichž řešení je potřeba pouze obyčejná tužka
a guma. Jednotlivé papíry nejsou svázané do sešitu, ale je možné použít jeden list z
instrumentu a věnovat se pouze jemu.
Každý z instrumentů je konstruován tak, aby vedl k dosažení všech šesti dílčích cílů
FIE. K tomu napomáhá také struktura instrumentů, která se projevuje v postupném pořadí
úkolů, u kterých se zvyšuje jejich obtížnost a složitost (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand,
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2006). Úkoly tak postupně obsahují systematické obměny, aby si žák natrénoval dané
myšlenkové procesy na různých typech úkolů.
Každý instrument je takto vytvořen, což má zprostředkovateli usnadnit výběr
nejvhodnějších instrumentů nebo jejich částí s ohledem na potřebu rozvíjet konkrétní
kognitivní procesy. Pro volbu instrumentu slouží nástroj pro diagnostiku učebního potenciálu
(Learning Potential Assessment Device – LPAD), o kterém se detailněji zmíníme dále v této
práci v kapitole věnované dynamické diagnostice.
Díky strukturální povaze instrumentů se žáci mohou snadněji naučit posuzovat sami
sebe v oblasti využívání kognitivních funkcí (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2014)
(jak jsme uvedli výše v práci, jedná se o tzv. metakognici). Schopnost posoudit sama sebe je
součástí seberegulace, která se podle Lebeera (2006) vztahuje také k sebepojetí, sebeřízení
a učení sebe sama. Seberegulaci vnímá jako předpoklad pro:
1) volbu strategií pro zvládnutí zadaného úkolu,
2) uvědomění si vlastních slabých a silných kognitivních stránek,
3) sledování míry angažovanosti jedince při zvládání úkolu,
4) hodnocení efektivity řešení úkolu.
Feuerstein v této souvislosti upozorňuje na to, že i když žáci zvládají úkol v instrumentu
splnit ještě před intervencí zprostředkovatele, může pro ně mít program FIE značný přínos
právě v oblasti sebeposouzení, např. v identifikování svých slabých a silných kognitivních
stránek (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2014).

5.2.2 Instrumentální charakter materiálů
Pojem „instrumentální“ v názvu FIE poukazuje na to, že se jedná o proces, který se
vztahuje ke speciálně navrženým nástrojům - instrumentům (Feuerstein, Feuerstein & Falik,
2010).
Instrumenty jsou v programu FIE vnímány pouze jako nástroje nebo prostředky
k tomu, aby žáci dosáhli kognitivního rozvoje (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2006).
Není tedy tak důležité, aby dané úkoly vyřešili, ale především to, jak k řešení dospěli a jaké
mentální operace si při tom osvojili. Jedná se v souladu s přístupem ke vzdělávání zaměřeným
na proces právě o posun od preferování výkonu k vyzdvižení důležitosti procesu myšlení
a řešení úkolů.
Na zprostředkovatele jsou proto kladeny nároky z hlediska didaktického předání
instrumentu, protože je podstatné, jakým způsobem jej předává: např. jak si lekci připravil,
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jakým způsobem probíhá interakce mezi učitelem a žákem a jak na konci lekce hodnotí, čeho
žák dosáhl (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2014).
V souladu s touto vlastností materiálů FIE přistupuje zprostředkovatel také ke
konkrétním chybám, které se v průběhu programu objeví. Vnímá je tedy spíše jako zdroj
informace o tom, kde konkrétně je třeba udělat nápravu a jak chybě příště předejít. Analýzu
chyby může zprostředkovatel provést v souladu s jednotlivými oblastmi kognitivní mapy.

5.2.3 Nezávislost instrumentů na obsahu
Třetí významnou vlastností instrumentů v programu FIE je jejich nezávislost na
obsahu (v anglickém jazyce se pro tuto vlastnost používá výraz „content-free“). Instrument
nemá za cíl naučit žáky určité okruhy informací nebo soubory dat, ale chce jim umožnit získat
základní předpoklady k myšlení (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2014).
Ve školním prostředí je tak možné, aby učitel využil přemostění a propojil jednotlivé
úkoly FIE a mentální operace, na jejichž rozvoj cílí, s učební látkou v různých školních
předmětech. Z hlediska školní praxe považujeme tuto vlastnost intervenčního programu FIE
za velkou výhodu oproti jiným programům, které zároveň předkládají specifický obsah, který
si musí žáci osvojit.
Z hlediska poradenské praxe je nezávislost instrumentů na obsahu také přínosná,
protože žáci, kteří opakovaně selhávají při řešení úkolů ve škole, vnímají pozitivně
skutečnost, že se instrumenty netýkají konkrétního učiva.
Tato vlastnost instrumentů navíc umožňuje jejich použití napříč různými kulturami
a je jedním z důvodů, proč se program FIE mohl celosvětově rozšířit bez nutnosti jeho úpravy
a adaptace na specifické kulturní prostředí.
Souhrnně můžeme konstatovat, že dokonalé zvládnutí úkolů v programu FIE
nepředpokládá memorování nebo pouhé opakování naučených dovedností. Výsledkem dobře
zvládnutého úkolu je naopak naučení se a pochopení pravidel, principů nebo strategií, které
vyjadřují podstatu řešení úkolu (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2014).

5.3 Využití Instrumentálního obohacení a výcvik učitelů
V této podkapitole stručně představíme, jakým způsobem a v jakých oblastech se
program FIE využívá, a upozorníme na důležitost a význam vhodného odborného tréninku
pro zprostředkovatele. Zabývat se budeme také charakterizováním průběhu lekce FIE
a doporučeními o frekvenci využití intervenčního programu FIE.
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Jak vyplývá z výše uvedených vlastností materiálů FIE, program je přístupný pro
širokou škálu populace z hlediska úrovně, věku i kognitivních schopností (Lebeer, 2013).
Program FIE je celosvětově využíván především učiteli, psychology, vychovateli, poradci,
sociálními pracovníky a rodiči (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2014).
Program FIE se uplatňuje u široké škály populace: může se jednat o žáky s deficitními
kognitivními funkcemi, žáky z běžné školní třídy stejně jako o nadané žáky. Nachází využití u
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (např. poruchy učení, dyslexie, kulturně odlišní
imigranti, žáci se smyslovým postižením apod.), v rámci rehabilitačních programů (např.
u osob po poranění mozku), u seniorů (pro rozvoj jejich kognitivních schopností) nebo
u pracovníků z různých odvětví a firem (např. příprava na zaměstnání, rozvoj stávajících
pracovníků a manažerů) (Kozulin, 2000).

5.3.1 Využití Instrumentálního obohacení ve školní praxi
Ve školní praxi, na kterou je tato práce zaměřena, je program využíván na školách
(učiteli, psychology a poradci), v pedagogicko-psychologických poradnách a dalších
poradenských zařízeních. Přičemž FIE umožňuje pracovat se žáky jednotlivě, v menších
skupinkách nebo s celou školní třídou najednou (Todor, 2013). Feuerstein a jeho tým preferují
práci s instrumenty ve školní třídě oproti využití programu v individuálním přístupu
(Feuerstein, Feuerstein & Falik, 2010). Je to především z toho důvodu, že ve větší skupině je
zprostředkování intenzivnější a rozmanitější a navíc žáci si zprostředkovávají sami mezi
sebou, což je obohacuje více, než kdyby program probíhal pouze mezi jedním žákem
a učitelem.
Program FIE je ve školním prostředí možné využít např. jednou týdně a pracovat
společně s celou třídou. V praxi se autorka práce setkala také s tím, že učitel vybral žáky, kteří
mají s učením problémy, a z nich udělal malou skupinku, se kterou pak zprostředkovatel
(učitel, školní psycholog, výchovný poradce) pracuje mimo čas školního vyučování. Poslední
variantou je individuální intervence u žáka formou programu FIE, která může probíhat
v rámci školního prostředí jako malá skupina žáků, nebo může žák docházet do poradenského
zařízení mimo školu.
Významnou výhodou intervenčního programu FIE je, že jeho metodiku může učitel
přenést na ostatní školní předměty a nemusí se tedy jednat pouze o intervenci izolovanou na
lekce s instrumenty FIE (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2014). Využití FIE a MLE
v každodenní výuce však klade na učitele velké nároky na přípravu, což potvrdila také
zkušenost učitelky z výzkumného projektu v rámci diplomové práce autorky této práce
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(Janoušková, 2011). Učitel si totiž musí dopředu pro každou hodinu vymyslet, jakým
způsobem tuto metodiku implementovat. S postupem času se ale může stát aplikace
základních parametrů MLE a nástrojů FIE přirozenou součástí výuky, což umožní
systematický rozvoj myšlení a poznávání u žáků. Např. učitelka z citovaného výzkumného
projektu byla velmi překvapená, co všechno jsou žáci první třídy základní školy schopní
vymyslet a vyřešit, pokud jim zprostředkovává mentální operace, kterými toho mohou
dosáhnout.
Lebeer (2006) v této souvislosti upozorňuje na to, že pokud se programu FIE na
konkrétní škole věnuje pouze jeden učitel v rámci svých hodin „výuky myšlení“, není možné
zaručit, že budou žáci principy osvojené v těchto hodinách automaticky používat i v dalších
školních předmětech. Proto doporučuje, aby výcvik FIE absolvoval celý učitelský tým
a ředitel zároveň vyčlenil v rozvrhu prostor pro supervize a další vzdělávání. Celá škola by
tak měla více přijmout přístup zaměřený na proces učení a explicitně na něm s žáky ve výuce
pracovat. Oproti tomu v běžném vzdělávacím systému učitel cítí odpovědnost za naučení
konkrétní učební látky, která je uvedena v osnovách, a není schopen využít příležitosti
obsažené v kurikulu pro výuku rozmanitých kognitivních schopností (pojmy, operace,
strategie řešení problémů apod.) (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2014).
Jak už jsme opakovaně uvedli výše, nedílnou součástí aplikace FIE je znalost
teoretického základu, na kterém tento program vznikl. Jedná se především o teorie zkušenosti
zprostředkovaného učení a strukturální kognitivní modifikovatelnosti. Proto je nezbytné, aby
učitel nebo jiný odborník nejprve absolvoval kvalitní výcvik, čemuž se věnujeme
v následující části práce.

5.3.2 Výcvik učitelů
Učitel (či jiný odborník) hraje v rámci programu FIE klíčovou úlohu, protože působí
jako zprostředkovatel. Z tohoto důvodu by neměl pouze absolvovat kvalitní trénink v aplikaci
programu Instrumentálního obohacení, ale také věřit v modifikovatelnost žáků a cítit potřebu
jim v jejím dosahování pomoci (Feuerstein, Feuerstein & Falik, 2010). V České republice
poskytují v současné době odborné kurzy zaměřené na program FIE dvě instituce: od roku
2000 Centrum Cogito a od roku 2015 Autorizované tréninkové centrum metod prof.
Feuersteina, z.ú.
Kvalitní trénink by měl obsahovat nejen praktické vyzkoušení a pochopení všech
instrumentů FIE programu, ale také předání porozumění teoretickým východiskům programu
a

aplikovaným

systémům

strukturální

kognitivní
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modifikovatelnosti
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zprostředkovaného učení; důkladné povědomí o nástrojích pro zvyšování účinnosti učebního
procesu, dále znalost deficitních kognitivních funkcí, kognitivní mapy a kritérií pro zkušenost
zprostředkovaného učení (Lebeer, 2006). Kromě toho by měl výcvik zahrnovat didaktický
trénink programu FIE, výcvik v přemostění a využití získaných schopností a výuku toho, jak
tvořit a uchovávat profil výkonů žáka (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2014).
Z uvedených kritérií kvalitního výcviku je patrné, že výcvik je náročný, a proto trvá
minimálně 160 hodin. Pro aplikování FIE do školní praxe je pak nezbytná další podpora
učitele: možnost supervize a dalšího vzdělávání, což jsme zmínili již výše v práci.
Struktura výcviku tak vhodně reaguje mj. na situaci, kdy se řada učitelů neorientuje
v tom, jaké jsou základní předpoklady kognitivního procesu (Feuerstein, Feuerstein, Falik
& Rand, 2006). Učitel často základní mentální operace nerozezná, i když je implicitně
každodenně využívá. Výcvik programu FIE mu tak může přinést orientaci ve vlastních
kognitivních procesech, což mu umožní jednotlivé mentální operace, které používal
automaticky, izolovat, pojmenovat a následně zprostředkovávat žákům (Feuerstein,
Feuerstein, Falik & Rand, 2014).
Několikrát jsme se v předchozích částech práce snažili poukázat na nutnost změny
postoje učitele k účelu vzdělávání. V kapitole věnované rozdílu mezi přístupy ke vzdělávání
zaměřenými na obsah a na proces učení jsme se zařadili Feuersteinovy teorie a jejich aplikace
do směru zaměřeného na kognitivní vzdělávání, tedy na proces učení. Aby mohl učitel (nebo
jakýkoliv jiný absolvent výcviku FIE) být úspěšným zprostředkovatelem, musí proto změnit
svůj přístup k celému procesu učení a zároveň věřit tomu, že žáci jsou schopní se kognitivně
rozvíjet, poskytne-li jim správnou intervenci. Autorka této práce se na základě vlastní
zkušenosti domnívá, že tato změna v osobním přístupu k učení je jedním ze základních
přínosů absolvování výcviku zaměřeného na program FIE. Většina z nás totiž prošla
systémem vzdělávání zaměřeným na obsah, a tak je nezbytné, abychom svůj postoj změnili.
Podle Feuersteina existuje u některých učitelů, kteří výcvik FIE absolvují, také
následující přístup k jeho metodice (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2006). Sice
přijmou a dokonale se naučí jak teorii, tak i práci s materiály programu FIE, ale jejich přístup
k žákům je pasivně akceptující a necílí na to, aby zkoumali a měnili zkušenost dětí a jejich
schopnost reagovat. Nechtějí u žáků vyvolávat rozpaky, a tak systematicky nepracují na
rozvoji jejich potenciálu z hlediska kognitivních schopností. A/nebo u žáků s nízkými výkony
podceňují jejich schopnosti a nevěří, že by mohli dosáhnout vyšší úrovně. Těmto učitelům je
nutné během výcviku zdůrazňovat didaktiku FIE, kam spadá např. osvojení široké škály témat
pro výuku dětí bez výraznějších obtíží, stejně jako pro jedince s nízkými výkony či formulace
83

otázek na základě odpovědí žáka tak, aby byly vyžity jako zdroje dalšího učení (Feuerstein,
Feuerstein, Falik & Rand, 2014).
Zajímavé dopady absolvování kurzu FIE uvádí Bublíková (2014) ve své bakalářské
práci. Sledovala šest absolventek programu, z kterých byly tři učitelky na základní škole, dvě
speciální pedagožky a poslední absolventka se zúčastnila programu z osobních důvodů.
Z rozhovorů s nimi mimo jiné vyplynulo, že jsou z práce s metodou FIE nadšené. Velkou
motivací jsou pro ně výsledky práce pozorované u dětí, které zároveň podporují jejich víru
v účinnost této metody. Práce s FIE vnímají jako přínosnou pro své žáky i pro ně samotné.
Všechny absolventky výcviku se shodly v tom, že začaly začleňovat elementární prvky
zprostředkování do svých interakcí s dětmi.
Všechny tři sledované učitelky, které kurzem FIE prošly, upozorňovaly na to, že
začaly být vnímavější ke svým žákům. Všímají si například způsobu, jakým děti přemýšlí,
a dávají jim více času na přemýšlení. Do výuky začlenily otevřené otázky a diskuze. Samy si
také začaly lépe strukturovat své vyučovací hodiny a při výkladu se více zaměřují na
zdůraznění vzájemných vztahů probíraného učiva. Žákům dávají více času na práci.
V této podkapitole jsme se snažili přiblížit vybrané konkrétní dopady absolvování
výcviku v programu FIE u učitelů. Jsme si samozřejmě vědomi toho, že aplikace FIE a MLE
ve školní výuce není jedinou možností, jak ve školní praxi podpořit kognitivní přístup ke
vzdělávání. Proto v příloze č. 1 uvádíme přehled dalších metod rozvoje kognitivních funkcí,
které se používají u dětí.

5.3.3 Průběh lekce Instrumentálního obohacení a frekvence využití programu
Klíčovou otázkou při zkoumání efektivity využití FIE pro kognitivní rozvoj je, jak
často a jak dlouho se má tento intervenční program aplikovat. Feuerstein s kolegy doporučují
rozsah dvou až čtyř hodin týdně jako minimální proto, aby byla intervence účinná (Feuerstein,
Feuerstein, Falik & Rand, 2006). V praxi se však často setkáváme s méně časově náročnou
intervencí.
Intenzitu práce lze sledovat také podle celkového počtu lekcí programu, počtu
instrumentů, s nimiž žáci pracovali, kolik dílů instrumentů bylo využito apod. (Feuerstein,
Feuerstein, Falik & Rand, 2014). V poslední části této kapitoly zaměřené na FIE se budeme
věnovat různým výzkumům, které zkoumaly vliv využití programu FIE v období několika
měsíců až několika let.
Pro ucelenější představení programu FIE uvedeme základní strukturu práce
s instrumentem. Zprostředkovatel stránku předkládá žákům odděleně, ne ve formě sešitu. To
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umožní věnování pozornosti pouze úkolům souvisejících s danou lekcí. Každá stránka
programu má daný rámec instrukcí a ten umožňuje žákům, aby si uvědomili pravidla stránky
a věnovali se způsobům řešení úkolů (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2006).
Zprostředkovatel společně se žákem věnují pozornost jednotlivým krokům, které jsou pro
řešení úkolu nezbytné (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2014). Např. se nejprve zaměří
na význam zadání, následně na možné obtíže ve vyřešení úkolu, volbu strategie pro konkrétní
úkol, kontrolu navrhovaného řešení, reflexi použitých mentálních operací apod. Tento proces
je postupně u žáka zautomatizován a díky přemostění může zprostředkované myšlenkové
operace použít i v jiných situacích a kontextech v běžném životě.
Všichni frekventanti výcviku v programu FIE musí nejprve práci s instrumenty
absolvovat sami na sobě. Mají tak možnost si vyzkoušet, jaké tipy interakcí jim při řešení
problémů nejvíce pomáhaly, jak snadno nebo naopak těžko si zvykali na strukturu práce
s instrumentem apod.
Důležité je při práci s instrumenty tuto strukturu dodržovat, protože umožňuje rozvoj
kognitivních procesů ze tří různých hledisek (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2014):
1) opakovat principy, na kterých jsou úkoly postaveny,
2) přizpůsobit se principu stálých změn úkolů prostřednictvím zevšeobecnění společných
prvků úkolu v jeho různých obměnách,
3) zvýšit úroveň výkonnosti a rychlosti v řešení známých úkolů i úkolů, které obsahují
nové prvky či nějakou změnu.
V odborných publikacích, které Feuerstein s kolegy vydali, je tématu průběhu lekcí
v rámci jednotlivých instrumentů věnováno více prostoru (např. Feuerstein, Feuerstein, Falik
& Rand, 2006). Feuerstein v nich uvádí konkrétní příklady rozhovorů zprostředkovatele
a žáka a ilustruje tak využití principů MLE při práci s každým instrumentem. Zároveň
poukazuje na konkrétní možnosti, jak v jednotlivých instrumentech rozvíjet dílčí cíle
programu FIE. Tyto oblasti jsou však nad rámec zaměření předkládané práce. Zájemcům
o větší podrobnosti proto doporučujeme citovanou odbornou literaturu nebo přímo
absolvování výcviku v programu FIE.

5.4 Instrumentální obohacení - standardní řada (FIE standard)
Feuersteinův program Instrumentálního obohacení – standard (Feuerstein Instrumental
Enrichment standard – FIE standard) se skládá z 300 stránek cvičení s použitím tužky
a papíru, rozdělených do 14 instrumentů, cvičných sešitů (Feuerstein, Feuerstein, Falik &
85

Rand, 2014). Jedna lekce trvá obvykle jednu hodinu času a při třech až pěti lekcích týdně lze
instrumenty probrat během dvou až tří let (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2014).
Program FIE standard je využíván u dětí od osmi let věku. Tuto řadu instrumentů aplikují také
v některých základních školách, které jsme zkoumali v praktické části této práce.
Jak už jsme poukázali výše, Instrumentální obohacení není zaměřeno na předávání
konkrétních informací ani nenabízí konkrétní řešení úkolů. Místo toho se věnuje jednotlivým
kognitivním funkcím a rozvoji myšlenkových operací, které řešení úkolů umožňují
(Feuerstein & Lewin-Benham, 2012).
Program FIE standard tvoří tyto instrumenty, jež se zaměřují na různé kognitivní
funkce: Uspořádání bodů, Orientace v prostoru, Porovnávání, Kategorizace, Ilustrace,
Analytické vnímání, Rodinné vztahy, Časové vztahy, Instrukce, Orientace v prostoru II,
Číselné řady, Sylogismy, Přechodné vztahy, Sestavování obrazových šablon (Leeber, 2006).
Z uvedených instrumentů má výsadní postavení Uspořádání bodů, protože je obvykle
probírán jako první (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2014). Používá se totiž také
k seznámení žáka s podstatou programu FIE standard, a proto jej Feuerstein doporučuje
využívat pomalu a intenzivně (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2006).
Kromě standardní řady FIE sestavil Feuerstein a jeho tým také program FIE basic
(Feuerstein Instrumental Enrichment - basic). Je určen především dětem mladším osmi let
a hendikepovaným jedincům, pro které se standardní verze instrumentů ukázala jako příliš
náročná (Feuerstein, Feuerstein & Falik, 2010).

