
1 

 

 

Centrum kognitivní edukace o.s. 

Z P R A V O D A J 

ČÍSLO  /2019 

 
Redakce: Taťána Khýrová, Irena Marušincová 
el. kontakt: zpravodaj-cogito@seznam.cz, irena.marusincova@email.cz;  
                www.centrum-cogito.cz 

 

 

Kvalita života všech jedinců může být smysluplně zvýšena využitím zkušeností zprostředkovaného učení a 

systematickým používáním nástrojů modifikovatelnosti. (R.Feuerstein) 

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

OBSAH: 

 

SLOVO ÚVODEM (Irena Marušincová)………………………….……………………………………………………..…...2 
 
VIII. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE COGITO 2019………………….……………………….…….…….……………3 
 
SHORESH 2019……………………………………………………………………………………………………….………………4 
 
KURZY V ROCE 2019……………………………………………………………………………………………….………………5 
 
TEORETICKÉ PŘÍSPĚVKY 

Kognitivní rehabilitace u lidí se získaným poškozením mozku  (Mgr. Eva Corkery)………………..…….6 

 
PŘÍSPĚVKY Z PRAXE  
Využití principů FIE a propojení s obsahem výuky, aneb učení a myšlení v praxi (Mgr. Petra 

Dočkalová, terénní učitelka) ………………………………………………………………….………………………….……….8 

 

Postřehy ze společných setkání  

Zprostředkovaná řeč (seminář) …………………………………………………………………………………….…..……..11 

Učit se učit, učit se myslet, učit se žít aneb FIE, Zkušenost zprostředkovaného učení v praxi (seminář + 

workshop Mgr. Petry Dočkalové) …………………………………………………………….……….…………….………..12 

 

 

  

mailto:zpravodaj-cogito@seznam.cz
mailto:irena.marusincova@email.cz
http://www.centrum-cogito.cz/


2 

 

 

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

V úvodu nového čísla Zpravodaje bych chtěla poděkovat všem lektorkám, které se s obrovským 

nasazením vrhly do realizace naplánovaných kurzů a seminářů. Díky jejich ochotě dělit se o své 

znalosti i zkušenosti se podařilo v prvním čtvrtletí nového roku zrealizovat dva semináře 

zaměřené na zprostředkovanou samomluvu, tři semináře z cyklu Zkušenost zprostředkovaného 

učení v praxi, dva „živé CPD“ semináře v rámci dalšího vzdělávání lektorů FIE, dva kurzy 

Zkušenosti zprostředkovaného učení, tři kurzy Deficitů dílčích funkcí v kognitivním pojetí a tři 

kurzy FIE základní I. Je velice potěšující, že o kurzy i semináře je zájem. Svědčí to totiž o tom, že 

cesta, na kterou jsme se společně vydali, tedy šíření a praktikování metod zaměřených na 

kognitivní rozvoj jedinců, má smysl. 

Aby se nám po oné pomyslné cestě šlapalo ještě lépe, chceme i nadále nabízet prostor k 

vzájemnému obohacování, prohlubování svých znalostí a sbírání nových zkušeností 

prostřednictvím široké nabídky seminářů, kurzů a konferencí jak v ČR, tak v zahraničí. Veškeré 

důležité termíny se dozvíte v tomto čísle Zpravodaje i na našich webových stránkách 

(www.cogito-centrum.cz). 

Kromě upoutávek na vzdělávací akce přinášíme samozřejmě i postřehy z praxe a zprávy o 

některých proběhlých akcích. Jelikož právě postřehy z každodenního využívání metod jsou 

důležitým zdrojem inspirace a také povzbuzení do další práce, znovu vyzývám všechny lektory i 

rodiče, aby své zkušenosti na stránkách Zpravodaje sdíleli s ostatními. Čím více se nás do tvoření 

Zpravodaje zapojí, tím více z něho každý z nás také vytěží. 

 

Inspirativní čtení! 

 

Irena Marušincová 

  

http://www.cogito-centrum.cz/
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============================================================================== 
VIII. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE COGITO 2019 
==============================================================================  

 
VIII. mezinárodní konference Cogito 

8. - 9. 11. 2019, Třebíč 
 
 
 

 

 

Srdečně Vás zveme na IX. mezinárodní konferenci pořádanou Cogitem, centrem kognitivní edukace. Jako 

hlavní mluvčí tentokrát přijal pozvání prof. Roman Gouzman z Feuersteinova institutu, který nás jak 

teoreticky, tak prakticky seznámí s taktilní neboli hmatovou verzí Feuersteinovy metody a jejím využitím. 

V odpoledním bloku bude opět prostor pro sdílení zkušeností s vlastní prací s metodou. V nabídce 

nebude chybět ani čtyřhodinový „živý CPD“ seminář. 

 

Novinkou letošního roku je půlden konference navíc pro členy Cogita – konference pro ně začne už v 

pátek 8. 11. v odpoledních hodinách diskuzí s prof. Gouzmanem. 

