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ABSTRAKT 

Práce si klade za cíl popsat efekt pozitivního posílení a jeho aplikaci v procesu učení. Práce je 

rozdělena na teoretickou a analytickou část. Teoretická část práce se věnuje významu 

pozitivního posílení v procesu učení a chování obecně – jakým způsobem živé organismy 

nabývají nové vzorce chování a jak vypadají efektivní metody učení. Analytická část práce 

propojuje a aplikuje poznatky získané v teoretické části práce na metodě učení zvané „Učení 

postupnými kroky“ (Discrete Trial Teaching). Zde je dopodrobna popsána její aplikace, využití 

a vhodná implementace na příkladu učení motorického imitačního chování. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Aplikovaná behaviorální analýza; efektivní metody učení; pozitivní posílení; principy učení a 

chování; učení postupnými kroky (DTT)  



 

ABSTRACT 

Diploma thesis focuses on effect of positive reinforcement and it's application in the learning 

process. The thesis is divided into two parts – theoretical and analytical. Theoretical part 

describes importance of positive reinforcement in a learning process and behavior overall. How 

organisms acquire new skills and how effective teaching methods look like. Analytical part 

provides practical use of positive reinforcement in an effective teaching method called Discrete 

Trial Teaching. It's application, use, and correct implementation is provided through an example 

of teaching a motor imitation behavior.  
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Applied Behavior Analysis; Effective teaching methods; Positive Reinforcement; Principles of 
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Úvod  

Jak víme, že se studenti učí? Jak poznáme, že naslouchají výkladu učitele a nepřemýšlí o něčem 

jiném? Učení je chování. Bez zpětné vazby nemůžeme zjistit, že se někdo učí. To, že student 

„dává pozor“, „poslouchá výklad učitele“, „sleduje odpovědi ostatních“, neznamená, že se učí. 

Jak popisuje Vargas (2013), většina lidí si myslí, že učení je prezentace informací. Prezentace 

ale není učení. Můžeme odprezentovat brilantní přednášku prázdné aule. Každá definice učení 

ale musí zahrnovat měřitelný efekt na chování studenta.   

Z chabých výsledků testů jsou obviňováni studenti, málo se učí, mají nízké IQ, nízkou motivaci. 

Problém je už ale v opožděné zpětné vazbě. Studenti na konci probrané látky, na konci měsíce, 

či dokonce pololetí, dostanou test, který hodnotí všechny jejich doposud získané vědomosti a 

zjistí se, že tyto výsledky nejsou dostatečné. Co potom? Kromě toho, že nyní máme potvrzené, 

že studenti neví, co by vědět měli, se nic nemění a v učivu se pokračuje dál. Tomu by se dalo 

vyhnout tím, že studenti budou povzbuzováni k aktivním odpovědím, učitel tak bude ihned 

vědět, zda je probíraná látka zvládnutá a posune se dál až poté. Vargas (2013) říká, že bez toho, 

aniž bychom kontrolovali výkony studentů, nemůžeme vědět, jaký efekt na ně náš výklad má.  

V roce 1992 vyšel v časopise Aplikované behaviorální analýzy1 článek Ogdena R. Lindsleyho 

(1992) jako reakce na nejrozsáhlejší výzkumný experiment s názvem The Project Follow 

Through (1977), který porovnával efektivnost různých přístupů ke vzdělávání v Americe. 

Lindsley (1992) se zde pozastavuje nad tím, že efektivní vzdělávací metody, které v tomto 

experimentu vyšly jako nejúčinnější, jsou dostupné již dlouho, ale jsou ignorovány. Jsou 

většinou behaviorální, strukturované, rychle se měnící a vyžadují vysoký podíl běžné 

každodenní praxe.  

Je zajímavé, jak vzdělavatelé a veřejnost vyžadují disciplínu například v uměleckých či 

atletických výkonech. Rodiče pravidelně vozí své ratolesti denně velké vzdálenosti například 

na hodiny gymnastiky anebo plavání, ale dovedete si představit, že by své dítě denně vozili na 

hodinu matematiky nebo informačních technologií? Pravidelné trénování a procvičování je 

v atletice podporováno, ale ne na akademické půdě, především proto, že zde se pravidelně 

nezaznamenává skóre. Příkladem mohou být přednášky na vysokých školách. Tříhodinová 

přednáška jeden den v týdnu bude méně efektivní než tři hodinové přednášky v pondělí, středu 

                                                 

1 Z angl. Journal of Applied Behavior Analysis 
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a pátek. Šest půl hodinových přednášek týdně by dosáhlo dokonce lepších výsledků než tři 

hodinové přednášky v týdnu (Lindsley, 1992).  

Lindsley (1992) ve svých přednáškách po státech zdůrazňoval důležitost pozitivních měření. 

Ve vzdělávání se zaznamenávají především chyby, spíše než správné odpovědi. Měří se 

procenta správných odpovědí, ale nezaznamenává se jejich frekvence. Viděli byste radši 

výsledek, že jste byli z 60% úspěšní, anebo raději graf zobrazující váš postup v naučených 

dovednostech? Co je pro studenta více motivující? B. F. Skinner říká: „Dejte studentům a 

učitelům lepší důvody pro učení a vzdělávání. To je to, kde mohou vědy o chování přispět. 

Mohou různými způsoby pomoci vyvinout instruktážní postupy natolik atraktivní a efektivní, že 

nikdo – student, učitel, ani ředitel, nebudou muset být k jejich používání nuceni“ (1984, str. 

953).  

Na ignorování úspěchů behaviorálních metod učení reagoval B. F. Skinner svým článkem 

s názvem The Shame of American Education2 (1984).  Většina aktuálních problémů na školách 

by mohla být vyřešena, pokud by se studenti naučili dvakrát tolik ve stejném čase a za stejného 

úsilí. To neznamená, že školní den, či rok by měly být delší, ani to, že by žáci dostávali více 

úkolů. Co to znamená je to, že by čas, který studenti stráví ve školách, měl být využit mnohem 

efektivněji. Bylo prokázáno, že je to možné, pokud: a) jsou cíle vzdělávání jasně specifikovány, 

b) je každému studentovi umožněno postupovat svým vlastním tempem c) učební materiály 

jsou navrženy tak, že studenti jsou často úspěšní a mají okamžitou zpětnou vazbu. Učitelé 

musejí být naučeni, jak učit správně a tato metoda, která jim umožní učit mnohem efektivněji, 

je dostupná (Skinner B. F., 1984).   

Stallings (1980) ve své studii popsal rozložení času skutečně věnovanému učení na školách. 

Vzdělávání studentů je závislé na tom, jak je dostupný čas využit, nejen na jeho množství. Není 

to o tom, kolik času student stráví ve třídě, ani o tom, kolik času učitel stráví výkladem, je to o 

tom, kolik času student stráví učením.  To, že je dostupný čas na školách využíván neefektivně 

Stallings shrnul jednou větou: „Jak dlouho trvá, než tu show rozjedeme?“ (1980, str. 14).  

Níže je graf zobrazující využití času v průběhu školního dne (Vargas, 2013).  

                                                 

2 Hanba amerického školství 
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Rozložení času v průběhu školního dne 

1. Dostupný čas = průměrné množství 

času dostupného pro všechny školní 

aktivity.  

2. Přidělený čas = průměrné množství 

času naplánovaného pro instrukce 

(učební hodina). 

3. Instruktážní čas = průměrné množství 

času, kdy učitel skutečně předává 

instrukce. Není měřítkem učení studenta, 

pouze času, kdy je student přítomen, 

zatímco je instrukce předávána.  

4. Čas aktivního zapojení = průměrné 

množství času, kdy je student aktivně 

zapojen v učebním procesu (student se 

účastní instrukcí=> dívá se na učitele; čte 

si zadaný text; individuální práce 

v lavici). Tento čas není měřitelným učením.  

5. Akademický učební čas = průměrné množství času, kdy je student úspěšně zapojen v akademických úkolech 

(množství času, kdy se student skutečně učí). 

Učení studentů jasně závisí na tom, kolik množství z dostupného času se učí, ne kolik je 

dostupného času (Stallings, 1980). Doporučení jsou jasná: musíme učit mnohem efektivněji.  

Mnoho studií zdůrazňuje, že ze všech profesí, oblast školství nejméně čerpá z vědeckých 

poznatků. Výzvy, kterým čelí dnešní učitelé, se liší od těch, kterým čelili jen pár let zpátky. 

Diverzita studentů narůstá, téměř v každé třídě jsou žáci se speciálně vzdělávacími potřebami, 

s poruchami učení či chování. Ví budoucí učitelé, jak řešit problémové chování studentů? Jak 

se vypořádat s tak velkou diverzitou? Bez porozumění základním principům chování má učitel 

jen málo o co se opřít (Vargas, 2013). Jak je výše zmíněno, obor vzdělávání by mohl enormně 

těžit z principů učení a chování získaných v laboratoři. V oboru speciální pedagogiky je však 

téměř nezbytné, aby byly tyto poznatky aplikovány a umožnili tak vzdělání i osobám, jež 

z běžné výuky takřka nemohou těžit. 

Aplikovaná behaviorální analýza má technologie výuky založené na vědeckých důkazech, které 

mají za důsledek lepší vzdělávací výsledky ve školství. Pedagogové by měli být povinni 

vzdělávat metodami, jež jsou vědecky ověřené jako efektivní (Fantuzzo & Atkins, 1992). 

Studenti nemusejí být nuceni k učení, dostatečné posílení a dobře naprogramované učivo to 

Dostupný čas: 6 hodin  

100% 

Přidělený čas 

79%

Instruktážní čas 

Méně něž 79%

Čas aktivního 
zapojení

průměrně 42% 
(mezi 25%-58%)

Akademický 
učební čas

Průměrně 17% 
(mezi 10%-25%)
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samo o sobě zajišťuje. Úspěch a progres je to, na čem staví behaviorální metody učení (Skinner 

B. F., 1984).  

Tato práce je rozdělena na teoretickou a analytickou část. Teoretická část obsažena v kapitole 

1 se zaměřuje na pozitivní posílení obecně, na principy učení a chování a na efekt pozitivního 

posílení při učení a chování. Analytická část práce je obsažena v kapitole 2 a zaměřuje se na 

efektivní metody učení a na aplikaci těchto metod skrze učení postupnými kroky3 (dále jako 

DTT) jako vědecky podloženého efektivního nástroje učení využívaného především 

v aplikované behaviorální analýze a vycházejícího z principů učení a chování. Učební metoda 

DTT dosud nebyla v české literatuře popsána a v českém vzdělávacím systému není téměř 

využívána. Z tohoto důvodu je práce především teoretické povahy popisující způsob, jakým 

tuto učební metodu vhodně aplikovat a z jakých vědecky podložených dat tato metoda vychází.  

Tato práce se věnuje využití pozitivního posílení v učení a chování obecně, a ačkoliv by z učení 

postupnými kroky těžili jak studenti s typickým vývojem, tak v jejich případě není takto 

precizní a natolik strukturované učení potřeba, jelikož zdravé děti se učí především ze svého 

okolí, což studenti s různými typy poruch a postiženími často nemají a vyžadují tak při učení 

ty nejefektivnější možné nástroje, jež jim můžeme poskytnout.  

  

                                                 

3 Z angl. DTT – Descrete trial Teaching (Leaf & McEachin, 1999) 
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1 Posílení 

Následující kapitoly jsou věnovány úvodu do efektivních metod učení a jakou funkci má 

pozitivní posílení v učení nového chování. Dále jsou zde popsány vědecké principy a poznatky 

z učení a chování, funkce pozitivního posílení, negativního posílení a trestu. Dále se zde 

dopodrobna zabýváme pozitivním posílením, jakými způsoby ho můžeme klasifikovat; jaké 

jsou rozvrhy jeho aplikace; jak zjistit, jaké stimuly fungují jako posílení; způsoby, jakými 

kontrolujeme jeho funkci a na závěr jeho efektivní využití.   

1.1 Úvod do efektivních metod učení 

Již v úvodu je zmíněno, že efektivní metody učení jsou behaviorální, jasně strukturované a 

založené na vědeckých důkazech. Tyto poznatky byly potvrzeny v experimentu The Project 

Follow Through z roku 1977. The Project Follow Through započal roku 1968 sponzorován 

americkou vládou a jasnou vizí najít nejlepší možný způsob výuky dětí od mateřské školy po 

třetí třídu základní školy. Experimentu se účastnilo přes 200 tisíc dětí ve 178 různých okresech 

a bylo porovnáváno 9 odlišných modelů učení. Děti z každého okresu se vzdělávaly po určitou 

dobu vybraným modelem výuky (tento model byl vybrán na základě souhlasu rodičovských 

skupin každého zúčastněného okresu). Všechny školy zapojené v experimentu dostávaly 

finanční dotace od vlády, komplexní zdravotní služby a podporu v implementaci vzdělávacího 

modelu, jež přijali. Též bylo monitorováno, zda jsou dané přístupy ve škole skutečně 

uplatňovány (Watkins, 1997).  

Hodnocení projektu se uskutečnilo v roce 1997, devět let po zahájení experimentu. Výsledky 

byly konzistentní a jasné. Studenti, kteří byli vzděláváni pomocí behaviorálních modelů výuky 

– přímých instrukcí4 (výuky) a behaviorální analýzy, měli výrazně lepší akademické výsledky 

než studenti vzděláváni pomocí jiných modelů. Následný výzkum také zjistil, že tito studenti 

dále pokračovali v překonávání výsledků svých spolužáků a měli vyšší pravděpodobnost 

dosáhnout středoškolského vzdělání a pokračovat na vysokou školu (Watkins, 1997).  

Výsledky z nejrozsáhlejšího a nejdražšího vzdělávacího experimentu The Project Follow 

Through však byly ignorovány. Metody vzdělávání, jež se prokázaly jako nejúčinnější nebyly 

adaptovány do dalších škol, ale ani nepokračovaly ve školách, které se experimentu zúčastnily. 

                                                 

4 Z angl. Direct Instruction (Watkins, 1997) 
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Tyto metody nejsou drahé, jsou jasně specifikované a jejich výsledky byly prokázány. Přesto 

jsou opomíjeny a zamítány kvůli hluboce zakořeněným mýtům a předsudkům (Lindsley, 1992).  

Jeden problém s přijetím efektivních učebních nástrojů je podobný tomu, jaký máme 

s fyzickým cvičením. Všichni víme, že bychom byli šťastnější, zdravější, silnější a žili bychom 

déle, pokud bychom pravidelně cvičili. V jednu dobu si lidé uvědomili, že vzdělávání vyžaduje 

pravidelné cvičení a že to není lehká práce. Většina pedagogů přijala za svůj mýtus, že nejlepší 

učení je jednoduché a musí být zábavné. Vzdělávání ale vyžaduje disciplínu, učitelé si 

neuvědomují, že „zábavou“ jsou až plynulé výkony, jež jsou produktem učení. Ale tento proces 

učení, je často plný stresu a bolesti. Je ale mnoho způsobů, jak je možné tento náročný proces 

zjednodušit (Lindsley, 1992).  

Vargas (2013) ve své knize popisuje své nadšení do učení, ale také to, že pouhý entusiasmus a 

porozumění oboru nestačí: „Myslela jsem si, že budu dobrou učitelkou. Milovala jsem děti a 

byla nadšená ohledně každého předmětu, který jsem vyučovala. To, myslela jsem si, bude pro 

mou kariéru učitelky dostačující. Brzy jsem ale přišla na to, že pouze vědět co chci učit, 

vysvětlovat jasně a mít rád své studenty nepomůže všem mým žákům uspět, i když jsem pevně 

věřila v to, že každý z nich by uspět mohl“ (Behavior Analysis for Effective Teaching, str. 1).  

Vargas (2013) popisuje, že absolvování behaviorálního kurzu ji utvrdilo v tom, že je potřeba 

pochopit lidské chování, abychom mohli správně učit. Po letech praxe zjistila, jak jsou pozitivní 

techniky stěžejní v řešení problémů s chováním a zlepšení výsledků studentů na školách. Pokud 

jste učitel, nezáleží, jak dobří již jste, ale určitě přijde čas, kdy pro vás výkon jednoho či 

více vašich studentů bude zklamáním. Behaviorální analýza ukazuje, co je potřeba změnit a jak 

k tomu využít pozitivní postupy. 

Lidé trestají ostatní, když nad nimi ztratí kontrolu. Pokud ale můžete studenty přimět k práci za 

použití pozitivních metod, není trestu potřeba a behaviorální analýza tyto techniky nabízí. 

Trvání na používání především pozitivních metod ve vzdělávání je potřeba zejména u studentů, 

jež jsou ve školách často trestáni a selhávají. Každé chování, včetně toho špatného, je nějakým 

způsobem posilováno, jinak by nepokračovalo (Vargas, 2013).  

Studenti, kteří chodí za školu, bývají nějakým způsobem potrestáni. Vargas (2013) popisuje na 

jednom příkladu školu, v níž je „trestem“ za určité množství zameškaných vyučovacích hodin 

vyloučení ze školy. Jak velkou to dává logiku? Vyloučit studenta ze školy za to, že již zmeškal 

hodně hodin? Pokud to, že nechodí do školy pro daného studenta funguje jako posílení, tak to, 
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že studenta ze školy vyloučí a na žádnou vyučovací hodinu už nebude muset jít, zřejmě nebude 

zaručeně fungovat jako trest.  

Na následujícím krátkém příkladu si ukážeme význam pozitivního posílení oproti trestu. Tucet 

studentů jedné střední školy zameškal již tolik hodin, že jim hrozilo vyloučení ze školy. To, že 

by tito studenti nikdy neodmaturovali, znepokojovalo především 3 asistenty pedagoga, kteří na 

škole pracovali. Místo toho, aby začali studentům vyhrožovat vyloučením, scénáři 

vykreslujícími jejich budoucnost bez vzdělání, tak se každý z asistentů ujal pozitivního přístupu 

k řešení. Každý den se asistenti procházeli po škole a vyhlíželi „cílové“ studenty. Když je 

spatřili, říkali jim věci typu: „Rád tě tu dnes vidím Adame“, vždy s použitím jejich křestního 

jména. A to bylo ono. K úžasu všech asistentů se zlepšila docházka většiny „cílových“ studentů, 

a kromě dvou z nich všichni odmaturovali. Jejich jednání se tedy neopíralo o to, aby studentům 

říkali, jak se chovají nevhodně a jak je důležité se chovat správně, ale soustředili se na následek 

jejich chování. Místo toho, aby potrestali nevhodné chování, přidali pozitivní následek za 

žádoucí chování.  

1.2 Chování 

Chování je jakákoliv aktivita živého organismu. Lidské chování je vše, co člověk dělá, jak se 

pohybuje, jak mluví, myslí, i to, jak cítí. Čtení této věty je chování, jakožto i psaní těchto slov 

(Cooper, Heron, & Heward, 2014). Johnston a Pennypacker (2008) definují chování (žijícího) 

organismu jako interakci části tohoto organismu a prostředí, ve kterém chování nastane, a které 

je charakterizováno pozorovatelným posunem v prostoru a čase, což vede k měřitelným 

změnám alespoň jednoho aspektu v prostředí (prostředím je, volně myšleno, vše, kromě 

pohybujících se částí organismu, jež jsou zahrnuty v určitém chování).  

Chování tedy není vlastností organismu, ale existencí vztahu mezi organismem a prostředím, 

což zahrnuje i tělo daného organismu. Být hladový nebo nervózní jsou nezávislé stavy 

organismu často chybně označovány jako chování, ale ani jeden z těchto stavů nespecifikuje 

žádnou interakci mezi organismem a prostředím čili chováním není. Stejně jsou často chybně 

zaměňovány nezávislé změny v prostředí jako chování, například když člověk kráčí v dešti a 

zmokne – toto „zmoknutí“ také není instancí chování, protože zde není specifikována žádná 

interakce mezi organismem a prostředím, úplně stejně zmokne jakýkoliv neživý organismus a 

není pro to potřeba žádného pohybu v čase a prostoru (Johnston, Pennypacker, & Green, 2008).  

Jak bylo zmíněno výše, chování může být provedeno pouze živým organismem. Odgen 

Lindsley v polovině 60. let přišel na způsob, jak pomoci učitelům určit, zda to, co u svých 
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studentů chtějí měřit, je reálné chování, anebo jen nezávislý stav organismu (jako například 

„být potichu“). Tento způsob se jmenuje „Test mrtvého muže5“. „Pokud to může mrtvý muž 

udělat, není to chování. Pokud to mrtvý muž nemůže udělat, je to chování“ (Malott, Malott, & 

Trojan, 1999, str. 9). Například pokud je někdo odnesen silným větrem, není to chování (mrtvý 

muž může být také odnesen větrem), ale kopání nohama, máchání rukama a křičení, zatímco 

nás vítr odnáší, jsou všechno instance chování, které mrtvý muž nemůže udělat (Cooper, Heron, 

& Heward, 2014).  

1.2.1 Základní vlastnosti měřitelnosti chování 

Toto přesunutí organismu v čase a prostoru, jímž se chování vyznačuje, odkazuje na aspekty, 

kterými chování můžeme změřit.  Johnston a Pennypacker (2008) označují tyto měřitelné 

vlastnosti chování jako: temporal locus (chování se objeví v určitém čase); temporal extent 

(délka chování, jež se děje po určitý čas); repeatability (frekvence, ve které se určité chování 

objevuje). Jelikož je chování vztahem mezi organismem a prostředím, je tedy nemožné, aby 

toto chování proběhlo bez určitého dopadu na prostředí, ve kterém probíhá. To je důležité si 

uvědomit, protože nám to říká, že chování musí být detekováno a měřeno skrz jeho efekty na 

okolní prostředí.  Schéma 1 zobrazuje dimenzionální kvantity vlastností chování (repeatability; 

temporal extent; temporal locus).  

 

Schéma 1 (Cooper, Heron, & Heward, 2014) 

Frekvence, ve které se určité chování objevuje (repeatability) je zobrazena 4 instancemi chování 

(R1;R2;R3;R4) v průběhu pozorování. Délka (průběh) chování v čase (temporal extent) je 

zobrazena pomocí vyvýšených šedivých obdélníků na časové ose. Temporal locus (kdy se 

chování vyskytlo) je označeno jako doba mezi antecedentním stimulem (S1;S2), jež vyvolal 

chování a počátkem chování a je zobrazeno písmenem L.  

To ve své knize popsal i B. F. Skinner (1969), který napsal, že aby mohlo být něco pozorováno, 

musí to mít efekt na prostředí – efekt na pozorovatele, nebo na nástroj, který má následně efekt 

na pozorovatele.  

                                                 

5 Z angl. Dead man test (Malott, Malott, & Trojan, 1999) 
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1.2.2 Respondentní chování a podmiňování 

Všechny žijící organismy přicházejí na svět se schopností reagovat na určité podněty 

předvídatelnými způsoby – není vyžadován žádný proces učení. Těmto typům chování se říká 

nepodmíněné reflexy6 – například mrkáme, abychom odstranili smítko na rohovce. 

Respondentní chování7 je tedy ta nenaučená odpověď na určitý podnět, jež této odpovědi 

předchází. Například světlo dopadající na naše oko (podnět před chováním – odpovědí) způsobí 

smrštění čočky (respondentní chování = reflex). Tento jev začal zkoumat ruský psycholog Ivan 

Petrovič Pavlov (1849-1936), když si všiml, že jeho psi slintají pokaždé, když se otevře jejich 

klec a jeho asistent jim nese jídlo. Pavlov se pokusil spárovat8 2 stimuly (podněty) – spustil 

metronom těsně předtím, než začal psy krmit. Jedná se o párování nepodmíněného stimulu9 

(podnětu) – jídlo v puse spustilo salivaci; a neutrálního stimulu10 (podnětu), který neměl 

žádný efekt. Po několika pokusech, kdy po zvuku metronomu ihned následovalo jídlo v puse, 

psi začali slintat již při zvuku metronomu. Metronom se tedy díky párování s nepodmíněným 

stimulem přeměnil z neutrálního stimulu (podnětu) na podmíněný stimul (podnět) a tedy 

podmíněný reflex11 (Cooper, Heron, & Heward, 2014). Jakkoliv je respondentní chování a 

podmiňování důležité, ve vzdělávacím procesu se setkáme především s operantním, tedy 

naučeným chováním a podmiňováním, kterému se věnuje následující podkapitola.  

1.2.3 Operantní chování a podmiňování 

Na objevy I. P. Pavlova se snažil navázat B. F. Skinner, který později přišel s vynálezem, který 

nazval operantní komorou12 a tím položil základy pro celý obor aplikované behaviorální 

analýzy. Skinner zkoumal chování krys. Operantní komora obsahovala páku, kterou když krysa 

stiskla, tak kryse bylo vydáno jídlo. Páka vyžadovala variabilní množství stisknutí před tím, 

než bylo kryse jídlo vydáno. Skinner bral přesná data na to, kolikrát a jak často krysa páku 

stiskne. Skinner si myslel, že tímto objevem navazuje na experimenty Pavlova, ale brzy si 

                                                 

6 Z angl. Unconditioned reflex = nenaučený funkční vztah mezi stimulem a chováním s nímž se rodíme (Cooper, 

Heron, & Heward, 2014). 
7 Z angl. Respondent Behavior = komponenta reflexního chování =>„odpověď“ reflexu; chování, jež je vyvoláno 

určitým antecedentním stimulem (Cooper, Heron, & Heward, 2014).  
8 Z angl. Pairing = proces, ve kterém jsou 2 stimuly prezentovány ve stejný čas, obvykle opakovaně, což má za 

následek to, že určitý stimul získá funkci druhého stimulu (Cooper, Heron, & Heward, 2014).  
9 Z angl. Unconditioned stimuli (US) = stimul obsažen v nepodmíněném reflexu jež evokuje respondentní chování 

bez předchozího učení (Cooper, Heron, & Heward, 2014). 
10 Z angl. Neutral stimuli (NS) = stimul, jež neevokuje respondentní chování (Cooper, Heron, & Heward, 2014). 
11 Z angl. Conditioned reflex = naučený funkční vztah mezi stimulem a chováním; je produktem historie interakce 

mezi jedincem a prostředím (Cooper, Heron, & Heward, 2014). 
12 Z angl. Operant chamber (Vargas, 2013) 
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uvědomil, že se nejedná o reflex, ale o nový druh učení, tím objevil operantní podmiňování13. 

Stisknutí páky není reflex, ale naučené chování a je řízeno následkem, tedy jídlem, které krysa 

za zmáčknutí páky dostane. Skinner mimo jiné také zkoumal efekt vyhasnutí14, tedy jak dlouho 

krysa bude páku stlačovat i přesto, že žádné jídlo nebude vydáno. Všechny tyto experimenty 

z operantní komory popsal ve své knize roku 1938 The Behavior of Organisms15 (Vargas, 

2013).  

Operantní chování16 je tedy chování naučené skrze následky našich činů, skrze dopad na 

prostředí. Je to jakékoliv chování, jehož budoucí frekvence je určená pouze na základě 

následků, jež toto chování vyvolá, narozdíl od respondentního chování, které je vyvoláno akcí, 

jež toto chování předchází. Respondentní chování je vždy stejné, salivace probíhá stejným 

způsobem, oči slzí stejně, když nám do oka něco spadne, operantní chování se ale mění, tvaruje, 

na základě následků, které toto chování v minulosti následovaly (Cooper, Heron, & Heward, 

2014). V operantním podmiňování je posilován operant v tom smyslu, že daná odpověď, reakce 

(chování) je v budoucnu více pravděpodobná, tedy častěji opakovaná (Skinner F. B., 1953).  

Pokud to, že hračka, s kterou si malé dítě hraje, vydává zvuky a pohyby, když se jí dítě dotkne, 

zvýší tuto frekvenci dotýkání se hračky a natahování se po ní, tak to znamená, že nastalo 

operantní podmiňování (Cooper, Heron, & Heward, 2014). Následek, tedy pohyby hračky a 

zvuky, které vydává, zvýší budoucí frekvenci interakce dítěte s touto hračkou. Pokud se tedy 

tato frekvence zvýší, znamená to, že bylo na místě posílení, jímž se zvuky a pohyby hračky 

stávají, tím, že zvyšují budoucí frekvenci takových pohybů dítěte, jež předtím uvedly hračku 

do pohybu a tím byly posíleny. Tyto zvuky a pohyby hračky nemusí však vždy působit jako 

posílení a tím zvyšovat budoucí frekvenci chování, jež tento následek způsobila, ale mohou 

frekvenci tohoto chování naopak snížit – potom to znamená, že zvuky a pohyby hračky jsou 

trestem17, který svou definicí snižuje budoucí frekvenci chování (Cooper, Heron, & Heward, 

2014). Vargas (2013) ve své knize popisuje, že dovednosti, jež se snaží učitelé naučit své 

studenty jsou operanty.  

                                                 

13 Z angl. Operant conditioning = základní proces operantního učení. Stimul, jež bezprostředně následuje chování 

buď zvýší (posílení) anebo sníží (trest) frekvenci stejného chování za podobných podmínek v budoucnu (Cooper, 

Heron, & Heward, 2014). 
14 Z angl. Extinction = zastavení doručování posílení pro chování, jež dříve posílení produkovalo (Cooper, Heron, 

& Heward, 2014) 
15 Chování organismů 
16 Z angl. Operant behavior = chování, jež je vybráno a udržováno na základě stimulů, jež jej následovaly; repertoár 

operantního chování každého jedince je produktem historie interakcí mezi jedincem a prostředím (Cooper, Heron, 

& Heward, 2014). 
17 Z angl. Punishment (Cooper, Heron, & Heward, 2014) – viz kapitola Trest 
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Většina toho, co všichni děláme je operantní chování. Sociální interakce, mluvení, chození, 

psaní i myšlení jsou všechno operanty. Lidé často přemýšlí nad tím, proč se některé věci dějí, 

ale při vysvětlení určitého chování nehledí na následek, ale na to, co chování předcházelo. 

Uvedeme si to na příkladu ze školního hřiště – Calvin upadl a začal plakat. Proč Calvin pláče? 

Protože upadl a bolí ho to, řekli by někteří. To, že upadl je ale stimul, který chování předchází, 

musíme ale hledět na následek. V přítomnosti hodného učitele Calvin začne plakat a učitel toto 

chování posílí tím, že Calvinovi věnuje pozornost a začne ho utěšovat. Poté ale Calvin upadne, 

když hraje se spolužáky fotbal, začne plakat a jeho spolužáci toto chování buď ignorují, anebo 

se mu dokonce vysmívají, Calvin brzy plakat přestane a toto chování s největší 

pravděpodobností v budoucnu vyhasne, jelikož nebylo posíleno (Vargas, 2013). Naše chování 

tedy určuje především to, co po tomto chování bezprostředně následuje.  

1.2.4 Diskriminační operant a tří fázová kontingence 

Jak důležitý efekt na budoucí frekvenci chování mají následky již bylo nastíněno v předešlých 

kapitolách. Ale operantní podmiňování vytváří funkční vztahy nejen mezi chováním a 

následkem, ale také mezi stimulem, jež byl před chováním přítomen. Posílení vybírá nejen 

určité formy chování ale také prostředí, které v budoucnu evokuje (zvýší) instance podobného 

chování, které bylo za podobných podmínek posíleno. Chování, které se objevuje častěji za 

určitých antecedentních podmínek se nazývá diskriminační operant18. Tomu, že se chování 

objevuje ve vyšší frekvenci za přítomnosti určitého stimulu říkáme, že je pod kontrolou tohoto 

stimulu. Zazvonění telefonu funguje jako diskriminační stimul19 pro zvednutí telefonu. 

Zvedneme telefon, když zvoní, ale nezvedneme ho, když nezvoní (Cooper, Heron, & Heward, 

2014).  

Jakýkoliv stimul, který je přítomný, když je operantní chování posíleno, získá nad chováním 

kontrolu v tom smyslu, že frekvence chování se zvýší za přítomnosti daného stimulu. Popis 

interakce mezi organismem a prostředím musí vždy specifikovat 3 věci: 1) okolnosti, za kterých 

                                                 

18 Z angl. Discriminated operant = operant, který se objevuje častěji za určitých antecedentních podmínek, než za 

jiných (Cooper, Heron, & Heward, 2014). 
19 Z angl. Discriminative stimulus (SD) = stimul, jež zvyšuje momentální frekvenci chování, jež bylo za podobných 

podmínek v minulosti posíleno a snižuje momentální frekvenci chování, jež za podobných podmínek v minulosti 

posíleno nebylo (Cooper, Heron, & Heward, 2014). 
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se chování objeví, 2) chování, 3) posilující konsekvent20 (následek). Vzájemný vztah mezi 

těmito 3 instancemi je „kontingence21 posílení“ (Skinner F. B., 1969).  

