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Cíl vystoupení 

 

   1. Objektivní pohled na programované učení  

        +  náprava deformací 

 

   2. Přínos k rozvoji vzdělávání 

 

   3. Spolupráce účastníků konference  
 na optimalizaci závěrů 



Podnět k výzkumu interakce a komunikace mezi učitelem a žáky 

 „D. Tollingerová koncem šedesátých let položila 
u nás jako první otázku, co z učitelovy činnosti 
lze předat vyučovacím strojům a počítačům“ 

 

        Jiří Mareš 



Skinner B.F. 1954 

(Neo)obehaviorismus 
 závislost spojení mezi podnětem 
a reakcí na odměně či trestu 
spojují  Kalhous a Obst  
s “vědeckým managementem” a 
efektivním řízením výroby, který 
u nás představoval Baťa (2009, s. 
24-26)  

2014 – 60 let 
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Vznik a rozvoj programovaného učení 

lineární 

větvený 

adaptivní 

program 

Viz citace Skalková, Cipro, Dvořáček, Janiš, Vališová, Rambousek, Vašutová aj. 



Vývoj nástrojů programovaného učení 

programovaný text 

vyučovací stroj 

 trenažér 

počítač 

simulátor 

1 965                               1970                                     1984  

 

Viz Zounek, Dvořáček, Cipro, Rambousek, Vašutová, Kalhoust a Obst, Čáp, Skalková 



Skinnerův vyučovací stroj 

Jednoduchý začátek  
dlouhého,  
dosud nekončícího  
vývoje 

Od vyučovacích strojů k 
výukovým počítačům 



ČSSR 1966 

Laboratoř programovaného učení  
Pedagogického ústavu JAK  
ČSAV 



Pedagogické rozpracování          výzkum UK 



Středisko  pro výzkum učebních metod a prostředků 



Na 400 výukových programů 



Výzkum   

Porovnání vyučovacích 

strojů           
 

 8 ze 33 druhů 

Recenze: Josef Maňák 



Mikroprocesorový systém 
 k řízení výuky H 1 

 1984 



Ukazatele k řízení výuky s výukovým počítačem H1 



Blokové schéma 
interaktivního 

multimediálního 
programu 



Trajektorie průchodu programem 



Od 
programovaného  

učení  
k eLearningu 

 
1986 

1986 



Problémy a nedostatky programovaného pojetí výuky  

• Zevšednění pochval ze zpětné vazby, 

•  Nebezpečí malých kroků  (Vališová A.) 

• Ztráta novosti z práce na vyučovacích strojích,  

• Vyprchání samostatnosti vnější kontrolou  (J. Čáp) 

• Mechanistické chápání a empirické provádění (J. Mareš) 

• Nepřispívá k rozvoji slovní zásoby (E. Petlák) 

• Vysoká profesionální náročnost tvorby výukových programů 

• Nákladnost technických prostředků programovaného učen 

• (A. Malach) 
 

 

 

 

 



 
 Přehled období ve vývoji programovaného učení 

 •   

• Období předchůdců a vzniku teorie programovaného učení, 
představení a publikování ucelené koncepce programovaného učení 
v USA  

• 1920-1954 
•   

• Období intenzivního zájmu a přijetí teorie programovaného 
učení v Evropě a ve světě, vyúsťující v širokou aplikaci 
programovaného učení a jeho technických prostředků 

• 1955–1990 
•   

• Období útlumu programovaného učení 
• 1991–2000 
•   

• Období renesance programovaného učení 
• od 2001-dosud 

 



Deformace v chápání programovaného učení 

1.Ustrnutí na Skinnerově lineárním programu místo pochopení vývoje k 

adaptivnímu programu, odpovídajícímu současným požadavkům 

2. Mýtus o programovaném učení jako náhradě učitele místo  jeho osvobození 

3. Absolutizace jako univerzální metody místo vhodné kombinace s ostatními 

metodami 

4. Odtržení programovaného učení od jeho technických prostředků místo využití 

jako pedagogického základu eLearningu 

5. Popírání spojení programovaného učení s upřesněním cílů učení s 
taxonomií Blooma 

6. Opomíjení  významu programovaného učení v osvojování 
psychomotorických dovedností trenažéry 

6. Neznalost možností aplikace specifik programovaného učení v osvojování 

nezbytných znalostí (násobilka, vybraná slova, jazykový dril), bezpečných znalostí 
(operátoři) , použití v distančním vzdělávání, domácím učení,  v málotřídních, 
diplomatických školách,  u nemocných, jako základu ped. programování eLear. 