5.5 Výzkumné studie zaměřené na využití Instrumentálního obohacení
a zkušenosti zprostředkovaného učení
V této podkapitole se zaměříme na představení několika výzkumů sledujících dopad
využití programu FIE u různých skupin dětí a dospívajících. Podrobnější znalost výsledků
takovýchto výzkumných studií může totiž výrazně napomoci poskytnout návod k tomu, jak
intervenční program FIE úspěšně aplikovat (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2006).
Představíme proto několik výzkumů zabývajících se využitím Instrumentálního obohacení
v České republice a v zahraničí. V rámci předkládané práce jsou uvedené výzkumy důležité
pro vytvoření designu našeho vlastního výzkumného projektu.
Souhrnné informace o historii výzkumů ověřujících účinnost FIE u různých cílových
skupin popisuje např. Feuerstein se svými kolegy (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand,
2006), Kozulin (2000) nebo Málková (2007) ve své disertační práci. My se oproti tomu
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zaměříme především na novější studie zkoumající efektivitu aplikace programu FIE ve
školním prostředí.
Ve školní praxi se výzkumné studie věnují jak na zkoumání efektu aplikace FIE do
běžné výuky, tak pro žáky s různými obtížemi: např. na žáky s nízkými školními výsledky,
dyslexií a problémy se čtením, žáky s poruchami učení, žáky z kulturně odlišného prostředí,
nadané žáky, žáky se smyslovým postižením apod. (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand,
2006). Vzhledem k zaměření vlastní výzkumné studie se budeme věnovat převážně aplikaci
v běžné výuce.
Ještě než se budeme zabývat na studie využití FIE ve školním prostředí, krátce nejprve
představíme dosud pravděpodobně nejkvalitnější metaanalýzu 41 studií efektu FIE. Dále se
věnujeme několika vybraným zahraničním výzkumům a v závěru podkapitoly představíme
výzkumné studie zabývající se využitím Instrumentálního obohacení v České republice.
Na tomto místě bychom chtěli poznamenat, že ačkoliv je program FIE rozšířen po
celém světě, řada výzkumných studií nebyla nikdy publikována v mezinárodních databázích,
ale pouze např. jako ústní příspěvek na odborných konferencích, nepublikovaná disertační
práce nebo studie nepřeložená do anglického jazyka. Proto je přístup k výsledkům výzkumů
limitovaný a některé významné výzkumné studie ze školního prostředí nemůžeme detailněji
představit.
Jedná se např. o zatím pravděpodobně nejrozsáhlejší výzkum věnující se využití FIE u
žáků v běžné škole, který je realizována ve státě Bahia v Brazílii (Tinoco Mělo & Varela,
2000). Původní studie nebyla přeložena do anglického jazyka, a proto o předběžných
výsledcích pojednává pouze Feuerstein se svým týmem (Feuerstein, Feuerstein, Falik
& Rand, 2006).
Projekt probíhá od roku 2000 a začal v 18 školách s celkem 15 580 žáky. Do roku
2006 bylo v programu FIE vyškoleno 7000 učitelů a 590 ředitelů a více než 700 000 žáků na
všech úrovních škol. Výzkumný design byl navržen ve spolupráci s Feuersteinovým
výzkumným týmem. Důležitá na celém projektu je také skutečnost, že systémovou aplikaci
programu FIE do škol podporuje ministr školství brazilského státu Bahia. Projekt pod záštitou
ministerstva cílí na to, aby kvalitní kognitivní vzdělávání bylo dostupné všem socioekonomickým vrstvám společnosti. V roce 2001 bylo realizováno předběžné srovnání dvou
středních škol zapojených do programu FIE se dvěma jinými středními školami, kde se FIE
nevyužívalo. Jako testovací metoda byl u studentů použit test Ravenovy progresivní matice –
Standard. Předběžná data ukázala zvýšení kognitivní úrovně (měřené testem Ravenovy
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progresivní matice – Standard) u kontrolních tříd v rozsahu 2 % až 6,7 %, zatímco
u experimentální skupiny v rozsahu 3,1 % až 8,3 %.
Metaanalýza studií efektu Instrumentálního obohacení
Romney a Samuels (2001) provedli souhrnnou analýzu výzkumných studií, které byly
realizovány v období 1976 až 2001 a splňovaly následující kritéria: porovnávaly výsledky
experimentální skupiny (u které bylo využíváno FIE) s kontrolní skupinou a testování výkonů
obou skupin bylo provedeno před a po intervenci FIE. Formou metaanalýzy souhrnně
představili a interpretovali výsledky 41 studií, které se zaměřovaly na zkoumání vlivu
aplikace programu FIE.
V polovině těchto studií bylo poskytnuto sto a více lekcí programu FIE. Romney
a Samuels sledovali tři hlavní oblasti, do kterých výsledky výzkumů shrnuli: školní výkony
(matematika, čtení apod.), kognitivní schopnosti (verbální a neverbální intelektové
schopnosti, plánování, řešení problémových situací apod.) a schopnost adaptace. Autoři
poukazují na to, že analyzované studie ukazují mírné zlepšení ve všech třech oblastech
schopností jako výsledek práce s intervenčním programem FIE. Ve většině výzkumů se však
jednalo o statisticky nevýznamné korelace nebo pouze mírné zlepšení u malého výzkumného
vzorku. Kdyby se tyto výzkumy z analýzy vyřadily, zůstala by efektivita využití programu
FIE prokázána pro verbální schopnosti, percepční a prostorové schopnosti a schopnost
uvažování.
Výzkum vlivu integrování Instrumentálního obohacení do kurikula základní školy
Vedovelli (2014) staví svůj výzkum na předpokladu, že důvodem, proč se v řadě
výzkumných studií neprokázala účinnost programu FIE na školní výsledky žáků, je
skutečnost, že program FIE nebyl integrován do kurikula školy. Ve výzkumné studii, kterou
realizovala v období dvou let (2013-2015) se zaměřila na 82 žáků čtvrté a páté třídy základní
školy, kteří byli rozděleni do čtyř skupin: dvou experimentálních a dvou srovnávacích.
Žáci byli testováni v následujících oblastech baterií Q1 VATA: čtení, psaní, počítání,
uvažování, poslechové cvičení, metakognitivní strategie, studijní dovednosti a praktické
dovednosti. Ve výkonu studentů z experimentální a srovnávací skupiny po prvním roce
programu nebyly prokázány statisticky významné rozdíly.
Oproti tomu se mezi učiteli obou skupin objevily rozdíly z hlediska kvality
zprostředkování žákům, která byla testována škálou Vyšetření kvality zprostředkované
interakce. V experimentální skupině učitelé skórovali oproti srovnávací skupině výše
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z hlediska kvality využívání zprostředkovaných interakcí (výzkum měřil např. výskyt
hlavních parametrů MLE).
Pro využití Feuersteinovy metodiky ve výuce je na tomto výzkumu zajímavé, jakým
způsobem byla do školní praxe implementována. V první experimentální školní třídě (24
žáků) byl program FIE realizován tři hodiny týdně místo tří vyučovacích hodin, v druhé
experimentální třídě nebyl program FIE využíván vůbec. V obou experimentálních třídách
byly však aplikované principy MLE a učitelé měli za úkol třináctkrát během roku připravit
takovou aktivitu v rámci kurikula, která by využila následující Feuersteinovy principy
a nástroje:
 Konstruovat úkol v rámci kurikula v souladu s principy kognitivní mapy
 Vést hodinu v souladu se schématem hodiny programu FIE
 Analyzovat deficitní kognitivní funkce žáků
 Využití kritérií zkušenosti zprostředkovaného učení směrem k žákům
Důležité přitom je, že učitelé měli během celého školního roku možnost odborného vedení
a supervize, čímž byla zajištěna obdobná kvalita využití metodiky ve školní výuce.
Výzkum zaměřený na integraci kulturně odlišných žáků v integrovaných třídách
Již výše v práci, v souvislosti s kulturním přenosem, jsme se krátce zmínili
o kognitivním intervenčním programu CoReL (Concentrated Reinforcement Lessons)
zaměřeném na integraci kulturně odlišných žáků (Kozulin, 2006).
Shrňme, že do programu jsou zařazeny hodiny intenzivní výuky jazyka, matematiky
a nácvik Instrumentálního obohacení společně s principy MLE, konkrétně se jedná o 15 hodin
intervence týdně (5 hodin Instrumentálního obohacení, 5 hodin jazyka - hebrejštiny, 5 hodin
matematiky). Do programu CoReL jsou zapojeni žáci z kulturně odlišného prostředí po
období od čtyř měsíců do jednoho roku. Program FIE i školní předměty jsou vyučovány
prostřednictvím principů zprostředkovaného učení s ohledem na kulturní otázky.
Na začátku programu a na konci školního roku byly 51 žákům administrovány tyto
testy: Ravenovy progresivní matice – barevné, baterie LPAD, test čtení s porozuměním
a matematický test. Testovaní žáci dosáhli statisticky významných rozdílů mezi pretestem
a posttestem v testu čtení s porozuměním a v matematickém testu, přičemž v matematickém
testu byla změna značně větší. Signifikantní rozdíl se projevil také v testu Ravenovy
progresivní matice – barevné.
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Pro školní praxi je důležitých několik dílčích zjištění, které z výzkumu vyplývají.
Podstatné je, že ve výsledcích testů na začátku programu se ukázalo, že problémy, které měly
děti imigrantů, se netýkaly pouze matematiky a čtení, ale především všeobecných
kognitivních dovedností (průměrný skór v testu Ravenovy progresivní matice – barevné byl u
imigrantů o jednu standardní odchylku nižší, než jsou průměrné izraelské normy pro daný
věk). Ravenovy progresivní matice vyžadují analytickou percepci, systematické porovnávání,
klasifikaci a analogické zdůvodňování, což znamená, že testovaní imigranti vykazovali ještě
před začátkem programu CoReL nedostatky v mnoha mentálních operacích a strategiích pro
řešení problému. Ačkoliv byli pro program vybráni na základě nízkých výkonů v oblasti
školního kurikula, výsledky poukazují na to, že zásadní problém může být v kognitivních
nedostatcích.
Při porovnání výsledků výzkumu před a po absolvování programu bylo navíc zjištěno,
že největší zlepšení dosáhli žáci právě v kognitivních výkonech. To koresponduje s tvrzením
Feuersteina (Feuerstein, Feuerstein, Falik, 2010), že kognitivní procesy spadající do fluidní
inteligence jsou více odpovědné za změnu u podprůměrných žáků než dovednosti vyžadované
ve škole při vyučování jednotlivých předmětů (tyto dovednosti spadají do krystalizované
inteligence). Výrazně lepší výsledky testovaných žáků v matematice lze v této souvislosti
interpretovat tak, že řešení úkolů v matematice využívá více fluidní inteligenci než čtení.
Výkon ve čtení totiž záleží především na dovednostech patřících pod krystalizovanou
inteligenci, jako je například slovní zásoba. Z toho vyplývá, že více pozornosti by se mělo
věnovat „přemostění“ všeobecných učebních dovedností do specifických dovedností, jako je
např. čtení.
Tato výzkumná studie zaměřující se na výsledky programu CoReL je významná také
pro náš výzkumný projekt, a to především ze dvou důvodů. Zaprvé poukazuje na možnost
efektivního využití Feuersteinovy metodiky po kratší dobu, než jsou doporučené dva roky při
celkovém počtu 250 hodin programu FIE (Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2006).
Kozulin (2006) tvrdí, že významné změny v kognitivních procesech mohou být dosaženy při
takovéto kratší aplikaci programu FIE, ovšem pouze za předpokladu, že je spojen se
systematickým přemostěním (zprostředkováním přesahu) principů FIE a MLE do
vyučovacích předmětů.
Zadruhé jsou pro naší výzkumnou studii inspirativní výzkumné metody, které byly ve
výzkumu použity. Pro hodnocení kognitivních dovedností jsme využili také skupinovou
administraci testu Ravenovy progresivní matice – barevné a část baterie LPAD.
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Výzkumná studie z Velké Británie
Ještě než se zaměříme na několik výzkumů z českého prostředí, stručně představíme
britskou výzkumnou studii, kterou realizovali Shayer a Beasley (1987). I když se jedná
o starší studii, je pro naši výzkumnou část významná z metodologického hlediska, a proto ji
zde uvádíme.
Výzkum probíhal v období dvou let a zabýval se zkoumáním vlivu využití FIE u žáků
ve věku dvanáct až třináct let, kteří měli obtíže v učení a podávali školní výkony na úrovni
žáků osmi až devíti let. Do studie bylo ve všech fázích výzkumu zapojeno šest žáků
z experimentální skupiny, u kterých probíhala intervence formou programu FIE tři hodiny
týdně. Intervenci vedl externí lektor, což považují autoři výzkumu za nedostatek, protože ve
školní praxi pak nemohlo u těchto žáků docházet ke zprostředkování přesahu programu FIE.
V kontrolní skupině pracoval se žáky třídní učitel s jiným programem zaměřeným na
rozvoj školních znalostí. Tento model, kdy je kontrolní skupina zapojena do jiného
vzdělávacího programu, byl využit také u jiných počátečních studií efektu FIE, např. u prvotní
výzkumné studie realizované Feuersteinem a jeho týmem v Izraeli (Feuerstein, Rand,
Hoffmann & Miller, 1980).
Shayer a Beasley se zaměřili na žáky s obtížemi v učení a chtěli výzkumný design
navrhnout tak, aby nezjišťoval pouze účinek programu FIE, který se projevuje ve zvýšení
hrubých skórů v testech diagnostické baterie. Kromě toho si dali za cíl určit změny ve
specifických kognitivních funkcích, k jejichž rozvoji by u těchto žáků měla aplikace FIE vést.
Pro hodnocení deficitů a rozvoje kognitivních funkcí a diagnostiky potenciálu učit se
výzkumná studie použila metodu dynamické diagnostiky LPAD - nástroj pro diagnostiku
učebního potenciálu (více viz následující kapitola). Žáci z obou skupin byli testováni před
začátkem intervence a po jejím dokončení, po jednom roce. Výsledky ukázaly, že u žáků
z experimentální skupiny došlo oproti kontrolní skupině k významnému zlepšení sledovaných
kognitivních funkcí.
Zajímavé výsledky byly zjištěny v případě testu Ravenovy progresivní matice, který
byl oběma skupinám žáků administrován standardně a také dynamickým způsobem - v rámci
zprostředkované intervence v LPAD (kdy při skupinové administraci po standardním
testování proběhne učební fáze a následně je žákům test znovu zadán; detailní popis viz
následující kapitola). Výsledky testu byly vyjádřeny jednotkami mentálního věku. Rozdíl pro
experimentální skupinu mezi standardním způsobem testování před experimentem a po něm
byl 1,9 roku, zatímco pro kontrolní skupinu činil 1 rok. Rozdíl pro experimentální skupinu
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mezi zprostředkovaným způsobem před experimentem a po něm byl 1,7 roku, zatímco pro
kontrolní skupinu 0,2 roku.
Zjištěná data tedy poukazují na to, že žáci z experimentální skupiny zvýšili své
výkony nejen za standardních podmínek, ale významně se u nich zvýšila schopnost učit
se a mít zisk z vnější podpory, která jim byla poskytnuta při dynamickém způsobu testování.
V tomto kontextu je také velmi zajímavé detailnější porovnání výsledků testu
Ravenovy progresivní matice u žáků z experimentální skupiny. Před zahájením intervence
FIE dosáhli tito žáci při dynamickém testování (které zahrnuje zprostředkované učení)
stejného výsledku jako o rok později ve standardním testování tohoto testu. Znamená to tedy,
že výkon, který byl u nich zjištěn nejprve za zprostředkované pomoci administrátora, dosáhli
po roce intervence FIE samostatně. Je tedy vysoce pravděpodobné, že právě FIE rozvíjelo
potenciál žáků, který byl odhalen administrací testu Ravenovy progresivní matice. Možná i to
je důvodem, proč došlo právě k takovému pokroku ve výkonech.
Využití programu FIE tak autoři výzkumu shledávají jako velmi vhodné u žáků
s obtížemi v učení, protože u nich zjistili významné zvýšení jejich schopnosti učit se.
Nyní se budeme věnovat několika českých výzkumům, na něž jsme ve vlastním
výzkumném projektu také navázali.
Kvalitativní studie šesti pražských školáků
Miková (2013) se ve své výzkumné studii zaměřila na sledování rozvoje kognitivních
funkcí a zmapování změn, ke kterým během intervence FIE dochází. Kvalitativní výzkum,
který byl součástí její diplomové práce, probíhal od září 2010 do června 2011. Zaměřil se na
šest žáků se speciálním vzdělávacími potřebami, kteří byli ve věku 9 až 12 let. Intervence
formou programu FIE u těchto žáků probíhala jednou týdně nebo jednou za dva týdny.
Pro sběr dat byly využity videozáznamy jednotlivých lekcí FIE, polostrukturované
rozhovory s rodiči žáků a záznamové archy, které lektoři vyplňovali po každé lekci FIE. Nyní
krátce představíme výsledky studie, které jsou strukturovány do čtyř oblastí.
Při sledování změn v oblasti kognitivních funkcí byly u poloviny dětí zjištěny
významné pozitivní změny v oblasti pozornosti, které se projevily i ve školním prostředí
a byly zaznamenány učiteli (např. prodloužení koncentrace pozornosti). V oblasti paměti byla
u všech dětí zaznamenána schopnost zapamatovat si nové pojmy a aktivně je používat (což je
v souladu s používáním instrumentů programu FIE).
Výzkum se zabýval také oblastí kvality vyjadřování: formu vyjadřování, slovní zásobu
a účinné verbální projevy (schopnost dětí vyprávět příběh, srozumitelnost projevu,
92

zdůvodnění odpovědi). I přes rozdílnou počáteční úroveň vyjadřovacích schopností došlo
u testovaných dětí k postupnému zlepšení: dařilo se jim vyjadřovat se plynuleji, hovořit
v celých větách a rozvíjet je také do souvětí.
Další sledovanou oblastí byla kvalita samostatné práce, která byla v rámci výzkumu
definována těmito podoblastmi: impulzivita, kontrola a odhalení chyby, přesnost
a systematičnost, plánování a strukturace činnosti. Během lekcí programu FIE byly sledované
děti schopné potlačit svou impulzivitu, odpovídat až po položení celé otázky a svou odpověď
si nejprve rozmyslet. Během intervencí výzkumníci u všech dětí zaznamenali náznaky
kontroly a schopnost odhalit chybu, přičemž některé děti tyto dovednosti využívaly i mimo
výuku (např. jeden chlapec se naučil si ve škole kontrolovat své testy před odevzdáním).
Významný posun nastal také v tom, že děti byly schopné si svou práci samostatně rozvrhnout
a dokončit ji, což vyžadovalo menší kontrolu a stimulaci ze strany rodičů.
Výzkumná studie se snažila zmapovat také posun dětí z hlediska kvality dovednosti
účinně pracovat s informacemi. Konkrétně se zaměřila na vyhledávání informací, přijímání
informací, vztahování informací (souvislosti, kauzalitu, anticipaci), přenášení vztahů
a využívání informací. U sledovaných dětí se proměňovala dovednost, respektive potřeba
dohledávat potřebné informace, což některým dětem umožnilo samostatnější plnění úkolů.
Všechny děti během intervence FIE vytvářely nápadité analogie a u některých z nich došlo ke
zlepšení schopnosti porozumění textu i ústnímu sdělení.
Ačkoliv byla frekvence využití a celková délka programu FIE v této výzkumné studii
nižší, než doporučuje autor, výsledky poukázaly na pozitivní dopad aplikace FIE
i v omezených podmínkách.
Studie využití Instrumentálního obohacení u kulturně a sociálně znevýhodněných žáků
Tento výzkum realizovala Málková (2007) na pražské základní škole v rámci své
disertační práce. Výzkum sledoval efekt osmiměsíční intervence formou programu FIE u žáků
třetí a čtvrté třídy základní školy, kteří byli kulturně nebo sociálně znevýhodnění. Studie byla
realizována v období červen 2001 až červen 2002 a bylo do ní zapojeno 9 dětí v rámci
experimentální skupiny (4 romské a 5 českých) a 9 dětí kontrolní skupiny (4 romské
a 5 českých). Program FIE byl u žáků aplikován 3 vyučovací hodiny týdně (celkem 135
minut) a děti pracovaly ve dvou skupinách: romské děti a české děti zvlášť.
Testová baterie určená pro kvantitativní analýzu se zaměřovala na několik oblastí:
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 Kognitivní schopnosti (Thorndikeův Test kognitivních schopností, Rey-Osterriethova
komplexní figura, Ravenovy barevné matice)
 Školní výkony (Hodnocení rychlosti a správnosti čtení Matějčkův text Smrk,
Diagnostika početních dovedností - sčítání a odčítání, Hodnocení počtu dítětem
použitých slov v psaném textu na zadané téma)
 Sebepojetí (Dotazník sebepojetí školní úspěšnosti dětí SPAS)
Obě skupiny byly testovány diagnostickou baterií před a po realizování intervence FIE.
Statisticky významný rozdíl ve výkonech experimentální skupiny se podařilo prokázat pouze
v testu čtení a kopie Rey - Osterriethovy figury. Vysokou míru efektivity prokazovali žáci
z experimentální skupiny v Testu kognitivních schopností, u Ravenových barevných matic,
střední hodnoty efektivity u kopie Reprodukce Rey - Osterriethovy figury a testu čtení. Žáci
z kontrolní skupiny vykazovali vysokou míru efektivity jen v Testu kognitivních schopností.
V kvalitativní analýze se autorka výzkumu zabývala těmito oblastmi:
 Změny verbálního popisu postupu řešení úloh a strategií řešení neznámého úkolu
 Změny chování a učebního stylu dětí v průběhu práce s programem
 Implementace programu FIE (akceptace stylu práce a charakteru úkolů v programu,
práce s přemostěním a úroveň metakognitivních dovedností)
Autorka ve výzkumné studii opakovaně upozorňuje na to, že kvalitativní část nebyla
původně součástí plánu výzkumného designu a opírá se pouze o sledování autorky (chybí
pohled na pokrok žáků ze strany učitelů, rodičů a případných dalších diagnostických
nástrojů). Uveďme přesto alespoň několik dílčích výsledků k jednotlivým oblastem
kvalitativní analýzy výzkumu.
Změny slovního popisu byly ve výzkumu hodnoceny analýzou dodatečných otázek k testu
Ravenovy barevné matice. V experimentální skupině byl vysledován trend nahrazovat obecné
a nepřesné výrazy přesnými formami označení. Rozdílný přístup k řešení problému ilustruje
autorka výzkumu dvěma příklady řešení reprodukce Rey - Osterriethovy figury. Poukazuje na
to, že chlapec z experimentální skupiny byl schopen si práci rozvrhnout a vhodně obrazec
strukturovat.
Změny chování během programu FIE výzkum sledoval ve formě deníku zachycujícího
průběh jednotlivých lekcí. Rozdíl v chování se u žáků v experimentální skupině projevil
například ve snížení impulzivity při řešení úloh FIE. U českých žáků byl ústup impulzivního
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chování patrný již na začátku druhého měsíce intervence, u romských dětí na konci třetího
měsíce.
Při sledování postoje žáků v experimentální skupině k práci s FIE poukazuje autorka
studie na svou zkušenost s rozdílným přístupem českých a romských žáků. Romští žáci první
tři měsíce chtěli často diskutovat o smysluplnosti programu FIE a jako problematickou
vnímali skutečnost, že se nezaměřují na konkrétní obsahový materiál související se školní
výukou. Tento přístup u českých dětí autorka nezaznamenala. Rozdílnost obou skupin se
projevila také v případě zprostředkování významu (přemostění) během hodin FIE. Zatímco
u české skupinky se žáci od pátého měsíce intervence intenzivně zapojovali do diskusí
zaměřených na zprostředkování významu, u romských žáků vyžadovaly tyto diskuse vůdčí
roli a značnou podpory lektorky.
Důležité je, že Málková při konstruování designu své výzkumné studie vycházela
z pilotní české studie. Tato studie jako první mapovala využití FIE v českém prostředí a byla
realizována v roce 1997 týmem Vágnerová, Hadj Moussová, Pokorná. Nebyla však nikdy
v celé šíři publikována, a tak si nyní dovolíme stručně shrnout její závěry, které uvádí
Málková (2007) ve své disertační práci.
Experimentální skupina zahrnovala 69 dětí 2., 3., 4. a 7. tříd z různých pražských škol
(50 dívek, 19 chlapců). Většina těchto žáků měla diagnostikované specifické poruchy učení.
Žáci v experimentální skupině pracovali během jednoho školního roku s instrumenty FIE
jednu hodinu týdně.
Autoři studie testovali žáky před zahájením programu FIE a po jeho ukončení těmito
testy:
 Dotazník sebehodnocení školní úspěšnosti dítěte, hodnocení vztahu rodiny a školy
a hodnocení atmosféry ve třídě
 Tři subtesty z Ravenových progresivních matic (některé úlohy byly hodnoceny
kvalitativně, tj. autoři se dětí dotazovali na postupy řešení úloh)
 Subtest Podobnosti z PDW testu inteligence pro děti (hodnoceno i kvalitativně)
 Dotazníky pro učitele pro posouzení školní práce dítěte, vztahu rodiny a školy,
a atmosféry ve třídě
Studie prokázala statisticky významný posun v oblasti verbálního uvažování (subtest
Podobnosti z PDW) a pouze u starších dětí (7. ročník) v oblasti sebehodnocení.
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Výzkum využití zkušenosti zprostředkovaného učení ve výuce první třídy základní školy
V empirické části své diplomové práce se autorka tohoto textu zaměřila na zkoumání
využití zkušenosti zprostředkovaného učení a programu Instrumentální obohacení ve výuce
první třídy základní školy (Janoušková, 2011). Kvalitativně zaměřená studie byla realizována
ve školním roce 2010/2011. Do výzkumu byly zapojeny dvě pražské základní školy: ZŠ
Nedvědovo náměstí, kde byly sledované metody učiteli prvním rokem využívány,
a srovnávací základní škola (rovněž na Praze 4).
Výzkum se zabýval zmapováním toho, jak konkrétně jsou MLE a FIE využívány ve
výuce. Dále jsme se věnovali porovnání této podoby výuky s výukou na běžné základní škole.
Také jsme navrhli způsoby podpory a rozvoje aplikace sledovaných metod na základní škole
Nedvědovo náměstí.
Do studie bylo zapojeno 26 žáků z experimentální třídy a 29 žáků ze srovnávací třídy.
Z každé třídy bylo testováno na začátku a na konci školního roku 10 žáků Wechslerovou
inteligenční škálou pro děti. Pro analýzu dat bylo použito v experimentální skupině
9 testovaných žáků a ve srovnávací 8 žáků, kteří se zúčastnili obou testování. V průměru
dosahovali testovaní žáci v obou skupinách věku 6,8 let.
V kvalitativní výzkumné studii byly použity tři metody sběru dat. Kromě testování to
bylo zúčastněné pozorování a polostrukturovaný rozhovor. Zúčastněné pozorování spočívalo
v natáčení obou prvních tříd digitální kamerou. Pro natáčení jsme vybrali hodiny českého
jazyka a matematiky, dále byly na základní škole Nedvědovo náměstí natáčeny hodiny, kde
třídní učitelka pracovala s programem FIE. Natáčení proběhlo v obou třídách třikrát během
školního roku. Jako poslední výzkumnou metodu jsme použili polostrukturovaný rozhovor,
který byl veden pouze s třídní učitelkou experimentální základní školy. Zaměřili jsme se
především na následující oblasti: popis uplatňování MLE a FIE ve výuce, dojmy a zkušenosti
s touto novou metodikou, její výhody a nevýhody.
Nyní stručně představíme výsledky výzkumu. Jako první stručně popíšeme, jakým
způsobem byla využita metodika FIE a MLE do výuky v experimentální třídě. Třídní učitelka,
která absolvovala výcvik FIE, si opět nastudovala obsah vybraného instrumentu, následně se
zaměřila na to, kde a jakým způsobem je učivo s obsahem instrumentu propojené. S žáky pak
nejprve dopředu probrala učivo, které s konkrétním listem instrumentu souviselo. Poté došlo
k jeho ukotvení prostřednictvím práce s vybraným listem instrumentu. K tomu se během
školního roku dostávala pravidelně přibližně jedenkrát za dva až tři týdny. Přímé práci
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s instrumentem se s žáky věnovala vždy jednu vyučovací hodinu v předmětu prvouka. Kromě
toho ve všech vyučovacích hodinách využívala principů MLE.
Při porovnání vyučování v natáčených hodinách bylo zjištěno několik rozdílů mezi
experimentální a srovnávací první třídou. První odlišnost byla znatelná ve způsobu předávání
informací. V kontrolní základní škole jsme se setkávali převážně s tím, že učební látka byla
žákům nejčastěji předávána formou výkladu. V experimentální základní škole třídní učitelka
používala pestřejší škálu aktivit, které žáky přímo motivovaly k tomu, aby o probírané učební
látce více přemýšleli.
Druhou odlišností byla doba věnovaná interakci učitele a žáků a doba samostatné
práce žáků. Při analýze nahraných vyučovacích hodin jsme zjistili, že ve srovnávací skupině
byly děti častěji vystavovány delším úsekům samostatné práce, kdy učitelka konzultovala
zadaný úkol s žáky šeptem individuálně. Oproti tomu v experimentální skupině jsme se častěji
setkávali s delšími dialogy učitelky a žáka, které byly vedeny před celou třídou. Dalším
rozdílem byly kratší časové úseky samostatné práce v experimentální třídě.
Sledované první třídy se dále lišily v motivaci žáků a učitele. Na základní škole
Nedvědovo náměstí byli žáci při vyučovacích hodinách aktivnější a celkově vykazovali pro
učení vysokou motivaci.
Výsledky testování Wechslerovou inteligenční škálou pro děti neprokázaly statisticky
významný rozdíl mezi experimentální a srovnávací skupinou. Dále jsme sledovali, jak často
se ve srovnání s běžnou výukou základní školy vyskytují 3 univerzální parametry MLE ve
vyučovací hodině 1. třídy základní školy Nedvědovo náměstí. Naměřené četnosti výskytu
sledovaných kategorií byly u experimentální 1. třídy významně vyšší než u kontrolní 1. třídy.
Vzhledem k nízkému počtu sledovaných hodin však nelze poukázat na statistickou
signifikanci naměřených hodnot. Stejně jako ve výše zmíněném výzkumu autorky Vedovelli
(2014) jsme takto zaznamenali vyšší kvalitu zprostředkování u experimentální třídy.
Rozbor rozhovorů vedených s třídní učitelkou první třídy základní školy Nedvědovo
náměstí poukázal např. na tyto klady aplikace MLE a FIE do školní výuky: výrazný rozvoj
myšlení žáků, zvýšená motivaci žáků i vyučující samotné, lepší porozumění úkolu žáky,
zlepšení žáků ve čtení, výrazný pokrok u těch žáků, kteří na začátku školního roku zaostávali.
(Některé další komentáře třídní učitelky se objevují i v následujícím výzkumu, a proto se na
ně dále budeme odkazovat.)
V závěrečné diskusi k výzkumu jsme uvedli, že při realizaci následných výzkumů
pokládáme za vhodné rozšířit výzkumný vzorek, analyzovat získaná data větším počtem
hodnotitelů a zařadit jinou výzkumnou metodu než Wechslerovu inteligenční škálou pro děti,
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pomocí které by bylo možné kognitivní rozvoj žáků sledovat a kvantifikovat. Těmito
zjištěními jsme se snažili řídit také při konstruování výzkumného projektu v rámci této
disertační práce.
Kvalitativní výzkum využití kognitivního přístupu ve školní výuce
Na závěr této podkapitoly přiblížíme konkrétní způsoby využití principů MLE a FIE
učiteli ve školní výuce v Královéhradeckém kraji (Pokorná, Štelzigová, Komárková,
Komůrková, Dudášková, Schneiderová, & Dočkalová, 2015). Přesto, že se nejedná
o výzkumnou studii zaměřující se přímo na zkoumání efektu FIE a MLE, je pro předkládanou
práci významná z několika důvodů. Zaprvé mapuje kognitivní výuku na několika základních
školách v Královéhradeckém kraji, z nichž byly některé zapojeny do naší výzkumné studie.
Dále v souladu s tématem předkládané práce přináší konkrétní návody pro učitele na aplikaci
MLE ve školní výuce. V neposlední řadě potvrzuje některá zjištění, která vyplynula z výše
popsaného diplomního výzkumu realizovaného autorkou této práce.
Výzkum představuje soubor stručných případových studií, které poukazují na různé
možnosti aplikace principů FIE a MLE ve školní praxi. Celkem se jedná o šest učitelek z šesti
základních a středních škol a 99 zapojených žáků. Vzhledem k zaměření výzkumné části této
práce stručně představíme dva konkrétní příspěvky, které se věnují využití Feuersteinova
přístupu ve výuce na prvním stupni základní školy. Ostatní části studie přinášejí konkrétní
doporučení pro využití principů FIE a MLE v následujících oblastech:
 Výuka mateřského jazyka a cizích jazyků v sedmé třídě základní školy
 Výuka fyziky
 Plánování vyučovacích hodin na druhém stupni základní školy
 V praktické škole u žáků s mentálním postižením
Jedním typem školního prostředí, kde byl Feuersteinův přístup v rámci studie testován, je
první třída základní školy (stejně jako v případě diplomního výzkumu zmíněného výše). Na
začátku školního roku začala učitelka s třídou 9 žáků ve věku 6 až 8 let (jedná se o malou
základní školu) pracovat s instrumentem FIE Uspořádání bodů. Dále se zaměřila na to, aby
používala zprostředkovávání informací během každodenní výuky. Snažila se proto, aby žáci
mohli:


více přemýšlet a mluvit,



častěji pozorovat a komentovat vnímané,
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více o věcech diskutovat, vyjadřovat své závěry a vysvětlovat, jak k nim dospěli,
a proč jsou správné.

