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Abstrakt 

Cílem mé bakalářské práce je analyzovat vhodnost a možnosti použití vzdělá-

vací metody FIE (Feuerstein Instrumental Enrichment, Feuersteinovo Instrumentální 

Obohacování, dále jen „FIE“) v rámci českého vězeňského systému. Cílem je zjistit, 

v jaké míře je metoda FIE nápomocná žákům s určitým hendikepem a zda je metoda 

FIE přínosná ve vztahu k žákům ve vězeňském prostředí. V teoretické části je charak-

terizováno vzdělávání, vězeňství a Feuersteinova metoda Instrumentálního Obohaco-

vání. V empirické části je provedeno dotazníkové šetření, které je vyhodnoceno, a z něj 

je sestaven celkový výstup. 

 

Výstupem z tohoto dotazníkového šetření je zhodnocení, zda je metoda FIE pří-

nosná ve vzdělávaní odsouzených, jaká je využitelnost v prostředí českého vězeň-

ského systému s ohledem na specifičnost prostředí, a rozmanitosti dosaženého vzdě-

lání odsouzených a následně se pokusit nastavit principy vzdělávání tak, aby metoda 

FIE byla v rámci vězeňského systému snadno využitelná. 

 

Za účelem zpracování této bakalářské práce jsem realizoval shromáždění poznatků ze 

zpracovaných odborných materiálů zabývajících se danou problematikou (diplomo-

vých prací, odborné literatury, statistik apod.), dále jsem provedl dotazníkové šetření u 

174 respondentů. 

 

Klíčová slova 

Vězeňství, výchova odsouzených, resocializace, minimalizace recidivy, Feuerstein, his-

torie trestu, vzdělávací program 

 

 

 

 

 

Abstract 

The aim of my bachelor thesis is to analyze the suitability and possibilities of 

using the educational method FIE (Feuerstein Instrumental Enrichment, hereinafter re-

ferred to as "FIE") within the Czech prison system. The aim is to ascertain to what extent 

the FIE method is helpful to pupils with a certain handicap and whether the FIE method 

is beneficial in relation to pupils in the prison environment. The theoretical part cha-

racterizes the education of convicts and its development. In the empirical part FIE is 



 

 

specified and on the basis of an empirical survey an evaluation is performed with the 

aim of suggesting new measures which would increase the effectiveness of its use in 

the educational process. The theoretical part characterizes education, imprisonment 

and Feuerstein´s method of Instrumental Enrichment. In the empirical part, a questi-

onnaire survey is carried out, which is evaluated, and the overal output is compiled 

from it.  

The output of this questionnaire survey will be to evaluate whether the FIE me-

thod is beneficial in the education of convicts, what is its usability in the Czech prison 

system with regard to the specific environment, and the diversity of education of con-

victs and then try to set the principles of education so that the FIE method is in within 

the prison system easily usable.  

For the purpose of processing this bachelor's thesis I gathered knowledge from the 

processed professional materials dealing with the given issue (diploma theses, pro-

fessional literature, statistics, etc.), then I carried out a questionnaire survey of 174 re-

spondents. 
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Úvod 

Vězeňství je v lidské společnosti uplatňováno jako jedna z nejstarších forem 

trestu už od počátku lidstva. Význam, účel a přístupy k vězeňství prošly po staletí roz-

sáhlým vývojem. V minulosti bylo primárním účelem potrestání člověka, v současnosti 

se vězenství navíc snaží, na základě systematického působení, navrátit jedince zpět do 

společnosti a řádného občanského života.  

 

Současná koncepce rozvoje českého vězeňství si do roku 2025 klade kromě ji-

ného za cíl vytvářet podmínky k širší nabídce preventivně výchovných, vzdělávacích, 

zájmových a sportovních programů a rozšíření dostupnosti všech nabízených aktivit v 

souladu s Evropskými vězeňskými pravidly. 

 

Odsouzení jsou převážně lidé s nízkým vzděláním, nekvalifikovaní, obtížně za-

městnavatelní, případně nezaměstnaní. Neutěšené statistické údaje sledující recidivu 

ukazují na fakt, že recidiva je také zhoršována i nepříznivým sociálním prostředím, do 

kterého se odsouzení velmi často vracejí po propuštění z výkonu trestu odnětí svo-

body (dále jen: „VTOS“). Nesmíme také opomenout vlastní zájem odsouzených se 

vzdělávat, pracovat a celkově vést řádný život. Motivovat odsouzené je pro odborné 

pracovníky věznic velmi složité.  Pro odsouzené patří vzdělávání k nejdůležitějším for-

mám resocializace ve výkonu trestu odnětí svobody. Vzdělávání je, vedle pracovních 

aktivit, velmi důležité pro formování osobnosti, eliminaci komplexů méněcennosti a 

pro vytváření předpokladů na úspěšné zařazení do společenského života po propuš-

tění z VTOS. Ale je zde i druhá strana – tzn. společnost, do níž se má odsouzený po 

skončení výkonu trestu vrátit a fungovat podle jejich morálních norem, tradic, pravidel 

a zákonů. Proto je pro odsouzené osvojení si těchto norem a usměrňování k řízení se 

podle nich, důležitou součástí vzdělávání ve věznici. 

 

Odsouzení mají v rámci svého pobytu ve vězení příležitost ke zlepšení svého 

všeobecného i odborného vzdělání, díky čemuž se také výrazně snižuje pravděpodob-

nost potenciální recidivy jedince. Největší rozsah v rámci vzdělávání poskytuje české 

vězeňství prostřednictvím účasti studia na středních odborných školách, rekvalifikací, 

a absolvováním neformálních kurzů vzdělání. 

 

Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě části. První část, teoretická, uvádí čte-

náře do problematiky vězeňství ČR a vzdělávání odsouzených ve VTOS, a vysvětlení 

programu FIE. Druhé části práce, empirické, jsou shrnuty výsledky získané pomocí do-

tazníkového šetření. Předpokladem výsledku získaného šetřením je ukázat na odsou-

zených ve VTOS přínos použití FIE programu. 
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1. Celoživotní vzdělávání 

Již Jan Ámos Komenský ve svém učení „od kolébky až po hrob“ požaduje, aby se 

jedinci učili všichni, všemu a všestranně.  

 

„Učení je naším celoživotním osudem“ Plamínkův citát (2010). Vzdělávání nekončí 

absolvováním základní, střední či vysoké školy, ale provází nás celou existencí, mělo 

by být celoživotním nekončícím procesem. 

 

I Česká republika spatřuje nutnost permanentního, celoživotního vzdělávání s cí-

lem vybudovat tzv. „učící se společnost“ (Bočková, 2002). Vizi celoživotního vzdělávání 

spatřují autoři v dokumentu „Strategie celoživotního učení ČR“ ve snaze „poskytnout 

všem skupinám populace v průběhu celého života příležitost k získávání a uznávání 

kvalifikací použitelných na trhu práce a ke zdokonalování klíčových kompetencí po-

třebných pro uplatnění v pracovním, občanském i osobním životě“ (MŠMT, 2007) 

 

Koncept celoživotního vzdělávání (učení) je tedy výsledkem společenské objed-

návky po účinném nástroji v boji proti sociálnímu vyloučení a nezaměstnanosti (Šerák, 

2009). Měl by reagovat na potřebu, ať už v odborné přípravě či všeobecném vzdělání, 

naplňovat vedle vědomostí i obecné kompetence, které se nevztahují pouze ke kon-

krétnímu pracovnímu místu (Kopecký, 2004) 

 

Celoživotní vzdělávání (učení) tedy sleduje celospolečenské cíle i mety jedince. Je 

podstatným přínosem a nutností pro udržení a rozvíjení znalostí, dovedností a poten-

ciálu nutného pro získávání nových kvalifikací a kompetencí napříč celým životem. (Pa-

lán, Langer, 2008) 

1.1 Vzdělání a učení 

Cesty a možnosti k získání kvalifikace a kompetence se váží ke dvěma základním 

pojmům „VZDĚLÁVÁNÍ“ a „UČENÍ“. Vzdělávání je učením zprostředkované přejímání do-

savadních zkušeností, chování a hodnotových systémů (Hartl, 1994). Naproti tomu 

učení, ve smyslu incidentního (Beneš, 2014), je součástí zvídavého životního stylu, je 

rozvíjenou schopností při interakci se sociálním prostředím a jako vedlejší produkt plá-

nované činnosti či náhodných událostí. V těchto souvislostech hovoříme o učení infor-

málním. 

1.2 Formální, neformální, informální vzdělávání 

Vzdělávání člověka probíhá vědomě, ale i nevědomě. Vědomé vzdělávání by mělo 

vést k nevědomému, k návyku. Obojí je však považováno za výsledek organizovaného 

působení vzdělavatele na jedince v procesu vzdělávání. 
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Formální vzdělávání je realizováno ve vzdělávacích institucích. Jeho funkce, cíle, 

obsahy, organizační formy a způsoby hodnocení jsou definovány a legislativně vyme-

zeny. Zahrnuje získávání zpravidla na sebe navazujících stupňů vzdělávání, jejichž ab-

solvování je potvrzováno příslušným osvědčením (Palán, Langer, 2008). 

 

Cílem neformálního vzdělávání je poznání a řešení problémů účastníka pomocí 

vzdělávání (Bartoňková, 2013), napomáhá k rozvíjení, doplňování a prohlubování zna-

lostí získaných ve formálním vzdělávacím prostředí a přispívá k lepšímu společen-

skému a pracovnímu uplatnění a zapojuje také emoční oblast člověka. 

 

Získávání vědomostí, osvojování si dovedností a postojů získáváme i dalšími ná-

stroji tzv. nepřímé výchovy, tj. prostřednictvím vzděláváním informálního. Tento pro-

ces informálního vzdělávání probíhá při každodenních činnostech v prostředí rodin-

ném, pracovním při aktivitách ve volném čase. Ovlivňuje sociální zrání člověka a jeho 

schopnost samostatně řešit problémy a smysluplné a zodpovědné chování (Barták, 

2015). Na rozdíl od vzdělávání formálního a neformálního je neorganizované, nesyste-

matické a institucionálně nekoordinované (Palán, Langer, 2008) 

 

Utváření jedince a jeho osobnosti je tedy výsledkem prolínání všech působících 

vlivů pedagogicky iniciovaných a organizovaných, stejně jako účinků bezděčných, 

spontánních. Společně tak tyto vlivy formálního, neformálního a informálního vzdělá-

vání přispívají k dosahování potřebných vzdělávacích a výchovných efektů. 

1.3 Školní a další profesní vzdělávání dospělých 

V současné době neustále rostou nároky potenciálních zaměstnavatelů na dosa-

žené vzdělání. Dospělí, kteří si z různých důvodů požadovaného vzdělání nemohli do-

sáhnout v období do prvního nástupu do zaměstnání, si jej následně mohou doplnit 

v různých stupních a formách školního vzdělávání pro dospělé. Podle Bednaříkové 

(2012) je vzdělávání tzv. „druhé šance“ realizováno formou večerního, dálkového, ex-

terního, distančního nebo kombinovaného studia. Takto lze získat vysvědčení, výuční 

list či diplom úspěšným absolvováním programů odborných učilišť a vyšších odbor-

ných škol, stejně tak programů bakalářských, magisterských a doktorandských na ško-

lách vysokých a univerzitách. 

1.4 Motivace ke vzdělávání 

Vědci došli k názoru, že dospělý člověk se chce učit, chce se zdokonalovat, protože 

pociťuje rozdíl mezi tím, čím si přeje být, a tím čím v současnosti je.“ 

 

Motivy nebo spíše komplex motivů vedoucí k vybuzení procesu motivace jsou silně 

individuální. Motivy jsou nazývány motivy vnějšími. Jsou často výsledkem interakce 

s prostředím v rodině, ve škole, kdekoliv se jedinec pohybuje, kde tráví volný čas. Jsou 

výsledkem očekávání okolí a snahou tato očekávání uspokojovat. Mezi ně patří např. 
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prestiž, odměna, uznání. Naopak vnitřní motivy jsou ty ideální pro dosahování lepších 

výsledků, oceňované jako hodnotné. Jimi jsou např. zájem o věc, radost z poznání (Mu-

žík, 2005) 

 

Život mnoha odsouzených se dá charakterizovat jako život absentující konkrétní 

význam či smysl, což je právě jeden z faktorů, který svádí jedince k opakování nebo 

páchání další trestné činnosti. Pokud díky motivaci získá vězeň řádné návyky k vzdě-

lání, práci nebo koníčku, získává pak další život z jeho pohledu větší význam a snižuje 

se zájem páchat trestnou činnost v budoucnosti. 

2.  Vězeňství 

Vězeňství je považováno za důležitý faktor sociální nápravy a využívá se jako vý-

chovný prostředek již řadu tisíciletí. Podmínky života ve vězení byly mnohdy i za nepa-

trný zločin nehumánní a drasticky útrpné. Mezi tresty se řadily nenávratné, bolestivé a 

ponižují praktiky, jež měly za účel potrestání pachatele spolu s trvalým označením so-

ciálního vyloučení ze společnosti. Sociální i životní podmínky ve vězení byly většinou 

na velmi nízké úrovni, ve vězení byli odsouzení mučeni, trpěli žízní, hladem a nedostat-

kem dalších základních životních podmínek, jako hygiena, pohyb apod.  

 

Vězeňský systém, tak jak jej známe ve svém současném pojetí a definici, se začal 

formovat koncem 19. století. Účelem vězení už nebylo pouze trestat, zastrašovat a 

chránit společnost před pachateli trestné činnosti. Proces odnětí svobody má za cíl 

odsouzeného znovu zařadit do řádné společnosti, vzdělávat, reintegrovat a výchovně 

působit způsobem, který odsouzenému umožní opětovně se zapojit do společnosti a 

stát se plnoprávným občanem. (Fábry, 2000) 

 

Od 19. století se rovněž intenzivně rozvíjí mezinárodní spolupráce, jež má vliv na 

penologii i penitenciární pedagogiku. Od roku 1950 již spadá mezinárodní pojetí a for-

mování vězeňství pod Organizaci spojených národů. Roku 1948 byla přijata v OSN dů-

ležitá listina: „Všeobecná deklarace lidských práv“, která sloužila jako podklad a inspi-

race pro řadu podobných národních dokumentů. Deklarace mimo jiné stanovuje právo 

každého člověka na vzdělání, což bylo pro rozvoj, formování i financování penitenciární 

pedagogiky po celém světě klíčové. (Van Zyl Smit, Snacken, 2009) 

 

Rok 1992 byl v kontextu českého vězeňství, rokem změn – ústředním motivem byla 

především humanizace. Cílem humanizace bylo zlepšení životních podmínek odsou-

zených takovým způsobem, který odpovídal požadavkům uvedeným v Evropských vě-

zeňských pravidlech. Evropská vězeňská pravidla obsahují, kromě jiných, také doporu-

čení pro vzdělávání odsouzených. Každý odsouzený by měl mít přístup ke vzdělávacím 

programům. Je tedy nutné, aby věznice měly sestaveny vzdělávací programy pro ne-

gramotné odsouzené a pro ty, kteří nemají dokončené základní nebo odborné vzdě-

lání. Zvláštní pozornost by pak měla být věnována mladým odsouzeným a 
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odsouzeným se speciálními potřebami. Odsouzení jsou odbornými zaměstnanci věz-

nice (vychovatelé, odborní a speciální pedagogové, psychologové, sociální pracovníci) 

motivováni k účasti na programech vzdělávání a odborného výcviku. Vzdělávací pro-

gramy musí být upravené dle předpokládané délky pobytu odsouzeného ve vězení, 

jejich cílem je zvyšovat úroveň vzdělávání odsouzených. (Evropská vězeňská pravidla, 

2006). 

