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

Je za námi léto, které jste si doufám užili plnými doušky, a během něhož jste načerpali novou 

energii do dalšího školního roku. Aby tato 

energie jen tak nevyprchala, ale naopak se ještě 

zněkolikanásobila, připravili jsme pro vás v 

Cogitu další příležitosti k setkání, sdílení a 

vzájemnému obohacení.  

 

Největší událostí samozřejmě bude naše již VIII. 

mezinárodní konference, kterou tentokrát bude 

hostit krásné historické město Třebíč a na které 

uvítáme vzácného hosta a odborníka na slovo 

vzatého prof. Romana Gouzmana z Feuersteinova institutu v Izraeli. 

 

Terénní učitelka Mgr. Petra Dočkalová během podzimu dokončí cyklus seminářů zaměřených na 

Zkušenost zprostředkovaného učení v praxi. Dobrou zprávou je, že se nám většinu těchto 

seminářů podařilo akreditovat a v novém kalendářním roce tento cyklus zopakujeme. 

 

V podzimní nabídce samozřejmě nechybí ani kurzy Feuersteinovy metody Instrumentálního 

obohacování a živé CPD semináře. 

 

Podrobnosti o všech těchto událostech se dočtete na dalších stránkách Zpravodaje.  

 

Pro inspiraci přinášíme překlad článku Madeleine J. Longové a Meir Ben-Hura na téma Rozhovor 

jako nástroj hodnocení, který pro vás připravila Mgr. Eva Corkery. 

 

 

Příjemné čtení a hlavně na viděnou v listopadu v Třebíči! 

 

 

Irena Marušincová 
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============================================================================== 

VIII. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE COGITO 

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

 

 Cogito, centrum kognitivní edukace  

a 

 Otevřmysl, spolek podporující školu postavenou 

na základech Zkušenosti zprostředkovaného 

učení - FIE 

 

    zvou na 

VIII. mezinárodní konferenci 
konanou 

8. - 9. 11. 2019 v Třebíči 
Otevřmysl, 9. května 53, Třebíč a U Obůrky 953, Třebíč (viz rozpis níže) 

Program: 

Týden od 4. do 8. 11. 2019 – dny otevřených dveří na ZŠ Otevřmysl – ZŠ a MŠ Kojetice 

n/M. Školu lze navštívit pouze po předchozí domluvě na tel. čísle 605 260 420  

8. 11. 2019, místo konání: Otevřmysl, 9. května 53, Třebíč 

1. 9,00 – 

12,30 

 CPD I (4 vyučovací hodiny, téma bude upřesněno), Mgr. et Mgr. Vendula 

Jašková 

speciální program pro členy Cogita 

2. 15,00 – 

18,00 

Diskuze s prof. Romanem Gouzmanem  

3. 18,00 – 

18,30 

Schůze Valné hromady Cogito 

9. 11. 2019 – program pro širokou veřejnost 
Místo konání dopolední části pogramu: U Obůrky 953, Třebíč 

8, 30 – 9,00 registrace 

9,00 – 9,15 slavnostní zahájení konference 

9,15 – 10,30 prof. Roman Gouzman, Feuersteinův institut v Izraeli: Koncert Ritalinu 

nebo taktilně kinestetická symfonie?  Aneb Využití taktilní verze FIE při 

práci s dětmi s poruchami pozornosti – teorie a praxe 1. část 

10,30 – 10,45  přestávka 

10,45 – 12,15 prof. Roman Gouzman, Feuersteinův institut v Izraeli: Koncert Ritalinu 

nebo taktilně kinestetická symfonie? Aneb Využití taktilní verze FIE při 

práci s dětmi s poruchami pozornosti – teorie a praxe 2. část, diskuze 

12,15 – 13,30 oběd 
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Místo konání odpolední části programu: ZŠ Otevřmysl, 9. května 53, Třebíč 

13,30 – 15,00 program v sekcích 1. blok 

A Otevřmysl, škola vystavená na principech Feuersteinovy metody a Zkušenosti 

zprostředkovaného učení, Mgr. et Mgr. Vendula Jašková a další pedagogové 

B FIE v etopedické praxi, Mgr. Dana Plášilová,  
FIE v logopedické praxi, Mgr. Klára Doubková 

C FIE nejen pro děti, Ing. Irena Papírníková 
Využití metody prof. Feuersteina  u lidí se získaným poškozením mozku, Mgr. Eva 

Corkery 

D CPD II (2 vyučovací hodiny, téma bude upřesněno), PhDr. Barbora Lucká, PhD (ATC 

Katedry psychologie UK Praha) 