Tento přístup se u žáků pozitivně projevil ve čtení a psaní, na což poukázaly jejich
výsledky ve srovnávacích testech českého jazyka.
Nyní ilustrujeme posun v přístupu učitelky na příkladu výuky psaní písmen. Dříve
dávala žákům instrukce a radila jim tak, aby se mohli naučit psát správné tvary písmen bez
chyb. V současnosti, s využitím Feuersteinova přístupu, žákům učitelka zdůvodňuje, proč si
mají při psaní správně sednout a proč se drží pero určitým způsobem. Povzbuzuje je k tomu,
aby pozorovali a popisovali jednotlivá písmena, jejich velikost, tvar, začátek a konec, a jejich
napojení na další písmena. Ptá se jich, co už o písmenu ví, kde ho již před tím využili, co je na
něm nového, co je podstatné pro jeho tvar apod. Velmi obdobné uplatnění principů FIE
a MLE při výuce psaní nových písmem zaznamenala autorka této práce ve svém diplomním
projektu.
Co mají tyto výzkumy dále společné je skutečnost, že učitelka považovala na začátku
školního roku tento styl práce za velmi náročný a málo efektivní. Žáci totiž potřebovali
mnoho času na to, aby písmeno pozorovali, popsali a vysvětlili své odpovědi. Postupně se
však žáci naučili, jak písmena rychle a správně popsat takovým způsobem, že byla učitelka
ohromena. Byli schopní písmena popsat prostřednictvím termínů jako horizontální, vertikální,
vodorovná úsečka apod. Díky práci s instrumenty FIE totiž byli žáci obeznámeni s těmito
pojmy týkajícími se místa a směru a mohli je využívat při výuce psaní.
Obdobný přístup využívá učitelka také při výuce čtení. Povzbuzuje žáky k tomu, aby
se snažili z kontextu věty vysvětlit význam slova, které neznají. Žáci se tak nad takovým
slovem zamýšlí, hledají příbuzná slova a diskutují o jejich významu. Jejich slovní zásoba se
tak rozšiřuje a co je ještě podstatnější, učí se takto vhodněji a přesněji vyjadřovat.
Výzkum dále popisuje změny, které se netýkaly pouze práce učitelky s dětmi, ale
i učitelky samotné, a to především jejího vlastního myšlení a přístupu k žákům a výuce.
Nevnímá již žáky tak, jako v minulosti: v rámci kategorií „výborný“, „průměrný“ nebo „žák
s obtížemi v učení“. Místo toho začala považovat každé dítě za jedinečné s potenciálem
k růstu, který u něj dokáže zřetelně vnímat. Také začala být méně úzkostná ohledně toho, že
nesplňuje požadavky školních osnov. Je to především díky skutečnosti, že využívá principy
FIE a MLE v každodenní výuce, a žáky tak neustále povzbuzuje k tomu, aby přemýšleli
a objevovali nové oblasti. Žáci navíc vědí, že to, na čem v rámci Feuersteinovy metodiky
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takto pracují, je důležité pro jejich život a že toho mohou využít v každodenních situacích. Je
zřejmé, že se tímto způsobem rozšiřuje záběr jejich znalostí a zkušeností.
Za hlavní nevýhodu, kterou popsala i vyučující ve výše citovaném výzkumu, považuje
rovněž tato učitelka potřebu většího času na plánování lekcí v programu FIE i všech ostatních
vyučovacích hodin. Nicméně díky tomu je schopná vnímat, jak spolu jednotlivé věci souvisí
a jsou jí jasnější. Svou práci učitelky popisuje jako více uvolněnou a samu sebe jako
šťastnější. Celý svůj posun komentuje v souladu s kognitivním přístupem k výuce: „…
neposkytuji dětem informace, které se mají naučit, ale nabízím jim vedení v jejich vlastním
způsobu učení.“ (Pokorná, Štelzigová, Komárková, Komůrková, Dudášková, Schneiderová,
& Dočkalová, 2015, s. 90).
Druhý příspěvek v rámci této studie, kterému bychom se chtěli stručně věnovat, je
zaměřený na rozvoj sebehodnocení žáků. Týká se učitelky prvního stupně základní školy,
která využívala metodiku FIE a MLE u 29 žáků ve věku 7 až 9 let.
Každý týden dala žákům týdenní plán, který obsahoval témata hlavních vyučovacích
předmětů, úkoly, malé projekty apod. Žáci postupně začali se sebehodnocením. Na konci
každé vyučovací hodiny ústně hodnotili svojí práci, a to buď náhodně vybraní žáci, nebo celá
třída prostřednictvím barevných kartiček. Na konci týdne zaznamenávali do svých plánů svoje
pokroky a úspěchy, ale také své chyby. Byli si také vědomi zdrojů svých chyb a věděli, že
není nic špatného na tom chybovat. Každý z žáků pracoval samostatně na základě svých
schopností, čímž se stal proces učení více individualizovaný.
Zajímavým vedlejším výsledkem využití plánů a sebehodnocení byl také fakt, že
rodiče se začali více zajímat o učební metodu učitelky, o témata, která žáci probírali,
a o schopnost žáků zvládnout jednotlivé předměty.
Na závěr uveďme konkrétní příklady otázek, které učitelka použila pro podporu
procesu sebehodnocení u svých žáků: „Proč jsi pracoval takto dobře?“, „Vysvětli, jak jsi
postupoval.“, „Z jakého důvodu jsi udělal chybu?“, „Můžeš to opravit nebo vylepšit?“, „Co tě
nejvíce potěšilo?“, „Můžeš se někdy v běžném životě ocitnout v podobné situaci?“.
Na vybraných případových studiích se autorky výzkumné studie snažily poukázat na
možnosti využití Feuersteinova přístupu ve školní výuce, a to především metody MLE
a teorie MLE. Důležité přitom je, že aplikace Feuersteinovy metodiky mění nejen přístup
učitelů k výuce, ale také k žákům a učení celkově.
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6. PRINCIPY DYNAMICKÉ DIAGNOSTIKY
V této kapitole se budeme stručně věnovat dynamické diagnostice, abychom nabídli
ucelený pohled na námi zvolenou problematiku. Principy dynamické diagnostiky jsme totiž
využili ve výzkumné části této práce, jelikož právě dynamická diagnostika se často využívá
k posuzování efektivity intervenčních programů zaměřených na rozvoj kognice (Tzuriel,
2015).
Nejprve se v této kapitole zabýváme popisem základních rysů dynamické diagnostiky
a jejím srovnáním s klasickou statickou diagnostikou. Dále se zaměříme na charakteristiku
Feuersteinova nástroje pro diagnostiku učebního potenciálu (Learning Propensity Assessment
Device – LPAD).

6.1 Srovnání dynamické diagnostiky a standardizovaného testování
Srovnání statického testování a dynamické diagnostiky úzce souvisí s odlišným
pojetím inteligence, které jsme prezentovali výše v této práci (viz kapitola 3).
V průběhu

dvacátého

století

se

v

diagnostice

používaly

statické

neboli

standardizované testy. V rámci takových testů examinátor prezentuje dítěti podnětový
materiál a zaznamenává jeho reakci, aniž by se pokoušel intervenovat a měnit, vést nebo
zvyšovat výkon dítěte (Tzuriel, 2015). Feuerstein se svým týmem patřil k výrazným kritikům
psychometrického přístupu k pojetí inteligence a přispěl k vytvoření dynamické diagnostiky,
která se vyvinula jako protiklad ke statické (Feuerstein, Feuerstein & Falik, 2010).
V současné době jsou využívány jak klasické testy a testové baterie, tak metody
dynamické diagnostiky, které se těší vzrůstajícímu zájmu odborné veřejnosti. Mají totiž oproti
standardizované diagnostice několik důležitých výhod, na které bychom chtěli nyní poukázat.
Nejprve se však zaměříme na kritiku klasického testování, protože v reakci na ni byla
dynamická diagnostika vytvořena.
Základními nevýhodami standardizovaných testů je, že nejsou schopné postihnout
tendenci jedince se měnit, ani neidentifikují vhodné způsoby intervence (Feuerstein,
Feuerstein & Falik, 2010). Tzuriel (2015) upozorňuje na to, že zásadním argumentem proti
statickým testům je absence informací ohledně učebních a metakognitivních procesů, ačkoli
právě ty hrají klíčovou úlohu při vysvětlování učebního stylu dítěte a podávání školního
výkonu. Tzuriel v této souvislosti zdůrazňuje, že dynamická diagnostika ve srovnání se
standardizovanými testy poskytuje učitelům údaje k tomu, aby mohli navrhnout specifické
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strategie pro efektivní učení a intervenci, ne pouze údaje o relativní pozici dítěte ve srovnání
s vrstevníky (jako je tomu u klasických testů).
Další kritika psychometrického přístupu poukazuje na to, že standardizované testování
nedostatečně zohledňuje motivační, emoční a osobnostní faktory jako například vnitřní
motivaci dítě, jeho sebevědomí, úzkost, frustrační toleranci (Tzuriel, 2001).
Klasické testy jsou také řadou odborníků ostře kritizovány proto, že znevýhodňují
minoritní skupiny a děti se speciálními potřebami a neodrážejí jejich skutečné schopnosti
(např. Tzuriel, 2015; Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2014; Sternberg & Grigorenko,
2002; Lidz, 2000). Děti ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí totiž nemusí mít v rodině
dobré podmínky pro učení, a proto mohou selhávat ve škole a ve standardizovaných testech
(Tzuriel, 2015). Jejich nízké výkony ovšem nemusí znamenat nízké intelektové schopnosti,
ale spíše nedostatek učebních strategií, deficity kognitivních funkcí (např. impulzivitu),
učebních návyků, výkonové motivace a deficity výkonu ve školním prostředí (Tzuriel, 2015).
Ve školství se pak často můžeme setkat s tím, že tito žáci, kteří jsou v klasických testech
špatně hodnoceni, jsou učiteli podceňováni. Učitelé se je nesnaží rozvíjet, protože vůči nim
mají nízká očekávání, a tak se žáci s touto diagnostickou nálepkou opravdu zařadí do
diagnostické kategorie (např. podprůměrně inteligentní) a projeví se tak efekt tzv.
sebenaplňujícího proroctví (Lebeer, Partanen, Candeias, Grácio, Bohacs, Sønnesyn, Van De
Veire, Van Trimpont & Orban, 2013).
Po uvedení několika zásadních kritických argumentů proti standardizovanému
testování se nyní budeme věnovat popisu specifik dynamické diagnostiky. Zásadním rozdílem
mezi statickou diagnostikou a dynamickým vyšetřením je to, že u dynamické diagnostiky
examinátor dítěti při vyšetření poskytuje intervenci. Oproti tomu v klasických testech dostane
dítě k vyřešení řadu položek a po splnění úkolu zpravidla nedostane žádnou zpětnou vazbu
(Sternberg & Grigorenko, 2002). O načasování intervence během dynamického vyšetření se
stručně zmíníme ještě v následující podkapitole představující dva základní modely tohoto
vyšetření.
Souhrnně můžeme říci, že dynamická diagnostika se zaměřuje na poskytnutí informací
o učebních možnostech jedince, deficitech specifických funkcí, procesech změn
a o strategiích zprostředkování podněcujících kognitivní modifikovatelnost (Tzuriel, 2015).
Mapuje tak celý proces testování a učení během něj, namísto aby se soustředila pouze na
výsledek testování (Feuerstein, Feuerstein & Falik, 2010).
Otázky v dynamické diagnostice proto zjišťují, jak dítě zpracovává informace, jaké
specifické kognitivní funkce se podílejí na výkonu dítěte, jak můžeme změnit a zdokonalit
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myšlení a učení a také jak můžeme využít kognitivní, motivační a emoční změny během
testování při zvyšování výkonnosti dítěte v různých prostředích, kde se pohybuje (Tzuriel,
2015).
Hlavní rozdíly mezi dynamickým vyšetřením a statickým testováním shrnuje
a přibližuje následující tabulka:
Tabulka č. 3: Hlavní rozdíly mezi dynamickou diagnostikou a standardizovaným testováním
(Tzuriel, 2015, s. 14)
Sledované
proměnné
Cíl testování

Dynamická diagnostika

Standardizované testování

Posouzení změn
Posouzení způsobu optimálního
zprostředkování podnětů
Posouzení deficitních kognitivních funkcí
Posouzení neintelektových faktorů

Posouzení statického výkonu
Srovnání s vrstevníky
Predikce budoucí úspěšnosti

Zaměření

Proces učení
Metakognitivní procesy
Pochopení chyb

Výstupy (statické)
Objektivní skóry
Profily skórů

Kontext testování

Dynamický, otevřený, interaktivní
Vedení, pomoc, zpětná vazba
Prožitek kompetence
Rodiče i učitelé mohou proces pozorovat

Standardizovaný
Strukturovaný
Formální
Rodiče ani učitelé nemohou být
pozorovateli

Interpretace
výsledků

Subjektivní (převážně)
Nejvyšší/nejlepší výkon
Kognitivní modifikovatelnost
Deficitní kognitivní funkce
Reakce na zprostředkování podnětů
Koncipované na podporu učení
Postupné učení
Záruka úspěchu

Objektivní (převážně)
Průměrný výkon

Charakteristika úkolů

Úkoly vycházejí
z psychometrických vlastností
Ukončení při chybování

Uvedené rozdíly mezi dynamickou a statickou diagnostikou korespondují se dvěma
základními přístupy ke vzdělávání, jimž jsme se výše v práci detailněji věnovali. Přístup
zaměřený na proces učení je reflektován v principech dynamického vyšetření, zatímco přístup
zaměřený na obsah je v souladu s principy statické diagnostiky.
Zajímavé je si uvědomit, že testové situace v tradičním školním systému zaměřeném
na obsah jsou obdobné jako při standardizovaném testování. Kozulin (2011) uvádí příklad,
kdy je žák hodnocen na základě toho, kolik slovíček si byl v testu schopen vybavit. Toto
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hodnocení nijak neumožňuje zachytit samotný učební proces žáka. Nevíme, jaké strategie
k naučení nových slov použil, aby se nová slova naučil, ani kolik času musel do učení
investovat atd. Výsledek testu, tedy počet správných slovíček, tak může být chybně
interpretován jako skór vypovídající o schopnosti žáka se učit.
Dále můžeme sledovat také obdobné rozdíly při práci s chybou. V přístupu zaměřeném
na obsah učení zpravidla učitel stejně jako examinátor standardizovaného testu příčinu chyby
nijak neanalyzují. Naopak v kognitivním přístupu a dynamickém vyšetření je chyba
považována za příležitost k učení. Učitel i examinátor s ní dále pracují a snaží se žákovi
zprostředkovat takové způsoby řešení, které mu umožní chybu pochopit a příště jí předejít.

6.2 Dva základní modely dynamického vyšetření
V praxi se nejčastěji využívají dva základní modely dynamického vyšetření, které se
liší tím, kdy je v nich zařazená intervenční fáze.
První představuje tzv. model sendviče, ve kterém testovaný řeší nejprve pretest, který
je ekvivalentem statického vyšetření (Sternberg & Grigorenko, 2002). Potom následuje
intervenční fáze, ve které je testovaný seznámen s různými způsoby práce s danými úlohami.
Poslední fázi představuje posttest, který je obdobou pretestu nebo se využívá totožný test
s pretestem (Lidz & Haywood, 2014). Posttestová fáze se oproti pretestu liší především
v případě individuálního dynamického testování, protože může reagovat na potřeby
testovaného (Sternberg & Grigorenko, 2002). Oproti tomu při skupinovém testování se
naopak používá totožný test ve fázi pretestové i posttestové.
Druhým nejčastěji používaným formátem dynamického testování je tzv. model dortu,
který je vždy prováděn individuálně. Testovaný v něm dostává od examinátora úkoly
jednotlivě za sebou, a když konkrétní úkol dobře vyřeší, je mu zadán další (Sternberg
& Grigorenko, 2002). Když však úkol neřeší dobře, dostává od administrátora zpětnou vazbu
a případně sérii odstupňovaných nápověd, přičemž intervence trvá tak dlouho, dokud
testovaný nevyřeší úkol správně. Administrátor přitom sleduje, jaká intervence byla z jeho
strany pro vyřešení úkolu nutná, jak ji testovaný využil apod. (Sternberg & Grigorenko,
2002).
Ve výzkumné části této práce jsme aplikovali model sendviče, protože lze využít při
skupinovém testování (testovali jsme žáky celých školních tříd najednou). Oddělení
jednotlivých fází testování totiž administrátorovi umožňuje zadat pretest a počkat na jeho
dokončení všemi žáky. Následně může uspořádat skupinovou intervenci, při které
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zprostředkovává všem dětem stejné informace. Na závěr si v posttestové fázi ověří, jak žáci
tyto informace při řešení úkolu využili (Sternberg, & Grigorenko, 2002).

6.3 Nástroj pro diagnostiku učebního potenciálu
V souladu s principy dynamické diagnostiky vytvořil Feuerstein nástroj pro
diagnostiku učebního potenciálu (Learning Propensity Assessment Device – LPAD).
V češtině se v některé odborné literatuře pro překlad originálního názvu metody používá také
výraz „metoda vyšetření učebních tendencí“ (např. Feuerstein, Falik & Rand, 2014).
Připomeňme, že Feuerstein definoval inteligenci jako modifikovatelnou a dynamickou
(Feuerstein, Feuerstein & Falik, 2010). Tato definice vyžadovala konstruování takového
diagnostického nástroje, který by byl v souladu s tímto pojetím (Feuerstein, Falik & Rand,
2006). LPAD je jednou z aplikovaných součástí Feuersteinova díla a stejně jako intervenční
program FIE staví na základech teorie strukturální kognitivní modifikovatelnosti a teorie
zkušenosti zprostředkovaného učení.
Testová baterie LPAD zahrnuje úkoly věnující se kognitivním procesům: vnímání,
paměti, řešení problémů a metakognitivním procesům (Kozulin & Falik, 1995). LPAD
obsahuje 15 subtestů (Feuerstein, Feuerstein & Falik, 2010). Jeho součástí jsou dva
standardizované testy: Ravenovy progresivní matice – barevné i standardní a Rey Osterriethova figura, které se využívají dynamických způsobem (Sternberg & Grigorenko,
2002). Ostatní subtesty jsou založené na jednotlivých instrumentech FIE nebo představují
jejich obdobu (Sternberg, & Grigorenko, 2002).
Čas na zpracování jednotlivých úkolů není omezen, ale rychlost jejich zpracování a
tempo odpovědí jsou administrátorem zaznamenávány (Kozulin & Falik, 1995). Administrace
tohoto vyšetření může trvat až 25 hodin čistého času. Přibližně po 10 až 15 hodinách
examinátor pozná, jakými způsoby se dítě učí, jaké jsou jeho deficity a jaké techniky mohou
být užitečné v jejich modifikaci (Tzuriel, 2001). V praxi se většinou využívá omezený výběr
subtestů, který examinátor volí na základě profilu testovaného žáka (Feuerstein, Feuerstein
& Falik, 2010).
V rámci LPAD se kombinují oba modely dynamického vyšetření. Test Ravenovy
progresivní matice je například administrován přístupem modelu dortu, zatímco test
Rey - Osterriethovy figury formou modelu sendviče.
V pretestové fázi žák samostatně řeší zadanou úlohu. Administrátor přitom zkoumá
jeho současnou úroveň plnění různých úkolů v odlišných typech modalit, jako např. slovní,
obrazová, figurální, logická, deduktivní, číselná (Feuerstein, Feuerstein & Falik, 2010).
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Pozorování řešení úkolů žákem examinátorovi pomáhá v následující fázi volit co nejvhodnější
typy intervence a stanovit jednotlivé oblasti pro zprostředkování.
V intervenční fázi administrátor přijímá roli zprostředkovatele a ukazuje si
s testovaným žákem takové myšlenkové operace, které mu umožní konkrétní úkol i další
obdobné úkoly vyřešit: jak identifikovat a definovat problém, jak shromáždit potřebná data,
jak je využít pro řešení problému, jak formulovat řešení do srozumitelné odpovědi apod.
(Feuerstein, Feuerstein & Falik, 2010). Aby si žáci v intervenční fázi předávané informace co
nejvíce osvojili, využívá tedy examinátor principy zkušenosti zprostředkovaného učení
(Feuerstein, Falik & Rand, 2014).
V retestové fázi administrátor analyzuje efekty zprostředkování na odpovědi žáka tím,
že mu předkládá nové obdobné úkoly (Feuerstein, Feuerstein & Falik, 2010). Na základě toho
je pak schopný stanovit vhodné způsoby kognitivního rozvoje testovaného a případně
doporučit využití konkrétních instrumentů z programu FIE (Feuerstein, Falik & Rand, 2014).
Dílčí části testové baterie LPAD jsme využili v našem výzkumném projektu, kdy jsme
testovali celé školní třídy najednou. Nevýhodou skupinové administrace LPAD je skutečnost,
že je zprostředkování v rámci intervenční fáze poskytováno celé skupině jako celku, a proto je
méně intenzivní a méně přizpůsobené potřebám jednotlivých žáků než v případě
individuálního vyšetření (Kozulin & Falik, 1995).
V souvislosti s tématem této práce, v níž se zaměřujeme na aplikaci MLE ve školní
praxi, bychom chtěli stručně představit také další metodu dynamického vyšetření. Jedná se
o tzv. dynamické vyšetření založené na kurikulu (curriculum-based dynamic assessment). Na
jeho principech staví diagnostická metoda ACFS, jejíž autorkou je Lidz (2014). ACFS
představuje ucelenou diagnostickou baterii, která obsahuje konkrétní úkoly, jež mapují úroveň
kognitivních funkcí, které autorka pokládá za klíčové pro osvojení trivia. Výsledky
diagnostiky lze interpretovat v kontextu výukových situací, resp. v českém prostředí nejčastěji
v kontextu školní zralosti, protože metoda je určena primárně pro předškoláky. V intervenční
fázi vyšetření administrátor aplikuje principy MLE. Dynamické vyšetření založené na
kurikulu operacionalizuje MLE do Hodnotící škály zkušenosti zprostředkovaného učení
(Mediated Learning Experience Rating Scale).
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7. CÍL VÝZKUMNÉHO PROJEKTU
V souladu s obsahem teoretické části práce se ve vlastním výzkumu zaměříme
především na mapování využití teorie zkušenosti zprostředkovaného učení ve školní praxi.
Jak jsme se snažili detailněji popsat, možnost aplikovat principy MLE do výuky představuje
obrovský potenciál pro podporu kognitivního rozvoje žáků. Pokud učitel absolvuje výcvik
v systematické intervenci založené na Feuersteinových teoriích, může je u svých žáků,
v souladu s cíli kognitivního přístupu ke vzdělávání, každodenně využívat.
Feuersteinovy teorie i jejich aplikace se v České republice šíří více než 20 let. Přesto
bylo doposud provedeno malé množství výzkumů zaměřujících se na tuto problematiku.
Výzkumný projekt disertační práce je reakcí na současnou situaci, kdy existuje několik
desítek škol, které zkušenost zprostředkovaného učení (případně také program FIE) začlenily
do běžné výuky. Doposud však neexistuje žádný projekt, který by tyto školy souhrnně
systematicky mapoval a zaměřoval se na podporu implementace Feuersteinovy metodiky do
školní praxe. Setkáváme se tak pouze s izolovanými snahami teorii MLE a program FIE do
výuky zařadit.
Některé školy nebo školní poradenská zařízení v České republice využívají program
FIE jako formu intervence u žáků, kteří mají z různých důvodů obtíže v učení. Výše jsme
v souladu s tímto faktem popsali několik výzkumů, které se na mapování efektu FIE u těchto
žáků zaměřují (Málková, 2007; Miková, 2013; Kozulin, 2006; Shayer & Beasley, 1987).
Pro aplikaci FIE a MLE ve školní praxi je však podstatné, aby byly jejich principy
zprostředkovány všem žákům během všech vyučovacích předmětů (Kozulin, 2006). Vedovelli
(2014) rovněž upozorňuje na předpoklad, že efektivita využití FIE nebyla v řadě výzkumných
metod prokázána z toho důvodu, že program nebyl zařazen do kurikula školy. Stavějíce na
těchto závěrech, zahrnuli jsme do našeho výzkumného projektu takové školy, které využívají
MLE ve všech vyučovacích předmětech.
Výzkumný projekt, který bude dále představen, byl realizován v období jednoho
školního roku, a to od září 2013 do června 2014. Cílovou skupinu tohoto výzkumu jsou proto
žáci běžných základních škol. Výhodou tohoto zaměření je skutečnost, že jsme oproti řadě
výzkumným studií mohli sledovat žáky na více školách a ověřit aplikaci MLE ve školní výuce
na větším výzkumném vzorku.
Různé možnosti zjišťování vlivu aplikace MLE a FIE v běžné výuce jsme přiblížili
představením vybraných výzkumů (Vedovelli, 2014; Tinoco Mělo & Varela, 2000; Pokorná,
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Štelzigová, Komárková, Komůrková, Dudášková, Schneiderová, & Dočkalová, 2015). Projekt
disertační práce tedy navazuje na několik realizovaných výzkumů (viz kapitola 5) a na
kvalitativní výzkum v diplomové práci autorky (Janoušková, 2011), který se zaměřoval na
využití zkušenosti zprostředkovaného učení ve výuce první třídy základní školy.
Výzkum se věnuje ověření aplikace MLE ve výuce žáků základní školy. Klade si dva
základní cíle:
1. Popsat, jak působí využívání zkušenosti zprostředkovaného učení ve výuce na
rozvoj schopnosti učit se u žáků základních škol. Konkrétně jsme se zaměřili na
žáky třetí třídy vybraných základních škol.
2. Popsat, jaké jsou rozdíly mezi žáky, jejichž výuka probíhá za využití MLE,
v porovnání se žáky, u nichž se Feuersteinovy přístupy neaplikují.

7.1 Předpoklady výzkumu
Očekávali jsme, že sledované kognitivní schopnosti se budou mezi jednotlivými
skupinami respondentů lišit, a to následujícím způsobem:
A) Žáci v experimentální skupině se budou oproti žákům ze srovnávací skupiny lépe
orientovat v komplexních úlohách.
B) Žáci v experimentální skupině budou mít oproti žákům ze srovnávací skupiny lepší
schopnost učit se během testování.
C) Žáci v experimentální skupině budou oproti žákům ze srovnávací skupiny vykazovat
vyšší úroveň analytického myšlení.
D) Žáci v experimentální skupině budou oproti žákům ze srovnávací skupiny vykazovat
vyšší úroveň hypotetického myšlení.
Předpokládali

jsme

tedy,

že

žáci

v experimentální

skupině

budou

vzhledem

k systematické intervenci třídního učitele založené na Feuersteinových přístupech rychlejší
a efektivnější při řešení zadaných úkolů, protože teorie MLE a program FIE jsou zaměřené
např. na rozvoj analytického, abstraktního a hypotetického myšlení, rozlišování důležitých
a nedůležitých dat, orientaci v prostoru nebo na porovnávání (Feuerstein, Feuerstein, Falik,
Rand, 2014).
Nyní u jednotlivých předpokladů přibližujeme, jaké projevy jsme očekávali u žáků.
U každého předpokladu uvádíme také výzkumné metody, prostřednictvím kterých jsme dané
projevy sledovali:
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Ad A) Přesnější řešení komplexních úloh se projeví jako přesnější zakreslení složité
figury, respektive vyšší počet správně vybraných obrazců doplňujících celek. Výzkumné
metody: test figury, test Ravenovy progresivní matice – barevné.
Ad B) Lepší schopnost učit se během testování se projeví vyšší kvalitou, uspořádáním
a přesností zakreslené figury/obrazců po intervenci. Výzkumné metody: test figury, test
Uspořádání bodů.
Ad C) Vyšší úroveň analytického myšlení se projeví jako vyšší kapacita komplexně
uspořádat a strukturovat složitou figuru/obrazce. Výzkumné metody: test figury, test
Ravenovy progresivní matice – barevné.
Ad D) Vyšší úroveň hypotetického myšlení se projeví např. jako lepší vzájemné
porovnávání představ a tedy jako více správných voleb vhodných obrazců. Výzkumné
metody: test Ravenovy progresivní matice – barevné, test Uspořádání bodů.
Nyní se zaměříme na specifikaci námi očekávaných rozdílů obou sledovaných skupin ve
výsledcích výzkumných metod vzhledem k jednotlivým měřením v rámci výzkumu. V rámci
prvního předpokladu jsme očekávali, že experimentální a srovnávací skupina žáků se
bude lišit v hodnotách sledovaných proměnných (hrubý skór a čas) u všech výzkumných
metod, a to následujícím způsobem:
 Žáci v experimentální skupině budou v prvním měření (na začátku výzkumu)
v pretestové fázi vykazovat lepší výsledky oproti žákům ze srovnávací skupiny.
 Žáci v experimentální skupině budou v třetím měření (na konci výzkumu) v pretestové
fázi vykazovat lepší výsledky oproti žákům ze srovnávací skupiny.
První část uvedeného předpokladu, tedy že žáci patřící do experimentální skupiny budou
úspěšnější již na začátku výzkumného projektu, souvisí se skutečností, že učitelé
v experimentální skupině u žáků principy MLE aplikují již od začátku první třídy. Také na
konci výzkumné studie očekáváme u žáků z experimentální skupiny významné zlepšení ve
sledovaných kognitivních schopnostech. A to z toho důvodu, že po celou dobu výzkumu
s nimi učitelé budou pracovat prostřednictvím Feuersteinových přístupů, které jsou na rozvoj
kognitivních funkcí zaměřené.
Ve výzkumném designu jsme využili model dynamického vyšetření. V druhém
předpokladu jsme očekávali, že sledované skupiny respondentů se budou lišit v rozdílu
mezi výsledky pretestové a posttestové fáze, tedy po intervenci, u všech výzkumných
metod:
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 Žáci v experimentální skupině budou oproti žákům ze srovnávací skupiny v prvním
měření (na začátku výzkumu) vykazovat lepší výsledky v rozdílu výkonu mezi
pretestovou a posttestovou fází.
 Žáci v experimentální skupině budou oproti žákům ze srovnávací skupiny v třetím
měření (na konci výzkumu) vykazovat lepší výsledky v rozdílu výkonu mezi
pretestovou a posttestovou fází.
Testování všech žáků proběhlo v jednotlivých třídách dynamicky a to metodou
sendviče, která zahrnuje fáze pretest, intervence, posttest. V rámci tohoto výzkumného
designu jsme očekávali, že pro experimentální skupinu bude fáze intervence přínosnější než
pro skupinu srovnávací. Vycházíme přitom z předpokladu, že učitelé využívající ve výuce
principy zkušenosti zprostředkovaného učení a další Feuersteinovy teorie budou se žáky
pracovat obdobným způsobem, jaký je uplatňován v intervenční fázi dynamického vyšetření.
To potvrzuje také zjištění z výzkumu Shayer a Beasley (1987), kdy autoři poukázali na to, že
žáci z experimentální skupiny zvýšili své výkony nejen za standardních podmínek, ale
významně se u nich zvýšila schopnost učit se a mít zisk z vnější podpory, která jim byla
poskytnuta při dynamickém způsobu testování.
Obě sledované skupiny byly během výzkumu měřeny celkem třikrát. S očekávanými
rozdíly mezi výsledky jednotlivých testování souvisel náš třetí předpoklad, týkající se
opět všech výzkumných metod:
 Žáci v experimentální skupině budou oproti žákům ze srovnávací skupiny dosahovat
vyššího rozdílu mezi výsledky v prvním a druhém měřením v pretestové fázi.
 Žáci v experimentální skupině budou oproti žákům ze srovnávací skupiny dosahovat
vyššího rozdílu mezi výsledky v druhém a třetím měřením v pretestové fázi.
Očekávali jsme tedy, že zlepšení žáků v experimentální skupině bude v průběhu výzkumu
oproti komparační skupině významně vyšší. A to vzhledem k tomu, že s nimi jejich učitelé
v rámci běžné výuky každodenně pracují přístupem MLE.
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8. DESIGN VÝZKUMU
Výzkumný projekt v této práci využívá kvantitativní metodologii. Kvantitativní design
výzkumu byl vybrán také s ohledem na to, že dosavadní podobně zaměřené výzkumy
realizované v České republice (včetně výzkumu v diplomové práci autorky) byly převážně
kvalitativního charakteru.
Získaná data byla statisticky analyzována prostřednictvím deskriptivní statistiky
a ověření statisticky významných rozdílů jednotlivých proměnných mezi sledovanými
skupinami.
Předpokládáme, že případné návazné studie by mohly využít získané poznatky pro další
zkoumání vlivu využívání Feuersteinových přístupů ve školním prostředí (detailněji viz
kapitola Diskuze).