 

 

2.1 Trest odnětí svobody 

Moderní doba s sebou vedle požadavku celoživotního vzdělávání v průběhu celého 

života člověka, přináší také měnící se podmínky pro soužití jedinců ve společnosti. 

Mění se mezilidské vztahy, hodnoty, priority, myšlení i problémy. Doba je hektičtější. 

Dříve neakceptovatelné se stává tolerovatelným i tolerovaným. Pro mnoho lidí se ku-

mulace financí, majetku, bohatství stává hlavním motivačním životním cílem. Společ-

nost se začíná stále více diferencovat – dochází k silnému nárůstu ekonomických roz-

dílů mezi vrstvou bohatých a vrstvou chudých. Střední vrstva postupně slábne a ztrácí 

společenský a ekonomický vliv. Tyto změny vedou k nárůstu agrese, ke zvyšující se kri-

minalitě, závisti a rivalitě mezi lidmi.  

 

Jedna z možností garantované ochrany občanů před zmiňovanými, a dalšími pro-

tispolečenskými jevy, je v české populaci trest odnětí svobody, o kterém rozhoduje 

soud na základě vyřčení pravomocného rozsudku, jedná se tedy o trest určený člověku, 

který se dopustil trestného činu. Soud rozhoduje jak o délce činu, tak o umístění do 

konkrétní věznice, kde bude trest vykonán, a to dle § 56 trestního zákoníku. Umístění 

do věznice s sebou přináší omezení práv na svobodě člověka. Trest může trvat několik 

měsíců, let nebo může být na doživotí. Maximální doba trestu je v České republice 20 

let, avšak pachatel může být odsouzen i k výjimečnému trestu, který činí až 30 let nebo 

trest doživotní. Trest odnětí svobody je jedním z dvanácti trestů, které může soud ulo-

žit za zaviněné jednání fyzické osobě způsobilé věkem a příčetností, případně u mla-

distvých pachatelů i rozumovou a mravní vyspělostí. 

 

Dle zákona o výkonu trestu odnětí svobody č. 169/1999 Sb., je účelem trestu dle §1, 

odst. 2 a následné novely platné od 01. 01. 2014: „působit na odsouzené tak, aby sni-

žovali nebezpečí recidivy svého kriminálního chování a vedli po propuštění soběstačný 

život v souladu se zákonem, chránit společnost před pachateli trestných činů a zabrá-

nit jim v dalším páchání trestné činnosti.“ 

 

Diferenciace věznic či diferenciace výkonu trestu slouží potřebám zajištění účelu 

výkonu trestu odnětí svobody a toto rozdělení je definováno jako „zřizování a zavádění 

rozdílných typů věznic a forem výkonu trestu přizpůsobených potřebám resocializace 

odsouzených“ (Štěrba, 2007) 
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Vnější diferenciace zohledňuje pohlaví, věk, kriminální kariéru a zařazení vězně do 

typu věznice soudem.  

Vnitřní diferenciace je praktická, účelová diferenciace uvnitř vězeňských zařízení, 

prováděná v mezích diferenciace vnější, sledující v zájmu penitenciárního snažení se-

paraci nebo naopak soustředění odsouzených osob dle kritérií právních, podle osob-

ností vězňů, jejich chování a tzv. nebezpečnosti apod. (Sochůrek, 2007) 

 

Tato kritéria vnitřní diferenciace vyjadřuje ZVTOS, § 7, kde nařizuje, kromě izolování 

žen a infikovaných osob, oddělování odsouzených: 

▪ Mladistvých od dospělých 

▪ Za nedbalostní TČ od pachatelů úmyslných TČ 

▪ Trvale pracovně nezařaditelných 

▪ S duševními poruchami a poruchami chování 

▪ S uloženým ochranným léčením a zabezpečovací detencí 

▪ Zvlášť nebezpečných 

▪ Prvotrestaných od vícetrestaných  

2.1.1  Penologie, penitenciaristika, penitenciární pedago-

gika 

Penologie je „věda o trestu a trestání, která se zabývá účinky trestu z hlediska 

volby vhodného způsobu ovlivnění. Soustřeďuje se na postupy a způsoby zacházení 

s pachateli trestných činů s cílem zamezení jejich recidivy“ (Mařádek, 2005) Jako věda 

zkoumá penologie psychosociální a fyzickou realitu pachatele, od níž se mohou odví-

jet motivy a dispozice k páchání závažných přečinů. Zejména se zajímá o sociální zá-

zemí pachatele, dosažené vzdělání, věk, vztah k lidem, aj. (Mařádek, 2005) 

 

Popelka (2011) definuje penitenciaristiku jako „nauku o výkonu a účincích trestu 

odnětí svobody z hlediska obecných a zvláštních podmínek, především aplikovaných 

metod, forem a prostředků nápravně výchovné činnosti.“ Penitenciaristika se propo-

juje s vědní praxí oborů zabývajících se chováním a psychikou člověka, za účelem ře-

šení problémů věznění jedince a jeho cíle, tzn. nápravou. (Popelka, 2011) 

 

Penitenciární pedagogika je specifický vědní obor z oblasti pedagogiky. Jedná se o 

disciplínu, která se zabývá nejen vzděláním odsouzených trestanců, ale také dalších 

aspektů s ním spojených (specifika, motivace, cíle, uplatnění apod.). Soustřeďuje se na 

specifika výchovného působení na všechny kategorie odsouzených ve výkonu trestu. 

Využívá poznatky z obecné i speciální pedagogiky i jiných vědních disciplín, jež se 

přímo či nepřímo vztahují ke vzdělávání odsouzených. (Černíková, 2008) 
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2.2 Vzdělávání odsouzených v legislativě 

Právo na vzdělání je v České republice součástí ústavního pořádku a je zakotveno 

ve čl. 33 Listiny základních práv a svobod. Toto ustanovení zaručuje každému právo či 

dokonce povinnost v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem základní vzdělání vyko-

nat. Přiznává také právo na bezplatné základní a střední vzdělání, a podle schopností 

občana a možností společnosti také vysokoškolské vzdělání.  

 

Platná legislativa také dává možnost některým ministrům zřizovat, a také rušit, 

školy v rámci své působnosti. Zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělání, v platném znění (dále jen „školský zá-

kon“), dává také Ministerstvu spravedlnosti (dále jen „MS“), který ve své působnosti 

spravuje i oblast vězeňství, možnost zřizovat nebo rušit podle § 172 odst. 3 střední 

školy Vězeňské služby (a školská zařízení jim sloužící) a školy (a školská zařízení) pro 

osoby ve výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody. MS tuto možnost (ve prospěch 

vzdělávání odsouzených) naplnilo Nařízením ministra spravedlnosti (dále jen „NMS“) č. 

1/2007 Sb., kterým se zřizuje škola pro osoby ve výkonu vazby nebo ve výkonu odnětí 

svobody, ve znění NMS č. 2/2009. Vyhověním v Rozhodnutí Ministerstva školství, mlá-

deže a tělovýchovy č.j. 3771/07-21 ze dne 12. 02. 2007, se zápisem do rejstříku škol a 

školských zařízení dne 01.03.2007, formálně zakládá právo provozovat (poskytovat 

vzdělání a vydávat doklady o vzdělání) střední školu, jejíž činnost vykonává organi-

zační složka státu s názvem Střední odborné učiliště (dále jen „SOU“). 

 

Se změnou – NMS č. 2/2009, získala struktura SOU dnešní podobu. Ředitelství SOU 

je dislokované v Praze 4, ul. Na Veselí 51. Odloučená pracoviště – Školská vzdělávací 

střediska (dále jen „ŠVS“) jsou zřízena ve věznicích Heřmanice, Pardubice, Plzeň, Rýno-

vice, Světlá nad Sázavou, Valdice, Všehrdy, Kuřim, Stráž pod Ralskem a k 01. 09 .2020 

přibude Příbram.  

 

Podle NMS č. 1/2007 čl. 2 je SOU výchovně vzdělávacím zařízením, který poskytuje oso-

bám ve výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody 

 

Přípravu pro výkon povolání a odborných činností v učebních a studijních oborech, 

 

Doplnění základního vzdělání v kurzech pro získání základního vzdělání 

 

Doplnění nebo rozšíření kvalifikace ve vzdělávacích kurzech. 

 

Dalšími normami a ustanoveními, které souvisejí s činností SOU, jsou: 

 

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů 
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Zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění zákona č. 52/2004 Sb., kde § 4 ukládá 

věznicím v průběhu výkonu vazby povinnost obviněnému nabídnout účast na preven-

tivně výchovných, vzdělávacích, zájmových a sportovních programech. 

Zákon č.169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejí-

cích zákonů, ve znění zákona č. 52/2004 Sb., kde ustanovení § 35 odst. 2 písm. d) mo-

tivuje odsouzené k účasti na vzdělávacích aktivitách tím, že je zbavuje povinnosti hra-

dit náklady spojené s výkonem trestu po dobu zařazení do vzdělávacího nebo terape-

utického programu. 

 

Zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů, kde ust. § 2 odst. 1 písm. k) ukládá VS ČR povinnosti spojené se 

zabezpečením vzdělávání osobám ve VV a VTOS, které provádí SOU. 

 

Podmínkou pro přijetí do vzdělávacího programu je ukončené základní vzdělání, 

splnění přijímacího řízení a zdravotní způsobilost. S přijímacími kritérii souvisí kromě 

případného vstupního testu (přehled všeobecných znalostí) také umístění do této věz-

nice (vykonává-li odsouzený VTOS v jiném zařízení), souhlas ředitele věznice. 

 

 

 

2.3 Věznice v ČR 

2.3.1 Věznice Heřmanice 

Je věznice pro výkon trestu odnětí svobody odsouzených zařazených do věz-

nice s ostrahou s oddělením se středním stupněm zabezpečení, oddělením s vysokým 

stupněm zabezpečení a od dubna roku 2013 je zde zřízeno oddělení pro výkon trest-

ního opatření mladistvých odsouzených.  

 

Ve věznici je zřízen specializovaný oddíl pro výkon trestu odsouzených s men-

tální retardací v oddělení s vysokým stupněm zabezpečení, specializovaný oddíl pro 

výkon trestu odsouzených s poruchou osobnosti a chování, způsobenou užíváním al-

koholu a patologickým hráčstvím v oddělení s vysokým stupněm zabezpečení. Ve věz-

nici je rovněž zřízena bezdrogová zóna se standardním zacházením a výstupní oddíly. 

Celková kapacita věznice je stanovena na 682 míst.  

(www.vscr.cz/veznice-hermanice/o-nas/zakladni-informace) 

 

ŠVS Heřmanice nabízí studijní obor Elektrotechnické a strojně montážní práce, 

kurzy Elektrotechnik, zámečník, FIE (standard),  
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2.3.2 Věznice Pardubice 

Je věznice pro výkon trestu odnětí svobody odsouzených s ostrahou s odděle-

ním se středním a vysokým stupněm zabezpečení. Ve věznici jsou zřízeny specializo-

vané oddíly pro výkon trestu odsouzených trvale pracovně nezařaditelných ve střed-

ním a vysokém stupni zabezpečení. Ve věznici je zvláštní oddělení pro výkon trestního 

opatření odnětí svobody mladistvých.  

(www.vscr.cz/veznice-pardubice/o-nas/zakladni-informace) 

 

ŠVS Pardubice nabízí studijní obory Šití prádla, a Práce ve stravování 

Učební 
obory 

Dvouletý - tříletý 
UO 

Kód Název Ročník Třída 
Přijato 
celkem 

Aktuální 
stav 

E tříletý (3-2) 
26-51-
E/01 

Elektrotechnické a strojně montážní 
práce 

druhý 1E2 21 21 

E tříletý (3-2) 
26-51-
E/01 

Elektrotechnické a strojně montážní 
práce 

třetí 1E3 18 15 

Kurzy 
Oblast                             (od-
borné, jazykové, počítačové, 

všeobecné) 
Název Třída 

Přijato 
celkem 

Aktuální 
stav 

A S 

A S Odborné Elektrotechnik X1Et 12 12 

N N Všeobecné FIE (standard) X1F2 11 7 

N N Odborné Zámečník X1Zm 22 11 

Učební 
obory 

Dvouletý - tří-
letý UO 

Kód Název Ročník Třída 
Přijato 

cel-
kem 

Aktu-
ální 
stav 

E dvouletý   
65-51-
E/02 

Práce ve stravování první 2J1 24 21 

E dvouletý   
65-51-
E/02 

Práce ve stravování druhý 2J2A 20 15 

E dvouletý   
65-51-
E/02 

Práce ve stravování druhý 2J2B 20 16 

Kurzy 
Oblast                             

(odborné, jazykové, počí-
tačové, všeobecné) 

Název Třída 
Přijato 

cel-
kem 

Aktu-
ální 
stav A S 

N N Všeobecné FIE (standard) X2F2 37 19 

N N Počítačové Základy PC X2ZP 20 10 

N N Odborné Keramik X2Ke 15 10 

N N Odborné Malíř - natěrač X2MN 19 11 

N N Všeobecné Včelař X2Vc 19 11 

N N Jazykové Anglický jazyk X2AJ 26 13 

http://www.vscr.cz/veznice-pardubice/o-nas/zakladni-informace
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2.3.3 Věznice Plzeň 

Věznice je profilována jako věznice s ostrahou. Jsou zde zřízena oddělení s os-

trahou se středním stupněm zabezpečení, oddělení s ostrahou s vysokým stupněm 

zabezpečení, oddíl specializovaný pro výkon trestu odsouzených s poruchou osob-

nosti a chování způsobenou užíváním návykových látek, oddělení se zvýšenou ostra-

hou a oddíl specializovaný pro výkon trestu odsouzených trvale pracovně nezařaditel-

ných. 

 

Posláním specializovaného oddílu je omezovat a snižovat nebezpečnost a 

pravděpodobnost recidivy u rizikových pachatelů trestné činnosti vykonávajících trest 

odnětí svobody a přispívat k ochraně společnosti po jejich návratu do občanského ži-

vota. Cílem skupinového specializovaného zacházení ve specializovaném oddílu je po-

sílení sebenáhledu a změna rizikových postojů, hodnot, vzorců myšlení a chování od-

souzených směrem k sociálně žádoucím formám. 