Soudobé učebnice pedagogiky a programované učení 
Autor Název Odmítá 

Zkresluje 

Ignoruje Připouští Oceňuje 

přínos 

Vidí 

perspektivu 
Rok 

CIPRO, M.   Galerie světových pedagogů x 2002 

ČÁBALOVÁ D. Pedagogika. x 2011. 

ČÁP J Psychologie výchovy a vyučování x 1993 

ĎURIČ L. Pedagogická psychológia x 1988 

DVOŘÁČEK  J. Kompendium pedagogiky x 2009 

HORÁK J. Obecná pedagogika x 2004 

JANIŠ K. Obecná didaktika x 2007 

JŮZL M.  Základy pedagogiky. x 2010. 

KALHOUS Z., OBST O. a 

kol. 

Školní didaktika x 2009 

KALNICKÝ J. Základy pedagogiky x 2009 

KOLLÁRIKOVÁ Z, 

PUPALA B. 

Předškolní a primární pedagogika  x 2010 

MAŇÁK J.  Nárys didaktiky. x 2001 

PETLÁK E Všeobecná didaktika x 2004 

PODLAHOVÁ, L. a kol Didaktika pro vysokoškolské učitele  x 2012 

PRŮCHA J.  Moderní pedagogika. x 2005. 

SKALKOVÁ J. Obecná didaktika x 1999 

VALIŠOVÁ A. Pedagogika pro učitele  x 2011  

VAŠUTOVÁ J.  Strategie výuky ve vysokoškolském  

vzdělávání 

x 2002 

ZLÁMAL J. Didaktika profesního vzdělávání  x 2009 

ZOUNEK J. ŠEĎOVÁ K  Učitelé a technologie mezi tradičním 

a moderním pojetím 

x 2009 

 

 

 

2 2 1 4 11 



Přístup autorů učebnic pedagogiky k programovanému učení 

Vyjádřené 

stanovisko 

Odmítá, 

zkresluje 

Ignoruje Připouští Oceňuje 

přínos 

Vidí 

Perspekti 

vu 

Počet 2 2 1 4 11 

V 

procentech 

10 10 5 20 55 

 

Postoj 

Negativní či neutrální 

4 autoři = 20% 

Pozitivní postoj 

 75 autorů = 80% 

• T 



Grafické schéma 
komunikace učitel žák 
v průběhu vyučovací 
jednotky 
  
(příklad +) 

 
Základy výuky tech. Přípravy 
(A.M. 1986)  



Optimální metodické kombinace 



Aplikace prostředků pu ve výukové komunikaci 

Prostředky 
Programovaného 
učení 



 
Programované učení v různých fázích vyučovací hodiny 

 



Možný přinos programovaného učení 

Aplikace      v regulativní výuce (Maňák, Nárys didaktiky) 

                      při tréningu psychomotorických dovedností  
                                 (Malach A., Císař, V.  Základy trenažérového výcviku) 

  Osvojení potřebných dlouhodobých poznatků  

      (násobilka, přírodovědné, technické předměty, jazyky) 

  Výcvik pohotových reakcí v dopravních situacich, v komunikaci, při hře, 
v pracovním procesu, 

  Zvládnutí algoritmicky uspořádaných procesů 

  Diferencované studium  v málotřídkách,  při rozvoji  talentů,  pomoc i 
zaostávajícím, studium nemocných nebo dlouhodobě 
hospitalizovaných dětí(podle J. Sasína) v domácí výuce, integrované 
výuce, školení úředníků veřejné správy 

  Distanční studium zákon o zvyšování kvalifikací 176/2006 

  Kvalitní testování maturit, 5. a 9. tříd, přijímacích zkoušek  

  Teorie p.u. jako základ pedagogického programování pro eLearning 



Inspirace k rozvoji didaktiky prvky programovaného učení 

Zkvalitnit formulace cílů a výsledků samostatného studia 
Aplikovat princip objevování prvky problémového učení podle A. S. 

