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„Hra je jeden z nejefektivnějších způsobů, jak si 
zjednodušit život. Přesně to jsme dělali jako děti, 

ale v dospělosti jsme si hrát zapomněli.“

Albert Einstein
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Slovo úvodem 
„Mozkohrátky? Co to má být?“ ptá se možná někdo při pohledu na titul této 
knížky. Ale stejně by se možná ptal, kdyby nesla název Trénink kognitivních funk-
cí pro děti i dospělé. Cílem takového tréninku a tedy i posláním této publikace je 
efektivní využití paměťových strategií a zlepšení schopnosti učit se, a to nejen 
u dětí. Rady, které uvádíme, jsou totiž dobře využitelné i pro rodiče a zejména 
maminky na mateřské dovolené, jimž je věnována jedna z kapitol.

Celá publikace je koncipována tak, aby ukázala využitelnost paměťových technik 
od těch nejjednodušších k náročnějším. Zároveň nabízí testy k jejich procvičení 
podle různých stupňů obtížnosti, odpovídajících jednotlivým věkovým katego-
riím dětí v předškolním, mladším i starším školním věku. Důležitým předpokla-
dem k dosažení výsledného efektu kognitivního tréninku je spolupráce dítěte 
s dospělým. 

Kognitivní (poznávací) funkce je třeba rozvíjet a procvičovat už od dětství. Jsou 
to funkce mozku, které nám umožňují smysluplně vnímat okolní prostředí, svět 
kolem nás, ale zároveň i  naše vnitřní psychické stavy. Používáme je neustále, 
kdykoli komunikujeme, přemýšlíme nebo se učíme nové věci. Zahrnují funk-
ce vnímání, myšlení, řeč, gesta, mimiku, ale také pozornost, rychlost zpracování 
informací a schopnost učit se, ale především si pamatovat. K poznávacím funk-
cím se úzce vážou také exekutivní (výkonné) psychické funkce, které ovlivňují 
všechny aspekty chování, především schopnost a dovednost plánovat, rozhodo-
vat se a řešit problémy. 

Vzhledem k  tomu, že současné vědecké důkazy potvrzují, že duševní námaha 
skutečně mění mozek, měl by být smysluplný kognitivní trénink analogií tě-
locvičny. Přinášíme proto soubory cvičení zaměřených na paměť, pozornost, 
orien taci v prostoru i čase, na rychlost i usuzování, ale také úkoly a techniky, kte-
ré usnadní a urychlí zpracování informací. 

Zřejmě se hned nabízí i  další otázka: zda vůbec dobře fungující paměť potře-
bujeme, když žijeme v době počítačů, mobilů či digitálních záznamníků. Vždyť 
kolem nás neustále vznikají nová informační i komunikační média, která něco 
tak banálního zcela určitě nahradí. Jejich zvládnutí je výzvou pro malé dítě 
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a nezbytnou podmínkou pro jeho další uplatnění v životě. Informačně gramot-
ný člověk dnes musí umět rychle vyhledat potřebné informace, kriticky je vy-
hodnotit a efektivně využít k určitému rozhodnutí či k vyřešení daného úkolu. 
K tomu však vedle informačních technologií nezbytně potřebuje také vlastní pa-
měť a další poznávací funkce mozku, aby byl schopen zvládat nejen je, ale pře-
devším také jeden z  negativních vlivů současnosti, kterým je tzv. informační 
přetížení a  nadměrné využívání digitálních médií. To s  sebou nese především 
poruchy pozornosti, ale i nechuť učit se a pamatovat si nové věci. 

Nabídka publikací, které se věnují problematice rozvoje dětského mozku, je 
v české i překladové literatuře poměrně bohatá. V některých jsem hledala inspi-
raci, v jiných potvrzení svých praktických zkušeností. Všechny uvádím v sezna-
mu použité literatury. 