15,00 – 15,30  Přestávka 

15,30 – 17,00  program v sekcích 2. blok 

A FIE při práci s dětmi v MŠ, Mgr. Jindra Wojtková 
Terénní učitel – učitel 21. století, Mgr. Petra Dočkalová 

B Zprostředkovaná samomluva v logopedické praxi, Mgr. Helena Vacková 

C Mgr. Maria Smreková (téma příspěvku bude upřesněno) 

D CPD III (2 vyučovací hodiny, téma bude upřesněno), PhDr. Barbora Lucká, PhD (ATC 

Katedry psychologie UK Praha) 

17,00 závěr konference 

 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 
Na konferenci bude stánek s knihami nakladatelství PORTÁL, knihy budou pro účastníky konference 

nabízeny s 20% slevou. 
Konferenční poplatky: 

Přednášející v jednotlivých sekcích: 0 Kč 

Členové Cogita se zaplaceným členským příspěvkem: 

I. účast v pátek i sobotu 

II. účast pouze v sobotu 

III. účast v pátek i sobotu + CPD 4 vyučovací hodiny 

IV. účast v pátek i sobotu + CPD 8 vyučovacích hodin 

 

990 Kč 

790 Kč 

2250 Kč  

3500 Kč 

Ostatní – účast možná pouze v sobotu (kromě CPD, na to je možno přihlásit se i na pátek) 

1. účast možná pouze v sobotu 

2. účast na konferenci + CPD 4 vyučovací hodiny 

3. účast na konferenci + CPD 8 vyučovacích hodin 

 

 990 Kč 

2400 Kč 

3800 Kč 

 

!!! Seminář CPD bude otevřen pouze v případě, že se přihlásí minimálně 15 zájemců!!! 

V konferenčním poplatku je zahrnuto občerstvení včetně oběda. Číslo účtu pro vnitrostátní převod: 2801155263/2010, variabilní 

symbol: 2018. V případě neúčasti na konferenci se konferenční poplatek nevrací.  

Prosíme o uhrazení poplatku do 31. 10. 2019, nezapomeňte prosím do zprávy pro příjemce uvést jméno přihlašovaného. 

Zahraniční hosté mohou platit hotově přímo na konferenci, nicméně přijímáme pouze platbu v KČ. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Osmý ročník mezinárodní konference ATC Cogita nabídne výjimečné setkání s prof. Romanem 

Gouzmanem (Feuersteinův Institut, Izrael), vysoce kvalifikovaným a zkušeným odborníkem zaměřeným na 

práci s dětmi s poruchami soustředění a hyperaktivitou. Jeho přednáška „Koncert Ritalinu nebo symfonie 

taktilně kinestetického přístupu?“ zahrnující nejen teorii, ale i praktické ukázky představí české odborné i 

laické veřejnosti jedinečné a osvědčené postupy pro práci s hyperaktivními dětmi vystavené na principech 

Feuersteinovy metody. 

 
 

V odpoledním bloku konference se pak účastníci mohou těšit na bohatou škálu seminářů a přednášek 

představujících práci s Feuersteinovou metodou českými odborníky v nejrůznějších kontextech. 

A ještě něco navíc: po celý předkonferenční týden možnost navštívit Otevřmysl, školu vystavenou na 

principech Feuersteinovy teorie; semináře pro lektory FIE v rámci dalšího vzdělávání (CPD) 

 

Členové Cogita pak jistě rádi využijí možnosti sejít se s profesorem Gouzmanem již v pátek odpoledne 

při méně formální diskuzi o jeho i naší praxi s Feuersteinovou metodou. 

 

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

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT A Z ČEHO VYBÍRAT NA KONFERENCI 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
KONCERT RITALINU NEBO SYMFONIE TAKTILNĚ KINESTETICKÉHO PŘÍSTUPU? 
Prof. Roman Gouzman, Feuerstein´s Institut, Izrael 

 

Taktilně kinestetický přístup k jedincům s ADHD propojuje nově získané taktilní, 

kinestetické a haptické zkušenosti s dříve získanými zkušenostmi založenými na 

zraku, sluchu a pohybu. Hlavním přínosem našeho programu je předpoklad, že žáci 

s ADHD nevyužívají zrak systematicky. Jestliže je však žákovi systematicky 

zprostředkován smysl dotyku v taktilní, kinestetické a haptické modalitě, učí se 

prostřednictvím svých prstů. Je důležité, aby vystavení taktilním podnětům bylo 

provázeno verbálně a byly zapojeny i ostatní smysly. Tímto způsobem se žák naučí 

metodě práce a zpracovávat podněty systematicky. Začne počítat, vnímat velikost a 