Diskriminační operant má tedy svůj původ v této 3fázové kontingenci – antecedent=> 

chování=> následek. V behaviorální analýze je často označován jako ABC22 (Cooper, Heron, 

& Heward, 2014). Tabulka 1 zobrazuje příklady této 3fázové kontingence pro pozitivní 

posílení, negativní posílení, pozitivní trest a negativní trest. 

 

 

 

 

Termín kontingence má v oboru behaviorální analýzy několik významů. Nejobvyklejší 

Vysvětlení kontingence odkazuje na závislost určitého následku na výskyt chování. Pokud 

říkáme, že posílení (anebo trest) je kontingentní na určitém chování, tak se toto chování musí 

objevit, aby daný následek vyvolalo. Například po tom, co studentovi řekneme „Uveď 

masožravého dinosaura“, tak následná pochvala („výborně“) je závislá na odpovědi studenta: 

„Tyranosaurus Rex“ (Cooper, Heron, & Heward, 2014).  

                                                 

20 Z angl. Consequence = následek; stimul, jež bezprostředně následuje chování a má velký vliv na budoucí 

frekvenci tohoto chování (Cooper, Heron, & Heward, 2014).  
21 Z angl. Contingency = vztah mezi operantním chováním a proměnnými v prostředí, jež toto chování řídí 

(Cooper, Heron, & Heward, 2014).  
22 A=antecedent (změna v prostředí, anebo stimulu, jež se objevuje před chováním); B=behavior; C=consequence 

(Cooper, Heron, & Heward, 2014) 

Antecedentní 
událost

Chování
Následek 

(konsekvent)

Budoucí 
frekvence 
chování za 
podobných 
podmínek

Typ operace

Ošklivý zápach 
pod kuchyňskou 

linkou

Vynešení 
odpadků

Ošklivý zápach 
zmizel

Negativní 
posílení

"Uveď 
masožravého 

dinosaura"

"Tyranousaurus 
Rex"

"Výborně!"
Pozitivní 
posílení

Zledovatělá 
cesta

Jízda autem 
běžnou 

rychlostí

Náraz do auta 
před námi

Pozitivní trest

Na monitoru 
počítače vyskočí 

upozornění: "Přejete 
si soubory 

zálohovat?"

Klikneme na 
"NE"

Přijdeme o 
důležitá data

Negativní trest

Tabulka 1 
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Kontingence ale také odkazuje na časovou souvislost mezi chováním a následkem. Chování je 

selektováno na základě následků, které toto chování bezprostředně následují (Skinner F. B., 

1953). 

1.3 Posílení z behaviorálního hlediska 

“Posílení musí fungovat už podle definice, takže se nemůže stát, že by nefungovalo. Pokud 

nefunguje, není to posílení” (Vargas, 2013, str. 48).  

Posílení23 je nejdůležitějším principem chování a klíčovým elementem většiny způsobů 

využívaných k potřebné změně chování navrhované behaviorálními analytiky (Flora, 2004).  

Pokud je chování ihned následováno nějakým stimulem a výsledkem je zvýšená frekvence 

tohoto chování za podobných podmínek v budoucnu, znamená to, že tento stimul funguje jako 

posílení (Michael, 2004). Někdy stačí doručení pouze jednoho takového stimulu/posílení 

(chování je posíleno pouze jedenkrát) aby nastala významná změna v chování jedince, většinou 

je však zapotřebí bezprostředně doručit následek s posilujícím efektem mnohokrát, aby byla 

frekvence tohoto chování v budoucnu zvýšena (Cooper, Heron, & Heward, 2014).  

Většina stimulů, které fungují jako posílení, mohou být buď stimuly, které: a) jsou nově přidány 

do prostředí, nebo zvýšení intenzity určitého stimulu, který již v prostředí je; anebo b) již 

přítomný stimul je odebrán, nebo je snížená jeho intenzita (Cooper, Heron, & Heward, 2014). 

Prvním výše popsaným stimulem je pozitivní24 (pozitivní v tom smyslu, že je něco do prostředí 

přidáno) posílení, druhým stimulem je negativní25 (ve smyslu, že je něco z prostředí odebráno) 

posílení (Cooper, Heron, & Heward, 2014).  

1.3.1 Pozitivní posílení  

Pozitivní posílení znamená, že je chování bezprostředně následováno přidaným stimulem a tím 

se toto chování v budoucnu zvýší. Například nezávislá hra dítěte je posílená tím, že rodič dítě 

za toto hraní pochválí a frekvence tohoto chování (nezávislé hraní dítěte) se v budoucnu zvýší 

(Cooper, Heron, & Heward, 2014). Jedná se o 2krokovou kontingenci: chování je ihned (v čase) 

následováno prezentací určitého stimulu a toto chování v budoucnu zvýší svou frekvenci. Tato 

2kroková kontingence je základním stavebním kamenem pro selekci veškerého operantního 

                                                 

23 Z angl. Reinforcement = stimul, jež za podobných podmínek zvyšuje budoucí frekvenci všech chování, jež 

bezprostředně následoval (Cooper, Heron, & Heward, 2014). 
24 Z angl. Positive reinforcement = stimul, jež je bezprostředně po chování přidán do prostředí a zvyšuje budoucí 

frekvenci tohoto chování za podobných podmínek (Cooper, Heron, & Heward, 2014). 
25 Z angl. Negative reinforcer = stimul, jehož odebrání, anebo snížení jeho intenzity funguje jako efektivní forma 

posílení; zvyšuje budoucí frekvenci všech chování, jež byla tímto způsobem posílena (Cooper, Heron, & Heward, 

2014). 
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chování organismu – tedy jaké chování nám „zůstane“ a jaké „vyhasne“ (Glenn, Ellis, & 

Greenspoon, 1992). V tabulce 2 je znázorněna tato 2fázová kontingence pozitivního posílení.  

 

 

 

Přestože někteří lidé stále věří tomu, že objevy z laboratorních výzkumů zaměřené na učení a 

chování u zvířat nelze aplikovat na člověka, výzkumní pracovníci v polovině roku 1960 

prokázali význam pozitivního posílení v lidském učení a léčbě (Cooper, Heron, & Heward, 

2014). Můžeme s jistotou říci, že bez detailních laboratorních analýz posílení provedených B. 

F. Skinnerem (1938) by dnes neexistoval obor aplikované behaviorální analýzy (Vollmer & 

Hackenberg, 2001).  

Jak již bylo zmíněno výše, na pozitivním posílení staví většina aplikovaných principů 

v behaviorální analýze. Není tedy náhodou, že hlavní článek v prvním čísle časopisu Journal of 

Applied Behavior Analysis z roku 1968 prezentuje výzkum provedený Hallem, Lundem a 

Jacksonem (Effects of teacher attention on study behavior) zaměřených na efekt pozitivního 

posílení na chování studentů. Závislou proměnnou (to co měříme a testujeme, cílové chování26) 

v tomto výzkumu bylo „studijní chování“. U každého jedince (jednalo se především o studenty, 

kteří v hodinách vyrušovali a nesoustředili se na učební látku) bylo toto chování definováno 

individuálně, ale obecně zahrnovalo to, že student seděl na místě orientován směrem 

k učebnímu materiálu či učiteli, a účast v hodině (psaní úkolů a odpovídání na dotazy učitele). 

Nezávislou proměnnou (to, s čím manipulujeme a co kontrolujeme) byla pozornost ze strany 

učitele (přijít ke stolu studenta, komentování toho, co student dělá, poplácat ho po rameni 

apod.). Byl zkoumán efekt mezi těmito dvěma proměnnými, tedy jaký dopad bude mít 

pozornost učitele na cílové chování = studijní chování. Pozornost učitele následovala vždy po 

tom, co student bez přerušení 1 minutu seděl na svém místě a soustředil se na učební materiál. 

Pro tento příklad vybereme data jednoho ze studentů.  

                                                 

26 Z ang. target behavior – chování, které vybíráme pro intervenci (Cooper, Heron, & Heward, 2014).  

Chování Pozitivní posílení
Efekt na budoucí 

frekvenci podobného 
chování v budoucnu

Držet sklenici pod 
vodovodem a otočit 

kohoutkem
Voda teče do sklenice

Tabulka 2 
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V průběhu baseline27 Robbie (student 3. třídy základní školy) participoval ve studijním chování 

v průměru 25 % času. Zbytek času si natahoval mezi prsty gumové pásky, hrál si s věcmi ve 

svých kapsách, mluvil, smál se se spolužáky a hrál si s prázdným kartonem od mléka, které 

předtím dopil. Většina pozornosti od učitele, kterou v průběhu baseline obdržel, následovala 

toto „ne-studijní“ chování. Učitel Robbieho často urgoval do práce, říkal mu, ať dá pryč karton 

od mléka, anebo ať přestane otravovat své spolužáky.  

Po baseline následovala fáze posílení. V té se Robbiemu dostalo sociálního posílení v podobě 

pochvaly od učitele („dobrá práce Robbie“; „vidím, že pilně studuješ“; atd.) pokaždé, když se 

minutu bez přestání věnoval studijnímu chování. „Ne-studijní“ chování (mluvení se spolužáky, 

hraní si s jinými věcmi atd.) ve fázi posílení nenásledovala žádná pozornost od učitele 

(vyhasnutí). V této fázi manipulace se sociálním posílením se Robbieho chování zvýšilo na 

průměrných 71 % procent, kdy participoval v tomto studijním (cílovém) chování. Observace 

pokračovaly v průběhu 14 dní a Robbieho studijní chování dosahovalo v průměru 79 %. Celý 

tento princip je založen na pozitivním posílení (Cooper, Heron, & Heward, 2014).  

Ne vždy ale chvála musí fungovat jako pozitivní posílení. U jiného studenta může dokonce 

působit jako averzní stimul v přítomnosti spolužáků, a tedy ne pokaždé bude mít chvála 

posilující efekt na to chování, které chceme posílit, a které tedy chceme, aby se v budoucnu 

objevovalo častěji (Vargas, 2013).  

1.3.2 Negativní posílení 

Pozitivní posílení vytváří zvýšenou frekvenci budoucího chování skrz prezentaci určitého 

stimulu kontingentně na chování. Pokud se ale frekvence chování zvýší důsledkem odstranění 

určitého stimulu, říkáme tomu negativní posílení. Negativní posílení znamená, že chování 

vyústí v odstranění, snížení, ukončení anebo odložení stimulu a vede ke zvýšené frekvenci 

tohoto chování v budoucnu (Cooper, Heron, & Heward, 2014). Tabulka 3 popisuje 4fázovou 

kontingenci funkce negativního posílení v porovnání s funkcí pozitivního posílení.  

 

 

 

                                                 

27 V baseline se měří výchozí data výzkumu bez přítomnosti nezávislé proměnné, tedy předtím, než začneme 

manipulovat s prostředím. Díky datům získaným v baseline jsme schopni poté určit efekt nezávislé proměnné na 

cílové chování (Cooper, Heron, & Heward, 2014).  
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 Pozitivní posílení 

 

 

 Negativní posílení 

 

 

Upevňující operací28 pro chování udržované negativním posílením je antecedentní událost 

(událost před chováním), ve které je posilující odstranění této události. Diskriminačním 

stimulem je další antecedentní událost v jejíž přítomnosti bude naše chování pravděpodobně 

posíleno. Chování je reakce, jež vyprodukuje posílení. Posílení je odstranění události, jež 

sloužilo jako upevňující operace a evokovalo naše chování (Cooper, Heron, & Heward, 2014).  

Pozitivní a negativní posílení mají stejné efekty na chování, tedy to, že zvyšují budoucí 

frekvenci chování. Liší se však změnou stimulu, jež následuje chování. V obou případech tento 

konsekvent upevňuje chování, jež mu neprodleně předcházelo. Ptaní se sourozence na udělání 

sendviče je posíleno získáním jídla, schování se pod autobusovou zastávku bylo posíleno 

zastavením dopadání kapek deště na oblečení.  Liší se ale v tom, že v případě pozitivního 

posílení chování produkuje stimul, jež byl před tímto chováním nepřítomný. V případě 

                                                 

28 Vysvětlení upevňujících operací je dopodrobna pospáno v následujících kapitolách. 

Upevňující 
operace

Diskriminační 
stimul

Chování
Pozitivní
posílení

Efekt na budoucí 
frekvenci 

podobného 
chování za 
podobných 
podmínek v 
budoucnu

Dítě nestihne 
oběd ve škole

Starší 
sourozenec je 
doma, když se 

dítě vrátí ze 
školy

Dítě se zeptá 
sourozence, 
jestli by mu 

nemohl udělat 
sendvič

Sourozenec mu 
udělá sendvič

Upevňující 
operace

Diskriminační 
stimul

Chování
Negativní 
posílení

Efekt na budoucí 
frekvenci 

podobného 
chování za 
podobných 
podmínek v 
budoucnu

Začne pršet 
a kapky 

deště padají 
na oblečení

Autobusová 
zastávka 

poblíž

Jít na 
zastávku a 
schovat se 

pod střechu

Kapky deště 
přestanou 
padat na 
oblečení

Tabulka 3 
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negativního stimulu jde o odstranění stimulu, jež byl před chováním již přítomen (Cooper, 

Heron, & Heward, 2014).  

Negativní posílení je elementárním principem v procesu učení a věnuje se mu spousta výzkumů 

(Hineline, 1977). Ačkoliv můžeme v každodenním životě najít mnoho příkladů negativního 

posílení, výzkum v aplikované behaviorální analýze silně zdůrazňuje a doporučuje využití 

pozitivního posílení oproti negativnímu posílení, a to především z etických důvodů (Cooper, 

Heron, & Heward, 2014).  

1.3.3 Trest  

Příklad trestu si uvedeme na následujícím příkladu. Člověk prochází tmavou místností, na něco 

šlápne a od té doby našlapuje s mnohem větší opatrností a pomalu se přesouvá k vypínači. 

Tento jedinec okusil trest. Přestože mnoho lidí považuje trest za „špatnou“ věc, je v procesu 

učení stejně důležitý jako posílení. Učení se z následků, které produkují bolest, nepohodlí, 

anebo ztrátu posílení, mají velkou hodnotu v rámci přežití všech žijících organismů. Tresty nás 

učí neopakovat chování, jež nám dříve způsobilo bolest (Cooper, Heron, & Heward, 2014). 

Ačkoliv je trest nezbytným principem v procesu učení, je často nesprávně používán a jeho 

aplikace v intervencích může být diskutabilní (Vollmer T. R., 2002).  

Trest je často aplikován skrze averzní konsekvent – jako je fyzická bolest, psychické ublížení, 

ztráta privilegií anebo pokuta – z důvodů „udělení lekce“ jedinci, který se špatně zachoval, tak 

aby toto chování znovu neopakoval. V každodenním životě jsou považovány za trest například 

vězení či pokuty, což jsou praktiky běžně využívány právním systémem. Tato pojetí trestu, 

s kterými se v každodenním životě běžně setkáváme, mají ale jen málo, jestli vůbec něco 

společného s trestem jako s principem chování (Cooper, Heron, & Heward, 2014).  

Většina lidí by souhlasila s tím, že pokud student ve třídě zlobí a učitelé ho pošle k řediteli, tak 

že je to forma trestu. Nicméně trest, jako princip chování, není o tom, že potrestáme daného 

jedince. Trest je konsekvent, který potlačuje frekvenci podobného chování v budoucnu. 

Z perspektivy vědy a behaviorální analýzy, poslání studenta do kanceláře ředitele nefunguje 

jako trest na vyrušování ve třídě, pokud to nesníží frekvenci tohoto chování v budoucnu 

(Cooper, Heron, & Heward, 2014). To samé můžeme aplikovat například na napomenutí. Ne 

pro každého studenta bude napomenutí ze strany učitele před spolužáky fungovat jako trest, pro 

jednoho ano, pro druhého to ale může mít například i funkci posílení, pokud se toto chování 

díky tomuto konsekventu v budoucnu zvýší. Definicí trestu tedy je, že chování je kontingentně 

následováno stimulem, který snižuje frekvenci tohoto chování v budoucnu (Azrin & Holz, 

1966).  
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Trest, stejně jako posílení, může být pozitivní i negativní na základě změny stimulu, jež chování 

následuje. Pozitivní trest znamená, že chování je bezprostředně následováno přidaným 

stimulem (anebo zvýšenou intenzitou již přítomného stimulu), což vede ke snížení frekvence 

tohoto chování v budoucnu. Za negativní trest považujeme to, že je chování bezprostředně 

následováno odebráním již přítomného stimulu (anebo snížením intenzity tohoto stimulu), což 

sníží frekvenci tohoto chování v budoucnu (Cooper, Heron, & Heward, 2014).  

Trest, stejně jako nic jiného, neexistuje bez kontextu. Abychom mohli určit změny v prostředí, 

ve kterých můžeme pozorovat potlačující29 efekty trestu na chování, tak je důležité vzít v potaz 

antecedentní událost, jež tomuto trestu předchází (Michael J. , 2004). Pokud se trest objeví 

pouze za určitých podmínek, a ne za jiných (dítě bude pokáráno za braní sušenek pouze pokud 

je v místnosti přítomen někdo dospělý), tak potlačující efekty trestu budou mnohem více 

převládat za těchto podmínek, a ne za jiných (Azrin & Holz, 1966). Diskriminační stimul pro 

trest je produktem podmíněné historie, v jehož přítomnosti bylo chování potrestáno, ale stejné 

chování v jeho absenci potrestáno nebylo (Cooper, Heron, & Heward, 2014). Tabulka 4 

zobrazuje 3fázovou kontingenci pozitivního a negativního trestu.  

 

 

 

Chování vyvolané v prezenci diskriminačního stimulu zobrazujícího dostupnost trestu je 

kontingentně následováno změnou stimulu (trest) a vede ke snížené frekvenci podobného 

chování v budoucnu za přítomnosti tohoto diskriminačního stimulu.  

                                                 

29 Potlačující efekty jsou dopodrobna popsány v následujících kapitolách. 

Diskriminační 
stimul 

signalizující 
dostupnost trestu

Chování

Trest

-

+

Efekt na budoucí 
frekvenci 

podobného 
chování za 

přítomnosti SD

Přítomnost 
racků při 

pikniku na pláži

Ponechání kusu 
pečiva bez 

dozoru 

Racek odletí s 
kusem pečiva 

pryč

Přítomnost 
babičky v 

kuchyni před 
večeří

Natahování se 
pro sušenky v 

kredenci
Babička nadává

Tabulka 4 
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1.3.4 Důležitost okamžité návaznosti posílení 

Aby posílení bylo účinné, je nezbytné, aby bezprostředně navazovalo na chování, které chceme 

posílit, a to v rámci maximálně několika sekund (Michael, 2004). Prodlení jedné sekundy mezi 

chováním a doručením posílení bude mít menší účinek než posílení, které je doručeno 

bezprostředně, a to především proto, že po chování, na které cílíme, se může v této prodlevě 

(mezi koncem instance chování a posílením) objevit jiné chování a my tedy již posilujeme něco 

jiného než chování, které jsme původně posílit chtěli (Sidman, 1960). Mallot a Trojan-Suarez 

(2004) popisují tuto okamžitost návaznosti posílení na příkladu toho, že když řekneme dítěti, 

ať se na nás podívá a doručíme posílení 1 vteřinu po tomto chování (pohled na nás) je možné, 

že již posilujeme dívání se někam jinam, tedy jiným směrem než na nás.  

1.3.5 Posílení a motivující operace 

Jednoduše řečeno, co lidé v určitý moment dělají, záleží alespoň částečně na tom, co v ten určitý 

moment chtějí. Motivující operace30 – jsou proměnné v prostředí, které mají 2 efekty, které je 

definují: 1) mění posilující efekt určitého stimulu, objektu, události (efekt měnící hodnotu 

posílení31); 2) mění momentální frekvenci každého chování, které bylo tímto stimulem, 

objektem, či událostí posíleno (efekt měnící chování32). Efekt měnící hodnotu posílení je 

určující pro efektivnost daného posílení, tedy aby daný stimul jako posílení fungoval (Michael, 

2004). Jinými slovy řečeno, aby stimul, jež bezprostředně následuje chování, fungoval jako 

posílení, student ho musí chtít (Cooper, Heron, & Heward, 2014).  

Jsou dva efekty motivujících operací, jež mění aktuální hodnotu posílení. Buď zvyšují aktuální 

hodnotu posílení, anebo tuto hodnotu snižují. Těm, které jí zvyšují, se říká upevňující operace33 

(například nedostatek jídla zvyšuje aktuální hodnotu jídla jako posílení). Těm, co ji snižují, se 

říká oslabující operace34 => nadměrná konzumace jídla snižuje aktuální hodnotu jídla jako 

posílení (Cooper, Heron, & Heward, 2014).  

Jak již bylo zmíněno výše, každá motivující operace má 2 efekty – mění aktuální hodnotu 

posílení a mění frekvenci chování. Jsou dva způsoby, jak motivující operace mění frekvenci 

chování – buď zvyšují frekvenci chování, jež bylo určitým způsobem dříve posíleno – 

evokativní efekt35, anebo snižují frekvenci chování, jež bylo určitým způsobem dříve posíleno 

                                                 

30 Z angl. Motivating operations – MOs  (Cooper, Heron, & Heward, 2014) 
31 Z angl. Value – altering effect (Cooper, Heron, & Heward, 2014) 
32 Z angl. Behavior – altering effect  
33 Z angl. Establishing operations (EOs) 
34 Z angl. Abolishing operations (AOs) 
35 Z angl. Evocative effect 
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– potlačující efekt36 (Cooper, Heron, & Heward, 2014). Tabulka 5 znázorňuje tyto 2 efekty 

motivujících operací. 

Motivující operace a jejich definující efekty 

Tabulka 5 

 

 

Například nedostatek jídla je upevňující operací pro jídlo jako posílení (zvyšuje hodnotu jídla 

jako posílení) a má evokativní efekt na chování, jež bylo dříve jídlem posíleno (zvyšuje 

frekvenci tohoto chování). Naopak přejedení je oslabující operací pro jídlo jako posílení 

(snižuje hodnotu jídla jako posílení) a má snižující efekt na chování, jež bylo dříve jídlem 

posíleno, tedy snižuje frekvenci tohoto chování (Cooper, Heron, & Heward, 2014).  

1.3.6 Posílení a diskriminační stimul  

Posílení operantního chování zvyšuje frekvenci tohoto chování v budoucnu a má vliv na stimul, 

jež tomuto chování bezprostředně předcházel. Stimul, jež předchází reakci (antecedent) tím 

nabývá evokativní efekt na relevantní chování. Typickou laboratorní demonstrací operantního 

podmiňování je experiment, kdy je krysa umístěna do pokusné komory a má možnost stlačovat 

páku, jež je v komoře umístěna. Kontingentně na stlačení páky krysa obdrží jídlo. Posílení 

stlačování páky zvyšuje frekvenci stlačování páky v budoucnu (Cooper, Heron, & Heward, 

2014).  

Výzkumníci mohou tento experiment doplnit o manipulaci s dalšími proměnnými. Vezměme 

si ten samý příklad s krysou v pokusné komoře, ale krysa dostane posílení jen, když stlačí páku 

za přítomnosti zvonění bzučáku (bzučák je další proměnnou přidanou do prostředí). Zvuk 

bzučáku, jež předchází stlačení páky, se označuje jako Diskriminační stimul - SD. Po několika 

opakováních bude krysa stlačovat páku více za přítomnosti SD (zvuk bzučáku), než v jeho 

absenci, této kondici se říká Stimul delta37 - SΔ. Tomuto chování, které se objevuje častěji za 

                                                 

36 Z angl. Abative effect 
37 Z angl. Stimulus delta = stimul, v jehož přítomnosti dané chování neprodukovalo posílení (Cooper, Heron, & 

Heward, 2014). 

Upevňující operace

•Efekt měnící hodnotu posílení: Zvýšení aktuální hodnoty nějakého stimulu, objektu, anebo události jako posílení.

•Efekt měnící frekvenci chování: Evokativní efekt - Zvýšení aktuální frekvence všech chování, jež byly tímto 
stimulem, objektem, anebo událostí dříve posíleny. 

Oslabující operace

•Efekt měnící hodnotu posílení: Snížení aktuální hodnoty nějakého stimulu, objektu, anebo události jako posílení.

•Efekt měnící frekvenci chování: Potlačující efekt - Snížení aktuální frekvence všech chování, jež byly tímto 
stimulem, objektem, anebo událostí dříve posíleny. 
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přítomnosti bzučáku (SD), než při absenci bzučáku (SΔ), se říká, že je pod kontrolou stimulu 

(Cooper, Heron, & Heward, 2014). Kontrola stimulem znamená, když míra, latence, doba trvání 

anebo síla specifické instance chování se mění za přítomnosti určitého antecedentu (Dinsmoor, 

1995). Stimul získá kontrolu tím, že chování začne produkovat posílení více za přítomnosti 

určitého stimulu (SD) než v jeho absenci (Cooper, Heron, & Heward, 2014).  

Kontrola stimulem se vytváří tím, že je určité chování posíleno pouze za přítomnosti jednoho 

stimulu (SD), ale není posíleno za přítomnosti jiného stimulu (SΔ). Pokud učitel tento princip 

při učení správně a konstantně aplikuje, tak frekvence chování za přítomnosti SD značně předčí 

frekvenci chování za přítomnosti SΔ a student se postupem času naučí odpovídat pouze za 

přítomnosti SD (Cooper, Heron, & Heward, 2014).  

Kontrola stimulem hraje klíčovou roli v každodenním chování, vzdělávání a léčbě (Shahan & 

Chase, 2002). Lidé nezvedají telefon, pokud nezazvoní; zastaví auto častěji, když na semaforu 

svítí červená než v absenci červené. Je mnoho druhů chování, jež jsou za určitých okolností 

považovány za nevhodné, ale pokud je produkujeme v jiném kontextu, tak je to v pořádku. 

Například učitel může akceptovat to, že se studenti hlasitě baví na hřišti, ale ne to, když se 

hlasitě baví při vyučování (Cooper, Heron, & Heward, 2014).  

Pro shrnutí výše popsaného: posílení tedy dělá víc než to, že jen zvyšuje budoucí frekvenci 

chování, jež bezprostředně následuje. Také mění funkci stimulu, jež předchází posílenému 

chování. Díky tomu, že je tento stimul dočasně spárován se vztahem „chování => posílení“, tak 

tento antecedent nabyde schopnost evokovat instance tohoto posíleného chování. 

Diskriminační stimul je antecedent spojený s dostupností posílení za určité instance chování. 

K dvou-fázové kontingenci pro posílení (chování => posílení) se tedy přidává další krok a tím 

je SD (Cooper, Heron, & Heward, 2014). Tabulka 6 zobrazuje tuto 3fázovou kontingenci.  

Tabulka 6 

DISKRIMINAČNÍ 

STIMUL CHOVÁNÍ 
POZITIVNÍ 

POSÍLENÍ 

Efekt na budoucí 

frekvenci podobného 

chování v budoucnu za 

přítomnosti SD 

Modrá barva na 

kohoutku 

Podržení sklenice 

pod vodovodní 

baterií a otočení 

kohoutkem 

Studená voda teče do 

sklenice  

Zvuk švitoření po 

naší levici 

Otočení se za 

zvukem 

Spatříme barevného 

ptáka 
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Ve výše zmíněných příkladech předpokládáme, že studená voda aktuálně funguje jako posílení 

a že osoba má historii chování, kdy studená voda teče pouze z modře označeného kohoutku, a 

tak je pravděpodobnější, že pokud bude chtít studenou vodu, otočí modře označeným 

kohoutkem. Podobně předpokládáme, že vidět krásně barevného ptáka je zrovna posílení, a že 

osoba má historii chování toho, že když se otočila za švitořícím zvukem (než řekněme za jiným 

zvukem či za tichem), tak že otočení hlavy doleva se bude vyskytovat ve větší míře, pokud 

uslyší zvuk švitoření (Cooper, Heron, & Heward, 2014).   

V předchozí kapitole popisujeme vztah posílení a motivujících operací. Můžeme tedy tuto 

3fázovou kontingenci doplnit ještě o tuto jednu fázi, ze které bude patrné, proč studená voda a 

pohled na barevného ptáka fungují jako posílení. Tabulka 7 znázorňuje tuto 4fázovou 

kontingenci. 

Tabulka 7 

 

 

 

Pokud strávíme několik hodin v dusné přeplněné místnosti bez vody, tak je to upevňující 

operace, díky níž voda funguje jako efektivnější posílení a zvyšuje momentální frekvenci všech 

chování, jež produkovaly vodu v minulosti. Stejně je to s příkladem strážce parku a spatření 

barevného ptáka. Výrok strážce parku dělá ze spatření barevného ptáka, jenž dělá konkrétní 

švitoření, efektivnější posílení a zvyšuje frekvenci všech chování (otáčet hlavou a dívat se 

kolem sebe), jež produkovaly podobné následky (v tomto případě vidět zdroj zvuku) 

v minulosti (Cooper, Heron, & Heward, 2014).  

Upevňující 
operace

Diskriminační 
stimul

Chování
Pozitivní 
posílení

Efekt na 
budoucí 

frekvenci 
podobného 
chování v 

budoucnu za 
přítomnosti SD

2 hodiny bez 
vody v dusné 

přecpané 
místnosti

Modrá barva na 
kohoutku

Podržení 
sklenice pod 
vodovodní 

baterií a 
otočení 

kohoutkem

Studená voda 
teče do 
sklenice

Strážce parku říká: 
"každý kdo po naší 
tůře dokáže popsat 

ptáka, který dělá 
tyhle švitořivé zvuky, 

obrží 5dolarový  
poukaz na nákup v 

obchodě se 
suvenýry

Zvuk švitoření 
po naší levici

Otočení se za 
zvukem

Spatříme 
barevného 

ptáka
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1.3.7 Diskriminační a motivující funkce stimulu 

Diskriminační stimuly a upevňující operace mají dvě důležité podobnosti: obě se objevují před 

chováním a obě mají evokativní efekt. Často není jednoduché rozlišit, zda chování bylo 

vyvoláno upevňující operací anebo diskriminačním stimulem (Cooper, Heron, & Heward, 

2014)? Uvedeme si to na následujícím příkladu. Učitel vyzve studenta k určitému chování. 

Student se ihned po této výzvě začne chovat agresivně a učitel svůj požadavek odstraní. Toto 

agresivní chování tedy odložilo požadavek ze strany učitele. Později učitel znovu studenta 

vyzve k určitému chování a student začne opět, ihned po této výzvě, vykazovat agresivní 

chování. Požadavek ze strany učitele je opět odstraněn. Někteří by řekli, že tento požadavek 

slouží jako SD pro agresivní chování. Požadavek, tento antecedent, evokuje agresi, jež je 

negativně posílena (požadavek je odstraněn). V tomto případě je ale požadavek upevňující 

operací, která evokuje agresivní chování, spíše než diskriminačním stimulem. Nedává totiž 

smysl mluvit o SD evokujícím agresivní chování bez přítomnosti tohoto požadavku (McGill, 

1999). Student „nechce“ uniknout ze situace, ve které není dán žádný požadavek. Antecedent 

funguje jako diskriminační stimul pouze pokud je za jeho přítomnosti chování posíleno a pokud 

to samé chování v jeho absenci posíleno není (Michael J. , 2000).   

Za jiných podmínek by ale mohl požadavek od učitele fungovat jako SD. Vezměme si scénář, 

kde se studentem pracují 2 učitelé. Jeden z nich dovolí to, že studentovo agresivní chování 

odstraní požadavek. Druhý učitel ale ne, a i přes agresivní chování dál trvá na požadavku. Za 

přítomnosti jednoho z učitelů agrese vyústí v negativní posílení (odebrání požadavku), 

v absenci tohoto učitele ale požadavek odstraněn není. Učitel, který povolí odstranění 

požadavku bude fungovat jako SD jež evokuje agresivní chování. Za těchto podmínek bude 

kontrola stimulem odlišná za přítomnosti a absence jednoho či druhého učitele a jeden z učitelů 

bude spojen se zvýšenou frekvencí posílení (Cooper, Heron, & Heward, 2014).  