 

Zájemci (členové i nečlenové Cogita) budou mít rovněž možnost v týdnu před konferencí nahlédnout do 

výuky třebíčské základní školy Otevřmysl, která je vystavena na principech Feuersteinovy Zkušenosti 

zprostředkovaného učení. 

 

Podrobné informace včetně přihlášky budou zveřejněny v květnu na stránkách www.cogito-centrum.cz. 

Máte-li zájem vystoupit se svým příspěvkem v rámci sobotního odpoledního bloku, napište prosím na 

irena.marusincova@email.cz. 

  

http://www.cogito-centrum.cz/
mailto:irena.marusincova@email.cz
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============================================================================== 
SHORESH 2019 
==============================================================================  
 

Shoresh 2019 – Letní škola Feuersteinova institutu 

7. - 19. 7. 2019 v Kodani 

 

 

Tak jako každý rok, i letos přijedou lektoři a trenéři Feuersteinova institutu do Evropy, aby zájemcům 

přiblížili Feuersteinovu metodu ve všech jejích dostupných podobách. Novinkami letošní nabídky jsou 

kurzy „Thinking Mathematically“ („Myslet matematicky“) a „MLE for Parents“ („Zkušenost 

zprostředkovaného učení pro rodiče“). Zájemci o absolvování kteréhokoli z nabízených kurzů nechť se 

přihlašují přímo ve Feuersteinově institutu (www.icelp.info). 
 

Podrobná nabídka kurzů: 

 

http://www.icelp.info/
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============================================================================ 
KURZY V ROCE 2019 
============================================================================ 

Podrobné informace ke kurzům a seminářům včetně online přihlášek najdete na www.cogito-centrum.cz  

 

Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování 

FIE I – vstupní kurz 

28. 6. – 5. 7. 2019, místo konání Třebíč 

15. – 22. 7. 2019, místo konání České Budějovice 

26. – 30. 8. 2019 a dva víkendy, místo konání Okrouhlice  

 

FIE II 

25. – 28. 7. a 1. – 4. 8. 2019, místo konání České Budějovice  

 

FIE základní I 

4.-7. 7. a 11.-14. 7. 2019, místo konání Praha  

6. – 7. 12. 2019, 10. – 11. 1. 2020, 21. – 22. 2. 2020, 27. – 28. 3. 2020, místo konání Třebíč  

 

FIE základní modul B 

3.5.; 22. – 24. 5.; 28. – 29. 5.; 11. – 12. 6. 2019, místo konání Moravské Budějovice 

30. 9. - 4.10 a 7.10. - 11. 10. 2019, místo konání Praha 

 

FIE základní II 

31. 5. - 1. 6., 14. - 15. 6., 6. - 7. 9., 11. - 12.10.2019, místo konání Třebíč  

8. – 11. 8. a 15. -18. 8. 2019, místo konání České Budějovice 

 

Zkušenost zprostředkovaného učení 

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

 

Živé CPD semináře (další vzdělávání lektorů FIE) 

21. 9. 2019 místo konání Třebíč 

9. 11. 2019 místo konání Třebíč (v rámci VIII. mezinárodní konference)  

 

Zkušenost zprostředkovaného učení v praxi  

31. 5. 2019, místo konání Praha, VOŠ Jabok 

 

Deficity dílčích funkcí v kognitivním pojetí 

25. – 26. 8. 2019 + supervize po půl roce (termín upřesníme na kurzu), místo konání Praha 

 

http://www.cogito-centrum.cz/
https://docs.google.com/forms/d/1gabWB0S9DQMRrseW7yC3KkJxc1rD9Qm38C-cSycgjYM/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1ZaCMnPIC32WW5uQGwWdKz0OoBtvuVOO0ZwikUpLr8ko
https://docs.google.com/forms/d/1Df1Yp0nE2S4o2wAAw9PxuRbdf0Cu6nswLlWnmW1Io8Q
https://docs.google.com/forms/d/17yLj7ZZYBRf_-p9DCWSb2KAPn-YhwLqYnMwPYqG3IHo
https://docs.google.com/forms/d/1IAvFJUtZ-gWCXshS2BLVi0oNaVVEpBOVlYCYHLf_bvM
https://docs.google.com/forms/d/16Ne3IZFbaYmRvAwiuDWxKGer_GC_337kt8mlkHS439g
https://docs.google.com/forms/d/1Twzy8mchu-Y_ZHBKvIBsxYRBBCl85zhuKw0krmIThZc
https://docs.google.com/forms/d/19WLC3rpdbYiBejgELOiGFXoJdgeA9rGZ1d0C8Fd2EWo
https://docs.google.com/forms/d/1fO8hfEWiRk2_T_wbDlYXagrR3ZwkwVS7JBbj91VIqWk
https://docs.google.com/forms/d/1fIvqICktdfEoBI9TaJlKmZoDYENFCE1nXjVD6gy6Mn8
https://docs.google.com/forms/d/1nUzH4ySGatnuz36Oyu_Fr5Q3nB0ggzGmcPRCRHk4ZGE
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=========================================================================== 