 

Z důvodu zajištění výkonu vazby u obviněných mužů a žen, včetně mladistvých 

pro Krajský soud Plzeň a okresní soudy Domažlice, Klatovy, Plzeň-město, Plzeň-sever, 

Plzeň-jih, Rokycany a Tachov je ve Věznici Plzeň zřízeno zvláštní oddělení pro výkon 

vazby. Kapacita věznice je v současné době 1061 odsouzených a 143 obviněných. 

(www.vscr.cz/veznice-plzen/o-nas/zakladni-informace) 

 

ŠVS Plzeň nabízí studijní obory Strojírenské práce a 3D tisk 

 

 

Učební 
obory 

Dvouletý - tříletý 
UO 

Kód Název Ročník Třída 
Přijato 
celkem 

Aktu-
ální 
stav 

E tříletý (3-2) 23-51-E/01 Strojírenské práce druhý 3SP2 29 18 

E tříletý (3-2) 23-51-E/01 Strojírenské práce třetí 3S3A 22 18 

E tříletý (3-2) 23-51-E/01 Strojírenské práce třetí 3S3B 23 19 

Kurzy 
Oblast                             (od-
borné, jazykové, počítačové, 

všeobecné) 
Název Třída 

Přijato 
celkem 

Aktu-
ální 
stav A S 

A S Odborné Elektrotechnik X3ET 13 11 

N N Všeobecné FIE (standard) X3F1 7 6 

N N Všeobecné Doplnění základního vzdělání X3ZV 24 24 

N N Jazykové Český jazyk pro cizince X3ČC 10 10 

N N Odborné Praktické dovednosti X3PD 20 11 

N N Jazykové Německý jazyk X3NJ 10 10 

N N Odborné 3D tisk X3DT 10 8 

http://www.vscr.cz/veznice-plzen/o-nas/zakladni-informace
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2.3.4 Věznice Rýnovice 

Je věznice s ostrahou s vysokým a středním stupněm zabezpečení. Z důvodu 

potřeby oddělit odlišné typy odsouzených je ve věznici zřízen Oddíl pro mladé a prvo-

vězněné odsouzené, studující, Oddíl bezdrogové zóny, Výstupní oddíl, Oddíl pro od-

souzené s poruchou duševní a poruchou chování, Oddíl se zesíleným technickým za-

bezpečením a Oddíl ochranné léčby protitoxikomanické a protialkoholní. Kapacita věz-

nice je 592 odsouzených.  

(www.vscr.cz/veznice-rynovice/o-nas/zakladni-informace) 

 

ŠVS Rýnovice nabízí studijní obor Obráběč kovů 

Učební 
obory 

Dvouletý - tří-
letý UO 

Kód Název 
Roč-
ník 

Třída 

Při-
jato 
cel-
kem 

Aktu-
ální 
stav 

H tříletý (3-2) 
23-56-
H/01 

Obráběč kovů druhý 4K2A 27 21 

H tříletý (3-2) 
23-56-
H/03 

Obráběč kovů druhý 4K2B 29 19 

H tříletý (3-2) 
23-56-
H/05 

Obráběč kovů třetí 4K3A 23 12 

H tříletý (3-2) 
23-56-
H/07 

Obráběč kovů třetí 4K3B 22 23 

Kurzy 
Oblast                             

(odborné, jazykové, počí-
tačové, všeobecné) 

Název Třída 

Při-
jato 
cel-
kem 

Aktu-
ální 
stav A S 

N N všeobecné FIE (standard) X4F1 56 40 

N N všeobecné FIE (standard) X4F2 10 7 

N N odborné Knihař X4Kn 7 6 

 

 

2.3.5 Věznice Světlá nad Sázavou 

Je věznice zařazené do kategorie věznic s ostrahou. Trest zde vykonávají od-

souzené ženy v odděleních s ostrahou s nízkým, středním i vysokým stupněm zabez-

pečení a v oddělení se zvýšenou ostrahou. Dále je zřízeno oddělení pro výkon trestního 

opatření odnětí svobody pro odsouzené ženy a oddělení pro výkon vazby matek ne-

zletilých dětí do jednoho roku dítěte. 

 

Kromě toho věznice zajišťuje výkon trestu odnětí svobody specifickým skupi-

nám odsouzených, které vyžadují zvláštní přístup. Jedná se o dva specializované od-

díly, kdy první je určen pro výkon trestu matek nezletilých dětí v oddělení s ostrahou 

s nízkým, středním i vysokým stupněm zabezpečení a druhý pro výkon trestu trvale 

http://www.vscr.cz/veznice-rynovice/o-nas/zakladni-informace
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pracovně nezařaditelných odsouzených žen v oddělení s ostrahou s nízkým, středním 

i vysokým stupněm zabezpečení a v oddělení se zvýšenou ostrahou.  

(www.vscr.cz/veznice-svetla-nad-sazavou/o-nas/zakladni-informace) 

 

ŠVS Světlá nad Sázavou nabízí studijní obory Šití prádla a Provozní služby 

 

 

2.3.6 Věznice Valdice 

Od 01. 10. 2017 je věznice profilována jako věznice se zvýšenou ostrahou, kam 

jsou umísťování odsouzení do typu zvýšená ostraha, ostraha se středním a vysokým 

stupněm zabezpečení. Do Valdic jsou umisťováni odsouzení muži s delšími tresty, re-

cidivisté a jinak nebezpeční odsouzení. Součástí věznice bylo po dobu 10 let i zvláštní 

oddělení pro výkon vazby. Toto oddělení bylo dnem 01. 03. 2001 zrušeno a okamžitě 

byla zahájena přestavba tak, aby zde mohl být vykonáván trest odnětí svobody u od-

souzených k doživotnímu trestu a dalších odsouzených, u nichž je diagnostikována po-

třeba zvýšené detence. Včetně tohoto oddělení se 48 místy má věznice kapacitu 1100 

míst. Pro odsouzené je dále zřízen nástupní oddíl, výstupní oddíl, kam jsou odsouzení 

zařazováni před propuštěním, krizový oddíl, specializovaný oddíl pro odsouzené s po-

ruchou osobnosti a specializovaný oddíl pro odsouzené zařazené do zvýšené ostrahy 

s poruchou osobnosti a chování, způsobenou požíváním psychotropních látek. 

(www.vscr.cz/veznice-valdice/o-nas/zakladni-informace) 

Učební 
obory 

Dvouletý - tříletý 
UO 

Kód Název Ročník Třída 
Přijato 
celkem 

Aktuální 
stav 

E dvouletý   
69-54-
E/01 

Provozní služby první 5U1 22 13 

E dvouletý   
69-54-
E/01 

Provozní služby druhý 5PR2 16 15 

E dvouletý   
31-59-
E/02 

Šití prádla první 5P1 18 16 

Kurzy 
Oblast                             (od-
borné, jazykové, počítačové, 

všeobecné) 
Název Třída 

Přijato 
celkem 

Aktuální 
stav 

A S 

N N Všeobecné FIE (standard) X5F1 38 29 

N N Jazykové Český jazyk pro cizince X5Čc 15 12 

N N Počítačové Základy PC X5ZP 28 24 

N N Odborné Keramik X5Ke 16 12 

A N Všeobecné Doplnění základního vzdělání X5ZV 35 21 

N N Všeobecné FIE (standard) X5F2 46 36 

N N Všeobecné FIE (basic) X5FB 16 10 

http://www.vscr.cz/veznice-valdice/o-nas/zakladni-informace
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ŠVS Valdice nabízí studijní obory Obráběč kovů a 3D tisk 

 

 

 

 

2.3.7 Věznice Všehrdy – Drahonice 

Je profilována jako věznice pro mladistvé odsouzené muže. Od 01. 10. 2017 zde 

kromě mladistvých odsouzených vykonávají trest odnětí svobody dospělí odsouzení 

muži ve věznici s ostrahou v odděleních s nízkým, středním a vysokým stupněm za-

bezpečení. Kapacita věznice činí 589 míst. Pro mladistvé odsouzené je vyhrazeno 61 

míst. V oddělení pro výkon trestního opatření odnětí svobody je zřízen oddíl speciali-

zovaný pro výkon trestního opatření odnětí svobody odsouzených s poruchami dušev-

ními a poruchami chování s individuálním zacházením.  

 

Ve věznici s ostrahou se středním stupněm zabezpečení je zřízen oddíl specia-

lizovaný pro výkon trestu odsouzených s poruchou osobnosti a chování způsobenou 

užívání návykových látek. Kapacita specializovaného oddělení je 31 míst. 

(www.vscr.cz/veznice-vsehrdy/o-nas/zakladni-informace) 

 

Učební 
obory 

Dvouletý - tříletý 
UO 

Kód Název Ročník Třída 
Přijato 
celkem 

Aktuální 
stav 

H tříletý (3-2) 23-56-H/01 Obráběč kovů druhý 6K2A 24 23 

H tříletý (3-2) 23-56-H/01 Obráběč kovů druhý 6K3B 26 22 

H tříletý (3-2) 23-56-H/01 Obráběč kovů třetí 6K3 20 19 

Kurzy 
Oblast (odborné, jazykové, počíta-

čové, všeobecné) 
Název Třída 

Přijato 
celkem 

Aktuální 
stav 

A S 

N N všeobecné FIE (standard) X6F1 16 14 

N N všeobecné FIE (standard) X6F2 8 8 

N N počítačové 
CNC obrábění, 3D tisk a robo-
tika 

X6CD 12 12 

N N Odborné Knihař X6Kn 12 12 

N N Odborné Malíř-natěrač X6MN 12 12 

A N Odborné Svářeč X6Sv 24 12 

http://www.vscr.cz/veznice-vsehrdy/o-nas/zakladni-informace
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ŠVS Všehrdy nabízí studijní obory Práce ve stravování, Dřevařská výroba a Elek-

trotechnické a strojně montážní práce 

 

 

 

2.3.8 Věznice Kuřim – Znojmo 

Je určena pro výkon trestu odnětí svobody odsouzených mužů starších 18 let, 

kteří byli soudem zařazeni k výkonu trestu do věznice s ostrahou ve středním a vyso-

kém stupni zabezpečení. Součástí vysokého stupně zabezpečení je i oddělení pro vý-

kon trestu mladých dospělých, specializovaná oddělení pro výkon ochranného léčení 

sexuologického a pro výkon trestu odsouzených s poruchou osobnosti a chování. Ka-

pacita věznice je 506 odsouzených.  

(https://www.vscr.cz/veznice-kurim/o-nas/zakladni-informace/) 

 

 

 

ŠVS Kuřim nabízí studijní obor Práce ve stravování 

Učební 
obory 

Dvouletý - tří-
letý UO 

Kód Název 
Roč-
ník 

Třída 
Přijato cel-

kem 
Aktuální 

stav 

E tříletý 
(3-
2) 

33-57-
E/01 

Dřevařská výroba druhý 7D2 26 17 

E tříletý 
(3-
2) 

33-57-
E/01 

Dřevařská výroba třetí 7D3 10 8 

E dvouletý   
65-51-
E/02 

Práce ve stravování první 7J1 26 18 

E dvouletý   
65-51-
E/02 

Práce ve stravování druhý 7J2 18 11 

E tříletý 
(3-
2) 

26-51-
E/01 

Elektrotechnické a strojně mon-
tážní práce 

třetí 7E3 11 8 

Kurzy 
Oblast                             

(odborné, jazykové, počí-
tačové, všeobecné) 

Název Třída 
Přijato cel-

kem 
Aktuální 

stav 
A S 

A S Odborné Zámečník X7Zm 15 10 

N N Odborné Zedník X7Ze 28 17 

N N Všeobecné Celoživotní vzdělávání (Drahonice) X7CV 12 12 

N N Všeobecné FIE (standard) X7F2 16 11 

N N Odborné Malíř-natěrač X7MN 31 10 

N N Odborné Zahradník (Drahonice) X7ZA 12 12 

https://www.vscr.cz/veznice-kurim/o-nas/zakladni-informace/
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2.3.9 Věznice Stráž pod Ralskem 

Její historie se datuje od roku 1973. Objekty věznice od té doby prošly celou 

řadou změn a rekonstrukcí. Od roku 1994 až do roku 2001 se zde využívalo i zvláštní 

oddělení pro výkon vazby. Nynější věznice je profilována jako věznice s ostrahou. 

V rámci věznice je zřízeno oddělení s vysokým stupněm zabezpečení a oddělení se 

středním stupněm zabezpečení. Kapacita věznice je 655 míst pro odsouzené muže.  

(https://www.vscr.cz/veznice-straz-pod-ralskem/o-nas/zakladni-informace/) 

 

ŠVS Stráž pod Ralskem nabízí studijní obory Soustružník a 3D tisk 

Učební 
obory 

Dvouletý - tříletý 
UO 

Kód Název Ročník Třída 
Přijato 
celkem 

Aktuální 
stav 

H tříletý (3-2) 
23-56-
H/01 

Obráběč kovů druhý 9K2 25 24 

H tříletý (3-2) 
23-56-
H/01 

Obráběč kovů třetí 9K3 21 17 

Kurzy 
Oblast                             (od-
borné, jazykové, počítačové, 

všeobecné) 
Název Třída 

Přijato 
celkem 

Aktuální 
stav 

A S 

N N Všeobecné FIE (standard) X9F2 19 15 

A S Odborné Zámečník X9Zm 12 12 

A S Odborné Strojírenský technik projektant X9ST 13 8 

N N Všeobecné FIE (standard) X9F3 14 13 

Učební 
obory 

Dvouletý - tříletý 
UO 

Kód Název Ročník Třída 
Přijato 
celkem 

Aktu-
ální 
stav 

E dvouletý   
65-51-
E/02 

Práce ve stravování první 8J1 25 20 

E dvouletý   
65-51-
E/02 

Práce ve stravování druhý 8J2 17 15 

Kurzy 
Oblast                             (od-
borné, jazykové, počítačové, 

všeobecné) 
Název Třída 

Přijato 
celkem 

Aktu-
ální 
stav A S 

A S Odborné Příprava teplých pokrmů (Znojmo) X8TP 24 24 

N N Odborné Výpomoc při obsluze hostů X8OH 13 11 

N N Všeobecné FIE basic X8FB 8 8 

N N Všeobecné FIE (standard) X8F2 29 23 

N N Všeobecné Celoživotní vzdělávání X8CV 28 22 

https://www.vscr.cz/veznice-straz-pod-ralskem/o-nas/zakladni-informace/
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2.3.10 Věznice Příbram 

Věznice je profilována jako věznice s ostrahou s nízkým, středním a vysokým 

stupněm zabezpečení. Od září roku 2020 je ve věznici zřízen specializovaný oddíl pro 

odsouzené s poruchou osobnosti a chování, způsobenou užíváním psychotropních lá-

tek. ŠVS Příbram bude zřízena k 01. 09. 2020 

2.4 Všeobecné a profesní vzdělávání 

Vzdělávání ve věznicích lze rozdělit na všeobecné a profesní. Všeobecné vzdělá-

vání představuje základní gramotnost a všeobecný přehled v podobě čtení, psaní, pro-

vádění základních matematických operací a znalostí spojených se studiem základní 

školy. S problémem analfabetismu a absence základního školního vzdělání se věznice 

snaží vypořádat pomocí pořádání speciálních kurzů, kde vychovatelé a pedagogové 

učí odsouzené písemně komunikovat se svou rodinou, známými, obhájci, soudy či 

úřady. Do všeobecného vzdělání se v rámci vězeňství řadí též výuka cizích jazyků a 

češtiny pro cizince, besedy upozorňující na negativní účinky drog nebo kriminální ak-

tivity. (Kozoň, 2006) 

 

Druhou formou vzdělávání ve vězení je podle Hály (2006) profesní vzdělávání. Po-

kud odsouzený nemá dostatek vzdělání a praxe k uplatnění na trhu práce, pravděpo-

dobnost jeho recidivy se zvyšuje, jelikož sám logicky nevidí jiné východisko obživy, než 

je trestná činnost (krádeže, loupeže). V učilištích se vězni dělí do dvou skupin. První je 

skupina s řádně ukončeným základním vzděláním, která následuje běžné výukové os-

novy. Druhá je určena pro vězně, jež ukončili základní školu před dokončením 9. třídy 

a pro absolventy zvláštních škol, pro něž jsou speciálně upravené osnovy. 