Pokud správně porozumíme evokativním funkcím diskriminačního stimulu a motivujících 

operací, tak tím spíše dokážeme porozumět změnám v chování (Laraway, Snycerski, Michael, 

& Polling, 2001). Pochopení těchto jevů nakonec přinese větší efektivnost ve vzdělávání 

(Cooper, Heron, & Heward, 2014).  

1.3.8 Automaticita posílení 

Automaticita posílení znamená to, že jedinec si nemusí být vědom toho, že jeho chování bylo 

posíleno (Skinner, 1953). Je to ten fakt, že člověk nemusí rozumět anebo umět popsat vztah 

mezi jeho chováním a následkem, které chování posílilo, anebo si dokonce tohoto následku 

nemusí být vůbec vědom (Cooper, Heron, & Heward, 2014).  
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Skinner (1983) tento efekt automaticity posílení ve své knize popsal na zajímavém příkladu. 

Popisovaný příběh se odehrál na setkání významných psychologů, kam byl Skinner pozván. 

V určitém bodě psycholog Erich Fromm začal argumentovat tím, že lidé nejsou holubi, tedy že 

výsledky z experimentů dělaných na holubech (Skinnerův výzkum s názvem „Superstition in 

the Pidgeon“) týkajících se operantního chování založeném na pozitivním posílení, se nedají 

aplikovat na člověka, a tedy pomoci vysvětlit lidské chování. Fromm tvrdil, že lidské chování 

je založeno na myšlenkách a svobodné vůli jedince. Skinner popisuje, co se dělo dál: „Rozhodl 

jsem se, že s tím něco musím udělat. Na kus papíru jsem napsal: „Sleduj Frommovu levou ruku. 

Budu tvarovat38 máchavé pohyby jeho levé ruky.“ a poslal jsem papír Halleckovi (Skinnerův 

kolega). Fromm seděl přes stůl přímo naproti a mluvil především na mě. Trochu jsem si posunul 

židli, abych na něj viděl pouze periferním viděním, nehleděl jsem tedy přímo na něj. Když 

mluvil, hodně gestikuloval. Pokaždé, když zvedl svou levou ruku, podíval jsem se přímo na něj. 

Když dal ruku dolů, pokýval jsem na něj a usmál jsem se. V průběhu následujících pěti minut 

Fromm svou rukou máchal natolik, že mu téměř spadly hodinky z jeho levého zápěstí (1983, 

stránky 150-151).   

1.3.9 Automatické posílení 

Některé chování produkuje své vlastní posílení nezávisle na zprostředkování ostatními. 

Například když si poškrábeme štípanec od komára uleví to svědění. Behaviorální analytici 

používají termín automatické posílení k identifikaci takových vztahů „chování – posílení“ které 

se objeví bez prezentace tohoto následku (posílení) zprostředkovaného dalšími lidmi (Vaughan 

& Michael, 1982). Automatické posílení se děje nezávisle na sociálním zprostředkování 

ostatními (Cooper, Heron, & Heward, 2014). Chování, která produkují funkci automatického 

posílení mají často formu přirozeně produkovaných smyslových následků, které buď „znějí 

dobře, vypadají dobře, chutnají dobře, voní dobře, jsou příjemné na dotek anebo jen určitý 

pohyb sám o sobě může být příjemný“ (Rincover, 1981, str. 1).  

Přetrvávající, neúčelná, repetitivní sebe-stimulační chování (třepotání rukama, kývání tělem, 

tahání vlasů atd.) mohou produkovat takový smyslový stimul, který má funkci automatického 

posílení (Cooper, Heron, & Heward, 2014). Tím samým můžeme vysvětlit i sebepoškozování, 

jež je udržováno pomocí tohoto automatického posílení (Iwata, Dorsey, Slifer, Bauman, & 

Richman, 1994), stereotypické repetitivní pohyby, či zlozvyky, které děláme, když jsme 

                                                 

38 Z angl. Shape – posilování úspěšných aproximací směřujících k cílovému chování (Cooper, Heron, & Heward, 

2014). 
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nervózní – například tahání vlasů, kousání nehtů, rtů, anebo prosté točení tužkou mezi prsty 

(Miltenberg, Fuqua, & Woods, 1998).  

Několik teorií navrhuje, že funkce automatického posílení nám může pomoci vysvětlit časté 

žvatlání nemluvňat a to, jak se toto žvatlání, bez zjevného zásahu ostatních, přirozeně 

přeměňuje z nediferencované vokalizace na zvuky řeči jejich rodného jazyka (Bijou & Baer, 

1965). Skinner (1957) tento fenomén popisuje tak, že ti, co jsou v přímé péči o dítě na něj často 

mluví, zpívají mu, zatímco jej drží, krmí, či koupou. Tak se zvuk hlasu pečovatelů skrze 

párování s různými druhy nepodmíněného posílení (např. jídlem, teplem) stává pro dítě 

podmíněným posílením. Dětské žvatlaní je automaticky posíleno, když zvuky, které 

vyprodukuje, se shodují anebo hodně přibližují zvukům, které dítě slyší od pečovatelů.  Když 

dítě leží samo v pokojíčku a žvatlá si, tak toto „průzkumné“ produkování zvuků může být 

automaticky posíleno tím, že vyprodukuje zvuk podobný tomu, jež slyšel v řeči ostatních.  

Na zkoumání tohoto fenoménu navázaly výzkumy až o mnoho let později. Od té doby bylo 

provedeno několik experimentů, jejichž výsledky poskytují důkazy k tomu, že dětská produkce 

zvuků a řeči může fungovat jako podmíněné automatické posílení po párování s dalšími 

posíleními (Sundberg, Michael, Partington, & Sundberg, 1996).  

1.3.10 Klasifikace posílení 

Tato kapitola se věnuje technickým klasifikacím posílení dle jejich původu a také několika 

praktickým kategoriím, podle kterých je posílení často charakterizováno výzkumníky a 

praktiky dle jejich formálních vlastností. Nehledě na výše zmíněné klasifikace posílení, je 

důležité nezapomenout na tu nejdůležitější charakteristiku a tou je, že všechna posílení zvyšují 

budoucí frekvenci chování, jež jim bezprostředně předchází (Cooper, Heron, & Heward, 2014).  

1.3.10.1 Posílení dle původu 

Existují 2 základní typy dělení posílení dle původu – jedná se buď o nepodmíněné posílení39, 

což znamená, že posílení je produktem vývoje druhu, anebo podmíněné posílení40, tedy že 

posílení je následkem historie učení jednotlivce.   

                                                 

39 Z angl. Unconditioned reinforcement = stimul, jež zvyšuje budoucí frekvenci chování, jež bezprostředně 

následoval nezávisle na historii interakce s tímto stimulem. Nepodmíněná posílení jsou produktem evolučního 

vývoje druhu; také nazývána jako primární posílení (Cooper, Heron, & Heward, 2014).  
40 Z angl. Conditioned reinforcement = stimul jež funguje jako posílení díky předchozímu párování s dalšími 

posíleními. Také nazýván jako sekundární posílení (Cooper, Heron, & Heward, 2014).  
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Nepodmíněné posílení funguje jako posílení, aniž by vyžadovalo jakoukoliv historii v učení 

jedince, je to posílení, s kterým se rodí každý z nás, jako například jídlo, voda, kyslík, anebo 

teplo. Jídlo bude fungovat jako posílení pro jedince, který dlouho nejedl, stejně jako voda bude 

posílením pro dehydrovaného člověka (Cooper, Heron, & Heward, 2014). Lidský dotek může 

také fungovat jako nepodmíněné posílení (Gewirtz & Pelaez-Nogueras, 2000).  

Podmíněné posílení je, když dříve neutrální stimul skrze párování s jedním a více 

nepodmíněnými či podmíněnými posíleními nabyde funkci posílení. Uvedeme si to na příkladu 

Pavlova experimentu, který skrze opakovaného párování jídla (nepodmíněné posílení) a zvuku 

metronomu (neutrální stimul), vytvořil z tohoto dříve neutrálního stimulu (zvuk metronomu) 

podmíněné posílení (Cooper, Heron, & Heward, 2014).  

Generalizované podmíněné posílení41 je podmíněné posílení, které je díky párování s mnoha 

nepodmíněnými i podmíněnými posíleními efektivní nezávisle na aktuální motivaci. Například 

sociální pozornost (lidská blízkost, oční kontakt, chvála) je pro hodně lidí generalizovaným 

podmíněným posílením, protože se vyskytuje simultánně s mnoha dalšími posíleními. S čím 

více posíleními bylo generalizované podmíněné posílení napárováno, tím je větší 

pravděpodobnost, že bude v určitý čas efektivní. Peníze jsou také generalizovaným 

podmíněným posílením, jelikož mohou být vyměněny za téměř nekonečné množství druhů 

(záložních42) posílení a jejich efektivita obvykle nezávisí na současné motivaci.  

Generalizované podmíněné posílení je velkou výhodou v praxi díky své všestrannosti, jelikož 

máme často omezenou kontrolu nad aktuální motivací klienta (Cooper, Heron, & Heward, 

2014). Generalizovaná podmíněná posílení jsou ve vzdělávání základem pro zavedení 

odměnového systému  (Higgins, Williams, & McLaughlin, 2001). V odměnovém systému 

zúčastnění dostávají tokeny v podobě bodů, žetonů atd. v závislosti na provedení cílového 

chování (chování, které je vybráno pro intervenci). Tyto tokeny studenti sbírají a po dosažení 

určitého předem určeného množství je poté vymění za záložní posílení dle jejich výběru – 

například volný čas, počítač, jídlo (Cooper, Heron, & Heward, 2014).  

1.3.10.2 Posílení dle formálních vlastností 

Dle formálních vlastností se dají posílení rozdělit do 5 skupin. Jedlé posílení, smyslové posílení, 

hmatatelné posílení, posílení v podobě aktivit, anebo sociální posílení.  

                                                 

41 Z angl. Generalized conditioned reinforcement = podmíněné posílení, jehož efektivita díky výsledku párování 

s mnoha dalšími posíleními nezáleží na momentálních upevňujících operacích (Cooper, Heron, & Heward, 2014). 
42 Z angl. Backup reinforcers (Cooper, Heron, & Heward, 2014)  
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V praxi se dá využít jídlo, sladkosti či malé doušky oblíbeného nápoje jako jedlé posílení 

(Cooper, Heron, & Heward, 2014). Jako efektivní posílení se také dají využít smyslové stimuly, 

jako například taktilní posílení (lechtání, hlazení peříčky atd.); smyslové posílení ve světelné 

podobě – blikající nebo třpytící se světelné hračky; anebo smyslové posílení v hudební podobě 

– zvuky, muzika atd. (Vollmer & Iwata, 1991). Hmatatelným posílením mohou být nálepky, 

různé drobnosti, školní potřeby, kartičky, či hračky. Aby tyto věci fungovaly jako pozitivní 

posílení, tak jejich vnitřní (objektivní) hodnota je pro tento efekt irelevantní. Prakticky cokoliv 

může fungovat jako hmatatelné posílení (Cooper, Heron, & Heward, 2014).  

Pokud příležitost účastnit se nějaké aktivity (chování) slouží jako posílení, tak je to posílení 

v podobě aktivity. Těmito posíleními mohou být aktivity z každodenního života (například 

hraní deskových her, čtení, poslouchání muziky), aktivity v podobě privilegií – abychom uvedli 

příklad ze školního prostředí – například oběd s učitelem, hraní basketbalu v tělocvičně, být 

prvním ve frontě (například na oběd), anebo se může jednat o nějaké výjimečné akce, třeba 

návštěva zoologické zahrady. Aktivita, která je pro jednoho posílením, může mít docela jiný 

efekt na druhého. Nedá se tedy obecně říci, jaké aktivity slouží jako posílení (Cooper, Heron, 

& Heward, 2014).  

Posílení v podobě aktivit popsal Premack (1959), který věřil tomu, že chování samotná mohou 

fungovat jako posílení a že relativní frekvence chování je důležitým faktorem při určení toho, 

jaké aktivity mohou efektivně fungovat jako posílení, pokud následují jiné chování. Tento efekt 

je pojmenován dle svého autora, tedy Premackův princip, také známý jako „babiččin zákon“.  

Premackův princip říká, že pokud vytvoříme příležitost zúčastnit se aktivity (chování), která se 

objevuje ve vysoké frekvenci ve volném prostředí (nebo v baseline) následně po chování, které 

se ve volném prostředí (nebo v baseline) objevuje v nízké frekvenci, tak tato preferovaná 

aktivita (vysoká frekvence účasti ve volném prostředí) bude fungovat jako posílení pro tuto 

nepreferovanou aktivitu (chování jež se v baseline objevuje v nízké frekvenci). Uvedeme si to 

na příkladu studenta, jež tráví hodiny sledováním televize (chování ve vysoké frekvenci) a málo 

času děláním domácích úkolů (chování v nízké frekvenci). Pokud aplikujeme Premackův 

princip, tak to bude vypadat takto: „Až si doděláš úkoly, tak se můžeš koukat na televizi“ 

(Cooper, Heron, & Heward, 2014).  

Sociální posílení může mít podobu fyzického kontaktu (například objetí, poplácání po zádech), 

tělesné blízkosti (například stát anebo sedět blízko sebe), pozornosti anebo chvály. Pozornost 

dospělého je jedna z nejefektivnějších forem sociálního posílení pro dítě, což bylo zkoumáno a 

potvrzeno v mnoha studiích. I přesto, že je důležitost a efektivnost sociálního posílení 
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především v podobě pozornosti tak dlouho známá a dokázaná, není stále natolik využívaná 

(Cooper, Heron, & Heward, 2014).  

Na následující studii popíšeme efekt pozornosti ze strany dospělého, jenž bezprostředně 

následuje po určitém chování studenta.  Tuto studii vytvořili Hall, Panyan, Rabon a Broden 

(1968) a objevila se v prvním vydání deníku Journal of Applied Behavior Analysis. Z ní si 

vybereme příklad ze školního prostředí, kde autoři zkoumali efekt pozornosti ze strany učitele, 

jenž funguje jako sociální posílení.  

Experimentu se zúčastnili studenti 6. třídy, kteří vykazovali vysokou míru rušivého chování a 

malou míru soustředění na učební látku. Ve třídě bylo 30 studentů a učitel. Autoři měřili 

učitelovu pozornost věnovanou studentům, akademické chování studentů (např. psaní úkolů, 

dívání se do knihy, odpovídaní na otázky učitele) a chování, kdy se studenti nevěnovali výuce 

(mluvení, vstávání ze svého místa, koukání z okna, škádlení spolužáků atd.). Pozornost ze 

strany učitele byla definováno jako „slovní komentář směrem k jednotlivému studentovi nebo 

skupině studentů“. Tato pozornost byla zaznamenána znaménkem + pokud následovala vhodné 

akademické chování studentů, a znaménkem -, když následovala po neakademickém chování.  

Měření se odehrávalo vždy v průběhu první hodiny školního dne a trvalo 30 minut. V průběhu 

baseline bylo ve třídě zaznamenáno průměrně 44 % akademického chování a učitel komentoval 

toto vhodné akademické chování v průměru 1.4 komentáři v rámci 30minutových měření. Hall, 

Panyan a kolegové (1968) zmiňují, že, téměř bez výjimky, byly komentáře učitele, jež 

následovaly po vhodném akademickém chování, pochvalné a ty, jež následovaly neakademické 

chování, byly ve formě slovního pokárání. Předtím, než autoři učiteli představili fázi posílení, 

mu ukázali data nasbíraná v průběhu baseline, jež demonstrovala průměrný počet jeho slovních 

komentářů následujících po vhodném akademickém chování studentů.  Učitele instruovali, aby 

zvýšil tuto frekvenci pozitivního komentování, pokud se studenti věnují studijním povinnostem 

a nevykazují jiné neakademické chování.  

Ve fázi posílení naměřená data ukazovala, že učitelovo komentování vhodného studijního 

chování se zvýšilo na průměrných 14.6 komentářů a průměrné studijní chování žáků se zvýšilo 

na 72 %. Učitel, ředitel (jež byl přítomný jako pozorovatel) i ti, co sbírali data referovali, že 

byla třída (tedy přítomní studenti) ve fázi posílení pod větší kontrolou a hladina hluku ve třídě 

znatelně poklesla. Pro lepší zhodnocení a dokázání toho, že je fáze posílení úspěšná a stojí za 

pozitivními změnami, se autoři navrátili k podmínkám v baseline, aby opět změřili data a 

zjistili, zdali studijní chování za stejných podmínek opět klesne. V tomto návratu do baseline 

fáze byl učitel instruován, aby téměř neposiloval (nekomentoval) akademické chování studentů. 
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Byl zaznamenán prudký pokles dat ve vhodném akademickém chování a všichni zúčastnění se 

shodli na tom, že se do třídy navrátilo množství rušivého chování a hluku. Poté následovala 

opět fáze posílení, kde bylo naměřeno v průměru 14 komentářů učitele následujících vhodné 

akademické chování studentů a průměrná úroveň 76 % studijního chování žáků v průběhu 

měřených intervalů (Hall, Panyan, Rabon, & Broden, 1968). 

1.3.11 Rozvrhy posílení 

Rozvrh posílení43 je pravidlo, jež popisuje kontingenci posílení; určuje podmínky, za jakých 

bude určité chování produkovat posílení. Kontinuální44 (nepřetržitý) rozvrh posílení a 

vyhasínání nastavují hranice pro všechny ostatní rozvrhy posílení, protože při kontinuálním 

rozvrhu posílení je posílení doručeno za každý výskyt definovaného chování a při vyhasínání 

žádná instance definovaného chování neprodukuje posílení. Mezi kontinuálními rozvrhy 

posílení a vyhasínáním je mnoho přerušovaných45 rozvrhů posílení, ve kterých produkují 

posílení jen určité, ale ne všechny, instance chování (Cooper, Heron, & Heward, 2014).  

Rozvrhy posílení se mění v závislosti na studentově progresu v učení. Při učení nové dovednosti 

je například využíván kontinuální rozvrh posílení (posílena je každá správná odpověď), poté je 

posílena například každá druhá správná odpověď, až se nakonec dostaneme k posilování 

například až každé sté správné odpovědi. Tento posun v rozvrzích posílení je důležitý pro 

udržení již naučeného chování.  

Přerušovaný rozvrh posílení je nezbytný nejen při přechodu z kontinuálního rozvrhu posílení 

na méně častý rozvrh posílení, ale také při přeměně „umělých“ posílení na přirozeně se 

vyskytující posílení. Někteří jedinci denně stráví mnoho hodin procvičováním hraní na hudební 

nástroj, proto, že je to baví a sami to chtějí, je tu ale velká šance, že se toto vytrvalé chování 

vyvíjelo postupně. Zpočátku potřebuje student, jenž se začíná učit hrát na hudební nástroj velké 

dávky posílení, aby v dané aktivitě setrval. Například posílení v podobě chvály ze strany rodičů 

či učitele. Tato sociální posílení jsou postupem času párována s dalšími konsekventy ze strany 

učitelů, členů rodiny či spolužáků. Postupem času se přísun této chvály stále snižuje, až student 

stráví hodiny trénováním hraní na hudební nástroj bez doručení posílení, protože hraní samotné 

se pro něj stane posilující aktivitou (Cooper, Heron, & Heward, 2014).  

                                                 

43 Z angl. Schedule of reinforcement = pravidlo specifikující uspořádání prostředí a požadavky na chování pro 

získání posílení; popis kontingence posílení (Cooper, Heron, & Heward, 2014). 
44 Z angl. Countinous reinforcement (CRF) = rovrh posílení ve kterém posílení produkuje každá instance cílového 

chování (Cooper, Heron, & Heward, 2014).  
45 Z angl. Intermittent – INT (Cooper, Heron, & Heward, 2014) 
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1.3.11.1 Přerušované rozvrhy posílení 

Ve většině intervencí založených na aplikované behaviorální analýze se využívají přerušované 

rozvrhy posílení. Přerušované rozvrhy posílení mohou být buď poměrové46 anebo intervalové47 

(Lattal & Neef, 1996). Poměrové rozvrhy posílení vyžadují určitý počet reakcí pro dosažení 

posílení. Například pokud je poměr pro získání posílení 10 správných odpovědí, tak pouze 

desátá správná odpověď bude produkovat posílení (Cooper, Heron, & Heward, 2014). V tomto 

rozvrhu posílení tedy závisí na frekvenci „správných odpovědí“, jež budou produkovat posílení. 

Čím více správných odpovědí, tím více posílení a čím rychleji se správné odpovědi objeví, tím 

rychleji bude posílení získáno.  

Intervalový rozvrh posílení vyžaduje uplynutí určitého časového rozmezí předtím, než bude 

chování posíleno. Například pokud je vyžadovaný interval nastaven na 5 minut, tak posílení 

bude doručeno kontingentně na první správné odpovědi, která se objeví po tomto časovém 

intervalu 5 minut, jež uplynul po poslední posílené odpovědi (Cooper, Heron, & Heward, 2014). 

V intervalovém rozvrhu posílení, doručení posílení nezávisí na frekvenci chování, ale pouze na 

časovém intervalu, jež musí uplynout, aby bylo posílení znovu dostupné.  

Poměrové a intervalové rozvrhy posílení mohou být buď fixní, anebo variabilní. Ve fixním 

rozvrhu posílení poměr odpovědí pro získání posílení, či časový interval zůstávají stejné. Ve 

variabilním rozvrhu posílení se poměr odpovědí či časový interval pro získání posílení může 

měnit z jedné posílené odpovědi na další. Díky této kombinaci nám vznikají 4 základní 

přerušované rozvrhy posílení: Fixní poměrový48 (dále označováno jako FR); variabilní 

poměrový49 (dále jako VR); fixní intervalový50 (dále jako FI) a variabilní intervalový (dále jako 

VI) rozvrh posílení51 (Cooper, Heron, & Heward, 2014).  

1.3.11.2 Fixní poměrový rozvrh posílení 

V tomto rozvrhu posílení je vyžadováno dokončení fixního počtu správných odpovědí pro 

získání posílení. Například každá správná čtvrtá odpověď produkuje posílení v rozvrhu FR 4. 

Rozvrh posílení FR 15 znamená, že každá patnáctá správná odpověď produkuje posílení 

(Cooper, Heron, & Heward, 2014). Skinner (1969) zdůrazňuje, že za posílení není zodpovědná 

                                                 

46 Z angl. Ratio schedules (Cooper, Heron, & Heward, 2014) 
47 Z angl. Interval schedules (Cooper, Heron, & Heward, 2014) 
48 Z angl. Fixed ratio schedule of reinforcement (Cooper, Heron, & Heward, 2014) 
49 Z angl. Variable ratio schedule of reinforcement (Cooper, Heron, & Heward, 2014) 
50 Z angl. Fixed interval schedule of reinforcement (Cooper, Heron, & Heward, 2014) 
51 Z angl. Variable interval schedule of reinforcement (Cooper, Heron, & Heward, 2014) 
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pouze poslední správná odpověď, ale celá „odpovědní jednotka“, tedy všechny odpovědi, jež 

posílení předchází.  

Fixní poměrové rozvrhy posílení často produkují vysokou frekvenci odpovědí, protože čím 

rychleji student odpovídá, tím získá větší množství posílení. Obvykle ale po obdržení posílení 

následuje krátký pokles ve frekvenci chování. Čím výše je nastavený poměr pro získání 

posílení, tím vyšší je frekvence v odpovědích studenta. Například pokud učitel nastaví FR 3 za 

správně spočítané matematické příklady, student získá posílení za každý správně vypočítaný 

třetí příklad. Pokud ale učitel nastaví rozvrh posílení FR 12, tak student může vyřešit více 

matematických příkladů v kratším čase a posílení vyprodukuje správně vypočítaný 12 příklad. 

Pokud je ale rozvrh posílení nastaven tak, že požadavky pro získání posílení jsou moc vysoké, 

tak se frekvence v odpovědích může začít snižovat. Maximální počet vyžadovaných odpovědí 

pro získání posílení se odvíjí od úrovně dovedností studenta, od historie studenta s rozvrhy 

posílení, od motivujících operací, či od kvality posílení (Cooper, Heron, & Heward, 2014).   

1.3.11.3 Variabilní poměrový rozvrh posílení 

V tomto rozvrhu posílení je vyžadován variabilní počet odpovědí pro získání posílení. 

Například pokud je rozvrh posílení VR 10, tak průměrně každá desátá odpověď produkuje 

posílení. Posílení ale může přijít po 1, 20, 3, 13 anebo 18 odpovědi, ale průměrný počet 

odpovědí potřebných pro získání posílení musí být 10 (1+20+3+13+18=55; 55/5=10). Tento 

typ rozvrhu posílení je například využíván ve hracích automatech. Jedinec nemůže dopředu 

vědět, jaká další hra se vyplatí a vyprodukuje posílení (peníze). Může vyhrát klidně 2x-3x za 

sebou, ale poté nemusí vyhrát dalších dvacet her (Cooper, Heron, & Heward, 2014).  

Tento rozvrh posílení produkuje konzistentní chování a narozdíl od fixních rozvrhů posílení 

obvykle po získání posílení nenásleduje pokles ve frekvenci odpovídání. Frekvence odpovídání 

zůstává stabilní, jelikož student neví, jaká další odpověď může produkovat posílení (Cooper, 

Heron, & Heward, 2014).  

1.3.11.4 Fixní intervalový rozvrh posílení 

V tomto rozvrhu posílení produkuje posílení každá první správná odpověď, jež se objeví po 

uplynutí fixního časového intervalu. Například v rozvrhu posílení FI 3minuty, první odpověď, 

jež se objeví po časovém intervalu 3minut bude produkovat posílení. Častou chybou v aplikaci 

tohoto rozvrhu posílení je to, že posílení je doručeno na konci časového intervalu. V praxi 

aplikace tohoto rozvrhu neznamená, že posílení produkuje každá odpověď na konci časového 

intervalu, ale že po uplynutí předem určeného časového intervalu je posílení dostupné, ale je 

doručeno až po první správné odpovědi, jež následuje konec tohoto časového intervalu. To ale 
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nutně neznamená, že odpověď se musí objevit ihned po konci časového intervalu, takže mezi 

jednotlivými odpověďmi, jež produkují posílení, může být delší časový interval než tři minuty 

(v případě FI 3). Po doručení posílení je čas resetován a opět běží další časový interval 3 minut, 

než bude posílení znovu dostupné (Cooper, Heron, & Heward, 2014).  

Fixní intervalové rozvrhy posílení produkují pauzu ve frekvenci odpovídání po doručení 

posílení a v průběhu časového intervalu se tato frekvence postupně zvyšuje a úplného maxima 

dosahuje těsně před doručením posílení. To se děje kvůli tomu, že odpovědi, jež se objeví ihned 

po obdržení posílení nikdy neprodukují posílení, proto se v tomto bodě snižuje frekvence 

odpovídání. Celkově fixní intervalový rozvrh posílení produkuje pomalou až průměrnou 

frekvenci odpovědí (Cooper, Heron, & Heward, 2014).  

1.3.11.5 Variabilní intervalové rozvrhy posílení 

Tento rozvrh posílení se oproti fixním intervalovým rozvrhům posílení liší v tom, že čas, který 

musí uběhnout, aby bylo posílení znovu dostupné, se může měnit. Časové intervaly mezi 

posíleními se mohou měnit v náhodném pořadí (Skinner F. B., 1969). Například v rozvrhu 

posílení VI 5minut, je číslo pět průměr časových intervalů, ve kterých je chování posíleno. 

Posílení tedy může produkovat chování, jež se jako první objeví po časovém intervalu 2minut, 

5minut, 3minut, 10minut atd. Variabilní intervalové rozvrhy posílení produkují stabilní 

frekvenci odpovědí pomalé až střední frekvence (Cooper, Heron, & Heward, 2014).  

1.3.11.6 Zužování rozvrhu posílení 

Zužování rozvrhu posílení znamená, že postupně navyšujeme požadavky k získání posílení. 

Můžeme zužovat již existující rozvrh posílení tím způsobem, že postupně navyšujeme poměr 

odpovědí anebo časový interval vyžadovaný k získání posílení. Například učitel může postupně 

přejít z velice hustého (časté posílení) rozvrhu posílení FR 1 (posílení produkuje každá správná 

odpověď) k VR 2 nebo VR 3. Rozvrh posílení zužujeme především na základě progresu 

studenta. Pokud rozvrh posílení FR 1 funguje efektivně a student odpovídá správně, až poté 

tento rozvrh postupně zužujeme. Tento progres je potřeba pravidelně a systematicky 

zaznamenávat, abychom předešli tomu, že rozvrh zúžíme moc brzy a tím student může začít 

častěji chybovat, což může vést k problémovému chování, snížené frekvenci v chování či 

nepředvídatelným pauzám v odpovídání (Cooper, Heron, & Heward, 2014).  

Příklad toho, jak může být špatně aplikované zúžení rozvrhu, uvádí Cooper, Heron a Heward 

(2014) na studentce sedmé třídy základní školy, Marie. Marie začíná s učením francouzského 

jazyka, jako jejího prvního cizího jazyka. Po několika týdnech, učitelka francouzštiny upozorní 

Mariiny rodiče, že v daném předmětu propadá. Učitelka věří v to, že neúspěch Marie 
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s francouzštinou je z důvodu nedostatečného procvičování jazyka. S rodiči se domluví na tom, 

že Marie bude francouzštinu denně procvičovat po dobu 30 minut, na což byla vytvořena 

záznamová tabulka. Rodiče Marii v procvičování podporují, chválí ji a pomáhají jí s učením, 

což vyústí v to, že se Mary ve francouzštině natolik zlepší, že se po třech týdnech rodiče 

s učitelkou dohodnou, že zaznamenávání denního třiceti-minutového procvičování již není 

potřeba. Bohužel, o několik dní později, Marie ve francouzštině opět zaostává za ostatními 

spolužáky. Úspěšný program byl vytvořen pro započetí denního procvičování francouzštiny, 

ale tento úspěch nebyl udržen po odstranění záznamového systému. Rodiče spolu s učitelkou 

nepřešli z kontinuálního rozvrhu posílení na přerušovaný rozvrh posílení. Co mohli rodiče 

udělat bylo to, že neměli Mary chválit každý den za procvičování francouzštiny, ani přestat 

s chválou úplně, ale mohli ji chválit každý druhý den, pak každý pátý den, či svou chválu a 

podporu jiným způsobem postupně snižovat. Tímto způsobem by denní procvičování 

francouzského jazyka ze strany Marie mohlo pokračovat a ve škole by mohla nadále dělat 

pokroky (Cooper, Heron, & Heward, 2014).  

1.3.12 Hledání potenciálního posílení  

Jak zjistíme, že je daná věc pro jedince opravdu posílením? Sidman (2000) uvádí jeden 

jednoduchý test.  Dát si nějakou sladkost do dlaně, ukázat ji dítěti, dlaň opět dostatečně silně 

sevřít a sledovat, zdali se dítě pokusí naše prsty rozevřít, aby se ke sladkosti dostalo. Pokud se 

o to pokusí, přes naše sevřené prsty, které mu brání v otevření, tak je ten kus sladkosti očividně 

posílením. 

1.3.12.1 Jak identifikovat potenciální posílení 

Vytvořit pozitivní změny v chování, o které se praktici anebo výzkumníci snaží, vyžaduje 

efektivní posílení, jež mohou kontrolovat. Naštěstí je relativně jednoduché zjistit, co bude 

efektivním a dostupným posílením pro většinu studentů (Cooper, Heron, & Heward, 2014). 

Výše uveden Sidmanův (2000) test je sice rychlý a jednoduchý, ale ne každý stimul, událost, 

anebo aktivitu, jež by mohla být posílením, můžeme podržet v naší dlani.  