Matjuškina 
Zdokonalit posilování sociálních vztahů párovou, týmovou, skupinovou a 

kooperativní  výukou  
Posílit rozvoj myšlení žáků a studentů využitím taxonomie učebních úloh 

(podle D. Tollingerové, A. Malacha) 
Ověřovat koeficientem didaktickou hodnotu učebních úloh 
Zkontrolovat úroveň procvičení metodou Ruleg 
Jednotvárnost  didaktických testů obohatit přiřazovacími, seřazovacími, 

porovnávacími, indukčními a dalšími zpětnovazebními typy odpovědí 
Zavést efektivní kontrolu každého pedagogického aktu (B.  Pupala) 
Osvojování dovedností upevnit a zpestřit trenažéry např. v dopravní 

výchově 
Při tvorbě učebnic aplikovat metody optimalizace programu 
Využívat teorie p.u. k pedagogickému programování při eLearningu  
aj. 
 
 
 



Další konkrétní podněty soudobých autorů 

• dobře plánovat pedagogické procesy, definovat učivo nejen na vstupu, 
ale i na výstupu  -- cílově orientované kurikulum   

• (Z. Kolláriková a B. Púpala 2010, s. 81) 
 

• obohacení osvojování vědomostí s využitím algoritmických modelů L. N. 
Landy. (Skalková,2007, s. 251,252) 

•   
• “programované učení uplatňovat v současné době v koncepci 

integrovaného didaktického systému 
• programované vyučování a učení nesporným přínosem, aktivizuje žáky, 

individuální tempo je zvláště efektivní v různých formách samostatného 
studia 

• zůstaly inspirující mnohé jeho myšlenky o řízení procesu učení.“(K. 
Janiš 2007, s. 24-31, 46).  
 

• rozpracování techniky stanovování učebních cílů (Kalhous a Obst  
2009, s. 24-26)  



Citace autorů učebnic pedagogiky 

 

• „P.u. naučilo pedagogy více si všímat procesů žákova učení, méně toho, co 
dělá učitel, to vedlo k úsilí o co nejpřesnější formulování cílů učení….. 

 

• Kalhous a Obst  (2009, s. 24-26).  

• „Programované učení znamená obohacení individualizačních didaktických 
modelů o myšlenku řízení učební činností žáků. Programování jako proces 
určující stanovení optimálního postupu práce, operací, úkonů a pořadí řešení 
úkolů v určitém procesu (výrobním, vyučovacím atd.) se používá v současné 
školské praxi stále častěji“. 

• „Z tohoto období je již rozpracováno několik teoretických statí a publikací. Řada 
učitelů využívala programování na školách, rozvíjeno však bylo spíše na 
základě občanské iniciativy, nadšení učitelů, pedagogů a techniků” Vališová A. 
(2011,. s. 165 an) 

• .  

•  M. Janíková v kapitole Interakce a komunikace ve výuce “výzkumné oblasti, 
přístupy a metody uvádí „D. Tollingerová (1972) a H. Bártková (1981) využily 
Bellackovu metodu pro zkoumání činnosti učitele a žáků „(2009, s. 47, 50 a 54).  
 

 

 



Úvahy o tom, co dál 

„Rozpracovávat  systematický a smysluplný projekt, který by shrnul 
vše, co o programování u nás a ve světě známe (z teorie i praxe) a 
hlavně projekt, který by určil směr výzkumu i realizace do 
budoucnosti. Programované vyučování by dnes mělo mít pevné 
místo jako jedno pojetí alternativní výchovy a vzdělávání, jako dílčí 
didaktický model se svojí teoretickou základnou i specifickým 
praktickým uplatněním. Pedagogická praxe potřebuje dobře 
zpracované programy nejen učebního obsahu, ale i programy 
sociálního výcviku, programy pro nácvik rozhodovacích dovedností 
učitele atd.”  

 

„Je nutné se v této době soustředit na programy zejména pro osobní 
počítače a videoprogramy, budovat materiáně didaktickou 
techniku jako součást komplexu pedagogického prostředí“ 
(Vališová A. (2011,. s. 165 an) 



Konference o programovaném učení ŚLAPANICE 2005 



Dík Janě Kapounové 



Poděkování za pozornost 

 
     Diskuse: 
 
• k historické úloze programovaného učení 

 
• k využití potenciálu programovaného učení ve 

zkvalitnění české vzdělanosti                    
 
 
   Dotazy a připomínky 