 

2.5 Motivace 

Motivace ke vzdělávání je zvláštní pohnutkou, jež aktivizuje člověka k získávání a 

osvojení si vzdělávání, dovedností a návyků. Škála základních motivů ovlivňující vzdě-

lávaní dospělých je poměrně ustálená a souvisí vedle kompenzace chybějícího vzdě-

lání např. s potřebou rozvoje znalostí, dovedností a postojů, s potřebou naplnit očeká-

vání zaměstnavatele či rodiny, sociální potřebou a potřebou učit se, a také jako únik 

z nudy (Langer, 2016). U poloviny odsouzených lze podle dříve uváděných statistik také 

konstatovat, že motivy ke vzdělávání postrádají. Je to dáno podle Beneše (2014) níz-

kým socioekonomickým statusem a také nízkým dosaženým vzděláním.  

 

Odsouzené je tedy potřebné více než ostatní konzumenty vzdělávání podporovat 

v jejich studijních ambicích. Motivačním faktorem může být také skutečnost, že z do-

kumentu potvrzujícího absolutorium ve vzdělávacím programu není patrné, že po-

chází z výkonu trestu. Motivací pro odsouzené ke studiu můžou být také další benefity 
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– stipendium, přídavky stravy, možnost zúčastnit se sportovních aktivit a zrušení po-

vinnosti platit náhradu výkonu trestu po dobu studia. 

3. Feuersteinovo instrumentální oboha-

cování 

Profesor Reuven Feuerstein je autorem této teorie a patří mezi nejvýraznější kritiky 

tradičních forem testování inteligence. Nejčastěji je citován jako jeden z nejuznáva-

nějších současných tvůrců pedagogicko-psychologických forem a metod pro nápravu 

a rozvoj kognitivních funkcí, strategií učení a dovedností myslet. Jeho dílo ovlivnilo a 

stále inspiruje pedagogy i psychology na celém světě. (tamtéž) 

 

Instrumentální obohacování představuje jeden z nejpropracovanějších a nejzají-

mavějších počinů pedagogické psychologie druhé poloviny dvacátého století. Je vyu-

žíván pedagogy, psychology, i rodiči na celém světě. Instrumentální obohacování je 

program na rozvoj a stimulaci kognitivních funkcí. Hlavními hodnotami tohoto pro-

gramu jsou široká uplatnitelnost, a především silná teoretická zakotvenost. (Málková, 

2008) 

 

Začátky teoretických východisek Instrumentálního obohacování začaly v období 

druhé světové války. Feuerstein byl v průběhu války vězněn v rumunském transitním 

táboře v Transylvánii. Ten měl sloužit jako přestupní stanice do koncentračních táborů 

v Německu. V tomto táboře sestavil vlastní výukový plán a ujal se role učitele. Na konci 

druhé světové války patřil se aktivně zapojoval do tvorby nového státu Izrael. Doznává, 

že tyto zážitky jej přivedly k úvahám o schopnosti člověka adaptovat se, hledat a vy-

tvářet si podmínky pro život. Připisuje jim však také nesporný vliv na pozdější formulaci 

teorie strukturální modifikovatelnosti. (Feuerstein in Burgess 2000, s. 5, in Májová 2011) 

 

Instrumentální obohacování vznikalo v 50. – 70. letech 20. století. Vzniklo jako vý-

sledek Feuersteinova dlouholetého profesního působení. V 60. letech 20. století založil 

výzkumný institut Hadassh – WIZO – Canada Research Institute (HWCRI), „jehož cílem 

bylo zpracovávat poznatky s využití Feuersteinových myšlenkových závěrů, rozvíjet di-

daktické materiály, které z nich vycházely, a zkoumat jejich efektivitu v různých vzdě-

lávacích kontextech.“ (Málková, 2009).  

 

V 70. letech 20. století zveřejnil výsledky studie, které uvádějí pozitivní vliv instru-

mentálního obohacování na školní úspěšnost adolescentů zapříčiněné komplikova-

ným socioekonomickým a kulturním zázemím. V 80. a 90. letech se dostala Feuerstei-

nova metoda instrumentálního obohacování mezi ostatní odborníky, kteří ji rozšířili i 

do mnoha dalších oblastí. V roce 1993 vzniklo v Izraeli Mezinárodní středisko pro 
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zvyšování učební kapacity International Center for Enhancement of Learning Potential 

(ICELP).  

Toto středisko má dnes tři významné oblasti zájmu:  

1) vytváří nástroje, metody a výukové systémy pro podporu rozvoje myšlení, učení 

kognitivních funkcí a intelektu. 

2) realizuje výzkum v oblasti evaluace těchto nástrojů, metod a systémů,  

3) provozuje rozsáhlou školící, lektorskou a publikační činnost. (Málková, 2008) 

 

Pro pochopení Feuersteinova instrumentálního obohacování je zapotřebí se se-

známit mimo jiné s obsahem pojmu strukturní kognitivní modifikovatelnost a zkuše-

nost zprostředkovaného učení. Pojmy strukturní a kognitivní se vážou k rozvoji či ná-

pravě stávající struktury poznávacích funkcí člověka a pojem modifikovatelnost zna-

mená Feuersteinem potvrzené a ověřené přesvědčení, že struktura poznávacích funkcí 

člověka a formy jeho myšlení jsou měnné. 

 

 Teorie strukturní kognitivní modifikovatelnosti je základ instrumentálního oboha-

cování. Věnuje se vývoji a systematické podpoře rozvoje kognitivních funkcí, respek-

tive intelektu člověka. „Modifikovatelnost je vlastnost lidského intelektu, která se ne-

objevuje automaticky, ale vzniká ve vazbě na specifické formy interakce dítěte a osob 

v jeho okolí.“ (Málková, 2008) 

3.1 Cíle instrumentálního obohacování 

Má dva základní cíle – obohacení a rozšíření souboru kognitivních strategií jedinců, 

které vede k efektivnějšímu učení a řešení problémů. Vede k nápravě deficitních ko-

gnitivních funkcí a rozvoji strategií u jedinců s opožděnými nebo narušenými výkony. 

Pro intaktní jedince může být používán jako obohacující program a jako nápravný pro-

gram pro jedince se speciálními vzdělávacími potřebami. Jeho smyslem je změnit cel-

kovou kognitivní strukturu jedince změnou pasivního a závislého kognitivního stylu ve 

způsob aktivní, autonomní a nezávislý. Nezaměřuje se na jednotlivé dovednosti, ale 

zaměřuje se na proces učení. Takto široce formulované cíle jsou dále specifikovány 

v šesti cílech konkrétních (Feuerstein a kol. 1980, in Májová 2011) 

3.1.1 Náprava deficitů kognitivních funkcí 

Původně byl Feuersteinův program pro kulturně handicapované jedince a jeho 

záměrem bylo napravovat jejich deficitní kognitivní funkce, zjištěné pomoci dynamic-

kých diagnostických postupů. Dnes se však instrumentální obohacování využívá i u 

běžné populace, a to, bez využití dynamické diagnostiky. V tomto případě je proto 

přesnější hovořit spíše o všestranném rozvoji těchto funkci, než přímo o jejich nápravě. 
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3.1.2  Tvorba mentálních prezentací pojmů, rozšiřování 

slovní zásoby, vybavování strategiemi a objasňování 

vztahů nezbytných pro řešení úkolů v programu 

Tento cíl bere v úvahu obsahovou dimenzi instrumentů, které jsou záměrně vy-

stavěny jako tzv. „content-free“, tzn. nejsou vázané na konkrétní obor lidského po-

znání. K jejich řešení však dítě potřebuje ovládat určitý pojmový aparát, myšlenkové 

postupy atd.. Feuerstein zde upřesňuje, že cílem není učit dítě pojmy a strategie samy 

o sobě, ale pomocí nich předávat prerekvizity myšlení a učení. 

3.1.3 Prostřednictvím formování učebních návyků podněco-

vat vnitřní motivaci k poznávání, subjektivně prožívanou 

jako potřebu poznávat a učit se 

Motivace je bezesporu jednou z prvních podmínek úspěchu při práci s jakým-

koli programem. Instrumentální obohacování by teoreticky mělo napomáhat k formo-

vání adekvátních učebních návyků a prostřednictvím nich i k podněcování vnitřní po-

třeby poznání. Feuerstein říká, že potřeba učit se, která je původně dána vnějšími okol-

nostmi, by se měla proměnit ve vnitřní touhu po poznání, aby dítě nepřistupovalo 

k učení, protože musí, ale protože chce a vidí, že je to pro jeho život ve škole i mimo ni 

užitečné (Feuerstein a kol., 1980).  

 

Tento cíl závisí na osobnosti lektora více než jiné. Instrumentální obohacování 

je obvykle sice charakterem svých úkolů pro děti poutavé, dosáhnout shora formulo-

vaného cíle, je však pedagogickým ideálem a v praxi nesmírně obtížným úkolem. 

3.1.4 Prostřednictvím konfrontace s úspěchy a neúspěchy 

při řešení úkolů v programu podněcovat schopnost sebe-

reflexe a vhledu do vlastních myšlenkových postupů 

U tohoto cíle upozorňuje Feuerstein také na důležitou roli skupiny, a nejen roli 

učitele. Díky vrstevníkům ve třídě se dítě učí porovnávat své způsoby uvažování a po-

stupy s jinými. Úlohou učitele je vést děti k sebepozorování, k zamyšlení se nad otáz-

kami typu „Co?, Proč?, Jak?“ 

3.1.5 Podněcovat zájem o další úkoly v instrumentálním 

obohacování 

Feuerstein varuje, že při aktivitách s Instrumentálním obohacováním hrozí ne-

bezpečí, že dítě bude považovat plnění jednotlivých úkolů za hru. Hovoří o tom, že i 

přes zábavný charakter některých úkolů (např. kreslené scénky v instrumentu Ilustrace, 
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ale i mnohé další), není tento program navrhnut jako nástroj na hru. Naplňovat uve-

dený cíl znamená motivovat dítě k tomu, aby si vždy bylo vědomo, že při práci s tímto 

programem jde o poznávání vlastního myšlení a cílené učení a aby s instrumentálním 

obohacováním pracovalo rádo. 

3.1.6 Přetvářet pasivní přístup k získávání poznatků na pří-

stup aktivní 

Usilovat o splnění tohoto cíle znamená bojovat s pasivitou. Snahou je, aby dítě 

dokázalo informace, kterých se mu dostává využívat, měnit je, propojovat je, tvořit 

nové informace atd. Prakticky se jedná o probouzení motivace k všestranným indivi-

duálním mentálním aktivitám (rozvoj kritického myšlení, tvůrčí činnosti, metakognitiv-

ních dovedností apod.). 

3.2 Strukturní kognitivní modifikovatelnost 

Teorie kognitivní strukturní modifikovatelnosti je základním teoretickým východis-

kem Instrumentálního obohacování. Jedná se o vnitřně strukturovaný a terminologicky 

náročný systém. Teorie se věnuje otázkám vývoje a systematické podpory rozvoje ko-

gnitivních funkcí. Tato teorie usiluje, na rozdíl od jiných periodizujících teorií vývoje, o 

hledání a popis mechanismů, které se podílejí na utváření a strukturaci forem myšlení 

a intelektu, a které zajišťují v průběhu vývoje člověka optimální fungování a rozvoj in-

telektu. Pojem strukturní nás odkazuje k proměnám poznávacích struktur ve smyslu 

navození jiných funkčních modalit. Jde o kvalitativní přetvoření poznávacího systému 

jedince, jenž se děje v důsledku rozvíjení funkcí. (Májová, 2011).  

 

Kognitivní – označuje víru Feuersteina v důležitost kognitivního (poznávacího) vý-

voje. Podle Feuersteina není důležité chování, ale to, co je za ním. Modifikovatelnost 

vyjadřuje Feuersteinovo hluboké přesvědčení, že struktura kognitivních funkcí kaž-

dého jedince a formy jeho myšlení jsou přizpůsobitelné. Modifikovatelnost je vlastnost 

lidského intelektu, která se neobjevuje automaticky, ale vzniká ve vazbě na specifické 

formy interakce dítěte a osob v jeho okolí. (Málková, 2008) 

 

Strukturní kognitivní modifikovatelnost stojí na třech pilířích: 

• Oblast osobních přesvědčení o potencialitě člověka neustále se rozvíjet 

• Oblast významu kulturní transmise pro rozvoj poznávacích funkcí 

• Oblast operacionalizace myšlenkového procesu a deficitů kognitivních 

funkcí 

Ve Feuersteinově díle tvoří základní pilíř pojem kognitivní modifikovatelnost, 

bazální úroveň. Pohybujeme se zde v rovině pojmů jako tendence učit se, modifikova-

telnost, potencialita, autoplasticita. Všechny tyto pojmy vyjadřují postoj Feuersteina 

k dětem a dospělým, kterým jejich životní podmínky nebo fyzická výbava komplikují 
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školní vzdělání nebo uplatnění a začlenění ve společnosti. Víra v modifikovatelnost 

člověka a jeho potencialitu či nastavení neustále se učit a rozvíjet se otevírá možnost 

porozumět do hloubky i oblastem ostatním. (Málková, 2008) 

 

„Věříme, že člověk je měnitelný. Že přesvědčení není vědecký pojem, jsme svo-

bodně připustili. Pokud někdo věří nebo nevěří, je to jeho přání, ale nevychází to z dat 

a důkazů ostatních věcí, které vědci uznávají. Proč jsme použili principu, kterému vě-

říme? Náš důvod je velmi důležitý: přesvědčení je zevšeobecněnou potřebou, byla tu 

drtivá potřeba. (…) Můj systém potřeb mi přikazoval, abych nevyhledával omezení, ale 

věřil, že člověk může být změněn. A dokázat to, bylo aktem přesvědčení. (…) Uvěřili 

jsme v něco, co nebylo všemi akceptováno (a dodnes o tom mnozí pochybují) – že 

člověk může být modifikován bez ohledu na svůj věk. (…) Mluvíme o lidské modifikova-

telnosti jako o něčem, co samo o sobě může mít vliv v každém věku. Neexistují kritická 

období, jak si minulí i současní vědci mysleli a myslí. (…) Vyhledávání empirických dů-

kazů pro lidskou činnost se stalo zásadním zdrojem naší práce pro vytváření budou-

cích hypotéz, pro sledování toho, co nám umožňuje popsat prvky kognitivních funkcí 

(…) a jaký způsob modifikovatelnosti je potřebný, aby podpořil a rozvinul vyšší úrovně 

dovednosti.“ (Feuerstein 2006, in Málková, 2008) 

 

Jednu z nejvýznamnějších prvků teorie strukturní kognitivní modifikovatelnosti 

tvoří zkušenost zprostředkovaného učení. Mediací se rozumí formy interakce dítěte a 

dospělých v jeho okolí pro formování modifikovatelné struktury kognitivních funkcí. 