8.1 Výzkumný soubor
Výzkumný soubor tvořili žáci třetí třídy základních škol z náchodského regionu
a z Prahy. Do výzkumu bylo zapojeno deset školních tříd, z čehož pět představovalo skupinu
experimentální a pět srovnávací. Celkově se výzkumu zúčastnilo 187 žáků.
Náchodský region byl zvolen z toho důvodu, že v něm byly školy zapojeny do
projektu „Vzdělávání pedagogů v metodě Feuersteinova instrumentálního obohacení.“ Do
tohoto projektu, který se zaměřoval na komplexní praktické i teoretické vzdělání ve zvolené
problematice, se zapojilo 15 základních a mateřských škol, jež poznatky a zkušenosti
z projektu nadále využívají ve svojí stávající edukační praxi. Doporučení konkrétních
základních škol pro zapojení do výzkumu poskytla na základě expertního posouzení
pedagogicko-psychologická poradna Královéhradeckého kraje. V Náchodském kraji jsme na
základě doporučení této pedagogicko-psychologické poradny oslovili devět základních škol
s prosbou o zapojení do výzkumu. Souhlasily tři školy a ostatních šest spolupráci na výzkumu
odmítlo, protože Feuersteinovy metody v tomto školním roce u žáků 3. třídy nevyužívají.
Všechny třídy v experimentální skupině vyučuje od 1. třídy základní školy učitel,
který absolvoval akreditovaný kurz zaměřený na Feuersteinovy přístupy. Třídní učitelé
sledovaných škol se také účastnili pravidelné supervize zaměřené na využití MLE ve školní
výuce. Ochotu zapojit se do výzkumu a zároveň splnění těchto podmínek vykazovaly
v Náchodském regionu pouze tři základní školy. Proto byly pro větší reprezentativnost
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souboru doplněny o dvě další školní třídy z jedné základní školy v Praze, které uvedené
požadavky rovněž splňují.
Stejně jako u výzkumného projektu autorky Vedovelli (2014) jsme se i v naší
experimentální skupině setkali s tím, že učitelé všech těchto žáků využívali principy MLE, ale
pouze ve dvou experimentálních školních třídách pracovali třídní učitelé s žáky s programem
FIE ve frekvenci jedna vyučovací hodina jednou za dva až tři týdny.
Srovnávací třídy byly s ohledem na doporučení pedagogicko-psychologických poraden
vybrány tak, aby byly co nejvíce ekvivalentní k experimentální skupině žáků. Z hlediska
srovnatelnosti jsme zohlednili následující kritéria:
-

Shodný region (Praha nebo Náchodsko);

-

Podobná velikost základních škol a jejich třetích tříd(y);

-

Podobná úroveň základních škol (na základě expertního vyjádření pracovníků
pedagogicko-psychologických poraden).

Následující tabulka představuje všechny zapojené základní školy z hlediska počtu žáků ve
sledovaných třetích třídách (u každé experimentální školní třídy je označena stejnou číslovkou
také třída srovnávací, např. 1A a 1B). Dále je v ní uveden region, ze kterého vybrané školní
třídy pocházejí. U tříd z experimentální skupiny je navíc upřesněno, zda jejich třídní učitel ve
školní výuce využíval teorii MLE nebo také program FIE.
Tabulka č. 4: Charakteristika školních tříd zapojených do výzkumu
Školní třída

Celkový počet
žáků třetí třídy

Experimentální 1A
Srovnávací 1B
Experimentální 2A
Srovnávací 2B
Experimentální 3A
Srovnávací 3B
Experimentální 4A
Srovnávací 4B
Experimentální 5A
Srovnávací 5B

9
5
16
20
25
26
33
27
30
30

CELKEM

221

Region
Náchodsko
Náchodsko
Praha
Praha
Praha
Praha
Náchodsko
Náchodsko
Náchodsko
Náchodsko

Feuersteinovy přístupy
Teorie MLE
Teorie MLE a program FIE
Teorie MLE a program FIE
Teorie MLE
Teorie MLE

Rozdíl mezi celkovým počtem žáků vybraných tříd (221) a počtem testovaných žáků
(187) byl způsoben tím, že někteří rodiče žáků nám neposkytli informovaný souhlas
pro zapojení do výzkumu. Přesné počty žáků, kteří se zúčastnili jednotlivých fází měření,
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uvádíme v následující tabulce. Pražské školní třídy byly testovány vždy najednou
(experimentální třídy dohromady a srovnávací třídy dohromady), a proto u nich uvádíme
souhrnný počet testovaných žáků v jednotlivých měřeních.
Tabulka č. 5: Počet zapojených žáků v jednotlivých fázích výzkumu
Školní třída

Datum 1.
testování

Počet
testovaných
žáků

Datum 2.
testování

Počet
testovaných
žáků

Datum 3.
testování

Počet
testovaných
žáků

Experimentální 1A
Srovnávací 1B
Experimentální 2A + 3A
Srovnávací 2B + 3B
Experimentální 4A
Srovnávací 4B
Experimentální 5A
Srovnávací 5B

19.9.2013
20.9.2013
9.10.2013
1.11.2013
14.10.2013
15.10.2013
7.11.2013
8.11.2013

8
5
31
24
22
23
30
29

24.2.2014
24.2.2014
11.3.2014
19.3.2014
25.2.2014
25.2.2014
26.2.2014
26.2.2014

9
6
28
26
25
25
25
30

19.5.2014
20.5.2014
11.6.2014
10.6.2014
4.6.2014
21.5.2014
5.6.2014
6.6.2014

9
6
28
22
23
23
29
28

CELKEM

172

174

168

Každého testování se zúčastnil přibližně stejný celkový počet žáků z obou skupin.
V prvním měření bylo z celkového počtu 172 žáků 91 z experimentální skupiny a 81 ze
srovnávací skupiny. Do druhého testování se zapojilo 174 žáků, z čehož 87 žáků patřilo do
experimentální skupiny a 87 žáků do srovnávací. V závěrečném měření spadalo z celkového
počtu 168 žáků 89 žáků do experimentální skupiny a 79 do komparační skupiny.
Pro analýzu výsledků testování jsme podle jejího typu využili adekvátní sebraná data.
Například při srovnání experimentální a komparační skupiny v prvním testování jsme
uplatnili data od všech žáků, kteří se tohoto testování zúčastnili. V případech, kdy jsme
porovnávali rozdíly výsledků obou skupin mezi jednotlivými měřeními, jsme využili pouze
data těch žáků, kteří se zúčastnili všech tří testování.
U všech žáků zapojených do výzkumu byly sledovány tyto údaje: pohlaví, věk, školní
známky na vysvědčení z českého jazyka, matematiky a prvouky (v druhém pololetí 2. třídy,
v prvním a druhém pololetí 3. třídy).
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Počet dívek a chlapců v experimentální a srovnávací skupině ukazuje následující tabulka:
Tabulka č. 6: Pohlaví žáků v experimentální a srovnávací skupině
Skupina
Experimentální

Srovnávací

Pohlaví

Počet

Procenta

dívky

40

41,2

chlapci

57

58,8

dívky

53

58,9

chlapci

37

41,1

Z uvedené tabulky vyplývá, že v experimentální skupině je vyšší počet chlapců oproti
srovnávací skupině. Abychom ověřili statistickou významnost tohoto rozdílu, použili jsme χ2
test homogenity, který poukázal na to, že v experimentální skupině je statisticky významně
vyšší počet chlapců oproti skupině komparační (p < ,016, χ2= 5,82).
Dalším důležitým údajem, který jsme u výzkumného souboru sledovali, byl věk žáků
sledovaných třetích tříd na začátku výzkumného projektu, tedy v době prvního měření.
Zjištěné hodnoty ukazuje formou deskriptivní statistiky tabulka níže:
Tabulka č. 7: Věk žáků v experimentální a srovnávací skupině

Průměr
Medián
Stand.
odchylka
Minimum
Maximum

Skupina

Věk

experimentální

8,88

srovnávací

8,76

experimentální

8,92

srovnávací

8,75

experimentální

0,43

srovnávací

0,38

experimentální

8

srovnávací

8,2

experimentální

9,9

srovnávací

9,9

Jak je z uvedených údajů patrné, v experimentální skupině jsou oproti komparační
starší žáci. Pro názorné porovnání obou skupin z hlediska distribuce věku slouží následující
graf:

114

Graf č. 1: Porovnání věku experimentální a srovnávací skupiny

Rozpětí jednotlivých grafů poukazuje na maximální a minimální naměřené hodnoty
pro věk žáků v každé skupině. I když je maximální věk v obou skupinách 9,9 let, v případě
srovnávací skupiny je znázorněn pouze kroužkem odděleným od ostatní části grafu, protože
se jedná o odlehlou hodnotu. Dělicí čára uprostřed každého krabicového grafu znázorňuje
hodnotu mediánu: ve srovnávací skupině 8,75 let, v experimentální 8, 92 let.
Také při sledování školních známek na vysvědčení z českého jazyka, matematiky
a prvouky (v druhém pololetí druhé třídy, v prvním a druhém pololetí třetí třídy) se
mezi skupinami žáků vyskytly rozdíly. Před jejich uvedením se však nejprve zaměříme na
hodnoty deskriptivní statistiky pro jednotlivé proměnné:
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Tabulka č. 8: Školní známky žáků v experimentální a srovnávací skupině
Skupina
Průměr
Medián
Stand.
odchylka
Minimum
Maximum

ČJ 1

M1

P1

ČJ2

M2

P2

ČJ3

M3

P3

exper.

1,33

1,15

1,10

1,74

1,48

1,32

1,71

1,64

1,42

srov.

1,43

1,20

1,13

1,59

1,49

1,20

1,72

1,38

1,26

exper.

1,00

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00

2,00

2,00

1,00

srov.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00

exper.

,496

,420

,335

,719

,711

,598

,756

,771

,629

srov.

,692

,540

,463

,803

,793

,456

,783

,683

,554

exper.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

srov.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

exper.

3

3

3

4

4

3

4

4

3

srov.

4

4

4

5

5

3

4

4

3

Uvedené hodnoty pro věk a školní známky pro obě skupiny jsme porovnali
prostřednictvím Mann-Whitney párového testu, abychom zjistili, jestli jsou mezi nimi
statisticky významné rozdíly, na což poukazuje hodnota p nižší než 0,05.
Tabulka č. 9: Porovnání věku a školních známek u srovnávací a experimentální skupiny
věk

ČJ1

M1

P1

ČJ2

M2

P2

ČJ3

M3

P3

MannWhitney U

3592,000 3468,000 3515,500 3587,000 3253,000 3727,500 3475,000 4210,500 3350,500 3633,500

Wilcoxon
W

7597,000 7654,000 7701,500 7773,000 6994,000 7468,500 7216,000 8770,500 7355,500 7638,500

Z

-1,980

-,483

-,408

-,048

-1,762

-,200

-1,306

-,051

-2,799

-2,102

p

,048

,629

,683

,962

,078

,841

,192

,959

,005

,036

Tabulka výše ukazuje na zjištění následujících dvou statisticky významných rozdílů:
v experimentální skupině jsou starší děti a při třetím měření mají horší známky
z matematiky a prvouky. Rozdílné věkové složení obou skupin jsme ilustrovali výše
prostřednictvím grafu, detailnější popis odlišných známek z matematiky a prvouky v třetím
testování uvádíme v příloze č. 2.
Rozdílné hodnoty obou skupin v pohlaví a věku respondentů z hlediska korelace
s dalšími sledovanými proměnnými jsme analyzovali prostřednictvím Spearmanova
korelačního koeficientu, kdy jsme tyto rozdíly porovnali s výsledky dosaženými v prvním
měření v tzv. pretestové fázi (viz dále). Všechny zjištěné hodnoty p byly vyšší než 0,05 (viz
příloha č. 3), a proto můžeme konstatovat, že věk ani pohlaví nekorelují se sledovanými
proměnnými při prvním měření v pretestové fázi. Tudíž není pravděpodobné, že tyto
odlišnosti ve skladbě skupin ovlivňují sledované vztahy ve všech fázích testování.
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Souhrnně lze konstatovat, že přes zjištěné rozdíly ve sledovaných údajích mezi oběma
skupinami statistická analýza získaných dat poukázala na to, že věk ani pohlaví nemají
zásadní dopad na výsledky sledovaných proměnných.

8.2 Použité metody a způsob jejich administrace a zpracování
Sběr dat v rámci výzkumu proběhl ve školním roce 2013/2014 a všechny zapojené
třídy byly testovány třikrát během tohoto školního roku (na začátku, v pololetí a na konci).
První a třetí měření bylo dynamické, druhé zahrnovalo pouze pretestovou fázi.
Vzhledem k zaměření předkládané práce jsme se ve výzkumu zaměřili nejen na
zjištění posunu ve standardním testování, ale také na snahu zmapovat posun ve schopnosti
učit se. K tomu jsme v souladu s výše popsanou výzkumnou studií autorů Shayer a Beasley
(1987) využili model dynamického testování, který zachycuje právě schopnost využít
zprostředkovanou intervenci administrátora pro následné řešení obdobné testové situace.
Administrace tří vybraných testů byla hromadná a řídila se v prvním a třetím
měřením zásadami skupinového dynamického vyšetření, konkrétně jsme využili metodu
sendviče. Administrátorkou testů při všech měření byla autorka práce.
Než se zaměříme detailněji na jednotlivé zvolené výzkumné metody, stručně
představíme, jak byly během výzkumu použity. Na začátku a na konci testové baterie jsme
žákům zadali test Ravenovy progresivní matice – barevné, anglicky Coloured Progressive
Matrices – CPM (dále v textu budeme pro větší přehlednost používat tuto zkratku). Následně
byl administrován test na stejném diagnostickém principu, jako je založena
Rey - Osterriethova figura (vzhledem k věku testovaných žáků byl zvolen podnětový
materiál nižší obtížnosti). V pořadí třetí diagnostický nástroj představoval Feuersteinův test
z baterie Learning Propensity Assessment Device (LPAD) nazvaný Uspořádání bodů. Po
něm byl opět zadán test CPM.
Test figury a Uspořádání bodů byly administrovány v prvním a třetím měření podle
zásad dynamického vyšetření standardně formou pretest - intervence – posttest (metoda
sendviče). Současně dohromady představovaly intervenci pro test CPM, jenž nelze ve formě
skupinového dynamického vyšetření administrovat tradičním dynamickým způsobem.
Očekávali jsme však, a potvrzují to zkušenosti z tohoto přístupu diagnostiky, že uvedené dvě
metody, zařazené mezi první a druhé testování CPM, naladí žáky na takový způsob
přemýšlení o podnětech a řešení úkolů, který se promítne do rozdílu zpracování prvního
a druhého testu CPM.
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Nyní se zaměříme na popis jednotlivých vybraných diagnostických metod
a kognitivních operací, které se dají jejich prostřednictvím ohodnotit. Dále představíme,
jakým způsobem jsme výsledky z nich zpracovávali. Souhrnně můžeme konstatovat, že
u každé z výzkumných metod jsme sledovali dva základní typy proměnných: čas trvání
práce a hrubé skóry vyjadřující počet správných odpovědí.

8.2.1 Test Uspořádání bodů
Úkolem v testu Upořádání bodů, který jsou součástí testové baterie LPAD, je spojit
jednotlivé body do geometrických obrazců, jejichž předlohy jsou v testu znázorněny
(Feuerstein, Feuerstein & Falik, 2008). Zároveň přitom respondent musí respektovat několik
pravidel, která mu jsou představena.
Zkouška sleduje, jak proband dokáže dodržovat zadání, dále se pak zaměřuje na
schopnost porovnávání, plánování, tvorbu pracovních strategií a grafické dovednosti. Test
vzhledem k své komplexnosti zjišťuje, jaká je kapacita probanda v několika kognitivních
oblastech (Feuerstein, Feuerstein & Falik, 2008):
-

Percepce

-

Mentální manipulace s představami

-

Mentální rotace

-

Vzájemné porovnávání představ

-

Abstraktní myšlení

-

Hypotetické myšlení
Při zadávání testu byly žákům vysvětleny a názorně na příkladech ukázány tři

pravidla, podle kterých mají pracovat: 1) použít každý bod pouze jednou, 2) neotáčet papír
a 3) skutečnost, že obrazce se mohou otáčet, zachovávají tvar a velikost, ale nikoli polohu.
V rámci předloženého výzkumného projektu jsme u testu Uspořádání bodů sledovali
dvě proměnné: hrubý skór a čas. Žáci měli za úkol spojit z bodů obrazce a za každý správně
spojený obrazec mohli obdržet jeden bod. Maximální hrubý skór byl 42 bodů.
Časový limit na práci jsme stanovili 10 minut (vzhledem k tomu, aby bylo možné
celou testovou baterii zvládnout v čase, který jsme se školami dohodli). U žáků, kteří úkol
zvládli rychleji, jsme zaznamenali čas jeho odevzdání.
Po prvním vyplnění testu následovala při prvním a třetím měření intervenční fáze. V té
se autorka textu spolu s žáky zaměřovala na cvičební úlohy podobného charakteru (opět jsme
využili součást testu z baterie LPAD, která cvičné úlohy rovněž obsahuje).
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Za využití

principů MLE jsme se společně s celou třídou soustředili na výhodnost pojmenování
a definování obrazců a hledání jejich vzájemných vztahů. Součástí intervence byla také cílená
práce se systémem nápověd, které test obsahuje. Dále jsme se zaměřili na strategie hledání
obrazců v obtížnějších úlohách.
Po intervenční fázi následoval posttest, který byl totožný s pretestovým zadáním. Žáci
měli za úkol využít vše, co se naučili v intervenční fázi.

8.2.2 Test figury
Při využití Rey - Osterriethovy figury v dynamickém vyšetření identifikuje Feuerstein
(Feuerstein, Feuerstein & Falik, 2008) následující oblasti, které se dají u probanda hodnotit:
-

Kapacita komplexně uspořádat a strukturovat složitou figuru

-

Kvalita a přesnost nakreslené figury

-

Úroveň organizační a vizuální paměti

-

Kvalita, uspořádání, přesnost a komplexnost zakreslené figury po intervenci
(porovnání, jak se tyto parametry liší od figury zakreslené v rámci pretestové fáze)

-

Proces, který proband použil ke strukturování a uspořádání jednotlivých prvků figury
a figury jakožto celku

V tomto výzkumu jsme využili figuru podobnou Rey – Osterriethově (viz příloha č. 4),
a tudíž jsme předpokládali, že v sobě bude obsahovat obdobné charakteristiky, které můžeme
u probanda hodnotit. Figuru jsme vytvořili na základě stejných principů, s ohledem na námi
sledovanou věkovou skupinu žáků.
Při administraci testu jsme postupovali stejně jako při zadávání Rey - Osterriethovy figury
v LPAD. Žáci dostali nejprve figuru, kterou měli za úkol překreslit. Následně vyplnili krátký
dotazník zaměřený na sledované školní známky v uplynulém pololetí. Poté měli za úkol
figuru nakreslit znovu, ale tentokrát zpaměti.
Po tomto nakreslení předlohy figury zpaměti následovala intervenční část. Ta se
zaměřovala na zprostředkování názvů jednotlivých obrazců, strukturování figury, nalezení
systému práce, který žákům umožní zapamatovat si součásti figury apod.
Následně byl tento test administrován znovu a žáci opět figuru překreslovali podle
předlohy, kterou měli před sebou. Měli za úkol, aby u toho využili vše, co si osvojili
v intervenční fázi. Poté žáci kreslili figuru naposled, a to opět zpaměti.
Při administraci testu byl sledován limit šest minut na každou fázi kreslení figury. To
bylo zajištěno tak, že žáci měli připravených šest pastelek a po jedné minutě vždy barvu podle
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instrukcí střídali. Při vyhodnocení byl tedy čas dán počtem pastelek, které děti na kreslení
použily (každá barva byla počítána jako jedna minuta).
Pro hodnocení figury jsme vytvořili seznam šestnácti prvků, u kterých byla sledována
přítomnost prvku (tedy to, zda jej žák vůbec zakreslil) a přesnost prvku (zda tvar, velikost
a umístění prvku odpovídaly předloze). U čtyř prvků bylo z hlediska jejich přesnosti
hodnoceno také to, zda byly nakreslené jedním tahem (jednou čarou). Maximální celkový
hrubý skór byl 32 bodů (z toho 16 bodů za přítomnost prvků a 16 bodů za přesnost). V příloze
č. 5 uvádíme tabulku, pomocí které byl test vyhodnocován.
Test figury a test Uspořádání bodů jsme se rozhodli do výzkumu zahrnout z toho důvodu,
že všechny výše uvedené schopnosti a oblasti, které u nich můžeme sledovat, jsou uplatnitelné
v rámci testu CPM. U žáků jsme tak v intervenční fázi mohli rozvinout takové myšlenkové
procesy a strategie, které využili v rámci posttestové fáze testu CPM.

8.2.3 Test Ravenovy progresivní matice – barevné
Tento test jsme zvolili jako součást testové baterie, protože odpovídá věkové skupině
respondentů a byl využit také v řadě českých i zahraničních výzkumů citovaných výše.
Zároveň vhodně doplňuje ostatní dvě výzkumné metody a umožňuje sledovat rozvoj
poznávání u žáků v průběhu této výzkumné studie. Test Ravenovy progresivní matice –
barevné je možné využít při diagnostikování dětí od posledního roku předškolního věku až do
věku 11 let.
Jedná se o nonverbální inteligenční test. Respondenti testu vybírají geometrické
obrazce, které správně doplní větší obraz nebo sérii obrazců, které jsou uspořádané podle
určitého pravidla. Proband při řešení úkolů testu vnímá rozdílné, podobné nebo totožné prvky
obrazců. Dále se zaměřuje na symetrii jednotlivých prvků obrazců a jejich prostorovou
orientaci. U probanda se v testu tedy sledují následující kognitivní oblasti (Raven, Court &
Raven, 1991):
-

Vnímaní celku

-

Vnímání podstatných detailů

-

Mentální manipulace s představami

-

Mentální rotace

-

Vzájemné porovnávání představ

-

Analytické myšlení

-

Analogické myšlení
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Test byl žákům administrován v souladu s pokyny k administraci, které jsou součástí
této metody. V rámci vysvětlení úkolu je i příklad společného vyřešení úlohy a zapsání
odpovědi do záznamového archu. Zároveň administrátorka testu všechny žáky postupně
obcházela a na prvních pěti odpovědích v záznamovém archu zjišťovala, zda žáci plnění
úkolu správně porozuměli nebo potřebují další individuální vysvětlení.
U hodnocení úkolu jsme opět sledovali čas, který žákovi vyplnění testu trval,
a hrubý skór, tedy počet správně vyplněných odpovědí. Nebyl stanovený žádný limit, žáci
měli na zpracování úkolů neomezené množství času. Žáci mohli dosáhnout maximální počet
36 správných odpovědí, tzn. 36 bodů.
V rámci testové baterie byl test CPM administrován jako první a jako poslední.
Intervenční fáze nebyla specificky zaměřená na tento test, ale žákům bylo před druhým
řešením tohoto testu připomenuto, jaké osvojené poznatky z ostatních intervenčních fází
mohou využít. Jednalo se např. o pojmenování jednotlivých obrazců v úkolu, volba strategie
práce, zachycení odlišných a podobných aspektů obrazců.

8.3 Procedura výzkumu
Testování žáků proběhlo třikrát během školního roku 2013/2014. První v období
září/říjen 2013, druhé v období leden/únor 2014 a třetí v období květen/červen 2014. Doba
jednoho testování byla zhruba 90 minut čistého času, což i s přestávkami činilo maximálně tři
vyučovací hodiny.
Prostřednictvím opakování testové baterie jsme chtěli zachytit a popsat kognitivní
vývoj probandů ve sledovaném časovém úseku. Zároveň jsme očekávali, že u experimentální
skupiny se objeví významnější pozitivní rozdíly mezi pretestovou a posttestovou fází u všech
tří výzkumných metod. Podkladem pro tento předpoklad je zaměření MLE (využívané ve
výuce u experimentální skupiny) na rozvoj schopnosti učit se, na který cílila i intervenční fáze
u všech vybraných testů.
V analýze dat uvádíme ve výsledcích výzkumu hodnoty deskriptivní statistiky pro
jednotlivé sledované proměnné, deskriptivní statistiku o diferencích mezi jednotlivými
měřeními a o diferencích mezi pretestovou a posttestovou fází u prvního a třetího měření. Pro
porovnání rozdílů výsledků prvního a třetího měření (v rámci dynamického vyšetření) mezi
sledovanými skupinami byl použit Wilcoxonův test pro dva nezávislé výběry.
Dále jsme se zaměřili na porovnání rozdílů dat experimentální a srovnávací skupiny
mezi jednotlivými měřeními a interpretaci statisticky významných rozdílů mezi sledovanými
skupinami. Protože nebylo možné, aby byl vzhledem k velikosti zvoleného výzkumného
121

souboru naplněn předpoklad normálního rozložení dat u sledovaných proměnných, využili
jsme pro analýzu rozdílů mezi oběma skupinami žáků neparametrickou statistickou metoda
Mann-Whitney párový test pro dva nezávislé výběry.
Kromě výše uvedeného jsme sledovali, zda rozdíly obou skupin v pohlaví a věku
souvisí s jejich výsledky dosaženými v jednotlivých výzkumných metodách. K tomu jsme
využili analýzu dat prostřednictvím Spearmanova korelačního koeficientu.
Veškeré výpočty byly provedeny v programu pro analýzu statistických dat SPSS.
Od všech žáků zapojených do výzkumu jsme měli písemný souhlas jejich rodičů.
Než v následující kapitole představíme výsledky výzkumu, krátce se zaměřme na to,
jakým způsobem jsme se snažili zvýšit reliabilitu a validitu výzkumu a jaké nežádoucí
proměnné mohly do výzkumného projektu vstupovat.
Abychom zvýšili reliabilitu výzkumu, pokusili jsme se zajistit co nejvíce shodné
podmínky pro testování všem probandům (stejná denní doba pro testování – dopoledne, stejný
časový rámec pro plnění úkolů apod.). Během testování měla autorka práce k dispozici
podrobné instrukce k zadávání jednotlivých testů (včetně rámcových poznámek k jednotlivým
fázím dynamického vyšetření), aby u všech testovaných tříd byla administrace pokud možno
co nejvíce identická. Dalším způsobem podpory reliability bylo opakované testování
a skutečnost, že získaná data byla posuzována více hodnotiteli, kteří byli do vyhodnocování
zaškoleni (jednalo se o deset studentů bakalářského studia psychologie, autorka práce data
záměrně neposuzovala). Experimentální a srovnávací skupiny byly v rámci vyhodnocování
výzkumu zaslepeny.
Pro zvýšení validity byla každá sledovaná kognitivní oblast testovaná více položkami
a školy zapojené do výzkumu vybrány podle výše stanovených kritérií pracovníky
pedagogicko-psychologických poraden, odborníky na zvolenou problematiku.
Mezi nežádoucí proměnné, které se mohly v rámci výzkumu objevit, patří zrání
a přirozený vývoj (vzhledem k zapojení srovnávací skupiny žáků by tato proměnná měla být
kontrolována). Dalšími možnými nežádoucími proměnnými byly experimentální mortalita,
neekvivalentnost skupin a očekávání ze strany experimentátora. Ty jsme se pokusili
eliminovat tak, že srovnávací skupina žáků byla vybrána na základě několika kritérií a získaná
data posuzována více hodnotiteli.
Možnou významnou nežádoucí proměnnou představovala případná neekvivalentnost
experimentální a srovnávací skupiny již na začátku testování, a to například z hlediska odlišné
osobní historie jednotlivých probandů či jejich odlišných kognitivních schopností (úroveň
kognitivních schopností však byla u probandů porovnávána na základě výsledků testu CPM).
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Za nežádoucí proměnnou můžeme také považovat osobnost a styl výuky učitelů v
jednotlivých testovaných třídách. U náchodského regionu měli učitelé, kteří využívali
Feuersteinovy metody, zajištěnou pravidelnou supervizi. Také v pražské základní škole, ve
které byly do výzkumu zahrnuty dvě experimentální školní třídy, se učitelé pravidelně
účastnili supervize v rámci specializovaného poradenského pracoviště fungujícího přímo na
této škole. Supervize měla pro náš výzkum význam v tom, že více sjednocovala způsob práce
s těmito metodami, a činila tak jednotlivé vyučující více srovnatelné. V tomto kontextu
představuje další nežádoucí proměnnou skutečnost, že pro využívání sledovaných metod
neexistují přesně stanovené postupy práce se žáky, které by učitelům určovaly, v jaké formě
a v jakém rozsahu by se měly využívat.
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9. VÝSLEDKY A JEJICH ANALÝZA
V této

kapitole

představíme

výsledky

realizovaného

výzkumného

projektu.

Vyhodnocená data budeme prezentovat postupně v souladu se stanovenými cíli a předpoklady
výzkumu.

