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PSYCHICKÉ 
JEVY 

(psychika)

• vnímání, představivost, myšlení, řeč, 
paměť

PROCESY

• pozornost, motivace

STAVY

• dispozice, temperament, charakter, rysy 
osobnosti

VLASTNOSTI



PSYCHICKÉ STAVY

DISPOZICE

NADÁNÍ, 
TALENT, 

DOVEDNOSTI
SCHOPNOSTI

OBECNÉ 
(INTELIGENCE)

SKUPINOVÉ PARCIÁLNÍ



CO UŽ VÍME O UČENÍ

• Dlouhodobá paměť umožňuje 

vytvářet vědomosti, dovednosti, 

je předpokladem pro UČENÍ.

• Inteligence je soubor 

kognitivních schopností, které 

umožňují učení a řešení 

problémů.

• https://www.youtube.com/watc

h?v=hPbJjXqT7X4&t=154s



UČENÍ

• Učení znamená získávání zkušeností, utváření a pozměňování 

jedince v průběhu jeho celého života.

• Učení je proces získávání a předávání zkušeností, návyků, 

dovedností, znalostí, hodnot apod.

• Naučené je opakem vrozeného. Učí se jak lidé, tak i zvířata.

• Učením se zabývá kromě psychologie celá řada věd: etologie, 

pedagogika, filozofie, sociologie apod.



FUNKCE UČENÍ

• Funkcí učení je adaptace na prostředí, v němž 

jedinec žije. Ve vztahu k němu může mít proměna 

daná učením adaptivní (přizpůsobivý) i 

maladaptivní (nepřizpůsobivý) charakter. 

• Lidské učení přizpůsobuje člověka společenských 

podmínkám a požadavkům.

• Adaptace může za určitých okolností prožívání a 

chování i zhoršovat. Člověk se může např. naučit 

reagovat ve stresu agresí.



VÝSLEDEK UČENÍ

• Výsledkem učení je zkušenost, která má charakter nějaké změny 

(např. postoje, chování atd.). 

• Člověk se učí různým způsobem, získává různé zkušenosti, které 

jsou ovlivněny mnoha vnějšími i vnitřními podněty.

• V učení se odráží závislost lidského chování na vnějších vlivech, 

která má charakter interakce mezi organismem daného jedince a 

těmito podněty.



PAMĚŤ

• Nezbytným předpokladem učení je 

paměť, bez zafixování zkušenosti by učení 

nebylo možné. 

• V paměti je uložen výsledek učení, ať už 

má jakoukoli formu a vede k jakémukoli 

efektu, pozitivnímu či negativnímu.



TYPY UČENÍ

Vtiskání (imprinting)

Habituace a Senzitizace

Učení typu pokus-omyl

Učení vhledem

Klasické podmiňování

Instrumentální (operantní) podmiňování.

Observační učení (učení nápodobou)



VTISKÁNÍ (IMPRINTING)

• Učení, které má určitý genetický základ a probíhá zejména v raných 
vývojových fázích - např. housata si krátce po narození zafixují obraz matky, 
kterou pak následují. 

• Výsledek vtiskání již nelze nijak modifikovat (měnit) - pokud se v 
experimentech naučila housata následovat třeba míč nebo člověka, na svoji 
matku pak již takto nereagovala.



HABITUACE (PŘIVYKÁNÍ) x 
SENZITIZACE

• Habituace neboli přivykání je útlum reakce na 
takové podněty, o kterých jedinec nabyl dojmu, že 
nejsou důležité a reagovat na ně je tím pádem 
zbytečné. 

• Příkladem je třeba Krokodýl Dundee, který se 
zpočátku v New Yorku lekal eskalátorů nebo aut, 
ale časem přivykl a tyto podněty přestal vnímat 
jako neznámé a nebezpečné.

• Senzitizace je opak habituace tzn. nárůst 
vnímavosti vůči určitým podnětům. Např. 
negativní zkušenost s do té doby ignorovaným 
podnětem (člověk omylem spolkne mouchu) 
vyvolá napříště mnohem silnější reakci (vyvine se 
fobie).



UČENÍ POKUS - OMYL

• Učení pokus – omyl probíhá na základě náhodných 

pokusů s tím, že se fixuje ten pokus, který vedl k 

úspěchu.

• Tento postup se často užívá při snaze o vyřešení 

hlavolamů, při bloudění po neznámém městě atp.

• https://www.youtube.com/watch?v=oLNoKpKdshk

https://www.youtube.com/watch?v=oLNoKpKdshk


UČENÍ VHLEDEM

• O učení vhledem se hovoří tehdy, když dojde ke spontánnímu a 
náhlému pochopení situace - na konci stojí pocit (a někdy i 
citoslovce) "AHA (takhle to tedy je)" - odtud také pojem "aha-
zážitek." 

• Podstatou je, že jedinec v určitém momentu řešení problému 
najednou celou situaci "uchopí" - vidí ji jako komplex a chápe její 
logiku. 

• Jako příklad se často uvádí experiment se šimpanzi, kteří měli 
daleko před klecí trs banánů a v kleci tyč; po nějaké chvíli opici 
"došlo", že si může banány pomocí tyče přitáhnout.



UČENÍ PODMIŇOVÁNÍM

• Podstatou podmiňování je vytváření spojení na základě časové shody 
nebo následnosti. Obecně lze rozlišovat dva druhy učení 
podmiňováním:

• Klasické podmiňování, kde dochází k učení na bázi spojení dvou 
podnětů, z nichž jeden získává tímto spojením nový význam. Např. 
určitý zvuk signalizuje telefonní hovor, obrázek určitého jídla navozuje 
libé pocity apod.

