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60 letý vývoj
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1.Má smysl zabývat se historií programovaného učení?
2.Jaký je pohled na programované učení dnes ?
3.Jaká je jeho budoucnost ?
Řešení
1.„Soustředění jen na současný stav bez zřetele nebo jen s malou
pozorností k vývojové dimenzi poskytuje úzké, ploché a povrchní
výstupy“. A. Sweeting (2001, s. 226)
„Bez porozumění minulosti není možné rozumět přítomnosti“ (J. Hábl a K.

Janiš, 2010, s. 3)

2. Analýza aktuálních učebnic pedagogiky, (ped. slovníků a encyklopedií)
Názory odborné komunity
Názory přímých účastníků
3. Inovativní návrhy autorů učebnic

•Zachycuje vývoj
adaptivní
větvený
lineární

program

•Vystihuje inovace
„Programované
vyučování vyučování představuje nové
„
přístupy, podnícené pohledem na vyučování jako na
regulativní proces“ (s 2007, s. 24, 25)
„Učící stroje představují určitou etapu cesty k
počítačům a jejich funkci ve vyučování“ (s. 251,2)

Jarmila Skalková

•Postihuje mezinárodní souvislosti
Taxonomie cílů – B.S. Bloom - USA
Výukový algoritmus- L. N. Landa - SSSR
Kybernetika - H. Frank, H. Kelbert _ NSR, NDR
Rozvoj osobnosti – Talyzinová - SSSR

Zdeněk Kalhous, Otto Obst a kol.

Autoři dovedně objasňují rozvoj pedagogických idejí
ve spojení se společensko-ekonomickým a technickým
vývojem.
Thorndikeův behaviorismus popisující závislost mezi
podnětem a reakcí , zpětnou vazbu spojují s vědeckým
managementem“a efektivním řízením výroby, který
u nás představoval Baťa. (2009, s. 24–26)

Behavioristé „poskytli teoretický základ i dnes převládajícímu přístupu k vyučování: učivo
se systematicky rozčlení na malé jednotky, ty se předávají žákovi, jejich zapamatování se
upevňuje opakováním při procvičování a zkoušení“.

Kamil Janiš: Obecná didaktika

Hodnocení historie
„S dostatečným časovým odstupem,
v průběhu něhož došlo k zásadní kritice
základních principů, k rozšíření a následně
„vyhasnutí“ zájmu o programované učení,
zůstaly inspirující mnohé jeho myšlenky
o řízení procesu učení“ (2007, s. 24–31, 46)
Současné uplatnění
„Programované učení se uplatňuje
v současné době v koncepci integrovaného
didaktického systému“. (2007 s. 27)

M. Cipro: Prameny výchovy IV
Ukazuje světový rozměr
„Myšlenka p.u. obletěla doslova celý svět a patřila …
k nejpopulárnějším pedagogickým koncepcím, slibující
epochální revoluci v metodách vzdělávání. A nezůstalo jen
u ideje. Programované učení začalo pronikat i do didaktické
praxe“.
Nutnost mezinárodní spolupráce
„Jisté inteligenční, časové i finanční a materiální náklady na
aplikaci programovaného učení ukázaly, že cesta bez
mezinárodní koordinace je málo schůdná
Predikce budoucnosti
„Hnutí vstoupilo do nové, střízlivější a dlouhodobější etapy
svého vývoje, v níž by mělo jít spíše o to, jak myšlenkami
a praxí programovaného učení obohatit existující tradiční
i moderní didaktické prostředky. Novým impulsem se stávají
mikroprocesory, které mohou slibovat určitou renesanci
programovaného učení.“ (1995, s. 172–485).

Alena Vališová – Hana Kasíková
Širší pojetí programování
„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“
Prognóza
„V současné době se již nevystačí s občanskou iniciativou,
ale bude nutné 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.“

Pedagogická praxe
potřebuje dobře zpracované programy nejen učebního obsahu, ale i programy
sociálního výcviku, programy pro nácvik rozhodovacích dovedností učitele
atd.“ (2007,165 an.)

