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============================================================================== 
SLOVO ÚVODEM 
============================================================================== 
 
 

Konec roku bývá tradičně spojen s bilancováním i plánováním. Jak jsme rok 2018 prožili v Cogitu? 

Myslím, že můžeme s uspokojením konstatovat, že velmi úspěšně. Podařilo se zrealizovat celkem 

8 kurzů Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování, aktivně jsme se zúčastnili 

mezinárodní koncerence IACEP a zrealizovali jsme svou již 7. mezinárodní konferenci. Rozjeli jsme 

též první semináře CPD a nabídku kurzů rozšířili o zcela nový praktický kurz zaměřený na inkluzi 

dětí a žáků s Downovým syndromem. Potěšující je jistě i skutečnost, že obě naše trenérky si 

rozšířily v rámci letní školy Feuersteinova institutu své kompetence tak, aby obě mohly školit 

nové lektory FIE ve všech úrovních metody. 

A jaké plány má Cogito do nového roku? Především chceme zachovat úroveň a kvalitu našich 

kurzů tak, aby metody, které školíme, byly zprostředkovávány v nezkreslené podobě. Zároveň 

chceme zachovat i stávající ceny kurzů, aby byly stále dostupné pro co nejširší veřejnost, jelikož 

jsme přesvědčeni, že metody, které přinášíme, jsou v naší společnosti více než aktuální. Nabídku 

kurzů pro letošní rok naleznete jak ve Zpravodaji, tak na našich webových stránkách 

(http://www.cogito-centrum.cz/), kde rovnou můžete využít online přihlášky. Přihlašovat se 

můžete i na CPD semináře, jejichž absolvování není nutné jen pro získání certifikátu s 

neomezenou platností, ale je rovněž příležitostí ke společnému setkání a sdílení zkušeností z 

práce s metodou. A pozor, na 8. a 9. 11. 2019 si neplánujte žádné akce, bude se totiž konat 8. 

mezinárodní konference, na niž jako hlavní mluvčí přislíbil svou účast Roman Gouzman, který 

nám představí tzv. taktilní verzi FIE a pohovoří o využití FIE při práci s dětmi s ADHD. 

Novinkou letošního roku budou speciální nabídky pro členy Cogita. Kromě zvýhodněných cen za 

instrumenty a konferenčních poplatků se členové mohou těšit na nové semináře, které chystáme 

ve spolupráci s logopedkou Helenou Vackovou praktikující zprostředkovanou samomluvu podle 

R. Feuersteina nebo s terénní učitelkou Petrou Dočkalovou a dalšími. Vendula Jašková, 

zakladatelka školy Otevřmysl, vedené podle principů MLE, zase pro členy Cogita připravuje dny 

otevřených dveří ve své škole. 

Jistě je přáním nás všech, aby bilancování roku 2019 bylo stejně uspokojivé jako to letošní. 

Pojďme se tedy společně vrhnout do realizace naplánovaných projektů! 

 

 

Irena Marušincová 

  

http://www.cogito-centrum.cz/
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============================================================================== 
VII. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE COGITO 2018 
============================================================================== 
Ohlédnutí za VII. Mezinárodní konferencí COGITO 2018 
 

 
 

10. 11. 2018 jsme zrealizovali ve spolupráci s ATC při Katedře psychologie Pedagogické fakulty Karlovy 

univerzity v Praze již VII. mezinárodní konferenci. Bylo pro nás velkým potěšením, že i tentokrát naše 

pozvání přijala Dr. Valerie Lovegreen, která v hlavní dopolední přednášce posluchačům přiblížila, jak 

využívat příběhy ke zlepšení schopnosti učit se a myslet. Přednáška byla nesmírně poutavě přednesená a 

přinesla spoustu podnětů do praxe. Záznam najdete v další části Zpravodaje. 

V další části konference pak vystoupila Hana Burešová se svým příspěvkem věnovaným čtenářským 

strategiím dospívajících s dyslexií a Helena Vacková, která pohovořila o využití zprostředkované 

samomluvy u dětí s opožděným vývojem řeči a poruchami autistického spektra.  

V odpolední části proběhlo souběžně několik sekcí, jedna byla pojata jako živý CPD seminář, v dalších 

představily svou praxi Petra Dočkalová (Učíme se učit, pracovat s informacemi, myslet v souvislostech), 

Eva Corkery (Feuersteinova metoda jako kognitivní rehabilitace u dospělých po mrtvicích a traumatických 

poraněních hlavy) a Irena Marušincová (Využití zkušenosti zprostředkovaného učení při předávání hodnot 

dětem). 

Příspěvky jednotlivých přednášejících budou postupně zveřejněny v následujících číslech Zpravodaje. 

Konference byla účastníky i tentokrát velice kladně hodnocena, což je pro organizátory samozřejmě tou 

největší odměnou. Již nyní se můžeme všichni těšit na letošní konferenci, která se uskuteční 8. - 9. 11. 

2019 v Třebíči. Hlavním přednášejícím bude Roman Gouzman z Feuersteinova institutu, kterého jsme 

požádali o přednášku přibližující využití FIE při práci s dětmi s ADHD. Hlavní část konference proběhne v 
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sobotu 9. 11., pro členy Cogita chystáme navíc méně formální setkání již 8. 11. odpoledne a den 

otevřených dveří ve škole Otevřmysl. 

Zájemci, kteří by chtěli na letošní konferenci prezentovat své zkušenosti s FIE v rámci odpoledních sekcí či 

pátečního odpoledne, nechť se prosím hlásí emailem na adrese irena.marusincova@email.cz.  

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hodnocení Konference COGITO 

 

Prosím označte x Velmi 

dobré 
Dobré Průměr-

né 
Horší Špatné 

Dopolední plenární zasedání 33  1   

Paralelní sekce 27 7    

Organizace konference 26 7 1   

Občerstvení 30 4    

Způsob, jak jsem byl(a) o konferenci informován(a) 26 6 2   

Dokumenty připravené pro účastníky 24 8 2   

Konferenční poplatky 21 12 1   

Konference mi pomohla      

I. Získat nové poznatky 31 3    

II. Upevnit existující kontakty  20 6    

III. Získat nové kontakty 15 7    

mailto:irena.marusincova@email.cz
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IV. Dozvědět se o nových zajímavých přístupech a metodách  27 7    

V. Vyměnit si zkušenosti 25 4 1   

VI. Získat nové zajímavé materiály 19 6 1   

VII.  Jiné 

 Program byl opravdu nabitý, chybělo mi víc volného času na povídání, kontaktování s ostatními. 

Obdivovala jsem ukázněnost účastníků konference, časový harmonogram se v podstatě podařilo dodržet. 

To svědčí o tom, že program byl opravdu zajímavý. 

 V občerstvení myslet na celiaky:). 

 DĚKUJI. 

 Velmi oceňuji spolupráci s ATC PedF UK. 

 Těším se na další harmonizující setkání. 

 POCHVALA! 