TEORETICKÉ PŘÍSPĚVKY 

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

Kognitivní rehabilitace u lidí se získaným poškozením mozku 

Mgr. Eva Corkery 

 

Reuven Feuerstein založil v roce 1997 v Jeruzalémském institutu speciální oddělení s cílem nabízet 

neurokognitivní rehabilitaci i lidem po získaném poškození mozku. Od té doby se osobně podílel na 

tvorbě specifické kognitivní rehabilitace, při které uplatňoval vlastní přesvědčení o modifikovatelnosti 

organismu a plasticitě mozku a aplikoval své postupy u lidí s rozdílnými neurologickými diagnózami. 

Znovu tak využil metodu, vzniklou z potřeby tam, kde doslova zachraňuje životy a zvyšuje šance na 

samostatný a plnohodnotný život. Profesor Feuerstein postupně vychoval odborný tým, který nadále 

v institutu pod vedením současné ředitelky Idit Harif nabízí neurorehabilitaci klientům z celého světa.  

Klienti se na tým odborníků obracejí nejčastěji po traumatických poškozeních mozku následkem úrazu, 

nádorech na mozku, cévních mozkových příhodách, poraněních mozku následkem hypoxie a dalších 

závažných diagnózách. Neurokognitivní rehabilitace je ve Feuersteinově institutu založena na 

teoretických i praktických aspektech Strukturální kognitivní modifikovatelnosti (SKM). Nicméně 

postupem času vznikl nový rehabilitační přístup, který obsahuje celé spektrum odborné péče nazvaný 

Dynamická kognitivní rehabilitace, která je postavena na principech SKM a zároveň je adaptována tak, 

aby plně odpovídala potřebám klientů se specifickými potřebami a aby: 

a) vedla ke zlepšení kognitivních, funkčních, lingvistických a každodenních dovedností klienta, k  

samostatnosti   

b) zlepšila emoční stav klienta, jakož i pečujících jedinců 

c) v pozdějších fázích rehabilitace napomohla k  vyhledání vhodného a smysluplného uplatnění či 

zaměstnání     

I přesto, že systém akutní péče vede za poslední roky k zvýšenému počtu zachráněných životů, jsou lidé 

s poškozením mozku často závislí na dlouhodobé rehabilitaci a podpoře sociálních služeb. Odhaduje se, 

že v České republice dosahuje počet lidí hospitalizovaných se získaným poškozením mozku přibližně 

80 000 každý rok. Poranění mozku je nejčastější příčinou úmrtí u osob do 45 let a cévní mozkové příhody 

jsou třetí nejčastější příčinou úmrtí u osob starších 60 let (45 let u žen). Existuje odborný konsensus, 

který deficity v oblasti kognice a chování jmenuje jako hlavní příčinu izolace těchto pacientů. Nejen to je 

důvod proč následná kognitivní rehabilitace může významně přispět ke kvalitě života těchto pacientů. 

Profesor Feuerstein ve své knize uvádí, že „opakované předkládání úkolů“ a intervence založená na 

parametrech zkušenosti zprostředkovaného učení vede k nápravě obtíží vzniklých jako následek 

poškození mozku. Systematická práce s instrumenty může dle jeho slov navýšit úroveň řeči, symbolické 

myšlení, paměť, proces obnovy a asociativní myšlení.  

Jsou to ovšem především parametry zkušenosti zprostředkovaného učení, které jsou klíčem k úspěšné 

intervenci. Ukazuje se, že některé z nich při práci s klienty po poranění mozku jsou naprosto žádoucí a 

jejich význam je klíčový, neboť dospělý klient potřebuje pro úspěšný proces učení chápat význam toho, 
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co dělá a na tento aspekt intervence je potřeba u klientů po poranění mozku klást velký důraz. Zároveň 

vznikly i dva nové parametry, které ve své práci popisuje členka odborného týmu Noami Hadas-Lidor 

z Jeruzalémského institutu. První z těchto parametrů rozpracoval ještě profesor Feuerstein, ten druhý je 

výsledkem dlouhodobé práce odborného týmu.  

Tedy kromě obecných parametrů zkušenosti zprostředkovaného, kam řadíme -  záměrnost a 

vzájemnost, zprostředkování přesahu a významu, který u klientů napomáhá k znovu nabité schopnosti 

dělat vlastní rozhodnutí a implicitně i explicitně vytvářet důvody a motivaci k naplňování jednotlivých 

úkolů rehabilitace. Velký důraz je kladen i na parametr sdílení, který klientům umožňuje „vynést na 

světlo“ své vnitřní potřeby, myšlenky, pocity a očekávání od druhých. Charakteristickým rysem těchto 

klientů je jejich sociální izolace a právě parametr sdílení je cestou, jak jim umožnit sdílet jejich vnitřní 

svět, pomoci jim otevřít se a propojit znovu s okolním světem tím, že si své kroky začnou plánovat, 

promýšlet, naučí se rozhodovat se atd. Dva zmíněné nové parametry dynamické kognitivní rehabilitace 

jsou zprostředkování potřeby změny chování a koexistence kompetence a dysfunkce.  