Pro mnoho studentů s těžkým postižením může hledání efektivního a spolehlivého posílení 

představovat velkou výzvu. Ačkoliv pro většinu lidí fungují běžné věci jako je chvála, volný 

čas, muzika, anebo tokeny jako efektivní forma posílení, nemusí to tak být pro všechny. Byla 

by velká škoda, kdyby veškerý čas a úsilí vynaložené k úspěšné léčbě bylo marné pouze kvůli 

tomu, že daný praktik využívá takovou formu posílení, o které se mylně domnívá, že by měla 

fungovat, místo toho, aby zjistil, že je daná věc pro studenta opravdu posílením (Cooper, Heron, 

& Heward, 2014).  
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Preference ohledně posílení se mohou měnit každou chvíli. Mohou se měnit s věkem, denní 

dobou, sociální interakcí se spolužáky či přítomností různých upevňujících operací (Gottschalk, 

Libby, & Graff, 2000). Pokud učitel v září zjistí, že něco funguje jako posílení, měl by za měsíc 

(či dříve) opět zjistit, zdali má daný stimul stále posilující efekt. Úplně stejně, pokud je při 

dopolední výuce daná věc pro studenta efektivním posílením, odpoledne už to tak být nemusí 

(Cooper, Heron, & Heward, 2014). Z praxe mohu potvrdit, že preference studentů se mohou 

měnit z minuty na minutu a je stěžejní si v každodenní praxi neustále ověřovat, co je posílením 

a co nikoliv.  

Autoři Logan a Gast (2001) po revidování 13 publikovaných studií, které vyhodnocovaly 

preference a posílení u lidí s těžkým kombinovaným postižením, zjistili, že preferovaný stimul 

nemusí vždy fungovat jako posílení, a že, jak již bylo zmíněno výše, preference se v průběhu 

času mění. Výzkumníci a praktici vynalezli několik způsobů, jak zjistit, zda je daný stimul pro 

jedince preferovaným a následně posilujícím. Těmto způsobům se říká „Hledání preferovaného 

stimulu52“ a „Hledání posílení53“ a vyskytují se buď v podobě rychlých a jednoduchých metod, 

ale mohou být i velice náročné na přípravu a čas (Cooper, Heron, & Heward, 2014).  

Autoři Piazza, Fisher, Hagopian, Bowman a Toole (1996) popisují tyto způsoby tak, že 

v průběhu „Hledání preferovaného stimulu“ je zhodnocováno relativně velké množství stimulů 

za účelem identifikace těch preferovaných. V průběhu fáze „Hledání posílení“ jsou zjišťovány 

posilující efekty malého množství stimulů, jež byly během předchozí fáze vybrány jako 

nejpreferovanější. Přestože je způsob „Hledání preferovaných stimulů“ účinným nástrojem pro 

identifikaci velkého množství potenciálních posílení, již nezhodnocuje případné posilující 

efekty těchto stimulů.  

Díky způsobu „Hledání preferovaného stimulu“ tedy nalezneme množství stimulů, jež by 

mohly pravděpodobně fungovat jako posílení a ve fázi „Hledání posílení“ vezmeme tato 

potenciální posílení a testujeme, zdali jako posílení skutečně fungují, tím, že je budeme 

představovat závisle na výskytu určitého chování a budeme měřit jejich efekt na frekvenci 

tohoto chování (Cooper, Heron, & Heward, 2014). Tedy pokud tyto potenciální posílení jsou 

skutečně posílením, výskyt tohoto chování se v budoucnu za podobných podmínek zvýší.  

                                                 

52 Z ang. Stimulus preference assessment (Cooper, Heron, & Heward, 2014) 
53 Z ang. Reinforcer assessment (Cooper, Heron, & Heward, 2014) 
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1.3.12.2 Hledání preferovaného stimulu 

Je mnoho způsobů, jak zjistit, a) který stimul jedinec preferuje; b) preferovanost těchto stimulů 

mezi sebou (vysoké preference/nízké preference); a c) za jakých podmínek se mění hodnota 

těchto preferencí (např. bude jedinec ochoten splnit nějaký požadavek, aby tuto věc získal?). 

Obecně je způsob „Hledání preferovaného stimulu“ tvořen dvěma procesy: 1) nejprve je 

představeno velké množství stimulů, jež by mohly fungovat jako posílení, 2) tyto stimuly jsou 

jedinci poté systematicky představovány pro zjištění preferencí mezi nimi. Tyto techniky 

zjišťování preferencí mohou být provedeny třemi základními způsoby. Buď se jedince (anebo 

jeho nejbližších) zeptáme na preferované stimuly; pozorujeme, s jakými stimuly jedinec 

interaguje ve volném prostředí; anebo zaznamenáváme odpovědi jedince v testovacím 

prostředí, kde představujeme 2 a více stimulů najednou za stejných podmínek. Při rozhodování, 

jakou z nabízených metod vybereme, musíme zvážit časovou náročnost a efektivnost. Snažíme 

se získat co nejvíce dat o preferovanosti stimulů za co nejkratší dobu vs. provádět více časově 

náročnou metodu, která oddálí intervenci, ale můžeme díky ní získat validnější a hodnotnější 

výsledky (Cooper, Heron, & Heward, 2014).  

1.3.12.2.1 Zjišťování preferencí formou otevřených otázek  

Preference jedince, jak již bylo zmíněno výše, mohou být zjištěny jednoduchým způsobem, 

pokud je to možné, a to tak, že se prostě zeptáme, co má rád/a. Tento způsob značně snižuje 

časovou náročnost a často díky němu získáme informace, které můžeme využít v průběhu 

intervence. Pokud se ptáme na preferované stimuly přímo jedince, využíváme otevřené otázky. 

Musíme brát v potaz jazykové schopnosti jedince. Buďto tuto metodu můžeme provést orální 

anebo psanou formou. Jedince můžeme nechat vyjmenovat, jaké věci, aktivity upřednostňuje 

z různých kategorií potenciálních posílení („co ve volném čase rád děláš?“, jaké máš rád 

jídlo/pití?“, „jakou muziku rád posloucháš?“). Cílem těchto otevřených otázek je zjistit co 

nejvíce oblíbených aktivit či předmětů. Dále nás také zajímá, kolik práce je jedinec ochoten 

udělat, aby danou aktivitu/věc získal. Studentům s limitovanými jazykovými schopnostmi 

můžeme předložit fotky aktivit, věcí anebo přímo konkrétních předmětů. Například učitel může 

ukázat na daný obrázek a zeptat se „piješ rád limonádu? jsi rád na počítači? jezdíš rád 

autobusem? koukáš se rád na televizi?“. Student může jen kývat hlavou ano/ne (Cooper, Heron, 

& Heward, 2014).  

Ačkoliv prosté ptaní se na to, co student preferuje je relativně snadnou metodou, nemusí být 

nutně metodou spolehlivou a není jisté, že preferované věci budou později fungovat jako 

posílení (Cooper, Heron, & Heward, 2014). Northup (2000) ve své studii uvádí, že byla nízká 
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korelace, mezi tím, co student sám označil jako preferovaný stimul a tím, jaký měl tento stimul 

posilující efekt na chování. I přesto, že student označí sledování kreslených pohádek jako 

preferovanou aktivitu, může to znamenat, že jako posílení tato aktivita bude fungovat jen pokud 

student sleduje pohádky v sobotu večer doma u televize, ale ne, pokud je sleduje v neděli večer 

u své babičky. 

Potenciální posílení můžeme také zjistit tím, že se zeptáme rodičů, sourozenců, přátel či 

pečovatelů. Tímto způsobem se můžeme dozvědět, jaké aktivity, předměty, jídlo, koníčky, 

anebo hračky si myslí, že má jedinec rád. Poté jsou také tito nejbližší dotázáni na to, za jakých 

podmínek si myslí, že budou tyto specifické aktivity pro jedince fungovat jako posílení. Znovu 

připomínáme, že stimuly označené nejbližšími jako preferované, nemusí poté nutně fungovat 

jako posílení (Cooper, Heron, & Heward, 2014).  

1.3.12.2.2 Zjišťování preferencí formou výběru 

Tato metoda v praxi spočívá v tom, že participanta necháme předem vybrat to, co chce dostat 

za splněný úkol, tedy za co bude pracovat. Jedinec si poté vybere ze dvou nebo tří nabízených 

možností (Piazza, Bowman, Fisher, Toole, & Hagopian, 1996). Všechny prezentované stimuly 

už jsou předem vybrané pomocí jiných metod jako preferované. Například učitel se zeptá 

studenta: „Až dokončíš úkol, budeš poté mít 10 minut, kdy si buď můžeš hrát se spolužákem, 

číst si, anebo pomáhat jinému učiteli s tvorbou plakátu. Za co bys rád pracoval?“ (Cooper, 

Heron, & Heward, 2014).  

1.3.12.2.3 Zjišťování preferencí formou pozorování ve volno-operantním prostředí 

Pokud jedince pozorujeme v prostředí, kde si svobodně může vybrat aktivitu, které se bude 

účastnit, tak ta, ve které se angažuje nejvíce a nejčastěji, bude pravděpodobně fungovat jako 

efektivní posílení, ve chvíli, kdy bude následovat po chování, které chceme zvýšit. Tomuto 

pozorování a zaznamenávání si, ve kterých aktivitách byl jedinec nejvíce zapojen během 

určeného časového úseku, ve kterém měl neomezený přístup k velkému množství aktivit se říká 

„Pozorování ve volno-operantním prostředí54“. Zaznamenává se celkové trvání, kdy jedinec 

interaguje s každým stimulem či se věnuje jakékoliv volně vybrané aktivitě. Čím déle jedinec 

se stimulem interaguje, tím spíše bude tato věc/aktivita preferovaným stimulem (Cooper, 

Heron, & Heward, 2014).  

                                                 

54 Z angl. Free Operant Observation (Cooper, Heron, & Heward, 2014) 
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V praxi to vypadá tak, že jedinec je v prostředí obklopen předem vybraným, anebo přirozeně 

dostupným souborem položek a aktivit, ke kterým má neomezený přístup. Všechny tyto aktivity 

a předměty jsou volně v jeho dosahu a zorném poli. Poté, co s těmito stimuly interaguje, nejsou 

z jeho dosahu odstraněny, tedy s nimi může interagovat jak dlouho a kolikrát chce po celou 

dobu tohoto volně-operantního pozorování (Cooper, Heron, & Heward, 2014).  

Tato pozorování mohou být provedena buďto v přirozeném prostředí jedince (doma, ve třídě, 

na hřišti atd.) anebo v předem připraveném prostředí (Ortiz & Carr, 2000). V předem 

připraveném prostředí je nejdříve student krátce seznámen s každým jednotlivým stimulem 

(položkou, aktivitou) a poté dostane příležitost si mezi nimi volně vybírat. Pozorování 

v přirozeném prostředí může vypadat například tak, že rodiče zaznamenávají po určitou dobu, 

jaké aktivitě se jejich dítě v určitém čase nejvíce věnuje. Například co dělá 2 hodiny poté, co 

se vrátí domů ze školy. Rodiče mohou například zaznamenat, že každý den z těchto 2 hodin 

stráví velkou část času sledováním televize, hraním videoher a mluvením s přáteli po telefonu. 

Také zjistí, že malou část z těchto 2 hodin stráví čtením knih a stavěním lega. Z těchto údajů je 

zřejmé, že koukání na televizi, hraní videoher a povídání si s přáteli budou preferovanými 

stimuly (Cooper, Heron, & Heward, 2014). 

1.3.12.2.4 Metody zjišťování preferencí formou testování 

Při těchto metodách hledání preferovaného stimulu jsou studentovi postupně prezentovány 

stimuly v několika testovacích fázích a jsou zaznamenávány a měřeny studentovy reakce na 

dané stimuly. Tyto měřené hodnoty jsou označovány jako „indexy preference“ (Cooper, Heron, 

& Heward, 2014). Mezi jedincovy reakce, které jsou měřeny, patří přiblížení se ke stimulu, 

kontakt se stimulem a interakce se stimulem (Deleon & Iwata, 1996). Přiblížení se ke stimulu 

typicky zahrnuje jakýkoliv detekovatelný pohyb jedince směrem ke stimulu (například pohled 

očí, otočení hlavy, úklon tělem, natahování se po stimulu). Kontakt se stimulem je zaznamenán 

pokaždé, když se student dotkne stimulu anebo stimul drží. Interakce se stimulem je měřena 

jako procento pozorovaných intervalů, kdy student s věcí interaguje – například si přidržuje 

masážní přístroj na dlani (Cooper, Heron, & Heward, 2014). Předpokladem je, že čím častěji 

se student ke stimulu přiblíží, dotkne se ho, drží ho, anebo s ním interaguje, tím je 

pravděpodobnější, že tento stimul bude preferovaným.  Naměřená celková délka kontaktu se 

stimulem je tedy validním „indexem preference“ (Deleon I. G., Iwata, Conners, & Wallace, 

1999).  

Preferované stimuly jsou označovány jako vysoce preferované, středně preferované a jako 

stimuly nízké preference dle předem nastavených kritérií, například stimuly vybrané v 75 % 
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času a více jsou vysoce preferovanými stimuly (Carr, Nicolson, & Higbee, 2000).  

Předpokladem je, že stimuly označené jako vysoce preferované, budou mít funkci posílení 

(Cooper, Heron, & Heward, 2014). Ačkoliv tento předpoklad nemusí být ve všech případech 

pravdivý, bylo prokázáno, že je efektivním odrazovým můstkem, kde při hledání posílení začít 

(Carr, Nicolson, & Higbee, 2000). Obecně jsou tři způsoby zjišťování preferovaného stimulu 

v testovacím prostředí: 1) prezentujeme pouze jeden stimul samostatně; 2) prezentujeme 2 

stimuly naráz; anebo 3) prezentujeme více než 2 stimuly najednou (Cooper, Heron, & Heward, 

2014).  

Prezentaci samostatného stimulu se také říká „úspěšná volba“. Jedná se o nejzákladnější 

dostupné hodnocení pro určení preferovaného stimulu. V praxi to vypadá tak, že je jedinci 

předložen určitý stimul a je zaznamenána jedincova reakce (odezva) na tento stimul (Cooper, 

Heron, & Heward, 2014). Jak Hagopian a spoluautoři (2001) poznamenávají, tato metoda se 

hodí především pro jedince, kteří mají problém ve volbě mezi dvěma a více stimuly najednou. 

V náhodném pořadí jsou jeden po druhém prezentovány stimuly zastupující všechny senzorické 

skupiny (vizuální, sluchové, vestibulární, dotykové, čichové, chuťové a multisenzorické) a 

reakce na každý jednotlivý stimul je zaznamenána (Logan, a další, 2001). Je zaznamenáván 

přístup a odmítnutí věci v podobě výskytu (ano/ne), frekvence (například kolikrát se jedinec 

stimulu dotknul v průběhu jedné minuty), anebo doba trvání (čas, po který jedinec s daným 

předmětem interagoval). Po zapsání výše zmíněných dat je stimul odebrán a představen nový. 

Například můžeme před studenta položit zrcadlo a zaznamenáváme dobu, po kterou do něj 

student hledí, dotýká se ho, anebo ho od sebe odstrkuje. Každá položka by měla být studentovi 

představena několikrát a v různém pořadí – zrcadlo, rumbakoule, míč => rumbakoule, zrcadlo, 

míč atd. (Cooper, Heron, & Heward, 2014).  

Prezentaci 2 stimulů najednou se také říká „nucená volba“. V každém testovacím běhu 

předložíme studentovi 2 předměty a zaznamenáváme, který předmět si vybere (Cooper, Heron, 

& Heward, 2014). Stimuly jsou náhodně párovány mezi sebou tak, aby každý stimul byl 

najednou představen s každým stimulem (Fisher, a další, 1992). Finální data ukazují, kolikrát 

byl každý stimul z nabízené dvojice vybrán. Stimuly jsou na základě dat poté seřazeny a 

ohodnoceny jako vysoce, středně a nízce preferované. Pace a kolektiv (1985) zjistili, že data 

získaná z prezentace 2 stimulů najednou ukazují přesnější rozdíly mezi vysoce preferovanými 

a nízce preferovanými předměty než data získaná při prezentaci samostatného stimulu. Jelikož 

musí být představen každý možný pár stimulů (každý stimul musí být spárován s každým), tak 
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může být tento způsob zjišťování preferencí velice časově náročný (Cooper, Heron, & Heward, 

2014).  

Prezentace 3 a více stimulů najednou je rozšíření metody párovaného stimulu (prezentace 2 

stimulů najednou). S touto procedurou přišli Fisher a kolektiv (1992). Jedinec si vybírá z řady 

3 a více prezentovaných stimulů najednou (Windsor, Piche, & Locke, 1994). Díky prezentaci 

více stimulů najednou je oproti metodě párovaného stimulu značně redukována časová 

náročnost. Tato metoda má dvě variace: 1) z prezentované řady stimulů ten vybraný (studentem 

označený jako preferovaný) odstraníme a pozměníme postavení zbývajících stimulů v řadě čili 

v dalším běhu máme o jeden stimul méně a zbývající stimuly zůstávají stejné; 2) studentem 

vybraný stimul v řadě zůstane a jsou vyměněny zbývající stimuly, jež nebyly označeny jako 

preferované. Další běh tedy obsahují stejný počet stimulů, jako ten předchozí (Cooper, Heron, 

& Heward, 2014). Každý běh však začíná podobnou otázkou, pobídnutím: „Co bys chtěl 

nejvíc?“ anebo „Jeden si vyber“ (Higbee, Carr, & Harrison, 2000). Prezentované stimuly 

mohou být hmatatelné objekty, fotografie/grafické zobrazení určitého předmětu, anebo slovní 

popis předmětu (Cooper, Heron, & Heward, 2014).  

1.3.12.3 Metody hledání posílení 

„Jediný způsob, jak zjistit, jestli je daná událost pro daný organismus za daných podmínek 

posilující, je udělat přímý test“ (Skinner F. B., 1953, str. 72).  

Výše jsou popsány způsoby, jak najít preferované stimuly. Mezi těmito preferovanými stimuly, 

pak hledáme ty, které budou fungovat jako posílení. Jak ale zmiňuje Higbee a kolegové (2000), 

ani vysoce preferované stimuly nemusí vždy fungovat jako efektivní posílení. Gottschalk 

(2000) dodává, že naopak občas mohou jako efektivní posílení za určitých podmínek fungovat 

ty stimuly, jež byly označeny jako nejméně preferované. Jak popisuje Skinner (1953), vždy 

záleží na podmínkách, tedy za jakých okolností bude daný stimul fungovat jako posílení. Jediný 

způsob, jak zjistit, jestli je daný stimul opravdu posílením, je ten, že ho představíme ihned po 

určitém chování a budeme zaznamenávat jeho efekt na toto chování (Cooper, Heron, & Heward, 

2014).  

Metody hledání posílení55 odkazují na různé přímé metody založené na sběru dat, kdy 

prezentujeme jeden a více stimulů kontingentně na určitém chování a sledujeme, jaký má daný 

stimul efekt na frekvenci tohoto chování v budoucnu (Cooper, Heron, & Heward, 2014). Pokud 

                                                 

55 Z angl. Reinforcer assessment (Cooper, Heron, & Heward, 2014) 
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má daný stimul posilující efekt, míra výskytu tohoto chování by se v budoucnu zvýšila. Je 

několik metod, jak zjistit efektivnost posílení za daných podmínek. Buďto za pomoci 

konkurentního rozvrhu posílení56; vícečetného rozvrhu posílení57; anebo za rozvrhu posílení 

s měnící se mírou požadavku58 (Cooper, Heron, & Heward, 2014).  

1.3.12.3.1 Hledání posílení s využitím konkurentního rozvrhu posílení 

Konkurentní rozvrh posílení znamená, že dvě a více náhodná posílení operují souběžně a 

nezávisle na sobě pro dvě a více různá chování. V podstatě to znamená, že pokud využíváme 

konkurentní rozvrh pro zjištění (nalezení) posílení, vezmeme dva různé stimuly proti sobě, 

abychom zjistili, který produkuje větší nárůst v měřeném chování, pokud následuje jako 

konsekvent po předchozích instancích tohoto chování.  Pokud student vynaloží větší míru 

odpovědí v jedné komponentě konkurentního rozvrhu posílení než ve druhé, znamená to, že 

stimul používaný jako okamžitý konsekvent v první komponentě, bude efektivnějším posílením 

(Cooper, Heron, & Heward, 2014).  

1.3.12.3.2 Hledání posílení s využitím vícečetného rozvrhu posílení 

Vícečetný rozvrh posílení se skládá ze dvou a více dílčích rozvrhů posílení pro jednu instanci 

chování. Vždy je ale funkční pouze jeden z rozvrhů, nikdy nejsou aktivní dva zároveň jako 

v konkurentním rozvrhu posílení. Diskriminační stimul SD59 od sebe odlišuje každý dílčí rozvrh 

a je přítomen po celou dobu trvání daného rozvrhu. Jeden ze způsobů, jak skrze tento rozvrh 

hledat posílení je ten, že budeme prezentovat ten samý stimul (například sociální pozornost), 

ale za různých podmínek. Dejme tomu, že máme dva rozvrhy posílení a zkoušíme, zdali sociální 

pozornost funguje jako posílení, tedy zvyšuje chování, jež bezprostředně následuje. V jednom 

rozvrhu bude sociální pozornost poskytována kontingentně na cílovém chování (cílové chování 

může být například kooperativní hra). Ve druhém rozvrhu bude sociální pozornost doručována 

ve fixním časovém rozvrhu60 (tedy nezávisle na cílovém chování). Učitel by mohl například 

tyto rozvrhy aplikovat tak, že při ranní hře se studenty bude sociální pozornost doručovat 

následně po kooperativní hře a v odpoledním čase vyhrazeném pro hru bude sociální pozornost 

doručovat nezávisle na kooperativní hře, ale ve fixních časových intervalech. Pokud bude 

sociální pozornost fungovat jako posílení, kooperativní hra (cílové chování) se při dopolední 

                                                 

56 Z angl. Concurrent reinforcement schedule (Cooper, Heron, & Heward, 2014) 
57 Z angl. Multiple reinforcement schedule (Cooper, Heron, & Heward, 2014) 
58 Z angl. Progressive-ratio reinforcement schedule (Cooper, Heron, & Heward, 2014) 
59 Z angl. Discriminative stimulus SD = zvyšuje momentální frekvenci chování díky historii diferenciálního 

posílení. Je to stimul, v jehož přítomnosti byly instance určitého chování posíleny a v jehož absenci posíleny 

nebyly (Cooper, Heron, & Heward, 2014).  
60 Z angl. Fixed-time schedule (Cooper, Heron, & Heward, 2014) 
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hře oproti frekvenci v baseline zvýší a v odpolední hře nikoliv, jelikož je doručována nezávisle 

na cílovém chování. Diskriminačními stimuly pro jednotlivé dílčí komponenty je v tomto 

případě ranní a odpolední hra (Cooper, Heron, & Heward, 2014).  

1.3.12.3.3 Hledání posílení s využitím progresivně – frekvenčního rozvrhu posílení 

Tento rozvrh posílení je vhodný pro zjištění relativní efektivity stimulu, zdali funguje jako 

posílení se zvyšujícími se požadavky na chování, jež toto posílení zajistí. Požadavky na 

chování, které je potřebné pro získání posílení se systematicky zvyšují závisle na chování 

studenta (Cooper, Heron, & Heward, 2014). Postupně je vyžadováno stále více reakcí pro 

získání preferovaného stimulu, dokud nenastane bod zlomu a frekvence chování začne upadat 

(Roane, Lerman, & Vorndran, 2001).  

Uvedeme si to na příkladu. Zpočátku každá reakce produkuje posílení (FR 161), poté je posílení 

doručeno po každé druhé reakci (FR 2), poté může být doručeno například po každé páté, desáté 

a dvacáté reakci (FR 5; FR 10; FR 20). V určitém bodě ale přestane preferovaný stimul fungovat 

jako posílení a student přestane odpovídat (produkovat žádané instance chování) za daný stimul 

(Tustin, 1994).  

Pokud vezmeme dva stejně preferované stimuly, tak stimul X i stimul Y mohou oba fungovat 

jako posílení, dokud jsou nároky na jejich získání nízké, anebo když je posílení doručováno 

v úzkém rozvrhu posílení (například FR 1). Když se ale nároky zvýší a rozvrh posílení se rozšíří 

(pro získání posílení bude vyžadováno více reakcí), tak si student může začít vybírat pouze 

stimul Y, tedy „pracovat“ pouze za toto posílení (Cooper, Heron, & Heward, 2014). Z toho 

vyplývá, že stimul Y má vyšší efektivnost jako posílení.  

Tabulka 8 shrnuje metody hledání preferovaného stimulu a posílení pro zjištění potenciálního 

posílení.  

 

 

 

 

 

                                                 

61 Z angl. Fixed-ratio (Cooper, Heron, & Heward, 2014) 
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Tabulka 8 

Metody hledání preferovaného stimulu Metody hledání posílení 

Zjišťování 

preferencí pomocí 

otázek 

Volný operant Testovací metody Konkurentní rozvrh posílení 

Zeptat se jedince 

Předem 

připravené 

prostředí 

Prezentace jednoho 

stimulu 
Vícečetný rozvrh posílení 

Zeptat se 

blízkých osob Přirozené 

prostředí 

Prezentace dvou 

stimulů Progresivně – frekvenční 

rozvrh posílení 
Forma výběru 

Prezentace tří a 

více stimulů 

 

1.3.13 Kontrola funkce pozitivního posílení 

V této kapitole představíme postupy, které kontrolují funkci určitého stimulu, jestli funguje 

jako posílení. Tedy jestli zvyšuje budoucí frekvenci chování, jež bezprostředně následuje 

(Cooper, Heron, & Heward, 2014). Kontrola je prokázána porovnáním frekvence chování bez 

využití posílení a s využitím posílení. Pokud data ukazují, že za absence a přítomnosti posílení 

může být chování sníženo a poté opět navýšeno (Baer, Wolf, & Risley, 1968).  

Dříve výzkumníci a praktici využívaly reverzní techniky jako majoritní kontrolní techniku pro 

pozitivní posílení. Reverzní technika zahrnuje dvě kondice a minimálně 4 fáze (ABAB). 

V kondici A je cílové chování měřeno bez přítomnosti posílení, dokud nedosáhne určité 

stability – tato kondice funguje jako kontrolní. V navazující kondici B je cílové chování měřeno 

za přítomnosti pozitivního posílení pro posouzení efektu této změny (přidaného stimulu – 

posílení) - tato kondice B je experimentální.  Pokud se cílové chování v této experimentální 

kondici B zvýší, výzkumníci se poté opět vrátí ke kondici A (kondice bez posílení) a měří, zdali 

chování opět poklesne. Poté znovu následuje kondice B (přidaný stimul) a je opět měřen efekt 

na cílové chování, tedy to, jestli se znovu zvýší (Cooper, Heron, & Heward, 2014).  

Ačkoliv reverzní technika jasně prokazuje efekt pozitivního posílení na chování, přináší s sebou 

i několik praktických nedostatků. Například to, že využívá vyhasínání v kontrolní kondici 

(návrat ke kondici A). Odebrání posílení může produkovat nějaké vedlejší efekty vyhasínání 

(emocionální chování, agrese, počáteční prudké zvýšení frekvence chování), což značně ztěžuje 

prokázání kontroly efektivnosti posílení (Cooper, Heron, & Heward, 2014). Zadruhé, úplné 

odebrání posílení nemusí být vždy prakticky možné (Thompson & Iwata, 2005). Například je 
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vysoce nepravděpodobné, že by učitel mohl kompletně odebrat svou pozornost ke studentům 

v průběhu kondice A.  

Thompson a Iwata (2005) zkoumali efektivnost tří variací reverzní techniky jako kontrolních 

procedur pro určení efektu určitého stimulu jako pozitivního posílení. Těmito technikami jsou: 

nekontingentní posílení62; diferenciální posílení dalšího chování63 a diferenciální posílení 

alternativního chování64.  

1.3.13.1 Nekontingentní posílení 

Nekontingentní posílení (NKP) je prezentace potenciálního posílení ve fixním65 anebo 

variabilním66 časovém rozvrhu posílení nezávisle na výskytu cílového chování. Tato prezentace 

potenciálního posílení nezávisle na chování eliminuje kontingentní vztah mezi stimulem a 

chováním, zatímco může samostatně objevit efekt daného stimulu. Reverzní technika NKP 

zahrnuje minimálně 5 fází (ABCAB): A je baseline kondice; B je NKP kontrolní kondice, kde 

je posílení prezentována buď ve fixním anebo variabilním časovém rozvrhu posílení nezávisle 

na cílovém chování; C je kondice, ve které je preferovaný stimulus prezentován kontingentně 

na výskytu cílového chování. Kondice B a C jsou poté opakovány pro zjištění toho, zdali výskyt 

chování klesne anebo se zvýší jako funkce absence anebo přítomnosti posílení kontingentně na 

chování. Kvalita, množství a frekvence posílení by měla být přibližně stejná v kontingentní a 

nekontingentní B a C kondici (Cooper, Heron, & Heward, 2014).  

1.3.13.2 Diferenciální posílení dalšího chování 

Pokud využíváme tento typ reverzní techniky jako kontrolní procedury, doručujeme potenciální 

posílení pokaždé, kdy se neobjeví chování zájmu v předem určeném časovém intervalu. Tato 

reverzní technika zahrnuje minimum pěti fází (ABCAB): A jako baseline kondice; B je kondice 

posílení, ve které je potenciální posílení doručováno kontingentně na výskytu zkoumaného 

chování; C je kontrolní kondice diferenciálního posílení dalšího chování, ve které je potenciální 

posílení doručováno kontingentně na absenci cílového chování. Analytici poté opakují poslední 

2 kondice, B a C, pro určení míry výskytu v chování, zdali se zvyšuje či snižuje při doručení 

potenciálního posílení kontingentně na absenci či výskytu cílového chování (Cooper, Heron, & 

Heward, 2014).  

                                                 

62 Z angl. Noncontingent reinforcement – NCR (Cooper, Heron, & Heward, 2014) 
63 Z angl. Differential reinforcement of other behavior – DRO (Cooper, Heron, & Heward, 2014) 
64 Z angl. Differential reinforcement of alternative behavior – DRA (Cooper, Heron, & Heward, 2014) 
65 Z angl. Fixed-time schedule (Cooper, Heron, & Heward, 2014) 
66 Z angl. Variable-time schedule (Cooper, Heron, & Heward, 2014) 
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1.3.13.3 Diferenciální posílení alternativního chování 

Pokud jako kontrolní techniku využíváme diferenciální posílení alternativního chování, tak je 

potenciální posílení prezentováno na výskytu žádoucí alternativy cílového chování67. Technika 

diferenciálního posílení alternativního chování se využívá především při redukci problémového 

chování. Například neposílíme to, když student křičí, protože něco chce, ale posílíme pouze to, 

když si o danou věc řekne žádaným způsobem. Tato reverzní technika zahrnuje minimálně 5 

fází (ABCBC): A je baseline kondice; B je kondice, ve které je potenciální posílení 

prezentováno kontingentně na cílovém chování; C je kontrolní kondice diferenciálního posílení 

alternativního chování, kdy je potenciální posílení doručováno kontingentně na výskytu 

alternativního chování. Poté, jako v předchozích kontrolních technikách, budou opakovány 

kondice B a C pro zjištění efektu potenciálního posílení na chování, tedy zdali frekvence 

chování klesá a stoupá v závislosti na absenci a prezenci posílení kontingentně na chování 

(Cooper, Heron, & Heward, 2014).  

Z výše tří zmíněných reverzních technik technika nekontingentního posílení dle Thompsona a 

Iwaty (2005) nabízí nejdůkladnější a nejprokazatelnější demonstraci efektu pozitivního 

posílení.  

1.3.14 Efektivní využití posílení   

V této kapitole je popsáno 9 postupů pro efektivní využití pozitivního posílení. Tyto postupy 

vycházejí především z výzkumné literatury experimentální analýzy chování a z aplikované 

behaviorální analýzy (Cooper, Heron, & Heward, 2014).  