 Setkání se stejně smýšlejícími lidmi. Mockrát děkuji. 

 Nabitý program. Inspirativní. 

 Velmi dobře a odborně zaměřeno do praxe. 

 Byl bych pro pozvání paní Valerie Lovegreen ještě na další konferenci. 

 Získat nové nápady na pomůcky. 

 K FIE patří náročnost – zda-li by bylo možné obdržet materiál k prezentacím v českém jazyce?  

 Pěkný sobotní den, děkuji. 

 Motivace pro další práci, inspirace. 

 Naprosto vynikající přednáška Mgr. Vackové s příklady z praxe. 

 Výborná přednáška H. Vackové, ale celkově velmi dobrá úroveň. Velká spokojenost. 

Co považuji za špatné 

 Uvítala bych trochu větší, volnější prostor. 

 Časový pres, nebyl čas pro diskuze. 

 Mgr. Vacková se nedostala k problematice cizinců. 

 Lámu si nad tím hlavu, ale opravdu nic špatného se tu nekonalo. Možná chyběly přestávky, ale byla 

každého věc, kde v danou chvíli byl. Svou velkou únavu… 

 Vstup paní z PF KU (černobílé šaty) do přednášky paní Vackové „My odborníci máme problém s...“ - 
naprosto neadekvátní a nevhodné. Přednášející je podle paní co? Maminka, která výborně pracuje a 

posouvá své dítě je co? Odborné publikum – téměř všichni vysokoškolsky vzdělaní jsme nic? 

 Časový stres 

 Pro mne jako studenta a zájemce o FIE, ale bez proškolení, bylo obtížnější se o konferenci dozvědět. 

 Paní z fakulty (hlídala čas) se postavila do role „my odborníci“ v kontextu s maminkou – vystudovanou 

speciální pedagožkou, která obrovsky posunula svoje dítě. Podle mě je mnohem větší odborník maminka. 
Postoj paní z fakulty mi přišel hodně neprofesionální. 

 Vstup paní psycholožky do sdílení maminky. 

 Jednání psycholožky při zmínění jiné metody a jejího propojení se samomluvou. 

 Názor laika – program byl hodně náročný, večer už nám (některým) to nemyslelo. 

 Malý prostor pro plenární zasedání – nedalo se dýchat.  

Návrhy na příští konferenci 
1. Je mi jedno, kde bude, mohla bych i v pátek. Potřebovala bych ale znát co nejdříve bude možné, abych si 

na termín konference nenaplánovala jinou akci. 
2. Raději zase v sobotu nebo rovnou celý víkend, bylo to hodně informací, víc prostoru na přemýšlení a 

zpracování informací. 
3. Určitě víkend, Valerie s radostí. 
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4. Práce s FIE s dětmi a mládeží s PAS – přemosťování, např. k soc. dovednostem – pokouším se o to v 
práci, ale jako „začátečník“ by mi pomohlo slyšet zkušenosti jiných..; náměty, hry, činnosti pro práci se 

staršími studenty (15 – 26 let) při individuální výuce FIE 
5. Výborná přednáška paní Lovegreen. Určitě si ji ráda poslechnu znovu. 
6. Přestávky mezi bloky. 
7. Navrhuji pozvat Valerii Lovegreen. 
8. Končit nejpozději v 17 h (s ohledem na dlouhou cestu domů). 
9. Učit se učit v kontextu dnešní školy – je stále více dětí ve třídě a stále obtížněji se vyučuje v kolektivu 

dětí, které vystoupí z počítačových světů a sejdou se ve třídách. 
10. Konference v pátek i sobotu. Psycholingvistika. 
11. Pozvat Valerii Lovegreen. Přednášky – ako pracujem s deťmi so ŠVVP, integrovanými žiakmi. 
12. Skvělá práce! Jen tak dál… Zajímá mne využití FIE v práci s dětmi s duševním onemocněním. 
13. Upřednostňuji termín konference v sobotu. 
14. Další příspěvek Valerie Lovegreen. 
15. V sobotu. 
16. Třebíč ano, raději sobota. Valerie Lovegreen úžasná, velmi inspirativní, příště určitě ano. 
17. Hosť môže zostať aj p. Valerie Lovegreen, ale v pohode, ak by bol aj niekto iný prednášajíci. Pozitívne 

vnímam miesto Třebíč a najmä možnosť prísť do ZŠ k p. Jaškovej. Ďakujem, všetko super. 
18. Těším se v Třebíči další rok! Děkuji. 
19. Cokoliv z praxe. 
20. Dřívější konec. Semináře byly uspěchané. 
21. Aby bola v sobotu. Veľmi vítam možnosť praktickej ukázky FIE ve škole v Třebíči a veľmi sa těším. 

SUPER!!! 
22. Vyhovuje den pro konferenci sobota. 
23. Môže byť v piatok alebo v sobotu. Mne je to jedno. Třebíč super. Predklad prezentácie do CZ jazyka a 

uverejniť v Zpravodaji. 
24. Pracovní den – pátek. 
25. Určitě v sobotu, prosím. Pokud to bude možné, zařadit i logopedii. 
26. Jestli by bylo možné mít materiály v českém jazyce. 
27. Den pro konferenci – sobota prosím PRAHA je OK. 

Další poznámky 

 Děkuji, rozhodně to bylo zajímavé. 

 Děkuji za překlad při úžasném dopoledním tématu. 

 Konference buď v pátek v Praze nebo v sobotu v Třebíči (možnost ubytování?) 

 Učit se učit – věčné téma a v dnešní době velmi aktuální. 

 Moc děkuji Vendule Jaškové, že nás na kurzu upozornila na možnost zúčastnit se konference. Celý den 

byl úžasný. Děkuji. 

 Moc děkuji, bylo to úžasné. 

 Uvítala by som väčšiu interaktivitu v druhom CPD seminári, náročný na nás. Ďakujem za všetku 

obetavů prácu pre nás všetkých. 

 Děkuji za skvělé přednášky. Konference – lidé – mě podpořili v odhodlání pracovat dále s metodou, i při 

nepochopení u kolegů. 

 Je v pořádku nazývat „Feuersteinem“ materiály navržené po vzoru instrumentů FIE? (Viz příspěvek o 

čtenářských strategiích). Je, prosím, možno získat prezentace z odpoledního bloku? Děkuji:-) 

 

Konference se letos zúčastnilo cca 80 lidí. Děkujeme všem, kteří věnovali čas vyplnění hodnotícího 

dotazníku (celkem 34 účastníků). Všechny podněty vezmeme v úvahu při plánování následující 

konference.  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jak využívat příběhy ke zlepšení schopnosti učit se a myslet  

Dr. Valerie Lovegreen 

 

Zkrácený a redakčně upravený záznam přednášky, která zazněla na VII. mezinárodní konferenci Cogita 10. 

11. 2018 v Praze 

Text, jeho části i použité obrázky podléhají autorským právům. 

