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PREDSLOV 
 

 Venujú najlepší študenti najviac svojho času učeniu sa? Majú najlepší študenti na učenie 
sa talent? Alebo tí najlepší študenti vedia, ako sa učiť efektívne, ako čo najlepšie využívať svoj 
mozog a pamäť? I k učeniu sa je dobré mať návod, teoretické zázemie a praktickú prípravu. 
Názov knižky „Ako sa učiť a nezabúdať“ vás má zaujať a prilákať dozvedieť sa, akým spôsobom 
je možné pomocou jednoduchých rád a metód dospieť k ľahšiemu a kvalitnejšiemu učeniu sa.  
Okrem teoretického základu v nej nájdete, ako pristupovať k učeniu sa tak, aby ste študovali 
efektívne, aby ste sa naučili viac, učivo pochopili a pritom študovaním nestrácali príliš veľa 
času. Naučíte sa používať svoj mozog, objavíte svoju kreativitu, predstavivosť, zmysel pre 
humor a silu sústredenia. Dozviete sa, ako sa máte učiť na vysokej škole, jednotlivé techniky, 
ktoré celé učenie sa zrýchlia a zefektívnia. Osvojenie si týchto metód vám môže trvať nejaký 
čas, ten sa vám však mnohonásobne vráti vo forme ušetreného času, ktorý by ste inak museli 
tráviť učením sa. Učiť sa veľa a usilovne, nie je to isté ako učiť sa efektívne. Cieľom efektívneho 
učenia sa je učiť sa menej, ale pritom sa naučiť viac.  

 Táto učebnica vám odhalí princípy efektívneho učenia sa, ktoré sú vedecky overené, naučí 
vás, ako vstrebať množstvo informácií, pochopiť a pamätať si zložité súvislosti, ako 
si vedomosti uchovať, ako sa koncentrovať, ako neplytvať časom, ale aj ako sa nestresovať 
pred testom, či skúškou a mnoho iných praktických rád. Každý z nás je iný, preto je rozumné 
si rady vyskúšať sami na sebe a zistiť, čo platí práve pre vás. Samotná knižka vaše návyky pri 
učení sa zmeniť nedokáže, nájsť vhodný prístup k učeniu sa si musíte vy sami a bude to 
vyžadovať veľa trpezlivosti. Ale výsledok sa oplatí. Osvojením si jednoduchých princípov 
mozgovo-kompatibilného učenia sa budete schopní učiť sa efektívne, teda tak, aby ste sa v čo 
najkratšom čase naučili čo najviac s maximálnou retenciou a minimálnym zabúdaním. 
Dozviete sa, ako funguje pamäť a čo je pre mozog prirodzené. 

 Kniha môže slúžiť aj ako teoretický podklad, ale hlavne ako praktická pomôcka 
na zvládnutie vysokoškolského štúdia. Naším cieľom bolo vytvoriť vyvážený materiál určený 
najmä pre študentov prvých ročníkov vysokých škôl, ktorým pomôže preklenúť niekedy ťažký 
prechod zo stredoškolského na vysokoškolský systém štúdia. Učebnica môže byť zaujímavým 
a užitočným zdrojom aj pre poslucháčov vyšších ročníkov, ako aj pre všetkých s potrebou 
celoživotného vzdelávania.                                                                                                                                                                                                                                                      

            Autori 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Poznámka: v knihe kvôli zjednodušeniu a lepšiemu pochopeniu uvádzame, že to, čo sa 
vo vás učí alebo čím sa učíte, je váš mozog. Pripúšťame možnosť, že mozog môže mať k učeniu 
sa rôzne postoje, že sa mu chce alebo nechce učiť sa alebo, že si niečo môže myslieť.  
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1. JAN AMOS KOMENSKÝ  
 
 Jan Amos Komenský (Iohannes Amos Comenius, 1592 – 1670) je významná osobnosť 
v oblasti pedagogiky, výchovy, filozofie. Je tvorca novej pedagogiky, spisovateľ, teológ, 
polyhistor a je známy svojimi výrokmi: Opakovanie je matkou vzdelanosti a Škola hrou. Tento 
velikán predbehol dobu svojim myslením. Jeho historicky významné názory nesú nadčasový 
prístup k vzdelávaniu. Mnohé súčasné princípy mozgovo-kompatibilného učenia stotožňujú 
s jeho učením (tie najvýznamnejšie sú vyznačené modrým).  