stálost předmětů a vnímat rozdíly. 
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Cílem taktilně kinestetického přístupu je „zpomalit“ žáky s ADHD, pomoci jim vnést do jejich učení systém, 

naučit je plánovat své činnosti a být si vědomi jednotlivých kroků učebního procesu. Program využívá 

speciálně upravených instrumentů, které žákům poskytují taktilně kinestetické informace ovlivňující jejich 

kognitivní vývoj. Toho je dosaženo kombinací hmatových podnětů, zkušeností zprostředkovaného učení, 

novou technologií, originálním symbolickým ztvárněním a klasickým pojetím IE. Taktilní postup ukáže 

zprostředkovateli veškeré žákovy strategie a kognitivní funkce „online“ ve všech fázích (vstup, zpracování, 

výstup). 

Podcíle pro jedince s ADHD: 

 zpomalit žáka 

 naplánovat a pak zrealizovat taktilní činnosti (zaměření pozornosti na posloupnost jednotlivých kroků) 

 hledání struktury předmětu, poté zaměření na detail 

 zvýšení pozornosti 

 splnění úkolů 

 zlepšení krátkodobé paměti 

 odfiltrování rušivých prvků a zamezení tomu, aby byl jedinec zahlcen zrakovými podněty 

 zvýšení přesnosti při sběru dat 

 vytváření odpovídajícího mentálního obrazu toho, co je taktilně vnímáno, využívání syntézy 

 podpora verbalizace toho, co jedinec vnímá taktilně 

 rozvoj a zvnitřnění významu symbolů 

 pochopení základního významu předmětů a událostí 

 zvýšení zájmu o získávání informací prostřednictvím hmatu 

 pobavit se! 

 

Prof. Roman Gouzman je ve Feuersteinově institutu vedoucím oddělení Taktilního Instrumentálního 

obohacování. Roman Gouzman je odborníkem v oblasti kognitivní psychologie, fyziky, matematiky, 

elektroinženýrství a vzdělávání v oblasti masmédií. Jeho zkušenosti získané při práci s dětmi s ADHD a s 

nevidomými jedinci ho dovedly k vytvoření Taktilního zprostředkovaného učení a instrumentům Taktilního 

Instrumentálního obohacování. Je členem řady vědeckých organizací a kreativním vynálezcem. Získal první 

místo v prestižní soutěži European IST za vynález počítačové myši pro lidi s poškozeným zrakem a má tři 

patenty ve Spojených státech amerických a v Evropě. 

 

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

Využití metody prof. Feuersteina u lidí se získaným poškozením mozku 

Mgr. Eva Corkery  

 

Prof. R. Feurstein založil v roce 1997 speciální oddělení v Jeruzalémském institutu 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. Rehabilitační 

přístup, který Prof. Feuerstein pro tyto klienty vytvořil, se nazývá Dynamická kognitivní rehabilitace a je 

postaven na principech strukturální kognitivní modifikovatelnosti a zároveň adaptován tak, aby plně 

odpovídal klientům se specifickými potřebami. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FIE NEJEN PRO DĚTI 

Ing. Irena Papírníková 

 

Příspěvek se zabývá zkušenostmi získanými po dvou letech práce metodou Feuersteinova 

instrumentálního obohacení se staršími osobami. Shrnuje poznatky z práce ve skupině i s jednotlivci a je 

obohacený o názory klientů na tuto metodu a její vliv na jejich život. 

 

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

ZPROSTŘEDKOVANÁ SAMOMLUVA (MST) V LOGOPEDICKÉ PRAXI 

Mgr. Helena Vacková  

 

Příspěvek představí následující témata: 

 Zprostředkovaná samomluva – teoretické seznámení 

 Způsoby práce s MST 

 Jednotlivé fáze projevů a přijímání MST dětmi 

 Úskalí MST, nečekané situace 

 Uplatnění MST u jednotlivých řečových vad 

 Uplatnění MST u dětí s poruchami autistického spektra 

 Kombinace MST a logopedické péče 

 Videoukázky práce s MST 

 Videokomentáře rodičů k práci s MST u dětí s různými typy vad 

 

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

OTEVŘMYSL, ŠKOLA VYSTAVENÁ NA PRINCIPECH FEUERSTEINOVY METODY 

pedagogové školy 

 

Škola postavená na principech a filozofii metody FIE očima a zkušenostmi pedagogů, kteří pracují ve škole 

"Otevřmysl". Vlastní zkušenosti a příklady dobré praxe. Pedagogové se s Vámi podělí o vlastní poznatky a 

způsoby práce se žáky. Možnost bude pro vzájemné sdílení z praxe.   