 

Začnu svým profesním příběhem: Nejprve jsem působila jako učitelka, poté jsem byla logopedkou a nyní, 

sama nevím proč, si dělám doktorát z psychologie. Vždy mě zajímalo, jak funguje jazyk, proces učení a 

interakce mezi dospělými a žáky. Vždy mě zajímalo, jak to funguje, když se lidé učí. 

Nyní se budeme bavit o příbězích. Začneme příběhem (vymyslela a vyprávěla tlumočnice Vendula 

Jašková, pozn. redakce). Při jeho poslechu zkuste sledovat, co se vám děje v mysli:  

„Byl jednou jeden muž, který se narodil před dávnými lety. Na hlavě takovou baretku, byl fousatý, ve stáří 

jeho vlasy zšedly. Vyrůstal v prostředí, kde se pohybovalo vždy hodně lidí a kde mu maminka hodně 

zprostředkovávala. Měl také hodně sourozenců. Když dospěl, rozhodl se, že bude učitel, a tak začal 

pracovat s dětmi. Stále častěji se mu stávalo, že přicházel do styku s dětmi, které měly různé problémy. 

Zamýšlel se, co by mohl udělat, aby právě těmto dětem pomohl. Jednoho dne se stalo, že onemocněl 

tuberkulózou, ale tam, kde žil, nebyla dostatečná lékařská péče, proto musel odjet do sanatoria ve 

Švýcarsku. Jak tam tak byl, jednoho dne potkal jistého pana psychologa. Dali se spolu do řeči a on se 

rozhodl, že se začne věnovat ještě psychologii, aby mohl svým žákům pomoci ještě více. Když se uzdravil a 

vrátil se ke své práci s dětmi, přišel na to, že jsou úžasné a že potřebuje vymyslet nástroj, kterým by jim 

ještě více pomohl. To se mu podařilo, jeho postupy se začaly rozšiřovat mezi další učitele a psychology a 

on se stal světově uznávaným odborníkem na rozvoj myšlení a učení.“ 

Co probíhalo ve vaší mysli, když jste naslouchali našemu příběhu?  



8 

 

 představy 

 předjímání 

 propojování informací 

 prověřování věrohodnosti 

 emoce 

 propojování s již známými skutečnostmi 

 

Malé děti mají často příběhy, které nám chtějí říci. Mají i starší děti takové příběhy? Jak my dospělí 

podporujeme děti jakéhokoli věku ve vyprávění příběhů? Mají své příběhy i dospělí? Jak dospělí podporují 

dospělé ve vyprávění příběhů? Kdy, kde a proč vyprávíme příběhy? Jaký máme z vyprávění příběhů 

prospěch? Co vše musíme udělat, abychom to, co vyprávíme, mohli nazvat krásným, úžasným příběhem? 

Na tyto otázky si postupně odpovíme. 

V souvislosti s vyprávěním příběhů však vyvstávají ještě další otázky: Co dělají posluchači, když poslouchají 

vyprávění? Jak vlastně příběhy vytváříme? Jaká kritéria musí příběh splňovat, aby mu chtěl druhý 

naslouchat? Jaký přínos má pro vypravěče vykládání příběhu? Jaký přínos má pro posluchače naslouchání 

příběhu?  

Každý člověk má svůj příběh. Sdílený příběh rozvíjí naslouchání, vyžaduje vzájemné působení, rozvíjí 

vztahy mezi lidmi. Učíme-li tedy děti vyprávět příběhy, rozvíjíme zároveň všechny tyto dovednosti. 

Rozvíjíme rovněž důležité kognitivní funkce: přesné vnímání, vyhledávání správných klíčů, spontánní 

porovnávání a další. Vyprávění a sdílení má také významnou spojitost s kulturou, v níž dítě žije. Příběhy 

jsou jí ovlivněny a zároveň kulturu ovlivňují. 

Zamyslete se a chvíli na svým vlastním příběhem. Využijte k tomu list papíru, který si přeložením rozdělíte 

na čtvrtiny. Do horního levého rohu napište dvěma větami svůj osobní příběh. Poté sdílejte své příběhy 

ve dvojicích. Až to uděláte, napište si do dolního levého rohu, co jste dělali, když jste poslouchali příběh 

svého souseda. 

Ráda bych nyní obrátila vaši pozornost k několika výzkumům, které byly učiněny ohledně schopnosti 

vyprávět příběhy. Věřím, že se vám přitom propojí to, co jste si napsali, s tím, co uslyšíte.  

Jaké máme druhy projevu? Schopnost vyprávět příběhy patří do druhů projevů. Dalšími druhy jsou 

komunikace, písemné záznamy, smyšlené nebo osobní příběhy a výklad. My se nyní zaměříme právě na 

vyprávění. Jak už jsem řekla, vyprávění může být smyšlené, postavené na fikci, nebo může být reálné tedy 

takové, které vychází z našich prožitků a zkušeností. Je velice důležité uvědomit si, že při vyprávění 

využíváme a rozvíjíme gramotnost, sociální dovednosti a efektivní komunikaci.  

Příběhy mají mluvenou nebo psanou podobu. Psanou podobu lze rozdělit ještě na psanou slovy nebo 

kreslenou pomocí obrázků. Posluchači tedy naslouchají příběhu, který byl buď nakreslen, zaznamenán 

písemně nebo je rovnou vyprávěn ústně. Vypravěč příběh buď kreslí, píše nebo rovnou vypráví. Výzkum 

říká, že když dospělí čtou nebo vyprávějí dětem, rozvíjejí jejich gramotnost, sociální dovednosti a efektivní 

dovednosti. Pokud má dítě problém s nasloucháním nebo vyprávěním příběhu, je třeba si klást otázku, 

proč tomu tak je. Je problém v jazykové úrovni dítěte nebo je problém v tom, že nerozumí jednotlivým 

částem příběhu, jeho struktuře? 
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Jak vlastně příběhy vznikají? Příběhy vyprávíme proto, že máme vnitřní potřebu něco sdělit. Když učím, 

musím do příběhů zakomponovat emoce, musí být zřejmá má vnitřní potřeba něco předat, protože tak 

získám pozornost posluchače, vtáhnu ho do děje. Vyprávění příběhů je založeno na tom, že se něco stalo 

a něco se stane. Jsou zde nějaké vnější okolnosti, ale je tu také něco, co vychází ze mě. Když pracujeme s 

dětmi, měli bychom si klást tyto otázky: Jak upoutám jejich pozornost? Co přiměje mluvčího, aby se sdílel?  

Jaké potřebujeme schopnosti? 

Vyprávění zahrnuje interakci s ostatními. Vypravěč musí být schopný 

 vysvětlit myšlenky a události 

 vyprávět příběhy 

 sdílet osobní zkušenosti 
 

Vyprávění musí mít tyto části: prostředí, postavy, událost, cíl a možnosti jeho dosažení, rozuzlení. 

Každý příběh má své schéma, které je předvídatelné.  