V největší míře jsem však v obsahu knížky využila vlastní znalosti i dlouhole-
té praktické zkušenosti s přípravou programů zaměřených na trénink i nápravu 
kognitivních funkcí pro různé cílové skupiny včetně maminek na mateřské do-
volené a  jejich dětí. Řadu poznatků jsem získala i při „táborových mozkohrát-
kách“ pro malé školáky.

Nejlepším „studijním materiálem“ pro mě vždy byla i moje vnoučata, s nimiž 
jsem si mohla proveditelnost jednotlivých testů ověřit v praxi, aniž by si toho 
děti všimly. Prostě si se mnou jen hrály. Tak si pojďte hrát i vy – se svými dětmi 
nebo vnoučaty…





Teoretický vhled 
jako nezbytná 
hrací plocha
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Ukládání informací do paměti
Úkolem lidské paměti, která je ústřední poznávací funkcí, je uchovat, znovu oži-
vit a vybavit si to, co jsme se naučili nebo co jsme zažili. Druhotně, ale velmi vý-
znamně ji ovlivňuje další poznávací funkce – pozornost. Čemu nevěnujeme po-
zornost, to se do paměťového procesu vůbec nedostane. 

Nejčastěji bývá paměť členěna do tří fází – senzorické, krátkodobé a dlouhodobé. 

Nelze však mluvit o jednom typu paměti, spíš se jedná o několik různých pamětí 
vedle sebe, které se vzájemně doplňují, přecházejí jedna do druhé a vyžadují při-
tom zapojení nejrůznějších oblastí mozku. 

Poté, co naše smysly zachytí nový vjem, se informace o něm uloží na několik 
sekund v oblastech mozku odpovídajících jednotlivým smyslům. Této fázi říká-
me senzorická (okamžitá) paměť. Je nejpomíjivější, ale nejdůležitější fází pamě-
ťového procesu. Přestože 80–90  % informací přijímáme zrakem, nelze podce-
ňovat ani ostatní smysly (sluch, čich, chuť, hmat). Čím více smyslů v  procesu 
zapamatování zapojujeme, tím lépe se nám podaří informace zakódovat. Ty, kte-
ré upoutají pozornost nebo vyvolají náš zájem, jsou přeneseny k  bezprostřed-
nímu využití do krátkodobé (pracovní) paměti. V ní zůstanou v pohotovostní 
podobě po dobu vykonání určitého úkolu. Její kapacita je omezená, vejde se do 
ní 5–9 různých prvků (slov, obrázků, čísel). Doba jejich uchování v paměti závisí 
na druhu a dalším zpracování. K přenosu informací do dlouhodobé paměti do-
chází pouze tehdy, byla-li jim věnována záměrná pozornost a byly-li dostatečně 
opakovány. Dlouhodobé zapamatování informace závisí na řadě faktorů a okol-
ností ve fázi kódování, ukládání a vštípení (impregnace). 

Dlouhodobá paměť umožňuje vybavit si nebo znovu poznat informace, kte-
ré jsme si zapamatovali před několika minutami, hodinami nebo lety. Tato třetí 
fáze paměti obsahuje epizodickou paměť, která zaznamenává jednotlivé epizody 
našeho života, jejichž řetězení vytváří náš životopis, sémantickou paměť, v níž 
máme uloženou naši zásobu faktů a  poznatků o  světě, i  procedurální paměť, 
která uchovává informace potřebné k vykonávání zautomatizovaných pohybů. 
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Zapomínání
Zapomínání můžeme charakterizovat jako neschopnost vybavit si, rozpoznat 
nebo reprodukovat to, co jsme se dříve naučili či prožili. V  toku času ho vní-
máme jako velký problém. Přáli bychom si pamatovat vše, co jsme se kdy uči-
li, viděli nebo četli, avšak paměť považovaná za normální vymaže 90 až 95  % 
informací, které jsme v průběhu každého dne zaznamenali. Díky této selektiv-
ní (výběrové) schopnosti naší paměti nedochází k zahlcení její kapacity. Tento 
mechanismus nefunguje u všech lidí stejně. V rozumné míře, tak jak se to děje 
běžně u zdravého člověka, je aktivní zapomínání důležitou a nezbytnou součástí 
normálního fungování paměti.