Feuerstein spojuje kvalitu zprostředkujících interakcí v určité kultuře či společenství 

s přítomností kulturní transmise. Pojem zkušenost zprostředkovaného učení je ve 

Feuersteinově díle klíčovým výkladovým pojmem pro osvětlení a odlišení fenoménů 

kulturního handicapu a kulturní odlišnosti. (Málková, 2008) 

 

Kulturně odlišný jedinec je ve Feuersteinově pojetí osoba, která se ocitá v prostředí 

nové kultury (kulturu zde musíme chápat v nejširším slova smyslu), může zde v rámci 

svého fungování vykazovat určité nedostatky v oblasti kognitivních funkcí, ale předpo-

kládá se, že je zvládne poměrně rychle překonat a na nové prostředí se přizpůsobit, 

neboť umí těžit ze zkušeností i z učení. Tento jedinec, měl ve svém původním kultur-

ním zázemí dostatek zážitků zprostředkovaného učení (Feuerstein a kol. 1999, in Má-

jová citace).  

 

Oproti tomu ten, komu se zkušenosti zprostředkovaného učení v dostatečné míře 

nikdy nedostalo je kulturně handicapovaný jedinec. Tito lidé jsou konfrontování se svě-

tem v modu „tady a teď“, bez schopnosti používat mentální nástroje přenosu zkuše-

ností z jednoho prostředí či situace do jiných podmínek (in Kozulin1998). Příčinu vidí 

v narušení procesu mediace, kdy rodiče nebo jiní blízcí, mu výše popsané zprostřed-

kující zážitky související s kulturní identitou adekvátním způsobem neposkytovali. 

V důsledku toho jeho kognitivní systém postrádá kapacitu těžit jak z každodenních, tak 
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i formalizovaných forem učení či zkušeností a není nastavený k adaptaci v různých 

kontextech. (Májová, 2011) 

 

Další oblast strukturní kognitivní modifikovatelnosti tvoří pojmy kognitivní mapa a 

deficity kognitivních funkcí. Feuersteinův zájem o kulturní a sociální aspekty vývoje ko-

gnitivních funkcí sleduje od počátku otázky pedagogických implikací poznatků o me-

chanismech utváření struktury poznávacích funkcí člověka. (Málková, 2008) Feuerstein 

zastává názor, že pokud chceme vytvořit nástroj na rozvoj myšlení, musíme nejprve 

strukturovat, popsat, hodnotit poznávací procesy, to znamená odhalit oblasti, ve kte-

rých je struktura intelektu daného člověka oslabená či nefunkční. Klíčovým pojmem je 

kognitivní mapa. 

3.3 Kognitivní mapa 

Důležitý způsob, jak vytvářet představu mezi úkoly, jejich charakteristickými rysy a 

řešením těchto úkolů tak, jak k nim přistupuji jednotliví řešitelé je kognitivní mapa. 

Tento koncepční model je nástrojem, který umožňuje zjistit specifický problém oblasti 

a vyvolat změny v odpovídající dimenzi. Kognitivní mapa popisuje mentální činnosti 

v termínech sedmi parametrů, které nám dovolují analyzovat a objasnit výkony sub-

jektu.  

 

Kognitivní mapa představuje hypotetický model, který: (Málková, 2008) 

• umožňuje analýzu, kategorizaci a popis procesu myšlení a výkonů člo-

věka 

• umožňuje odlišovat kvalitativně rozdílné fáze, obsahy a operace pro-

cesů, které užívá lidské myšlení 

• tvoří výchozí model pro strukturaci didaktických materiálů  

• tvoří základ pro strukturaci obsahu, tzn. pro tvorbu odlišných úrovní slo-

žitosti a náročnosti obsahu tohoto programu 

3.3.1 Parametry kognitivní mapy: 

Obsah: 

Aby v plnění úkolu klient uspěl, musí pro něj obsah zadání být srozumitelný a 

současně přiměřeně neznámý. Aktivitu řešitele nemobilizují velmi známé nebo nesro-

zumitelné obsahy. 

 

 

Operace: 

Operace můžeme chápat jako zvnitřněný, organizovaný soubor mentálních čin-

ností. V analýze mentálních úkonů je třeba definovat přesnou povahu implicitní ope-

race. Operace mohou být v rozsahu od jednoduchého porovnávání a identifikace 
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objektů až po složitější činnosti, jako je třídění, sériování, logické násobení a podobně. 

Kromě toho mohou operace být použity na stávající informace, nebo mohou samy o 

sobě vyžadovat vytvoření nových údajů, které nejsou bezprostředně obsaženy v sou-

časném informačním repertoáru jednotlivce, stejně jako v případě deduktivního (pou-

žívající sylogismy) či obdobného uvažování. 

3.4 Deficity kognitivních funkcí v pojetí R. 

Feuersteina 

Výsledkem nedostatečné zkušenosti zprostředkovaného učení jsou popisované 

deficitní kognitivní funkce. Prostředky pro porozumění tomu, proč jedinci v určitých ko-

gnitivních situacích selhávají poskytují deficitní funkce. 

 

Školní neúspěchy jsou často mylně připisovány nedostatečným vědomostem 

nebo nízkému intelektu. Program Instrumentálního obohacování má tedy za úkol 

opravit a přestavět tyto funkce tak, aby jedinec tyto situace dokázal lépe zvládat a byl 

úspěšný. Často přehlíženým faktem je skutečnost, že deficit nemusí být na operační 

úrovni nebo konkrétním obsahu myšlenkového procesu. Problém je v dílčích funkcích, 

na nichž závisí úspěšnost v kognitivním úkolu. 

 

Zdroje informací týkající se deficitů kognitivních funkcí pramení z životních osudů 

kulturně deprivovaných dětí, nashromážděných testováním metodou LPAD (dyna-

mické testování potenciálu učení). LPAD má za úkol hlubší probádání struktury kogni-

tivních funkcí. Pomáhá nahlédnout do vztahu mezi dílčími kognitivními funkcemi, tes-

tovaným žákem a jeho výsledky. 

 

Autoři netvrdí, že výčet deficitních funkcí je konečný nebo kompletní. Popis dílčích 

funkcí naopak vyžaduje doplnění a zpřesnění. V této kapitole jsou popsány alespoň 

základní vlastnosti kulturně deprivovaných jedinců. 

 

Deficitní funkce nejsou nutně považovány za část myšlenkového procesu, která 

zcela chybí, spíše jsou koncipované jako prvky, které jsou oslabené a zranitelné. Ně-

které vlastnosti u jedince mohou chybět, zatímco jiné se mohou objevit. Velkou roli 

hraje také fakt, že jedinci tyto prvky mohou mít zastoupeny v dobré míře, chybí jim 

však schopnost nakládat s nimi efektivně a ekonomicky. 

 

Autoři dělí mentální akt na tři základní fáze: vstup, výstup a zpracování. Deficitní 

kognitivní funkce jsou pak prezentovány jako nedostatečnost právě v těchto kategori-

ích na fázi vstupu, výstupu a zpracování, dále ještě přidávají afektivně motivační faktor. 

 

Autoři dále uvádějí výčet deficitních funkcí a jejich rozdělení podle jednotlivých kate-

gorií: 
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3.4.1 Deficitní kognitivní funkce na úrovni vstupu 

a) Nezřetelné a povrchní vnímání informací 

b) Impulsivita, neplánované a nesystematické chování v situacích vyžadujících 

úsudek a zkoumání okolní reality 

c) Nedostatečné nebo omezené verbální nástroje a pojmy, které ovlivňují rozlišo-

vání, členění a verbální schopnosti 

d) Nedostatečná nebo chybějící schopnost prostorové orientace se zahrnutím ab-

sence stabilního referenčního systému pro uchopení prostoru 

e) Nedostatečná nebo deficitní schopnost zachování konstantních charakteristik 

(tvaru, velikosti, počtu, orientace) 

f) Nedostatečná nebo deficitní potřeba preciznosti a pečlivosti 

g) Nedostatečné nebo deficitní používání dvou zdrojů informací zároveň 

3.4.2 Deficitní kognitivní funkce na úrovni zpracování 

a) Nedostatky ve vnímání přítomnosti aktuálního problému a následně i ve schop-

nosti problém definovat 

b) Neschopnost vybírat relevantní klíče oproti irelevantním klíčům k definování 

problému 

c) Nedostatečné nebo deficitní spontánní srovnávací chování 

d) Omezená kapacita mentálního pole (představuje omezený počet jednotek, 

které mohou být simultánně zpracovány, anebo se kterými může jedinec simul-

tánně manipulovat) 

e) Nedostatečné nebo deficitní sumativní chování (neschopnost utváření závěru) 

f) Deficity v projekci virtuálních vztahů (nedostatečnost v představivosti) 

g) Nedostatečná potřeba vyhledávat nebo vytvářet přesvědčivé, logické důkazy 

h) Nedostatečná interiorizace 

i) Nedostatečné plánování chování 

j) Epizodické uchopení reality (věci jsou vnímány izolovaně a odděleně jako zku-

šenosti daného okamžiku, bez propojení se zkušenostmi v minulosti či součas-

nosti) 

k) Nedostatečná strategie pro testování hypotéz 

l) Nedostatečné hypotetické a deduktivní myšlení 

3.4.3 Nedostatečnost určitých kognitivních kategorií z dů-

vodu absence jejich označení ve slovníku jedince nebo 

z důvodu obtíží na úrovni vyjadřování těchto označení.  

Deficitní kognitivní funkce na úrovni výstupu 

a) Impulsivita ve fázi odpovědi, která ovlivňuje charakter komunikace s okolím 

b) Egocentrické komunikační modality (egocentrická komunikace neumožňuje dí-

těti vnímat partnera v komunikaci jako odlišného od něho samého) 
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c) Konstrukce odpovědí na bázi pokus – omyl 

d) „Zablokování“ bloky v komunikaci (typicky následuje řešení pomocí pokus - 

omyl postupů) 

e) Deficity ve vizuálním přenosu 

f) Nedostatek nebo poškození potřeby precizností a adekvátnosti v komunikaci 

odpovědí na problémové situace či úkoly 

3.4.4 Deficitní kognitivní funkce na úrovni afektivně-moti-

vačních faktorů 

Nejčastěji se týká negativních postojů k učení, k neznámým situacím a sebepojetí. 

Je třeba brát v úvahu, že jednotlivé fáze se vzájemně ovlivňují, jsou vždy propojené 

a nelze je proto vnímat odděleně. Mezi fázemi existují spletité vztahy, mohou se i pře-

krývat. Elaborace (zpracování) má v kognitivním procesu hlavní pozici. V každodenním 

životě hraje důležitější roli než vstup a výstup. Pokud má jedinec dobrou úroveň právě 

této fáze, může se mu podařit obejít nedostatečnosti ve zbývajících fázích. Nefunkční 

nebo problematické chování na úrovni vstupu nebo výstupu často zabraňuje nebo 

komplikuje odhalení skutečné kvality či kapacity elaboračních procesů jedince. 

(Feuerstein R. and kol., 1980) 

 

3.5 Zkušenost zprostředkovaného učení 

Zkušenost zprostředkovaného učení (dále jen „MLE“, Mediated Learning Experi-

ence) je název pro edukační intervenci, která vytváří a rozvíjí strukturální kognitivní mo-

difikovatelnost (dále jen „SCM“, Structural Cognitive Modification). Z pohledu skupiny je 

možné chápat tento typ intervence jako předávání kultury. V užším slova smyslu, tedy 

z pohledu jednotlivce, je tato metoda popsána jako typ učení, při kterém druhý člověk, 

zprostředkovatel, aktivně vstupuje mezi podněty prostředí a dítě (i dospělého), s cílem 

vytvářet trvalé změny v jeho myšlení. Od ostatních typů edukačních situací se MLE liší. 

I vysoce kvalitní formální edukace, která je pro jednotlivce s vysokou SCM zdrojem vel-

kého obohacení, charakteristiky MLE mít nemusí. MLE můžeme od jiných typů edukační 

činnosti odlišit na základě tři kritérií, které MLE musí vždy splňovat: 

3.5.1 Intencionalita a vzájemnost 

Toto kritérium je pro MLE klíčové. Zprostředkovatel musí mít jasnou intenci chtít 

vstoupit mezi dítě (dospělého) a podněty zprostředkujícím působením. Zprostředko-

vatel vybírá podněty, přizpůsobuje jejich pořadí, intenzitu, modalitu atd. ve stálé inter-

akci s dítětem (i dospělým) tak, aby jej motivoval k jejich zpracování cíleným směrem. 

Dává přitom dostatečný prostor pro iniciativu a aktivitu jednotlivce. Sleduje jej při práci 

a dává pozor na to, zda impulsy skutečně vnímá a jestli s nimi pracuje správným způ-

sobem, potvrzuje správná řešení a vede jej ke společnému vyjádření. Tímto vytváří 
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zprostředkovatel atmosféru úzké spolupráce a vzájemnosti. Je velmi důležité, aby 

zprostředkovatel dovedl jedince až k vyřešení úkolu. 

3.5.2 Transcendence 

Jedná se o tzv. přemostění. Je to cílená snaha zprostředkovatele překročit úzký 

rámec situace. Zásah zprostředkovatele má vést k tomu, aby dítě vědomě rozšířilo 

dané řešení na analogické příklady. Kritérium transcendence se však neomezuje pouze 

na obdobné příklady řešení úkolu, ale má hlubší význam. Zprostředkovatel uvádí jed-

notlivce do širšího historického a kulturního rámce, to je velmi důležitým momentem 

rozvoje SCM. 