Zamyslete se nad dětmi, se kterými pracujete. Používají při svém vyprávění všechny výše uvedené části? 

Nebo jim něco z toho chybí? Jak jim pomoci schopnost vyprávět rozvinout? 

Schopnost vyprávět příběhy začíná poměrně brzy – již mezi 2. a 6. rokem života a její rozvoj pokračuje až 

do mladé dospělosti. Největší rozvoj této dovednosti je mezi 3. a 6. rokem. Tím, jak dítě dospívá, rozvíjí se 

jeho schopnost mluvit a schopnost myslet a využívat kognitivních funkcí. Ve věku devíti let je schopnost 

vyprávět už velmi komplexní a na abstraktní úrovni. 

Pomůckou při zjišťování schopnosti dítěte vyprávět nám může být pět stádií vyprávění, jejichž autorem 

je Applebee (1978):  

1. stádium: tzv. příběhy na hromadě – děti hromadí informace bez ladu a skladu, popisují události a děje, 

ale chybí jakékoli souvislosti 

2. stádium: řazení událostí – vyprávění událostí, ale chybí zápletka 

3. stádium: primitivní příběhy – začíná se objevovat propojení událostí, příčina a následek 

4. stádium: řetězové vyprávění – obsahuje schéma, ale zápletka je stále dosti nejasná 

5. stádium: skutečné vyprávění – obsahuje schéma, zápletku, postavy, prostředí, logické řazení událostí 

Tento přehled můžeme využívat jako nástroj vyšetření schopnosti vyprávět. Při práci s dítětem zjistíme, v 

jaké fázi vývoje se nachází, a můžeme jeho schopnost začít rozvíjet dále. 

 

Už jsem zmínila, že rozlišujeme dva druhy vyprávění. Ve školách se běžně zaměřujeme na vyprávění 

fiktivních příběhů, tedy příběhů postavených na představách a fantazii. Osobní příběhy jsou postaveny 

na vlastních zkušenostech a prožitcích. Určitě je potřeba, aby dítě bylo schopno vymýšlet si příběhy na 

základě svých představ, ale aby také bylo schopno vyprávět příběhy na základě svých zkušeností, tedy své 

osobní příběhy. Ve fiktivním vyprávění příběh zůstává stejný, než se rozhodneme ho změnit, ale naše 

osobní příběhy se mění pořád. Musíme proto mít nástroje myšlení, abychom je mohli měnit, posouvat 

tam, kam potřebujeme. Napsali jste dvě vět jako svůj osobní věty. Napsali byste totéž před patnácti lety? 

Děti opakují své příběhy stále dokola, protože se tím učí. Když necháme děti příběhy opakovat, mohou 
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pracovat na svých emocích a mohou emoce posouvat dál. Propojují prožitky se skutečnosti, přičemž se 

učí, jak nacházet řešení.  

Šest dimenzí, které by mělo vyprávění osobních příběhů obsahovat: 

 schopnost udržet se v tématu, neodbíhat 

 informativnost, předáváme informace 

 členění událostí 

 odkazování na něco jiného 

 propojování, využívání spojek (když, aby, protože, a, i, nebo...) 

 plynulost jak v řeči, tak ve výstavbě příběhu 
 

Tyto dimenze nám opět mohou pomoci, když chceme vyšetřit schopnost dítěte vyprávět příběhy nebo se 

chceme zaměřit na rozvoj této schopnosti. Je dítě schopné říci, co je tématem příběhu? Nebo má problém 

v členění či řazení událostí? Dokáže odkazovat na jiné, třeba starší události, protože jsou pro tento příběh 

důležité, a propojovat tyto události s tím, o čem vypráví nyní? Co můžeme my jako učitelé udělat, abychom 

těchto 6 dimenzí rozvinuli? V podstatě nemusíme dělat nic závratného. Děti samy nám příběhy chtějí říkat, 

naším nejdůležitějším úkolem tedy je naslouchat jim. Výzkum říká, že děti, které byly v prvním ročníku 

školy dobré ve vyprávění příběhů, neměly později ani problém příběhy psát. 

Podívejme se nyní blíže na to, jak by mělo vyprávění vypadat. Především je důležité si uvědomit, že při 

vypravování se střídají role. Chvíli jsme v roli vypravěče a chvíli v roli posluchače. Musíme děti naučit 

rozpoznat, kdy je čas mluvit a kdy naslouchat. Když chceme něco vyprávět, musíme se posunout v čase, 

jít zpátky a začít tím, co už se událo a z toho příběh rozvinout, až dojdeme k závěru. A pak je také nutné, 

aby byl příběh zasazen do správného kontextu a nechyběla ucelená představa toho, co vyprávíme. 

Jak těžké pro vás bylo vymyslet svůj příběh ve dvou větách? Někdy je těžké příběh vytvořit. Musíme jít 

zpátky na vstup a zpracování. Když dětem pomáháme vytvářet příběhy, pomáháme jim na fázi vstupu, 

zpracování a výstupu. Mnoho dětí pořád mluví, mluví a přitom nic neřeknou. Je to jako „výtahová řeč“, 

tedy rozhovor ve výtahu s neznámým člověkem. Je nesmírně důležité vědět, kolik a jakých informací komu 

říci. 

Ukážu vám nyní jakousi kostru vyprávění, která je tvořená určitými prvky a schopnostmi 

Prvky Schopnosti 

Struktura Začátek, prostředek, konec 

Časovost Řazení událostí v čase 

Příčinnost Příčina a následek 

Odhadování Posuzování důsledků 

Věrohodnost Uvěřitelnost 

Perspektiva Dokázat se dívat na události z různých úhlů 

pohledu 

Rozuzlení Uzavření příběhu 
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Vypravěč musí všechno toto prakticky ovládat a posluchač musí mít celou kostru v hlavě. Je třeba, aby si 

děti tyto jednotlivé složky vyprávění uvědomovaly. Myslíš si, že je to uvěřitelné, že to tak bylo? Proč se to 

stalo a co můžeme dělat teď? Atd. 

Jak to vypadá, když je schopnost vyprávět poškozená? Prostě to není vyprávění, dítě jenom něco říká. 

Určité prvky vyprávění lze v jeho projevu vysledovat, ale není to skutečné vyprávění. Možná má jeho 

projev nějakou kostru, má to části, ale ne všechny. Některé děti mluví a mluví a mluví a nic neřeknou. 

Všimneme-li si, že skáčou v informacích tam a sem, je třeba si položit otázku, co je toho příčinou. Je 

problém v časovosti, v řazení událostí? Nebo nedokáže rozlišit příčinu a následek?  Anebo neví, jak příběh 

zakončit? V podstatě je to stále dynamické vyšetření. Často se v praxi stává, že dítě, které se neumí správně 

vyjadřovat, nutíme, aby řeko víc, ale zapomínáme mu dát potřebné nástroje, aby toho bylo schopno. Na 

druhou stranu, pokud dítě mluví moc, řekneme mu „ nemluv“. Musíme se však ptát, proč tolik mluví. 