9.1 Srovnání výsledků obou skupin žáků v pretestové fázi
Nyní se budeme postupně věnovat představení výsledků experimentální a komparační
skupiny žáků v jednotlivých výzkumných metodách. V souladu s prvním předpokladem se
zaměříme na výsledky v pretestové fázi u prvního a třetího měření, tedy na výkony žáků
při standardním způsobu testování, které neobsahuje intervenční ani posttestovou fázi.
Zjištěné proměnné (hrubý skór a čas) popíšeme prostřednictvím deskriptivní statistiky
a následně se budeme v reakci na naše předpoklady věnovat porovnání získaných dat mezi
oběma skupinami žáků. Výsledky jednotlivých použitých metod budeme prezentovat ve
stejném pořadí, v jakém byly testy administrovány.

9.1.1 Výsledky testu Ravenovy progresivní matice – barevné
V následující tabulce představujeme výsledky testu CPM dosažené u prvního a třetího
měření experimentální a srovnávací skupinou. Jedná se o výsledky v hrubém skóru (zkratka
„H“) a čase (zkratka „C“), který je uveden v minutách.
Tabulka znázorňuje průměrné hodnoty. Kompletní hodnoty deskriptivní statistiky pro
sledované proměnné včetně počtu testovaných žáků v každém měření jsou součástí přílohy
č. 6. Pro test Ravenovy progresivní matice – barevné jsme ve zkratkách v tabulkách využili
počáteční písmeno „R“. Následná číslovka uvádí pořadí měření.
Tabulka č. 10: Výsledky testu CPM v pretestové fázi u prvního a třetího měření
Skupina

R1H1

experimentální
srovnávací

R1C1

R3H1

R3C1

30,19

10,41

31,60

6,08

30,60

10,33

32,46

6,03

Vysvětlivky k tabulce:
 R1H1 – první měření – pretestová fáze - hrubý skór
 R1C1 – první měření – pretestová fáze - čas (uvedený v minutách)
 R3H1 – třetí měření – pretestová fáze - hrubý skór
 R3C1 - třetí měření – pretestová fáze - čas (uvedený v minutách)
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Již při pohledu na prezentované výsledky je patrné, že sledované skupiny se v těchto
proměnných výrazně nelišily. Jak z hlediska hrubého skóru, tak v časovém údaji se obě
skupiny žáků pohybovaly v rozsahu blízkých hodnot.
Pro statistické porovnání výsledků experimentální a srovnávací skupiny v testu CPM
v prvním a třetím měření jsme použili Mann-Whitney test pro dva nezávislé výběry.
Tabulka č. 11: Porovnání výsledků testu CPM v pretestové fázi u prvního a třetího měření

MannWhitney U
Wilcoxon W
Z
p

R1H1

R1C1

R3H1

R3C1

3346,500

3684,000

2910,000

3338,500

7532,500
-1,045
,296

7870,000
-,005
,996

6826,000
-1,442
,149

6264,500
-,018
,986

Mann-Whitney párový test rozdílu mezi experimentální a srovnávací skupinou pro
výchozí hodnoty v testu CPM v prvním a třetím měřením poukázal na to, že mezi oběma
skupinami nejsou statisticky významné rozdíly (statisticky signifikantní rozdíl by byl
pouze v případě, že by hodnota p byla nižší než 0,05).

9.1.2 Výsledky testu figury
Následující tabulky ukazují výsledky srovnávací a experimentální skupiny v testu
figury u prvního a třetího měření v pretestové fázi (tabulky č. 12 a č. 14). Jak bylo uvedeno
v předchozí kapitole, test figury byl žákům v rámci jednoho měření administrován celkem
čtyřikrát: nejprve žáci kreslili kopii podle vzoru (1. kopie), následně měli za úkol nakreslit
reprodukci zpaměti (1. reprodukce). Poté proběhla intervence a celý proces se ještě jednou
opakoval. Žáci tedy kreslili nejprve 2. kopii figury, a potom její 2. reprodukci. Do pretestové
fáze tedy spadá 1. kopie a 1. reprodukce figury.
U testu figury jsme pro popis v tabulkách využili zkratku „F“. Sledovali jsme u něj
čtyři proměnné: hrubý skór (zkratka „H“), který byl tvořen součtem dvou dílčích
proměnných: přítomnost prvků (zkratka „P“) figury a jejich přesnost (zkratka „R“). Poslední
proměnnou byl čas (zkratka „C“), který jsme zaznamenávali v minutách.
V následující tabulce uvádíme průměrné zjištěné hodnoty. Kompletní hodnoty
deskriptivní statistiky pro první a třetí měření jsou v příloze č. 7.
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Tabulka č. 12: Výsledky testu figury v pretestové fázi u prvního měření
Skupina
experimentální
srovnávací

F1H1
23,96
25,05

F1P1
14,55
14,47

F1R1
9,41
10,58

F1C1
3,82
4,04

F1H2
18,97
22,00

F1P2
12,15
13,01

F1R2
6,81
8,99

F1C2
2,66
2,78

Vysvětlivky k tabulce:
 F1H1 – první měření – 1. kopie figury – hrubý skór
 F1P1 – první měření – 1. kopie figury – přítomnost prvků
 F1R1 – první měření – 1. kopie figury – přesnost prvků
 F1C1 – první měření – 1. kopie figury – čas (uvedený v minutách)
 F1H2 – první měření – 1. reprodukce figury – hrubý skór
 F1P2 – první měření – 1. reprodukce figury – přítomnost prvků
 F1R2 – první měření – 1. reprodukce figury – přesnost prvků
 F1C2 – první měření – 1. reprodukce figury – čas (uvedený v minutách)
Z tabulky výše je patrné, že v prvním měření došlo u čtyř žlutě vyznačených
proměnných k rozdílným výkonům mezi sledovanými proměnnými.
Pro porovnání výsledků experimentální a srovnávací skupiny v testu figury v prvním
měření jsme opět použili Mann-Whitney test pro dva nezávislé výběry. V tabulce níže jsme
označili výsledné hodnoty p nižší než 0,05.
Tabulka č. 13: Porovnání výsledků testu figury v pretestové fázi u prvního měření
F1H1

F1P1

F1R1

F1C1

F1H2

F1P2

F1R2

F1C2

3113,500

3533,500

2886,500

3204,000

2458,000

2905,500

2323,500

3469,500

7299,500

6854,500

7072,500

7390,000

6644,000

7091,500

6509,500

7655,500

Z

-1,761

-,489

-2,468

-1,545

-3,772

-2,416

-4,198

-,719

p

,078

,625

,014

,122

,000

,016

,000

,472

MannWhitney
U
Wilcoxon
W

Z uvedené analýzy můžeme vysledovat, že statisticky významný rozdíl je ve
výsledcích testu figury experimentální a srovnávací skupiny ve čtyřech sledovaných
proměnných v rámci prvního měření. Jedná se o přesnost prvků u první kopie figury
kreslené podle předlohy. U první reprodukce figury kreslené zpaměti byl signifikantní rozdíl
prokázán u celkového hrubého skóru i u jeho dílčích součástí: přítomnosti prvků a jejich
přesnosti. Z hodnot deskriptivní statistiky, které jsou zvýrazněné žlutě v tabulce č. 12,
můžeme vyčíst, že srovnávací skupina je při prvním měření v těchto proměnných lepší.
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V třetím měření se však tyto rozdíly neobjevují, viz následující tabulka ukazující hodnoty
deskriptivní statistiky.
Tabulka č. 14: Výsledky testu figury v pretestové fázi u třetího měření
Skupina
experimentální
srovnávací

F3H1
27,75
27,49

F3P1
15,44
15,38

F3R1
12,32
12,24

F3C1
2,44
2,82

F3H2
26,84
26,29

F3P2
14,75
14,68

F3R2
12,07
11,61

F3C2
2,08
2,18

Pro porovnání výsledků experimentální a srovnávací skupiny v testu figury v třetím
měření uvádíme hodnoty zjištěné v Mann-Whitney testu pro dva nezávislé výběry. Při
porovnání dat z testu figury v třetím měření nebyly mezi oběma skupinami nalezeny
žádné statisticky významné rozdíly, viz následující tabulka, kde hodnota p u žádné
proměnné není nižší než 0,05.
Tabulka č. 15: Porovnání výsledků testu figury v pretestové fázi u třetího měření
F3H1

F3P1

F3R1

F3C1

F3H2

F3P2

F3R2

F3C2

3186,000

3139,000

3246,000

2878,500

2962,500

3194,000

2947,000

2952,000

6112,000

6065,000

6172,000

6794,500

5812,500

6120,000

5797,000

6868,000

Z

-,403

-,827

-,327

-1,660

-1,129

-,526

-1,184

-1,419

p

,687

,409

,744

,097

,259

,599

,236

,156

MannWhitney
U
Wilcoxon
W

9.1.3 Výsledky testu Uspořádání bodů
Výsledky poslední výzkumné metody, testu Uspořádání bodů, budeme také
prezentovat formou deskriptivní statistiky a následného porovnání získaných dat mezi oběma
skupinami. Stejně jako u testu CPM jsme i u této metody sledovali dvě proměnné: hrubý skór
(zkratka „H“) a čas (zkratka „C“), uváděný opět v minutách.
Níže uvádíme průměrné hodnoty sledovaných proměnných, v příloze č. 8 pak celkové
hodnoty deskriptivní statistiky z testu Uspořádání bodů z obou sledovaných měření. Pro
označení výsledků tohoto testu jsme využili počáteční písmeno „U“.
Tabulka č. 16: Výsledky testu Uspořádání bodů v pretestové fázi u prvního a třetího měření
Skupina
experimentální
srovnávací

U1H1
20,27
20,09

U1C1
9,32
9,78

U3H1
30,08
31,58
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U3C1
7,20
7,49

Vysvětlivky k tabulce:
 U1H1 – první měření – pretestová fáze – hrubý skór
 U1C1 – první měření – pretestová fáze – čas (uvedený v minutách)
 U3H1 – třetí měření – pretestová fáze – hrubý skór
 U3C1 – třetí měření – pretestová fáze – čas (uvedený v minutách)
Z uvedených výsledků deskriptivní statistiky vyplývá, že mezi oběma skupinami existují
v testu Uspořádání bodů mírné rozdíly v čase zpracování testu v prvním měření a v hrubém
skóru i čase u třetího měření. Pro jejich statistickou signifikanci jsme získaná data analyzovali
Mann-Whitney testem pro dva nezávislé výběry.
Tabulka č. 17: Porovnání výsledků testu Uspořádání bodů v pretestové fázi u prvního a třetího
měření
U1H1

U1C1

U3H1

U3C1

3516,000

3035,500

3324,000

3122,000

7702,000

7221,500

6250,000

7038,000

Z

-,520

-2,975

-,067

-,747

p

,603

,003

,947

,455

MannWhitney
U
Wilcoxon
W

Z uvedeného srovnání je patrné, že statisticky významný rozdíl se ve sledovaných
proměnných u testu Uspořádání bodů objevil při prvním měření v čase zpracování testu
mezi oběma sledovanými skupinami žáků. Z tabulky č. 16, která znázorňuje hodnoty
deskriptivní statistiky pro sledované proměnné, můžeme konstatovat, že experimentální
skupina byla při prvním měření rychlejší.

9.1.4 Analýza výsledků vzhledem ke stanoveným předpokladům
Shrňme nyní prezentované výsledky zaměřené na srovnání obou skupin žáků
v pretestové fázi v rámci prvního a třetího měření u všech použitých výzkumných metod.
Předpokládali jsme, že žáci v experimentální skupině budou v prvním měření
v pretestové fázi dosahovat statisticky významně vyšší výsledky oproti žákům ze
srovnávací skupiny. Tento předpoklad se potvrdil pouze u jedné proměnné: v testu
Uspořádání bodů, kdy byla v prvním měření experimentální skupina rychlejší.
Naopak v testu figury dosáhli při prvním měření statisticky významně lepších
výsledků žáci ze skupiny srovnávací. A to ve čtyřech proměnných: přesnost prvků u první
kopie figury a celkový hrubý skór (včetně přítomnosti prvků a jejich přesnosti) u první
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reprodukce figury. V testu CPM nebyly mezi oběma sledovanými skupinami zjištěny
žádné statisticky signifikantní rozdíly.
Druhý předpoklad se týkal srovnání výsledků obou skupin v pretestové fázi, a to
u třetího měření. Očekávali jsme, že žáci v experimentální skupině budou v třetím
měření, tedy na závěr výzkumu, v pretestové fázi dosahovat statisticky významně vyšší
výsledky oproti žákům ze srovnávací skupiny. Tento předpoklad nebyl potvrzen,
protože v žádné ze tří aplikovaných výzkumných metod nebyly prokázány statisticky
významné rozdíly mezi oběma skupinami.

9.2 Srovnání obou skupin žáků v rozdílu výsledků mezi pretestovou
a posttestovou fází
V této podkapitole představíme výsledky související s druhým předpokladem
výzkumu. V rámci něj jsme očekávali, že žáci z experimentální skupiny budou oproti žákům
ze srovnávací skupiny v prvním a třetím měření vykazovat lepší výsledky v rozdílu výkonu
mezi pretestovou a posttestovou fází.
Jak bylo popsáno výše v kapitole o designu výzkumu, posttestová fáze následovala
vždy po intervenci administrátora. Sledováním tohoto rozdílu jsme se tak zaměřili na to, kolik
žáci dokážou vytěžit ze společného učení, jak se zlepšují jejich výkony po zprostředkování
podnětů, které k řešení úloh potřebují.
Zjištěné rozdíly mezi pretestovou a posttestovou fází uvádíme formou deskriptivní
statistiky. Následně se v reakci na naše předpoklady zaměřujeme na porovnání získaných dat
mezi oběma skupinami. Výsledky opět představíme postupně pro jednotlivé použité
výzkumné metody.

9.2.1 Výsledky testu Ravenovy progresivní matice – barevné
Následující tabulka uvádí výsledky testu CPM dosažené v rozdílu výsledků mezi
pretestovou a posttestovou fází prvního a třetího měření. Výsledná hodnota rozdílu
u jednotlivých proměnných byla vypočítána tak, že od výsledku v posttestové fázi byl odečten
výsledek v pretestové fázi. Kladná diference u hrubého skóru tak poukazuje na vyšší hodnotu
u posttestové fáze. Záporná diference u času znamená opět zlepšení v posttestové fázi
(protože poukazuje na kratší časový úsek, za který žáci test vyřešili).
Hodnoty v tabulce znázorňují průměrné výsledky v rozdílech sledovaných
proměnných. Kompletní deskriptivní statistika včetně počtu testovaných žáků v každém
měření je součástí přílohy č. 9.
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Tabulka č. 18: Test CPM: rozdíly výsledků mezi pretestovou a posttestovou fází u prvního
a třetího měření
Skupina

dif_R1H2_R1H1 dif_R1C2_R1C1 dif_R3H2_R3H1 dif_R3C2_R3C1

experimentální
srovnávací

,27

-3,96

-,09

-1,61

,84

-3,94

,34

-1,12

Vysvětlivky k tabulce:
 dif_R1H2_R1H1 – první měření – rozdíl mezi posttestovou a pretestovou fází – hrubý
skór
 dif_R1C2_R1C1 – první měření – rozdíl mezi posttestovou a pretestovou fází – čas
(uvedený v minutách)
 dif_R3H2_R3H1 – třetí měření – rozdíl mezi posttestovou a pretestovou fází – hrubý
skór
 dif_R3C2_R3C1 – třetí měření – rozdíl mezi posttestovou a pretestovou fází – čas
(uvedený v minutách)
V tabulce je patrné, že obě skupiny žáků se ve všech sledovaných proměnných po
intervenci zlepšily. Abychom zjistili, zda byly rozdíly mezi posttestem a pretestem v rámci
každé skupiny statisticky významné, uvedená data jsme analyzovali Wilcoxonovým párovým
testem.
Tabulka č. 19: Test CPM: porovnání rozdílů výsledků mezi pretestovou a posttestovou fází
u prvního a třetího měření pro každou skupinu
Měření
Skupina
experimentální
srovnávací

Z
p
Z
p

1. měření
3. měření
dif_R1H2_R1H1 dif_R1C2_R1C1 dif_R3H2_R3H1 dif_R3C2_R3C1
-,793
-8,120
-,846
-7,453
,428
,000
,398
,000
-3,043
-7,470
-,659
-5,009
,002
,000
,510
,000

Z uvedené tabulky můžeme vyčíst, že při prvním a třetím měření jsou v testu CPM
rozdíly mezi posttestovou a pretestovou fází vždy signifikantní u času, a to jak
u experimentální, tak u srovnávací skupiny (hodnota p je nižší než 0,05) (viz sloupce
dif_R1C2_R1C1 a dif_R3C2_R3C1, kdy p = 0,000). Naopak v hrubém skóru testu CPM
došlo mezi posttestovou a pretestovou fází k statisticky významnému zlepšení jen
u srovnávací skupiny v prvním měření (p = 0,002). Ostatní žlutě neoznačené hodnoty p
130

jsou vyšší než 0,05 a poukazují na to, že zjištěné rozdíly v hrubém skóru v testu CPM
nebyly statisticky významné u experimentální skupiny v prvním měření a v třetím
měření u žádné z obou sledovaných skupin.
Doposud jsme se v této podkapitole zaměřili na posouzení statisticky významných
rozdílů ve zlepšení mezi posttestovou a pretestovou fází v testu CPM u každé ze sledovaných
skupin zvlášť.
Nyní se budeme zabývat tím, jestli uvedené rozdíly dosáhly statisticky významných
rozdílů při porovnání dosažených výsledků obou sledovaných skupin žáků mezi sebou.
K tomu jsme získaná data analyzovali prostřednictvím Mann-Whitney párového testu.
Tabulka č. 20: Test CPM: porovnání rozdílů výsledků mezi pretestovou a posttestovou fází
u prvního a třetího měření mezi oběma skupinami žáků
dif_R1H2_R1H1 dif_R1C2s_R1C1s dif_R3H2_R3H1 dif_R3C2s_R3C1s
Mann-Whitney U
3122,500
3602,500
3302,500
2794,500
Wilcoxon W
7308,500
6923,500
6228,500
6710,500
Z
-1,756
-,255
-,139
-1,812
p
,079
,799
,890
,070

Z uvedených hodnot p, které jsou všechny vyšší než 0,05, vyplývá, že rozdíly mezi
skupinami nejsou statisticky významné. Můžeme tudíž konstatovat, že rozdíly výsledků
v testu CPM mezi pretestovou a posttestovou fází u prvního a třetího měření se neliší
v závislosti na skupině žáků.

9.2.2 Výsledky testu figury
Nyní se zaměříme na výsledky srovnávací a experimentální skupiny v testu figury
u prvního a třetího měření v posttestové fázi. V tomto testu se jedná o rozdíly ve výsledcích
po intervenci. První rozdíl je mezi kopií figury podle vzoru po intervenci a před ní, druhý
sledovaný rozdíl je mezi reprodukcí figury zpaměti po intervenci a před ní.
V následujících tabulkách (č. 21 a č. 24) jsou uvedeny průměrné zjištěné hodnoty
deskriptivní statistiky pro první a třetí měření. Kompletní hodnoty deskriptivní statistiky pro
první a třetí měření jsou k dispozici v příloze č. 10.
U testu figury jsme sledovali větší množství proměnných než u ostatních dvou
výzkumných metod. Pro větší přehlednost proto uvádíme nejprve výsledky z prvního měření
a následně výsledky z třetího měření.
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Tabulka č. 21: Test figury: rozdíly výsledků mezi pretestovou a posttestovou fází u prvního
měření
Skupina

dif_F1H3 dif_F1P3 dif_F1R3 dif_F1C dif_F1H4 dif_F1P dif_F1R dif_F1C
_F1H1
_F1P1
_F1R1
3_F1C1 _F1H2
4_F1P2 4_F1R2 4_F1C2

experimentální
srovnávací

1,84

0,57

1,26

-1

5,9

2,65

3,25

-0,57

1,81

0,56

1,28

-1,37

4,7

1,99

2,72

-0,58

Vysvětlivky k tabulce:
 dif_F1H3_F1H1 – rozdíl mezi posttestovou a pretestovou fází u kopie figury – hrubý
skór
 dif_F1P3_F1P1 – rozdíl mezi posttestovou a pretestovou fází u kopie figury –
přítomnost prvků
 dif_F1R3_F1R1 – rozdíl mezi posttestovou a pretestovou fází u kopie figury –
přesnost prvků
 dif_F1C3_F1C1 – rozdíl mezi posttestovou a pretestovou fází u kopie figury – čas
(uvedený v minutách)
 dif_F1H4_F1H2 – rozdíl mezi posttestovou a pretestovou fází u reprodukce figury –
hrubý skór
 dif_F1P4_F1P2 – rozdíl mezi posttestovou a pretestovou fází u reprodukce figury –
přítomnost prvků
 dif_F1R4_F1R2 – rozdíl mezi posttestovou a pretestovou fází u reprodukce figury –
přesnost prvků
 dif_F1C4_F1C2 – rozdíl mezi posttestovou a pretestovou fází u reprodukce figury –
čas (uvedený v minutách)
Z tabulky výše je patrné, že obě skupiny žáků se v prvním měření ve sledovaných
proměnných testu figury po intervenci zlepšily. Nejvyšší rozdíl mezi výsledky obou skupin
byl zaznamenán u reprodukce figury v proměnné přítomnost prvků (jeho statistickou
významnost zjišťujeme dále analýzou znázorněnou v tabulce č. 23).
Pro ověření statistické významnosti rozdílů mezi posttestem a pretestem v rámci každé
skupiny jsme opět využili Wilcoxonův párový test.
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Tabulka č. 22: Test figury: porovnání rozdílů výsledků mezi pretestovou a posttestovou fází
u prvního měření pro každou skupinu
dif_F1H
3_F1H1

Skupina
experimen- Z
tální
p
Z
srovnávací
p

dif_F1P
3_F1P1

dif_F1R
3_F1R1

dif_F1C
3_F1C1

dif_F1H
4_F1H2

dif_F1P
4_F1P2

dif_F1R
4_F1R2

dif_F1C
4_F1C2

-4,503

-2,928

-4,384

-5,656

-8,012

-7,656

-7,293

-4,631

,000

,003

,000

,000

,000

,000

,000

,000

-3,606

-2,715

-3,658

-6,431

-6,660

-6,337

-6,383

-4,701

,000

,007

,000

,000

,000

,000

,000

,000

Při prvním měření jsou ve všech sledovaných proměnných testu figury rozdíly
mezi posttestovou a pretestovou fází vždy signifikantní u experimentální i srovnávací
skupiny (hodnota p v tabulce je vždy nižší než 0,05).
Prostřednictvím analýzy dat formou Mann-Whitney párového testu jsme se zabývali
tím, zda v uvedených datech existují statisticky významné rozdíly mezi experimentální
a srovnávací skupinou.
Tabulka č. 23: Test figury: porovnání rozdílů výsledků mezi pretestovou a posttestovou fází
u prvního měření mezi oběma skupinami žáků
dif_F1H3 dif_F1P3
_F1H1
_F1P1

dif_F1R3 dif_F1C3
_F1R1
_F1C1

dif_F1H4 dif_F1P4
_F1H2
_F1P2

dif_F1R4 dif_F1C4
_F1R2
_F1C2

MannWhitney U

3574,500 3675,500 3626,000 3147,500 3140,000 3053,000 3259,000 3664,500

Wilcoxon
W

6895,500 7861,500 6947,000 6468,500 6461,000 6374,000 6580,000 7850,500

Z

-,342

-,032

-,184

-1,720

-1,678

-1,966

-1,316

-,069

p

,732

,974

,854

,085

,093

,049

,188

,945

Na základě uvedených výsledků můžeme konstatovat, že u většiny sledovaných
proměnných se rozdíly výsledků v testu figury mezi pretestovou a posttestovou fází
u prvního měření neliší v závislosti na skupině žáků (hodnota p je vyšší než 0,05). Jediné
statisticky významné zlepšení v rozdílu mezi posttestovou a pretestovou fází nastalo
v případě reprodukce figury, a to pro proměnnou přítomnost prvků (žlutě označená
hodnota p = 0,049). Z tabulky č. 21 zobrazující deskriptivní statistiku pro sledované
proměnné vyplývá, že tento hrubý skór vzrostl více u experimentální skupiny (žáci
z experimentální skupiny se zlepšili v průměru o 2,65 bodu hrubého skóru, žáci ze srovnávací
skupiny o 1,99 bodu hrubého skóru).
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Nyní se zaměříme na výsledky v testu figury v třetím měření. Výsledky rozdílů mezi
posttestovou a pretestovou fází znázorňuje následující tabulka. Jedná se opět o průměrné
hodnoty.
Tabulka č. 24: Test figury: rozdíly výsledků mezi pretestovou a posttestovou fází u třetího
měření
Skupina

dif_F3H3 dif_F3P3 dif_F3R3 dif_F3C3 dif_F3H4 dif_F3P4 dif_F3R4 dif_F3C4
_F3H1
_F3P1
_F3R1
_F3C1
_F3H2
_F3P2
_F3R2
_F3C2

experimentální
srovnávací

1,54

,17

1,35

-,30

2,09

,64

1,45

-,73

,96

,08

,71

-,55

2,27

,84

1,44

-,60

Také z údajů v této tabulce vyplývá, že obě skupiny žáků se v třetím měření ve
sledovaných proměnných testu figury po intervenci zlepšily (hrubý skór se zvýšil a čas pro
řešení úlohy se zkrátil). Pro ověření statistické významnosti rozdílů mezi posttestem
a pretestem v rámci každé skupiny jsme data analyzovali Wilcoxonovým párovým testem.
Tabulka č. 25: Test figury: porovnání rozdílů výsledků mezi pretestovou a posttestovou fází
u třetího měření pro každou skupinu
Skupina
experimen- Z
tální
p
Z
srovnávací
p

dif_F3H dif_F3P dif_F3R dif_F3C dif_F3H dif_F3P dif_F3R dif_F3C
3_F3H1 3_F3P1 3_F3R1 3_F3C1 4_F3H2 4_F3P2 4_F3R2 4_F3C2
-4,837
-1,321
-6,049
-3,919
-5,523
-3,629
-5,535
-5,537
,000
,186
,000
,000
,000
,000
,000
,000
-2,470
-,567
-2,652
-3,222
-4,903
-4,154
-4,218
-4,494
,014
,571
,008
,001
,000
,000
,000
,000

V třetím měření je zlepšení mezi pretestovou a posttestovou fází v testu figury ve
většině sledovaných proměnných statisticky významné u obou sledovaných skupin žáků
(žlutě vyznačené hodnoty p jsou nižší než 0,05). Experimentální a srovnávací skupina
nedosáhly statisticky významného rozdílu mezi posttestovou a pretestovou fází u kopie
figury u jedné proměnné: u přítomnosti prvků (p = 0,186; p = 0,571).
Data, která jsme získali v třetím měření, jsme analyzovali formou Mann-Whitneyho
párového testu, abychom zjistili, zda mezi sledovanými skupinami žáků existují statisticky
významné rozdíly, viz následující tabulka.
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Tabulka č. 26: Test figury: porovnání rozdílů výsledků mezi pretestovou a posttestovou fází
u třetího měření mezi oběma skupinami žáků
dif_F3H3
_F3H1
MannWhitney
U
Wilcoxo
nW

dif_F3P3_ dif_F3R3_ dif_F3C3_ dif_F3H4
F3P1
F3R1
F3C1
_F3H2

dif_F3P4_ dif_F3R4_ dif_F3C4_
F3P2
F3R2
F3C2

2790,000 3289,500 2632,500

2929,000 3074,000 3007,000

3264,000 3033,000

5640,000 7205,500 5482,500

6845,000 6990,000 6923,000

7180,000 6949,000

Z

-1,602

-,040

-2,256

-1,316

-,759

-1,031

-,121

-,964

p

,109

,968

,024

,188

,448

,303

,903

,335

Na základě uvedených výsledků můžeme konstatovat, že u většiny sledovaných
proměnných se rozdíly výsledků v testu figury mezi pretestovou a posttestovou fází
u třetího měření neliší v závislosti na skupině žáků (hodnota p je vyšší než 0,05).
Výjimkou je pouze jedna proměnná poukazující na rozdíl mezi posttestovou a pretestovou
fází u kopie figury: přesnost prvků. Při pohledu na údaje deskriptivní statistiky v tabulce č. 24
vidíme, že přesnost prvků u kopie figury ve třetím měření se statisticky významně
zlepšila u experimentální skupiny (žáci z experimentální skupiny se zlepšili v průměru
o 1,35 bodu hrubého skóru, zatímco žáci ze srovnávací skupiny o 0,71 bodu hrubého skóru).