Kolláriková, Pupala, ed., 2010

‚Hnutí za vyučovací cíle“
„Dobré definování výstupů umožňuje kvalitu výstupů
měřitdidaktické testy) jako nástroje měření účinnosti
pedagogického procesu“
„V behavioristickém rámci je formovaný model cílově
orientovaného kurikula“ (2010 133, 134)

Josef Malach, Základy didaktiky
Souborné pojetí
•historické kořeny
•principy programovaného učen,
•druhy programování
• funkce počítačů v různých fázích výuky
• inspirativní je zadání pro studenty
„Analýza názorů vybraných odborných autorit umožňuje
optimisticky posuzovat dlouhodobý efekt klasických principů
programovaného učení v oblasti obecně didaktické i v úže
pojatém typu regulativní výuky, který je vhodný pro plnění
určitých vzdělávacích cílů
Přínos
„Zvyšování efektivity všech fází procesu vyučování – učení, realizace
individualizovaného učení, posilování a obohacování tzv. počítačové gramotnosti“
(2003, S. 114–117)

Josef Malach:
Přínos programovaného učení pro
pedagogickou teorii a praxi (2013 , 240 s.)
Obsah

1 K historii vzniku a rozvoje programovaného učení
a vyučování
2 Vývoj programovaného učení ve vybraných zemích Evropy
3 Ohlas programovaného učení v tehdejším Československu
4 Teorie programovaného učení
5 Praxe programovaného učení ve vývojových etapách
6. Využití potenciálu programovaného učení ke zkvalitnění
a zefektivnění vzdělávání
7 České a slovenské osobnosti a školy, které se podílely na
rozvoji programovaného učení
8 Reflexe programovaného učení v současné literatuře
a odborné komunitě
Závěr
Přílohy

Jaroslava Vašutová

Novodobý koncept vysokoškolské výuky
„Jedním z novodobých konceptů vysokoškolské výuky postavené na samostatnosti
a řízeném učení je programovaná výuka, někdy příhodněji nazývaná programované
učení.
„Renesance jejích principů souvisí s rozvojem koncepcí výuky podporované
počítačem…“ (202, s. 67, 68)

Jan Čáp

Kritika

„Kritické připomínky se týkaly převážně počátečních forem programovaného učení, kdy učící
stroje byly značně nedokonalé a také programy sledovaly převážně elementární cíle “

Současné využití

Programované učení přineslo cenné náměty pro praxi vyučování, není to však jediná
a univerzální forma. Pečlivě se zvažuje, v kterých předmětech a tématech je užití
programovaného učení přiměřené a jak je kombinovat s jinými formami vyučování.“
(1993, s. 255,256)

Jiří Zounek, Kateřina Šedová
„Vyučovací stroje měly umožnit
a podpořit učení, ale byly již schopny také
zaznamenat žákovy výsledky a tak
sledovat jeho pokroky“

„Vynoření nového konceptu nevede k opuštění těch předešlých,
nýbrž spíše k jejich redefinici a zahrnutí pod novou platformu“
(2009, s. 20)

Jiří Zounek, Petr Sudický
Moudrá myšlenka
„Byla chyba považovat vše starší dvaceti let v oblasti
technologií a s nimi spojovaných teoretických konceptů
za zcela přežité“
Srovnání se světem
„Podíváme-li se do současných světových encyklopedií,
zjistíme, že např. neobehaviorismus je nedílnou součástí
těchto reprezentativních publikací, a to nikoliv jen
v rámci kapitol o historii.
Například Burton, Mooire a Magliaroová (2004) uvádějí,
že behaviorismus je jednoduchý, elegantní a konzistentní.
Považují jej za relevantní a životaschopnou filozofii,
která poskytuje základy a podporu pro široce chápaný
pojem ‚vzdělávacích technologií“ (2012, s. 106)

Dagmar Čábalová

Libuše Podlahová

Josef Maňák Nárys didaktiky

„Programované učení má i do budoucna uplatnění v tzv. regulativním
typu výuky“ (2001, s. 24–26)
Vedle informačního, heuristického a produkčního typu výuky

(Vhodný pro CŽV, pro inkluzivní, domácí výuku, přípravau exponovaných povolání,
kvalitní testování, výcvik profesních dovedností)

Kvantitativní posouzení
rozsah stran textu věnovaných sledované problematice
ve dvaceti analyzovaných pracích
.