1.3.14.1 Zpočátku nastavit snadno dosažitelná kritéria pro získání posílení 

Běžnou chybou ve využívání posílení je nastavení moc velkého počátečního kritéria pro získání 

posílení, což znamená, že tato vysoce nastavená kritéria zabraňují studentovi v tom, na tuto 

kontingenci dosáhnout. Abychom posílení využili efektivně, musíme počáteční kritéria nastavit 

na takovou hodnotu, aby hned první instance cílového chování produkovala posílení (FR 1). Se 

zvyšujícími se dovednostmi studenta můžeme kritéria pro získání posílení postupně navyšovat 

(Cooper, Heron, & Heward, 2014).  

                                                 

67 Techniky Diferenciální posílení dalšího chování a Diferenciální posílené alternativního chování se využívají 

jako taktiky pro snížení frekvence nežádoucího chování – viz kapitola Diferenciální posílení.  
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Heward (1980) navrhl následující metodu pro nastavení počátečních kritérií pro získání posílení 

na základě frekvence výskytu chování v průběhu baseline. Tabulka 9 obsahuje příklady využití 

dat ze studentova výkonu v baseline pro nastavení počátečních kritérií pro získání posílení. 

Tabulka 9 

Nastavení kritérií: 

• Pro chování, které chceme zvýšit:  

        průměr v baseline < počáteční kritéria ≤ nejvyšší výkon v průběhu baseline 

• Pro chování, které chceme snížit:  

        průměr v baseline > počáteční kritéria ≥ nejnižší výkon v průběhu baseline 

Příklady: 

Cílové chování Cíl Nejnižší Nejvyšší Průměr v 

Baseline 

Rozsah pro 

počáteční kritérium 

Počet správně 

vyřešených 

příkladů z 

matematiky 

Zvýšit 25 % 60 % 34 % 40 %-60 % 

Počet chyb 

napsaných v 

dopise 

Snížit 16 28 22 16-21 

Počet kalorií 

zkonzumovaných 

za den 

Snížit 2,260 3,980 2,950 2,260-2,900 

 

Pro chování, které chceme zvýšit, nastavíme počáteční kritéria vyšší, než vychází průměr 

naměřený v baseline a nižší anebo stejný než nejlepší výkon naměřený v průběhu baseline. Pro 

chování, jehož frekvenci chceme snížit, by měla být počáteční kritéria pro získání posílení nižší, 

než průměrná hodnota získaná v baseline a vyšší anebo stejná než nejnižší (nejlepší) výkon 

v baseline (Heward, 1980).  

1.3.14.2 Využívat kvalitní posílení v dostatečném množství 

Posílení, jež je efektivní při jednoduchých úkolech (požadavcích), nemusí mít potenciál 

produkovat stejné hodnoty ve frekvenci chování při náročnějších anebo déle trvajících úkolech. 

Pro chování, jež vyžaduje větší námahu či vytrvalost, je potřeba využívat silnější (kvalitnější) 

posílení (Cooper, Heron, & Heward, 2014). Neef a kolegové (1992) například zjistili, že výskyt 

chování, jež kontingentně získá posílení vyšší kvality ale v nižší frekvenci, se zvýší, ale 

frekvence chování, jež bývá „posíleno“ častěji ale méně kvalitními stimuly, se naopak sníží.  

Behaviorální analytici definují množství (sílu) posílení jako a) doba trvání, po kterou je povolen 

přístup k posílení; b) frekvence posílení; nebo c) intenzita posílení. Množství posílení by tedy 
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mělo být proporční vůči kvalitě daného posílení a úsilí vynaloženému pro jeho získání. Jak 

uvádějí Cooper, Heron a Heward (2014) „Posilujte hojně, ale nerozdejte všechny zásoby“ (str. 

306).  

1.3.14.3 Obměňovat posílení pro udržení motivace 

Posílení ztrácejí hodnotu častým využíváním. Nadbytečná prezentace určitého posílení 

pravděpodobně sníží momentální efektivnost daného posílení kvůli přesycení. Tomu se 

můžeme vyhnout tím, že mezi sebou budeme variovat různá posílení. Pokud čtení určité knihy 

o sportu ve škole funguje jako posílení a učitel spoléhá pouze na toto posílení, tak nakonec čtení 

této knihy ztratí svou posilující hodnotu. Naopak posílení, jež nejsou vždy dostupná, mohou 

nabýt na hodnotě, když jsou znovu představena. Pokud učitel využívá frázi „být první v řadě“ 

jako posílení a používá to pouze jedenkrát týdně, tak posilující efekt této aktivity bude větší, 

než kdyby byla využívána častěji (Cooper, Heron, & Heward, 2014).  

Obměňování posílení může též umožnit méně preferovaným stimulům, aby fungovaly jako 

posílení (Cooper, Heron, & Heward, 2014). Například Bowman a kolektiv (1997) zjistili, že 

někteří studenti reagovali lépe na variaci méně preferovaných stimulů než na kontinuální 

přístup k jednomu vysoce preferovanému stimulu. Také využívání různých posílení může díky 

obměně udržet vyšší sílu každého jednotlivého předkládaného posílení (Cooper, Heron, & 

Heward, 2014). Podobně je to s obměnou jednoho typu posílení, čím více je obměňujeme a čím 

je větší výběr, tím si mohou ponechat svůj posilující efekt po delší dobu. Pokud jsou například 

komiksy využívané jako posílení, tak pokud budeme mít variaci různých žánrů komiksových 

knížek, tak tím spíše si zachovají svoji hodnotu (Cooper, Heron, & Heward, 2014).  

1.3.14.4 Využívat spíše přímé než nepřímé kontingentní posílení 

V přímém kontingentním posílení, vykonání cílového chování produkuje přímý přístup 

k posílení, tato kontingence nevyžaduje žádné další kroky. V nepřímém kontingentním 

posílení, cílové chování neprodukuje posílení okamžitě, ale posílení je prezentováno praktikem 

(učitel atd.).  Mnoho výzkumů nasvědčuje tomu, že přímé kontingentní posílení může značně 

zvýšit výkon studenta (Williams, Koegel, & Egel, 1981). Thompson a Iwata (2000) propojili 

definici přímého a nepřímého kontingentního posílení k automatickému (přímé) a sociálně 

zprostředkovanému (nepřímé) posílení a jejich výzkum porovnával vykonání určitého cílového 

chování pod přímým a nepřímým kontingentním posílením. Níže je popsán jejich výzkum.  

„V obou kontingencích bylo potřeba splnit stejný úkol pro získání posílení (otevřít jednu 

z několika nádob). Při přímém kontingentním posílení bylo posílení umístěno uvnitř nádoby, 

která měla být otevřena. Při nepřímém kontingentním posílení držel posílení terapeut a doručil 
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ho následovně po dokončení úkolu. Jeden z participantů splnil úkol okamžitě v obou kondicích 

s přesností 100 %. Tři participanti prokázali buďto rychlejší odezvu anebo větší zlepšení ve 

výkonu, když bylo posílení doručeno přímo (tedy když bylo umístěno v nádobě). Zbývající dva 

participanti prokázali lepší výkon pouze v přímém kontingentním posílení.“ (Thompson & 

Iwata, 2000, str. 1). Pokud je to tedy možné, tak by se praktici měli snažit využívat spíše přímé 

kontingentní posílení, zejména u studentů s limitovaným repertoárem chování (Cooper, Heron, 

& Heward, 2014).   

1.3.14.5 Kombinovat prompty a posílení 

Prompty jsou přidané antecedenty napomáhající vykonat cílové chování za přítomnosti 

diskriminačního stimulu (SD) jež bude nakonec kontrolovat cílové chování. Behaviorální 

analytici využívají prompty buď před anebo v průběhu vykonávání cílového chování. Prompty 

mají 3 hlavní formy: verbální instrukce, modelování a fyzické vedení (Cooper, Heron, & 

Heward, 2014). Prompty jsou dopodrobna popsány v analytické části této práce.  

1.3.14.6 Zpočátku posilovat každý výskyt cílového chování 

Jak již bylo zmíněno výše, je nezbytné doručit posílení za každý výskyt cílového chování pro 

upevnění tohoto chování, především v počátečních fázích učení nového chování. Když je 

chování upevněno, můžeme postupně zužovat rozvrh posílení a neposilovat každý výskyt 

chování, takže posíleny budou jen některé reakce (Cooper, Heron, & Heward, 2014). Učitel 

například může posílit každé správně přečtené slovo na tabuli a když studenti budou správně 

reagovat při každé instrukci, tak může rozvrh posílení zúžit a postupně se dostat k tomu, že 

posílí až přečtení celé věty.  

1.3.14.7 Využívat pozornost a konkrétní pochvalu  

Sociální pozornost a chvála mohou pro mnoho lidí fungovat jako velice efektivní posílení 

(Cooper, Heron, & Heward, 2014). Pro některé studenty může sociální pozornost a chvála jeden 

bez druhého fungovat jako dostatečné posílení, ale pro ostatní studenty kombinace těchto dvou 

bude efektivnějším posílením (Goetz & Baer, 1973). Konkrétní pochvalou je myšleno to, že 

neřekneme pouze: „dobrá práce“, ale specificky popíšeme, co student udělal dobře.  

1.3.14.8 Postupně zvyšovat prodlení mezi chováním a posílením 

Následky, jež v přirozeném prostředí posilují chování bývají často opožděné a ne okamžité 

(Cooper, Heron, & Heward, 2014). Když zpočátku upevňujeme a utváříme „nové“ chování, 

tak, jak již bylo zmíněno výše, posilujeme nejprve každou reakci, poté rozvrh posílení zužujeme 

ale posílení je pořád okamžité. Máme tedy naprogramované konsekventy, jež se objeví 

okamžitě po cílovém chování. Ale práce behaviorálních analytiků také zahrnuje strategické 
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využití zpožděného posílení, protože chování, jež neprodukují posílení okamžitě, bývají v 

každodenním životě vysoce adaptivní, ale mohou být v počátku složitá při upevňování a udržení  

(Stromer, McComas, & Rehfeldt, 2000). 

1.3.14.9 Postupně přecházet z umělých na přirozeně se vyskytující posílení  

Tento přechod si popíšeme na výzkumu Murraye Sidmana (2000). Byl vytvořen mezi lety 1965-

1975 a zaměřoval se na význam pozitivního posílení u chlapců s mentální retardací ve věku od 

6 do 20 let, kteří žili ve státní instituci. Sidman popisuje, jak v instituci zpočátku využívali 

tokeny, jako generalizované podmíněné posílení, jelikož byly viditelné a snadno se s nimi 

manipulovalo. Poté, co se chlapci naučili tokeny sbírat, šetřit si je a porozuměli číslům, tak 

personál přešel z tokenů na body. Pro některé body časem vedly k penězům. Sidman dále 

popisuje, že když chlapci viděli, jak byl personál potěšen z toho, když je mohli odměnit tokeny 

či body, které vedli k posílení, tak že se pro chlapce stala důležitá i chvála a potěšení ze strany 

personálu. Díky tomu mohl personál postupně začít využívat chválu jako posílení. Čím se 

chlapci více učili, tím mnoho z nich zjistilo, že učení jim umožňuje efektivnější řešení problémů 

větší porozumění postupně se otevírajícího světa kolem nich. Nakonec se pro ně učení samotné 

stalo posílením (Sidman, 2000).  

Úspěch se může stát ultimátním přirozeně se vyskytujícím posílením (Cooper, Heron, & 

Heward, 2014). Skinner (1989) poukazuje na to, že toto silné posílení nemusí být vytvořeno 

pro instruktážní účely, že nesouvisí s žádným určitým druhem chování, ale přesto je vždy 

dostupné. Je to posílení, kterému se říká úspěch.  
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2 Efektivní metody učení 

Následující část práce je věnována popisu efektivních metod učení obecně, jejich základním 

charakteristikám, principům a postupům, jež je při učení vhodné aplikovat. Zaměřujeme se zde 

na aplikaci principů získaných v laboratoři a jak z nich můžeme těžit v procesu vzdělávání. 

Podrobně se zde zaměřujeme na učení postupnými kroky (dále jako DTT), což je precizní, jasně 

strukturované učení, jež využívá techniky efektivního vzdělávání. DTT jako efektivní nástroj 

učení je nejčastěji využíván behaviorálními analytiky v rámci komplexních intervenčních 

programů vycházejících z aplikované behaviorální analýzy. Jak již bylo zmíněno v úvodu, 

z DTT jakožto učební metody, by mohli těžit všichni studenti, je však natolik individualizovaná 

a strukturovaná, že vyžaduje množství časových příprav, vzdělání a dobrou praxi pedagoga.  

Studenti s typickým vývojem se učí převážně ze svého okolí, DTT je využíváno především u 

studentů, jež se z prostředí kolem sebe přirozeně neučí. Je mnoho výzkumů potvrzujících 

efektivnost DTT jako nejvhodnější formy vzdělávání studentů s poruchami autistického spektra 

(dále jako PAS). Z tohoto důvodu je tato práce psaná analytickou formou a nebyl vytvořen 

výzkum, jež by efekty této metody v praxi potvrzoval, a to především z kapacitních důvodů. 

V této části práce jsou popsány postupy, jak tuto metodu vhodně aplikovat a navazujeme zde 

na teoretické poznatky popsané v předešlé části práce. DTT je metoda vycházející 

z behaviorálních principů, především z toho, že učení je chování. Chování musí být viditelné a 

měřitelné. Pokud nemůžeme žádným způsobem zaznamenat chování studenta, nemůžeme 

vědět, zda se učí. 

2.1 Aplikace principů učení a chování ve vzdělávání 

Pro učení je nezbytné rozumět principům chování a procesu učení. Vědět například co je 

operantní chování a podmiňování, motivující operace, co je to diskriminační stimul, jakým 

způsobem získáváme dovednosti a jak si tyto dovednosti generalizujeme a udržujeme 

v průběhu života. Když v roce 1953 profesor B. F. Skinner v rámci dne otců navštívil vyučovací 

hodinu matematiky své dcery, po této návštěvě jeho slova zněla: „Najednou jsem si uvědomil, 

že se něco musí udělat. Studentům nikdo neřekl, zda jejich odpověď byla správná či nikoliv, a 

všichni studenti se v rámci osnov pohybovali stejným tempem bez ohledu na úroveň jejich 

dovedností.“ (Barrett, 2002, str. 19).  

Skinner (1953) si uvědomoval, že podobné problémy řešil v laboratoři, ale oblast vzdělávání 

nevyužívala žádné objevy z experimentální analýzy chování. Zážitek z vyučovací hodiny 

matematiky ho vedl k tomu, že se začal snažit aplikovat do vzdělávání principy chování, jež 
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získal v laboratoři. Skinner byl motivován navrhnout specifické postupy a zlepšit tak 

efektivnost vzdělávání u všech studentů. Uvědomoval si, že entusiasmus a podrobné 

porozumění učební látce nejsou dostatečnými dovednostmi pro správné učení. „Učitelé 

především musejí vědět, jak mají učit!“ (The technology of teaching, str. 23).  

Skinner se snažil zlepšit vzdělávání za využití objevů v laboratořích. Byl přesvědčen o tom, že 

experimentální analýza chování poskytuje metody ke zlepšení efektivity vzdělávání. 

Uvědomoval si ale také, že jsou k této aplikaci zapotřebí vytvořit nové instruktážní metody.  

V roce 1953 představil svůj první prototyp „Učebního stroje“68, a nedlouho poté představil 

učební metodu zvanou „Programované instrukce“69. Oba tyto objevy měly ve vzdělávání velký 

úspěch, studenti, jež se experimentu účastnili prokazovali obrovské pokroky, přesto tyto 

instruktážní metody nebyly v oblasti školství adaptovány, především kvůli nevůli pedagogů.  

Skinner v jednom ze svých posledních rozhovorů řekl: „Za své největší selhání považuji svou 

neschopnost přesvědčit učitele o důležitosti programování instrukcí“ (Sparzo, 1992).  

Přestože se toho Skinner již nedožil, dnes v učení využíváme principy chování získané 

z laboratoří a díky Skinnerově odkazu jsme schopni rozumět procesu učení. Bohužel tyto 

znalosti a dovednosti nejsou ve školství všeobecně přijímány, a to zejména ve speciální 

pedagogice, kde by byla jejich aplikace nejvíce potřeba.  

Níže jsou popsány přínosy B. F. Skinnera jež můžeme aplikovat ve vzdělávání:  

• Operantní podmiňování 

Díky objevení operantního chování Skinnerem v roce 1938 bylo možné vytvořit 

následné technologie učení. Víme, že učení je možné měřit pomocí změn v chování a 

že změny v chování jsou funkcí proměnných v prostředí, že to není nějaký proces 

uvnitř organismu (Skinner B. F., 1968). Skinnerovo experimenty na zvířatech 

v laboratoři nám poskytly pohled na to, jak se lidé učí a že vzdělávání je výsledkem 

uspořádání posilujících kontingencí při kterých se student učí (Ferster & Skinner, 

1997).  

• Cíle učení 

Prvním cílem ve vytváření instrukce je přesně si definovat, jak bude vypadat cílové 

chování. „Co přesně chceme, aby se student naučil?“ (Skinner B. F., 1968, stránky 

                                                 

68 Z angl. The Teaching machine 
69 Z angl. Programmed instruction 
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199-200). Cíle učení musejí být behaviorální, jasně viditelné a měřitelné (Skinner B. 

F., 1984).   

• Aktivní zapojení studentů 

„Je nezbytné se ujistit, že student pouze pasivně neabsorbuje informace ze světa kolem 

něj, ale že v tomto procesu hraje aktivní roli“ (Skinner B. F., 1968, str. 910). 

Skinnerova práce v laboratoři ukázala, že vysoká frekvence chování (odpovídání) byla 

důležitým měřítkem pro učení – a že to bylo chování, které se v procesu učení měnilo, 

a ne psychické procesy uvnitř organismu (Skinner F. B., 1953). „Chování je učeno 

pouze pokud je vyprodukováno a posíleno. Přesto je ve školách vidět jen zřídka, že by 

se studenti do výuky zapojovali a aktivně odpovídali.“ (Barrett, 2002).  

• Okamžité posílení 

Pokud jsme specifikovali cílové chování, tedy to, co chceme studenta naučit, tak 

musíme upravit prostředí tak, aby toto chování bylo skrze posílení upevněno. Pro lidský 

druh je charakteristické, že zažití úspěchu je automaticky posíleno. Musíme využívat 

okamžité zpětné vazby nejen pro tvorbu chování, ale také pro upevnění chování. 

Jednoduše se to dá popsat jako udržení studentova zájmu (Skinner B. F., 1968).  

• Tvarování70 

Učitel začíná s tím, s čím student zpočátku přijde do instruktážní situace, s tím, co 

student již „ví“. Diferenciálním posílením tvarujeme chování tak, aby se postupně 

přibližovalo chování cílovému. Dokonce i v případě nižších organismů dokážeme skrze 

tvarování naučit relativně komplexní chování (Skinner F. B., 1953). Vargas (2013) 

dodává, že každá příležitost pro studenta k odpovědi nám poskytuje příležitost 

k tvarování chování směrem k definovaným učebním cílům.  

• Bezchybné učení 

Dobře naprogramované instrukce zaručují velký podíl úspěchu studenta, chyby jsou 

minimalizovány a počty odpovědí, jež jsou automaticky posíleny (tedy když student 

zažije úspěch) jsou maximalizovány. Učební metody, jež produkují téměř nulové 

množství chybovosti ve výkonu studenta by měly být charakteristickým znakem ve 

vzdělávání (Skinner B. F., 1968). Je prokázáno, že eliminace chyb ve výkonu u mnoha 

studentů zvyšuje nabývání nových dovedností a redukuje nechuť k učení. Výzkum 

zabývající se programovanými instrukcemi (Skinnerova učební metoda) demonstroval, 

                                                 

70 Z angl. Shaping – diferenciální posílení úspěšných aproximací cílového chování (Cooper, Heron, & Heward, 

2014) 
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že chybovost studenta snižuje motivaci k učení a zvyšuje motivaci k úniku z učebního 

prostředí (Barrett, 2002). 

• Individualizované instrukce 

„Nenechme všechny studenty postupovat stejným tempem“ (Skinner B. F., 1968, str. 

16). Skinner byl přesvědčen o tom, že není možné efektivně učit 30-40 studentů tím, 

že všem prezentujeme tu samou látku bez ohledu na úroveň jejich dovedností a znalostí. 

Skinner poukazoval na důležitost individuálně navržených programů, jež by umožnili 

studentům postupovat každému vlastním tempem. Tyto požadavky splňoval jeho 

„Učební stroj“, jež Skinner navrhnul, ale byl přesvědčen o tom, že způsob výuky, jež 

studentovi umožní progres nezávisle na ostatních nemusí nutně zahrnovat stroj, ale 

například jasně strukturované výukové instrukce.  

• Rozhodování se na základě dat 

Změna instrukcí a postup v učebním plánu by měl být rozhodován na základě dat. 

Vargas (2013) zmiňuje, že časté chyby studenta nepramení z jeho chabých výkonů, ale 

z chabého programování výuky. „Stejně jako se student nemůže jen učit, ale musí vědět, 

že se učí, tak učitel nemůže jen učit, ale musí vědět, že učí“ (Skinner F. B., 1983, str. 

952). Progres studenta by měl být pravidelně zaznamenáván a brán v potaz, je potřeba, 

aby student zvládl učební látku, než postoupí k další.  

Učební metoda DTT, jež je v této práci analyzována, obsahuje všechny Skinnerovy návrhy na 

efektivní učení a aplikuje je v praxi.  

2.2 Aplikovaná behaviorální analýza 

Aplikovaná behaviorální analýza (dále jako ABA71) je technologická stránka vycházející 

z vědní disciplíny známé jaké behaviorální analýza. Behaviorální analýza je věda, jež zkoumá 

funkční vztahy mezi chováním a prostředím. ABA vychází z experimentální analýzy chování72, 

v níž se zkoumají základní principy a procesy chování v laboratoři, jež jsou pak aplikovány 

k produkci sociálně významných změn v životě jedince. To zahrnuje proces systematického 

uplatňování intervencí založených na empiricky odvozených principech chování vedoucí ke 

kýžené změně a též k demonstraci toho, že tyto intervence jsou za tyto změny v chování 

zodpovědné (Baer, Wolf, & Risley, 1968). Přes více než 50 let, vznikají tisíce studií prokazující 

efektivnost aplikované behaviorální analýzy v intervenci napříč jedinci (například děti a dospělí 

                                                 

71 Z angl. Applied Behavior Analysis (Cooper, Heron, & Heward, 2014) 
72 Z angl. Experimental Analysis of Behavior (Baer, Wolf, & Risley, 1968) 
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s duševními poruchami, poruchami autistického spektra, s poruchami učení), praktiky 

(například rodiče, učitelé, terapeuti), prostředími (například ve školách, domovech, institucích, 

nemocnicích, firmách, sportu) a chováním (například akademické dovednosti, sociální chování, 

volnočasové či funkční dovednosti). ABA metody jsou využívány především pro podporu osob 

s PAS a dalšími vývojovými poruchami minimálně pěti způsoby (Steege, Mace, Perry, & 

Longenecker, 2007):  

1. K učení nových dovedností (systematická výuka a procedury využívající posílení k učení 

funkčních dovedností, komunikačních dovedností či sociálních dovedností). 

2. K posílení a zachování již nabytých dovedností  

3. Ke generalizaci chování z jednoho prostředí či situace do dalších prostředí a situací 

(například učení a přenos sociálních dovedností do přirozeného prostředí) 

4. K omezení podmínek, za kterých se vyskytuje problémové chování (například úprava 

výukového prostředí, manipulace s antecedentem) 

5. Ke snížení problémového chování pomocí přerušení kontingencí mezi tímto chováním a 

posilujícími konsekventy; a k posilování žádoucího chování 

Tyto způsoby začleněny v ABA intervenci jsou složeny ze dvou hlavních komponent. První 

z nich je funkční analýza chování a druhou z nich je intervence založená na této analýze pro 

zlepšení akademických, komunikačních, sociálních a dalších dovedností nezbytných pro 

samostatný život (Steege, Mace, Perry, & Longenecker, 2007).  Konzistentní nálezy studií 

týkající se výzkumu léčby osob s PAS, ukazují, že nejlepší možnou intervencí je ABA (Green, 

1996). Americká národní rada pro výzkum (2001) identifikovala následující charakteristiky 

efektivních intervencí pro děti s PAS: raná intervence; intenzivní výuka (definováno jako 5 dní 

v týdnu, minimum 25 hodin týdně, 12 měsíců v roce); využití systematických instrukcí 

(například DTT, učení v přirozeném prostředí); výuka jeden na jednoho anebo v malých 

skupinách; instruktážní cíle zaměřené na sociální, komunikační, adaptivní, volnočasové, 

kognitivní a akademické dovednosti; průběžné sledování účinnosti intervence; důraz na 

generalizaci dovedností a vytváření příležitostí podporujících interakce s dětmi s typickým 

vývojem.   

Intenzivní a komprehensivní ABA intervence byly mnoha autory popsány jako intervence 

doporučené v mnoha prostředích (například domov, škola); 35 až 40 hodin intervence týdně; 

50 až 100 učebních příležitostí za hodinu; postupy k řešení problémového chování (například 

funkční analýza chování); rozhodování a analýza založená na datech (přesný sběr dat a analýza 

těchto dat); průběžná supervize a evaluace personálu pro zajištění integrity léčby a profesního 
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rozvoje ((Baer, 2005); (Howard, Sparkman, Cohen, Green, & Stanislaw, 2005); (Maurice & 

Taylor, 2005); (Wilczynski, a další, 2003)). Stručně řečeno, osvědčené metody pomáhající 

dětem s PAS jsou všestranné a zahrnují širokou škálu vědeckých postupů vycházejících z ABA 

pro realizaci významných a trvalých změn v jejich chování (Steege, Mace, Perry, & 

Longenecker, 2007).  

Tato práce se z kapacitních důvodů nebude primárně zaměřovat na popis aplikované 

behaviorální analýzy, ačkoliv analyzovaná metoda DTT je nedílnou součástí ABA intervence, 

ale také je pouze jednou z mnoha učebních nástrojů využívaných behaviorálními analytiky 

(Ghezzi, 2007).  

2.3 Discrete Trial Teaching  

Děti s typickým vývojem se průběžně učí z prostředí po celý den skrze objevování, kreativní 

hru, imitování, konverzaci a další (Bredekamp & Copple, 1997). Bohužel děti s PAS mají 

malou tendenci anebo dostatek dovedností k učení se tímto způsobem. Kromě toho často 

nerozumějí snahám dospělých, kteří se jim v tom snaží pomoci (Spradlin & Brady, 1999). 

Výsledkem je, že tyto děti budou pravděpodobně zažívat frustraci z výuky a, pochopitelně, 

mohou na takovou frustraci reagovat záchvaty vzteku a jinými snahami, jak se vyhnout anebo 

uniknout budoucímu selhání. Z tohoto důvodu je kritické pro poskytovatele služeb najít cesty, 

jak navýšit příležitosti k učení pro děti s PAS a zlepšit tak jejich motivaci k učení (Smith, 2001).   

DTT je specifická metoda učení postupnými kroky vytvořena k maximalizaci výuky. Je to 

učební proces využívaný k rozvoji většiny dovedností včetně kognitivních, komunikačních, 

hracích dovedností, sociálních či samoobslužných. Je to učební strategie, jež může být 

využívána u studentů všech věkových kategorií. Tato technika zahrnuje: 1) rozklad dovednosti 

do malých učebních jednotek; 2) postupné učení těchto učebních jednotek jednu po druhé, 

dokud nejsou plně zvládnuty; 3) poskytování koncentrované výuky; 4) poskytování promptů a 

snižování promptů dle potřeby; 5) využívání posílení (Leaf & McEachin, 1999).  

Výuka zahrnuje mnoho jednotlivých učebních běhů, přičemž každý běh má jasně definovaný 

začátek a konec, z čehož vychází název discrete = oddělený. V DTT je prezentována vždy 

krátká informace o cílovém chování a poté ihned následuje studentova reakce. Zde je jasný 

kontrast mezi DTT a více tradičními učebními metodami, kde instrukce většinou zahrnuje 

mnoho informací a student často neví, jak přesně má cílové chování (odpověď) vypadat. DTT 

zajišťuje, že učení je aktivním procesem, jelikož, jak již bylo zmíněno dříve, se nelze spoléhat 
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na to, že student jednoduše absorbuje informace skrze pasivní naslouchání (Leaf & McEachin, 

1999).  

Historicky je DTT viděno spíše jako výzkumná metoda, jejíž původ nepochází z behaviorální 

analýzy, ale spíše z metod, jež byly populární v experimentální psychologii dlouho předtím, 

než v roce 1930 vznikla behaviorální analýza (Skinner B. F., 1989) a aplikovaná behaviorální 

analýza v roce 1960 (Baer, Wolf, & Risley, 1968).  

Z Discrete Trialu jako výzkumné metody stalo DTT jako učební metoda v počátcích aplikované 

behaviorální analýzy. Hlavní myšlenka, která za touto transformací stála, byla ta, aby učitelé 

měli v interakcích se žáky stejnou kontrolu nad výukovou situací, jako ta, kterou mají 

výzkumníci v interakci s výzkumným subjektem (Risley, 1999). Co to v praxi znamená je to, 

že student má omezený prostor pro odpovídání, v tom smyslu, že učitel plně kontroluje výukové 

prostředí, tedy co se stane před, v průběhu a po odpovědi studenta v každém učebním běhu 

(Lovaas & Buch, 1997).   

Základem DTT, stejně jako dalších metod využívaných v aplikované behaviorální analýze, je 

3fázová kontingence (Pierce & Cheney, 2004). Tato kontingence propojuje proces učení se 3 

základními komponentami: stimul=> chování=> posílení. Stimulem je myšlen diskriminační 

stimul, což v praxi zahrnuje všechny antecedentní techniky, které učitel využije předtím, než 

student vykoná cílové chování. Například správné posazení studenta, získání jeho pozornosti, 

dávání instrukce a promptů k vykonání cílového chování (Ghezzi, 2007).  

Při implementaci DTT k učení nových forem chování, učitel vybere krátký, jednoduchý pokyn 

k chování, které chce, aby student udělal. Například může říct: „udělej tohle“, zatímco předvádí 

cílové chování, aby navedl studenta k předvedení té samé akce. V raných stádiích učení může 

učitel posílit chování studenta pouze za předvedení aproximace cílového chování. Například 

pokud je cílovým chováním zatleskání, učitel může posílit pouze to, že dá student dlaně k sobě. 

S progresem studenta, učitel postupně vyžaduje aproximace více se blížící cílovému chování. 

Tomuto procesu se říká tvarování. S využitím systematického tvarování a snižování promptu 

se student postupně naučí vykonat cílové chování přesně pouze na základě pokynu 

(diskriminačního stimulu) od učitele. Množství času vyžadovaného k naučení určitého chování 

se liší dle cílového chování a dovedností studenta a může trvat od několika minut po několik 

dnů. I přesto, že naučení nové dovednosti může být mnohdy časově náročné, tak DTT umožňuje 

studentům získat nezbytné formy chování, jež by jiným způsobem nezískali (Smith, 2001).   
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Jednotlivý běh v DTT je velice krátký, takže student má mnoho příležitostí k učení (jedna 

minuta obsahuje až 12 instrukcí). Tím, že DTT rozkládá složitější chování, které běžně probíhá 

v interakci učitel-student, do jasně daných diskriminovaných komponent, tak tím se učení stává 

pro jedince jednodušší, maximalizuje studentův úspěch a minimalizuje jeho selhání (Newsom, 

1998).  

Mnoho intervencí se často neoprávněně nazývá intervencemi vycházejícími z aplikované 

behaviorální analýzy, ačkoliv jediná komponenta vycházející z ABA, kterou tyto intervence 

obsahují je DTT. Dovednosti získané v DTT je ale potřeba generalizovat a přenést do dalších 

prostředí (Steege, Mace, Perry, & Longenecker, 2007). Také je důležité si uvědomit, že DTT 

je velice náročná metoda na implementaci a může být aplikována buď velice dobře, ale také 

může být aplikována velice neefektivně (Baer, 2005).  

2.3.1 Intenzita DTT 

Otázka, jaké množství DTT týdně by děti s autismem měli dostat, vytváří spoustu debat. 