9.2.3 Výsledky testu Uspořádání bodů
Výsledky poslední výzkumné metody, testu Uspořádání bodů, představíme opět
formou deskriptivní statistiky a následné analýzy sledovaných rozdílů v rámci obou
sledovaných skupin žáků. Následující tabulka znázorňuje průměrné hodnoty v rozdílech mezi
posttestovou a pretestovou fází. Protože jsme u tohoto testu na rozdíl od testu figury sledovali
menší počet proměnných, budeme prezentovat data z prvního a třetího měření zároveň jako
v případě testu CPM. Detailnější výstupy deskriptivní statistiky jsou prezentovány v příloze
č. 11.
Tabulka č. 27: Test Uspořádání bodů: rozdíly výsledků mezi pretestovou a posttestovou fází
u prvního a třetího měření
Skupina
experimentální
srovnávací

dif_U1H2_U1H1 dif_U1C2_U1C1 dif_U3H2_U3H1 dif_U3C2_U3C1
5,86
8,94

-1,95
-1,25

135

2,60
1,96

-2,08
-2,17

Vysvětlivky k tabulce:
 dif_U1H2_U1H1 – první měření – rozdíl mezi posttestovou a pretestovou fází – hrubý
skór
 dif_U1C2_U1C1 – první měření – rozdíl mezi posttestovou a pretestovou fází – čas
(uvedený v minutách)
 dif_U3H2_U3H1 – třetí měření – rozdíl mezi posttestovou a pretestovou fází – hrubý
skór
 dif_U3C2_U3C1 – třetí měření – rozdíl mezi posttestovou a pretestovou fází – čas
(uvedený v minutách)
V tabulce výše je patrné, že obě skupiny se zlepšily v první i třetím měření ve všech
sledovaných proměnných, tedy v hrubém skóru a v čase řešení testu. Z uvedených hodnot
vyplývá, že větší rozdíl mezi sledovanými skupinami byl v rámci prvního měření. Jeho
statistickou významnost analyzujeme dále, viz tabulka č. 29.
Ověření statistické významnosti těchto rozdílů pro každou skupinu proběhlo opět
analýzou dat ve Wilcoxonově párovém testu.
Tabulka č. 28: Test Uspořádání bodů: porovnání rozdílů výsledků mezi pretestovou
a posttestovou fází u prvního a třetího měření pro každou skupinu
Měření
Skupina
experimentální
srovnávací

Z
p
Z
p

1. měření
3. měření
dif_U1H2_U1H1 dif_U1C2_U1C1 dif_U3H2_U3H1 dif_U3C2_U3C1
-6,965
-6,686
-3,377
-7,539
,000
,000
,001
,000
-6,921
-4,926
-3,754
-6,740
,000
,000
,000
,000

Z uvedené tabulky vyplývá, že v prvním a třetím měření je zlepšení mezi
pretestovou a posttestovou fází v testu Uspořádání bodů u obou sledovaných
proměnných (hrubý skór a čas) vždy statisticky významné, a to u experimentální
i srovnávací skupiny žáků (hodnota p je vždy nižší než 0,05).
Uvedená data, která jsme získali v testu Uspořádání bodů v prvním a třetím měření,
jsme analyzovali prostřednictvím Mann-Whitneyho párového testu. Touto formou jsme
ověřili, zda mezi sledovanými skupinami žáků existují statisticky významné rozdíly.
Výsledky znázorňuje následující tabulka.
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Tabulka 29: Test Uspořádání bodů: porovnání rozdílů výsledků mezi pretestovou
a posttestovou fází u prvního a třetího měření mezi oběma skupinami žáků
dif_U1H2_U1H1 dif_U1C2_U1C1 dif_U3H2_U3H1 dif_U3C2_U3C1
MannWhitney
U
Wilcoxon
W

2872,500

2823,000

3339,500

3341,500

7058,500

7009,000

7255,500

7257,500

Z

-2,499

-2,758

-,015

-,008

p

,012

,006

,988

,993

V prvním měření byl v obou sledovaných proměnných (hrubý skór a čas) v testu
Uspořádání bodů zjištěn statisticky signifikantní rozdíl mezi oběma skupinami (žlutě
označené hodnoty p jsou nižší než 0,05). Skupiny se lišily v tom, jakých rozdílů dosáhly ve
výsledcích mezi pretestovou a posttestovou fází u prvního měření. Z tabulky č. 27
zobrazující deskriptivní statistiku pro sledované proměnné vyplývá, že hrubý skór vzrostl
více u srovnávací skupiny (žáci ze srovnávací skupiny se zlepšili v průměru o 8,94 bodu
hrubého skóru, žáci z experimentální skupiny o 5,86 bodu hrubého skóru), zatímco čas se
zkrátil víc u experimentální skupiny (žáci z experimentální skupiny se zlepšili v průměru
o 1,95 minuty, zatímco žáci ze srovnávací skupiny o 1,25 minuty).
V třetím měření nebyl v testu Uspořádání bodů mezi sledovanými skupinami
zjištěn statisticky významný rozdíl v rozdílu mezi výsledky pretestové a posttestové fáze
(hodnoty p = 0,988 a p = 0,993 jsou vyšší než 0,05).

9.2.4 Analýza výsledků vzhledem ke stanoveným předpokladům
Na konci této podkapitoly opět shrňme zjištěné výsledky vzhledem ke stanoveným
předpokladům. Očekávali jsme, že žáci v experimentální skupině budou oproti žákům ze
srovnávací skupiny v prvním a třetím měření vykazovat lepší výsledky v rozdílu výkonu
mezi pretestovou a posttestovou fází.
Ve většině sledovaných proměnných v prvním i třetím měření se tento
předpoklad nepotvrdil, protože v tomto ohledu nebyly mezi výsledky obou skupin žáků
statisticky významné rozdíly. Experimentální i srovnávací skupina žáků se každá po
intervenci ve většině proměnných statisticky významně zlepšila. Při porovnání dosažených
zlepšených výkonů však nebyly mezi oběma skupinami nalezeny téměř žádné rozdíly.
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V prvním měření se tento předpoklad potvrdil u testu figury v jedné sledované
proměnné: žáci z experimentální skupiny se oproti srovnávací skupině po intervenci
statisticky významně zlepšili při reprodukci figury, konkrétně v proměnné přítomnost
prvků.
V prvním měření byl dále výjimkou test Uspořádání bodů, ve kterém se v jedné
sledované proměnné předpoklad potvrdil: žáci experimentální skupiny dosáhli po
intervenci statisticky významně rychlejšího času oproti srovnávací skupině. V prvním
měření ve stejném testu po intervenci dosáhli naopak významně lepšího hrubého skóru
žáci ze srovnávací skupiny.
V třetím měření se výše uvedený předpoklad potvrdil pouze u jedné proměnné.
Přesnost prvků u kopie figury ve třetím měření se po intervenci v třetím měření
statisticky významně zlepšila u experimentální skupiny oproti srovnávací skupině.
U testu CPM se rozdíly výsledků mezi pretestovou a posttestovou fází u prvního
a třetího měření nelišily v závislosti na skupině žáků.

9.3 Vývoj výsledků testování mezi jednotlivými měřeními u obou
sledovaných skupin žáků
V této poslední podkapitole představující výsledky výzkumného projektu se budeme
zabývat popisem a analýzou dat, která souvisejí s třetím předpokladem výzkumu. V rámci něj
jsme očekávali, že žáci v experimentální skupině budou oproti žákům ze srovnávací skupiny
dosahovat vyššího rozdílu mezi výsledky v prvním a druhém měřením v pretestové fázi
a mezi výsledky v druhém a třetím měření v pretestové fázi.
Takto jsme se tedy zaměřili na to, zda se obě skupiny žáků v období sledovaného
školního roku zlepšily a zda v jejich případném zlepšení byly mezi skupinami rozdíly. Pro
analýzu rozdílů mezi prvním a druhým měřením a mezi druhým a třetím měřením byla
použita jen data těch žáků, kteří se zúčastnili všech tří testování.
Zjištěné rozdíly mezi jednotlivými měřeními uvádíme formou deskriptivní statistiky.
Následně se v reakci na náš předpoklad zaměřujeme na porovnání získaných dat mezi oběma
skupinami. Výsledky prezentujeme postupně pro jednotlivé použité výzkumné metody
v pořadí, v jakém byly žákům administrovány.

9.3.1 Výsledky testu Ravenovy progresivní matice – barevné
Nejprve se zaměříme na rozdíl ve výsledcích testu CPM mezi prvním a druhým
měřením v pretestové fázi a mezi druhým a třetím měřením v pretestové fázi.
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Výsledná hodnota rozdílu u jednotlivých proměnných byla vypočítána tak, že od
výsledku v druhém měření byl odečten výsledek v prvním měření, respektive od výsledku
v třetím měření byl odečten výsledek dosažený v druhém měření. Kladná diference u hrubého
skóru tak poukazuje na vyšší hodnotu u pozdějšího měření. Záporná diference u času
znamená zlepšení u pozdějšího měření.
Hodnoty v tabulce znázorňují průměrné výsledky v rozdílech sledovaných
proměnných. Kompletní deskriptivní statistika je součástí přílohy č. 12.
Tabulka č. 30: Test CPM: rozdíly výsledků v pretestové fázi mezi prvním a druhým a druhým
a třetím měřením
Skupina

dif_12_RH dif_12_RC dif_23_RH dif_23_RC

experimentální
srovnávací

1,52
1,50

-3,26
-3,34

,22
,40

-1,09
-1,27

Vysvětlivky k tabulce:
 dif_12_RH – rozdíl mezi prvním a druhým měřením – hrubý skór
 dif_12_RC – rozdíl mezi prvním a druhým měřením – čas (uvedený v minutách)
 dif_23_RH – rozdíl mezi druhým a třetím měřením – hrubý skór
 dif_23_RC – rozdíl mezi druhým a třetím měřením – čas (uvedený v minutách)
Z dat uvedených v tabulce vyplývá, že obě skupiny žáků se ve všech sledovaných
proměnných v průběhu výzkumu zlepšily (hrubý skór se zvýšil a čas potřebný na vyřešení
testu CPM snížil). Tato data jsme analyzovali Wilcoxonovým párovým testem, abychom
ověřili, zda bylo zlepšení v průběhu výzkumu v rámci každé skupiny statisticky významné.
Tabulka č. 31: Test CPM: porovnání rozdílů výsledků v pretestové fázi mezi prvním
a druhým a druhým a třetím měřením pro každou skupinu
Skupina
experimentální
srovnávací

Z
p
Z
p

dif_12_RH dif_12_RC dif_23_RH dif_23_RC
-4,289
-7,324
-1,269
-5,740
,000
,000
,205
,000
-4,835
-7,434
-,563
-4,598
,000
,000
,574
,000

Z uvedené analýzy vyplývá, že rozdíl mezi prvním a druhým měřením byl v testu
CPM u obou sledovaných proměnných (hrubý skór a čas) statisticky významný
u experimentální i srovnávací skupiny (hodnota p je ve všech těchto případech menší než
0,05).
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V rozdílu mezi druhým a třetím měřením došlo u obou sledovaných skupin ke
statisticky významnému zlepšení pouze v čase vypracování testu CPM (hodnoty p opět
dosahují 0,000). I když se obě skupiny zlepšily také v hrubém skóru testu CPM, nebylo
toto zlepšení mezi druhým a třetím měřením statisticky signifikantní (hodnoty p jsou
vyšší než 0,05: p = 0,205; p = 0,574).
Dále jsme se zaměřili na to, zda uvedené rozdíly dosáhly statisticky významných
rozdílů při porovnání dosažených výsledků obou sledovaných skupin žáků mezi sebou.
Získaná data jsme proto analyzovali za využití Mann-Whitney párového testu.
Tabulka č. 32: Test CPM: porovnání rozdílů výsledků v pretestové fázi mezi prvním
a druhým a druhým a třetím měřením mezi oběma skupinami žáků
dif_12_RH dif_12_RC dif_23_RH dif_23_RC
MannWhitney
U
Wilcoxon
W
Z
p

3187,500

3120,500

3007,500

3060,000

6268,500

6201,500

6493,500

5910,000

-,036
,971

-,265
,791

-,369
,712

-,183
,855

Uvedené hodnoty p jsou všechny vyšší než 0,05. To znamená, že rozdíly mezi oběma
skupinami nejsou statisticky významné. Výsledky této analýzy můžeme shrnout tak, že
rozdíly výsledků v testu CPM v pretestové fázi mezi prvním a druhým a druhým
a třetím měřením se neliší v závislosti na skupině žáků.

9.3.2 Výsledky testu figury
V této podkapitole se budeme věnovat rozdílu v testu figury mezi výsledky v prvním
a druhém měřením a mezi výsledky v druhém a třetím měření. V obou případech se opět bude
jednat o výsledky v pretestové fázi.
V následujících tabulkách (č. 33 a č. 36) jsou uvedeny průměrné zjištěné hodnoty
deskriptivní statistiky mezi prvním a druhým měřením, respektive mezi druhým a třetím
měřením. Kompletní hodnoty deskriptivní statistiky pro rozdíly v měřeních v průběhu
testování jsou k dispozici v příloze č. 13.
Jak už bylo uvedeno v předchozí analýze dat, u testu figury jsme sledovali větší
množství proměnných. Pro větší přehlednost proto uvádíme nejprve výsledky rozdílů mezi
prvním a druhým měřením, a následně výsledky rozdílů dosažených mezi druhým a třetím
měřením.
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Tabulka č. 33: Test figury: rozdíly výsledků v pretestové fázi mezi prvním a druhým měřením
Skupina
experimentální
srovnávací

dif_12
dif_12
dif_12
dif_12
dif_12
dif_12
dif_12
dif_12
_FH1
_FP1
_FR1
_FC1
_FH2
_FP2
_FR2
_FC2
-1,72
-,23
-1,49
-1,07
1,98
1,54
,44
-,71
-1,26
,37
-1,63
-1,03
-,51
,82
-1,33
-,60

Vysvětlivky k tabulce:
 dif_12_FH1 – rozdíl mezi prvním a druhým měřením u kopie figury – hrubý skór
 dif_12_FP1 – rozdíl mezi prvním a druhým měřením u kopie figury – přítomnost
prvků
 dif_12_FR1 – rozdíl mezi prvním a druhým měřením u kopie figury – přesnost prvků
 dif_12_FC1 – rozdíl mezi prvním a druhým měřením u kopie figury – čas (uvedený
v minutách)
 dif_12_FH2 – rozdíl mezi prvním a druhým měřením u reprodukce figury – hrubý
skór
 dif_12_FP2 – rozdíl mezi prvním a druhým měřením u reprodukce figury –
přítomnost prvků
 dif_12_FR2 – rozdíl mezi prvním a druhým měřením u reprodukce figury – přesnost
prvků
 dif_12_FC2 – rozdíl mezi prvním a druhým měřením u reprodukce figury – čas
(uvedený v minutách)
Obě sledované skupiny se v testu figury v druhém měření zlepšily v čase zpracování
úkolu. Zlepšení se týkalo kopie i reprodukce figury. Naopak ke zhoršení mezi prvním
a druhým měřením došlo u většiny proměnných týkajících se hrubého skóru, a to u
obou skupin žáků.
Z uvedené tabulky můžeme dále vidět největší rozdíly mezi sledovanými skupinami
v rozdílech zjištěných při reprodukci figury, a to v hrubém skóru, který je složen ze dvou
proměnných: přítomnost a přesnost prvků. Statistickou významnost těchto rozdílů zjišťujeme
dále analýzou znázorněnou v tabulce č. 35.
Získaná data jsme analyzovali Wilcoxonovým párovým testem, abychom ověřili, zda bylo
zlepšení nebo zhoršení výsledků mezi prvním a druhým měřením v rámci každé skupiny
statisticky významné.
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Tabulka č. 34: Test figury: porovnání rozdílů výsledků v pretestové fázi mezi prvním
a druhým měřením pro každou skupinu
Skupina
experimentální
srovnávací

Z
p
Z
p

dif_12
dif_12
dif_12
dif_12
dif_12
dif_12
dif_12
dif_12
_FH1
_FP1
_FR1
_FC1
_FH2
_FP2
_FR2
_FC2
-2,509
-1,566
-3,639
-6,134
-,989
-3,398
-2,585
-4,350
,012
,117
,000
,000
,323
,001
,010
,000
-2,785
-,942
-3,252
-6,219
-2,970
-4,872
-,924
-5,161
,005
,346
,001
,000
,003
,000
,355
,000

Z dat uvedených v tabulce vyplývá, že většina proměnných v testu figury mezi
prvním a druhým měřením se u experimentální i srovnávací skupiny změnila
signifikantně (viz žlutě vyznačené hodnoty p, které jsou nižší než 0,05).
Dále jsme se v souladu s výzkumným předpokladem věnovali tomu, zda v uvedených
datech existují statisticky významné rozdíly v porovnání experimentální a srovnávací skupiny.
Tabulka č. 35: Test figury: porovnání rozdílů výsledků v pretestové fázi mezi prvním
a druhým měřením mezi oběma skupinami žáků
dif_12
_FH1
MannWhitney
U
Wilcoxon
W
Z
p

dif_12
_FP1

dif_12
_FR1

dif_12
_FC1

dif_12
_FH2

dif_12
_FP2

dif_12
_FR2

dif_12
_FC2

3062,500 2706,000

3132,500

3048,500

2363,000 2581,500

2380,500

2974,000

6465,500 6109,000

6213,500

6451,500

5444,000 5662,500

5461,500

6377,000

-,224
,822

-,538
,591

-2,798
,005

-,805
,421

-,464
,643

-1,742
,082

-2,855
,004

-2,129
,033

Z uvedených dat vyplývá, že statisticky významné rozdíly v testu figury mezi
prvním a druhým měřením mezi sledovanými skupinami žáků se vyskytly u reprodukce
figury zpaměti. Z tabulky č. 33, která uvádí výsledky deskriptivní statistiky pro sledované
proměnné, lze vidět, že experimentální skupina se oproti srovnávací signifikantně zlepšila
v těchto proměnných u reprodukce figury: hrubý skór, přesnost a přítomnost prvků.
V případě hrubého skóru dosáhla experimentální skupina zlepšení o 1,98 bodu, zatímco
srovnávací skupina se zhoršila o 0,51 bodu. V proměnné přesnost prvků se obě skupiny
zlepšily, experimentální ale statisticky významně více: o 1,54 bodu; srovnávací o 0,82 bodu.
V případě přítomnosti prvků byl statisticky významný rozdíl mezi oběma skupinami dán spíše
zhoršením výkonu u srovnávací skupiny, která se v druhém oproti prvnímu měření zhoršila
o 1,33 bodu. Naopak experimentální skupina se v této proměnné zlepšila o 0,44 bodu.
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Nyní se budeme věnovat výsledkům rozdílů v pretestové fázi u testu figury, které
byly u žáků zjištěny mezi druhým a třetím měřením. Následující tabulka opět znázorňuje
průměrné hodnoty, které obě skupiny ve sledovaných proměnných dosáhly.
Tabulka č. 36: Test figury: rozdíly výsledků v pretestové fázi mezi druhým a třetím měřením
dif23
dif23
dif23
dif23
dif23
dif23
dif23
dif23
_FH1
_FP1
_FR1
_FC1
_FH2
_FP2
_FR2
_FC2
experimentální
5,34
1,14
4,20
-,36
5,96
1,14
4,80
,10
srovnávací
3,49
,53
3,09
-,39
5,27
1,28
4,09
-,09
Skupina

Z uvedených údajů je patrné, že téměř ve všech proměnných došlo mezi druhým
a třetím měřením v testu figury k zlepšení výkonu u experimentální i u srovnávací skupiny
(hrubé skóry se zvýšily a čas pro zpracování úlohy se zkrátil). Jedinou výjimkou byl čas
potřebný ke zpracování reprodukce figury zpaměti u experimentální skupiny, který se
ve třetím měření oproti druhému navýšil o 0,1 minuty, tedy o 6 vteřin.
V tabulce můžeme vidět největší rozdíl mezi sledovanými skupinami v posunu
hrubého skóru u kopie figury podle předlohy. Statistickou významnost rozdílu zjišťujeme dále
analýzou dat (viz tabulka č. 38).
Pro ověření statistické významnosti zjištěných rozdílů mezi druhým a třetím
testováním v rámci každé skupiny jsme data opět analyzovali Wilcoxonovým párovým
testem.
Tabulka č. 37: Test figury: porovnání rozdílů výsledků v pretestové fázi mezi druhým a třetím
měřením pro každou skupinu
Skupina
experimentální
srovnávací

Z
p
Z
p

dif23_F
H1
-5,321
,000
-6,866
,000

dif23
_FP1
-2,823
,005
-4,443
,000

dif23
_FR1
-5,917
,000
-7,100
,000

dif23
_FC1
-4,055
,000
-3,139
,002

dif23
_FH2
-6,542
,000
-7,631
,000

dif23
_FP2
-4,664
,000
-4,710
,000

dif23
_FR2
-6,463
,000
-7,783
,000

dif23
_FC2
-1,398
,162
-,395
,693

V rozdílu mezi druhým a třetím měřením došlo u obou sledovaných skupin ke
statisticky významnému zlepšení ve většině proměnných sledovaných v testu figury
(žlutě vyznačené hodnoty p jsou nižší než 0,05). Experimentální a srovnávací skupina
nedosáhly statisticky významného rozdílu druhým a třetím měření u jediné proměnné:
u času reprodukce figury (p = 0,162; p = 0,693).
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Také u rozdílů mezi druhým a třetím měřením jsme se zabývali tím, jestli jsou mezi
výsledky obou sledovaných skupin statisticky významné rozdíly, a to formou analýzy dat
v Mann-Whitneyho párovém testu.
Tabulka č. 38: Test figury: porovnání rozdílů výsledků v pretestové fázi mezi druhým a třetím
měřením mezi oběma skupinami žáků
dif23
_FH1
MannWhitney
U
Wilcoxon
W
Z
p

dif23
_FP1

dif23
_FR1

dif23
_FC1

dif23
_FH2

dif23
_FP2

dif23
_FR2

dif23
_FC2

2501,500 2605,500 2572,500 2618,500 2944,500 3037,000 2818,000 2911,500
5351,500 5455,500 5422,500 5468,500 5719,500 6523,000 5593,000 5761,500
-2,020
,043

-1,829
,067

-1,889
,059

-1,832
,067

-,446
,656

-,268
,789

-,893
,372

-,746
,456

Signifikantní rozdíl mezi experimentální a srovnávací skupinou se v rozdílu mezi
druhým a třetím testováním projevil u testu figury pouze v jedné proměnné: u hrubého
skóru u kopie figury. Experimentální skupina se oproti srovnávací skupině žáků v této
proměnné statisticky významně zlepšila. V tabulce č. 36 můžeme vidět, že experimentální
skupina dosáhla zlepšení v hrubém skóru o 5,34 bodu; srovnávací skupina 3,49 bodu.

9.3.3 Výsledky testu Uspořádání bodů
Jako poslední byl žákům administrován test Uspořádání bodů, a proto se na závěr
podkapitoly budeme věnovat výsledkům z této výzkumné metody. V souladu s výzkumnými
předpoklady se budeme zabývat rozdílem ve výsledcích mezi prvním a druhým měřením
v pretestové fázi a mezi druhým a třetím měřením v pretestové fázi.
Hodnoty v tabulce níže znázorňují průměrné výsledky v rozdílech sledovaných
proměnných. Kompletní deskriptivní statistika je součástí přílohy č. 14. Kladná diference u
hrubého skóru tak poukazuje na vyšší hodnotu u pozdějšího měření. Záporná diference u času
znamená opět zlepšení u pozdějšího měření.
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Tabulka č. 39: Test Uspořádání bodů: rozdíly výsledků v pretestové fázi mezi prvním
a druhým a druhým a třetím měřením
Skupina

dif12_UH dif12_UC dif23_UH dif23_UC

experimentální
srovnávací

6,67
10,15

-1,59
-1,59

3,40
3,15

-,59
-,87

Vysvětlivky k tabulce:
 dif12_UH – rozdíl mezi prvním a druhým měřením – hrubý skór
 dif12_UC – rozdíl mezi prvním a druhým měřením – čas (uvedený v minutách)
 dif23_UH – rozdíl mezi druhým a třetím měřením – hrubý skór
 dif23_UC – rozdíl mezi druhým a třetím měřením – čas (uvedený v minutách)
Z dat uvedených v tabulce vyplývá, že obě skupiny žáků se v testu Uspořádání bodů
ve všech sledovaných proměnných v průběhu výzkumu zlepšily (hrubý skór se zvýšil a čas
potřebný na vyřešení testu snížil). Největší rozdíl mezi sledovanými skupinami byl v rozdílu
hrubého skóru mezi prvním a druhým měřením. To, zda se jedná o statisticky významnou
odlišnost v této proměnné mezi oběma skupinami žáků, prověřujeme dále (viz tabulka č. 41).
Získaná data jsme analyzovali Wilcoxonovým párovým testem, abychom zjistili, zda
byla zlepšení v průběhu výzkumu v rámci každé skupiny statisticky významná.
Tabulka č. 40: Test Uspořádání bodů: porovnání rozdílů výsledků v pretestové fázi mezi
prvním a druhým a druhým a třetím měřením pro každou skupinu
Skupina
experimentální
srovnávací

Z
p
Z
p

dif12_UH dif12_UC dif23_UH dif23_UC
-6,858
-5,316
-3,068
-4,485
,000
,000
,002
,000
-5,821
-5,378
-3,947
-3,260
,000
,000
,000
,001

Z uvedené analýzy je patrné, že rozdíl mezi prvním a druhým měření i mezi
druhým a třetím měřením byl v testu Uspořádání bodů u obou sledovaných proměnných
(hrubý skór a čas) statisticky významný u experimentální i srovnávací skupiny (hodnota
p je vždy nižší než 0,05).
Stejně jako u předcházejících výzkumných metod jsme se i u tohoto testu zabývali tím,
zda uvedené rozdíly dosáhly statisticky významných rozdílů při porovnání dosažených
výsledků obou sledovaných skupin žáků mezi sebou. Data jsme analyzovali Mann-Whitneyho
párovým testem, jehož výsledky jsou v následující tabulce.
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Tabulka č. 41: Test Uspořádání bodů: porovnání rozdílů výsledků v pretestové fázi mezi
prvním a druhým a druhým a třetím měřením mezi oběma skupinami žáků
dif12_UH dif12_UC dif23_UH dif23_UC
MannWhitney
U
Wilcoxon
W

2489,000 3154,000 2856,000 2957,000
5892,000 6235,000 5706,000 5807,000

Z

-2,423
,015

p

-,155
,877

-,896
,370

-,547
,585

V testu Uspořádání bodů jsou rozdíly při prvním a druhém testování mezi oběma
skupinami statisticky významné pouze v hrubém skóru (žlutě označená hodnota p = 0,015
je nižší než 0,05). Z údajů z deskriptivní statistiky z tabulky č. 39 je patrné, že v této
proměnné se statisticky významně více zlepšila srovnávací skupina. Ta dosáhla v rozdílu
prvního a druhého měření zlepšení v průměru o 10,15 bodu, zatímco experimentální skupina
o 6,67 bodu.
Mezi druhým a třetím testováním v pretestové fázi nebyl mezi oběma skupinami
v testu Upořádání bodů zjištěn žádný statisticky významný rozdíl (uvedené hodnoty p
jsou vyšší než 0,05).

9.3.4 Analýza výsledků vzhledem ke stanoveným předpokladům
Závěrem této podkapitoly se zaměříme na stručné shrnutí výsledků vzhledem
k předpokladům výzkumu. Očekávali jsme, že žáci v experimentální skupině budou oproti
žákům ze srovnávací skupiny dosahovat vyššího rozdílu mezi výsledky v prvním
a druhém měřením v pretestové fázi a mezi výsledky v druhém a třetím měření
v pretestové fázi.
Experimentální i srovnávací skupina žáků se zlepšily v průběhu výzkumu mezi
jednotlivými měřeními ve svých výkonech ve většině proměnných. Při porovnání
dosažených výkonů bylo mezi oběma skupinami zjištěno několik rozdílů, ve většině
proměnných se však uvedený předpoklad nepotvrdil.
V rozdílech výsledků v testu CPM nebyly zjištěny žádné statisticky významné
odlišnosti mezi oběma skupinami.
V testu figury dosáhli žáci experimentální skupiny statisticky významně lepších
výsledků oproti srovnávací skupině ve čtyřech sledovaných proměnných. V dosažených
výsledcích mezi prvním a druhým měřením se zlepšili v těchto proměnných u reprodukce
figury: hrubý skór, přesnost a přítomnost prvků. Experimentální skupina se oproti srovnávací
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signifikantně zlepšila v rozdílu mezi druhým a třetím měřením, konkrétně u hrubého skóru
u kopie figury.
V testu Uspořádání bodů se uvedený předpoklad také nepotvrdil. Sledované
skupiny se v něm lišily v jedné proměnné, a to mezi prvním a druhým testováním
v hrubém skóru, ve kterém se statisticky významně více zlepšila srovnávací skupina.
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10. DISKUSE
V této kapitole budeme konfrontovat zjištěné výsledky realizovaného výzkumu
s poznatky a výzkumnými studiemi uvedenými v teoretické části práce. Postupně se zaměříme
na použité výzkumné metody a představíme získaná data v kontextu všech tří hlavních
předpokladů, podle kterých byla strukturována předchozí kapitola zaměřená na výsledky.
Poté se zaměříme na další zjištění, která ze získaných dat vyplynula. Na závěr kapitoly
uvedeme komentář k limitům výzkumu a konkrétní doporučení pro případné další studie
zaměřující se na obdobnou problematiku.