Možná nezná strukturu vyprávění nebo to má jinou příčinu, ale je třeba ji hledat. Někdy máte žáky, kteří 

nejsou schopni pochopit příběh. Možná mají problém se zevšeobecňování, možná s pozorností. Svou 

intervenci musíme každopádně nasměrovat k řešení konkrétního problémů dítěte, musíme odhalit, s 

jakým deficitem se potýká.  

Na základě Vygotského sociokulturní teorie víme, že jako dospělí musíme dítěti poskytnout vnější zpětnou 

vazbu, pomáháme mu vnímat a zvnitřnit si sociální a kulturní zkušenosti.  

Jakými aktivitami můžeme rozvíjet schopnost dítěte vyprávět? 

Jedním z úžasných nástrojů rozvoje schopnosti vyprávět jsou obrázkové knížky. Mám ráda obrázkové 

knížky beze slov, které skýtají mnoho možností příběhy různě měnit, modelovat, hrát si s nimi. Obrázkové 

knížky jsou skvělým nástrojem rozvoje vyprávění nejen pro děti, ale i pro dospělé. 

Kreslení – děti mohou začít kreslením příběhů. Nevyprávějí, ale kreslí. 

Hraní si – děti si hrají a u toho vyprávějí nebo vypráví dospělý, který hru pozoruje. 

Hypotetické myšlení – vyprávět si s dětmi, co by bylo, kdyby … 

Vyprávění příběhů ve dvojici nebo větší skupině – jeden začne, další naváže a vypráví dále 

Při všech těchto aktivitách je stále třeba mít na paměti jednotlivé složky příběhu – struktura, uvěřitelnost, 

příčinnost… 

 

Slyšeli jste někdy o metodě zaznamenávání příběhů? Možná, že až to popíšu, řeknete si, to znám. 

Autorkou metody je Vivien Gussin Paley. Děláme to s malými dětmi. Řekneme dítěti, ať vypráví, a my 

zapisujeme nebo kreslíme, co říká. Dítě mluví a my jen píšeme nebo kreslíme. Anebo dítě mluví a my 

nahráváme, a potom to přepíšeme. Takový záznam dětem ukazuje sílu napsaného, můžeme se k němu 

libovolně vracet. Takovýto způsob zpracování vyprávění lze využívat i u starších dětí, přičemž je mimo jiné 

vedeme k zodpovědnosti za to, co vyprávěli. Další částí metody zaznamenávání příběhů je vyprávění 

příběhů nebo hraní příběhů. Dítě vymyslí příběh, dospělý ho zaznamená, pak si společně sednou, učitel 

čte a dítě příběh hraje, dramatizuje. Může to být příběh jednoho dítěte, ale lze takto pracovat i ve skupině. 

Tímto způsobem opět rozvíjíme schopnost vyprávět, práci v představách, seberegulaci, podporujeme 

sociální a emoční rozvoj a rozvoj intelektu. 
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Další metodou rozvoje vyprávění příběhů jsou tzv. vyprávěcí pytlíky, jejichž autorkou je Neil Griffths. 

Původně byly vymyšleny jako pomůcka pro rodiče, kteří chtějí pomoci dětem naučit se vyprávět příběhy. 

Funguje to tak, že vezmete pytlík, dáte do něj na příklad obrázkovou knihu, nějaké hračky a další materiál 

související s příběhem v knize. Potom čtete nebo podle obrázků z knihy vyprávíte příběh a děti příběh hrají 

s předměty z pytlíku. Opět se tak rozvíjí schopnost vyprávět, vzájemná interakce rodič-dítě, slovní zásoba 

a všechny dalších dovednosti, o nichž jsme již hovořili. 

Má kamarádka Kate Shelly se vyprávěcími pytlíky inspirovala a vymyslela tzv. kufřík s nářadím pro 

vyprávění příběhů.  

 

 

Co si myslíte, o co jde? Jedná se o velmi jednoduchou strukturu vyprávění příběhu: první ikona znamená 

kdo (postavy, obsazení), další kde (prostředí), třetí problém (co se stalo) a poslední rozuzlení příběhu. Kate 

tyto čtyři ikony použila k vytvoření čtyř pytlíků, jež lze využít doma, ve třídě nebo kdekoli jinde, kde 

pracujete s dětmi. Nasbíráte různé věci, dáte je do pytlíků, a potom z jednotlivých pytlíků předměty 

vytahujete a vytváříte příběh. Můžeme začít s jednoduchými věcmi a vyprávět pouze čtyři věty, nebo 

zvolíme něco složitějšího (např. kamínek, modrý kousek látky, tužka, žárovka) – záleží na okolnostech a 

našem záměru. Každopádně však stále díky jednotlivým pytlíkům udržujeme nezbytnou strukturu příběhu, 

o kterou nám jde. Určitě lze do pytlíků vložit i obrázky, pak se ale bude jednat o vyšší úroveň abstrakce. 

Pytlíky lze využít k vyprávění fiktivních i osobních příběhů. 
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Dalším zajímavým nástrojem je tato žížala (autorka Maryellen Rooney Moreau):  

 

 

Dospělý má dlouhou žížalu a každé dítě svou krátkou. Každá část žížaly představuje určitou funkci. Jedná 

se o tytéž funkce, o nichž jsme již hovořili, nicméně tyto jsou komplexnější, bohatší. Hlava představuje 

postavu, o kom příběh bude. Hvězdička představuje prostředí, kopačka naznačuje, že příběh musí někde 

začít, musíme ho v nějakém okamžiku „vykopnout“. Srdce připomíná emoce, ruka plán příběhu. Následuje 

několik korálků, které dávají možnost rozvinout příběh různými směry. Mašlička znamená, že příběh musí 

být vnitřně provázaný a korálky na ocásku říkají, že je třeba dojít k rozuzlení, nicméně je zde opět prostor 

pro více řešení. Pro starší děti a dospělé existují další modifikace těchto metod. 

Ráda bych se ještě krátce zastavila u gest. Je velmi důležité nechat děti provázet svůj mluvený projev gesty, 

když jsou malé. Výzkum říká, že čím jsou děti později lepší ve vyprávění, tím méně gesta potřebují. Když 

je ze začátku necháme gestikulovat, postupně se gestikulace u nich vytratí. Obecně platí, že děti, které 

jako malé dobře gestikulují, budou dobrými vypravěči. Můžeme tedy vyprávění s gesty záměrně spojovat, 

abychom jejich schopnost vyprávět podpořili. 

Měli bychom také rodičům připomínat, jak důležité je sdílení se s dětmi. Pamatuješ si, jak jsme jeli na 

výlet? Co jsme tam viděli, prožili? Podporujeme tak to vzájemnou interakci, rozvoj schopnosti vyprávět a 

zprostředkováváme kulturu, v níž žijeme. 

