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Dlouhodobá intervence pomocí FIE 
aneb 

Tomášova cesta za snem 
 

 Je pátek 14. prosince 2018 podvečer a s Tomášem se chystáme na další lekci Feuersteinova 
instrumentálního obohacování (FIE). Čeká nás předposlední stránka instrumentu Vztahy v čase, 
jinými slovy se kromě procesu zabývání se úkolem jako takovým a jeho řešením se budeme zaobírat 
úlohami o pohybu. Sice jsme ještě nevešli do úkolů, protože ladíme s Tomášem detaily této 
kazuistiky, ale FIE už vlastně běží, a to ve vysoké nadstavbě. V takové, k jaké se mediátoři FIE 
dostávají až po několika desítkách hodin studia, praxi a upřímném a pokorném hledání. 

EVA: Tomáši, tedy opravdu souhlasíte se zveřejněním Vašeho jména a všech detailů Vašeho příběhu? 

TOMÁŠ: Ano, nemám s tím problém. Pokud to může někomu pomoci… 

EVA: Může, to je důvod, proč to celé píšu a proč máme (Charlie Karlín – pozn. autorky) tento projekt. 

TOMÁŠ: Víte, já si říkám, co mi „Feuerstein“ ještě může po těch letech přinést? Splnil jsem si několik 
snů… 

EVA: A žádné další nemáte? 

TOMÁŠ: Mám, vždyť víte, grafická dílna, ale mám obavy stát se OSVČ (osobou samostatně výdělečně 
činnou = podnikatelem – pozn. autorky). 

EVA: Myslíte, že byste si mohl nechat Váš sen jako záměr a přemýšlet o krocích, které k němu 
povedou? 

TOMÁŠ: Asi jo. A co mi tedy Feuerstein může přinést? 

EVA: Myslíte, že už nemá cenu dál pokračovat? 

TOMÁŠ: Ne, to ne! Má to cenu, jen si říkám, v čem konkrétně mě obohatí? 

EVA: Vzpomínáte na minulou lekci? Nebylo tehdy pro nás zásadním úkolem rozlišit informace – ty, 
které potřebujeme, a ty, které ne? A pak je dát do souvislostí? Jinými slovy najít vztahy a souvislosti 
mezi vzdáleností, časem a rychlostí? 

TOMÁŠ: Bylo. A proč se takhle neučí matematika ve škole?  

EVA: Někde se tak učí, Tomáši… Mohu se Vás ještě zeptat na Vaši brožurku? Tu první? Souhlasíte, že 
její scan vložím do Vaší kazuistiky? 

TOMÁŠ: A myslíte, že se bude brožura líbit? 

EVA: Proč se ptáte, Tomáši? Vždyť jste ji už tolikrát prezentoval před studenty FIE a měla obrovský 
úspěch! 

TOMÁŠ: Já jsem byl na přednáškách jednoho známého kouče, dal jsem mu mou brožuru, a on mi řekl, 
že to není úplně ono a že tomu něco chybí, že… 
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EVA: Tomáši, četl ten pán Vaši brožuru? Můžeme mít na stejnou věc různý názor, ale domnívám se, 
že pan kouč se na ni v lepším případě pouze zběžně podíval. 

TOMÁŠ: Já nevím, on říkal, že ji četl. 

EVA: Tomáši, víte, v čem spočívá koučování? 

TOMÁŠ: Vím. Je to o osobním rozvoji. Mluví se o tom, co máme dělat, jak máme myslet, aby se nám 
dařilo. 

EVA: A víte, jaký rozdíl je mezi koučinkem a FIE? 

TOMÁŠ: Ve FIE všechno nejdříve prožijeme v instrumentu a pak to přemostíme do života. Kouč o tom 
jen mluví. 