10.1 Výsledky testu Ravenovy progresivní matice – barevné
Statisticky významné zlepšení kognitivních dovedností po intenzivní intervenci
formou programu FIE se v testu CPM projevilo v několika výše citovaných výzkumech
(Tinoco Melo & Varela, 2000; Kozulin, 2006; Shayer & Beasley, 1987; Málková, 2007). Do
výzkumné baterie jsme ho zařadili také proto, že je neverbálním inteligenčním testem
sledujícím širokou škálu proměnných.
Žádný z uvedených předpokladů se však v testu CPM nepotvrdil, a test tak na
rozdíl od citovaných výzkumů nepoukázal na žádnou odlišnost mezi sledovanými
skupinami žáků.
Tento výsledek může být způsoben tím, že na rozdíl od uvedených výzkumných studií
nebyl u všech žáků v námi sledované experimentální skupině aplikován program FIE. Navíc
u dvou experimentálních tříd, kde byl program FIE využíván jednou za čtrnáct dní, nedosáhla
intervence takové frekvence jako v citovaných studiích, kde probíhala třikrát až pětkrát týdně.
V souvislosti s využitím programu FIE ve vzdělávání poukazují odborníci na nutnost využívat
principy MLE nejen v lekcích věnovaných FIE, ale zařadit je do výuky všech školních
předmětů (např. Vedovelli, 2014; Kozulin, 2006). Proto jsme se v našem výzkumném
projektu zaměřili na základní školy, kde byl tento předpoklad splněný a kde byla MLE
využívána třídními učiteli v průběhu celého vyučování.
Další z důvodů neprokázaných rozdílů mezi skupinami žáků v testu CPM může být
relativně krátké časové období, po které byl výzkum realizován. Na druhou stranu některé ze
studií (Kozulin, 2006; Málková, 2007) byly schopné prokázat efekt aplikace Feuersteinových
přístupů také již po jednom školním roce.
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Za důležitou skutečnost považujeme také to, že se jednalo o žáky běžných základních
škol bez specifických obtíží v učení. U nich nemůžeme očekávat tak výrazné zlepšení ve
vybraném testu inteligence jako např. ve studii Kozulina (2006), do které byli zapojeni
kulturně odlišní žáci s kognitivními obtížemi. Vysvětlením bývá, že u žáků bez obtíží v učení
jsou kognitivní funkce více rozvinuté již na začátku výzkumu a v této oblasti u nich proto
není tak velký potenciál ke zlepšení.
Poslední dva možné důvody námi zjištěné necitlivosti testu CPM mohou záležet na
jeho konkrétní administraci v rámci dynamického testování. Zaprvé se v našem výzkumu
jednalo o skupinové testování celých tříd najednou. Při něm je zprostředkování v rámci
intervenční fáze poskytováno celé skupině jako celku, a proto je méně intenzivní a méně
přizpůsobené potřebám jednotlivých žáků (Kozulin & Falik, 1995). Zadruhé nebyla
intervenční fáze specificky zaměřená na tento test, ale žákům bylo před druhým řešením
tohoto testu připomenuto, jaké osvojené poznatky z ostatních intervenčních fází mohou
využít. Domníváme se tedy, že dynamické využití testu CPM by mohlo mít vyšší vypovídající
hodnotu při jeho individuálním využití, kdy je intervenční fáze zaměřená výhradně na daného
žáka.

10.2 Výsledky testu figury
Použití této výzkumné metody přineslo vzhledem k její komplexnosti a řadě
sledovaných proměnných několik významných zjištění, která jsou v souladu s předpoklady
výzkumu.
Pro správné vyřešení testu figury je nezbytné využití kombinace několika kognitivních
funkcí. Test v sobě navíc obsahuje hodnocení kognitivních oblastí, které byly zahrnuty
i v ostatních dvou výzkumných metodách (v testu CPM a v testu Uspořádání bodů). Společně
s testem CPM využívá schopnost orientovat se v komplexních úlohách, analytické myšlení,
percepci (schopnost všimnout si detailů i celku) a volbu strategie práce. V testu figury
a v testu Uspořádání bodů shodně proband používá volbu strategie práce, kvalitní a přesné
zakreslení obrazců, vnímání předloh a analyticko-syntetické myšlení.
Nyní se již zaměřme na výsledky obou sledovaných skupin v testu figury v průběhu
celého výzkumu. První předpoklad, že v experimentální skupině budou žáci v prvním
a třetím měření v pretestové fázi dosahovat statisticky významně vyšší výsledky oproti
žákům ze srovnávací skupiny, se nepotvrdil. V prvním měření byla v pretestové fázi
u tohoto testu ve čtyřech proměnných lepší srovnávací skupina. V třetím měření naopak
mezi oběma skupinami nebyly v dosažených výsledcích v pretestové fázi žádné
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statisticky významné rozdíly. To poukazuje na to, že během období sledovaného školního
roku se experimentální skupina zlepšila ve sledovaných proměnných testu figury natolik, že
rozdíl z úvodního měření byl odstraněn. Na obdobné zlepšení u testu Rey - Osterriethovy
figury na konci výzkumu ve srovnání s úvodním měřením poukazuje ve své výzkumné studii
Málková (2007). Jako příklad tohoto posunu uvádí zlepšenou schopnost rozvrhnout si práci
a vhodně strukturovat obrazec u jednoho z chlapců z experimentální skupiny, která
absolvovala intervenci formou programu FIE.
V souladu s výše citovaným výzkumem (Shayer & Beasley, 1987), který se zaměřoval
na zkoumání vlivu využití FIE u žáků s obtížemi v učení, jsme dále zjistili, že u žáků
z experimentální skupiny se významně zvýšila schopnost učit se a mít zisk z vnější
podpory. To se projevilo v rozdílu mezi výsledky pretestové a posttestové fáze u prvního
i třetího měření. Náš druhý předpoklad, že žáci v experimentální skupině budou oproti žákům
ze srovnávací skupiny v prvním a třetím měření vykazovat lepší výsledky v rozdílu výkonu
mezi pretestovou a posttestovou fází, se takto potvrdil právě u testu figury. Experimentální
skupina se na rozdíl od srovnávací v obou z těchto měřeních zlepšila po intervenci
pokaždé v jedné sledované proměnné testu figury. V prvním měření se žáci
z experimentální skupiny oproti žákům ze srovnávací skupiny po intervenční fázi významně
zlepšili v proměnné přítomnost prvků: při reprodukci figury zpaměti zakreslili větší množství
jejích prvků. V třetím testování byla experimentální skupina lepší v proměnné přesnost prvků,
a to u kopie figury, kterou žáci kreslili podle předlohy.
Poukazuje to na skutečnost, že žáci z experimentální skupiny byli schopní vytěžit více
z intervenční fáze. Předpokládáme, že to je způsobeno tím, že v experimentálních třídách
učitelé využívali ve výuce principy zkušenosti zprostředkovaného učení a další Feuersteinovy
přístupy, které jsou obdobně uplatňovány právě v intervenční fázi dynamického vyšetření.
U žáků z experimentální skupiny takto docházelo k systematickému rozvoji jejich
kognitivních schopností. Zároveň se opakovaně a dlouhodobě zúčastnili zprostředkujících
interakcí a učitel tak pro ně nebyl pouze zdrojem předávání vybraných informací, ale také
průvodce rozvíjející jejich kognitivní potenciál. Konkrétně v testu figury se to v posttestové
fázi u prvního i třetího měření projevilo jako lepší schopnost učit se během testování. Pro
dosažení představených výsledků bylo u žáků z experimentální skupiny nutné, aby se u nich
zvýšila především schopnost komplexně uspořádat a strukturovat složitou figuru spolu se
schopností ji po intervenci kvalitněji a přesněji nakreslit. Jestliže se tedy učitelé kromě
předávání informací systematicky soustředí také na rozvoj kognitivních funkcí svých žáků
a využívají principy MLE, jsou žáci schopní vyšší kognitivní modifikovatelnosti, a to nejen
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pokud se setkají s přímými podněty, ale také se mohou efektivněji učit prostřednictvím
zprostředkovaných interakcí.
V rámci posledního předpokladu jsme očekávali, že žáci v experimentální skupině
budou oproti žákům ze srovnávací skupiny dosahovat vyššího rozdílu mezi výsledky
v prvním a druhém měřením v pretestové fázi a mezi výsledky v druhém a třetím
měření v pretestové fázi. V souladu s kognitivním přístupem ke vzdělávání zaměřeným na
proces učení nás zajímalo, zda se v průběhu výzkumné studie budou výkony žáků zlepšovat.
U testu figury se tento náš předpoklad potvrdil, a to následujícím způsobem: experimentální
skupina dosáhla oproti srovnávací skupině významného zlepšení mezi prvním a druhým
měřením u třech sledovaných proměnných. Jednalo se o zvýšení hrubého skóru, přesnosti a
přítomnosti prvků u reprodukce figury. Mezi druhým a třetím měřením došlo
u experimentální skupiny k signifikantnímu zlepšení v jedné proměnné testu figury, a to
u hrubého skóru u kopie figury.
V průběhu sledovaného školního roku se tedy v těchto několika proměnných testu
figury žáci z experimentální skupiny významně zlepšili, což potvrzuje zjištění souhrnné
analýzy efektivity programu FIE a Feuersteinových přístupů, která mj. poukázala na jejich
pozitivní dopad na percepční a prostorové schopnosti a schopnost uvažování (Romney
& Samuels, 2001).
Tato konkrétní zjištění jsou také v souladu s poznatky uvedenými v teoretické části
práce ohledně kognitivního vzdělávání. Připomeňme, že učitel se ve vzdělávání zaměřeném
na proces cíleně zaměřuje na rozvoj žáků v procesu učení. Zprostředkovává jim například, jak
přemýšlet nebo jak vytvářet vztahy mezi již získanými vědomostmi a dovednostmi a jak je
využívat v nových situacích (Pokorná, 2015 b). Podstatné přitom je, že učitel počítá
s individuálními rozdíly mezi žáky a snaží se, aby každý z nich úkolu porozuměl. Kromě toho
se u žáků zaměřuje na rozvíjení strategie a různých postupů práce. Ve vzdělávání zaměřeném
na proces takto dochází k cílenému rozvoji potenciálu žáků a jejich schopnosti učit se, což se
může mj. projevit také jako zlepšený výkon ve sledovaných kognitivních oblastech (např.
Tinoco Melo & Varela, 2000; Kozulin, 2006; Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2006).
Smysluplnost využití Feuersteinových přístupů, které do kognitivního vzdělávání
spadají, potvrdily i uvedené dílčí výsledky experimentální skupiny žáků v testu figury.
Poukazují na to, že využití MLE ve školní praxi může mít dopad na rozvoj kognitivních
funkcí, které jsou nezbytné pro řešení komplexních úloh. Mezi ně lze počítat také různé
měnící se situace v životě každého člověka, na které se vzhledem k jejich neznámému obsahu
nemůžeme dopředu připravit.
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Na závěr této podkapitoly, která v uvedených případech potvrdila naše předpoklady, si
ještě dovolíme zdůraznit, že při vyhodnocení dat byly testy od obou skupin žáků zaslepeny
a na vyhodnocení se podíleli pouze nezávislí hodnotitelé (nikoliv autorka předkládané práce).
Z tohoto důvodu nemohlo dojít ke zkreslení výsledků na základě očekávání výzkumníka.

10.3 Výsledky testu Uspořádání bodů
Využití tohoto testu přineslo také zajímavá zjištění, některá v souladu s očekávanými
předpoklady.
V rámci prvního předpokladu jsme očekávali, že žáci v experimentální skupině
budou v prvním a třetím měření v pretestové fázi dosahovat statisticky významně vyšší
výsledky oproti žákům ze srovnávací skupiny. Tento předpoklad se v testu Uspořádání
bodů potvrdil pouze u jedné proměnné v prvním měření, ve které byla experimentální
skupina oproti srovnávací lepší. Jednalo se o čas zpracování úlohy: experimentální skupina
zvládla v prvním měření test Uspořádání vypracovat za významně kratší čas.
Dále jsme se v souladu s druhým předpokladem zaměřili na to, jak jsou obě skupiny
žáků schopné těžit z intervenční fáze v prvním a třetím měření. Zjistili jsme, že
experimentální i srovnávací skupina se významně zlepšily v obou sledovaných proměnných
(hrubý skór a čas) v prvním i třetím měření v rozdílu mezi pretestovou a posttestovou fází.
Když jsme se však zaměřili na analýzu rozdílů dosažených zlepšení mezi oběma skupinami,
zjistili jsme, že v prvním měření po intervenci se čas zkrátil víc u experimentální
skupiny, zatímco hrubý skór vzrostl více u srovnávací skupiny. Znamená to tedy, že žáci
z experimentální skupiny byli oproti žákům ze srovnávací skupiny v prvním měření v testu
Uspořádání bodů významně rychlejší jak před intervencí, tak také po ní. V třetím měření
nebyly mezi oběma skupinami nalezeny žádné statisticky významné rozdíly.
Zajímavé je, že každá skupina žáků dosáhla statisticky významného zlepšení v obou
sledovaných proměnných testu Uspořádání bodů také v průběhu výzkumu, tedy v rozdílech
mezi prvním a druhým, respektive druhým a třetím měřením. Náš třetí výzkumný
předpoklad, že experimentální skupina bude v těchto rozdílných výsledcích lepší, se
však nepotvrdil. Jediného statisticky významného rozdílu dosáhla srovnávací skupina
v rozdílu mezi prvním a druhým měřením: více se oproti experimentální skupině
zlepšila v hrubém skóru.
Z výsledků tedy můžeme vidět, že u testu Uspořádání bodů měla experimentální
skupina ve dvou případech lepší výsledky v čase zpracování úkolu, zatímco srovnávací
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skupina dosáhla také ve dvou případech významně lepšího hrubého skóru. Každá skupina
tedy dominovala v jiné oblasti.
Pro shrnutí výsledků tohoto testu je podstatné, že mezi jednotlivými měřeními se
v pretestové fázi každá ze sledovaných skupin významně zlepšila v hrubém skóru i čase
zpracování testu. Zlepšení u obou skupin nastalo také v prvním a třetím měření při porovnání
výsledků mezi pretestovou a posttestovou fází. Při srovnání výsledků obou skupin v rámci
všech předpokladů se však mezi nimi objevilo minimum statisticky signifikantních rozdílů.
To mohlo být způsobeno tím, že test Uspořádání bodů není oproti ostatním dvěma použitým
výzkumným metodám natolik komplexní, aby jeho výsledky nepodléhaly nácviku.
V realizovaném výzkumu se v testu zlepšovaly obě skupiny pravděpodobně proto, že již
věděly, jak mají úkoly řešit. Zároveň se mezi skupinami neprojevily téměř žádné rozdíly
pravděpodobně i díky tomu, že u testu bylo snadné naučit se ho řešit v průběhu testování, což
mohlo zastřít efekt využití Feuersteinových přístupů ve školní výuce.

10.4 Další zjištění z výsledků výzkumné studie
Nyní se krátce zaměříme na zdůraznění dalších podstatných závěrů, které z výsledků
výzkumu vyplývají.
Důležitým zjištěním bylo, že uvedené rozdíly mezi sledovanými skupinami žáků
v průběhu výzkumu přestávaly být v průběhu výzkumu patrné. Nejvíce statisticky
signifikantních rozdílů bylo prokázáno v prvním měření v pretestové i posttestové fázi, a také
v rozdílech výkonů dosažených mezi prvním a druhým měřením. Pro případné návazné studie
by tedy mohlo být podnětné testovat žáky pouze před zahájením intervence a na jejím závěru,
nebo s delším časovým odstupem mezi jednotlivými měřeními. Další možností může být
využití širší škály diagnostických nástrojů pro zachycení rozdílu mezi sledovanými skupinami
v dalších kognitivních oblastech (např. verbální schopnosti).
Využití dalších výzkumných metod by také mohlo reagovat na zjištění, že ve většině
sledovaných proměnných došlo u obou skupin žáků k významnému zlepšení mezi prvním
a druhým testováním a mezi druhým a třetím testováním, ale u většiny proměnných nebyly
nalezeny rozdíly mezi sledovanými skupinami. Na základě představených výsledků se mohou
ukazovat

jako

vhodné

takové

výzkumné

metody,

které

předpokládají

zapojení

komplexnějšího spektra kognitivních funkcí, jako je tomu v případě testu figury.
Jako vedlejší přínos realizované výzkumné studie lze vnímat také ověření využití
skupinové dynamické diagnostiky ve školním prostředí. Výzkum potvrdil, že metoda je
pro toto prostředí vhodná především kvůli tomu, že umožňuje zadat testovou baterii celé třídě
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najednou. To znamená relativně nižší časovou náročnost sběru dat a možnost získat data od
většího vzorku respondentů. Další výhodou využití dynamické diagnostiky je zachycení
schopnosti učit se z intervence již v průběhu samotného testování. Z intervenční fáze navíc
mohli těžit i žáci ze srovnávací skupiny, kteří se většinou ve škole s přístupem MLE
nesetkávají (autorka se opakovaně během výzkumu setkala s tím, že žáci z kontrolní skupiny
projevovali nadšení nad způsobem práce během intervence a po skončení výzkumné studie
chtěli v testování pokračovat).
Na druhou stranu ve skupinové administraci není možné, aby se v intervenční fázi
administrátor plně věnoval potřebám jednotlivých žáků. Způsob a zaměření intervence tak
nemusí vyhovovat všem žákům ve třídě. Případné další studie využívající dynamickou
diagnostiku by např. mohly kombinovat individuální a skupinovou administraci.

10.5 Limity výzkumné studie a doporučení pro další výzkumy
V této podkapitole shrneme hlavní limity předložené výzkumné studie. Zároveň na
základě nich představíme návrhy pro další případné studie věnující se zkoumání aplikace
Feuersteinových přístupů ve školní výuce.
Uvědomujeme si, že realizování výzkumu ve školním prostředí nezaručuje tak přesné
a kontrolovatelné podmínky, jak u výzkumů v laboratorním prostředí (Feuerstein, Miller,
Hoffman, Rand, Mintzker & Jensen, 2001). Navíc u řady studií se jako hodnotné informace
ukazují takové, které přesahují odpověď na otázku, zda sledovaný intervenční program
funguje a přináší očekávané výsledky (Feuerstein, Miller, Hoffman, Rand, Mintzker
& Jensen, 2001). V případě předkládané práce předpokládáme, že kromě její výzkumné části
má pro psychology, učitele a jakékoliv jiné zprostředkovatele hodnotu také teoretická část,
která představuje řadu konkrétních doporučení pro aplikaci Feuersteinovy metodiky ve
školním prostředí.
Většina výzkumů ve školním prostředí zkoumá efekt FIE, my jsme se zaměřili
primárně na MLE, která je předpokladem a základem pro FIE. Aplikace MLE ve školní výuce
je možná v každém vyučovacím předmětu a nevyžaduje (oproti FIE) žádný speciální čas
navíc. Proto je v ČR pro školní třídy více rozšířená. Jestliže se žák ale věnuje např. 3-5x týdně
FIE (Tinoco Melo & Varela, 2000; Kozulin, 2006; Shayer & Beasley, 1987; Málková, 2007),
je větší pravděpodobnost posunu a možnost poukázat na statisticky významné rozdíly mezi
žáky, kteří se FIE pravidelně věnovali, a kteří nikoliv.
V rámci FIE se totiž zprostředkovatel věnuje kognitivnímu rozvoji žáka v předem
daných oblastech, jedná se o strukturovaný intervenční program. Oproti tomu je při využití
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MLE příliš obsáhlou a současně hůře uchopitelnou proměnnou, kterou nemůžeme zcela
kontrolovat, přístup učitele a jeho konkrétní způsoby využívání MLE ve školní praxi. Např.
portorická výzkumná studie zaměřená na využití programu FIE u žáků s nízkými školními
výsledky poukázala na to, že žáci, kteří navštěvovali lekce učitelů hodnocených jako lepší
zprostředkovatelé, dosáhli vyššího skóre ve sledovaných proměnných (Alvarez, Santos,
Santiago & Lebron, 1992). Záleží tedy na tom, zda je učitel kvalitním zprostředkovatelem:
jakým způsobem a jak často MLE do každodenní výuky zapojí a v jakých konkrétních
kognitivních procesech a mentálních operacích žáky cíleně rozvíjí. V naší výzkumné studii
byli učitelé zapojení do pravidelné supervize, čímž byl zajištěn jejich co nejshodnější přístup
k aplikaci MLE do školní praxe. Všichni učitelé z experimentální skupiny byli z aplikace
MLE ve svých třídách nadšení a zdůrazňovali, že ji v každodenní výuce používali. Jak přesně
to však ve vyučovacích hodinách vypadalo, jsme v rámci výzkumu nesledovali. Tomu se
věnovala např. autorka práce ve své diplomové práci (Janoušková, 2011).
Další slabinou výzkumného projektu je skutečnost, že u dynamického vyšetření jsou
výsledky vysoce závislé na dovednostech diagnostika, který úkoly zadává (Lebeer, 2006 c).
Abychom vytvořili pro všechny testované žáky co nejshodnější podmínky, zadávala
dynamicky orientovanou testovou baterii ve všech školních třídách jedna osoba, autorka
předložené práce. Ta během dynamické diagnostiky sledovala předem daný postup
a v intervenčních fázích se zaměřovala na konkrétní oblasti. Aby nebyly výsledky závislé na
přístupu jednoho konkrétního administrátora, doporučujeme při větším rozsahu výzkumné
studie, aby žáky testovalo postupně více osob.
Zajímavý by mohl být takový výzkum, který by se zaměřil na konkrétní využití
principů MLE a FIE v jednotlivých školních předmětech. Jeho výstupem by mimo jiné mohl
být praktický manuál pro učitele, který by zahrnoval konkrétní příklady otázek, způsoby práce
a popis úkolů v rámci vybraného vyučovacího předmětu. V současné době, kdy využití
Feuersteinovy metodiky ve školní praxi není tolik rozšířené, by to mohlo napomoci odstranit
jednu z bariér, kterou učitelé zmiňují: zapracování MLE a FIE do edukačního procesu je pro
ně velmi časově náročné, a to především z hlediska přípravy na výuku. Jak poukazují
výzkumníci ve výše citovaných výzkumech (Vedovelli, 2014; Kozulin, 2006), pro efektivní
uplatnění programu FIE a principů MLE ve školní prostředí je nezbytná jejich integrace do
kurikula, tedy do běžných vyučovacích předmětů. Více pozornosti bychom tedy měli věnovat
přemostění všeobecných učebních dovedností do specifických dovedností požadovaných
v rámci jednotlivých školních předmětů (Kozulin, 2006).
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Představený výzkum se oproti řadě jiných (např. Miková, 2013; Shayer & Beasley,
1987; Málková, 2007; Kozulin, 2006) zaměřil na žáky bez obtíží v učení. U námi zvolené
cílové skupiny (při využití Feuersteinových přístupů) však nemusí ve srovnání se žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami dojít k tak významnému rozvoji potenciálu schopnosti
učit se, protože u žáků bez specifických obtíží již může být více rozvinut. I z tohoto důvodu
mohou být výsledky získané bezprostředně po intervenci a využívání Feuersteinových
přístupů omezené. Podstatné přitom navíc je, že MLE a FIE nejsou zaměřeny na konkrétní
obsah, ale rozvíjí kognitivní schopnosti žáka, které může později v učebních situacích využít
(Feuerstein, Feuerstein, Falik & Rand, 2014). Jak bylo prokázáno například u prvotní
výzkumné studie realizované Feuersteinem a jeho týmem v Izraeli (Feuerstein, Rand,
Hoffmann & Miller, 1980), efekt se může projevit až po několika letech.
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11. ZÁVĚR
Předložená práce se zaměřila na kognitivní rozvoj žáků prostřednictvím využití teorie
zkušenosti zprostředkovaného prostředí ve školní praxi. Vzhledem ke zvolenému tématu byla
pozornost věnovaná nejprve přístupu ve vzdělávání zaměřenému na proces učení, který
systematicky rozvíjí kognitivní schopnosti žáků. Oproti němu stojí klasický přístup zaměřený
na obsah učení, který rozvíjí pouze malé spektrum kognitivních schopností, především
takové, které jsou spojeny s memorováním a v případě nutnosti také s povrchní reflexí
materiálu určeného k zapamatování. Důležité přitom je, že kognitivní přístup ke vzdělávání
není negací tradičního přístupu. Představuje totiž jeho komplementární doplnění, které
akcentuje cílené rozvíjení žáků například v postupech zpracování informací, myšlení,
strategie řešení problémů nebo učení se novým informacím a dovednostem. Role žáka se tak
může měnit v souladu s jedním s cílů Feuersteinova přístupu: z pasivního příjemce
reprodukujícího informace se stává aktivní původce nových informací.
Poznatky předloženými v teoretické části práce jsme se snažili přiblížit vybrané části
Feuersteinova díla, které mohou být přínosné pro vzdělávání žáků ve školním prostředí.
V centru naší pozornosti byla teorie zkušenosti zprostředkovaného učení, hlavní téma
předložené práce. Snažili jsme se názorně představit, jaké všechny parametry musí mít
interakce mezi učitelem a žákem, aby mohla být považována za zprostředkované učení.
Nejznámější metodu Reuvena Feuersteina, intervenční program Instrumentální
obohacení, začlenilo do své školní praxe již několik základních škol v České republice.
Program využívá principy zkušenosti zprostředkovaného učení a umožňuje systematický
rozvoj poznávání u dětí, dospívajících i dospělých. Věnovali jsme se nejen jeho
charakteristice, ale také jsme představili několik výzkumných studií zkoumajících dopady
využití programu ve školním prostředí.
Tuto práci jsme zpracovali především pro učitele, školní psychology, speciální
pedagogy a další odborné pracovníky pohybující se ve školství, a proto byla součástí
teoretické části práce řada specifických doporučení, jak žáky v kognitivní oblasti rozvíjet.
Díky nim získala práce také aplikační charakter. Domníváme se, že jsme splnili cíl teoretické
části práce, který spočíval ve snaze rozšířit povědomí odborné veřejnosti o možnostech
a smysluplnosti kognitivního rozvoje žáků ve školní praxi.
Výzkumný projekt popsaný v empirické části práce byl realizován v období jednoho
školního roku a zaměřil se na žáky třetí třídy základní školy. Výzkumný vzorek se skládal
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z deseti školních tříd. U poloviny z nich byly využívány Feuersteinovy přístupy, druhá
polovina se skládala ze žáků běžných základních škol. Výzkumná studie využívala
kvantitativní metodologii a oproti několika studiím realizovaným v České republice se
zaměřila na vyšší počet žáků.
Představený výzkum měl dva hlavní cíle, které jsme se jeho realizací snažili naplnit.
Zaprvé jsme popsali, jak u žáků působí využívání zkušenosti zprostředkovaného učení ve
školní praxi, a to prostřednictvím výsledků vybrané baterie testů. Zadruhé jsme poukázali na
rozdíly, které se vyskytly mezi žáky, jejichž učitelé aplikují zkušenost zprostředkovaného
učení ve školní výuce, oproti žákům z běžných základních škol.
Výsledky výzkumu potvrdily některé z předpokladů, které byly ve výzkumné studii
stanoveny. Rozdíly mezi oběma skupinami žáků se projevily především u nejkomplexnější
úlohy, kterou řešily, v testu figury. V průběhu výzkumné studie se v ní více zlepšovali žáci,
u kterých byly Feuersteinovy přístupy využívány. Na rozdíl od žáků, kteří procházeli běžnou
výukou, se u nich projevila vyšší kvalita kognitivních funkcí nezbytných pro správné řešení
úkolu: kapacity komplexně uspořádat a strukturovat složitou úlohu, úrovně organizační
a vizuální paměti, analytického myšlení, kvality a přesnosti nakreslené figury. Tyto výsledky
potvrdily zjištění dalších realizovaných výzkumů, které poukazují na pozitivní dopad využití
programu Instrumentální obohacení a dalších Feuersteinových přístupů na percepční
a prostorové schopnosti a na schopnost uvažování. Dále se ve dvou proměnných testu figury
potvrdil předpoklad, že u žáků, u kterých byla v průběhu školního roku aplikována teorie
zkušenosti zprostředkovaného učení, se významně zvýšila schopnost učit se a mít zisk
z vnější podpory během testování. Tito žáci byli oproti žákům z běžných škol schopní vytěžit
více z intervenční fáze v rámci dynamického testování, kdy společně s administrátorem
hledali způsoby, jak úkol vyřešit.
V realizovaném výzkumu se oproti tomu u řady sledovaných proměnných mezi oběma
sledovanými skupinami žáků neprokázaly žádné statisticky významné rozdíly. Analýza
možných důvodů je součástí kapitoly Diskuse této práce. Za hlavní limit výzkumu pokládáme
skutečnost, že využití zkušenosti zprostředkovaného učení ve školní výuce nemá jasně
stanovenou strukturu a záleží na každém učiteli, jakým způsobem a jak často ji do každodenní
výuky zařazuje. Proto se učitelé zapojení do výzkumu účastnili pravidelné supervize, aby byl
tento nedostatek eliminován.
Další výzkumné projekty by se mohly zaměřovat například na vytvoření a ověření
konkrétní metodiky, jak teorii zkušenosti zprostředkovaného učení ve školní výuce využívat.
Pravděpodobně by se jednalo o její propojení s intervenčním programem Instrumentální
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obohacení, jako tomu bylo v případě dvou školních tříd zapojených do představeného
výzkumu. Propracovaná vodítka aplikace Feuersteinových přístupů pro hlavní vyučovací
předměty by tak mohla usnadnit jejich systémové rozšíření a podpořit učitele ve snaze rozvíjet
kognitivní schopnosti u svých žáků. K ověření významu a dopadu vzdělávání zaměřeného na
proces učení však mohou dobře sloužit také výzkumné studie, které by se zabývaly
zkoumáním účinnosti jiných metod kognitivního rozvoje aplikovaných ve školní praxi u dětí
a dospívajících.
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Příloha č. 1: Příklady dalších metod rozvoje kognitivních funkcí u dětí
Tabulka č. 42: Přehled dalších metod podpory kognitivního rozvoje u dětí a dospívajících
s kognitivním deficitem
Jméno programu