 

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

FIE PŘI PRÁCI S DĚTMI V MŠ 

Mgr. Jindra Wojtková 

 

Jmenuji se Jindra Wojtková. Jsem učitelka. Říkám to vždy hrdě, protože je to práce nesmírně tvůrčí. Tvořím 

ráda, nejraději ale prostřednictvím tvorby objevuji nové možnosti společně s dětmi. 

Celou svou učitelskou kariéru jsem hledala koncept, který by tuto potřebu dal do systému, o který bych 

se mohla opřít. Prošla jsem dlouhou řadou školení. Setkání s FE ale bylo zásadní, zamilovala jsem si ho v 

plném slova smyslu tohoto slova. A nemohu než s ním nejen pracovat sama, ale také tvořit prostor pro 

jeho další uvedení do praxe. Jsem přesvědčená, že zážitek z FIE je předatelný, otevírá mysl, odstraňuje 

agresi a především vede k prosté radosti ze sebe sama. K potřebě tento zážitek opakovat a radovat se 

znovu a znovu. Učí děti i dospělé fajn životu. Proto jsem se rozhodla, když už jsem ředitelka MŠ a mohu, 
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zaměřit školku na FIE. Začínám, učím se, ale jsem rozhodnutá. Můj příspěvek bude tedy o procesu, jak 

dojít k rozhodnutí a začít.  

 

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

TERÉNNÍ UČITELKA – UČITELKA 21. STOLETÍ 

Mgr. Petra Dočkalová 

 

Cíl: představit koncepci Terénní učitelé 

V rámci setkání se zaměříme na základní otázky: 

Kdo je Terénní učitelka, co dělá, jak to dělá, proč to dělá a za kolik? Aneb koncepce Terénní učitelé.  

Učení v souvislosti s myšlením, co to je učení s ohledem na fungování mozku. Ukázka příběhů z terénu. 

 

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

FIE V LOGOPEDICKÉ PRAXI 

Mgr. Klára Doubková 

 

Příspěvek je zaměřen na propojení FIE v praxi klinické logopedie. Obsahem jsou dvě kazuistiky, obě 

zaměřené na chlapce školního věku. Jeden s diagnózou specifické poruchy učení a porucha pozornosti, 

druhý s dg. vývojová dysfázie. Použitím metody Feuersteinova instrumentálního obohacení je zajímavé 

sledovat nejen vliv na rozvoj kognitivních funkcí, který se z podstaty této metody předpokládá, ale i 

ovlivnění systému rodinných vztahů i vztahů v kolektivu, ačkoli tito nebyli aktivně ve FIE vzděláváni.  

 

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

FIE V ETOPEDICKÉ PRAXI 

Mgr. Dana Plášilová 

 

Příspěvek se zabývá využitím FIE v etopedické praxi speciálního pedagoga na základní škole.  

 

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

CPD SEMINÁŘ (DEFICITNÍ) KOGNITIVNÍ FUNKCE 

Phdr. Barbora Lucká, Ph.D., trenérka metody FIE působící v ATC Instrumentálního obohacování 

R. Feuersteina při Katedře psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy 

 

Cíle semináře jsou následující: 

 prohloubit porozumění kognitivním funkcím; 

 uvědomit si, jak se deficitní kognitivní funkce projevují v lekcích FIE i v jiných (nejen) úkolových 

situacích; 

 hledat možnosti rozvíjení deficitních kognitivních funkcí (uvědomit si, jak kognitivní funkce rozvíjíme 

skrze cílené zprostředkování). 

 

To vše bude naplňováno formou aktivního a tvořivého sdílení i reflexe vlastní praxe s instrumenty. 

 

 



9 

 

============================================================================== 
KURZY V ROCE 2019/2020 
============================================================================== 

 

 

 

 Začátek kurzu v roce 2019 Začátek kurzu v roce 2020 

FIE I vstupní kurz 22.-23.11. 2019, 13.-14.12.2019, 7.-

8.2.2020, 20.-21.3.2020, Třebíč  

20.1.-31.1. 2020, Praha  

17.-28.2. 2020, České Budějovice  

5.-16.10. 2020, Praha  

FIE II standard  13. – 24. 4. 2020, Praha 

20. – 30.8. 2020, České Budějovice 

FIE základní I  16. – 27. 3. 2020, Praha 

8.-18.6. 2020, České Budějovice 

16-27.11. 2020, Praha 

FIE základní I 

modul B 

6. – 7. 12. 2019, 10. – 11. 1. 2020, 21. – 

22. 2. 2020, 27. – 28. 3. 2020,  Třebíč  

Kurz bude vypsán. 