Důležitým faktorem je individuální učební styl dítěte, úroveň dovedností je další nezbytnou 

proměnnou, avšak věk studenta je ve studiích týkajících se tohoto rozhodnutí zkoumán 

nejčastěji. Studie jasně prokázaly, že DTT je efektivní metodou pro učení nových dovedností u 

jedinců s PAS v každém věku (Newsom, 1998). Nicméně kontroverzi vyvolává to, zda je 

vhodné, aby raní studenti přijímali intenzivní DTT (15-40 hodin týdně) po 2 a více let. Několik 

studií uvádí, že intenzivní DTT může přinést významné úspěchy pro děti s PAS, kteří začnou 

s intervencí ve věku mezi druhým a třetím rokem (Smith, 1999) a také pro děti 

s vysokofunkčním autismem, kteří s intervencí začnou ve věku 4-5 let (Eikeseth, Smith, Jahr, 

& Eldevik, 2001). Zlepšení se projevilo v oblasti navýšení IQ o 20 bodů, podobně to bylo u 

standardizovaných testů. Studenti také byli umístěni do méně restriktivních tříd, než do kterých 

studenti s PAS běžně docházeli (Smith, 1999). Největší zlepšení ale bylo zaznamenáno u 

studentů, kteří týdně obdrželi tu nejintenzivnější intervenci, tedy 40 hodin týdně (Lovaas, 

1987).  

S ohledem na tato zjištění, většina profesionálů důrazně doporučuje intervenci v časové dotaci 

40 hodin DTT týdně pro studenty s PAS, kteří začnou s intervencí před dosažením 4-5 let věku 

(Green, 1996). Novější studie autorů Howarda, Sparkmana, Cohena, Greena a Stanislawa 

(2005) doporučuje časovou dotaci DTT mezi 25 až 40 hodinami týdně. Nehledě na to, kdy 

studenti s PAS intervenci započnou a kolik hodin týdně DTT obdrží, s postupným navyšováním 

dovedností by se délka intervence měla snižovat. Pokud student dělá pravidelné pokroky, tak 

mohou i méně intenzivní přístupy, než je DTT přispívat k rozvoji jeho dovedností. Ačkoliv 
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mnoho studentů bude nadále potřebovat intenzivní formu DTT, ze které budou těžit nejvíce, 

tak někteří studenti mohou dojít do bodu, kde mohou uspět v běžných třídách bez vyžadování 

zvláštní asistence (Smith, Groen, & Wynn, 2000). 

2.3.2 Omezení DTT 

I přes mnoho pozitiv je potřeba brát při využívání DTT na zřetel několik věcí. Zaprvé, tato 

metoda musí být kombinována s dalšími intervencemi, aby umožnila studentům přenést 

dovednosti získané v DTT napříč různými prostředími. Zadruhé, na počátku intervence 

vyžadují studenti mnoho hodin DTT týdně. Zatřetí, abychom DTT implementovali efektivně, 

učitelé73 na to musejí mít speciální trénink. Navzdory těmto omezením je DTT jednou 

z nejdůležitějších instruktážních metod pro učení dětí s poruchami autistického spektra.  

Následující příklady ukáží nezbytnost toho, že DTT musíme brát pouze jako jednu komponentu 

celkové intervence při učení nových forem chování. V průběhu DTT studenti reagují na pokyny 

od učitele, tudíž se nemusí naučit iniciovat chování v absenci těchto pokynů. Při DTT má také 

učitel velkou kontrolu nad prostředím a studenti si dovednosti získané v DTT nemusejí nutně 

přenést do jiných prostředí, jako je například školní třída nebo domov.  Například mohou dané 

dovednosti využívat jen v případě, že kolem není žádné rozptýlení, jen když interagují 

individuálně s dospělým, anebo pouze pokud dostanou určitý pokyn danou dovednost použít 

(Smith, 2001). Učení v přirozeném prostředí74, kde, spíše než student na chování učitele reaguje 

učitel na chování studenta, se prokázalo jako zvláště užitečné při přenosu dovedností získaných 

v DTT do běžného prostředí (Matson, Benavidez, Compton, Paclawskyj, & Baglio, 1996).  

2.3.3 Antecedentní techniky využívané v DTT 

Antecedentní techniky mají v učení dva důležité úkoly: vytvářejí pro studenta příležitost 

k učení a následování instrukcí a signalizují dostupnost posílení za správnou odpověď – 

chování (Ghezzi, 2007). Antecedentní techniky jsou v praxi hojně využívány k rozvoji 

žádoucího chování, snižování problémového chování a k úpravě prostředí do takového stavu, 

aby evokovalo adaptivní chování v sociálním, akademickém či pracovním prostředí. Učitelé 

mohou antecedentní intervence využívat dokonce častěji, než manipulaci s konsekventy 

(posílení, trest, vyhasínání atd.). Behaviorální analytici často využívají antecedentní intervence 

ke snížení efektivnosti posílení, jež udržuje problémové chování (oslabující operace75). Tabulka 

                                                 

73 Nemusí to být jen učitel, ale i terapeut, rodič, kdokoliv, kdo je dostatečně zaškolen v této technice 
74 Z angl. NET – Natural environment teaching (Cooper, Heron, & Heward, 2014) 
75 Viz. kapitola Posílení a motivující operace 
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10 ilustruje příklady antecedentních intervencí, které fungují jako oslabující operace pro 

problémové chování (Cooper, Heron, & Heward, 2014).  

Tabulka 10 

Oslabující operace Příklad 

Poskytnutí promptu jako antecedentní 

události. 

Antecedentní akademické prompty zásadně snižují 

problémové chování (Ebanks & Fisher, 2003). 

 

Poskytnout před DTT přístup ke stimulům, jež 

pro studenta fungují jako posílení. 

 

Hra mezi otcem a synem před DTT zlepšila synovu 

spolupráci na otcovi požadavky v průběhu DTT 

(Ducharme & Rushford, 2001) 

Dát studentovi na výběr. 

Problémové chování udržované únikem z DTT 

(negativním posílením) bylo sníženo, když student dostal 

možnost vybrat si mezi úkoly na kterých bude pracovat 

(Romaniuk & Ringerberg, 2002). 

 

Jako jedna z antecedentních intervencí se nejen v DTT využívá High-Probability Request 

Sequence (High-p=vysoká pravděpodobnost). V praxi tato metoda spočívá v tom, že učitel 

prezentuje sérii jednoduchých požadavků, při kterých má student historii s jejich splněním a 

poté, co správně odpoví/vykoná tyto „high-p“ požadavky, tak učitel okamžitě předloží 

požadavek na cílové chování, což je požadavek s nižší pravděpodobností splnění (low-p).  

Behaviorální efekt této sekvence vysoce pravděpodobných požadavků předcházející cílové 

chování má potlačující76 efekt (snižuje frekvenci) a efekt oslabující77 operace (snižuje hodnotu) 

tím, že: a) snižuje hodnotu negativního posílení – úniku z učební situace (tím že předcházely 

požadavky, které student snadno zvládne) a b) snižuje frekvenci problémového chování, jež je 

často asociováno s náročnými požadavky/úkoly (cílové chování – low-p). Při aplikaci High-p 

request sequence učitel vybere 2 až 5 jednoduchých úkolů (záleží na studentovi), se kterými má 

student historii s jejich splněním (Cooper, Heron, & Heward, 2014).  

 

 

 

 

                                                 

76 Z angl. Abative effect (viz. kapitola Posílení a motivující operace) 
77 Z angl. Abolishing operation (viz. kapitola Posílení a motivující operace) 
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Sprague a Horner (1992) vytvořili krátkou ukázku, na které demonstrují tuto proceduru: 

 Typická instrukce 

 Učitel: „Obleč si triko“ (žádost s nízkou pravděpodobností splnění=Low-p) 

 Student: Vyhne se splnění úkolu tím, že začne mít problémové chování. 

 Typická instrukce využívající High-p request sequence 

 Učitel: „Ukaž, kde máš nos“ (High-p request) 

 Student: Ukáže si na nos. 

 Učitel: „Skvělá práce! Teď vezmi tuhle tužku a vlož ji do penálu“ (High-p request) 

 Student: Vezme tužku a vloží ji do penálu. 

 Učitel: „Super, ty jsi šikovný! Teď si obleč triko“ (Low-p request) 

 Student: S mírnou dopomocí učitele si obleče triko.  

 

Studentova spolupráce se splněním požadavku poskytuje příležitosti k vývoji mnoha 

nezbytných chování. High-p request sequence poskytuje neaverzivní metodu pro zlepšení 

spolupráce tím, že snižuje problémové chování udržované únikem z učení (Cooper, Heron, & 

Heward, 2014). Tato metoda také pomáhá ke snižování pomalé rychlosti jednotlivých běhů při 

DTT, jelikož snižuje nespolupráci ze strany studenta a high-p požadavky jsou rychlé, krátké, a 

tedy udržují fluenci a efektivitu učení (Mace, Page, & Ivancic, 1996).  

Požadavky vybrané pro High-p request sequence by měly být ve studentově aktuálním 

repertoáru, student by při nich měl pravidelně spolupracovat a také by měly být rychle 

proveditelné. Vysoce pravděpodobné požadavky by také měly být studentovi při DTT 

prezentovány v rychlé posloupnosti s velice krátkými (téměř nulovými) pauzami mezi 

jednotlivými požadavky/úkoly (Cooper, Heron, & Heward, 2014). Po splnění Low-p requestu 

(v DTT se obvykle jedná o cílové chování) ze strany studenta by ihned mělo následovat posílení 

v podobě preferovaného stimulu, jež má pro studenta posilující efekt (Davis & Reichle, 1996). 

Studentova spolupráce s High-p requests by také měla být ihned pochválena a povšimnuta. Na 

příkladu výše (učitel chce po studentovi, aby si oblékl triko) je jasně vidět, že učitel chválí 

každý splněný požadavek ze strany studenta (Cooper, Heron, & Heward, 2014). Ne vždy ale 

pochvala pro studenta bude fungovat jako posílení, a proto je důležité Low-p requests posílit 

vysoce kvalitním pozitivním stimulem ihned po splnění požadavku. To sníží hodnotu úniku 
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z učení jako negativního posílení a zvýší efektivitu High-P intervence (Mace, Page, & Ivancic, 

1996).  

2.3.4 Párování 

Mezi další antecedentní techniky patří párování. DTT je intenzivní učení a je náročné jak pro 

učitele, tak pro studenta. Níže78 je popsáno mnoho způsobu, jak snížit averzivitu tohoto 

prostředí. Studenti s PAS a jinými vývojovými poruchami často vykazují vysoké frekvence 

problémového chování v rámci DTT, jelikož je toto prostředí spojeno s vysokými nároky na 

studenta a malým přístupem k posílení (Barbera, 2007). V této kapitole se dopodrobna 

zaměříme na párování učitele se studentem. Cílem učitele je to, aby se pro studenta stal 

podmíněným posílením, čehož dosáhneme tím, že bude učitel konzistentně párován 

s doručováním posílení (Sundberg & Partington, 1998).  

Precizní párování79 je metoda, jež předchází učení. Pokud akademickému učení (DTT) 

předchází posilující aktivity, tak to může zvýšit studentovu spolupráci při výuce v podobném 

smyslu, jako funguje metoda High-P request sequence, jež vytváří behaviorální momentum80. 

Tím, že je student zapojen do chování, jež má velkou pravděpodobnost vykonání, tak vytváříme 

behaviorální momentum. Posilující aktivity jsou aktivity, při nichž je velká pravděpodobnost 

zapojení a spolupráci ze strany studenta (High-P), tento efekt poté přetrvává při Low-P (nízká 

pravděpodobnost vykonání) chování, v tomto případě při akademických požadavcích. 

Jednoduše řečeno, zvyšuje šanci, že student bude při učení spolupracovat (Pitts & Dymond, 

2012).  

Precizní párování je metoda, jež nejen vytváří behaviorální momentum, ale také snižuje 

hodnotu úniku z intenzivního učení jako negativní posílení, což je ve většině případech funkce, 

jež problémové chování udržuje. Další častou funkcí problémového chování při DTT je sociální 

pozornost, tedy že student vykazuje problémové chování jako formu vyžádání pozornosti ze 

strany učitele. Díky preciznímu párování, kdy je učitel zapojen v posilující aktivitě se 

studentem (například si spolu při DTT hrají, povídají, či se podílí na jakékoliv jiné preferované 

aktivitě ze strany studenta), tak tím je snižována hodnota problémového chování, jež je 

                                                 

78 DTT a motivující operace 
79 Z angl. Precision pairing (Kelly, Axe, Allen, & Maguire, 2015) 
80 Metafora popisující resistenci chování vůči změně, při alteraci podmínek posílení.  
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udržována sociální pozorností, jelikož párování funguje jako „nasycení“ sociální pozorností, 

jež DTT předchází (Kelly, Axe, Allen, & Maguire, 2015).  

DTT je stejné jako každá jiná učební metoda v tom, že jak student, tak učební prostředí musí 

být připraveno pro úspěch. To znamená, že student je v dobré zdravotní kondici, v dobrém 

emočním stavu a je dobře odpočinutý. Také to znamená, že student a učitel mezi sebou mají 

dobrý vztah, který je nezbytný pro to, aby posílení bylo efektivní a pro příznivý postoj k učení. 

Učební prostředí by také mělo být příjemné a vhodné pro učení daných dovedností. V raných 

stádiích intervence je nezbytné zajistit učební prostředí bez rušivých vlivů které by mohly 

zasahovat do instrukcí učitele. To může zahrnovat všechno možné od obrázků na zdech, hraček, 

knih v policích či na podlaze po výrazné šperky nošeny učitelem. Také je dobré eliminovat 

rušivé zvuky, jako je televize, rádio, různé konverzace probíhající v prostředí, hrající si děti a 

tak dále. V pozdějších fázích intervence je ale naopak dobré tyto rušivé elementy postupně 

přidávat, abychom zajistili, že student bude nadále pozorný a že se i přes tyto rušivé vlivy se 

bude schopen soustředit na to, co učitel dělá a říká (Ghezzi, 2007).  

2.3.5 DTT a motivující operace 

Pro učení je nezbytné porozumět motivujícím operacím, jež jsou podrobně popsány v kapitole 

„Posílení a motivující operace“. Tato zjištění je při učení dovedností nutné respektovat a vhodně 

je aplikovat. Těmto principům je nutné porozumět zejména v učení osob s PAS, především 

v situacích, kde jsou na ně vynaloženy velké nároky, což DTT zajisté je (Koegel, Carter, & 

Koegel, 1998).  

Typické prostředí, kde učení pomocí DTT probíhá (vysoká frekvence požadavků; přítomnost 

specifických materiálů asociovaných s učením; přítomnost učitele atd.) mohou evokovat 

problémové chování udržované únikem či vyhýbáním se dané situaci. Využívání metod, jež 

zvýší motivaci studenta pro učení a sníží motivaci k úniku z učební situace, může být kritické 

pro pozitivní dlouho-trvající výsledky, o které usilujeme (Koegel, Koegel, Frea, & Smith, 

1995).  

V oblasti DTT je nutné porozumět zejména podmíněným reflexivním motivujícím operacím81 

(dále jako CMO-R). Jakýkoliv stimul, jež byl opakovaně spojován se zhoršením podmínek bude 

fungovat jako CMO-R, v tom smyslu, že zobrazení tohoto stimulu nastaví (upevní) jeho vlastní 

                                                 

81 Z angl. Reflexive Conditioned Motivating Operation – CMO-R (Cooper, Heron, & Heward, 2014) 
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odstranění jako formu posílení a bude evokovat všechna chování, jež dříve produkovala tuto 

formu posílení – odstranění tohoto stimulu (Michael J. , 2007).  

Jak bylo zmíněno v teoretické části práce, motivující operace mají dva efekty. Mění hodnotu 

posílení a mění frekvenci chování, jež bylo tímto stimulem dříve oslabeno anebo posíleno. 

CMO-R, anebo také varovný stimul, je dříve neutrální stimul, jež je korelován se zhoršením 

podmínek a prezentace tohoto stimulu: a) upevňuje hodnotu jeho odstranění jako formy posílení 

(efekt měnící hodnotu posílení); b) evokuje všechna chování, jež dříve tento stimul odstranila 

(efekt měnící frekvenci chování). Tyto poznatky jsou získané díky laboratorním experimentům. 

Tabulka 11 zobrazuje přeměnu neutrálního stimulu na CMO-R v laboratoři (Michael J. , 2007).  

 

 

 

  Po opakovaném párování neutrálního stimulu a bolestivého stimulu (v tomto případě elektrický šok) 

 

 

 

 

Jak můžeme tyto poznatky aplikovat v učení? Jak již bylo zmíněno výše, bylo mnohokrát 

demonstrováno, že DTT je velice efektivní učební metodou, ale také může vést k vysokým 

frekvencím problémového chování. Níže si ukážeme důvody problémového chování a jaký 

může být vývoj CMO-R během DTT v porovnání s vývojem CMO-R v laboratorních 

podmínkách (Carbone, Morgenstern, Zecchin-Tirri, & Kolberg, 2007).  

 

 

Neutrální 
stimul

čas
Bolestivý 

stimul
= Efekt

(Tón)

Prezentace stimulu, objektu, 
nebo události

čas
(Elektrický šok)

Zhoršení podmínek
=

(Ztlačení páky)

Odstranění zhoršených 
podmínek je posílením a 
evokuje chování, jež byla 
tímto způsobem posílena

Varovný stimul (CMO-R) = Efekt

(Tón)

Prezentace stimulu, objektu, nebo události
=

Upevňuje odstranění varovného stimulu (CMO-
R=tón) jako formu posílení a evokuje chování, které 

dříve vedlo k tomuto odstranění

Tabulka 10 
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Vývoj CMO-R PŘI DTT 

 
 

 

Po opakované prezentaci této sekvence: 

 

 

 

Neutrální stimul
"Bolestivý stimul"

Zhoršení podmínek
= Efekt

Prezentace 
požadavků, 

instruktážních 
materiálů, 
přítomnost 

učitele

ebráním pozitiního posílení

- nízká hodnota a množství 
pozitivného posílení

- nízká frekvence 
pozitivního posílení

- častý nesouhlas ze strany 
učitele

- náročné a složité 
požadavky

- vysoká frekvence 
požadavků

- častá chybovost studenta

- opožděné pozitivní 
posílení

=

Odstranění 
zhoršených 

podmínek se stává 
posílením a 

evokuje chování, 
jež bylo tímto 

způsobem dříve 
posíleno

(problémové 
chování)

TÓN ELEKTRICKÝ ŠOK = ZTLAČENÍ PÁKY

Varovný stimul (CMO-R) Efekt

Prezentace požadavků, instruktážních 
materiálů, přítomnost učitele =

Odstranění zhoršených podmínek se stává 
posílením a evokuje chování, jež bylo tímto 

způsobem dříve posíleno=vedlo k jejich 
odstranění

(problémové chování)

TÓN ZTLAČENÍ PÁKY 
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Důkladné porozumění konceptu motivujících operací a dobře vyvinutými praktickými 

materiály souvisejícími s úpravou instrukcí může značně snížit averzivitu učení a snížit tak 

problémové chování udržované únikem či vyhnutím se učební situaci. To může vyústit v 

komplexnější analýzu instruktážní situace a zlepšit tak výběr vhodných instruktážních metod 

(Michael J. , 2000).  

Při snaze snížit problémové chování během instrukcí jsou často využívány dvě metody: 1) 

Diferenciální posílení + vyhasínání; 2) Nácvik funkční komunikace82 (FCT) + vyhasínání. 

Využití diferenciálního posílení a vyhasínání v případě problémového chování udržovaného 

únikem z instrukcí v praxi vypadá tak, že učitel neodebere instrukce (a tím negativně neposílí 

studentovo problémové chování), ale zachová požadavky, pokud se problémové chování 

objeví, zatímco diferenciálně posílí alternativní (vhodné a žádané chování). Tato metoda je 

během DTT často využívána a velice účinná (Carbone, Morgenstern, Zecchin-Tirri, & Kolberg, 

2007). Metoda nácviku funkční komunikace + vyhasínání zahrnuje nahrazení problémového 

chování komunikací, jež produkuje stejné posílení, jako problémové chování – například žádost 

o přestávku atd. (Carr & Durand, 1985). Problém s těmito přístupy je ale takový, že musíme 

zachovat averzivitu instrukcí, pokud se objeví problémové chování, čímž ještě zvyšujeme roli 

CMO-R a navíc je těžké zvyšovat frekvenci požadavků na úroveň, jež je při učení nezbytná, 

aniž bychom se vyhnuli problémovému chování (Eikseth, Smith, Jahr, & Eldevik, 264-278). 

Méně často však učitelé berou v potaz roli CMO-R a způsoby, jak je potlačit (Carbone, 

Morgenstern, Zecchin-Tirri, & Kolberg, 2007).  

Michael (2007, str. 387) místo toho navrhuje následující: „nemůžeme předpokládat, že fázi 

instrukcí, nemůžeme udělat méně averzní. Pokud zvýšíme efektivitu instrukcí, tak tato efektivita 

vyústí v méně selhání, častější posílení a další obecná zlepšení v instruktážní situaci, což může 

vést k tomu, že DTT může fungovat jako příležitost k posílení v podobě chvály, jídla a dále, více 

než jako pouze příležitost k požadavkům na studenta“. Jinými slovy se problémovému chování 

při DTT musíme snažit předcházet tím, že instruktážní situaci uděláme méně averzní a 

potlačíme tak CMO-R, tedy potlačíme motivaci k úniku jako formy posílení (Carbone, 

Morgenstern, Zecchin-Tirri, & Kolberg, 2007). Graf níže znázorňuje proces potlačení CMO-R 

(Carbone, Morgenstern, Zecchin-Tirri, & Kolberg, 2007).  

 

                                                 

82 Z angl. Functional communication training (FCT) – z kapacitních důvodů není obsahem této práce.  
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POTLAČENÍ CMO-R V PRŮBĚHU UČENÍ 

 

Bylo vytvořeno mnoho výzkumných studií, jež demonstrovaly efektivnost využití 

antecedentních intervencí v rámci snížení problémového chování. Proměnnými, se kterými se 

ve výzkumech obvykle manipulovalo, byly úpravy v podobě výběru instrukcí, variace 

instrukcí, rychlosti instrukcí, využití High-P request sequence, náročnost instrukcí, snižování 

chyb ze strany studenta a další metody využívané ke snižování problémového chování 

udržovaného únikem z instrukcí (Munk & Repp, 1994).  

V následujícím textu se budeme dopodrobna zabývat metodami využívanými k redukci CMO-

R v průběhu DTT.  

1. Využití posílení, jež konkurují úniku z instruktážního prostředí 

Chování, které je udržováno negativním posílením (únikem z učení), může být oslabeno 

správným programováním pozitivního posílení za alternativní chování, jako je vyhovění 

požadavkům ze strany studenta, anebo tím, že doručujeme posílení nekontingentně v průběhu 

náročných požadavků a instrukcí (Lalli, a další, 1999). Prezentace pozitivního posílení snižuje 

CMO-R anebo hodnotu odebrání instrukcí jako formy posílení a snižuje tak formy chování, jež 

byly tímto způsobem dříve posíleny, tedy problémového chování (Call, Wacker, Ringdahl, 

Cooper-Brown, & Boeltric, 2004). Výzkumy navrhují, že efekty doručování pozitivního 

posílení na snížení problémového chování jsou výsledkem snižování averzivity instruktážní 

situace, tím, že doručujeme pozitivní posílení takové hodnoty, jež úspěšně konkuruje hodnotě 

negativního posílení (Michael J. , 2000).  

2. Párování instruktážního prostředí s pozitivním posílením 

Párování instruktážního prostředí, osob (učitelé, terapeuti atd.), učebních materiálů atd. se 

„zlepšením podmínek“ skrze doručování pozitivní posílení redukuje hodnotu CMO-R a snižuje 

Učitelovy instrukce a 
materiály

Využití procedru, jež zahrnují:

-Využití stimulů, jež fungují jako 
potlačující operace

-Posílení vysoké hodnoty

-Častější frekvence posílení

-Větší množství posílení

-Okamžité posílení

-Méně náročné požadavky

-Vyšší frekvenci učení

Posílení doručované 
učitelem evokuje 
studentovu větší 

spolupráci



73 

 

tak problémové chování (McGill, 1999). Tímto způsobem je averzivita učebního prostředí 

značně zredukována a tím pádem je menší pravděpodobnost, že bude evokovat problémové 

chování (Kemp & Carr, 1995). Vložení posilujících aktivit do instruktážního prostředí značně 

snižuje motivaci studenta, z takového prostředí uniknout a zvyšuje spolupráci studenta na 

požadavky (Carbone, Morgenstern, Zecchin-Tirri, & Kolberg, 2007). Párováním instruktážního 

prostředí s posíleními se tedy toto prostředí stává podmíněným posílením spíše než 

podmíněným averzním stimulem.  

3. Bezchybné instrukce 

Mnoho studií demonstrovalo, že pokud studenti během instruktážních sezení často chybují, tak 

je frekvence problémového chování vysoká (Ebanks & Fisher, 2003). Bylo prokázáno, že 

instruktážní metody, jež snižují chybovost studentů redukují frekvenci problémového chování. 

Výzkumy navrhují, že chyby ze strany studenta mohou fungovat jako motivující operace, jež 

zvyšují hodnotu odstranění instrukcí jako formu negativního posílení. Pokud učitel zabrání, 

anebo alespoň minimalizuje chyby studenta v průběhu instrukcí (bezchybné učení), tak to 

eliminuje CMO-R a sníží frekvenci problémového chování. Při bezchybném učení nenecháme 

studenta chybovat a ihned (prodleva 0 sekund) doručujeme plný prompt vždy při učení nových 

dovedností anebo předtím, než by mohl student udělat chybu (čekáme maximálně 2-3 sekundy) 

v již zvládnutých dovednostech. Redukce chybovosti pravděpodobně funguje jako oslabující 

operace, jež snižuje efektivnost úniku jako posílení a vede ke snížení problémového chování, 

jež je únikem udržováno (Carbone, Morgenstern, Zecchin-Tirri, & Kolberg, 2007).  

4. Zvyšování požadavků 

Jak bylo zmíněno mnohokrát výše, instruktážní požadavky často fungují jako CMO-R a mnoho 

studií prokázalo, že problémové chování může být eliminováno tím, že požadavky odstraníme 

(Carr & Durand, 1985). Nicméně to v případě učení není možné, jelikož eliminace požadavků 

též povede k eliminací učebních příležitostí. Je však možné požadavky upravit v mnoha 

rovinách, například v jejich náročnosti; počtem náročných požadavků; v úsilí vyžadovaném ke 

splnění požadavku; či počtem anebo frekvencí instruktážních běhů (Carbone, Morgenstern, 

Zecchin-Tirri, & Kolberg, 2007).  

Pace a kolegové (1993) například vytvořili studii, při níž kombinovali vyhasínání a postupné 

vkládání instruktážních požadavků k redukci problémového chování, jež bylo udržováno 

únikem ze situace. Zpočátku učitel pouze seděl (bez požadavků na studenta) naproti studentovi, 

dokud nedokončili učební sezení bez žádného problémového chování. Při dalším sezení učitel 
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studentovi zadal jednu instrukci.  Při dalších úspěšných sezeních (bez problémového chování) 

vkládal učitel více a více instruktážních požadavků. Výsledky této studie naznačují, že původně 

požadavky fungovaly jako CMO-R jež zvyšovaly hodnotu úniku jako posílení a evokovaly tak 

chování, jež toto posílení produkovalo. Odstranění požadavků ale oslabilo hodnotu úniku jako 

posílení a snížilo tak frekvenci problémového chování, jež dříve v únik z instruktážní situace 

vyústilo. Postupné „znovu-vkládání“ instrukcí nevytvořilo dostatek CMO-R pro zvýšení 

problémového chování, jež bylo únikem udržováno (Carbone, Morgenstern, Zecchin-Tirri, & 

Kolberg, 2007).  

Díky postupnému vkládání instrukcí mohou učitelé dosáhnout toho, že postupně navyšují 

frekvenci a náročnost požadavků až dosáhnou vysoké úrovně spolupráce a instruktážní 

participace bez problémového chování (Carbone, Morgenstern, Zecchin-Tirri, & Kolberg, 

2007).  Čím nižší je frekvence požadavků, tím častěji student obdrží posílení. U raných studentů 

a při učení nových dovedností začínáme na rozvrhu posílení FR83 1 a postupně požadavky 

navyšujeme. Instruktážní situace je tak spárována s častým obdržením pozitivního posílení a 

tím je snížena hodnota úniku jako formy negativního posílení (Cooper, Heron, & Heward, 

2014).  

5. Variace úkolů 

Některé autoři dokumentují, že neustálá prezentace těch samých instrukcí pořád dokola, může 

zvýšit frekvenci problémového chování v průběhu DTT (McComas, Hoch, Paone, & El-Roy, 

2000). Studie Winterlinga a kolegů (1987) demonstrovala, že variace úloh značně redukovala 

frekvenci problémového chování u dětí a dospělých s autismem. Navíc zjistili, že akvizice 

dovedností byla v tomto případě také vyšší a rychlejší než v případě, kdy byly úkoly v každém 

běhu stejné či velice podobné. Jednoduše řečeno, dělání toho samého úkolu pořád a pořád 

dokola je „nudné“. Míchání a variace úkolů v průběhu DTT funguje jako oslabující operace, 

jež snižuje hodnotu úniku z instruktážního prostředí jako formu posílení (Carbone, 

Morgenstern, Zecchin-Tirri, & Kolberg, 2007).  

6. Tempo instrukcí 

Byly vytvořeny komplexní studie, jež hodnotily vliv rychlosti instrukcí na akvizici dovedností 

a problémové chování u různých typů studentů (Tincani, Ernsbarger, Harrison, & Heward, 

                                                 

83 Více v kapitole Rozvrhy posílení 
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2005) a všechny tyto studie demonstrují, že krátký interval mezi instrukcemi (dále jako ITI) 84 

u studentů s autismem snížil stereotypní chování a dosáhl vyšší frekvence správných odpovědí 

v průběhu DTT. Navíc v průběhu svižného tempa výuky studenti vykazovali obecně méně 

problémového chování a získali více dovedností.  

Tempo instrukcí pravděpodobně také funguje jako oslabující operace pro CMO-R a snižuje tak 

hodnotu úniku jako formy posílení. Především v průběhu ITI, kdy posílení není dostupné (ihned 

po konci instrukce a před začátkem následující instrukce), je tento čas mezi instrukcemi 

nezbytné zkrátit, jelikož čím delší čas mezi instrukcemi, tím nižší frekvence posílení (Carbone, 

Morgenstern, Zecchin-Tirri, & Kolberg, 2007). Například pokud je rozvrh posílení nastaven na 

FR 3 (student obdrží posílení za každou správnou 3 odpověď), tak čím nižší čas mezi 

instrukcemi, tím dříve student obdrží posílení. Nedávná studie autorů Roxburgha a Carbona 

(2007) se přímo zabývala tímto tématem a zjistilo se, že v průběhu DTT u studentů s autismem 

krátké ITI produkovaly vyšší frekvenci posílení a tím pádem méně problémového chování. 

V průběhu dlouhých ITI student pravděpodobně obdrží automatické posílení ve formě 

stereotypního chování. Výuka využívající rychlé tempo instrukcí tak vytváří nižší dostupnost 

automaticky posíleného chování (stereotypní chování/sebe stimulace) a zvyšuje frekvenci 

pozitivního posílení, jež je zprostředkováno učitelem. Je prokázáno, že většina studentů nejvíce 

těží z ITI dlouhého 2 sekundy a méně (Carbone, Morgenstern, Zecchin-Tirri, & Kolberg, 2007).  

7. Možnost volby 

Pokud například dáme studentovi možnost volby v tom, za jaké posílení chce v průběhu 

instruktážního sezení „pracovat“, tak to může značně snížit frekvenci problémového chování 

(McComas, Hoch, Paone, & El-Roy, 2000). Volba pravděpodobně funguje jako oslabující 

operace pro problémové chování udržované únikem, jelikož student dostane příležitost díky 

volbě specifikovat svou aktuální motivaci (Carbone, Morgenstern, Zecchin-Tirri, & Kolberg, 

2007). Z toho, že studentům dáme příležitost rozhodnout o tom, jaká posílení bude jejich 

chování a spolupráce v průběhu DTT produkovat, bude těžit většina studentů.  