3.5.3 Zprostředkování smyslu 

V posledním základním kritériu jde o emoční náboj, kterým zprostředkovatel 

zprostředkování uskutečňuje. Dítě (dospělý) přejímá významnost předávané infor-

mace a ztotožňuje se s ní. Učení doprovázené intenzivním emočním zabarvením, je 

obvykle velmi účinné. Emoční složka je z hlediska SCM důležitým energickým momen-

tem, který uvádí do pohybu celý kognitivní proces. 

 

 

 

 

Ostatní parametry jsou také velmi významné, ale jejich výběr nemusí být napříč 

různými podobami zprostředkujících interakcí vyčerpávající. Mezi další kritéria patří: 

 

a) Zprostředkování ovládání chování – jedná se o pomoc při vytváření žákovy au-

toregulace chování, nezávislosti na vnější kontrole, práce bez impulzivity a bu-

dování pocitu důležitosti vlastního procesu práce. 

b) Zprostředkování vnímání kompetence – vytváření podmínek, které rozvíjejí 

zručnost, schopnosti a další dovednosti a ve kterých bude žák schopný zvlád-

nout dané úkoly. Pomoc s budováním kladného pohledu na sebe samého. 

c) Zprostředkování sdílení – učí a prohlubuje spolupráci. Má silnou emoční stránku 

d) Zprostředkování hledání, stanovení a dosahování cílů – uvědomění si, že nejed-

náme náhodně, ale svým chováním sledujeme určitý záměr a cíl. 

e) Zprostředkování přijímání výzev, novosti a komplexnosti – vycházet vstříc no-

vým, náročným a neobvyklým situacím a podnětům. 

f) Zprostředkování vědomí schopnosti se měnit – víra v možnost změny jako pro-

jevu lidství. 

g) Zprostředkování pocitu sounáležitosti – základem je vnímání sebe samého ve 

vztahu k druhým lidem. Pocit, že člověk někam patří. 

h) Zprostředkování hledání pozitivní alternativy – přesvědčení, že je něco možné, 

přináší aktivity a události, kdy možné přeměňují v reálné. 

 



 

32 

 

3.6 Práce s instrumenty 

FIE (Feuerstein´s Instrumental Enrichment) je program, který je užíván po celém 

světě jako pracovní nástroj pro rozvoj kognitivních schopností u dětí i dospělých. FIE 

program se úspěšně používá jako: 

• Programy pro děti se specifickými potřebami 

• Obohacující programy pro podprůměrné, průměrné i nadané děti 

• Kognitivní rehabilitace u lidí po zranění mozku a psychiatrických pacientů 

• Podpůrné programy pro zlepšení učení pro imigranty a kulturní minority 

• Profesionální programy v průmyslovém, vojenském a obchodním sektoru 

(Feuerstein, 1980) 

 

Instrumentální obohacování sestává z více než 500 stránek cvičení „tužka a papír“, 

rozdělených do dvaceti instrumentů. Každý instrument je zaměřen na specifický ko-

gnitivní deficit. Feuerstein (1980) doporučuje, aby frekvence byla 3-5 hodin týdně po 

dobu dvou let.  Je možné pracovat s jednotlivci i s celými skupinami. Skupinové použití 

metody má velkou výhodu ve sdílení postupů práce, názorů na řešení úkolů i vytváření 

aplikací v běžném životě. 

 

Mottem celého programu je věta „Nechte mě chvilku, já si to rozmyslím“, která od-

kazuje na snahu překonávat impulsivitu při řešení problémových situací a také zdůraz-

ňuje význam individuální časové potřeby každého člověka při řešení náročných úkolů. 

(Málková, 2008) 

FIE v současné době zahrnuje dvě řady instrumentů: 

• 1) řadu standardní, která je určena pro děti od osmi let po dospělé, která 

obsahuje 14 instrumentů a  

• 2) řadu základní, která je určena pro děti od tří let, děti s výraznými obtí-

žemi a seniory, která obsahuje 12 instrumentů. 

 

FIE standardní řada instrumentů: Instrumenty „Uspořádání bodů“ spolu s „Po-

rovnáváním“, „Orientací v prostoru I.“ A „Analytickým vnímáním“ patří k základním in-

strumentům standardní řady (FIE-I). Instrument je tvořený výhradně obrazovým a 

schematickým materiálem, neobsahuje žádné slovní zadání nebo instrukce. Je zamě-

řený na základní kognitivní funkce (Málková, 2009). 

 

Další část standardní řady instrumentů se označuje jako FIE II. Instrument „In-

strukce“ je postaven na slovním zadání úkolů, úkolem je porozumět 34 slovním in-

strukcím a jejich grafickým znázorněním, nebo podle grafického znázornění co 

nejpřesněji sestavit instrukci, oboje pomocí geometrických tvarů. V Instrumentu „Ilu-

strace“ se žáci učí analyzovat absurdní situace, které jsou znázorněné vtipnými kres-

bami, připomínající kreslené vtipy. Za úkol je jednotlivé situace popsat, zmapovat 
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změny mezi jednotlivými situacemi, nalézt absurditu či vtip situace, při tom se učí po-

užívat pojmy jako účel, příčina, prostředky, následek. Instrument „Kategorizace“ nava-

zuje na dovednosti, osvojené v Instrumentu „Porovnávání“. Podle zadaných kritérií se 

učí žáci kategorizovat objekty, sami tato kritéria stanovovat a různým způsobem zná-

zorňovat výsledek třídění. „Orientace v prostoru II.“ navazuje na Instrument „Orientace 

v prostoru I.“, rozšiřuje představy o prostoru o nové pojmy, pracuje se souřadnicemi, 

se základními i doplňkovými světovými stranami, rozvíjí schopnost vnímat a popisovat 

jeden objekt z různých úhlů. Instrument „Rodinné vztahy“ učí žáky poznávat různé 

druhy vztahů v základní i širší rodině, ve 36 lekcích nabízí příležitosti k analýze i popisu 

rodinných vztahů např. i užíváním genealogické mapy (Leeber, 2006, Málková, 2009). 

 

Poslední část standardní řady se označuje jako FIE III. Instrument „Sylogismy“ je 

nejrozsáhlejší ze všech instrumentů a obsahuje 60 lekcí. Navazuje na Instrument „Ka-

tegorizace“. Učí chápat logické vztahy mezi množinami a jejich vlastnostmi. Instru-

ment „Početní (Číselné) řady“ obsahuje úkoly, připomínající klasické příklady na dopl-

ňování nebo vytváření číselných řad. Žáci se v číselných řadách, jejichž čísla nemají na 

první pohled nic společného, učí hledat vztahy a pravidla a tím se učí i příčinným vzta-

hům mezi událostmi v životě (Leeber, 2006, Málková, 2009). „Tranzitní vztahy“ (nebo 

„Přechodné vztahy“) učí žáky principům pro vyvozování závěrů a nových vztahů z již 

existujících vztahů – např. “stejný jako“, „větší nebo menší než“ apod. Jako přechodné 

vztahy označujeme vztahy, pokud je můžeme převést do jiného, zatím neznámého 

vztahu. Tyto vztahy se často uplatňují, když potřebujeme vyvodit závěry o tom, co je a 

co není možné, v situacích, kdy potřebujeme zvážit, zda nám dané informace k vyvo-

zení závěrů stačí, nebo zda nám chybí nějaká informace. „Vztahy v čase“ („Časové 

vztahy“) učí žáky vnímat pojmy rychlosti a času, poznat nástroje pro měření času, členit 

čas, rozvíjí schopnosti registrovat, promýšlet a uspořádávat časové poměry a souvis-

losti. „Vzory ze šablon“ („Sestavování obrazových šablon“) je nejnáročnější částí celého 

programu, obsahuje kognitivně náročná cvičení, při kterých žáci zhodnotí postupy, 

strategie a dovednosti osvojené při práci s předchozími instrumenty. Žáci mají rozluš-

tit složité vzorce různých tvarů a barev a rozložit jejich strukturu na základní stavební 

díly (Leeber, 2006, Málková, 2009). 

Cílem řady FIE základní řada instrumentů je pomoci „žákovi získat přístup k vše-

obecným znalostem, které nemusí být dostupné v jeho prostředí, popř. s nimi žák ne-

přišel dostatečně do styku, a které umožňují jednak rozvoj mentálních operací a jed-

nak rozvoj pojmových, logických a praktických stránek učení, jako je zaměření pozor-

nosti, sestavování, sledování, uspořádání, klasifikace, rozlišování informací, vytváření 

závěrů atd.“ (Feuerstein, R., Feuerstein, R.S., Falik, L., Rand, Y, 2014). Instrument „Uspo-

řádání bodů – základní“ je jednodušší variantou a připravuje žáky na Instrument stan-

dardní řady. Jako podněty jsou rovněž použity geometrické tvary, úkoly jsou postupně 

náročnější a složitější od jednoduchých čar přes čáry, vytvářející úhly k uzavřeným spe-

cifickým tvarům. „Orientace v prostoru – základní“ je přípravou pro stejnojmenný in-

strument standardní řady. Klade důraz na slovní zásobu ve vztahu k prostorové orien-

taci. Úkoly jsou představovány na obrazcích, znázorňujících známé, postupně však 
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složitější scény a žáci určují postavení v prostoru pomocí slovníku: vpravo/vlevo, na-

hoře/dole, nad/pod, uvnitř/venku atd. Instrument „Od jednotky ke skupině“ poskytuje 

žákům pojmy jednotky, skupiny jednotek, počty jednotek v každé skupině. Skupiny 

mohou být sčítány, násobeny, odčítány a děleny, aby byl zjištěn celkový počet jedno-

tek, skupin i jednotek ve skupinách. Postupně jsou úkoly složitější a přináší různé 36 

předměty, barvy, tvary a prostorové konfigurace (Feuerstein, R., Feuerstein, R.S., Falik, 

L., Rand, Y., 2014). Instrument „Rozpoznání emocí“ učí žáky určit emocionální výrazy 

v obličeji lidí různého pohlaví, věku a etnického původu pomocí pozorování a kognitiv-

ních procesů. Na „Rozpoznávání emocí“ navazuje Instrument „Od empatie k činnosti“, 

kdy žáci vybírají ze čtyř obrázků podle přiměřenosti znázorněných emocí, v tomto pří-

padě nejvhodnější reakci na znázorněnou situaci. Dále navazuje Instrument „Přemýš-

lejte, abyste uměli zabránit násilí“. „Hlavním cílem instrumentu je umožnit žákovi před-

vídat dopad různých možných odlišných reakcí na konfliktní situaci a posoudit, které 

chování je odpovídající na emocionální, náročnou a konfliktní situaci je nejvhodnější“ 

(Feuerstein, R., Feuerstein, R.S., Falik, L., Rand, Y., 2014). „Porovnej a odhal absurdity“ má 

dvě části A a B. Každý pracovní list znázorňuje absurdní situace, skládající se ze dvou 

částí a vedou žáky k vyhledávání absurdit, úvaze o tom, jak mohla situace vzniknout i 

navrhnout úpravy tak, aby byla nerovnováha či absurdita odstraněna. Jsou stanovena 

kritéria porovnávání obou částí, v úrovni A je to tvar, velikost, množství, směr atd., 

v úrovni B váhy, věku, funkce nebo užití (Feuerstein, R., Feuerstein, R.S., Falik, L., Rand, Y., 

2014). Existuje i „Porovnej a odhal absurdity – druhý stupeň“. Instrument „Naučte se 

klást otázky, porozumíte tomu, co čtete“ je zaměřena na porozumění textu a jedním 

z hlavních cílů je naučit se, že věty, které slyšíme nebo čteme, jsou zdrojem informací. 

Pozornost je stimulována tak, že pracovní listy žáky vyzývají klást otázky a tvořit věty 

podle příběhu, znázorněného na několika obrázcích, postupně se obměňuje, na co se 

otázky a věty zaměřují a zvyšuje se náročnost. V Instrumentu „Zaměření pozornosti na 

tři zdroje učení“ žák zkoumá vlastnosti tvarů (trojúhelníků, čtverců, kruhů, mnohoúhel-

níků, částí nepravidelných tvarů). Zlepšují a podporují modalitu grafickou a vedou 

k systematické percepční činnosti, postupují krok za krokem, při využívání vizuálního 

zdroje pro rozpoznání předmětů, které jsou vnímány taktilním způsobem (Feuerstein, 

R., Feuerstein, R.S., Falik, L., Rand, Y., 2014).  

3.6.1 Práce s Instrumenty 

Zejména v počátcích práce s programem FIE, jsou využívány jednotlivé Instru-

menty. Ve speciálních lekcích mimo rámec běžné výuky. Bývají nazývány jako předmě-

tově nespecifické, protože úkoly, které obsahují, nevycházejí ze znalostí nebo obsahů 

určitého školního předmětu nebo oblasti lidské činnosti. „„Úkoly v jednotlivých pracov-

ních sešitech jsou tedy záměrně voleny tak, aby více než „co se dělá“ zdůrazňovaly „jak 

se co dělá““ (Feuerstein a kol, 1980): více než na konkrétní znalosti se zaměřují na určité 

dovednosti a kompetence (Málková, 2009). Postupně s narůstající zkušeností učitele i 

žáků s programem se může práce s Instrumenty stát součástí běžné výuky (Málková, 

2009). 
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Volba instrumentů, ze kterých lektor sestaví vlastní intervenční program pro své 

žáky, závisí na aktuální struktuře kognitivních funkcí, míře deficitních kognitivních 

funkcí a výukových potřebách žáků.   

 

Instrumentální obohacování se doporučuje dětem od 8 let, limit pro horní hra-

nici neexistuje. Pro děti mladší 8 let existuje verze označovaná jako Instrumental En-

richment Basic. Program nevyžaduje žádné speciální dovednosti, v počátcích práce 

s programem je třeba pouze alespoň minimální úroveň vizuomotorické koordinace. 

 

3.7 Začátek FIE v ČR 

V České republice se stala průkopníkem Věra Pokorná, která získala lektorské 

zkoušky v ICELP (Mezinárodní Feuersteinův Institut) a následně založila v roce 2000 

v Praze při PedF autorizované výcvikové centrum, které vzdělává lektory instrumentál-

ního obohacování. Docentka Pokorná také přeložila pracovní sešity „Instrumenty“ do 

českého jazyka. (Centrum kognitivní edukace (online)). 

Dělení instrumentů standardní řady: 

FIE I 

• Uspořádání bodů 

• Orientace v prostoru I 

• Porovnávání 

• Analytické vnímání 

• Ilustrace 

• Kategorizace 

FIE II 

• Početní řady 

• Rodinné vztahy 

• Vztahy v čase 

• Instrukce 

FIE III 

• Orientace v prostoru II 

• Tranzitní relace 

• Sylogismy 

• Vzory ze šablon 

Užití metody FIE v rámci Vězeňské služby České republiky je možné rozdělit do 

dvou kategorii. První kategorie – kurz probíhá mimo učiliště VS ČR, a FIE na středním 

odborném učilišti Vězeňské služby České republiky. Kurz FIE na SOU, je možné rozdělit 

do dvou kurzů, a to kurz FIE standard a kurz FIE basic.  Cílem výzkumu je zjištění, vyu-

žitím dotazníkového šetření, zda a jakým způsobem je metoda FIE nápomocná žákům 

SOU v učení v oborech nebo certifikovaných kurzech, a zda je vhodnější nejprve projít 
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kurzem a následně studium na SOU či je prospěšnější v souběhu studia již navštěvovat 

kurz FIE. 