FIE základní II  11.-22.5. 2020, Praha 

23. 7. – 2.8. 2020, České Budějovice 

Zkušenost 

zprostředko-

vaného učení 

 5. – 6. 6. 2020 + supervize dle domluvy 

na kurzu, Č. Budějovice 

V. 23.-24.8.2020 + supervize dle 

domluvy na kurzu, Praha 

VI. 17.-18.10.2020 + supervize dle 

domluvy na kurzu, Č. Budějovice 

Deficity dílčích 

funkcí v 

kognitivním 

pojetí 

 22. – 23. 2. 2020 + supervize dle domluvy 

na kurzu, České Budějovice 

4. 21. – 22. 3. 2020 + supervize dle 

domluvy na kurzu, Praha 

5. 21. – 22. 8. 2020 + supervize dle 

domluvy na kurzu, Praha  

CPD 8. – 9. 11. 2019 Třebíč Semináře budou vypsány. 

Cyklus seminářů 

MLE v praxi 

1. 11. 2019, Praha Semináře budou vypsány. 

Nabídka kurzů je neustále doplňována aktualizována na našich webových stránkách www.cogito-

centrum.cz.  

https://docs.google.com/forms/d/1QdZfZBk0P2atSYr_7ake9bqX5NNTCZTzuCsWQWGy3E8
https://docs.google.com/forms/d/1QdZfZBk0P2atSYr_7ake9bqX5NNTCZTzuCsWQWGy3E8
https://docs.google.com/forms/d/1SwhHTZ58RldEiJti28m1QMWflG9pAEPTBsUnekhkU7k
https://docs.google.com/forms/d/1yVQIssMqzFqZA5qpfMLyS4hF4BOfCPoKFmEUVvAus-I
https://docs.google.com/forms/d/1tmSt-LEMpUth3Gr0F7YlA-yf9t25TRQOL1axMLjGqJs
https://docs.google.com/forms/d/1vrOkp64fmTcyDg8dquSrz2v5iqytqDmCaQ7_BiK7WZc
https://docs.google.com/forms/d/16uJpsL6CrwQIMgSgMtCMAQu9xs0_FVLZTI0OhfX-blc
https://docs.google.com/forms/d/1y9pN5vCapUPovCb1kExJhT76K_VOwP07nfCycPHbydk
https://docs.google.com/forms/d/1keBoGUmaLCtq36sAkUqsPsf6YwanAw2ouX1-eHAg9eA
https://docs.google.com/forms/d/1x0W2r8p9LJS3tyGX8d6qyT4KLL2bvlfwSzKbuXWICfU
https://docs.google.com/forms/d/16Ne3IZFbaYmRvAwiuDWxKGer_GC_337kt8mlkHS439g
https://docs.google.com/forms/d/16Ne3IZFbaYmRvAwiuDWxKGer_GC_337kt8mlkHS439g
https://docs.google.com/forms/d/16Ne3IZFbaYmRvAwiuDWxKGer_GC_337kt8mlkHS439g
https://docs.google.com/forms/d/13tOZXiuZ5WtcZVuNw9p1Hw_Us08vQcqgzTwpgWBpy2Y
https://docs.google.com/forms/d/1i-qE7esMVz11ig2cLWtSI7Qzzxs7RTQWF9up7lGfwzg
https://docs.google.com/forms/d/1pZBklvKCWahkp_6W-6cMffH4JI8FZkrBjEKOSIbdDRs
https://docs.google.com/forms/d/1R_X9nUpI4SBS3cOdKHYMei18_DewywuJa6plWMhdfGQ
https://docs.google.com/forms/d/1EfecRYFl3vhUAMSRItmiB7KMsFzTzP3HUul__YNmEpg
https://docs.google.com/forms/d/11fFQZgV1IXoIGEx0p3AUdiPofrZLLoLI2e1t1GXcsNs
https://docs.google.com/forms/d/1OKAaHzHKW9lV7lf9oV1Jfl-V98mye8vwc4rtKEjvzi0
https://docs.google.com/forms/d/1venZqjOV42PyVimFFDbywV75ztw9by5g-F-19F13e-I
https://docs.google.com/forms/d/1q9LQ-nPOofvHHUvAZ0avk8zdWaIazQxgJp_uXrjycsE
https://docs.google.com/forms/d/1oS2HVeztrHHyIZ5cnUKndy7Vgl_qDC-n4C5OZGjIDNk
http://www.cogito-centrum.cz/
http://www.cogito-centrum.cz/
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============================================================================== 

TEORETICKÉ PŘÍSPĚVKY 

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

Rozhovor jako nástroj hodnocení 

Madeleine J. Long a Meir Ben-Hur 

 