8. Prokládat jednoduché a náročné instrukce 

Mnoho studií demonstrovalo, že problémové chování může být sníženo tím, že střídáme 

náročnost instrukcí85. Náročné úkoly (požadavky/instrukce) pravděpodobně fungují jako CMO-

                                                 

84 Z angl. Inter-trial interval=ITI (Carbone, Morgenstern, Zecchin-Tirri, & Kolberg, 2007).  
85 Viz. kapitola Antecedentní techniky využívané v DTT  
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R jelikož jsou spojovány se zhoršenými podmínkami souvisejícími s nízkou frekvencí posílení, 

vysokou chybovostí a vyšší frekvencí sociálního nesouhlasu. Tím, že prokládáme náročné 

úkoly těmi jednoduššími je hodnota CMO-R snížena.  Pokud prezentujeme několik 

jednoduchých instrukcí (jež jsou spojovány s častým posílením za správné odpovědi) a 

prokládáme je požadavky vyžadujícími větší úsilí, tak tím zajistíme, že celkově je instruktážní 

prostředí spojováno převážně se zlepšením podmínek spojených s pozitivním posílením. 

Náročnost instrukcí by měla být zhruba 80 % jednoduchých (zvládnutých) dovedností a 20 % 

náročných (cílových) dovedností (Carbone, Morgenstern, Zecchin-Tirri, & Kolberg, 2007).  

2.4 Jednotlivé komponenty DTT 

Následující kapitola nabízí podrobný popis DTT jako učební metody, v čem spočívá a jaký je 

její průběh. 

2.4.1 Antecedent 

Vše, co učitel dělá a říká předtím, než student odpoví v učebním běhu, spadá do antecedentních 

událostí. Což znamená příprava studenta k následné výuce tím, že mu pomůžeme se správně 

posadit, orientovat jeho hlavu a zrak na učitele a učební materiál. Poté co se student soustředí 

na učitele a dává pozor, například tím způsobem, že zachovává navázání očního kontaktu 

s učitelem, tak učitel prezentuje instrukci. Tato instrukce je vždy prezentována způsobem, 

jemuž student rozumí (například slovo, fráze, nebo věta) a je vyjádřena jasně a stručně. 

Stručnost instrukce znamená to, že učitel použije minimum slov anebo gest potřebných 

k vykonání studentovi odpovědi. Například, pokud studenta učíme diskriminovat mezi 

červeným a modrým kolem, řekneme „dotkni se červeného kola“ než abychom říkali: „Tak se 

podíváme, jak šikovný student jsi. Ukaž mi rozdíl mezi červeným a modrým kolem tím, že se 

dotkneš toho červeného kola, místo aby ses dotkl toho modrého“. Je mnohem lepší, když učitel 

použije pár vhodně vybraných slov, aby studentovi přesně sdělil, co se po něm chce (Ghezzi, 

2007). 

V počátcích intervence, je vždy nejlepší, prezentovat instrukce konzistentně, zejména pokud 

studenta učíme novou dovednost. Se studentovým pokrokem se ale instrukce mohou lehce 

obměňovat abychom zajistili konzistentnost správných odpovědí za různých situací. Například, 

pokud studenta učíme odpovědět na otázku, jak se jmenuje, tak zpočátku bude instrukce: „What 

is your name?86“ velice jasně vyslovená. S postupem času se podoba instrukce může malinko 

                                                 

86 „Jak se jmenuješ?“  
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pozměnit: „What´s your name?“ a nakonec může mít hovorovou podobu: „Whatsyourname?“, 

tedy takovou, v jaké se s ní student bude v běžném životě nejčastěji setkávat (Ghezzi, 2007).  

Pokud studenta učíme novou dovednost, může být také nezbytné zdůraznit určitá slova anebo 

fráze v dané instrukci, třeba tím, že zvýšíme hlas anebo intonaci. Například pokud učíme 

studenta diskriminovat mezi malým a velkým autem, tak můžeme říct: „Ukaž mi MALÉ auto 

a tímto způsobem studentovu pozornost přeneseme k vlastnosti daného auta. Až se student 

naučí bezpečně rozeznávat rozdíl mezi malým a velkým, můžeme postupně od těchto 

pomocných technik ustoupit a vyslovovat celou instrukci stejným tónem (Ghezzi, 2007).  

Těmto technikám, jako je zdůraznění určitého slova, fráze, anebo gesta se říká prompty a tomu, 

že tyto prompty postupně snižujeme se říká snižování promptů87. Ačkoliv je tato praxe v DTT 

běžná, rozhodně není unikátní, jelikož všechny behaviorálně analytické metody učení využívají 

prompty a jejich snižování k tomu, aby tak minimalizovaly nesprávné odpovědi (chování) a 

maximalizovaly správné odpovědi (Ghezzi, 2007).  

2.4.2 Prompty a jejich postupné snižování 

Hlavní význam promptů je v tom, že studentovi pomohou k vykonání správné odpovědi. 

Behaviorální analytici využívají prompty předt anebo v průběhu vykonání cílového chování. 

Existují 2 druhy promptů. Prompty, které pracují s antecedentním stimulem a prompty, jež 

pracují s odpovědí. Prompty stimulem se zaměřují na antecedentní stimul, který ve spojení 

s diskriminačním stimulem vyvolává správnou odpověď/cílové chování (Cooper, Heron, & 

Heward, 2014).  

Pokud učíme novou dovednost, tak po první instrukci vždy následuje plný prompt. Prompt je 

také učitelem poskytnut pokaždé, pokud student neodpoví, či odpoví špatně.  DTT v kombinaci 

s bezchybným učením zaručuje prezentaci jednotlivých běhů tím způsobem, který minimalizuje 

potenciální chyby studenta a zaručuje tak studentův úspěch (Sullivan, Sundberg, Partington, 

Ming, & Acquisto, 2000). Je nezbytné zmínit, že učení není nikdy u konce, pokud jsou prompty 

stále vyžadovány, tedy aby dovednost byla plně zvládnutá, musí se vyskytovat bez promptu 

pouze na základě diskriminačního stimulu (Ghezzi, 2007). 

                                                 

87 Z angl. Prompt fading (Cooper, Heron, & Heward, 2014) 
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2.4.2.1 Promptování chování/odpovědi 

Jsou tři hlavní způsoby, jakými můžeme promptovat odpověď. Jsou to verbální instrukce, 

modelování a fyzické vedení. Verbální instrukce mohou mít vokální verbální podobu a 

nevokální verbální podobu (například psané slovo, znaky).  

Pokud učitel studentovi řekne něco, co mu pomůže správně odpovědět, poskytuje mu tím 

verbální vokální prompt. Verbální vokální prompty mají mnoho podob, v podobě instrukcí, 

pravidel, nápověd, připomínek či otázek a mohou být využity v široké škále cílového chování  

(Cooper, Heron, & Heward, 2014). Například pokud studenta učíme správně pojmenovat 

obrázek kočky, učitel se může studenta zeptat: „Co je to?“ a ihned poté řekne „kočka“. Slovo 

„kočka“ je plným verbálním promptem při učení obrázku zobrazujícího kočku (Ghezzi, 2007).  

Pokud učitel předvede cílové chování, čímž pomůže studentovi ve vykonání správné odpovědi, 

dává mu tak prompt v podobě modelování. Promptování pomocí modelování je extrémně 

užitečné při učení jak verbálních, tak neverbálních dovedností. Schopnost imitovat slova či 

chování „modela“ 88 je považována za stěžejní bod ve vývoji dítěte (Bijou & Baer, 1978). Tento 

typ promptu pracující s odpovědí je vhodný především pro studenty, kteří si již osvojili určité 

komponenty chování nezbytného pro imitaci. Při modelování je důležité, aby student sledoval 

učitele a mohl tak napodobit jeho chování. Využití modelování při pomoci v rozvoji vhodných 

akademických dovedností a sociálním chování bylo již mnohokrát opakovaně demonstrován 

(Cooper, Heron, & Heward, 2014).  

Prompt v podobě fyzického vedení je nejčastěji využíván u raných studentů, u studentů 

s těžkým postižením, či u starších studentů, jež mají různá fyzická omezení. Pomocí fyzického 

vedení, učitel částečně fyzicky řídí pohyby studenta, anebo studenta fyzicky provede celým 

cílovým pohybem. Autoři Conaghan, Singh, Moe, Landrum a Ellis (1992) například využili 

promtování pomocí fyzického vedení u dospělých s mentální retardací a přidruženým 

sluchovým postižením při učení znakového jazyka. Pokud jedinec udělal chybu při tvorbě 

znaku, učitel fyzicky vedl ruce jedince k promptování správné odpovědi (správného znaku).  

Fyzické vedení je velice efektivním způsobem promptování chování, ale je více intruzivní, než 

verbální instrukce či modelování. Navíc zahrnuje přímé fyzické zapojení mezi studentem a 

učitelem a přesné zaznamenávání studentova progresu, abychom mohli včas začít se 

snižováním promptu (Cooper, Heron, & Heward, 2014).  S postupem času, až student začne 

být při vykonávání cílového chování více kompetentní, učitel může snižovat prompty například 

                                                 

88 Jedinec, jenž modeluje správnou odpověď, v tomto případě učitel.  
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tím způsobem, že sníží tlak na studentovy ruce, anebo úplně odstraní svou pomoc v částech 

cílového chování, které student již umí vykonat sám (Ghezzi, 2007). Další možný problém je 

ten, že někteří studenti jsou rezistentní vůči fyzickému doteku (Cooper, Heron, & Heward, 

2014).  

2.4.2.2 Promptování antecedentním stimulem 

Behaviorální analytici často využívají pohyb, pozici či velikost antecedentního stimulu jako 

prompt. Například pokud studenta učíme diskriminovat mezi dvěma předměty (20Kč a 5Kč), 

tak učitel může cílový předmět, například dvacetikorunu posunout blíže ke studentovi, čímž mu 

dává poziční antecedentní prompt stimulem (Cooper, Heron, & Heward, 2014). 

2.4.2.3 Postupné snižování promptů operujících na odpovědích 

Znovu je důležité připomenout, že účel promptování je pomoci studentovi s vykonáním správné 

odpovědi na danou instrukci a že je potřeba prompty postupně snižovat, a nakonec je eliminovat 

úplně co nejdříve je to možné (Ghezzi, 2007). Prompty jsou doplňkové antecedentní stimuly, 

jež by měly být využívány jen při učení nového chování, tedy ve fázi akvizice (Cooper, Heron, 

& Heward, 2014). Jinými slovy, snižování promptů pomáhá studentovi k postupnému 

zlepšování cílového chování tak dobře a samostatně, jak jen je toho schopen. Pokud bychom 

pokračovali v promptování cílového chování déle, než je to potřeba, podpořili bychom tím 

závislost studenta na učitelově asistenci ve vykonání odpovědi, což může být kontraproduktivní 

vzhledem k tomu, že chceme studenty naučit být co nejvíce samostatnými (Ghezzi, 2007).   

Autoři Wolery a Gast (1984) popsali 4 způsoby, jak snižovat prompty a postupně přenášet 

kontrolu z umělých stimulů na přirozeně se vyskytující stimuly. Tyto procedury popsaly jako 

promptování od největších po nejmenší prompty89; gradované vedení90; promptování od 

nejmenších po největší prompty91; a promptování s časovou prodlevou92.  

Snižování promptů od největších po nejmenší prompty znamená, že pokud je to potřeba, tak 

nejdříve využíváme nejvíce intruzivní prompty až po ty nejméně intruzivní. Například můžeme 

nejdříve studentovi fyzicky pomáhat s vykonáním cílového pohybu (fyzické vedení) a poté 

skrze jednotlivé běhy či sezení postupně snižovat fyzickou pomoc. Obvykle tento typ snižování 

                                                 

89 Z angl. Most-to-least prompt (Cooper, Heron, & Heward, 2014) 
90 Z angl. Graduated Guidance (Cooper, Heron, & Heward, 2014) 
91 Z angl. Least-to-most prompts (Cooper, Heron, & Heward, 2014) 
92 Z angl. Time delay prompting (Cooper, Heron, & Heward, 2014) 
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promptů se od fyzického vedení přesouvá přes vizuální prompty k verbálním promptům, a 

nakonec k přirozeným stimulům bez promptů (Cooper, Heron, & Heward, 2014).  

Snižování promptů pomocí gradovaného vedení v praxi znamená, že nejprve budeme 

studentovi poskytovat fyzické vedení, jak je potřeba, ale ihned jak je to možné, začneme tyto 

fyzické prompty snižovat. Gradované vedení začíná tím, že následujeme pohyby studenta, ale 

nedotýkáme se studenta. Poté postupně navyšujeme vzdálenost našich dlaní a rukou od studenta 

tím, že měníme pozice fyzického promptu. Například pokud studenta učíme zapínání zipu na 

bundě. Nejprve máme naše dlaně téměř na dlaních studenta. Pokud je to potřeba a je vyžadován 

fyzický prompt, studenta se dotkneme a v pohybu mu pomůžeme. Poté z dlaní přejdeme na 

zápěstí, pak na loket, ramena, a nakonec se studenta nebudeme dotýkat vůbec. Gradované 

vedení nám dává příležitost okamžitého poskytnutí fyzického promptu, pokud je to potřeba 

(Cooper, Heron, & Heward, 2014).  

Promptování od nejméně promptů po nejvíce promptů, tak studentovi v každém běhu dáváme 

prostor vykonat odpověď s nejmenším množstvím asistence. Student poté obdrží vyšší stupeň 

promptování v následujících bězích, pokud nevykoná cílové chování. Tato procedura je 

vykonávána tím způsobem, že pokud jedinec nezačne vykonávat cílovou odpověď například 

do 3 vteřin (u každého studenta je to individuální) od prezentace diskriminačního stimulu, tak 

mu učitel opět spolu s diskriminačním stimulem dá nejméně intruzivní prompt (například 

verbální instrukci) a znovu čeká na vykonání cílového chování. Pokud student opět nevykoná 

cílové chování do dalších 3 vteřin, tak učitel znovu představí diskriminační stimul ale spolu 

s více intruzivním promptem, například gestem. Tato metoda může vést až k plnému fyzickému 

vedení, pokud to bude potřeba a pokud nižší prompty neevokují studentovo chování (Cooper, 

Heron, & Heward, 2014).  

Procedury snižování promptu v podobě časové prodlevy využívají variací v časových 

intervalech mezi prezentací přirozeně se vyskytujícího stimulu a prezentací promptu. Neustálá 

časová prodleva a zvyšující se časový interval mezi přirozeně se vyskytujícím stimulem a 

promptem vzniká tím, že následně po diskriminačním stimulu (přirozeně se vyskytující 

antecedentní stimul) oddalujeme prezentaci promptu (Cooper, Heron, & Heward, 2014). 

Postupné prodlužování časové prodlevy nejdříve začíná tím, že v několika bězích využíváme 

0sekundovou prodlevu mezi SD a promptem, tedy se jedná o simultánní prezentaci (Cooper, 

Heron, & Heward, 2014). Obvykle, ale ne vždy, poté v následujících bězích oddalujeme 

prezentaci promptu ve fixním časovém zpoždění například 3 sekund (Caldwell, Wolery, Werts, 

& Caldwell, 1996). Toto časové prodlení může od simultánní prezentace učitel postupně 
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navyšovat po jednotlivém běhu, určitém počtu prezentací anebo po dosažení předem 

nastaveného kritéria (Cooper, Heron, & Heward, 2014).  

2.4.3 Bezchybné učení a oprava chyby 

Bezchybné učení zajišťuje, že studenti budou vykazovat vysoké frekvence správných odpovědí 

a velmi malé množství chyb (Carbone, Morgenstern, Zecchin-Tirri, & Kolberg, 2007). Je to 

metoda, kdy při učení nových dovedností dáváme ihned plný prompt. DTT v kombinaci 

s metodou bezchybného učení se ukázalo jako nejefektivnější pro učení studentů s poruchami 

autistického spektra a jinými vývojovými poruchami (Cooper, Heron, & Heward, 2014). 

V pozdějších kapitolách jsou dopodrobna popsány procedury bezchybného učení a postupy 

opravování chyb, pokud nastanou.  

Při učení cílové (nové dovednosti) dáváme ihned (0 sekund) plný prompt po prezentaci 

instrukce (SD). Při prezentaci zvládnutých dovedností, tedy těch, co má student již v repertoáru 

čekáme maximum 2-3 sekundy a poté dáváme plný prompt. Učení cílové dovednosti vypadá 

následovně => 1. Instrukce; 2. Prompt (ihned po instrukci dáváme plný prompt); 3. Transfer 

(instrukce bez promptu anebo s nižším promptem); 4. Distraktor (v podobě 1-3 zvládnutých 

dovedností); 4. Kontrola (znovu prezentujeme instrukci, ale nyní bez promptu – čekáme 

maximálně 3 sekundy na odpověď); 5. Konsekvent (po správné odpovědi následuje posílení, 

po chybě/absenci odpovědi následuje protokol opravy chyby).  

Pokud student chybuje v transferu, kontrole, či ve zvládnutých dovednostech, jako nejúčinnější 

se v DTT ukazuje provést protokol opravy chyby (Brown-Chidsey & Steege, 2004). Chyba 

v odpovědi má nejčastěji 3 podoby: 1) student poskytne špatnou odpověď; 2) student poskytne 

2 a více odpovědí – sám se opraví; 3) student neodpoví do 2-3 sekund po prezentaci instrukce 

= dlouhá latence (Cooper, Heron, & Heward, 2014). Protokol opravy chyby vypadá 

následovně: 1. znovu zopakujeme instrukci, ve které student chyboval; 2. dáme plný prompt (0 

sekund prodleva mezi instrukcí a promptem); 3. transfer (instrukce bez promptu); 4. distraktor 

(1-3 zvládnuté instrukce); 5. kontrola (instrukce bez promptu); 6. konsekvent v podobě posílení 

za správnou odpověď (Miltenberger, 2004).  

Ne vždy musí bezchybné učení či protokol opravy chyby probíhat výše zmíněným způsobem. 

Pokud student v kontrole opakovaně chybuje, můžeme doručit posílení již ve třetím kroku, tedy 

v transferu. Někdy můžeme správnou odpověď posílit již ve druhém kroku, tedy v kroku, kdy 

student odpovídá/vykonává správné chování za pomoci promptu. Učení v DTT je vysoce 

individualizované a vždy záleží na aktuálních dovednostech a stavu studenta (Leaf & 

McEachin, 1999). 
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2.4.4 Chování 

Behaviorální analytici se snaží zlepšit nezbytné sociální chování, které má okamžitý a dlouho 

trvající význam jak pro jedince, tak pro osoby, s kterými jedinec přichází do kontaktu. 

Behaviorální analytici se snaží rozvíjet například jazyk, sociální, motorické či akademické 

vlastnosti, které jedinci umožňují v přirozeném prostředí kontakt s posíleními a vyhnutí se 

trestům. Důležitým aspektem tedy je vybrat správné cílové chování, jež chceme měřit a zlepšit 

(Cooper, Heron, & Heward, 2014).  

Vybírání cílového chování je jednou ze 4 složek intervence v aplikované behaviorální analýze: 

1) vstupní hodnocení (výběr cílového chování); 2) plánování; 3) implementace; 4) evaluace 

(Cooper, Heron, & Heward, 2014). V aplikované behaviorální analýze se využívají především 

2 hodnotící manuály, které odhalí silné a slabé stránky studenta a pomohou tak správně nastavit 

učební cíle. Jedná se o vývojový hodnotící manuál VB-MAPP (Sundberg, 2008) a funkční 

hodnotící manuál Essential for Living (McGreevy, Fry, & Cornwall, 2012). Z kapacitních 

důvodů nemohou být tyto hodnotící manuály obsahem této práce. Je třeba znovu zdůraznit, že 

nastavené cíle musí být vždy jasně specifikované, pozorovatelné a měřitelné (Cooper, Heron, 

& Heward, 2014).  

2.4.5 Posílení 

Musíme si být jisti, že stimul, jež bude doručen jako konsekvent za vykonání cílového chování 

studenta, bude fungovat jako posílení. Bez demonstrace těchto efektů nemůžeme tedy dopředu 

vědět, zda bude stimul skutečně fungovat jako posílení. Je několik možností, jak zjistit, že daný 

stimul je skutečně posílením: 1) zeptáme se studenta, co by chtěl, anebo co by chtěl dělat; 2) 

ukážeme studentovi několik věcí/aktivit a necháme ho vybrat, co by chtěl; 3) pozorujeme 

studenta, do jakých aktivit se zapojuje, s jakými předměty si hraje a tyto aktivity/předměty 

budou s největší pravděpodobností fungovat jako posílení (Ghezzi, 2007).  

Ne všichni studenti mají dostatečný verbální repertoár k tomu, aby nám mohli sdělit, jaký je 

jejich preferovaný předmět/aktivita. Někteří studenti ani nerozumějí požadavku „vyber si/ukaž 

co chceš“, tedy nemůžeme volit ani tento způsob, jakým zhodnotit preference studenta. U 

raných studentů tedy často vybíráme posílení na základě toho, s čím je vidíme si hrát, 

pozorujeme, co rádi dělají, jaké jídlo mají rádi atd. Mnohdy to v praxi vypadá tak, že je učitel 

se studentem zapojen v nějaké posilující aktivitě a tuto aktivitu poté přenese do instruktážního 

prostředí, kde nadále buduje studentovu motivaci, aby tato aktivita/hra neztratila svou posilující 

hodnotu. Prostředí DTT tedy často vypadá tak, že na stole, spolu s učebními materiály, je 

spousta hraček a posílení, jež student často preferuje v jiném prostředí, a které mu můžeme 
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ihned kontingentně doručit na základě splnění požadavku. Je navíc důležité tato posílení často 

obměňovat, aby se jimi student „nepřesytil“ a neztratily tak svou posilující hodnotu (Smith, 

2001).  

V instruktážním prostředí (u DTT) se snažíme se studentem párovat, doručovat jim posílení, 

zapojovat se s nimi do posilujících aktivit a když vidíme, že je jejich motivace pro danou 

věc/aktivitu vysoká, na chvíli odsuneme/odebereme posílení, vložíme do prostředí pár 

požadavků a opět znovu doručíme posílení kontingentně na splnění instrukcí. Zde přicházejí do 

hry rozvrhy posílení, tedy kolik požadavků/úkolů/instrukcí musí student splnit, než (znovu) 

získá posílení. Rozvrhy posílení jsou vybírány především na základě věku, dovedností studenta, 

a dalších rozhodujících faktorů (Steege, Mace, Perry, & Longenecker, 2007). Je nutné brát 

v potaz, že rozvrhy posílení musíme poté postupně, s ohledem na progres studenta, zužovat. U 

raných studentů posilujeme každou správnou odpověď (rozvrh FR 1) a poté se postupně 

přesouváme k přerušovaným rozvrhům posílení, kdy posílení neprodukuje každé chování, ale 

jen nějaké (Cooper, Heron, & Heward, 2014).  

2.4.5.1 Diferenciální posílení 

Při DTT se mimo jiné v behaviorální analýze využívá metoda diferenciálního posílení. 

Diferenciální posílení v praxi znamená doručení posílení za určité (předem definované) chování 

a „pozdržení“ (nedoručení) posílení za jiné chování. Diferenciální posílení má na chování dva 

efekty: chování, které bylo dříve posíleno se objevuje ve větší frekvenci a instance chování, u 

kterých bylo posílení pozdrženo, se ve své frekvenci sníží (Cooper, Heron, & Heward, 2014). 

Při DTT to v praxi obecně znamená, že posílení bude studentovi doručeno pouze za žádané, 

předem vydefinované instance chování a nebude doručeno v absenci tohoto chování. Tato 

metoda se ale nedá vždy jednoznačně praktikovat u každého studenta. Při procesu učení a 

individualizaci jednotlivých učebních běhů se učitel rozhoduje, jaké chování posílit a jaké 

nikoliv, a chování, které posílí, nemusí vždy nutně být cílovým chování, ale pouze jeho 

správnou aproximací.  

Různě posilujeme také správnost a nezávislost ve vykonání požadovaného chování. Například 

pokud student vykoná cílové chování zcela samostatně bez vyžadování promptu, tak toto 

chování produkuje „větší“ posílení než chování, které vyžadovalo přidané prompty.  

2.5 Učení motorické imitace pomocí DTT 

DTT, jak již bylo zmíněno výše, se využívá pro učení velké škály dovedností. Z kapacitních 

důvodů nelze popsat učení všech operantů a kde všude se dá tato metoda intenzivního učení 
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využít. Níže se v této práci zaměříme na využití DTT v učení imitačních dovedností. Imitace je 

prerekvizitou pro učení dalších dovedností a podporuje rychlou akvizici jiných chování, jako 

jsou sociální či komunikační dovednosti (Cooper, Heron, & Heward, 2014).  

V předškolním věku tělesné aktivity a obratnost významnou měrou pomáhají dítěti zapojovat 

se do společenských činností s ostatními dětmi. Pohyblivost a přesnost pohybů má vliv na 

preferenci činností. Jestliže je dítě v některé činnosti neobratné, zpravidla ji po určité době 

nevyhledává, ať již jsou to činnosti z oblasti hrubé motoriky, jemné motoriky, či grafomotoriky.  

Těmito deficity může být následně ovlivněno mnoho schopností a dovedností (Bednářová & 

Šmardová, 2011).   

Děti s typickým vývojem se pomocí imitačních dovedností učí většinu chování, napodobují 

dospělé a své vrstevníky a jejich vlastní chování je touto podobností poté posíleno. Rodiče 

většinou nemusí využívat specifické intervence k vývoji imitačních dovedností. Ale některé 

děti, především děti s vývojovými poruchami, se však tímto způsobem často neučí a jejich 

imitační dovednosti je potřeba rozvíjet „uměle“ přidanými posíleními, pokud je to potřeba. 

Pokud porozumíme procesu imitace a jeho významu v učení, tak můžeme tyto znalosti využít 

jako základ pro evokování nových chování, bez imitačního repertoáru má totiž jedinec jen 

malou šanci na jejich akvizici (Cooper, Heron, & Heward, 2014). Úroveň motorických 

schopností a dovedností prolíná celý vývoj dítěte. Ovlivňuje fyzickou zdatnost, výběr 

pohybových aktivit, vnímání, komunikaci, kresbu, později psaní (Bednářová & Šmardová, 

2011). Následující podkapitoly definují imitační chování a protokoly pro nácvik tohoto chování 

u studentů, jež tyto dovednosti postrádají. 

2.5.1 Definice imitačního chování 

Imitační chování je funkčně definováno čtyřmi vztahy mezi chováním a prostředím: 1) 

Jakýkoliv fyzický pohyb může fungovat jako model pro imitaci. Model je antecedentní stimul, 

který evokuje imitační chování; 2) Imitační chování musí okamžitě následovat prezentaci 

modela (do 3-5 sekund); 3) Model a imitační chování musí mít formální podobnost (chování 

vypadají stejně); 4) Model musí být kontrolní proměnnou pro imitační chování (Holth, 2003). 

Model může být buď plánovaný anebo neplánovaný stimul. Plánovaný model je předem 

připravený antecedentní stimul, jež pomáhá studentovi v získání nové dovednosti anebo ve 

zlepšení již získané dovednosti. Plánovaný model studentovi přesně ukazuje, jaký pohyb 

vykonat (Cooper, Heron, & Heward, 2014). Neplánovaným modelem jsou všechny 

antecedentní stimuly, jež mají schopnost evokovat imitační chování. Tyto modely vytvářejí 
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mnoho nových forem chování, jelikož imitace chování ostatních v každodenních situacích (ve 

škole, v práci, při hře) často produkuje nová a nezbytná adaptivní chování (Garcia, 1976).  

Imitační chování je považováno za chování, jež produkuje mnoho dalších instancí chování. 

V aplikované behaviorální analýze mají tato chování název Behavioral Cusp (Cooper, Heron, 

& Heward, 2014). Behavioral Cusp znamená, že je to chování, jež přesahuje jednotlivou změnu 

v chování. Co dělá tuto změnu v chování behavioral Cusp je to, že tato změna jedinci 

v prostředí „otevírá dveře“ k mnoha dalším posílením, kontingencím, novým dovednostem atd 

(Rosales-Ruiz & Baer, 1997). Za behavioral cusp se považuje například čtení, plazení (u 

batolete), či, výše zmíněná imitace. Behavioral Cusp si popíšeme na příkladu plazení se u 

batolat. Pokud se dítě naučí určité pohyby rukou, hlavou, nohou, tak to jsou jednotlivé 

komponenty vedoucí k dovednosti plazení se. Plazení se je ale behavioral cusp, jelikož dítěti 

umožňuje dosáhnout na mnoho dalších posílení – doplazit se k hračkám, k rodičům a objevovat 

tímto způsobem svět (Bosch & Fuqua, 2001).  

Hlavním cílem nácviku imitačního chování je naučit studenty, aby dělali to, co dělá osoba, jež 

funguje jako model, bez ohledu na to, o jaké chování se jedná. Student, který se naučí imitovat 

chování modela, bude pravděpodobně imitovat další (neplánované) modely, kteří nejsou 

asociováni se specifickým tréninkem a tyto imitace se následně budou objevovat v mnoha 

situacích a prostředích, často v absenci plánovaného posílení (Cooper, Heron, & Heward, 

2014). Imitace je také nezbytnou dovedností pro modelování, což je jeden ze zásadních způsobů 

promptování nových dovedností (Leaf & McEachin, 1999). 

Pokud chceme studenty učit imitaci, musíme se nejdříve ujistit, že k tomu mají nezbytné 

dovednosti. Studenti nemohou imitovat, pokud se nesoustředí na prezentaci chování modelem. 

Soustředění se (zúčastnění) je tedy jedním z prerekvizit pro nácvik imitace (Cooper, Heron, & 

Heward, 2014). Striefel (1974) definuje soustředění se studenta jako a) sedí při prezentaci 

instrukce, b) má složené ruce na místě (většinou stůl, kde DTT probíhá), c) dívá se na učitele, 

d) dívá se na chování a objekty, jež učitel prezentuje.  

2.5.2 Posloupnost učení motorické imitace 

Při volbě učebních cílů motorické imitace začínáme na motorické vývojové úrovni studenta. 

Při vstupním hodnocení zjistíme, jaké má student v motorické imitaci dovednosti a jaké má 

deficity. V motorické imitaci postupujeme dle vývojové škály rozvoje motoriky (Bednářová & 

Šmardová, 2011). Obecně nejdříve začínáme s učením imitace motorických pohybů 
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s předmětem, imitace pohybů hrubé motoriky a postupně se přesouváme k imitaci pohybů 

jemné motoriky.   

Motorická imitace s předměty (např. hodit kostku do krabice), či s věcmi, jež produkují 

nějaký zvuk (např. zazvonit zvonkem) jsou obecně jednodušší k naučení. Imitace akce 

s objektem je často získaná předtím, než začneme učit motorickou imitaci (Leaf & McEachin, 

1999). V učení motorické imitace s předmětem je nutné brát na zřetel, že stejné předměty 

využíváme vždy v různých akcích a situacích. Pokud například studenta učíme zabouchat 

paličkou na bubínek, jednou bychom měli paličkou bouchat na bubínek, podruhé na triangl, 

jindy na kus kostky atd. Cílem motorické imitace totiž je to, aby student dělal to, co děláme my, 

ne to, aby student manipuloval určitým předmětem způsobem, jakým se s ním naučil dříve 

manipulovat (Brown, 2015).  

Pro studenty, jež mají velmi malé až žádné hrací dovednosti, motorická imitace s předmětem 

s využitím hraček, je jedním ze způsobů, jak můžeme tyto hrací dovednosti u studenta podpořit. 

Nicméně pro studenty, jež mají hodně rozvinutou nezávislou hru, může motorická imitace 

s preferovanými hračkami evokovat problémové chování, jelikož studenti chtějí s předměty 

manipulovat způsobem, jakým s ním běžně manipulují (stavění kostek určitým způsobem atd.), 

navíc poté mohou mít problémy s odevzdáním daných předmětů na konci DTT běhu (Stone, 

Ousley, & Littlefor, 2009). 