Zprostředkování potřeby změny chování – klienti s poruchou učení a pozornosti mohou na podněty 

reagovat neovladatelnými výbuchy vzteku a ztráty kontroly chování, jako nepřiměřené reakce na své 

okolí. Tito klienti potřebují neustále ujištění a povzbuzení. U dospělých klientů může toto chování vést 

např. k impulzivnímu podání výpovědi v práci bez zvážení důsledků takového rozhodnutí a 

s přihlédnutím na obtížnost znovu nalezení nového pracovního místa. Tento parametr má zásadní 

význam pro sociální integraci. Zprostředkování tohoto parametru tak spočívá ve vyvolání porozumění a 

souladu mezi vnitřní potřebou a promýšlení příčiny a následku vlastního chování ve vnějším světě.  

Koexistence kompetence a dysfunkce – tento parametr je založen na potřebě klienta porozumět, že 

jeho současný stav je stavem trvalého střídání pocitu kompetence, kterou v rychlém sledu může 

vystřídat zoufalý pocit selhání. Klient si může např. stěžovat na neschopnost jakkoliv komunikovat 

s rodinnými příslušníky a nemožnosti vyjádřit své interní potřeby. Zprostředkování jeho schopnosti tuto 

situaci reflektovat a podat o ni svědectví prostřednictvím komunikace, je úkolem odborné intervence. 

Tento parametr může být úspěšně naplněn, pokud dochází k trvalému zprostředkování pokroku a 

úspěšnosti klienta tak, aby si byl vědom své zvyšující se kompetence.  

Osobně ve své praxi zdůrazňuji i parametr vyhledávání optimistických alternativ, který pomáhá 

nasměrovat klientovu mysl na již dosažený pokrok v intervenci, a který ho má ujistit, že i v jeho nové 

životní situaci může i nadále využívat svých schopností, najít uplatnění a vést spokojený život.  Cílem 

dynamické kognitivní rehabilitace není u těchto klientů jejich mistrovství ve zvládnutí určitého úkolu, ale 

jejich samostatnost, autentičnost a fakt, že jsou schopni sami za sebe myslet a dělat smysluplná 

rozhodnutí v každodenním životě. Centrem Feuersteinova přístupu je vždy člověk samotný a ne 

předložený úkol, ale člověk, kterému Feuerstein nabízí metodu pro život. Nejinak je tomu u klientů po 

poraněních mozku, kde má metoda zvyšování kognitivní modifikovatelnosti své nezastupitelné místo. 

Mgr. Eva Corkery – pedagog a andragog se zaměřením na kognitivní rehabilitaci a trénink metodou prof. 

R. Feuersteina.  Studiu kognitivní rehabilitace se věnuje na univerzitě ve Velké Británii, kde spolupracuje 

s britskou organizací Headway the Brain Injury Association.  

www. rozvojuceni.cz  
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=========================================================================== 

PŘÍSPĚVKY Z PRAXE 

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

Využití principů FIE a propojení s obsahem výuky, aneb učení a myšlení v praxi    

Mgr. Petra Dočkalová, terénní učitelka  

 

Klíčová slova: cíl, statika, dynamika, růstové myšlení 

 

V rámci FIE je učení vnímáno, jako oboustranně obohacující proces, učí se všichni, kteří jsou aktéři učení. 

Učení samotné je poté vždy propojeno s myšlením, je to nikdy nekončící proces. Učení je život sám. 

V rámci přístupu FIE dodržujeme vždy základní principy učení. Podněty, situace, vše se využívá k učení. 

Mohu se učit z příjemných situací, ale i z velmi nepříjemných, záleží vždy, jak situaci vyhodnotím, co se 

z ní naučím.  

Promýšlejí se podněty, využívají se nástroje (technologie, knihy, učitel, encyklopedie, pracovní listy – vše 

jako nástroj). Cílem není vyplnit pracovní list, cílem je pochopit, uvědomit si, využívat. Dávat si otázky, co 

se na tom mohu naučit, jaký to má smysl, kde to využiju. 

Každé společné učení má smysl, cíl, přesah a je potřeba vzájemná interakce.  

Jak tedy mohu zprostředkovat dětem zkušenost s cíli? Jaké jsou možnosti začlenění cílů do výuky tak, 

aby to nebyla pouze formalita, aby to bylo doopravdy a smysluplně? 