Některé emočně silné zážitky a vzpomínky na životně důležité události nezapo-
mínáme. Emočně neutrální informace postupem času oslabují, nejsou tak zřetel-
né a detailní. Normální paměť nezaznamenává detailně každý okamžik našeho 
života. Funguje spíš jako systém zachycující význam informací a našich zkuše-
ností, než jako systém uchovávající podrobnosti. 

Obvykle se nám informace nevybaví proto, že se do paměti vůbec neuložila. Ne-
věnovali jsme jí pozornost, vnímali jsme ji jen zčásti nebo jsme ji dostatečně 
neopakovali. Stane se, že nám ze souvislostí vypadnou podstatná fakta, nebo 
si dokonce zapomeneme určité informace zapamatovat. Nejčastějšími příčinami 
zapomínání je vedle nepozornosti a stresu především interference, tj. překrývá-
ní starších informací novými nebo postupné vyhasínání paměťové stopy v toku 
času, zpravidla tehdy, pokud jsme se k nim opakovaně nevraceli.
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Mozek a informace; úloha 
hemisfér; klíčové období 

příležitostí 
Mozek představuje dokonalý systém, který má specifi cké elektrické i biochemic-
ké vlastnosti. Jeho hmotnost se pohybuje okolo 1,5 kg, z 60–70 % je tvořen vo-
dou. Ke své činnosti spotřebuje 20 % kyslíku a 25 % veškeré energie, které jsou 
tělu dodávány. Dělí se na tři navzájem propojené části: velký mozek, mozeček 
a  mozkový kmen. Ty se od sebe liší tvarem, strukturou, velikostí, barvou, ale 
především funkcí. Velký mozek se dělí na levou a pravou hemisféru, z nichž kaž-
dá se skládá ze čtyř laloků. Činnost obou těchto polokoulí se při poznávacích 
a myšlenkových procesech výrazně liší. U každého člověka je jedna více a druhá 
méně dominantní.

Levá hemisféra je považována za racionální, logickou, přímočarou a analytic-
kou. Řídí řečové funkce, zpracovává zvukové asociace a orientuje nás v čase. Pra-
cuje s detaily a fakty a je odpovědná za plnění přesných pokynů. Ovládá pohyb 
končetin na pravé polovině těla. Zodpovídá také za analýzu a vyhodnocení my-
šlenek, nápadů a řešení vzniklých v pravé hemisféře. Ta je spojována s našimi 
emocemi a tvořivým myšlením. Její úlohou je zrakové vnímání, intuice a kom-
plexní vnímání. Vnímá a  zpracovává mimo jiné obrazy, barvy a  tvary. Je také 
centrem představivosti, která hraje hlavní roli v  tvořivých procesech. Rodí se 
v ní např. umělecké a hudební nápady a myšlenky. Ovládá pohyb našich konče-
tin na levé polovině těla. 

Období příležitostí
Chceme-li se dobrat odpovědí, co se děje v našem mozku, když myslíme, učíme 
se a zapomínáme, skládáme zkoušky nebo máme náhle dobrý nápad, musíme se 
vrátit na začátek života, k mozku kojence. Struktura mozku je dána geneticky, ale 
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na jejím dotváření se významně podílí raná zkušenost. Kvalita, množství a pra-
videlnost podnětů ovlivňují počet synaptických spojení v mozku a jejich funkci. 
Ty se tvoří s tím, jak dítě získává zkušenosti a poznatky z okolního světa. 