Leaf a McEachin (1999) uváději, že jako další učíme motorickou imitaci hrubé motoriky jedné 

strany těla. Postupujeme od motorické imitace proximální hrubé motoriky jedné strany (např. 

jednou rukou se dotknout hlavy; jednou rukou se dotknout břicha; jednou rukou se dotknout 

kolena) přes imitaci distální hrubé motoriky jedné strany (např. natáhnout ruku do strany; 

natáhnout ruku před sebe) k distální jednostranné motorické imitaci s pohybem (např. zamávat 

jednou rukou do strany; zadupat nohou).  

Dle Brown (2015) následuje učení motorické imitace hrubé motoriky obou stran těla. Nejdříve 

začínáme proximálními symetrickými motorickými imitacemi obou rukou (např. ruce na hlavu; 

ruce na tváře; ruce na ramena; ruce do pasu), poté následuje motorická imitace proximálních 

symetrických pohybů obou rukou (např. zatleskat rukama; třít o sebe dlaně). Následuje distální 

symetrická motorická imitace obou rukou/nohou (např. natáhnout obě ruce do strany; dát obě 

ruce za záda), jako další učíme distální symetrickou motorickou imitaci s pohybem obou 

rukou/nohou (např. dát ruce do strany a zvedat je nahoru-dolů; dupat oběma nohama).  
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Jako další učíme motorickou imitaci vyžadující jemnou koordinaci pohybů těla. Začínáme 

s proximální motorickou imitací obou rukou/nohou v různých rovinách (např. obě roce na stole-

jedna dlaň směrem dolů, druhá dlaň směrem vzhůru; překřížit ruce a položit dlaně na tváře; ve 

stoje překřížit nohy). Poté následuje motorická imitace obou rukou/nohou distálně od těla 

v různých rovinách (např. dát ruce do strany, ohnout v lokti, jedna ruka ukazuje směrem dolů, 

druhá směrem nahoru; dát jednu ruku k boku, druhou ruku natáhnout dopředu s dlaní směřující 

dolů) (Brown, 2015).  

Jako poslední v posloupnosti učení motorické imitace jsou pohyby těla vyžadující komplexní 

vizuální percepci a jemnou motorickou kontrolu. Jedná se například o pohyby jemné motoriky, 

které jsou nezbytné při mnoha dovednostech, ale především, pokud vezmeme v potaz 

komunikaci – při učení znakového jazyka (Hepburn & Stone, 2008). Začínáme s motorickou 

imitací pozice ruky na jedné strany těla (např. dát palec nahoru s ostatními prsty v pěsti; 

ukazovák a prostředník zvednutý se zbytkem prstů v pěsti „V“; ukazovák a palec vytvářejí „L“, 

zbytek prstů v pěsti). Dále následuje motorická imitace pozicí rukou obou stran těla (např. dát 

dlaně k sobě, proplést prsty; dotknout se špičkami ukazováků, ostatní prsty v pěsti). Poslední 

část učení motorické imitace jsou pohyby pozice jedné či obou rukou (např. ukazovákem 

„kreslit“ čáru na stole; ukazovák směřuje k tváři a rotuje (znak sladkost); ukazovákem „kreslit“ 

kolo na stole) (Brown, 2015).  

Pro zpřehlednění tabulka 11 znázorňuje posloupnost učení motorické imitace dle Susan Brown 

(2015). 
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Tabulka 11 

 

 

2.5.3 Obecné rady pro nácvik imitačního chování  

První radou je dělat sezení pro nácvik imitace krátké, typicky kolem 10-15 minut. Toto pravidlo 

platí i pro DTT. Je efektivnější, abychom v průběhu dne měli více kratších instruktážních sezení 

než jedno dlouhé. V raných stádiích nácviku imitace by učitelé měli posilovat jak promptované 

chování, tak nezávislou imitaci. Další radou je to, že pokud student začne v dovednostech 

chybovat, bez ohledu na důvody, proč se tak děje (např. přesycení posílením; rozptýlení 

v prostředí; model může předvádět moc komplexní chování), tak by se měl učitel vrátit zpět 

k chování, ve kterém byl student úspěšný, znovu toto chování upevnit a až poté postupovat dál, 

ke složitějším požadavkům (Cooper, Heron, & Heward, 2014).  

Jako je to se všemi ostatními učebními programy, v aplikované behaviorální analýze se 

obzvlášť klade důraz na zaznamenávání dat. Zaznamenáváme každý progres i chyby studenta 

Motorická imitace Dílčí motorická imitace Příklady 
Motorická imitace 

s předměty 
Motorická imitace s předměty, s 

hračkami 

Vždy využívat více předmětů v různých 

situacích 

Motorická imitace hrubé 

motoriky jedné strany těla 

Motorická imitace proximální hrubé 

motoriky jedné strany 
Jednou rukou se dotknout hlavy 

Motorická imitace distální hrubé 

motoriky jedné strany 
Natáhnout ruku do strany 

Distální jednostranná motorická 

imitaci s pohybem 
Zamávat jednou rukou do strany 

Motorická imitace hrubé 

motoriky obou stran těla 

Proximální symetrická motorická 

imitace obou rukou 
Dát ruce na hlavu 

Motorická imitace 

proximálních symetrických pohybů 

obou rukou 

Zatleskat rukama 

Distální symetrická motorická imitace 

obou rukou/nohou 
Natáhnout obě ruce do strany 

Distální symetrická motorická imitace 

s pohybem obou rukou/nohou 

Dát ruce do strany a zvedat je nahoru-

dolů 

Motorická imitaci vyžadující 

jemnou koordinaci pohybů 

těla 

Proximální motorická imitace obou 

rukou/nohou v různých rovinách  

Obě ruce na stole-jedna dlaň směrem 

dolů, druhá dlaň směrem vzhůru 

Motorická imitace obou rukou/nohou 

distálně od těla v různých rovinách 

Dát ruce do strany, ohnout v lokti, 

jedna ruka ukazuje směrem dolů, 

druhá směrem nahoru 

Motorická imitace pohybů 

těla vyžadující komplexní 

vizuální percepci a jemnou 

motorickou kontrolu 

Motorická imitace pozice ruky na 

jedné strany těla  

Dát palec nahoru s ostatními prsty v 

pěsti 

Motorická imitace pozice rukou obou 

stran těla 
Dát dlaně k sobě, proplést prsty 

Motorická imitace pohybů pozice 

jedné či obou rukou 

Ukazovák směřuje k tváři a rotuje 

(znak sladkost) 
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a po každém sezení posuzujeme data a na základě těchto výsledků se posouváme v programu 

dál. S častým a přímým měřením může učitel dělat objektivní, informovaná rozhodnutí 

založená na datech vztahující se k efektivitě učebního programu (Cooper, Heron, & Heward, 

2014).  

Jak bylo zmíněno mnohokrát výše, je potřeba co nejdříve odstraňovat prompty. Pokud například 

učíme studenta, aby zvedl palec na pravé ruce, řekneme „udělej tohle“ (SD), zároveň ukazujeme 

zvednutý palec a fyzicky promptujeme studenta tak, že mu zvedneme palec na pravé ruce. Čím 

více ale student bude dovednost vykonávat samostatně, tím více je potřeba postupně zeslabovat 

prompty. Dovednost se nepovažuje jako zvládnutá, dokud jsou jakékoliv prompty potřeba 

(Cooper, Heron, & Heward, 2014).  

2.5.4 Příklad učení jednoho běhu DTT 

Jak již bylo zmíněno mnohokrát výše, pomocí DTT můžeme učit mnoho komplexních 

dovedností rozložených do dílčích komponent, jednu po druhé (Cooper, Heron, & Heward, 

2014). Z aplikované behaviorální analýzy vychází obor verbální chování – aplikovaná verbální 

analýza (VB-ABA), jež se zaměřuje na analýzu a rozvoj jazyka. V tomto oboru se DTT jakožto 

intenzivní učení, nejčastěji využívá k rozvoji verbálních operantů, jež vycházejí ze Skinnerovy 

analýzy verbálního chování (Skinner F. B., 1957).  

Aplikovaná behaviorální analýza je věda, jejímž cílem je pomocí aplikace principů chování 

získaných v laboratoři pomoci jedinci dosáhnout sociálně signifikantních změn v chování. Co 

je více sociálně signifikantním aspektem v životě jedince, než komunikace? Akvizice jazyka, 

sociální interakce, akademické znalosti, inteligence, porozumění, myšlení, řešení problémů, 

vnímání, historie, věda, politika anebo náboženství jsou všechno aspekty života člověka přímo 

provázané s verbálním chováním (Cooper, Heron, & Heward, 2014). Z kapacitních důvodů tato 

práce neobsahuje podrobný popis Verbálního chování – aplikované behaviorální analýzy.  

Dovednosti, jež se v DTT nejčastěji učí obvykle obsahující následující komponenty93 (Carbone 

V. , 2019):  

• Chování posluchače  

• Takt 

• Motorická imitace 

                                                 

93 Z kapacitních důvodů zde tyto komponenty nebudou dále popsány a v této kapitole se zaměříme pouze na nácvik 

motorické imitace, jaké jedné z dovedností, jež se v DTT učí. 
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• Vizuální percepce  

• Intraverbál 

• Verbální imitace 

V tabulce 14 jsou popsány zásady, jež je nutné při intenzivním učení dodržovat (Carbone, 

Morgenstern, Zecchin-Tirri, & Kolberg, 2007).  

Tabulka 12 

1. Párovat instruktážní prostředí s posílením Při DTT doručovat hodnotná a častá posílení 

2. Zpočátku dávat málo požadavků 
Zpočátku dávat málo požadavků, krátké učební sekce, 

častá posílení. S progresem studenta nároky zvyšovat. 

3. Učit bezchybně 

Ihned využívat plných promptů, abychom co nejvíce 

redukovali množství chyb studenta. Při cílových 

dovednostech (učební cíle) dáváme plný prompt 

s prodlevou 0 sekund. Při zvládnutých dovednostech 

čekáme maximum 2-3 sekundy a poté dáváme plný 

prompt. 

4. Opravovat chyby 
Protokol pro opravu chyby využíváme, pokud student 

v dovednosti chybuje, anebo neodpoví (čekáme 

maximum 2-3 sekundy po zadání instrukce)94. 

5. Střídat jednoduché a náročné požadavky 

Prezentace jednoduchých dovedností, jež jsou 

spojovány s častým doručením posílení a složitých 

dovedností, zaručují to, že požadavky budou 

spojovány především se zlepšením podmínek => 

doručováním posílení. 

6. Krátký čas mezi instrukcemi Čas mezi instrukcemi by měl být kratší než 2 sekundy. 

7. Variace učebního materiálu 
Propojovat různé učební komponenty DTT (motorická 

imitace, taky, verbální imitace, intraverbály atd.) 

8. Učení vedoucí k plynulosti 

Je nutné učit nejen správné, ale i rychlé reakce. 

V reálném životě jsou konverzace také vedeny 

bryskním tempem. Z tohoto důvodu (a aby student 

nechyboval) čekáme maximum 2-3 sekundy na 

studentovu odpověď a poté děláme protokol chyby a 

„odpověď“ (absenci odpovědi) opravujeme. 

9. Využívat variabilní poměrový rozvrh 

posílení95 

Student neví, kdy přijde posílení. Přerušované rozvrhy 

posílení vytvářejí stabilní chování a vysokou frekvenci 

odpovědí. 

 

 

                                                 

94 Více o opravě chyby v příkladu běhu.  
95 Více v kapitole Rozvrhy posílení.  
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Příklad učebního běhu nové motorické imitace pomocí DTT: 

Předtím, než začneme dovednost učit, musíme vědět, zda ji jedinec již nemá v repertoáru. 

Začneme tím, že uděláme na danou dovednost baseline. Baseline můžeme udělat následujícím 

způsobem:  

1. Prezentujeme zvládnutou dovednost (instrukci) 

2. Prezentujeme cílovou dovednost (na kterou děláme baseline) 

3. Prezentujeme další zvládnutou dovednost 

4. Konsekvent v podobě posílení 

Při baseline nedoručujeme posílení za správnou odpověď při „cílové“ dovednosti a u špatné 

odpovědi neděláme opravu chyby. Tento proces v různých variacích opakujeme 3x a pokud 

student ve všech pokusech odpoví správně, víme že je dovednost již zvládnutá a nemusíme ji 

učit. Pokud ale student například odpoví dvakrát špatně a jednou správně, dovednost 

nepovažujeme za zvládnutou a budeme ji dále učit (Brown-Chidsey & Steege, 2004). Výše 

zmíněný proces není návod na tvorbu baseline, je to pouze jedna z možností, jak je možné data 

pro baseline získat.  

Níže je graficky zobrazen nácvik nové motorické imitace. Cíl musí být vždy jasně předem 

definovaný, měřitelný a pozorovatelný (Cooper, Heron, & Heward, 2014). Pro cílové chování 

byla zvolena motorická imitace vyžadující jemnou motoriku. Topografický popis cíle: zvednout 

pravou ruku; ukazovák a prostředník vytvoří „V“; ostatní prsty jsou složené v dlani. Druhá ruka 

je dole (podél těla/na stole).  
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Pokud se kdykoliv v běhu vyskytne chyba, prezentujeme protokol opravy chyby, jež je popsán 

výše. Čas mezi jednotlivými instrukcemi je minimální, každý krok trvá pouze pár vteřin. 

Veškerý progres studenta pečlivě zaznamenáváme96 a grafujeme a na základě získaných dat se 

rozhodujeme o dalším průběhu intervence. Z cílové dovednosti se stává dovednost zvládnutá 

poté, co student již nevyžaduje žádné prompty a cílové chování (v tomto případě) předvede 

pouze na základě instrukce „udělej tohle“. Jak již bylo zmíněno mnohokrát výše, prompty se 

snažíme co nejdříve odstranit, aby se na nich nestal student závislý. Dovednost tedy „učíme“ 

jen do té doby, dokud je to potřeba, pořád ale platí pravidlo učit bezchybně, neodstraníme tedy 

prompty moc brzy, abychom studenta nechali chybovat.  

Předtím, než dovednost začneme učit, nastavíme kritéria pro zvládnutí. Kritéria pro zvládnutí 

mohou být například taková, že student musí dovednost zvládnout ve třech po sobě jdoucích 

dnech bez promptu. Testování cílové dovednosti se dělá denně při prvním instruktážním sezení 

(DTT). Pokud student odpoví správně, tak toto chování ihned posílíme. Pokud student udělá 

chybu (odpoví špatně; neodpoví do 2-3 sekund; poskytne 2 a více odpovědí = sám se opraví), 

prezentujeme protokol opravy chyby (Carbone V. , 2013).  

                                                 

96 Viz. obrázek 1 níže. 

SD Prompt Transfer Distraktor Kontrola Konsekvent

Instrukce Plný fyzický 
prompt 

Instrukce
1-3 zvládnuté 

instrukce
Instrukce

Posílení

za správnou 
odpověď

Řekneme 
"udělej 
tohle" a 

předvede
me cílový 

pohyb

(znak "V")

Ihned 
vezmeme 

studentovu 
dlaň a 

pomůžeme 
mu pohyb 
vykonat

(zvedneme 
prsty, složíme 
zbytek prstů 

do dlaně)

Řekneme 
"udělej tohle" a 

předvedeme 
cílový pohyb

(znak "V"). 
Student vykoná 

pohyb bez 
promptu anebo 

s menším 
promptem

Příklad zvládnutých 
dovedností:

"Zvedni ruku"

(chování posluchače)

"Co je to?" ukážeme 
určitý 

předmět/obrázek

(takt)

"Řekni ma"

(verbální imitace)

Všechny výše 
zmíněné dovednosti 
již musí mít student 

zvládnuté

Řekneme 
"udělej tohle" 
a předvedeme 
cílový pohyb 

(znak "V").

Student vykoná 
cílový pohyb

Studentovi 
ihned doručíme 

posílení v 
podobě 

preferovaného 
stimulu

(hračka, jídlo 
atd.)
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Ať již student odpoví správně či špatně, dovednost nadále učíme a nepovažujeme ji za 

zvládnutou, dokud nejsou naplněna kritéria pro zvládnutí. Je také vhodné dělat takzvané testy 

uchování. Ty mohou vypadat například tak, že poté, co student dovednost zvládne ve třech po 

sobě jdoucích dnech bez promptu, dovednost nadále neučíme a „odložíme“ ji z programu. Za 

týden tuto (dříve zvládnutou) instrukci opět prezentujeme a pokud student odpoví správně, 

znamená to, že dovednost splnil v testu uchování a až nyní dovednost považujeme za 

zvládnutou. Pokud v této dovednosti student po týdnu chybuje, prezentujeme protokol chyby a 

opět nastavujeme kritéria pro zvládnutí, která nyní můžeme ještě navýšit a dovednost znovu 

bereme jako cílovou a tímto způsobem s ní zacházíme (Sturmey, 2011). Výše zmíněné návody 

jsou pouze orientační a je možno je různými způsoby variovat. Obrázek 1 graficky znázorňuje 

kritéria pro zvládnutí.  

Obrázek 1 

 

 

 

Učení nové 
dovednosti

3 dny po sobě 
dovednost v 

testu zvládnutá 
bez promptu

Týden dovednost 
nepředstavujeme, 

neučíme
Test uchování

Dovednost je 
považována za 

zvládnutou

 

 

 

 
 

TESTOVÁNÍ DOVEDNOSTI 
Jméno: Jan Novák       
  
Dovednost: Motorická imitace     
      
Instrukce: “Udělej tohle”    
  
Kritérium pro zvládnutí: 3x po sobě ANO + splnit test uchování 
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Všechna získaná data z výuky pravidelně zaznamenáváme do grafů, abychom viděli studentův 

pokrok a mohli tak úspěšnost výuky pravidelně revidovat a upravovat na základě získaných dat. 

Data jsou bazálním prvkem efektivních metod učení, bez toho, aniž bychom zaznamenávali 

skóre, nemůžeme vědět, zda je naše učení efektivní a student z něj těží požadovaným 

způsobem. Nemůžeme se posunout dál, dokud si nejsme jistí, že jsou dovednosti potřebné pro 

postup zvládnuté. Díky datům jednoduše vidíme problémy i posuny ve výuce. Ihned například 

vidíme, že se student nějakou dovednost učí moc dlouho – nepokračujeme dál stejným 

způsobem a pozměníme styl učení pro danou dovednost. Výuku vždy upravujeme na základě 

způsobu učení studenta. Každý se učí jiným způsobem a je na nás studentům poskytnout ten 

styl výuky, jež je pro ně nejefektivnější. Jak píše Keller (1968), student má vždy pravdu a pokud 

se výuka neubírá správným směrem, je na vině způsob učení, nikoliv student.  

 

  



95 

 

Závěr 

Práce poskytuje pohled na efektivní metody učení vycházejících z věd o lidském chování. 

Nabízí porozumění toho, jakým způsobem se učíme, jak se chováme, proč určitá chování 

v našem repertoáru přetrvávají a další zanikají. Práce poskytuje důkladný přehled principů 

využívaných v efektivních metodách učení a nabízí mnoho příkladů a důkazů o jejich účinnosti. 

Efektivní výuka není jednoduchá na implementaci, ale ani učení není jednoduchým procesem. 

Práce není návodem, jak efektivně učit, ale nabízí pohled na možné způsoby, jež by mohli 

efektivitu výuky zvýšit.  

Efektivní metody učení jsou behaviorální, cíle výuky jsou jasně navržené a strukturované a 

vyžadují vysoký podíl aktivního zapojení studenta. V efektivních metodách učení se eliminují 

chyby ze strany studenta a maximalizuje se tak úspěch z jeho strany. Prostředí vzdělávání by 

mělo být nastaveno pro úspěch a mělo by poskytovat okamžitou individuální zpětnou vazbu. V 

učivu se posouvá každý student svým vlastním tempem až poté, co zvládne předchozí látku. 

Stěžejním prvkem pro efektivní učení je využití pozitivního posílení, díky kterému se učíme 

nová chování a díky němuž jsou tyto naučené dovednosti nadále udržovány.  

Veřejnost se spoléhá na profesionály v oblasti školství v tom, že vzdělávací systém využívá ty 

nejlepší možné metody k učení a věří v to, že neúspěch mnoha studentů ve vzdělání je kvůli 

nějakým deficitům ve studentech samotných (Baer, 2005). Nemohou však žádným způsobem 

vědět, že studenti se vzdělávají a postupují (a selhávají) ve výuce přesně tím způsobem, který 

naprosto koreluje se způsobem výuky, jež je jim poskytována. V dnešní době, kdy je diverzita 

studentů natolik rozličná, je zapotřebí vyvinout a využívat instruktážní metody natolik 

sofistikované, aby z nich mohl těžit každý student. Metody, jež nám umožňují vzdělávat i 

studenty, kteří z běžné výuky netěží, jsou dostupné.  

Učitelé vstupují do tříd s nedostatečnými dovednostmi a znalostmi a je velice 

nepravděpodobné, že bez řádného tréninku získají praxi nutnou k efektivnímu způsobu učení. 

To, co se budoucí učitelé na univerzitách učí, nemůže být označováno za trénink v žádném 

slova smyslu. Výuka má obvykle formu přednášek a vychází z předpokladu, že znalost o učení 

vede k pochopení toho, jak učit (Watkins, 1997).  

Právo na vzdělání je jedním ze základních sociálních práv, které je v českém právním řádu 

zakotveno v Listině základních práv a svobod. K čemu je ale právo na vzdělání, když spousta 

studentů netěží z tradičních učebních metod, jež jsou ve vzdělávání využívány? Bez 

porozumění principů chování, toho, jakým způsobem se učíme, jak jsou důležité v procesu 
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učení kontingence založené na posílení a že učení je složitý proces, nemůžeme učit efektivně. 

Učitelé musí porozumět tomu, že učení je výsledkem interakce mezi učitelem a studentem.  

Jsou tedy studenti na vině, pokud se neučí? Nejsou, jelikož nejsou vzděláváni správným 

způsobem. Je to vina učitelů? Není, protož nebyli naučeni, jak správně učit.  Je to chyba 

pedagogických fakult? Není, protože jim nebyla poskytnuta teorie chování, jež vede 

k efektivnímu učení. Studenti přicházející do škol nemají nízkou motivaci pro učení a mohou 

se naučit mnoho, pokud jim poskytneme ty správné posilující kontingence. Skinner (1984) píše: 

„Kultura, jež není ochotná akceptovat vědecké pokroky v porozumění lidského chování 

v kombinaci s technologiemi, jež z něj vychází, má jen malou šanci na zlepšení“ (str. 953).  

V posledních letech se v České republice řeší platy učitelů. Jak je možné, že profese učitele 

tolik klesla na atraktivitě, vždyť vzdělání je základem všeho. Je obor vzdělávání v potížích, 

protože již není respektováno, anebo není respektováno, protože je v potížích? Je v potížích, 

protože lidé netouží po vzdělávání, anebo netouží po tom, které je jim nabízeno? Mladí lidé 

jsou zdaleka tím nejdůležitějším „přírodním zdrojem“ národa a vývoj tohoto zdroje je v rukách 

školství. Je důležité přijmout za své to, že vzdělání v našich životech hraje mnohem důležitější 

roli, než mu přisuzujeme.  
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Seznam pojmů 

• Antecedent = změna v prostředí, anebo stimulu, jež se objevuje před chováním 

• Aplikovaná behaviorální analýza (Applied Behavior Analysis – ABA) = ABA vychází z 

experimentální analýzy chování, v níž se zkoumají základní principy a procesy chování v 

laboratoři, jež jsou pak aplikovány k produkci sociálně významných změn v životě jedince 

• Baseline = v baseline se měří výchozí data výzkumu bez přítomnosti nezávislé proměnné, 

tedy předtím, než začneme manipulovat s prostředím. Díky datům získaným v baseline jsme 

schopni poté určit efekt nezávislé proměnné na cílové chování 

• Behavioral cusp = chování, které má náhlé a dramatické důsledky, jež o mnoho přesahují 

hranice změny v chování samotné, jelikož vystavují jedince novým prostředím, novým 

posílením, kontingencím a chováním.  

• Diskriminační operant (Discriminated operant) = operant, který se objevuje častěji za 

určitých antecedentních podmínek, než za jiných 

• Diskriminační stimul (Discriminative stimulus – SD) = stimul zobrazující dostupnost 

posílení 

• Efekt motivujících operací měnící hodnotu posílení (Value – altering effect)  

• Efekt motivujících operací měnící momentální frekvenci chování (Behavior – altering 

effect)  

• Evokativní efekt (Evocative effect) = efekt motivujících operací zvyšující frekvenci 

chování, jež bylo určitým způsobem dříve posíleno  

• Fixní intervalový rozvrh posílení (Fixed interval schedule of reinforcement – FI) = v 

tomto rozvrhu posílení produkuje posílení každá první správná odpověď, jež se objeví po 

uplynutí fixního časového intervalu 

• Fixní poměrový rozvrh posílení (Fixed ratio schedule of reinforcement – FR) = v tomto 

rozvrhu posílení je vyžadováno dokončení fixního počtu správných odpovědí pro získání 

posílení 

• Generalizované podmíněné posílení (Generalized conditioned reinforcement) = 

podmíněné posílení, jehož efektivita díky výsledku párování s mnoha dalšími posíleními 

nezáleží na momentálních upevňujících operacích 

• High–P request sequence (také nazývano jako behaviorální momentum) = antecedentní 

intervence, při níž je rychle prezentováno několik jednoduchých požadavků, se kterými má 
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student historii spolupráce (vysoce pravděpodobné chování) těsně předtím, než je 

prezentována instrukce pro cílové chování (chování s nízkou pravděpodobností) 

• Intervalové rozvrhy posílení (Interval schedules of reinforcement) = intervalový rozvrh 

posílení vyžaduje uplynutí určitého časového rozmezí předtím, než bude chování posíleno 

• Konsekvent (Consequence) = následek; stimul, jež bezprostředně následuje chování a má 

vliv na budoucí frekvenci tohoto chování  

• Kontingence (Contingency) = vztah mezi operantním chováním a proměnnými v prostředí, 

jež toto chování řídí  

• Kontinuální rozvrh posílení (Countinous reinforcement – CRF) = rovrh posílení ve kterém 

posílení produkuje každá instance cílového chování 

• Motivující operace (Motivating operations – MOs) = jsou proměnné v prostředí, jež mění 

(zvyšují nebo snižují) hodnotu určitého stimulu, objektu, nebo události, jako formy posílení 

nebo trestu a mění (zvyšuje nebo snižuje) aktuální frekvenci všech chování, jež byla tímto 

dříve posílena anebo potrestána tímto stimulem, objektem či událostí 

• Negativní posílení (Negative reinforcement) = stimul, jehož odebrání, anebo snížení jeho 

intenzity funguje jako efektivní forma posílení; zvyšuje budoucí frekvenci všech chování, 

jež byla tímto způsobem posílena 

• Negativní posílení (Negative reinforcement) = stimul, jež je odebraný z prostředí a zvyšuje 

budoucí frekvenci všech chování, jež dříve produkovaly jeho odstranění a byly tímto 

způsobem posíleny 

• Negativní trest (Negative punishment) = stimul, jež je odebraný z prostředí a snižuje 

budoucí frekvenci všech chování, jež produkovaly jeho odebrání 

• Nepodmíněné posílení (Unconditioned reinforcement) = stimul, jež zvyšuje budoucí 

frekvenci chování, jež bezprostředně následoval nezávisle na historii interakce s tímto 

stimulem. Nepodmíněná posílení jsou produktem evolučního vývoje druhu; také nazývána 

jako primární posílení 

• Nepodmíněný reflex (Unconditioned reflex) = nenaučený funkční vztah mezi stimulem a 

chováním s nímž se rodíme 

• Nepodmíněný stimul (Unconditioned stimuli – US) = stimul obsažen v nepodmíněném 

reflexu jež bez předchozího učení evokuje respondentní chování  

• Neutrální stimul (Neutral stimuli – NS) = stimul, jež neevokuje respondentní chování 
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• Operantní chování (Operant behavior) = chování, jež je vybráno a udržováno na základě 

stimulů, jež jej následovaly; repertoár operantního chování každého jedince je produktem 

historie interakcí mezi jedincem a prostředím 

• Operantní podmiňování (Operant conditioning) = základní proces operantního učení. 

Stimul, jež bezprostředně následuje chování buď zvýší (posílení), anebo sníží (trest) 

frekvenci stejného chování za podobných podmínek v budoucnu 

• Oslabující operace (Abolishing operations – AOs) = efekt motivujících operací snižující 

aktuální hodnotu stimulu jako formy posílení  

• Párování (Pairing) = proces, ve kterém jsou 2 stimuly prezentovány ve stejný čas, obvykle 

opakovaně, což má za následek to, že určitý stimul získá funkci druhého stimulu 

• Podmíněné posílení (Conditioned reinforcement) = stimul jež funguje jako posílení díky 

předchozímu párování s dalšími posíleními. Také nazýván jako sekundární posílení 

• Podmíněné reflexivní motivující operace (Reflexive Conditioned Motivating Operation – 

CMO-R) = stimuly, jejichž vlastní odstranění funguje jako efektivní forma posílení  

• Podmíněný reflex (Conditioned reflex) = naučený funkční vztah mezi stimulem a 

chováním; je produktem historie interakce mezi jedincem a prostředím  

• Podmíněný stimul (Conditioned stimuli) =  

• Poměrové rozvrhy posílení (Ratio schedules of reinforcement) = poměrové rozvrhy 

posílení vyžadují určitý počet reakcí pro dosažení posílení 

• Posílení (Reinforcement) = stimul, jež zvyšuje budoucí frekvenci takového chování, jež 

bezprostředně následoval 

• Potlačující efekt (Abative effect) = efekt motivujících operací snižující frekvenci chování, 

jež bylo určitým způsobem dříve posíleno  

• Pozitivní posílení (Positive reinforcement) = stimul, jež je bezprostředně po chování přidán 

do prostředí a zvyšuje budoucí frekvenci tohoto chování za podobných podmínek 

• Pozitivní posílení (Positive reinforcement) = stimul, jež je přidaný do prostředí a zvyšuje 

budoucí frekvenci chování, jež bezprostředně následoval 

• Pozitivní trest (Positive punishment) = stimul, jež je přidaný do prostředí a snižuje budoucí 

frekvenci všech chování, jež bezprostředně následoval 

• Přerušované rozvrhy posílení (Intermittent schedules of reinforcement – INT) = v tomto 

rozvrhu pouze nějaké instance chování produkují posílení  

• Respondentní chování (Respondent behavior) = komponenta reflexního chování => 

„odpověď“ reflexu; chování, jež je vyvoláno určitým antecedentním stimulem 
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• Respondentní podmiňování – (Respondent conditioning) = proces párování dvou stimulů, 

ve kterém je neutrální stimul prezentován s nepodmíněným stimulem, dokud tento neutrální 

stimul nenabyde funkci podmíněného stimulu, který evokuje podmíněná chování (Pavlovův 

objev) 

• Rozvrh posílení (Schedule of reinforcement) = pravidlo specifikující uspořádání prostředí 

a požadavky na chování pro získání posílení; popis kontingence posílení 

• Stimul delta - SΔ = stimul, v jehož přítomnosti dané chování neprodukovalo posílení 

• Trest (Punishment) = stimul, jež snižuje budoucí frekvenci chování, jež bezprostředně 

následoval 

• Tvarování (Shaping) = posilování úspěšných aproximací směřujících k cílovému chování 

• Učení postupnými kroky (Discrete trial teaching – DTT) 

• Upevňující operace (Establishing operations – EOs) = efekt motivujících operací zvyšující 

aktuální hodnotu stimulu jako formy posílení  

• Variabilní intervalový rozvrh posílení (Variable interval schedule of reinforcement – VI) 

= tento rozvrh posílení se oproti fixním intervalovým rozvrhům posílení liší v tom, že čas, 

který musí uběhnout, aby bylo posílení znovu dostupné, se může měnit 

• Variabilní poměrový rozvrh posílení (Variable ratio schedule of reinforcement – VR) = 

v tomto rozvrhu posílení je vyžadován variabilní počet odpovědí pro získání posílení 

• Vyhasnutí (Extinction) = zastavení doručování posílení pro chování, jež dříve posílení 

produkovalo 

 