V minulém čísle Zpravodaje jsme představili nabídku kurzů pořádaných v rámci 

letní školy Shoresh Feuersteinova institutu. Nabídka kurzů oslovila naši trenérku 

Vendulu Jaškovou a naši odbornici na práci s lidmi se získaným poškozením mozku 

Evu Corkery. Obě absolvovaly seminář „Myslet matematicky“ vedený prof. Meir 

Ben-Hurem. Níže uvedený článek je dle Mein Ben-Hura v jeho přístupu k vyučování 

matematiky stěžejním. Zájemci, které problematika výuky matematiky zajímá více, 

mohou jednak sáhnout po Ben-Hurově knize, jednak se mohou těšit na nový kurz, 

který se v nabídce Cogito objeví od nového kalendářního roku. 

Dvě celonárodní sdružení učitelů matematiky podpořila svým ustanovením v roce 1989 svůj postoj k faktu, 

že hodnocení by se mělo stát nedílnou součástí učebního procesu. Ačkoliv mnoho dosažených výsledků 

studentů uvedených v národním kurikulu nemůže být řádně hodnoceno metodou tužka-papír, je to právě 

tato forma testu, která zůstává hlavním nástrojem hodnocení napříč školními třídami. 

V době, kdy probíhal v USA projekt s cílem podpory učitelů matematiky pod názvem “Přátelé pokročilého 

matematického vzdělávání“ (FAME), vznikla metoda, která umožňuje učitelům přímo ve třídách hodnotit 

studenty matematiky alternativním způsobem skrze řadu řízených (klinických) rozhovorů. Klinický 

rozhovor je rozhovorem dvou a více lidí, při kterém tazatel (učitel) hledá způsob, jak zjistit od studenta, 

jakým způsobem přemýšlí a učí se. I přesto, že tento druh rozhovoru vznikl původně pro potřeby studia 

dětí v klinickém prostředí, autoři upravili tento rozhovor tak, aby mohl být využíván ve školním prostředí. 

Cílem klinického rozhovoru je dostat se k informacím ve studentově mysli, které by při využití ostatních 

postupů zůstaly skryty. Učitelovi tento druh rozhovoru umožňuje nahlédnout do studentových zkušeností 

při hledání významu matematických problémů a zároveň tak může pochopit jejich pocity v tomto učebním 

procesu společně s mírou sebejistoty, kterou pociťují při učení se matematice. Učitel tak získává řadu 

informací o studentovi, jeho procesu učení, jeho silných a slabých stránkách a kulturních rozdílech, které 

mohou mít vliv na jeho pohled nebo i úspěch v matematice. Učitelé tak mají možnost zkoumat svůj vlastní 

produkt, dodat studentům odvahu o matematice mluvit a dávat si navzájem okamžitou zpětnou vazbu. 

Klinický rozhovor učitelům odhaluje, zda je student schopen vytvářet vlastní strategie související s 

probíranou látkou. Na rozdíl od testu formou tužka-papír, učitel odkrývá, zda student sám sebe udržuje v 

zajetých řešeních, kterým důvěřuje, nebo je schopen využívat i jiné alternativní způsoby řešení daného 

problému. Metoda zároveň ukazuje studentovo odhodlání ověřovat si, zda jeho chápání odpovědi se 

shoduje i v případě využití jiných metod řešení matematického úkolu. 

Například, žák na čtvrtém stupni (9 let), který byl schopen úspěšně spočítat tyto příklady     1/3+ 1/6 =    ½ 

+ ¼ =   1/8 + ¼ =, měl určit části zlomku v koláči během rozhovoru, který probíhal takto: 
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Učitel (tazatel) ukáže žákovi polovinu, čtvrtinu a šestinu kruhu, přičemž jsou dané části zvýrazněny.  

Pak ukáže na jednu polovinu kruhu a zeptá se, jaká část koláče to je. Žák správně odpoví, ale napíše 1/3. 

Podobně i u dalších ukázek odpoví správně, vždy však napíše  1/3. 

Série podobných otázek může odhalit vzorec, který v tomto případě způsobuje, že žák, který byl schopen 

sčítat zlomky, má však velmi malou představu o tom, co daná část zlomku představuje. 

Postup při vedení rozhovoru 

Klinický rozhovor se skládá ze tří částí: zahájení, formulace hypotézy, studentovo porozumění dané 

problematice a na závěr ověření této hypotézy pokládáním otázek. Učitel může formulovat svou 

domněnku kdykoliv během rozhovoru a kladené otázky tak budou odpovídat potřebě si tuto domněnku 

ověřit. Řada rozhovorů zahrnuje i čtvrtý krok, kdy se učitel pokusí změnit studentův postoj k problematice 

a utvrdit se v tom, jaké materiály či postupy by studentovi nejlépe pomohli, aby dosáhl potřebné změny. 