EVA: A myslíte, že můžeme jít prožívat?:-)) 

 

 Někdy je vstup do tohoto světa komplikovaný… Tomáš Protiva (nar. 1991) přišel na svět 
těžkým porodem. Diagnóza a s ní související prognóza, které odborníci z řad medicínské a 
psychologické péče postupně zformulovali, byly závažné: lehká mozková dysfunkce, ataky epilepsie, 
pravostranná paréza, nikdy nebude chodit, … 

 Současně měl Tomáš velké štěstí: jeho rodiče se nevzdali, s Tomášem intenzívně 
rehabilitovali a hledali všemožné cesty, jak zlepšit všechno to, co patří pod termín handicap. Dnes 
Tomáš chodí, sportuje (momentálně se věnuje bojovým sportům), stal se levákem (velmi šikovným, 
jak si můžete přečíst o kousek dál), ale pravá strana těla funguje (s určitým omezením), je autorem 
mnoha grafických návrhů (několik z nich je přiloženo) a je na cestě za svým snem: knihařským a 
grafickým studiem. Ale pojďme se postupně podívat na Tomášův příběh: 

 Tomáš vešel do školy se zpožděním a s asistentem. Na konci prvního stupně základní školy (5. 
ročník – pozn. autorky) byl poslán do speciální školy pro handicapované děti pro nezvládání nároků 
běžné školy. Po ní pokračoval v učebním oboru knihař v Jedličkově ústavu (speciální zařízení pro děti 
a mládež s nejrůznějšími handicapy). Ve druhém ročníku studia na knihaře jsme se setkali: první 
společné sezení proběhlo 10. září 2009. Tehdy i v několika následujících hodinách Tomáše doprovázel 
někdo z rodičů, přijet samostatně do mé kanceláře nebylo pro Tomáše reálné. Studium knihaře 
v Jedličkově ústavu probíhalo s určitými školními obtížemi. Tomáš byl celkově velmi pasivní, neměl 
přátele a často se odkazoval na fakt, „že má mnoho problémů“. Stěžoval si. Začali jsme pracovat 
s Uspořádáním bodů a následovalo mnoho instrumentů z řady Standard i Basic. O jednom se později 
ještě zmíním. Tomáš mě navštěvoval v průměru jednou týdně, v současnosti se vidíme méně často z 
důvodů mého pracovního vytížení. Díky FIE postupně přicházela schopnost tvořit strategie, rostla 
vnitřní motivovanost, Tomáš se zlepšil ve škole. I mimo vlastní školní výuku začal být „akční“: bylo 
evidentní, že má výtvarné nadání, které začal uplatňovat v návrzích na potahy knih, které sám šil, 
vyráběl různé desky a obaly. S rodiči jsme diskutovali o Tomášově budoucnosti, bylo zřejmé, že je 
vhodné, aby studoval dál. Rodiče vybrali opět obor knihař – na běžném učilišti! Skutečně dokázal 
vystudovat tříletý učební obor knihař a poté na stejné škole i obor grafický design. Byl opravdu 
aktivním studentem, který svou alma mater obohatil o mnoho propagačních materiálů. Nepatřil mezi 
studenty s nejlepším prospěchem, ale dokázal složit závěrečné zkoušky, a především oba obory byly 
pro Tomáše odborným vzděláním. Nezůstalo jen u školy: Tomáš vyhledával možnosti, jak se naučit 
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něco víc a dál vlastně kdekoliv. Hledal si stáže v designerských firmách, prošel několika kurzy (včetně 
angličtiny), naposledy to byla tvorba webů. Dokázal přijít jako host na kurzy FIE, které jsem vedla, a 
před 25 účastníky hovořit o sobě a o FIE. Ve svých 20 letech začal číst knihy! Má za sebou desítky 
titulů, sleduje, co vychází, často mi doporučuje, co bych si měla přečíst. Chodí na hokej, začal 
cestovat, má přátele… Samozřejmě, že se může objevit názor, že Tomáš jednoduše vyzrál. Opravdu?  

 Stavěli jsme spolu s Tomášem kousíček po kousíčku jeho kompetence a naplňovali sny. A 
samozřejmě jsme stále na cestě.  

Velmi zajímavým příkladem pokroku byla Tomášova dyskalkulie. Tomáš si neuvědomoval 
hodnotu čísel, početní operace byly letem na Mars. Bylo mi jasné, že díky absenci číselné abstrakce je 
zapotřebí pracovat s instrumentem z řady Basic Od jednotky ke skupině. Velmi pozvolná práce… Dnes 
je schopen udělat si cenovou kalkulaci na výrobky, kterých je autorem. 

 S Tomášovým souhlasem si dovoluji přiložit několik ukázek jeho práce: 
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Zde je část již několikrát zmiňované brožury, kterou vytvořil Tomáš zcela sám a 
přinesl ji jako „překvapení“: 
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Tomáš navrhuje propagační materiály všeho druhu: plakáty, vizitky, … Několik 
ukázek níže. 
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