Specifické zaměření

Věková kategorie

Způsob práce v
programu

Model konceptuálního učení

osvojení pojmů a pojmových
systémů

předškolní věk dospívající

individuální,
skupinový

Deficity dílčích funkcí

zrakové a sluchové vnímání,
prostorová orientace,
intermodalita, serialita

5 - 8 let

individuální

Portsmouthský systém
osvojování si jazykových
dovedností v raném věku

rozvoj řeči, čtení a počítání u dětí
s Downovým syndromem

od narození

individuální

Program pro rozvoj pozornosti
(KUPOZ)

zraková a sluchová percepce,
myšlení, řeč, grafomotorika

8 - 12 let

individuální

HYPO

pozornost, zraková a sluchová
percepce, vyjadřování, myšlení,
grafomotorika, krátkodobá a
pracovní paměť

5 - 8 let

individuální

Percepční a motorická oslabení
ve školní praxi

zraková a sluchová percepce,
motorika, schopnost seriality,
koncentrace pozornosti

předškolní věk dospělost

individuální

Maxík - Stimulační program pro
předškoláky a děti s odloženou
školní docházkou

zraková a sluchová percepce,
motorika, schopnost seriality,
koncentrace pozornosti,
komunikačních dovednosti,
prostorová orientace

5 - 8 let

individuální

Já na to mám!

rozvoj učebních strategií

studenti středních
škol s dyslexií

individuální

Program pro rozvoj pracovního
tempa (ROPRATEM)

porozumění čtenému, organizace
práce, logické myšlení,
soustředění, intermodalita,
serialita, grafomotorika,
sebekontrola

9 let - dospělost

individuální
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Tabulka č. 43: Přehled dalších metod podpory kognitivního rozvoje u běžné populace dětí
a dospívajících s kognitivním deficitem
Věková kategorie

Způsob práce v
programu

Philosophy for children

metakognice, tvorba závěrů,
analogií, formování hypotéz,
třídění do kategorií

předškolní věk dospívající

individuální,
skupinový

Building learning power

metakognice, osvojování různých
způsobů učení, kladení otázek,
uplatnění naučeného mimo školní
kontext

všechny věkové
skupiny

individuální,
skupinový

10 let - dospělost

individuální

od 11 let

skupinový

školní věk dospívající

individuální,
skupinový

předškolní věk dospívající

skupinový

školní věk dospívající

skupinový

Jméno programu

Specifické zaměření

Program ke stimulaci pozornosti
a paměti s využitím kognitivního paměť, pozornost
učení (PAMIS)
Peer Mediation with Young
Children (PMYC)

zprostředkování vrstevníkům,
komunikační dovednosti, řešení
problémů, zvládání konfliktů

Seria-Think Program (STP)

seberegulace, plánování, serialita,
porovnávání

Čtením a psaním ke kritickému
myšlení

myšlení, kreativita, reflexe
vlastního učení, spolupráce

Teaching for succesful
intelligence

analytické myšlení, kreativita,
uplatnění naučeného mimo školní
kontext
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Příloha č. 2: Vybrané školní známky experimentální skupiny ve třetím měření
Tabulka č. 44: Experimentální skupina – známky z matematiky – třetí měření
Skupina
Experimentální

Srovnávací

Školní
Četnost
známka
1
47
2
39
3
5
4
4
Součet
95
Chybějící
2
97
Celkem
1
2
3
4
Součet
Chybějící
Celkem

63
20
4
2
89
1
90

Procenta
49,5
41,1
5,3
4,2
100,0

70,8
22,5
4,5
2,2
100,0

Kumulativní
četnost
49,5
90,5
95,8
100,0

70,8
93,3
97,8
100,0

Tabulka č. 45: Experimentální skupina – známky z prvouky – třetí měření
Skupina
Experimentální

Srovnávací

Školní
Četnost
známka
1
62
2
26
3
7
Součet
95
Chybějící
2
97
Celkem
1
2
3
Součet
Chybějící
Celkem

71
13
5
89
1
90

Procenta
65,3
27,4
7,4
100,0

79,8
14,6
5,6
100,0
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Kumulativní
četnost
65,3
92,6
100,0

79,8
94,4
100,0

Příloha č. 3: Porovnání věku a školních známek u srovnávací a experimentální skupiny
s výsledky v prvním měření v pretestové fázi
Tabulka č. 46: Test CPM: Porovnání věku a školních známek u srovnávací a experimentální
skupiny s výsledky v prvním měření v pretestové fázi
Pohlaví

Věk

rho
p
N
rho
p
N

R1H1
,097
,207
172
,030
,698
172

R1C1
-,149
,051
172
-,122
,110
172

Vysvětlivky k tabulce:
 R1H1 – první měření – pretestová fáze – hrubý skór
 R1C1 – první měření – pretestová fáze – čas
Tabulka č. 47: Test figury: Porovnání věku a školních známek u srovnávací a experimentální
skupiny s výsledky v prvním měření v pretestové fázi
Pohlaví

Věk

rho
p
N
rho
p
N

F1H1
-,016
,839
172
,010
,901
172

F1P1
,021
,782
172
-,012
,880
172

F1R1
-,027
,721
172
,021
,781
172

F1C1
,020
,796
172
-,012
,877
172

F1H2
,048
,534
172
,000
,999
172

Vysvětlivky k tabulce:
 F1H1 – první měření – 1. kopie figury – hrubý skór
 F1P1 – první měření – 1. kopie figury – přítomnost prvků
 F1R1 – první měření – 1. kopie figury – přesnost prvků
 F1C1 – první měření – 1. kopie figury – čas
 F1H2 – první měření – 1. reprodukce figury – hrubý skór
 F1P2 – první měření – 1. reprodukce figury – přítomnost prvků
 F1R2 – první měření – 1. reprodukce figury – přesnost prvků
 F1C2 – první měření – 1. reprodukce figury – čas

173

F1P2
,109
,154
172
-,011
,888
172

F1R2
,001
,993
172
,018
,818
172

F1C2
-,206
,007
172
-,090
,241
172

Tabulka č. 48: Test Uspořádání bodů: Porovnání věku a školních známek u srovnávací
a experimentální skupiny s výsledky v prvním měření v pretestové fázi
Pohlaví

Věk

rho
p
N
rho
p
N

U1H1
,184
,016
172
,126
,100
172

U1C1
-,129
,091
172
,035
,651
172

Vysvětlivky k tabulce:
 U1H1 – první měření – pretestová fáze – hrubý skór
 U1C1 – první měření – pretestová fáze – čas
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Příloha č. 4: Test figury
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Příloha č. 5: Tabulka pro vyhodnocení testu figury
Tabulka č. 49: Tabulka pro vyhodnocení testu figury

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Přesnost (umístnění, tvar a
velikost + zda je to jedním
tahem)

Přítomnost
prvku

Prvek
Velký obdélník
Nejdelší svislá čára (po celé délce)
Nejdelší vodorovná čára (po celé délce)
2 ovály (v kvadrantu 1)
2 svislé čáry (v kvadrantu 2)
Svislá čára (kvadrant 3 a 4)
Vodorovná čára (kvadrant 3)
Vodorovná čára (kvadrant 4)
3 kruhy (kvadrant 3)
3 kruhy (kvadrant 4)
Velký trojúhelník (střecha vpravo)
Malý trojúhelník (špička vpravo na střeše)
Vodorovná čára (dole, tvoří křížek)
Kruh (úplně dole)
2 svislé čáry vlevo ("ocas")
Trojúhelník nahoře (na 4. kvadrantu)

celkový hrubý skór

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

16

16

32
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Příloha č. 6: Výsledky testu Ravenovy progresivní matice – barevné – pretestová fáze
u prvního a třetího měření
Tabulka č. 50: Výsledky testu CPM – první a třetí měření – pretestová fáze
Skupina

R1H1

R1C1

R3H1

R3C1

Počet
testovaných
žáků

experimentální

91

91

88

88

srovnávací

81

81

76

76

Počet
chybějících
žáků

experimentální

6

6

9

9

srovnávací

9

9

14

14

experimentální

30,19

10,41

31,60

6,08

srovnávací

30,60

10,33

32,46

6,03

experimentální

31,00

10,00

33,00

5,75

srovnávací

32,00

9,50

33,50

5,76

experimentální

4,29

2,80

3,89

1,85

srovnávací

4,63

2,78

3,50

1,75

experimentální

15

5,50

14

3,20

srovnávací

15

5,17

22

3,13

experimentální

36

20,42

36

12,42

srovnávací

36

16,17

40

11,50

Průměr

Medián

Stand. odchylka

Minimum

Maximum

Vysvětlivky k tabulce:
 R1H1 – první měření – pretestová fáze – hrubý skór
 R1C1 – první měření – pretestová fáze – čas (uvedený v minutách)
 R3H1 – třetí měření – pretestová fáze – hrubý skór
 R3C1 – třetí měření – pretestová fáze – čas (uvedený v minutách)

177

Příloha č. 7: Výsledky testu figury – pretestová fáze u prvního a třetího měření
Tabulka č. 51: Výsledky testu figury v pretestové fázi u prvního měření
Skupina
Počet
testovaných
žáků

exper.

Počet
chybějících
žáků

exper.

srov.

srov.
exper.

Průměr
srov.
exper.
Medián
srov.
Stand.
odchylka

exper.
srov.
exper.

Minimum
srov.
exper.
Maximum
srov.

F1H1

F1P1

F1R1

F1C1

F1H2

F1P2

F1R2

F1C2

91

91

91

91

91

91

91

91

81

81

81

81

81

81

81

81

6

6

6

6

6

6

6

6

9

9

9

9

9

9

9

9

23,96

14,55

9,41

3,82

18,97

12,15

6,81

2,66

25,05

14,47

10,58

4,04

22,00

13,01

8,99

2,78

25,00

15,00

10,00

4,00

18,00

12,00

6,00

3,00

26,00

15,00

11,00

4,00

22,00

13,00

9,00

3,00

4,534

1,899

3,080

,950

5,030

2,394

3,073

,778

4,410

1,982

2,806

1,042

5,213

2,205

3,303

,851

11

9

2

2

6

5

0

1

12

6

4

2

9

6

2

2

32

16

16

6

32

16

16

5

31

16

15

6

32

16

16

6

Vysvětlivky k tabulce:
 F1H1 – první měření – 1. kopie figury – hrubý skór
 F1P1 – první měření – 1. kopie figury – přítomnost prvků
 F1R1 – první měření – 1. kopie figury – přesnost prvků
 F1C1 – první měření – 1. kopie figury – čas (uvedený v minutách)
 F1H2 – první měření – 1. reprodukce figury – hrubý skór
 F1P2 – první měření – 1. reprodukce figury – přítomnost prvků
 F1R2 – první měření – 1. reprodukce figury – přesnost prvků
 F1C2 – první měření – 1. reprodukce figury – čas (uvedený v minutách)

178

Tabulka č. 52: Výsledky testu figury v pretestové fázi u třetího měření
Skupina
Počet
testovaných
žáků

exper.

Počet
chybějících
žáků

exper.

srov.

srov.
exper.

Průměr
srov.
exper.
Medián
srov.
Stand.
odchylka

exper.
srov.
exper.

Minimum
srov.
exper.
Maximum
srov.

F3H1

F3P1

F3R1

F3C1

F3H2

F3P2

F3R2

F3C2

87

88

88

88

88

88

88

88

76

76

76

76

75

76

75

76

10

9

9

9

9

9

9

9

14

14

14

14

15

14

15

14

27,75

15,44

12,32

2,44

26,84

14,75

12,07

2,08

27,49

15,38

12,24

2,82

26,29

14,68

11,61

2,18

28,00

16,00

12,50

2,00

28,00

15,00

12,50

2,00

28,00

16,00

13,00

3,00

26,00

15,00

12,00

2,00

2,954

1,049

2,327

,869

4,166

1,931

2,694

1,440

3,083

1,070

2,196

1,494

3,872

1,730

2,696

1,197

19

12

6

1

7

4

3

1

19

10

5

1

11

8

3

1

32

16

16

6

32

16

16

10

32

16

16

10

32

16

16

10

Vysvětlivky k tabulce:
 F3H1 – třetí měření – 1. kopie figury – hrubý skór
 F3P1 – třetí měření – 1. kopie figury – přítomnost prvků
 F3R1 – třetí měření – 1. kopie figury – přesnost prvků
 F3C1 – třetí měření – 1. kopie figury – čas (uvedený v minutách)
 F3H2 – třetí měření – 1. reprodukce figury – hrubý skór
 F3P2 – třetí měření – 1. reprodukce figury – přítomnost prvků
 F3R2 – třetí měření – 1. reprodukce figury – přesnost prvků
 F3C2 – třetí měření – 1. reprodukce figury – čas (uvedený v minutách)
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Příloha č. 8: Výsledky testu Uspořádání bodů – pretestová fáze u prvního a třetího
měření
Tabulka č. 53: Výsledky testu Uspořádání bodů v pretestové fázi u prvního a třetího měření
Skupina
Počet
experimentální
testovaných
srovnávací
žáků
Počet
chybějících
žáků

U1H1

U1C1

U3H1

U3C1

91

91

88

88

81

81

76

76

experimentální

6

6

9

9

srovnávací

9

9

14

14

experimentální

20,27

9,32

30,08

7,20

srovnávací

20,09

9,78

31,58

7,49

experimentální

17,00

10,00

38,00

7,38

srovnávací

19,00

10,00

38,00

8,17

experimentální

13,36

1,44

13,80

2,51

srovnávací

10,32

,78

12,11

2,55

experimentální

0

3,50

2

2,03

srovnávací

4

6,33

3

2,67

experimentální

42

10,00

42

10,00

srovnávací

42

10,00

42

10,00

Průměr

Medián

Stand.
odchylka

Minimum

Maximum

Vysvětlivky k tabulce:
 U1H1 – první měření – pretestová fáze – hrubý skór
 U1C1 – první měření – pretestová fáze – čas (uvedený v minutách)
 U3H1 – třetí měření – pretestová fáze – hrubý skór
 U3C1 – třetí měření – pretestová fáze – čas (uvedený v minutách)

180

Příloha č. 9: Test CPM: rozdíly výsledků mezi pretestovou a posttestovou fází u prvního
a třetího měření
Tabulka č. 54: Test CPM: rozdíly výsledků mezi pretestovou a posttestovou fází u prvního a
třetího měření

Skupina

dif_R1H2_R1H1 dif_R1C2_R1C1 dif_R3H2_R3H1 dif_R3C2_R3C1

Počet
experimentální
testovaných
srovnávací
žáků

91

91

88

88

81

81

76

76

Počet
experimentální
chybějících
srovnávací
žáků

6

6

9

9

9

9

14

14

experimentální

,27

-3,96

-,09

-1,61

srovnávací

,84

-3,94

,34

-1,12

experimentální

,00

-3,50

,00

-1,38

srovnávací

1,00

-3,67

,00

-1,18

experimentální

2,82

2,59

3,03

1,45

srovnávací

2,68

2,44

2,75

1,69

experimentální

-11,00

-10,08

-20,00

-6,00

srovnávací

-5,00

-9,83

-5,00

-6,22

experimentální

13,00

1,50

6,00

2,32

srovnávací

15,00

4,83

11,00

2,75

Průměr

Medián

Stand.
odchylka

Minimum

Maximum

Vysvětlivky k tabulce:
 dif_R1H2_R1H1 – první měření – rozdíl mezi posttestovou a pretestovou fází – hrubý
skór
 dif_R1C2_R1C1 – první měření – rozdíl mezi posttestovou a pretestovou fází – čas
(uvedený v minutách)
 dif_R3H2_R3H1 – třetí měření – rozdíl mezi posttestovou a pretestovou fází – hrubý
skór
 dif_R3C2_R3C1 – třetí měření – rozdíl mezi posttestovou a pretestovou fází – čas
(uvedený v minutách)
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Příloha č. 10: Test figury: rozdíly výsledků mezi pretestovou a posttestovou fází
u prvního a třetího měření
Tabulka č. 55: Test figury: rozdíly výsledků mezi pretestovou a posttestovou fází u prvního
měření
Skupina

dif_F1H
3_F1H1

Počet
exper.
testovaných žáků srov.
Počet
chybějících žáků

dif_F1P
3_F1P1

dif_F1R
3_F1R1

dif_F1C3 dif_F1H
_F1C1
4_F1H2

dif_F1P
4_F1P2

dif_F1R
4_F1R2

dif_F1C
4_F1C2

91

91

91

91

91

91

91

91

81

81

81

81

81

81

81

81

exper.

6

6

6

6

6

6

6

6

srov.

9

9

9

9

9

9

9

9

exper.

1,84

,57

1,26

-1,00

5,90

2,65

3,25

-,57

srov.

1,81

,56

1,28

-1,37

4,70

1,99

2,72

-,58

exper.

2,00

,00

2,00

-1,00

5,00

2,00

3,00

-1,00

srov.

1,00

,00

1,00

-1,00

4,00

2,00

2,00

-1,00

exper.

3,72

2,04

2,56

1,38

4,40

2,00

2,91

1,01

srov.

4,38

1,97

2,97

1,36

4,69

2,12

2,95

,99

exper.

-11,00

-8,00

-7,00

-4,00

-2,00

,00

-4,00

-3,00

srov.

-11,00

-6,00

-7,00

-5,00

-8,00

-4,00

-4,00

-3,00

exper.

13,00

7,00

7,00

4,00

19,00

8,00

11,00

2,00

srov.

15,00

7,00

8,00

4,00

18,00

8,00

11,00

3,00

Průměr

Medián

Stand.
odchylka

Minimum

Maximum

Vysvětlivky k tabulce:
 dif_F1H3_F1H1 – rozdíl mezi posttestovou a pretestovou fází u kopie figury – hrubý
skór
 dif_F1P3_F1P1 – rozdíl mezi posttestovou a pretestovou fází u kopie figury –
přítomnost prvků
 dif_F1R3_F1R1 – rozdíl mezi posttestovou a pretestovou fází u kopie figury –
přesnost prvků
 dif_F1C3_F1C1 – rozdíl mezi posttestovou a pretestovou fází u kopie figury – čas
(uvedený v minutách)
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 dif_F1H4_F1H2 – rozdíl mezi posttestovou a pretestovou fází u reprodukce figury –
hrubý skór
 dif_F1P4_F1P2 – rozdíl mezi posttestovou a pretestovou fází u reprodukce figury –
přítomnost prvků
 dif_F1R4_F1R2 – rozdíl mezi posttestovou a pretestovou fází u reprodukce figury –
přesnost prvků
 dif_F1C4_F1C2 – rozdíl mezi posttestovou a pretestovou fází u reprodukce figury –
čas (uvedený v minutách)
Tabulka č. 56: Test figury: rozdíly výsledků mezi pretestovou a posttestovou fází u třetího
měření
Skupina

dif_F3H
3_F3H1

dif_F3P
3_F3P1

dif_F3R
3_F3R1

dif_F3C3 dif_F3H
_F3C1
4_F3H2

dif_F3P
4_F3P2

dif_F3R
4_F3R2

dif_F3C
4_F3C2

Počet
testovaných žáků

exper.

87

88

88

88

88

88

88

88

srov.

75

75

75

75

75

75

75

75

Počet
chybějících žáků

exper.

10

9

9

9

9

9

9

9

srov.

15

15

15

15

15

15

15

15

exper.

1,54

,17

1,35

-,30

2,09

,64

1,45

-,73

srov.

,96

,08

,71

-,55

2,27

,84

1,44

-,60

exper.

1,00

,00

1,00

-1,00

1,00

,00

1,00

-1,00

srov.

1,00

,00

1,00

,00

2,00

,00

1,00

,00

exper.

2,65

1,40

1,77

1,86

3,30

1,76

2,21

1,49

srov.

3,49

1,48

2,22

1,55

3,48

1,56

2,64

1,28

exper.

-5,00

-6,00

-2,00

-3,00

-3,00

-6,00

-4,00

-9,00

srov.

-12,00

-6,00

-6,00

-8,00

-5,00

-3,00

-5,00

-9,00

exper.

9,00

4,00

8,00

9,00

17,00

8,00

9,00

3,00

srov.

12,00

6,00

7,00

2,00

15,00

6,00

9,00

1,00

Průměr

Medián

Stand.
odchylka

Minimum

Maximum
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Příloha č. 11: Test Uspořádání bodů: rozdíly výsledků mezi pretestovou a posttestovou
fází u prvního a třetího měření
Tabulka č. 57: Test Uspořádání bodů: rozdíly výsledků mezi pretestovou a posttestovou fází u
prvního a třetího měření
Skupina dif_U1H2_U1H1 dif_U1C2_U1C1 dif_U3H2_U3H1 dif_U3C2_U3C1
Počet
exper.
testovaných
srov.
žáků
Počet
chybějících
žáků

91

91

88

88

81

81

76

76

exper.

6

6

9

9

srov.

9

9

14

14

exper.

5,86

-1,95

2,60

-2,08

srov.

8,94

-1,25

1,96

-2,17

exper.

4,00

-1,58

,00

-1,92

srov.

8,00

,00

,00

-1,83

exper.

6,94

1,97

7,18

1,56

srov.

8,73

1,96

5,43

1,88

exper.

-6,00

-5,83

-18,00

-5,42

srov.

-4,00

-6,50

-26,00

-7,12

exper.

30,00

2,08

28,00

1,03

srov.

38,00

3,00

17,00

1,58

Průměr

Medián

Stand.
odchylka

Minimum

Maximum

Vysvětlivky k tabulce:
 dif_U1H2_U1H1 – první měření – rozdíl mezi posttestovou a pretestovou fází – hrubý
skór
 dif_U1C2_U1C1 – první měření – rozdíl mezi posttestovou a pretestovou fází – čas
(uvedený v minutách)
 dif_U3H2_U3H1 – třetí měření – rozdíl mezi posttestovou a pretestovou fází – hrubý
skór
 dif_U3C2_U3C1 – třetí měření – rozdíl mezi posttestovou a pretestovou fází – čas
(uvedený v minutách)
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Příloha č. 12: Test CPM: rozdíly výsledků v pretestové fázi mezi prvním a druhým
a druhým a třetím měřením
Tabulka č. 58: Test CPM: rozdíly výsledků v pretestové fázi mezi prvním a druhým a druhým
a třetím měřením
Skupina dif_12_RH dif_12_RC dif_23_RH dif_23_RC
Počet
testovaných
žáků

exper.

82

82

83

83

srov.

78

78

75

75

Počet
chybějících
žáků

exper.

15

15

14

14

srov.

12

12

15

15

exper.

1,52

-3,26

,22

-1,09

srov.

1,50

-3,34

,40

-1,27

exper.

1,00

-3,13

,00

-1,25

srov.

1,00

-3,23

,00

-1,22

exper.

2,72

2,51

2,94

2,11

srov.

3,32

2,32

2,80

1,65

exper.

-3,00

-10,92

-8,00

-6,30

srov.

-10,00

-8,17

-10,00

-7,63

exper.

13,00

2,67

13,00

5,50

srov.

17,00

2,78

8,00

3,42

Průměr

Medián

Stand.
odchylka

Minimum

Maximum

Vysvětlivky k tabulce:
 dif_12_RH – rozdíl mezi prvním a druhým měřením – hrubý skór
 dif_12_RC – rozdíl mezi prvním a druhým měřením – čas (uvedený v minutách)
 dif_23_RH – rozdíl mezi druhým a třetím měřením – hrubý skór
 dif_23_RC – rozdíl mezi druhým a třetím měřením – čas (uvedený v minutách)
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Příloha č. 13: Test figury: rozdíly výsledků v pretestové fázi mezi prvním a druhým
a mezi druhým a třetím měřením
Tabulka č. 59: Test figury: rozdíly výsledků v pretestové fázi mezi prvním a druhým měřením
Skupina

dif_12
_FH1

dif_12
_FP1

dif_12
_FR1

dif_12
_FC1

dif_12
_FH2

dif_12
_FP2

dif_12
_FR2

dif_12
_FC2

Počet
exper.
testovaných
srov.
žáků

82

82

82

82

82

82

82

82

78

78

78

78

78

78

78

78

Počet
chybějících
žáků

exper.

15

15

15

15

15

15

15

15

srov.

12

12

12

12

12

12

12

12

exper.

-1,72

-,23

-1,49

-1,07

1,98

1,54

,44

-,71

srov.

-1,26

,37

-1,63

-1,03

-,51

,82

-1,33

-,60

exper.

-2,00

,00

-1,50

-1,00

2,00

1,00

,00

-1,00

srov.

-1,50

,00

-2,00

-1,00

-1,00

1,00

-2,00

-1,00

exper.

5,72

2,50

4,03

1,09

5,59

2,55

4,06

1,12

srov.

4,73

1,75

3,68

1,14

5,74

2,08

4,38

1,19

exper.

-13,00

-9,00

-10,00

-3,00

-11,00

-6,00

-9,00

-3,00

srov.

-12,00

-3,00

-10,00

-4,00

-13,00

-4,00

-10,00

-4,00

exper.

15,00

7,00

9,00

3,00

18,00

7,00

11,00

4,00

srov.

13,00

7,00

7,00

4,00

13,00

8,00

8,00

4,00

Průměr

Medián

Stand.
odchylka

Minimum

Maximum

Vysvětlivky k tabulce:
 dif_12_FH1 – rozdíl mezi prvním a druhým měřením u kopie figury – hrubý skór
 dif_12_FP1 – rozdíl mezi prvním a druhým měřením u kopie figury – přítomnost
prvků
 dif_12_FR1 – rozdíl mezi prvním a druhým měřením u kopie figury – přesnost prvků
 dif_12_FC1 – rozdíl mezi prvním a druhým měřením u kopie figury – čas (uvedený
v minutách)
 dif_12_FH2 – rozdíl mezi prvním a druhým měřením u reprodukce figury – hrubý
skór
 dif_12_FP2 – rozdíl mezi prvním a druhým měřením u reprodukce figury –
přítomnost prvků
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 dif_12_FR2 – rozdíl mezi prvním a druhým měřením u reprodukce figury – přesnost
prvků
 dif_12_FC2 – rozdíl mezi prvním a druhým měřením u reprodukce figury – čas
(uvedený v minutách)
Tabulka č. 60: Test figury: rozdíly výsledků v pretestové fázi mezi druhým a třetím měřením
Skupina

dif23
_FH1

dif23
_FP1

dif23
_FR1

dif23
_FC1

dif23
_FH2

dif23
_FP2

dif23
_FR2

dif23
_FC2

Počet
exper.
testovaných
srov.
žáků

82

83

83

83

83

83

83

83

75

75

75

75

74

75

74

75

Počet
chybějících
žáků

exper.

15

14

14

14

14

14

14

14

srov.

15

15

15

15

16

15

16

15

exper.

5,34

1,14

4,20

-,36

5,96

1,14

4,80

,10

srov.

3,49

,53

3,09

-,39

5,27

1,28

4,09

-,09

exper.

5,00

1,00

4,00

,00

5,00

1,00

5,00

,00

srov.

3,00

,00

3,00

-1,00

5,00

1,00

4,00

,00

exper.

5,06

2,19

3,44

1,05

4,43

2,01

3,08

1,63

srov.

4,80

1,54

3,54

1,75

4,67

2,11

3,66

1,50

exper.

-7,00

-4,00

-6,00

-5,00

-3,00

-3,00

-2,00

-3,00

srov.

-12,00

-4,00

-7,00

-3,00

-6,00

-2,00

-4,00

-4,00

exper.

19,00

9,00

12,00

3,00

16,00

8,00

12,00

9,00

srov.

13,00

4,00

11,00

9,00

15,00

10,00

12,00

9,00

Průměr

Medián

Stand.
odchylka

Minimum

Maximum
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Příloha č. 14: Test Uspořádání bodů: rozdíly výsledků v pretestové fázi mezi prvním
a druhým a druhým a třetím měřením
Tabulka č. 61: Test Uspořádání bodů: rozdíly výsledků v pretestové fázi mezi prvním
a druhým a druhým a třetím měřením
Skupina dif12_UH dif12_UC dif23_UH dif23_UC
Počet
exper.
testovaných
srov.
žáků

82

82

83

83

78

78

75

75

Počet
chybějících
žáků

exper.

15

15

14

14

srov.

12

12

15

15

exper.

6,67

-1,59

3,40

-,59

srov.

10,15

-1,59

3,15

-,87

exper.

5,00

-1,15

2,00

-,33

srov.

9,00

-1,03

1,00

-,32

exper.

9,08

2,22

7,42

1,71

srov.

9,69

1,99

7,61

1,50

exper.

-8,00

-7,00

-15,00

-4,22

srov.

-8,00

-6,05

-11,00

-4,95

exper.

37,00

4,50

27,00

4,33

srov.

35,00

3,00

34,00

2,00

Průměr

Medián

Stand.
odchylka

Minimum

Maximum

Vysvětlivky k tabulce:
 dif12_UH – rozdíl mezi prvním a druhým měřením – hrubý skór
 dif12_UC – rozdíl mezi prvním a druhým měřením – čas (uvedený v minutách)
 dif23_UH – rozdíl mezi druhým a třetím měřením – hrubý skór
 dif23_UC – rozdíl mezi druhým a třetím měřením – čas (uvedený v minutách)
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