Jak můžeme změřit pokrok, který dítě ve své schopnosti vyprávět udělalo? Můžeme využít statické 

měření. Nemyslím si, že ho nutně potřebujeme, ale podívejme se, z čeho se skládá: neodbíhání od tématu, 

časová posloupnost, propojování s jinými událostmi, plynulost. Tyto body lze využít k posouzení, co už dítě 

zvládá, na jaké úrovni se jeho schopnost vyprávět nachází. Statické testy jsou dobré, ale přirozenější je 

podívat se na jednotlivé části vyprávění, jak jsme si je popsali výše a na základě nich sledovat posuny dítěte 

ve schopnosti vyprávět. Dobré je například dítě při hře pozorovat, dokumentovat, co dělá, zapisovat jeho 

příběhy, a pak mu ukázat, že jeho hraní má nějaký příběh. Pokud to uděláme několikrát do roka, můžeme 

pozorovat, jak se jeho schopnost vytvářet příběhy rozvíjí a jak se zároveň rozvíjí jeho schopnost učit se. 
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Vyprávění mění náš život. Příběhy usnadňují a zlepšují schopnost učit se. Dopřávají nám jak odpočinek, 

tak přemýšlení. Mají velký sociální dopad. Za vším stojí dospělí, děti, které vyprávějí a společné tvoření 

příběhů dospělých a dětí. 

Teď máte nový příběh. A nevypadá tak, jako ten, co jste psali na začátku. Na poslední část svého papíru 

napište něco o dnešní přednášce, co vám utkvělo v hlavě, co vás inspirovalo. Dvě věci.  

Mám zde knížku, která se jmenuje Příběhy. Přečtu vám poslední větu – Já a můj příběh a teď to začíná. To 

je váš příběh, který právě začíná…  

 

 

 
============================================================================== 
KURZY V ROCE 2019 
============================================================================== 

Nabídku kurzů průběžně doplňujeme a aktualizujeme na našich webových stránkách http://www.cogito-

centrum.cz/, kde naleznete i odkaz na online přihlášky. Pokud si přejete dostávat informace o nabízených 

kurzech mailem, oznamte nám to prosím na cogito.cke@gmail.com.  

Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování  

(po Ctrl + kliknutí na datum kurzu se Vám zobrazí online přihláška) 

 

FIE I – vstupní kurz 

18. 2. - 1. 3. 2019 – 10 dní po 8 hodinách, místo konání Praha 

28.6. - 5. 7. 2019 – 8 dní po 10 hodinách, místo konání Třebíč 

15. - 22. 7. 2019 – 8 dní po 10 hodinách, místo konání České Budějovice 

FIE II 

25. - 28. 7. a 1. - 4. 8. 2019 – 8 dní po 10 hodinách, místo konání České Budějovice 

http://www.cogito-cenrum.cz/
http://www.cogito-cenrum.cz/
mailto:cogito.cke@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/1TDEuoj5DwOYBlZ5IFAo4pS87b2vjkzALLqo7_0qpBlE
https://docs.google.com/forms/d/1gabWB0S9DQMRrseW7yC3KkJxc1rD9Qm38C-cSycgjYM
https://docs.google.com/forms/d/1ZaCMnPIC32WW5uQGwWdKz0OoBtvuVOO0ZwikUpLr8ko
https://docs.google.com/forms/d/17yLj7ZZYBRf_-p9DCWSb2KAPn-YhwLqYnMwPYqG3IHo
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FIE Základní I  

víkendové kurzy probíhající ve spolupráci s Magistrátem města Brna, zájemci o účast nechť kontaktují 

Vendulu Jaškovou (vendudulka@email.cz) 

18. a 19. 1. 2019, 22. a 23. 2. 2019, 5. a 6. 4. 2019, 26. a 27. 4. 2019 

11. a 12. 1. 2019, 15. a 16. 3. 2019, 13. a 14. 4. 2019, 3. a 4. 5. 2019 

19. a 20. 9. 2019, 3. a 4. 10. 2019, 17. a 18. 10. 2019, 7. a 8. 11. 2019  

FIE Základní II 

31. 5. - 1. 6., 14. -15. 6., 6. - 7. 9., 11. - 12. 10. 2019 – 8 dní po 10 hodinách, místo konání Třebíč 

8. - 11. 8. a 15. - 18. 8. 2019 – 8 dní po 10 hodinách, místo konání České Budějovice 

 

Zkušenost zprostředkovaného učení 

2. - 3. 3. 2019 + supervize po půl roce (termín bude domluven na kurzu), místo konání České Budějovice 

22. - 23. 8. 2019 + supervize po půl roce (termín bude domluven na kurzu), místo konání České Budějovice 

 

Deficity dílčích funkcí v kognitivním pojetí 

4. - 5. 2. 2019 + supervize po půl roce (termín bude domluven na kurzu), místo konání České Budějovice 

29. - 30. 3. 2019, supervize 21. 6. 2019, místo konání Třebíč 

25. - 26. 8. 2019 + supervize po půl roce (termín bude domluven na kurzu), místo konání Praha,  

27. - 28. 10. 2019 + supervize po půl roce (termín bude domluven na kurzu), místo konání České 

Budějovice 

 

CPD 

14. 3. 2019 – 8 vyučovacích hodin (8,00 – 16,00), místo konání Praha 

26. 4. 2019 – 8 vyučovacích hodin (8,00 – 16,00), místo konání České Budějovice 

21. 9. 2019 – 8 vyučovacích hodin (8,00 – 16,00), místo konání Třebíč 

8. - 9. 11. 2019 – 8 vyučovacích hodin (4 hodiny pátek odpoledne,  4 hodiny sobota odpoledne), místo 

konání Třebíč (v rámci VIII. mezinárodní konference) 

 

Inkluze dětí s Downovým syndromem v praxi 

Školám a poradenským zařízením nabízíme nový kurz akreditovaný MŠMT, zaměřený na problematiku 

inkluze dětí s Downovým syndromem. Kurz reaguje na aktuální potřebu učitelů a asistentů blíže se 

seznámit se specifickými potřebami žáků s Downovým syndromem tak, aby jejich integrace probíhala 

úspěšně. 