Na proces učení můžeme nahlížet různými pohledy. Můžeme učení vnímat staticky – zaměřujeme se zde 

více na obsah, vše je dáno, všichni projdou tím, co je přesně dané v určitém ročníku, věku. Ten, kdo se 

učí, je více vnímán jako objekt. Pokud mu něco nejde, spíše přijmeme, že to prostě neumí. Hodnocení je 

zde spíše statické. Můžeme se domnívat také, že jedinec má tzv. strop, je limitován, nezvládne to, někdy 

ani neočekáváme jeho posun, růst.  

Další pohled na učební proces může být dynamický. Vnímáme více podněty v souvislosti s obsahem 

učiva. Zaměřujeme se nejvíce na toho, kdo je účastníkem procesu učení. Vnímáme jeho rychlost učení, 

http://www.poranenimozku.cz/
http://www.cerebrum2007.cz/
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učební potenciál, promýšlíme, čemu věnuje pozornost, o čem hodně mluví, jaké si dává cíle a v tom ho 

podporujeme. Jak jedince, tak celou skupinu. Pracujeme s dynamikou skupiny, vývojem. Využíváme více 

zpětnou vazbu, nežli hodnocení. Otevřeně mluvíme a pojmenováváme, co činí problémy, na co je 

potřeba se zaměřit, co je potřeba podpořit. Nehledá se důvod, proč to nejde, ale promýšlíme možnosti, 

jak a na co se zaměřit. To v souvislosti s učením, ale i výukou samotnou. I ve velkém počtu členů skupiny 

mohu promyslet jinou formu výuky – např. projektovou výuku, kde může každý velmi jedinečně, 

individuálně pracovat se svými cíli.   

S ohledem na fungování mozku to, co nám jde, v čem jsme dobří, nemusíme podporovat, potřebujeme 

se zaměřit na to, čemu nerozumíme, zvyšovat podněty, dávat vyšší cíle. V tomto přístupu je důležité 

věřit v potenciál každého jedince.  

Příklad z praxe: Přicházejí rodiče a děti s tím, že mají poruchu pozornosti, neumí se soustředit. Což je vše 

mentální práce, která se učí. Pokud promyslím podněty, přístup, principy, pojmenují se nejbližší cíle a je 

nastavena spolupráce všech aktérů, přicházejí posuny.   

Nedávno byla zmíněna vzdělávací vize 2030, kde bylo popsané i růstové myšlení – což je dynamika. 

Vzdělávání 21. století by mělo respektovat dynamiku, růstové myšlení, v souvislosti s neurovědou, 

s ohledem na fungování mozku.  

Jak využít a předat dětem kompetenci pracovat s cíli + propojit s tématem, obsahem výuky? 

Jaké jsou tedy možnosti práce s cíli, propojení s učením?   

 

Jedna z několika možností: 

Téma, čemu se budeme společně věnovat: bylo násobilka 7.  

S dětmi jsme se nejprve zaměřili na slovo CÏL. Kde ho slyší, říkají.  

Odpovědi dětí: „ Kolikátý jsi byl v cíli? Tady je start a cíl. V deskovkách jdete do cíle.  Co je cílem hry? V 

životě cíl.“ 

Poté, co se jim vybaví, když se řekne slovo cíl. Děti říkaly: „Vidím to napsané CÍL, praporek vidím, terč, 

mapu, nic.“  

Pak jsme slovo cíl vyhledali ve slovníku –  

Cíl: 14. století cílový, docílit, cílevědomý. Chorvatsky, slovinsky cil,. Přejato ze středohornoněmeckého zíl 

tzv. souvisí s angl. till (až do). 

(Etymologický slovník, J.Rejzek, Praha 2015) 

Využili jsme k vyhledávání i počítač, technologii.   

Cíl (záměr) - nějaká meta, stav, uspořádání, objekt, kterého má být v reálném čase dosaženo (ať už 

fyzicky, nebo i obrazně). 

Jaký může být cíl? Vojenský cíl, osobní cíl, pedagogický cíl, politický cíl. Dokonce zjistily, že je Obchodní 

centrum Cíl v Praze a časopis má název CÍL.  

Také jsme se společně zamysleli, jak se dá jinak říct slovo cíl – aneb synonyma. 

Děti vymyslely slova: úmysl, záměr. Našli jsme ještě ideál, účel.  
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Poté jsme tedy propojili téma násobilky s cílem. Co je 

tedy cílem násobilky? Je to vyjmenovat řadu násobků, 

nebo příklady, nebo využívat násobilku? 

 

Některé děti odpovídaly jen povrchně, že cílem učení 

se násobilky je, aby nebyly hloupé, nebo aby byly 

chytré. Proto se to učí. Je potřeba jít více do hloubky.  

Společně jsme si pojmenovaly 3 cíle 

 

I. Vyvodit násobky čísla 7 (systém násobilky už znaly) 

II. Teoreticky násobit číslem 7 (7x3 je 21) 

III. Teoreticky dělit číslem 7 

IV. Využít násobilku – tzv. přemostění – přesah do života. Aplikovat. Jít a využít násobilku například 

při nakupování, při oslavě (dělení bonbonů) 

Následovala samostatná práce, kde se děti zaměřily na vyvození násobilky, poté na příklady. 