 

4. SHRNUTÍ TEORETICKÉ ČÁSTI 

Smyslem této části bylo uvést čtenáře do problematiky vývoje vzdělávání v českém 

vězeňství z pohledu historického i současného, problematiky stávajícího vzdělávání 

odsouzených ve VTOS a jejich dalších možností se zaměřením na využití moderních 

metod výuky z pohledu využití rozvoje kognitivních funkcí - FIE (Feuersteinovo Instru-

mentální Obohacování). 

  

V souvislosti s tím byly vypracovány dotazníky zaměřené na odhalení postoje od-

souzených k přínosům spojeným se vzděláváním s použitím FIE – výsledky jsou pak 

zpracovány ve shrnutí praktické části. Je možné konstatovat, že v současné době je 

nutné motivovat vězně k dalšímu vzdělávání, ať už z pohledu neutěšeného stavu vzdě-

lanosti odsouzených (většina odsouzených jsou převážně lidé s nízkým vzděláním, ne-

kvalifikovaní), či také z pohledu neutěšených statistických údajů, poukazujících na fakt, 

že recidiva je zhoršována i nepříznivým sociálním prostředím, do kterého se po pro-

puštění z VTOS, odsouzení velmi často vracejí. Vlastní zájem odsouzených se vzdělávat 

a doplnit si (rozšířit si) vzdělání je pak klíčovým faktorem pro úspěšnou resocializaci ve 

výkonu trestu odnětí svobody.  

 

Potenciál pro smysluplné širší využití FIE (Feuersteinovo Instrumentální Obohaco-

vání) v rámci vzdělávání odsouzených v českých věznicích lze zajisté nalézt.  
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5. Empirická část 

5.1 Vzdělání odsouzených 

V teoretické části bakalářské práce jsem objasnil vzdělávání, vězeňské prostředí ve 

věznicích ČR a vzdělávání v něm, metodu FIE. 

 

V empirické části budu prezentovat výsledky dotazníkového šetření. Ke splnění to-

hoto šetření byli vyzváni ke spolupráci odsouzení zařazeni do kurzu FIE ve vybraných 

věznicích ČR. 

5.2 Cíle, výzkumné otázky, hypotézy 

Cílem výzkumného šetření bylo zjistit, jestli je absolvování kurzu FIE pro účastníky 

přínosné a v jakých oblastech spatřují přínos. Pro tento účel jsem si vytyčil následující 

hypotézy: 

 

Výzkumné otázky: 

Myslíte si, že Vám bude kurz FIE prospěšný v dalším nebo právě probíhajícím studiu? 

Jaký přínos mělo pro Vás navštěvování kurzu FIE? 

Myslíte si, že pro vzdělávání ve VTOS je lepší nejprve absolvovat kurz FIE?   

Zvažujete / přemýšlíte o Vašem dalším vzdělávání po ukončení VTOS? 

 

Na základě výše uvedených výzkumných otázek jsem si vytyčil následné hypotézy: 

H1: Pro většinu absolventů kurzu FIE to bude mít přínos pro další studium.  

H2: Většina absolventů kurzu FIE cítí zlepšení svých schopností (dovedností).  

H3: Většina absolventů bude chtít využít znalostí (dovedností) nabytých v kurzu FIE pro 

další vzdělávání mimo VTOS.  

H4: Většina respondentů zařazených v programu FIE je ve VTOS poprvé. 

H5: Většina respondentů bude mít pouze základní vzdělání. 
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Tabulka 1: Jakého jste pohlaví? 

První část dotazníku byla zaměřená na pohlaví respondentů anonymního do-

tazníku, kterého se zúčastnilo celkem 174 osob ve VTOS, z toho 133 mužů a 41 žen.  

Tabulka 2: Jaký je Váš věk? 

 

 muž Žena 

do 20 let 13 2 

20-35 let 43 24 

35-45 let 61 13 

45-55 let 9 2 

nad 55 let 7 0 
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Z výše uvedených dat vyplývá, že největší zastoupení mají muži v rozmezí 35-

45 let a to 61 respondentů (46 %), dále v rozmezí 20-35 let 43 respondentů (32 %), do 

20 let je to 13 respondentů (10 %), 45-55 let 9 respondentů (7 %) a nejmenší zastoupení 

je nad 55 let a to jen 7 respondentů (5 %). U žen je to 20-35 let 24 respondentek (58 %), 

35-45 let je to 13 respondentek (32 %), shodně jsou na tom skupiny do 20 let a 45-55 

let tam jsou pouze 2 respondentky (5 %). Ve skupině nad 55 let není žádná respon-

dentka. 

K ověření hypotézy H1 „Pro většinu absolventů kurzu FIE to bude mít přínos pro 

další studium.“ byly v dotazníku respondentům položeny pod čísly 5, 6, 19 otázky: Mys-

líte si, že Vám bude kurz FIE prospěšný v dalším nebo právě probíhajícím studiu? Zva-

žujete / přemýšlíte o Vašem dalším vzdělávání v době současného VTOS? Myslíte si, že 

pro vzdělávání ve VTOS je lepší nejprve absolvovat kurz FIE?   

Tabulka 3: Myslíte si, že Vám bude kurz FIE prospěšný v dalším nebo právě probíhajícím  

studiu? 

 

 muž žena 

Ano 91 24 

spíše ano 27 10 

Ne 8 2 

nevím 7 5 

 

69 % mužů a 59 % žen odpovědělo, že jim kurz FIE bude prospěšný. 20 % mužů 

a 24 % žen odpovědělo spíše ano. 6 % mužů a 5 % žen odpovědělo, že jim kurz FIE 

prospěšný nebude a 5 % mužů a 12 % žen si nebylo jistých. 
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Tabulka 4: Zvažujete / přemýšlíte o Vašem dalším vzdělávání v době současného  

      VTOS? 

 

 muž žena 

ano 97 24 

spíše 

ano 24 15 

ne 5 0 

nevím 7 2 

 

 

Naprostá většina respondentů, by se ráda dále vzdělávala v době současného 

VTOS. Ano odpovědělo 73 % mužů a 58 % žen. Spíše ano odpovědělo 18 % mužů a 37 

% žen. O dalším vzdělání neuvažuje pouze 4 % a jisto si není 5 % mužů a 5 % žen. 
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Tabulka 5: Myslíte si, že pro vzdělávání ve VTOS je lepší nejprve absolvovat kurz FIE?   

 

 muž žena 

ano 68 26 

spíše 

ano 47 6 

ne 2 1 

nevím 16 8 

 

 

51 % mužů a 63 % žen si myslí, že je lepší, před začátkem dalšího vzdělávání, 

nejprve absolvovat kurz FIE. 35 % mužů a 15 % žen odpovědělo spíše ano. 2 % mužů i 

žen si myslí, že není lepší absolvovat nejprve kurz FIE, před začátkem dalšího vzdělá-

vání a 12 % mužů a 20 % žen odpovědělo, že neví. 

Hypotéza H1 byla potvrzena u mužů i žen ve všech třech otázkách. 

 

K ověření hypotézy H2 „Většina absolventů kurzu FIE cítí zlepšení svých schop-

ností (dovedností)“ byla v dotazníku respondentům položena pod číslem 8 otázka: 

Jaký přínos mělo pro Vás navštěvování kurzu FIE? 
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Tabulka 6: Jaký přínos mělo pro Vás navštěvování kurzu FIE? 

 

 muž žena 

větší soustředěnost 29 4 

orientace v prostoru 27 15 

zklidnění 9 2 

snížení agrese 14 1 

rozšíření slovní zásoby 16 4 

zvýšení motivace k učení 7 1 

zvýšení sebekontroly 28 1 

zlepšení preciznosti 3 13 

 

Všichni respondenti uvedli, že cítí zlepšení svých schopností (dovedností). 22 % 

mužů a 10 % žen uvedlo, že se více soustředí. 20 % mužů a 37 % žen má lepší orientaci 

v prostoru. 7 % mužů a 5 % žen uvedlo, že u nich došlo ke zklidnění. U 11 % mužů a 2 

% žen se snížila agrese. K rozšíření slovní zásoby došlo u 12 % mužů a 10 % žen. U 5 % 

mužů a 2 % žen došlo ke zvýšení motivace k učení. Ke zvýšení sebekontroly došlo u 21 

% mužů a 2 % žen. Ke zlepšení preciznosti došlo u 2 % mužů a 32 % žen.  

 

 

Hypotéza H2 byla potvrzena u mužů i žen, jelikož všichni napsali, že navštěvo-

vání kurzu FIE, pro ně bylo přínosem. 
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K ověření hypotézy H3 „Většina absolventů bude chtít využít znalostí (doved-

ností) nabytých v kurzu FIE pro další vzdělávání mimo VTOS“ byly v dotazníku respon-

dentům položeny pod čísly  

7,22 otázky: Zvažujete / přemýšlíte Vašem dalším vzdělávání po ukončení 

VTOS?, Myslíte si, že dokážete získané znalosti (dovednosti) použít po VTOS? 

Tabulka 7: Zvažujete / přemýšlíte o Vašem dalším vzdělávání po ukončení VTOS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 muž žena 

ano 31 8 

spíše ano 67 24 

ne 17 1 

nevím 18 8 

 

25 % mužů a 19 % žen odpovědělo, že by po ukončení VTOS chtělo pokračovat 

ve vzdělávání. 50 % mužů a 59 % žen odpovědělo spíše ano. 13 % mužů a 2 % žen se 

po ukončení VTOS vzdělávat nebude a 14 % mužů a 20 % žen si není jisto. 
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Tabulka 8: Myslíte si, že dokážete získané znalosti (dovednosti) použít po VTOS? 

 

 muž žena 

ano 33 15 

spíše 

ano 95 23 

ne 3 1 

nevím 2 2 

 

25 % mužů a 37 % žen si myslí, že získané znalosti (dovednosti) dokážou využít 

i po skončení VTOS. 71 % mužů a 56 % žen odpovědělo, že spíše ano. 2 % mužů i žen si 

myslí, že získané znalosti (dovednosti) po skončení VTOS nepoužije. 2 % mužů a 5 % 

žen odpovědělo, že neví.  

 

Hypotéza H3 byla potvrzena u mužů i žen, jelikož většina respondentů bude 

chtít využít znalosti (dovednosti) nabytých v kurzu FIE pro další vzdělávání i po skon-

čení VTOS. 

 

 

Využití dovedností z FIE po VTOS

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ano spíše ano ne nevím

muž

žena



 

46 

 

K ověření hypotézy H4 „Většina respondentů zařazených v programu FIE je ve 

VTOS poprvé“ byla v dotazníku respondentům položena pod číslem 3 otázka: Po koli-

káté jste ve VTOS? 

 

 

Tabulka 9: Po kolikáté jste ve VTOS? 

 

 muž žena 

Poprvé 53 25 

2x 29 10 

3x 19 4 

4x 21 1 

5x 7 1 

5-10x 3 0 

více než 

10x 1 0 

 

Poprvé ve VTOS je 40 % mužů a 61 % žen. Po druhé je ve VTOS 22 % mužů a 24 

% žen.  14 % mužů a 10 % žen je ve VTOS po třetí. Po čtvrté je ve VTOS 16 % mužů a 3 

% žen. Pětkrát je ve VTOS 5 % mužů a 2 % žen. V rozmezí 5 – 10x a jeden muž je ve 

VTOS víc jak 10 x. Lze konstatovat, že s rostoucím počtem vykonaných trestů odnětí 

svobody klesá počet odsouzených zařazených v programu FIE.  

Z tohoto důvodu byla hypotéza H4 potvrzena jak u mužů, tak i u žen. 
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K ověření hypotézy H5 „Většina respondentů bude mít pouze základní vzdělání“ 

byla v dotazníku respondentům položena pod číslem 4 otázka: Jaké je Vaše nejvyšší 

dosažené vzdělání? 

 

 

Tabulka 10: Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

 

 

 muž žena 

bez ZŠ 21 1 

ZŠ 72 22 

Vyučení 34 15 

SŠ 5 3 

VŠ 1 0 

 

Bez základního vzdělání se dotazníkového šetření zúčastnilo 16 % mužů a 2 % 

žen. Základní školu dokončilo 54 % mužů a 54 % žen. Výuční list má 25 % mužů a 37 % 

žen. Dokončené středoškolské vzdělání má 4 % mužů a 7 % žen. Vysokoškolské vzdě-

lání má pouze 1 muž. Zájem o doplnění (rozšíření) vzdělání koresponduje s procentu-

álním zastoupením odsouzených v jednotlivých vzdělanostních kategoriích (viz Statis-

tika vzdělanosti odsouzených 2018, str. 49). Vzdělanostní úroveň vězeňské populace 

je výrazně nižší než vzdělanostní úroveň ve společnosti.  

 

Z tohoto důvodu byla hypotéza H5 potvrzena jak u mužů, tak i u žen. 
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Další otázka se týkaly práce s instrumenty. Jestli byla pro respondenty zajímavá.  

 

 

 

 

 

Tabulka 11: Byla pro Vás zajímavá práce s instrumenty? 

 

 muž žena 

ano 49 28 

spíše ano 72 9 

ne 8 1 

nevím 4 3 

 

37 % mužů a 68 % žen uvedlo, že pro ně byla práce s instrumenty zajímavá. 54 

% mužů a 22 % žen uvedlo, že spíše ano. Nezajímavá práce s instrumenty byla pro 6 % 

mužů a 3 % žen. 3 % mužů a 7 % žen neví. 
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Další čtyři otázky se týkaly pochopení zadání úkolů, opakování z minulé hodiny 

a jak respondenti chápou zadání úkolů. 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 12: Bylo pro Vás pochopitelné zadání úkolů? 

 

 muž žena 

ano 45 17 

spíše 

ano 75 22 

ne 10 1 

nevím 3 1 

 

 

 

Pro 34 % mužů a 42 % žen bylo zadání úkolů pochopitelné. 56 % mužů a 54 % 

žen odpovědělo spíše ano. 8 % mužů a 2 % žen odpovědělo, že pro ně zadání úkolu 

nebylo pochopitelné a odpověď nevím, uvedla 2 % mužů i žen. 
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Tabulka 13: Dokáže Vám vyučující / lektor každé zadání srozumitelně vysvětlit?  