Vývoj mozku od narození do dospělosti neprobíhá lineárně, určitá vývojová ob-
dobí jsou pro rozvoj specifi ckých dovedností zvlášť vhodná – okna vývojových 
příležitostí.1 Během nich je výkonnost mozku v určitých oblastech učení vyšší. 
Například k osvojování dalšího jazyka jsou děti nejvnímavější od narození do 
deseti let. V nejranějším období do pěti let je optimální čas na to, aby zvládly oba 
bez přízvuku, nicméně i zde se řada odborníků liší v názoru. 

Děti mají pro učení biologické předpoklady. Mozek tříletého dítěte je více než 
dvakrát aktivnější než mozek dospělého člověka. Dětem bývá naměřena také 
nejvyšší míra kreativity. Způsob života, výuky i pozdější specializace v dospělos-
ti tvořivý potenciál ubírá. Proto jsou roky od narození do puberty rozhodujícím 
obdobím pro učení. 

Potvrzuje to Darwinovu teorii, že nejdůležitější období, v němž se člověk nejvíc 
naučí, jsou první tři roky. 

Mnohé z toho, co víme o mozku, potvrzuje prostý rozum a instinkt velké většiny 
rodičů a učitelů. Čím lépe pochopíme význam toho, co je již známo, tím silněj-
ší bude naše motivace poskytnout dětem doma i ve škole prostředí vhodné pro 
učení. Není to přepych, ale nezbytnost. Už před narozením se v mozku utvářejí 
senzorická centra a spoje, které nám později umožňují mluvit a racionálně pře-
mýšlet. Je prospěšné vědět, že je třeba s dítětem mluvit i zpívat, že si dítě potře-
buje hrát a zkoumat, jak životně důležité jsou smyslové vjemy a prožitky a  jak 
nezbytné pro zdárný vývoj dítěte je rozvíjení jeho paměti a představivosti. Na 
tom pak bude stavět a  rozvíjet své schopnosti v  průběhu celého života. Právě 
z těchto důvodů nazývám tuto etapu obdobím příležitostí.

1 Schiller, Pam. Hry pro rozvoj dětského mozku. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0825-9
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Kdy začít s rozvíjením 
paměťových schopností u dětí

Objem dětského mozku se od narození do konce puberty zvětší čtyřnásobně. 
Růst objemu mozku souvisí s dovednostmi, které se u dětí objevují postupně.2

Současné výzkumy dokazují, že malé děti chápou a zvládnou podstatně víc, než 
si umíme představit. Některé zvukové informace si přinášejí na svět dokonce 
z posledních týdnů prenatálního stadia.

V prvním roce života jejich mozek udělá největší vývojový skok. Hned po na-
rození rozlišují zvuk hlasu maminky od hlasů jiných žen. Od druhého měsíce 
rozpoznávají obličeje a od třetího měsíce v nich rozlišují už i emoce (vnímavější 
jsou holčičky). Umějí také na krátký čas uchovat v paměti základní obraz před-
mětu a rozlišují nové podněty. Překvapivě již čtyřměsíční děti mají jednu z nej-
důležitějších duševních schopností: dokážou v průběhu vnímání seskupovat jevy 
kolem sebe do kategorií. (Koukolík, 2018) Již v tomto období jsou „intuitivními 
psychology, ekonomy či logiky“. Známé situace u nich vyvolávají kladné citové 
prožitky, neznámé naopak strach či odmítání. Velmi vnímavé jsou také na dote-
ky, jejichž význam umějí rozlišovat již od šestého měsíce. Rozvíjí se jejich schop-
nost empatie, začínají předvídat následky své činnosti a záměrně opakují to, co je 
zaujalo či upoutalo pozornost okolí. Mají rovněž vyvinutý systém pro zvládnutí 
jazyka. V sedmi měsících žvatlají a na konci prvního roku už říkají první slova.

Ve druhém roce života už dítě poznává a chápe velké množství jevů a souvis-
lostí. V  15–18 měsících dovede využít nabyté dovednosti k  plnění složitějších 
úkolů, např. sestavení skládanky. Sleduje pohádky, pamatuje si známé postavy 
a reaguje na ně, pamatuje si, kam dalo předmět, o který má zájem (např. hračku). 
Vnímá barvy, ale zatím je neumí pojmenovat ani roztřídit. 