Každý si toto zaznamenával, jak mu to vyhovuje (s cílem, aby vnímal, jak si uspořádává informace). 

Někdo si to psal do sloupečků, někdo do myšlenkové mapy, tabulky). Tak, aby to bylo pro ně samotné 

přirozené, aby vnímaly své myšlení.  

Na závěr byla reflexe, jak se dařilo, zda nastal nějaký 

problém + popis řešení problému. Poté si každý 

reflektoval, zda splnil cíl, který jsme si společně zadali.  

Cíl č. 4 využití jsme nechali v rámci přípravy do školy. Děti 

odcházely z učení s větou – „Tak a teď běžte a začněte 

využívat násobilku v každodenním životě a zítra si 

řekneme.“ 

Ne každý všechny cíle splnil. Pak bylo důležité si říci, co 

nastalo a na co se zaměřit, aby mohl cíl splnit, aby mohl 

násobilku používat. Cílem bylo pochopit, ne pouze vědět.  

Závěrečné otázky byly:  

Kde můžeme cíle využívat? Proč si dávají lidé cíle? Kdy je to výhodné a kdy je to nevýhodné?  

 „Já si dávám cíl, když třeba běžím, tak cílem je, že poběžím třeba 10 minut. Výhodné je to ve sportu, 

v učení, když potřebuju něco vyjednat.  Při rozhodování nám může cíl pomoci.  Pokud mám cíl, že budu 

běhat 10 minut. A mám se rozhodnout pro běh nebo jít nakupovat, rozhodování je jednodušší.  Nebo při 

počítačové hře, abych věděl, co je cílem hry. Zamyslím se, co se na hře mohu naučit, jestli je cílem 

spolupráce, nebo nasbírat co nejvíce bodů, nebo vytrvalost.“  
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No a není to výhodné? „Třeba, když jdu na návštěvu, tak nemusím pojmenovávat, co je cílem. Nebo na 

nákup. Vždycky to záleží na nás, přece.“ 

Možností, jak tedy pracovat v rámci učení s cíli je mnoho, je jen potřeba se zamyslet, vymyslet strategii a 

začít.  

Citát na závěr: 

„Hlavním cílem vzdělání není vědění, nýbrž jednání.“ 

Herbert Spencer 

Přeji vám všem příjemné chvíle u učení 

Inspirující literatura 

J.Holt - Jak se děti učí, Proč děti neprospívají  

T.Buzan - Používejte hlavu 

Ph.Dr. V.Pokorná -  Myslet nahlas, mluvit nahlas   

D.J.Siegel – Rozvíjejte u dětí odvahu, zvídavost a odolnost  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Postřehy ze společných setkání  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zprostředkovaná řeč - seminář 

 

S velkým očekáváním jsem sledovala, až vyjde kniha „Myslet nahlas –mluvit nahlas, Přístup k rozvoji řeči“ 

od profesora Reuvena Feuersteina, kterou přeložila paní docentka Věra Pokorná a při setkáních FIE o ní 

velice zajímavě hovořila.  

 

Samotná kniha je výborně zpracovaná, neustále se k ní ve své školní praxi vracím, proto jsem uvítala 

seminář „Zprostředkovaná samomluva“, který Cogito zorganizovalo ve spolupráci s Mgr. Helenou 

Vackovou. Propojení teorie s logopedickou praxí paní Vackové člověka posune mnohem dále. 

V teoretické části nás paní logopedka seznámila se zásadami práce této metody s  dětmi, kdy dítě 

sleduje mluvenou řeč, ale i způsob myšlení, terapeut rozvíjí jeho pozornost, motivaci, zapojení se do 

dialogu, jazyk a také schopnost porozumění textu. Ve video ukázkách jsme měly možnost sledovat posun 

u dětí s opožděným vývojem řeči, s poruchou autistického spektra, s lehkým mentálním postižením, 

s vývojovou dysfázií. Nedílnou důležitou součástí této metody je také práce s rodiči.  

Zprostředkovaná samomluva se dá uplatnit při práci v MŠ, v ZŠ při uvedených diagnózách, ale také při 

práci s dětmi s odlišným mateřským jazykem.       Mgr. Iva Třísková 

Seminár bol celkovo pre moju prax špeciálneho pedagóga, momentálne pracujuceho vo včasnej 

intervencii s detmi od 0-7 rokov - terenna forma služby v rodinách, velmi prínosný. Mnoho našich 

detskych klientov má problém v reči, či uz v jej absencii, alebo zaostávaní. Preto vidim vel´ký potenciál 

ako MST metódu priniest do našich rodin, čo som uz aj urobila. Sama takto o sebe hovorím, hovorím aj 

za dieťa. Rodičia to možu priamo vidiet, vysvetlím im v jednoduchosti, o čo ide a už aj mám rodiny, kde 

to použivaju. Hned pri prvom dietati (málo hovoriaci autista) som videla, ako sa zmenila jeho pozornost. 