Obsah kurzu (8 vyučovacích hodin):  

 Vymezení pojmu inkluze, význam a smysl inkluze 

 Legislativa spojená s inkluzí 

 Inkluze na prvním stupni 

 Inkluze na druhém stupni 

 Dítě s Downovým syndromem ve třídě z pohledu učitele, asistenta, spolužáků, specifika povahy a 

fyzických možností dětí s Downovým syndromem 

 Role asistenta pedagoga 

 Komunikace s rodiči dětí s Downovým syndromem 

https://docs.google.com/forms/d/1tUZYLILh8N6eJASn1chUvbTYDzteMM1uUyjTZniR8VU/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1ONsDV3n3Rxrqa8N6TcF-Vs6kSss48lARvQlhZFLKn70
https://docs.google.com/forms/d/1ONsDV3n3Rxrqa8N6TcF-Vs6kSss48lARvQlhZFLKn70
https://docs.google.com/forms/d/1fIvqICktdfEoBI9TaJlKmZoDYENFCE1nXjVD6gy6Mn8
https://docs.google.com/forms/d/1fdwAy1qQSzxvypx7cgkHlVJzj-tJWpw98CyA_Lnvnnw
https://docs.google.com/forms/d/1AXwOZcjx9nJbRrKFkGFyeTgfOygRqHhE4hHZnMG37Tk
https://docs.google.com/forms/d/1nUzH4ySGatnuz36Oyu_Fr5Q3nB0ggzGmcPRCRHk4ZGE
https://docs.google.com/forms/d/1tDoGbKe466dpr23R8xBGSR5alT-vMz62KpTtOJq5e5s
https://docs.google.com/forms/d/1q8baP_5ld--KxlXKMAW0m4PjcI_EhdoUvK6yIhkfB9s
https://docs.google.com/forms/d/1ENwskVbcsnFD14h96ZcOvaP002qbNxww_Z0xFxkBL88
https://docs.google.com/forms/d/1IGNVdas3k5KaXsuz3oLOAevYz5LcIrEc0jS_6janTzQ
https://docs.google.com/forms/d/1q9LQ-nPOofvHHUvAZ0avk8zdWaIazQxgJp_uXrjycsE
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 Možnosti dalšího rozšíření kompetencí pedagogických pracovníků, kteří pracují s dítětem s Downovým 

syndromem 

 Diskuze, konzultace konkrétních problémů a situací vyplývajících z praxe účastníků 

 Výroba výukových materiálů 

 Aktivity stmelující kolektiv a pomáhající spolužákům pochopit a přijmout dítě s Downovým 

syndromem 

 

Cena kurzu: 850 Kč/účastníka 

Kurz rádi uskutečníme přímo ve Vaší škole. Máte-li o kurz zájem, kontaktujte nás na adrese: 

irena.marusincova@email.cz 

 

============================================================================== 

ČLENSTVÍ V COGITU SE VYPLATÍ 

============================================================================== 

 

Jak už bylo naznačeno v úvodu Zpravodaje, v letošním roce chystáme hned několik extra nabídek pro 

členy Cogita. Kromě výhod, který mohli členové užívat dosud (levnější instrumenty, nižší konferenční 

poplatky), jim chceme letos nabídnout za zvýhodněnou cenu speciální vzdělávací semináře, náslechy a 

hospitace v zařízeních, která praktikují FIE a rovněž půl den VIII. mezinárodní konference navíc. O všech 

akcích budou členové informováni v dostatečném předstihu emailem, nabídka bude zveřejňována i na 

našich webových stránkách. První seminář z této zvláštní nabídky proběhne již v únoru 2019 (viz nabídka 

níže). 

 

Jste již členem Cogita? Pak nezapomeňte během ledna 2019 zaplatit členský poplatek ve výši 300 Kč na 

účet č. 2801155263/2010, var. symbol 8. 

Chcete se stát členem Cogita? Pak stačí prostudovat si stanovy Cogita (zde), vyplnit přihlášku (zde) a 

rovněž zaplatit členský příspěvek. 

Věřím, že nabídka nových seminářů a dalších vzdělávacích akcí bude zdrojem obohacení pro nové i 

stávající členy Cogita. 

 

CYKLUS SEMINÁŘŮ 

UČIT SE UČIT, UČIT SE MYSLET, UČIT SE ŽÍT 

Lektorka: Mgr. Petra Dočkalová, terénní učitelka  

Cílová skupina: Učitelé, rodiče, všichni ti, kteří mají zájem o obohacení, rozšíření pohledu na vzdělávání  

Termíny: Cyklus začne 8. 2. 2019 (9,00 – 15,00), další termíny budou upřesněny na základě zpětné vazby 

z úvodního semináře. Frekvence seminářů bude cca 1x/měsíc nebo 1x/dva měsíce.  

Rozsah každého semináře: 6 vyučovacích hodin 

Místo konání: Praha (adresa bude upřesněna) 

Cena: členové Cogita 950 Kč/jeden šestihodinový seminář 

           ostatní 1100 Kč/jeden šestihodinový seminář 

http://cogito-centrum.cz/wp-content/uploads/2018/10/Stanovy-2016.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1GFH1BvhVPIX8ujKsQyx6xmVRPp9gafI4cZJJVVQvMh4
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NENÍ NUTNÁ ÚČAST NA VŠECH SEMINÁŘÍCH, ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLAŠOVAT LIBOVOLNĚ PODLE 

ZAMĚŘENÍ JEDNOTLIVÝCH SETKÁNÍ 

Program: 

1. setkání 

Využití Zkušenosti zprostředkovaného učení v praxi – v souvislosti s principy učení. Pilíře, které 

ovlivňují proces učení (paměť, myšlení v souvislosti, práce s informacemi).  

Jak ovlivňují tyto pilíře proces učení – příběhy, cvičení. Přihláška zde.  

2. setkání 

Využití Zkušenosti zprostředkovaného učení v praxi – v souvislost s  běžnou, každodenní výukou.  

Jak podpořit a učit se mentální práci- sebekontrolu, soustředěnost, sebehodnocení, plánování, práce 

s cíli – praktická cvičení.  

3. setkání 

       Využití zkušenosti zprostředkovaného učení v praxi v souvislosti s technologií. 

        Jak přijmout technologie, jako nástroj. Používat ho výhodně v rámci učení.  

4. setkání 

Využití Zkušenosti zprostředkovaného učení v praxi v souvislosti s diagnózami (ADHD, Aspergerův 

syndrom, Autismus, Downův syndrom a další). 

Jak podpořit myšlení v souvislosti, jak naučit klást otázky – praktická cvičení.  

5. setkání 

Využití Zkušenosti zprostředkovaného učení v souvislosti se vzděláváním cizinců. 

Jak vést cizince, jak podpořit komunikaci a učení češtiny.  Možnosti, práce s nejbližšími cíli. Praktické 

ukázky. 

6. setkání  

Využití Zkušenosti zprostředkovaného učení v souvislosti s učením a komunikací. 

Jak se naučit učit se, pochopit, co potřebuji v rámci procesu učení.  Jak podpořit mluvení, porozumění, 

naslouchání. (příběhy, možnosti) 

 

============================================================================== 

PŘÍSPĚVKY Z PRAXE 

==============================================================================

Sebekontrola: Učit se učit, učit se myslet 

Mgr. Petra Dočkalová, terénní učitelka, Učení a myšlení 

Tento článek vznikl na základě každodenních otázek rodičů, učitelů, studentů, 

dětí. Jak ho mám naučit, aby věci nezapomínal? Pořád něco nemá, chybí mu 

mobil, klíče, někde zase nechal bundu. Jak zařídit, aby nebyl celý den na počítači? 

Doma se chová v pohodě, ale když je někde venku, je to děs, vůbec nerespektuje 

pravidla, co jsme udělali špatně? Jak můžeme podpořit to, že si bude sám 

připravovat? Nechceme ho pořád hlídat, napomínat a kontrolovat. 