Po druhém roce se rychle vyvíjejí poznávací funkce, např. paměť, pozornost 
a řeč. Dítě se dokáže soustředit na něco, co upoutalo jeho pozornost. Pozoruje 

2 Koukolík, František. O lidech a životě. Praha: Galén, 2018. ISBN 978-80-7492-368-5



19Kdy začít s rozvíjením paměťových schopností u dětí

dospělé, napodobuje je, a učí se tak novým dovednostem. Je zvídavé a stále lépe 
rozumí vysvětlování. Dokáže si zapamatovat a pak vyprávět to, co prožilo. Už 
i dvouleté dítě zaznamená některé události, na něž si vzpomene po roce (to je ta 
teta, co mu přivezla medvídka). Ještě to však nebývají vzpomínky, které by si do-
kázalo uchovat do dospělosti.

Po třetím roce už dítě umí porovnat předměty podle velikosti, rozlišuje barvy, 
tvary i obrazce a  jejich polohu, včetně zrcadlového zobrazení apod. Složí sklá-
danku z kostek, puzzle a jeho fantazii a obrazovou představivost pomohou roz-
víjet např. tangramy. Vymýšlí si jednoduché historky nebo na základě obrázků 
zvládne vyprávět příběh podle své fantazie. Dokáže si vybavit, co dělalo včera, 
umí předvídat důsledek svých činů (např. převržený hrneček). Rozeznává a lo-
kalizuje zvuky, zvládá rytmizaci řeči a  dokáže si zapamatovat básničky i  texty 
a melodie písniček (fonetické asociace). Přestože ve větší míře využívá stále se 
zlepšující krátkodobou paměť, začíná se rozvíjet i  jeho dlouhodobá paměť. Za 
pomoci dospělého ukládá do dlouhodobé paměti nové informace (jména, před-
měty, zvířata). Umí si spojit slova, obrázky či zvuky s určitým místem (lokalizo-
vání), zvládá kategorizaci i strategii prvního písmene. I další jednoduché pamě-
ťové techniky si dokáže dobře osvojit formou hry. Výrazně se zlepšuje schopnost 
vybavit si dříve naučenou informaci. Z tohoto období si také zpravidla do do-
spělosti uchovává emočně silný zážitek jako první vzpomínku z dětství. Podle 
některých neurovědců je tato doba individuální a může se pohybovat mezi dru-
hým a pátým rokem.

Intenzivně se paměťové funkce rozvíjejí mezi 6. až 12. rokem života, tedy v mlad-
ším školním věku. To se projevuje zejména ve třech oblastech: ve zvýšení kapa-
city paměti a  rychlosti zpracování informací, v  osvojení paměťových strategií, 
jejich účinnějším využití i v povědomí o metapaměti (znalost možností a fungo-
vání vlastní paměti). 

Ve značné míře se uplatňují představivost a asociativní myšlení a stále ještě pře-
važuje zapojení pravé poloviny mozku, zodpovědné za kreativitu, emoce, fan-
tazii, a hmatové vjemy. To se s přibývajícím věkem i vlivem výuky mění ve pro-
spěch „logické, rozumové i  výřečné“ levé hemisféry. Paměť malých školáků 
zatím funguje mechanicky, teprve v dalších letech (9–11 let) dovedou lépe rozli-
šovat podstatné informace. Významu postupně nabývá vědomé opakování, které 
se začíná uplatňovat ve větší míře mezi 6. a 7. rokem. Vedle již zmíněné kategori-
zace dítě umí už mezi 7. a 8. rokem využívat i vylučování, při němž musí ve větší 
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míře uplatnit i  logiku, ale také asociační řetězce (slova, obrazy, čísla). Mezi 9. 
a 10. rokem už zvládne i hierarchicky uspořádat větší množství informací (zvířa-
ta, stromy, hudební nástroje) a také si umí vybavit informaci na základě dalších 
spojitostí. 