Ako sledoval, o čom hovorím, ako sa usmieval, ked som hovorila, akokeby hovoril on. Bola to pre mna 

velmi silná skúsenost. Rodičia sa rozhodli MST používat. 
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Vyhovuje mi na tom to, že sa metoda dá začlenit do bežného fungovania rodiny, že si rodičia 

nepotrebuju na to vyhradit další „speciálny terapeutický priestor“ a je to zručnosť, ktoru si človek bez 

velkého školenia dokáže osvojit. Takže metoda sa mi zda velmi praktická a dobre aplikovatelná do rodin, 

čo som už dlhšie hľadala. 

Seminar bol vedený myslím velmi dobre - pomer teorie a praxe bol tak akurát, a to že v nej boli videa, 

vypovede matky ako pracovali „v zmysle kazuistiky“ ma podporil do toho, že to chcem skúsiť, že to 

funguje. Takže ku vedeniu seminára nemám žiadne výhrady. 

Z praktických vecíi ma zaujala oblast, kedy pri rozhovoroch s rodičmi je potrebné upozorniť na to, aby sa 

uvoľnili z tlaku toho, kedy ich dieta bude rozprávať. Tento tlak na sebe dieťa velmi vníma, preto može 

vytvárať o to silnejší protitlak. 

Zavedenie zošita pre rodiča je dalšia oblast, ktoáa ma zaujala. Rodič si „trénuje“ svoju pozornosť na 

pokroky dietaťa. Vie sa k tomu vrátit, čim si už prešli a pomáha im to v napredovaní ďalej. 

Velmi sa mi páčila aj oblast ako trénovat pozornost dietata, ako začínat s tým, že „spolu to urobíme“ 

a ako ju postupne predlžovať (skor ako dieta zhodí komin z kociek, spolu ho spočítame...) 

Knihu „Myslet nahlas-mluvit nahlas“ mám zakúpenú a priebežne si ju čítam, aby som si prešla teoretický 

zaklad.  

Seminár, ako aj metódu možem len odporúčat.                   Marianna Burianová  

 

Ze semináře jsem odcházela celá nabuzená, protože jsem nechápala, jak je vůbec možné udělat tak 

veliké pokroky za tak krátkou dobu "jen samomluvou". Nakonec jsem ale doma zjistila, že to není tak 

jednoduché praktikovat, jak se zdálo a musím tedy hodně bojovat, abych to aplikovala a především si 

zapisovala každou novou dovednost. Myslím, že seminář je fajn pro učitele, asistenty apod., ale pro 

rodiče jako takové by k tomu byl dobrý ještě logoped, který na to naváže a bude pomáhat a radit. Jako 

jednorázová akce je to pro nás (bezradné matky bez nápadů) velmi náročné to začít správně používat. 

Ale všem vřele doporučuji, protože to je zázrak, co dokázali s tím klučinou.    Marcela Koulová 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Učit se učit, učit se myslet, učit se žít aneb FIE, Zkušenost zprostředkovaného učení v praxi – seminář + 

workshop (Mgr. Petra Dočkalová, terénní učitelka) 

 

Od ledna letošního roku se společně setkáváme v rámci seminářů FIE v praxi. Cílem setkávání je, 

zprostředkovat zkušenost například s výukou češtiny cizinců, nebo zaměřit se na základní principy a pilíře 

učení z pohledu FIE. Seminářů je prozatím naplánováno šest. 

 

V rámci 1. setkání jsme se zaměřili na využití FIE ve spolupráci s cizinci 

Cílem bylo zprostředkovat zkušenost s učením cizinců 

Nejprve jsme prošli principy FIE, poté praktické ukázky – listy, video, příběhy v souvislosti s učením 

cizinců. 
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Doporučuji knihu Myslet nahlas, mluvit nahlas. Mám osobní zkušenost s využitím této knihy při 

spolupráci s Mongolci, Vietnamci, paní z Libye, využívám a pracuji podle ní. Cizinci se cca po půl roce 

rozmlouvají (je to individuální, ale velmi efektivní a promyšlené). 

Také jsme v rámci semináře řešili určitá specifika učení lidí z Ukrajiny – často koncovky jsou obtížné. 

Lidem z Vietnamu dělá občas problém hláska J. Pro některé děti z Mongolska je obtížné používat a 

chápat předložky + skloňování.  Věta:  Na stole je kniha. Je většinou stůl, kniha s ukazováním. Během 

spolupráce se verbalizace, komunikace velmi zlepšuje. Cílem je, aby začali chápat jazyk, vnímat jeho 

strukturu, melodii. Ukazují se i určité fáze, nejprve naslouchají, poté již rozumí, postupně začínají mluvit. 