Počet stran

Počet publikací

1-3

4

4-9

11

10 a více

5

Kvantitativní porovnání učebnic ve vztahu k programovanému učení
Poř.

Autor

Název

Stran
o progr.uč.

Celkem
stran

Rok

1.
2.
3.
4.
5.

CIPRO, M.
ČÁBALOVÁ, D.
ČÁP, J.
ĎURIČ, L.
DVOŘÁČEK, J.

Galerie světových pedagogů
Pedagogika
Psychologie výchovy a vyučování
Pedagogická psychológia
Kompendium pedagogiky

5
3
10
6
4

633
272
415
333
176

2002
2011
1993
1988
2009

6.
7.
8.
9.

HORÁK, J.
JANIŠ, K.
JURDIN, R. in Kol.
KALHOUS, Z., OBST O.
et al.

Obecná pedagogika
Obecná didaktika
Pedagogika II.
Školní didaktika

1
12
7
10

81
109
288
247

2004
2007
1993
2009

10.

KOLLÁRIKOVÁ, Z., PUPALA, B. ed.

Předškolní a primární pedagogika. Predškolská
a elementárna pedagogika

9

455

2010

11.
12.
13.

MALACH, J.
MAŇÁK, J.
MUŽÍK, J.

Základy didaktiky
Nárys didaktiky.
Andragogická didaktika. Řízení vzdělávacího
procesu

4
5
15

181
104
323

2003
2001
2010

14.
15.

PETLÁK, E.
PODLAHOVÁ, L. et al.

Všeobecná didaktika
Didaktika pro vysokoškolské učitele

12
2

312
160

2004
2012

16.
17.

SKALKOVÁ, J.
VALIŠOVÁ, A.,
KASÍKOVÁ, H. et al.

Obecná didaktika
Pedagogika pro učitele

4
6

292
456

2007
2011

18.

VAŠUTOVÁ, J.

Strategie výuky ve vysokoškolském vzdělávání

6

282

2002

19.

ZLÁMAL, J.

Didaktika profesního vzdělávání klasifikace metod
výuky

2

208

2009

20.

ZOUNEK, J. ŠEĎOVÁ, K.

Učitelé a technologie mezi tradičním a moderním
pojetím

4

172

209

).

Kvantitativní posouzení učebnic
Odmítá
Zkresluje

Autor

Název

CIPRO, M.

Galerie světových
pedagogů
Pedagogika.
x
Psychologie výchovy a
vyučování
Pedagogická psychológia
Kompendium pedagogiky
Obecná pedagogika
Obecná didaktika
Základy pedagogiky.
Školní didaktika

ČÁBALOVÁ D.
ČÁP J

ĎURIČ L.
DVOŘÁČEK J.
HORÁK J.
JANIŠ K.
JŮZL M.
KALHOUS Z.,
OBST O. a kol.
KALNICKÝ J.
KOLLÁRIKOVÁ Z,
PUPALA B.
MAŇÁK J.
PETLÁK E
PODLAHOVÁ, L. a
kol
PRŮCHA J.
SKALKOVÁ J.
VALIŠOVÁ A.
VAŠUTOVÁ J.

Ignoruje Připouští

x

2002

x

2011.
1993

x

x

1988
2009
2004
2007
2010.
2009

x

2009
2010

x
x
x
x

Základy pedagogiky
Předškolní a primární
pedagogika
Nárys didaktik y .

x

x

Všeobecná didaktika

Didaktika pro
vysokoškolské učitele
Moderní pedagogika.
Obecná didaktika
Pedagogika pro učitele
Strategie výuky ve

Oceňuje Vidí
Rok
přínos perspektivu

x
x
x
x
x
x

2001
2004
2012
2005.
1999
2011
2002

Přístup autorů učebnic pedagogiky k programovanému učení

Vyjádřené Odmítá, Ignoruje
stanovisko zkresluje

Připouští

Oceňuje
přínos

Vidí
Perspekti
vu

Počet

2

2

1

4

11

%

10

10

5

20

55

Postoj

Negativní či neutrální
4 autoři = 20%

Pozitivní postoj
75 autorů = 80%

chybí
• Příklady učebních úloh, rozvíjející myšlení žáků a
studentů
• Odborné metodiky, v nichž bude vhodně
začleněno programované učení
• Vzory didaktických testů, které by omezily
rozšíření primitivních položek s výběrovými
odpověďmi (včetně vysokých škol)
• Kurzy pro diferencované školení učitelů
• Software pro eLearning ke splnění adekvátních
učebních cílů