Děti v období staršího školního věku (12–15 let) si už umějí vytvářet určitý sys-
tém, který jim pomůže i při zapamatování učiva. Dokážou využívat i náročnější 
paměťové strategie či elaborace. To znamená, že hledají způsob uspořádání lát-
ky, který by jim zapamatování usnadnil. Jsou schopny si vytvářet různé mnemo-
technické pomůcky a jejich přístup k učení i vybavování je systematičtější.3 

Zvládnou i staletími ověřené asociativně-obrazové techniky zapamatování (tech-
niku Loci, techniku symbolů), které byly vytvořeny mimo jiné k zapamatování 
obsahu knih či v rétorice. Stejně dobře však i dnes přispějí k zapamatování dů-
ležitých faktů v přesném pořadí, k zapamatování obsahu učební látky i k jejímu 
přednesu „při zkoušení“ bez zbytečného stresu. Starší školáci se také umějí řídit 
vlastním typem smyslového vnímání.

Na vrcholu paměťových schopností se člověk nachází zhruba v 18 až 20 letech, 
kdy dospívá a dozrává i mozek a všechny jeho funkce. V této době je mozek stá-
le ještě pravidelně zatěžován díky učení. V pozdější době už není nucen se tak 
rovnoměrně namáhat, díky specializaci v zaměstnání jsou funkce paměti posi-
lovány často jednostranně a ve velké míře je využívána levá hemisféra. Nastá-
vá tím oslabení paměťových funkcí. To se neprojevuje tak, že bychom od 25 let 
úplně zapomínali, ale postupně nahrazujeme úbytek paměťových schopností tzv. 
externí pamětí. Začínáme si také záměrně vytvářet stereotypy určitých činností 
a využíváme „technologické berličky“. 

3 Vágnerová, Marie. Kognitivní a sociální psychologie žáka základní školy. Praha: Karolinum, 
2001, s. 80–90. ISBN 80-246-0181-8
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Maminky na mateřské dovolené 
jako „ohrožená“ cílová skupina

Mateřská dovolená je období, které s sebou nese vedle přechodných změn v po-
znávací oblasti (krátkodobá paměť, pozornost, rychlost zpracování vjemů) sou-
visejících s hormonálními změnami v době těhotenství4 (podobné jako změny 
způsobené pohlavními hormony u žen v období menopauzy)5 především nedo-
statek času, příležitostí k sebevzdělávání a každodenní stereotyp. Současné prů-
zkumy ukazují, že právě u žen z této kategorie je už v mladém věku pozorovatel-
ný úbytek dříve získaných schopností v oblasti čtenářské, numerické i počítačové 
gramotnosti. Po skončení mateřské dovolené, která je pro řadu maminek navíc 
obdobím určité sociální izolace, je však čekají nejen povinnosti v  rodině, ale 
i v zaměstnání, kde musejí zvládnout vývoj v oboru i nové informační a pracov-
ní technologie. To obnáší další soustavné vzdělávání, které se bez kognitivní fl e-
xibility neobejde. 

Většina maminek na mateřské dovolené proto sama cítí potřebu kognitivního 
tréninku, který by je naučil lépe se koncentrovat, či naopak rozdělit pozornost 
a  efektivně zvládat přísun nových informací. Zároveň je však zajímá to, co by 
pomohlo v rozvoji paměťových a dalších poznávacích funkcí jejich dětem. Proto 
je přínos kognitivního tréninku právě pro tuto cílovou skupinu největší. Zatím-
co pro maminky má vedle socializačního efektu význam aktivizace i prevence, 
kdy si zároveň budují kognitivní rezervu na další část života, pro jejich děti je 
to již zmiňované období příležitostí. Spolu s maminkou se mohou učit rozvíjet 
smyslové vnímání, obrazotvornost i asociativní myšlení, a pěstovat si tak návyk 
efektivní práce s pamětí i pozorností. 