V rámci vzdělávání 21. století již víme, že je potřeba se zaměřit v učení nejen na 

obsah učiva, ale i na praktičnost, na myšlení, mentální práci. Učit se myslet – 

sebekontrola, stejně jako soustředěnost, sebehodnocení, sebereflexe, řešení problémů patří mezi tzv. soft 

skills – měkké dovednosti, které je potřeba v rámci učení vnímat a podporovat je. 

https://docs.google.com/forms/d/1pLU7cVbAa94SHBMv-653ac7cNBMJYhBY_NTCTWCemcI
http://divoka-karta.eduin.cz/wp-content/uploads/sites/29/2018/10/foto-1.jpg
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Principem zkušenosti zprostředkovaného učení je vždy podpora myšlení a sebekontrola je nedílnou 

součástí učení. Pomocí instrumentu tuto zkušenost mohu zprostředkovat, mohu také sebekontrolu 

propojit s tématem, obsahem výuky. 

Jaká je tedy možnost dětem zprostředkovat zkušenost se sebekontrolou, jak tuto mentální činnost 

propojit s každodenním učením? 

Věnovali jsme se v rámci češtiny problematice psaní y-i , s cílem uvědomit si, že pokud řeším správnost 

psaní y-i, tak si musím uvědomit pravidlo.  (Příklad psaní i-y ve slově liška má jiné odůvodnění nežli ve 

slově chyba). Tuto problematiku jsme propojili se sebekontrolou. 

Nejprve jsme se tedy věnovali slovu sebekontrola. 

Kde jste to slyšeli?  Jak toto slovo vnímáte, co tam slyšíte? 

Odpovědi dětí: „Slyším tam – kontrola sebe, nikdo mne nekontroluje, kontroluju sám sebe. Slovo kontrola 

si myslím, že je cizí slovo, nic tam neslyším.“ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A co to znamená? Sebekontrola, jak ji používáte a proč? 

 

„Ráno si zkontroluju, jestli mám všechno, co mám mít. Třeba, jestli jsem učesaný. Já si kontroluju, jestli 

mám klíče, mobil. Taky si můžu kontrolovat chování, že mne nikdo neříká, co mám dělat, sama si 

uvědomím, že třeba vnímám, když mi někdo něco vypráví, naslouchám a vnímám ho.“ 

http://divoka-karta.eduin.cz/wp-content/uploads/sites/29/2018/12/ed.jpg
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Pak jsme si našli slovo sebekontrola ve slovníku. 

V etymologickém slovníku děti našly pouze slovo kontrola – slovo z 19. století, přes německé slovo 

Kontrolle z francouzského slova kontrole ze středofrancouzštiny contrerůle, vlastně protiseznam, z latiny 

kontra a růle – seznam. (Český etymologicky slovník – J. Rejzek, 2015) 

I na internetu děti vyhledaly toto slovo:  Sebekontrola = sebeovládání 

Definice zní: Sebekontrola je schopnost odložit bezprostřední potěšení a uspokojení potřeb. … 

Sebekontrolu lze definovat jako schopnost odolávat impulzům a pudům ve prospěch dlouhodobých cílů. 

Dalo by se říci, že jde o jednu ze zásadních věcí, která nás odlišuje od zvířat. 

Poté tedy padla otázka – Kdy je výhodné sebekontrolu používat, mít ji? 

Příklady dětí: 

 

„Pokud jdu na trénink, tak je dobrý se kouknout do tašky, jestli mám všechno, jednak abych se nemusel 

vracet a taky, abych mohl hrát, je to pro mne důležité.  Když se posílají peníze na účet, tak tam je potřeba 

si to zkontrolovat, protože bych to poslala jinam. Když se s někým seznamuji a vidím ho poprvé, tak si 

hlídám, kontroluju a zaměřuju se na jeho jméno, jak se jmenuje.  Když dohraju na počítači, tak si 

kontroluju, jestli jsem ho vypnul. Když počítám příklad, tak vlastně i zkouška by mohla být sebekontrola. 

Sebekontrola, když se češu, tady všude je to výhodné. Prostě, když znám smysl proč, tak mám 

sebekontrolu.“ 

 

Existuje tedy i situace, kdy to výhodné není? Dokonce je sebekontrola na obtíž? 

„Jednou jsem se tak kontrolovala, jestli promluvím dobře anglicky a měla jsem strach, že jsem radši ani 

nepromluvila. Tak tam jsem asi měla hodně sebekontroly. No prostě, když to přeháním a hlídám se tak, 

že ani třeba nepromluvím, že mám strach, nebo ani nic nezačnu, protože se kontroluju moc, abych to 

nezkazila. Třeba třikrát se vracím domů, jestli jsem zamkl.“ 

 

A jak tedy využít sebekontrolu při psaní například diktátu? Jak by to mohlo probíhat? Zkusme popsat, co 

tedy budeme dělat, když budeme používat sebekontrolu. 

„Právě tím, že porovnávám s předlohou – tvary, čárky, y-i. Nebo pokud nemám předlohu, tak si to čtu a 

uvědomuji si čárky, háčky, zdůvodňuji si a říkám si proč je tam měkké nebo tvrdé y.“ 

Po této debatě, která je velmi důležitá, jsme napsali společně diktát. Děti do sešitu, já na tabuli. 

Po napsání proběhla sebekontrola. (Tato sebekontrola ihned po napsání výstupu je velmi efektivní). Pokud 

bych jim sešity vzala a odnesla si je opravit, donesla až zítra, velmi klesá efektivita- uvědomění si chyb, 

pravidel, všeho.) Takto, při sebekontrole si ihned uvědomíme chybu a snažíme se z ní poučit. 

Ve chvíli, až vědomě začneme používat sebekontrolu, uvědomovat si ji, využívat, můžeme hovořit o tzv. 

zvnitřnění. Nejlépe je to poté vidět v rámci chování. Někdy stačí pouze 1 věta – „Hlídej si své chování, nebo 

chybí Ti sebekontrola.“ 
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Otázky, které pomáhají k uvědomění si sebekontroly. Příklad: „Jak zařídíš, že máš všechno, co potřebuješ? 

Jak se připravuješ na trénink, co si všechno s sebou bereš a proč? Jak jsi dokázal to, že máš text napsaný 

správně?  Na co ses zaměřil?“ Jak jsi využil sebekontrolu? A další… 

Otázka sebekontroly je zajímavá nejen pro děti, ale i pro dospělé. Jak vy používáte výhodně sebekontrolu? 

V jakých situacích, kdy? 

Přeji v rámci učení a myšlení trpělivost. 

„Negramotní 21. století nebudou ti, kteří nebudou umět číst a psát, ale ti, kteří se nebudou umět učit.“ 

Alvin Toffler 

 

 

============================================================================== 

ZPRÁVY Z REDAKCE 

============================================================================== 
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