Zahájení rozhovoru 

Během této důležité fáze, by měl učitel vést přátelský rozhovor, který pomůže studentovi se uvolnit a 

zbavit se počátečních obav. Učitel se může např. zeptat, které cvičení nebo aktivitu ve třídě má v průběhu 

vyučování nejraději. Tato část rozhovoru by měla pomoci studentovi zorientovat se ve významu vedeného 

rozhovoru, aby ho chápal jako pomoc při učení a chápal tak proč se rozhovor nahrává nebo natáčí. Učitel 

by se měl také dozvědět, zda je student seznámen s problematikou, které se rozhovor bude týkat. 

Samotný rozhovor by měl být zahájen až tehdy, kdy je zřejmé, že je vytvořena pro studenta bezpečná 

atmosféra, ve které bude ochoten spolupracovat. 

I přesto, že učitel zná své vlastní studenty dobře a umí jejich chování dobře číst, existují ukazatele, které 

naznačují připravenost studenta na rozhovor: 

- Student začíná klást své vlastní otázky 

- Student odpovídá nad rámec položených otázek učitelem 

- Zapojení studenta do výběru materiálů, které budou využity při rozhovoru 

Fáze kladení otázek 

I přesto, že tato fáze může být zahájena položením standardní otázky anebo zadáním úkolu ke zpracování, 

otázky musí být přeformulovány a upraveny do jazyka každého jednoho studenta. V průběhu této fáze 

jsou studenti povzbuzováni, aby zadání formulovali do vlastních slov, pracovali na svých odpovědích a 

podpořili své odpovědi vysvětlením a zdůvodněním. Často se stává, že vědí víc, než se zdá, dodatečné 

otázky tak mohou odhalit jejich skutečné pochopení látce. Například, učitel se může zeptat 

jedenáctiletého žáka: „Který je první den v měsíci, pokud poslední pátek v měsíci je 25.?“ Tato otázka by 

měla být položena jak ústně, tak písemně a student by měl potvrdit, že otázce rozumí. Poté se student 

může pokusit vyřešit úkol stylem pokus-omyl, avšak nebude schopen najít vhodný způsob řešení. V této 

chvíli učitel nabídne modifikaci problému, který studentovi umožní myslet vizuálně: “Namaluj kalendář“. 

Student namaluje tabulku sedm na čtyři, očísluje dny a zjistí, že pátek připadá na 25. v měsíci. 
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Učitel pak položí trochu jiné otázky: „Předpokládej, že pátek bude 25. Kolikátého bylo předchozí pátek? 

Můžeme zjistit, kolikátého bylo první pátek v měsíci“? Tímto způsobem učitel neřeší zadaný problém, ale 

pouze využívá procesu eliminace k vyřešení úkolu. V této fázi může student diskutovat o možnosti 

zpětného počítání v cyklu sedmi dnů stále bez toho, že by problém vyřešil. Učitel se pak ptá: „Pokud první 

pátek připadne na čtvrtého v měsíci, který den v týdnu bude prvním dnem měsíce?“ 

Učitel by měl mezi jednotlivými otázkami dát studentovi dostatek času na zpracování otázky a povzbudit 

ho v hledání řešení. Učitelé by zásadně neměli hodnotit studentovo snažení pochopit své vlastní odpovědi, 

a zároveň by měli vyjadřovat respekt k myšlení studentů a jejich zvídavosti. Podle výzkumu, může tento 

přístup učitel podpořit následujícími frázemi: 

· Tvé myšlení mě zajímá 

· Prosím pomoz mi, abych ti porozuměl. Představ si, že jsi učitel a já žák 

· Myslím si, že to není snadný úkol. Někdy mě matou data v měsíci, tebe ne? 

· Někdy, když mám s nějakým úkolem problém, rozložím si ho do malých částí. Pojďme to zkusit i teď… 

(problém je tak pozměněn) 

· Líbí se mi, že na řešení úkolu nechvátáš 

· Teď tomu rozumím, ale… 

Vyjadřování a ověřování hypotéz 

Smysl této části rozhovoru spočívá v určení problematických oblastí, se kterými se student musí vyrovnat 

při hledání řešení úkolu a to prostřednictvím kladení analytických otázek. Pokud tedy učitel velmi pečlivě 

formuluje své otázky a povzbuzuje studenta k odpovědím v bezpečné atmosféře, má současně možnost 

si vytvářet domněnky o tom, jak student přemýšlí a své hypotézy si v tomto procesu i ověřovat. Příklady 

možných hypotéz týkající se výše uvedeného rozhovoru mohou být: 

· Student zná kalendář 

· Student je schopen shromáždit si informace, než se pustí do řešení problému 

· Student k řešení úkolu přistupuje systematicky a nepracuje stylem pokus-omyl 

· Student je obeznámen s aritmetikou 

 

Učitelé mají přirozený zájem vysvětlovat svým studentům matematiku, což může být o dost jednoduší 

úkol, pokud učitelé umí analyzovat obtíže, kterými studenti prochází, když se snaží se něco naučit. 