4 Studii provedli odborníci z univerzit v Bradfordu a Leedsu, kde pomocí počítačových 
programů testovali prostorové vnímání a paměť u dvou skupin žen. Z výsledků lze potvrdit, 
že těhotné ženy byly v daných zkouškách prostorové paměti o patnáct procent horší. Podobné 
výsledky pak byly zjištěny i během tří měsíců po porodu.
5 Schreiber, Vratislav. Hormony a lidská mysl. TRITON, 2004. ISBN 80-254-433-0
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Paměť a učení
Paměť a učení nejsou totožné pojmy, i když spolu úzce souvisejí. Učení je způ-
sob, jakým získáváme nové informace o světě, zatímco paměť je způsob, jakým 
je krátkodobě nebo dlouhodobě uchováváme. Do paměti se bez učení informace 
zpravidla neuloží. Dá se tedy říci, že vědomá paměť neexistuje bez učení. Avšak 
učení bez paměti je možné, protože se můžeme něco naučit a okamžitě to zase 
zapomenout.

Úspěch v učení u dítěte už od staršího školního věku není dán pouze schopností 
zapamatovat si a umět dát do souvislostí, ale také tím, jak je schopno uplatnit to, 
jaký typ smyslového vnímání mu v příjmu informací vyhovuje nejlépe. Typem 
smyslového vnímání se navzájem lišíme od útlého věku. Přestože 80–90 % infor-
mací přijímáme zrakem, nelze podceňovat ani ostatní smysly. Každá informace 
či vzpomínka má v naší mysli jedinečný obraz, melodii, vůni nebo vyvolá z pa-
měti pocit z doteku. Čím více smyslů do procesu zapamatování zapojíme, tím 
důkladněji se učební látka ukládá do paměti, lépe jí porozumíme a následně si ji 
i vybavíme. Obecně platí, že viděné a slyšené se pamatuje lépe. Ke snazšímu uče-
ní a zapamatování vjemů přispívá zjištění, jaký typ smyslového vnímání dítěti 
lépe vyhovuje. 

• Vizuální typ 

Dává přednost příjmu informací zrakem. Lépe si pamatuje písemné poznámky 
(to bylo na stránce vpravo dole, později i vizuální podobu slova) a opírá se co 
nejvíce o viděnou podobu či o vizuální představy. Tomuto typu vyhovují lépe 
techniky a způsoby zapamatování, které využívají přirozený způsob vizuálního 
myšlení (barevné obrázky, zvýraznění textu, grafy, myšlenkové mapy). 

Při jazykové výuce by tedy měl využívat tištěné a obrazové materiály s barev-
ným a přehledným členěním, ale i interaktivní počítačové programy obsahující 
vizuální stimuly.

• Auditivní typ 

Dává přednost výkladu učební látky, pomáhá si čtením nahlas, využívá pomůc-
ky přístupné v akustické podobě (např. přehrávání z diktafonu). Nejlépe se učí 
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v kontaktu s mluveným slovem, dobře si pamatuje básně, melodie a slova písni-
ček. To, co si potřebuje zapamatovat (včetně vizuálního materiálu), nahlas nebo 
alespoň v duchu vyslovuje. Vlastní slovní formulace umožňuje vypustit vše nad-
bytečné a vede k intenzivnímu přemýšlení. Čtení nahlas vede také k daleko lepší 
koncentraci pozornosti a omezuje vnější rušivé vlivy. 

Při jazykové výuce tomuto typu lépe vyhovují konverzační cvičení a poslech au-
diomateriálů. Při učení potřebuje ticho a klid, hlasité zvuky ho snadno vyruší! 

• Kinestetický typ

Kinestetický (akusticko-motorický či haptický) typ si osvojuje látku zároveň 
s použitím pohybových či rytmických prvků. Do učení zapojuje pohyb, neustá-
le si s něčím hraje, při vyprávění intenzivně gestikuluje. Učení je pro něj aktivní 
proces, nestačí se jen dívat nebo naslouchat.