 

 muž žena 

ano 31 14 

spíše ano 92 25 

ne 9 1 

nevím 1 1 

 

 

23 % mužů a 34 % žen uvedli, že jim vyučující/lektor každé zadání vysvětlí sro-

zumitelně. 69 % mužů a 61 % žen, uvedlo, že spíše ano. 7 % mužů a 3 % žen, uvedli, že 

zadání od vyučujícího/lektora není srozumitelné a 1 muž a 1 žena uvedli shodně, že 

neví. 
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Tabulka 14: Je pro Vás důležité a přínosné opakování z předešlé hodiny? 

 

 muž žena 

ano 31 14 

spíše 

ano 83 24 

ne 16 2 

nevím 3 1 

 

 

 

Pro 23 % mužů a 34 % žen je důležité a přínosné opakování z předešlé hodiny. 

63 % mužů a 59 % žen uvedlo spíše ano. Pro 12 % mužů a 5 % žen opakování z předešlé 

hodiny není důležité a přínosné. 2 % mužů i žen neví. 

 

 

 

 

Důležitost opakování z předešlé hodiny

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

ano spíše ano ne nevím

muž

žena



 

52 

 

 

 

 

 

Tabulka 15: Jak chápete zadání úkolů v tomto sešitě „Uspořádání bodů“? 

 

 muž žena 

nechápu vůbec nic 2 0 

chápu s opakováním 26 5 

částečně chápu 41 16 

převážně chápu 54 14 

vše chápu ihned 10 6 

 

 

Pouze 2 muži odpověděli, že nechápou vůbec nic. S opakováním zadání chápe 

20 % mužů a 12 % žen. Částečně chápe zadání 31 % mužů a 39 % žen. Zadání převážně 

chápe 41 % mužů a 34 % žen. Ihned vše pochopí 7 % mužů a 15 % žen. 

 

Následující tři otázky z dotazníku se týkaly sešitu „Uspořádání bodů“ 
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Tabulka 16: Bylo pro Vás těžké vypracovat zadané úkoly v sešitě „Uspořádání bodů“? 

 

 muž žena 

ano 15 5 

spíše 

ano 45 5 

ne 68 30 

nevím 5 1 

 

 

51 % mužů uvedlo, že pro ně nebylo vypracování zadaných úkolů obtížné, na-

proti tomu pro 45 % dotázaných mužů vypracování obtížné bylo (odpověď „Ano“ a 

„Spíše ano“). 73 % žen uvedlo, že pro ně nebylo vypracování zadaných úkolů obtížné, 

naproti tomu pro 24 % dotázaných žen vypracování obtížné bylo (odpověď „Ano“ a 

„Spíše ano“).  
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Tabulka 17: Jak dlouho Vám trvalo tento sešit „Uspořádání bodů“ vypracovat? 

 

 muž žena 

ne více jak 4h 77 21 

4 až 8h 31 12 

8 až 12h 12 5 

12 až 24h 8 2 

1 až 2dny 4 1 

2 a více dnů 1 0 

 

 

Doba potřebná pro vypracování sešitu „Uspořádání bodů“ nebyla pro 90 % do-

tázaných mužů delší než 12 hodin (odpovědi „Ne více jak 4 hodiny“, „4 až 8 hodin“ a „8 

až 12 hodin“). Doba potřebná pro vypracování sešitu „Uspořádání bodů“ nebyla pro 93 

% dotázaných žen delší než 12 hodin (odpovědi „Ne více jak 4 hodiny“, „4 až 8 hodin“ a 

„8 až 12 hodin“).  
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Tabulka 18: Došlo u Vás během kurzu FIE při zpracovávání úkolů v tomto sešitě „Uspo-

řádání  

                        bodů“ ke zlepšení? 

 

 muž žena 

ano 81 21 

spíše 

ano 46 18 

ne 4 1 

nevím 2 1 

 

U 61 % mužů a 51 % žen došlo ke zlepšení. Spíše ano odpovědělo 35 % mužů a 44 

% žen. Ke zlepšení nedošlo shodně u 3 % mužů i žen. Odpověď nevím uvedlo 1 % mužů 

a 1 žena. 

6. Shrnutí empirické části 

Druhou částí této bakalářské práce bylo provedení dotazníkové šetření na odsou-

zených ve VTOS v českých věznicích. Toto šetření bylo provedeno za pomoci anonym-

ního dotazníku ke kurzu FIE uvedeného v příloze této práce. Dotazník byl vypracován 

pro zjištění postojů odsouzených (účastníků kurzu FIE) k přínosnosti a využitelnosti 

metod FIE pro další vzdělávání. Výsledky z tohoto anonymního empirického šetření 

povoleného vedením Středního odborného učiliště jsou určeny primárně po potřeby 

autora této práce. Průzkum byl proveden v období leden–duben 2020.  
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Závěr 

Pro vyhodnocení přínosu absolvování kurzu FIE pro účastníky jsem si vytyčil ně-

kolik hypotéz spolu s výzkumnými otázkami, které formou dotazníkového šetření byly 

zkoumány. Cílem výzkumného šetření bylo zjistit, jestli je absolvování kurzu FIE pro 

účastníky přínosné a v jakých oblastech spatřují jeho kvality. Po prostudování dat pro-

vedeného dotazníkového šetření a vyhodnocení je možné konstatovat, že všechny vy-

tyčené hypotézy byly potvrzeny jako pravdivé a jako nejvhodnější se jeví varianta ab-

solvování kurzu FIE již před započetím dalšího studia nebo v souběhu studia učebních 

oborů na středním odborném učilišti Důležitou skutečností je ovšem délka trestu jed-

notlivých odsouzených, kteří se budou vzdělávat. Absolvování kurzu FIE trvá deset mě-

síců a následné studium v oboru je dvouleté. Tudíž je třeba, aby odsouzený, který má 

zájem o kurz i studijní obor měl délku trestu odnětí svobody v trvání nejméně tři roky, 

aby mohl řádně ukončit studium. 

 

Většina dotázaných žen i mužů cítí po absolvování kurzu FIE subjektivní zlep-

šení v různých oblastech: větší soustředěnost, zvýšení sebekontroly, zlepšení orien-

tace v prostoru, zlepšení preciznosti/ pečlivosti. Při vyhodnocování dat z dotazníko-

vého šetření jsem narazil i na velmi zajímavé odpovědi některých respondentů. Na 

otázku „Co pro vás bylo nejvíce přínosné v kurzu FIE“ jedna z odpovědí byla, vypadl 

jsem z cely nebo utekla mi hodina trestu, a přesto oba dva respondenti uvádějí, že jim 

kurz přinesl i pozitivní věci, jako větší soustředěnost, zklidnění nebo zlepšení orientace 

v prostoru. Oba dotazovaní by se rádi i nadále vzdělávali studiem v učebním oboru. S 

ohledem na vůli odsouzených pokračovat v dalším studiu po ukončení výkonu trestu 

odnětí svobody, je tedy přínosné, aby absolvovali kurz (kurzy FIE) ve stávajícím VTOS a 

zvýšili tak svou šanci na úspěšné absolvování dalších studií v budoucnosti a – díky 

vyšší kvalifikaci – začlenění se do řádného občanského života na svobodě. 

 

Žáci, kteří studují učební obor nebo certifikovaný kurz projdou kurzem FIE před 

nebo v souběhu se studiem tak, aby zkušenosti a poznatky získané kurzem FIE, mohli 

uplatňovat ve vlastním studiu na SOU v učebních oborech. U absolventů kurzů FIE, kteří 

se nadále nebudou vzdělávat, pak bude absolvování kurzu FIE přínosem ve smyslu 

zlepšení kognitivních schopností a získání dovedností, které lze využít při každoden-

ních činnostech v „normálním“ životě. 

 

Absolvováním kurzu FIE se otvírá potenciál každého člověka a záleží jen na tom, 

jakým způsobem jej bude dále rozvíjet. Lze tedy konstatovat, že kurzy FIE mají nezpo-

chybnitelný přínos pro vzdělávání odsouzených ve VTOS. 

 

Na základě výsledků dotazníkového šetření bych doporučil navštěvovat kurz FIE 

před nebo v souběhu se studiem v učebním oboru na středním odborném učilišti, a 

to ohledem na délku trestu odnětí svobody.  
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Příloha č. 1 

DOTAZNÍK KE KURZU FIE 

Vážená studentko, Vážený studente, 

dovoluji si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, zaměřeného na kurz FIE a jeho 

následné využití. Dotazník bude zpracován pro potřeby bakalářské práce na téma 

„Vzdělávání odsouzených ve věznicích s použitím metody Feuersteinovo instrumen-

tální obohacování“. Dotazník je anonymní a jeho výsledky mi poskytnou cenné infor-

mace o přínosu absolvování kurzu FIE pro jeho účastníky. Předem Vám chci poděkovat 

za odpovědi, Pavel Kalina. 

1.  Jakého jste pohlaví: a) žena  b) muž 

2. Jaký je Váš věk?: 

3.  Po kolikáté jste ve VTOS?: ….. 

4.  Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání: 

5.  Myslíte si, že Vám bude kurz FIE prospěšný v dalším nebo právě probíhajícím 

studiu? 

ANO  SPÍŠE ANO  NE  NEVÍM 

6.  Zvažujete / přemýšlíte o Vašem dalším vzdělávání v době současného VTOS? 

ANO  SPÍŠE ANO  NE  NEVÍM 

7.  Zvažujete / přemýšlíte o Vašem dalším vzdělávání po ukončení VTOS? 

ANO  SPÍŠE ANO  NE  NEVÍM 

8. Jaký přínos mělo pro Vás navštěvování kurzu FIE? 

větší soustředěnost 

b) orientace v prostoru 

c) zklidnění 

d) snížení agrese 

e) rozšíření slovní zásoby 

f) zvýšení motivace k učení 

g)  zvýšení sebekontroly 
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h) zlepšení preciznosti a pečlivosti 

9.  Byla pro Vás zajímavá práce s instrumenty?     

ANO   /   SPÍŠE ANO   /   NE  /  NEVÍM 

10. Bylo pro Vás pochopitelné zadání úkolů?   

ANO   /   SPÍŠE ANO   /   NE  /  NEVÍM 

11. Bylo pro Vás těžké vypracovat zadané úkoly v sešitě „Uspořádání bodů“? 

ANO   /   SPÍŠE ANO   /   NE  /  NEVÍM 

12. Jak dlouho Vám trvalo tento sešit „Uspořádání bodů“ vypracovat? 

ne více jak 4h 

4 až 8h 

8 až 12h 

12 až 24h 

1 až 2dny 

2 a více dnů 

pokud znáte přesnou dobu Vašeho zpracování tohoto sešitu „Uspořádaní bodů“, 

uveďte: ……………. 

13. Došlo u Vás během kurzu FIE při zpracovávání úkolů v tomto sešitě „Uspořádání 

bodů“ ke zlepšení? 

ANO   /   SPÍŠE ANO   /   NE  /  NEVÍM 

14.  Pozorujete na sobě během trvání tohoto kurzu FIE nějaké změny chování? 

NE   /   ANO – uveďte jaké:…………………………………………… 

15. Zaznamenal(a) jste během trvání tohoto kurzu na ostatních účastnících nějaké 

změny chování? 

NE   /   ANO – uveďte jaké: ……………………………………………………………………………. 

16. Je pro Vás důležité a přínosné opakování z předešlé hodiny? 

ANO   /   SPÍŠE ANO   /   NE   / NEVÍM …………………………………. 
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17. Jak chápete zadání úkolů v tomto sešitě „Uspořádání bodů“  

nechápu vůbec nic ani po opakovaném vysvětlení 

chápu jedině s pomocí a opakovaným vysvětlením 

částečně chápu, na zbylou část potřebuji i opakované vysvětlení 

vše chápu po prvním vysvětlení 

18.  Dokáže Vám vyučující / lektor každé zadání srozumitelně vysvětlit? 

ANO   /   SPÍŠE ANO   /   NE   / NEVÍM …………………………… 

19. Myslíte si, že pro vzdělávání ve VTOS je lepší nejprve absolvovat kurz FIE? 

ANO   /   SPÍŠE  ANO  /   NE   / NEVÍM………………………………. 

20.  Co pro Vás bylo nejvíce přínosné v kurzu FIE? 

………………………….………………………………….……………… 

21.      Co pro Vás bylo nejobtížnější v kurzu FIE? 

………………………….………………………………….……………… 

22.  Myslíte si, že dokážete získané znalosti (dovednosti) použít po VTOS? 

ANO   /   SPÍŠE ANO   /   NE   / NEVÍM 

…………………………………………………....……………………… 

Děkuji vám za vyplnění dotazníku. 
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Příloha č. 2 

STATISTIKA VZDĚLANOSTI ODSOUZENÝCH (2018) 

 muž žena  celkem 

nezjištěno  238 15 253 

zvláštní škola 425 43 468 

bez ZŠ 34 9 43 

nedokončená ZŠ 297 26 323 

ZŠ 8 100 793 8 893 

Vyučení bez maturity 6 832 340 7 172 

Vyučení s maturitou 422 31 453 

SŠ bez maturity 91 14 105 

SŠ s maturitou 248 46 294 

SŠ odbor. s maturitou 1 171 171 1 342 

Vyšší odborné 16 3 19 

VŠ - bakalář 50 8 58 

VŠ - magistr 55 8 63 

VŠ - inženýr 145 9 154 

VŠ - doktor 31 6 37 

Celkem 18 155 1 522 19 677 

 

Z těchto statistických dat vyplývá, že téměř 55 % odsouzených mělo pouze základní 

vzdělání, vyučených bylo 32 % a středoškolského vzdělání dosáhlo 12 % z celkového 

počtu 16 433 odsouzených nacházejících se v roce 2018 ve VTOS. Vysokoškolsky vzdě-

laných byla pouze necelá 2 %.  

 

 

VZDĚLÁNÍ  2018

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

bez ZŠ ZŠ Vyučení SŠ VŠ

muži

ženy



 

68 

 

Příloha č. 3 

 

 
 

 

 

 

 



 

69 

 

Příloha č. 3 

 

 
 

 

 

 

 



 

70 

 

Příloha č. 3 

 

 
 

 

 

 

 



 

71 

 

Příloha č. 4 

 

 
 

 

 

 

 



 

72 

 

Příloha č.4 

 

 
 

 

 

 

 



 

73 

 

Příloha č. 4 

 

 
 

 

 

 

 



 

74 

 

Příloha č. 5 

 

 
 

 

 

 

 



 

75 

 

Příloha č. 5 

 

 
 

 

 

 

 



 

76 

 

Příloha č. 5 

 

 
 

 

 

 

 



 

77 

 

Příloha č. 6 

 

 

 
 

 



 

 78 

 

Evidence výpůjček 

Prohlášení: 

Dávám svolení k půjčování této bakalářské práce. Uživatel potvrzuje svým podpisem, 

že bude tuto práci řádně citovat v seznamu použité literatury. 

 

Jméno a příjmení: Pavel Kalina 

V Praze dne: 01. 05. 2020 Podpis:  

 

Jméno Oddělení/ Pracoviště Datum Podpis 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