Intervence 

K intervenci může dojít během rozhovoru nebo po něm. Pokud je učitel spokojen s tím, jak student chápe 

své obtíže, může pak zvolit vhodný způsob intervence, aby určil její účinnost týkající se jednotlivých částí 

učebního procesu. Intervence je výborným nástrojem k ujištění se o účinnosti různých učebních přístupů. 

Intervence může probíhat individuálně nebo ve skupině pro studenty, kteří se potýkají se stejnými 

obtížemi. Po intervenci by měl učitel přejít opět k ověření svých hypotéz. 

Klinický rozhovor se může stát diagnostickým nástrojem, který citlivým učitelům umožňuje získat 

informace a vzhled do mysli studenta a lépe je tak konfrontovat s jednotlivostmi problémů, kterým v 
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učebním procesu čelí. Sestavování rozhovoru vede učitele k naslouchání studentům, k tomu, že vnímají 

problémy jejich očima. Umožňuje jim reagovat odděleně na jejich specifické potřeby a lépe se zaměřit na 

jednotlivé fáze učebního procesu než jen na své odpovědi. 

V době, kdy byl klinický rozhovor představen učitelům na středních školách v New Yorku, ti vyjádřili obavu, 

že tento přístup by byl časově velmi náročný a nijak by jim nepomohl v jejich hlavním úkolu - naučit 

matematiku. Když pak došlo k rozhovorům a ty byly analyzovány, učitelé byli ochotni přistoupit na 

„časovou výhodnost“ těchto rozhovorů, neboť informace, které získali od jednoho či dvou studentů, mohli 

aplikovat na celou třídu. I z jednoho jediného rozhovoru se učitelka mohla dozvědět o svém selhání a lépe 

tak zvážit úroveň čtení studenta v procesu řešení problému. Zároveň se naučila, že každý problém bez 

ohledu na jeho náročnost, předpokládá znalosti, které ne všichni studenti musí znát (jeden student neznal 

kalendář). Nakonec zjistila, že její instrukce byla především ústní a málo tak využila např. diagramů, grafů 

či manipulativ. 

Učitelé zároveň zjistili, že čas vložený do přípravy rozhovoru se studentem mohou zhodnotit pro celou 

třídu a vyvolat tak rozhovor ve skupině. Učitelé pak velmi kreativně našli odpověď na obavu, kde uprostřed 

náročného dne najít čas na přípravu rozhovorů. Někteří učitelé dělali rozhovory po dobu 5-20 minut přímo 

ve třídě, když ostatní studenti pracovali na samostatných úkolech. Ostatní si zkrátili čas na oběd, jiní 

rozhovory vedli před nebo po vyučování. V okamžiku, kdy z původní „bolesti“ takový rozhovor podniknout 

či obav jak ho zvládnout, v učitelích převážila zvědavost a radost z možnosti něco užitečného objevit, se  

otevírali novým možnostem. Ve skutečnosti dva učitelé ze střední školy šli pak školit učitele na první 

stupeň. Jeden učitel se podělil o svou zkušenost, když znovu opakování probrané látky v něm vždy 

zanechalo pochybnosti o úspěšnosti takového počínání, ale klinický rozhovor v některých případech „zcela 

nahradil opakování probraného učiva“. 

Klinický rozhovor by měl být učiteli zvážen jako nástroj učení a hodnocení, protože jim umožňuje studenty 

povzbuzovat v učení matematiky, odkrývá typické obtíže tohoto předmětu, učí strategii, jak problémy 

řešit, učí studenty „matematicky myslet“ a posiluje koncepční myšlení. Jediným požadavkem pro úspěšný 

rozhovor je znalost matematiky, učitelova citlivost vůči studentům, jakož i ochota učitele něco nového 

vyzkoušet a praktikovat. 

Přeložila Mgr. Eva Corkery 

Zdroj: Long, M., & Ben-Hur, M. (1991). Informing Learning through the Clinical Interview. Arithmetic 

Teacher, 38(6), 44-46. 
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