Poté číst a psát. Jednotlivé fáze jsou opět velmi individuální a u každého trochu jinak.  

 

V rámci 2. setkání jsme se věnovali Základním principům. Zamysleli jsme se, co to jsou základní 

pilíře učení, které ovlivňují proces učení.  

Opět byla praktická cvičení na podporu paměti, myšlení v souvislosti, pravo-levou orientaci. Jak toto vše 

je možné zapojit do každodenní výuky- opět konkrétní cvičení, možnosti. Zaměřili jsme se také na 

verbalizaci  

Vše bylo opět zprostředkováno a prokládáno příběhy z praxe.  

Příběh  10-ti leté dívky K., která přišla se svými rodiči s tím, že velmi 

málo mluví. Ve škole i přes domácí přípravu, kdy se společně 

s maminkou učily až 5 hodin, tak ve škole dostávala stále špatné 

známky. Rodiče trápilo, že dívka velmi málo mluví a pokud mluví, tak 

to opravdu dlouho trvá. 

Společně jsme řešili komunikaci v rodině a zajímavé bylo, že rodiče ji 

dávali hodně uzavřené otázky. Například: Ve škole bylo dobře? Snědla 

jsi rohlík? Chceš zmrzlinu? Takže jsem rodičům doporučila, aby změnili 

otázky a začali klást otevřené otázky. Přišli s tím,  že měli opravdu 

zajímavý víkend, kdy se učili dávat otevřené otázky.  Dívka se začala 

rozmlouvat, více si věřit, což se začalo odrážet i na školních výsledcích.  

 

 

Další, 3. setkání bylo opět Učit se učit, učit se myslet, učit se žít s cílem:  

Jak podpořit a rozvíjet mentální práci. Cvičení na podporu soustředěnosti, sebekontrolu, práce s cíli, 

plánování výuky.  

 

Společně jsme řešili pojem soustředěnost.  

 

Příklad z praxe: Některé děti si vysvětlují slovo soustředěnost jako ponoření se sám do sebe, takže vlastně 

nevnímají.  Pokud tedy poté říkáme: “soustřeď se“, nemusí ani vědět, co to znamená, co to je. Je potřeba 

probrat toto slovo. Využití slov zaměříme pozornost je žádoucí, je to popisné a přesně říkáme to, co 

potřebujeme. 
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Věnovali jsme se také plánování. Kde je výhodné a kde nevýhodné 

plánovat a proč. 

Jak se dá využít plánování výuky, kdy si děti samy mohou určit, na čem 

budou pracovat.  

 

Zde odkaz na článek – Plánování výuky  - 

https://www.eduin.cz/clanky/petra-dockalova-metody-

zprostredkovaneho-uceni-v-praxi/ 

 

Práce s cíli bylo dalším tématem. Jaké jsou možnosti propojení obsahu 

učiva + práce s cíli. Proč je důležité pojmenovat cíl a i definovat, jak 

bude vypadat, když bude cíl splněn. V rámci práce s cíli, můžeme i 

využít pojmenování nejbližších cílů. Tak podpoříme posun v procesu učení. Toto vše je v souvislosti 

s dynamikou a neurovědou. Což je vzdělávání 21. století.  

 

Každé setkání má určitou strukturu a na závěr je vždy nezbytná reflexe. 

Zde několik myšlenek v rámci reflexe.  

 Zamyslela jsem se nad kladením otázek, více budu používat otázky. 

 Mám v hlavě podpora místo pomoci. 

 Promýšlím, jak se toto vše dá využít v sociální sféře, jak začít. 

 Obohacení, že se nemusí vše hned měnit. Potřeba je vždy vnímat, co je cílem učení, jaký to má smysl.  

 Zaujalo mne, jak využít kognitivní mapu. 

 Promýšlím statiku a dynamiku v učení.  

 

Další setkání nás čeká opět v pátek 31. 5. 2019. 

Téma bude -  Učit se učit, učit se myslet, žít. V souvislosti s technologií.  Jak využít prakticky 

technologii v procesu učení. Jak ji přijmout jako nástroj. Cílem bude opět: zaměřit se nad možností, 

efektivně využít technologii v souvislosti s učením. 

 

Chtěla bych osobně poděkovat za spolupráci ATC Cogito, p. Ireně Marušincové, p. Marii Ortové, VOŠ 

Jabok a všem účastníkům, kteří přišli a přijdou spolupracovat a společně se učit. 

Těším se na společné učení s vámi.  

Citát na závěr: 

„Věříme-li ve změnu, najdeme v sobě energii potřebnou ke změně. 

Doc. PhDr.V. Pokorná 

 

 
 

Redakce: Taťána Khýrová, Irena Marušincová 
 el. kontakt: zpravodaj-cogito@seznam.cz; irena.marusincova@email.cz; 

www.centrum-cogito.cz  
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