• Operantní (instrumentální) podmiňování, v němž jde o spojení určité 
reakce s jejími důsledky. V tomto případě jde o učení následkům 
vlastního reagování, spojení určitého způsobu chování s dosažením 
uspokojení či neuspokojení.



KLASICKÉ 
PODMIŇOVÁNÍ

• Klasické podmiňování popsal slavný Rus Ivan P. Pavlov na základě 
svých pokusů se psy.

• Psi neslintají pouze v reakci na jídlo (což je vrozené), ale už před 
podáním potravy, když zaslechli typické zvuky - otevírání dveří a 
kroky krmičů.

• https://www.youtube.com/watch?v=uyjyoo1GkJE



OPERANTNÍ (INSTRUMENTÁLNÍ) 
PODMIŇOVÁNÍ

• Proces, kdy se člověk nebo zvíře učí z následků svého chování.

• Chování organismu se skládá z prvků – operantů. Je-li některý operant zpevněn 
(např. odměnou) pravděpodobnost jeho opakování vzrůstá. 

• Př. Hladoví holubi byli v kleci s terčem. Pokud se holubovi podařilo náhodně 
klovnout do terče, dostal zrní. Po několika pokusech už při hladu holub kloval 
rovnou do terče.

• Základním rozdílem mezi operantním a klasickým podmiňováním je ten, že zatímco 
u klasického zpevňuje podnět, u operantního je zpevňujícím činitelem odezva.

• https://www.youtube.com/watch?v=ZM18QFGOtsQ – od 2.20 min.- 6.45 min.

https://www.youtube.com/watch?v=ZM18QFGOtsQ


OBSERVAČNÍ UČENÍ (UČENÍ NÁPODOBOU)

• Jedinec se může učit i tehdy, když se nachází jen v pozici 

pozorovatele nějaké akce 

• To je založeno na pozorování druhých (tzv. modelů) a uplatňuje se 

zde zástupné zpevňování: Zjednodušeně lze říci, že pokud je 

jedinec svědkem toho, že model je za své chování potrestán, 

pravděpodobně u sebe toto chování v budoucnu potlačí, a naopak 

fixuje způsoby jednání, které měly pro model pozitivní důsledek. 

• V této souvislosti se hodně diskutuje násilí v televizi a příbuzná 

problematika.



FORMY LIDSKÉHO UČENÍ

• Vědomosti – soustavy představ a pojmů.

• Senzorické a senzomotorické dovednosti – koordinace vnímání a 

pohybů např. ve sportu

• Intelektové dovednosti – při studiu jazyků a matematiky.

• Návyky, postoje, rozvíjení vlastností osobnosti – např. vytrvalost 

a svědomitost. 



OBSAH UČENÍ - VĚDOMOSTI, DOVEDNOSTI, NÁVYKY, 
ZVYKY

• VĚDOMOSTI- jsou soustavy informací (představ a pojmů), které si 

člověk osvojil.

• DOVEDNOSTI – jsou učením získané předpoklady pro vykonávání 

určité činnosti nebo její části.

• NÁVYKY – jsou učením získané předpoklady, které pobízí člověka v 

určité situaci k určitému chování.

• ZVYKY - vnitřní tendence člověka v určitém okamžiku vykonat 

danou činnost (např.: setkání se starším jedincem a pozdravím ho 

→ vnitřní tendence).



ČINITELÉ OVLIVŇUJÍCÍ 
UČENÍ

• Biologická stránka – věk, zdravotní stav, 

biologické potřeby, fyziologie CNS.

• Psychická stránka – úroveň psychických 

procesů, stavů a vlastností.

• Sociální stránka – prostředí rodiny, školy, 

zaměstnání.



CO SI ZAPAMATUJI Z VÝUKY



SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ

• Dyslexie je porucha schopnosti naučit 
se číst běžnými metodami a porozumět 
čtenému textu, přestože inteligence 
dítěte není snížená. Děti (a také 
dospělí) nejsou schopni číst dlouhé 
texty a pochopit jejich smysl, přestože 
znají písmena.

• Dysortografie se projevuje ztíženou 
schopností osvojit si pravopis daného 
jazyka, nepostihuje celou oblast 
gramatiky jazyka, ale týká se tzv. 
specifických dysortografických jevů, 
vynechávek, záměn tvarově podobných 
písmen.



SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ

• Dysgrafie znamená obtíže s celkovou úpravou písemného projevu, kdy dítě 

píše velice ztěžka, neobratně, má problém si zapamatovat tvar písmen a jeho 

písmo je velice nečitelné a neuspořádané.

• Dyskalkulie je specifická porucha počítání a práce s matematickými symboly, 

zvládání základních početních výkonů.

• Dysmúzie je porucha související s hudebními schopnostmi, vnímat a 

reprodukovat hudbu.

• Dyspinxie je porucha charakteristická nízkou úrovní kresby.

• Dyspraxie znamená špatnou obratnost, neschopnost vykonávat složité úkony, 

jak při běžných denních činnostech, tak při vyučování.



JAK SE UČIT NA ZKOUŠKY

https://www.youtube.com/watch?v=HSGmpfKU67I

https://www.youtube.com/watch?v=HSGmpfKU67I
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