„Starší označení pro činnost vyučovacího systému, který
vychází z přesně definovaných cílů vstupní diagnostiky žáka,
vhodně uspořádaných podmínek učení, důkladné znalosti
procesu učení, učiva a žákovských odpovědí a zabudovává
všechny tyto komponenty do programu řídícího žákovo učení“
(1995, s. 171,172,266)

„Podnítilo didaktické projekty, zvyšující efektivnost učení,
kontrolu a sebekontrolu s využíváním zpětné vazby aj.
Dnes jsou tyto postupy běžnou součástí učení
podporovaného počítačem a eLearningu.“ (2O12)

heslo Programované učení neuvádí

J. Maňák a V. Švec
v kapitole Formy a metody výuky začleňují
programované učení mezi komplexní výukové metody.
Upřesňují, že: „Principy silně se rozvíjejícího
programovaného učení převzala v 2. polovině 20.
století výuka podporovaná počítačem“ (2009, s. 198)

H. Kasíková
„Výzkumy obecně neodpovídají na otázku, zda tradiční formy jsou účinnější než netradiční,
i když ukazují zejména na efekty, jako je kreativita, postoje k učení a další. Výzkum méně
běžných forem je v zahraničí rozsáhlý, jejich výsledky však nejsou vždy konzistentní (s. 205)

Výskyt hesel souvisejících s programovaným učením ve slovnících
Zdroj: vlastní analýza

Poř.

Autor/Autoři

Název

Strany věnované
program. učení

Celkem
stran

Rok
vydání

1.

BRATSKÁ, M.,
ĎURIČ, L.

Terminologický a výkladový
slovník

7

464

1997

2.

CIPRO, M.

Galerie světových pedagogů

2

3.

KOLÁŘ, Z. et al.

Výkladový slovník
z pedagogiky

3

192

2012

4.

PRŮCHA, J. et al.

Pedagogická encyklopedie

7

936

2009

5.

PRŮCHA, J.,
VETEŠKA, J.

Andragogický slovník

4

6.

PRŮCHA, J.,
WALTEROVÁ, E.,
MAREŠ, J.

Pedagogický slovník

4

7.

ÚSTAV PRO
INFORMACE VE
VZDĚLÁVÁNÍ

Český pedagogický tezaurus

2

2002

2012

292

1995

2002

Míra souhlasu s autory učebnic pedagogiky
o programovaném učení
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

1

2

3

4

5
do 40 let

6
nad 40 let

7

8

9

10

Vyjádření k potenciálu programovaného učení
5

4,5

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

1

2

3

4

5

6
do 40 let

7
nad 40 let

8

9

10

11

Závěry
1. 60 let po slavném referátu B.F. Skinnera je programované učení součástí
pedagogického myšlení v ČR – autoři ze všech čs. univerzit
2. Po období rozkvětu prošlo obdobím kritiky a ignorance a je ve stádiu
renezance (viz také. Kniha psychologie, Londýn 2012, Praha 2014)
3.Přínos spočívá
ve způsobu řízení učení na principech:……
4. System, použitelný k aplikaci technických prostředků – počítačů
5.Metodické využití v integrovaném didaktickém systému

Návrhy
vycházejí z podnětů autorů učebnic: Vališová, Cipro, Zounek, Janiš,
Vašutová, Čáp, Dvořáček aj. :
Jeden z projektů v rámci evropských fondů věnovat úkolu Aplikace
p.u. ve výuce
Tvorba programovaných učebnic pro základní a střední školy v
návaznosti na klíčové kompetence RVP pro individuílní, párové I
skupinové vyučování– s využitím tabletů – s mezinárodní dělbou práce
Tvorba programů sociálního výcviku
Tvorba programů nácviků rozhodovacích dovedností učitele
Výzkum p.u. pro vysokoškolskou výuku aj.

Poděkování za pozornost
a
hodně zdaru ve vtipné aplikaci
programovaného učení
přejí
AM a JM

