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Behaviorismus  
 (objektivní věda o chování a učení) 

• I.M. Sečenov – reflexní oblouk 
• I.P. Pavlov  - podmíněný reflex 
• E.L. Thorndike  
• J.B.Watson – chování je to, co lze měřit 



Měření chování  

• Změny krevního tlaku 
• Pocení 
• Svalové napětí 
• Slinění 
• Vylučování hormonů 
• Změny na zornici 
• Tremor 
• Prokrvení kůže 
• Tepová frekvence 
• Četnost mrkání 
• Vyšší harmonické frekvence při mluvení 
• Teplota 
• Změna frekvence dýchání 



Historické měření 

W. Wundt, Lipsko,1879 – Wundtův Institut experimentální psychologie 



Wundtův chronograf 



Moderní měření 

 

http://homepage.ntu.edu.tw/~linth/index.110.htm 



Moderní měření 

 

https://www.biof.com/GIFS/emgraw-1WebBig.jpg 



Mnemometry 

 



Moderní mnemometr 
(Android Google Play) 

 

http://toucharcade.com/games/mnemometer 



Světlo a stín 

• Primitivní podmínky a nástroje → 
negativní dopady na testované objekty 
 

• Znalosti → pokrok 
 



I.P.Pavlov 

• Lití kyseliny do tlamy psům – vyvolání 
sebezáchovného reflexu 

• Akutní otravy operovaných zvířat 
• Dekortikace mozku 
• Zavedení píštělí do žaludku 
• Nervové zhroucení 

 
 



Píštěl v žaludku 

 

http://muskingum.edu/~psych/psycweb/history/pavlovdog.jpg 



Stržení nervové soustavy 

 

Odměna  



Stržení nervové soustavy 

 

Nic/Trest 



Stržení nervové soustavy 

 

????? 



Rušivé vlivy při učení 

• Neobvyklý hluk 
• Kolísání intenzity osvětlení 
• Nový pach 
• Závan studeného vzduchu 
• Pád nepatrného kousku omítky na kůži 



Rušivé vlivy při učení 

• Zahlcení rušivými informacemi 
• Multitasking 
• Volba prostředí při učení 
• Teplota 
• Různé aktivity při učení (jídlo, poloha aj.) 

viz některé položky LSI 
• Osobnost učícího se viz koncept 

personalizovaného učení 
 



L.E. Thorndike 

• Učení pokusem a náhodným úspěchem 
• Otec školského měření 
• 150s → několik sekund po  

                     10-5 opakováních 
 

• Zákaz pokusů s kuřaty 
 



J.B.Watson 

• Osobní chladnost k vlastním dětem 
• Desenzorizace krys: odstranění zraku, 

čichu, středního ucha, hmatových vousků; 
znecitlivěna chodidla. → kinestetické 
signály ze svalstva 

• Studie malého Alberta – strach z bílé 
barvy (1919-1920) 
 



 



 



 



J.B. Watson - dědictví 

• Speciální pomůcky pro nevidomé 
BRAIN PORT 

 

http://www.engadget.com/2009/08/14/brainport-lets-you-see-with-your-tongue-might-actually-make-it/ 

http://images.fastcompany.com/upload/166-progress-report1.jpg 

http://www.engadget.com/2009/08/14/brainport-lets-you-see-with-your-tongue-might-actually-make-it/


H. Harlow 

• Pokusy s makak rhesus 
• Měkká „matka“ versus drátěná 
• „Matka“ odměňující versus trestající 

(stříkání ledové vody, píchání) 
• Výsledek: popření pojetí S-R 
• Zničení sociální chování u opic 
• Kruté zacházení s primáty 

 
 



H. Harlow 

 

http://www.sancedetem.cz/srv/www/content/pub/cs/clanky/attachment-o-dulezitosti-citoveho-pouta-v-zivote-o-jeho-poruchach-a-leceni-89.html 



H. Harlow - dědictví 

• Díky krutým výsledkům pokusů Harlowa 
můžeme usuzovat na to, jak by dopadlo 
při deprivaci „lidské mládě“.  

• Na první pohled zřejmá a hmatatelná 
odměna není schopna nahradit emoční 
odměnu.   



B.F.Skinner 

• „Skinnerův box“ – izolace od okolních 
podmínek pro maximální kontrolu 
proměnných.  



B.F. Skinner – v práci 

 

http://www.appsychology.com/Book/Behavior/operant_conditioning.htm 

http://rationalwiki.org/wiki/Skinner_box 

 

http://www.appsychology.com/Book/Behavior/operant_conditioning.htm


B.F. Skinner - doma 

• Využití tohoto boxu pro vlastní dceru 
 

http://boingboing.net/tag/diy-2 



B.F. Skinner – ve službách války 

 

http://cyberneticzoo.com/bionics/1940-project-pigeon-1948-project-orcon-b-f-skinner-american/ 



B.F. Skinner – ve službách války 

 

http://cyberneticzoo.com/bionics/1940-project-pigeon-1948-project-orcon-b-f-skinner-american/ 

 



B.F. Skinner – ve službách války 

 

https://www.google.cz/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FmnKyOfNuSoo%2Fhqdef
ault.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DmnKyOfNuSoo&docid=mw
avXq0etZYt0M&tbnid=dn5My0bk5cyYnM%3A&w=480&h=360&ei=NnEMVMtkwew6vfuAkAs&ved=0CAI
QxiAwAA&iact=c 



B.F. Skinner – ve službách války 

 

http://forum.axishistory.com/viewtopic.php?f=59&t=172747&start=285 



B.F. Skinner - dědictví 

• Odměny jsou při učení účinnější než tresty  
• Ve státě Kalifornia byly zrušeny tělesné 

tresty 
• Programované učení – efektivita malých 

kroků 
• Sociální inženýrství – vize dobré a laskavé 

společnosti 



Kyberbehaviorismus pro 21. století 

• Primitivní behaviorismus 20. léta 20. stol. 
• Neobehaviorismus 60. léta 20. stol.  
• Neviditelný kyberbehaviorismus počátek 

21. stol. 
• Sledování a měření chování lidí díky ICT v 

množství, které bylo dříve absolutně 
nemyslitelné 



Kyberbehaviorismus pro 21. století 

• Počet připojení na internet 
• Preference stránek a propojení s IP 
• Preferované druhy zboží → cílená reklama 
• Místopisná lokalizace uživatele 
• Politická orientace uživatele 
• Hodnotový systém uživatele 
 

 



Kyberbehaviorismus pro 21. století 

• Lze odvodit pravděpodobnostně pomocí 
dataminingu:  

• Reakční čas – psychomotorické tempo, 
zdravotní stav CNS, či věk 

• Cirkadiánní rytmy – doba aktivity uživatele 
na síti 

• Denní návyky 
• Typické nastavení PC -  míra 

konzervatismu 
 



Kyberbehaviorismus pro 21. století 

Mobilní aplikace: 
• Zrychlení 
• Otřesy 
• GPS 
• Tep 
• Krokoměr 
• Potenciál pro hlasovou identifikaci emocí 
• ………. 



 
 

Čím více informací o člověku 
máme, tím větší možnosti máme 

v jeho ovládání.   
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