Při jazykové výuce mu vyhovuje hraní her zahrnujících pohyb, rytmizace i uče-
ní podbarvené hudbou.

Uvedené typy vnímání se jen zřídka vyskytují v čisté podobě. Obecně platí, že 
čím více smyslů do procesu učení zapojíme, tím lépe získané informace v paměti 
uchováme. Potřebujeme-li si informace rychle zapamatovat, je výhodné využít 
naše přirozené založení. Pro trvalé uchování v paměti se musíme snažit rozvi-
nout činnost všech smyslů. Vnímání více smysly lze cvičením podstatně zlepšit.

Chlapci a děvčata: rozdílný styl učení
V  raném věku se odlišnosti mezi chlapci a  dívkami projevují hlavně v  těles-
ném a pohybovém vývoji. Děvčata bývají pohybově zdatnější, koordinovanější 
a snadněji si osvojují rytmické pohyby.6

V oblasti rozvoje poznávacích funkcí jsou v předškolním věku patrné především 
rozdíly v aktivní slovní zásobě. Je u dívek bohatší a dříve také začínají používat 
věty. Jsou komunikativnější a mají vrozenou vyšší schopnost empatie. V men-
ší míře se u nich vyskytují poruchy řeči a ve školním věku také poruchy čtení. 

6 Tóthová – Šimčáková, Maria a kol. Testujeme a rozvíjíme svoje dítě. Praha: Fortuna Libri, 
2017, s. 120–121. ISBN 978-80-7546-129-2
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U chlapců je proto vhodné věnovat pozornost řeči, slovní zásobě i komunikaci 
a posilovat ji společným čtením, hraním rolí či slovními hrami. Určité rozdíly lze 
vidět i v matematických schopnostech. Chlapci volí odlišné strategie při řešení 
prostorových úloh a k jejich vyřešení potřebují méně času. Z tohoto důvodu je 
vhodné u děvčat rozvíjet prostorovou orientaci, logiku i tvořivost.

Největší odlišnosti mezi chlapci a dívkami v této oblasti lze pozorovat na začát-
ku školní docházky, potom se postupně vyrovnávají. Přesto si některé rozdíly ve 
stavbě mozku a zejména v kognitivním stylu při příjmu a zpracování informací 
nesou muži a ženy i v dospělosti.

Mentální faktory ovlivňující 
paměť a učení

Prvotní příčinou zapomínání bývá nedostatek zájmu či pozornosti. Snaha zapa-
matovat si nebo vybavit určitou informaci závisí především na motivaci. Mentál-
ní faktory těží z přirozené činnosti mozku a naší vrozené schopnosti učit se a po-
znávat bez zbytečného „bifl ování“. Ukážeme si, jak pomyslný osmiúhelník, jehož 
vrcholy tvoří motivace, koncentrace, logika, lokalizování, vizualizace, asocia-
ce, transformace a emoce, kladně ovlivňují proces ukládání informací do pamě-
ti i  jejich snazší vybavování. Mohou jimi být odborné výrazy, slovíčka z cizích 
jazyků, jména i zeměpisné pojmy nebo důležité, těžko zapamatovatelné údaje.

Motivace je energetizující faktor, který usměrňuje naši snahu o dosažení urči-
tého cíle. Výrazně ovlivňuje také množství i kvalitu zapamatovaných informací: 
chci vědět, znát, chci dostat lepší známku, chci se naučit dobře cizí jazyk, vyrov-
nat se ostatním. 

Koncentrace (soustředění) je nejdůležitějším faktorem v procesu zapamatování. 
Je to stav aktivace mozku, při němž plníme úkoly přesněji a  rychleji. Pracuje-
me-li na nějaké věci či úloze opravdu soustředěně, jde nám vše lépe od ruky, ať 
už vykonáváme duševní, nebo manuální práci.