 Základné pedagogické nevyhnutnosti Komenského (nazval ich potrebami): 
• potreba spoznávania sveta, vedy, techniky a remesiel, 
• potreba spoznávať seba samého, 
• potreba spoznávať Boha a Božie zásady, 
• potreba názornosti – priama skúsenosť umožní lepšie zapamätanie učiva, 
• potreba systematickosti a sústavnosti – učivo by na seba malo nadväzovať v rámci 

jedného predmetu, ale aj k ostatným predmetom, 
• potreba aktívnosti – uplatňovanie získaných poznatkov v praxi, 
• potreba trvalosti – sústavné opakovanie učiva, 
• potreba primeranosti – učiteľ musí prihliadať na vekové a individuálne schopnosti detí. 

  Komenský odmietal telesné tresty za nevedomosť učebnej látky, ale pripúšťal ich 
za porušenie disciplíny, ktorá bola na prvom mieste. K udržaniu pozornosti študentov má 
prispieť pestrejšia výučba a zaujímavý prístup k výkladu učiva.  

  Vysoko oceňoval význam výchovy dieťaťa, učiteľ mal deti priviesť: 
•    k vzdelaniu vo vedách, umení, remeslách, a tým sa naučiť poznať seba a okolitý svet, 
•    mravnou výchovou k sebadisciplíne a k ovládnutiu sa, 
•    náboženskou výchovou k povzneseniu sa k Bohu. 

  Komenský kázal revolučné zmeny aj v organizácii školy. Definoval pojem školský týždeň, 
školský rok, školské prázdniny. Výchove dieťaťa do šiestich rokov sa musia venovať rodičia, 
ktorí majú byť vhodným príkladom pre svoje deti. V obecnej škole sa deti od 6 do 12 rokov 
učia čítať, písať, počítať, náboženstvo, spev, ručné práce a reálie (o prírode a spoločnosti). 
Do 12 rokov je škola spoločná pre chlapcov a dievčatá. Vyučovanie prebieha dve hodiny 
doobeda a dve poobede. Mládež od 12 do 18 rokov navštevuje gymnasium, latinskú školu, 
ktorá doplní vzdelanie o sedem slobodných učení (gramatika, rétorika, dialektika, aritmetika, 
geometria, astronómia a muzika), o prírodné vedy – zemepis, dejepis, matematiku a jazyky. 
Od 18 do 24 rokov mladí ľudia študujú na academii, vysokej škole, kde sa učí katechizmus, 
právo a medicína. Po ukončení vzdelávania by mal človek cestovať po vlasti či cudzine, takéto 
učenie sa nazval apodemia. Komenský zdôrazňoval, že vzdelávanie človeka nikdy nekončí a že 
je potrebné sa vzdelávať po celý život.  

 Myšlienky Jana Amosa Komenského: 
• školy sa majú zmeniť na dielne múdrosti a ľudskosti,  
• metódy učenia sa memorovaním sú zastaralé, 
• do škôl by žiaci aj učitelia mali chodiť radi, 
• škola má byť prístupná všetkým (chudobným aj ženám) a zdarma, 
• navrhol znížiť počet žiakov v triedach (bolo ich 80 až 100), 



 
 

8 

• navrhol rozdeliť predmety na výchovné a vzdelávacie, 
• žiak má získať veľa poznatkov z rôznych odborov, 
• zdôrazňoval nutnosť rozvíjať zmyslové schopnosti, 
• učiť sa má názorne, od jednoduchého k zložitejšiemu,  
• navrhol používať obrázky pre názornosť,  
• trval na vyučovaní v rodnom jazyku, 
• študent má ovládať univerzálne jazyky – latinčinu a nemčinu, 
• poukázal na dôležitosť predškolskej výchovy,  
• vzdelanie je bránou poznania a poznanie má byť prostriedkom k náprave sveta, 
• celková náprava sveta musí vychádzať z nápravy jednotlivca, 
• zlepšenie ľudstva nastáva výchovou od najnižšieho veku, 
• výchovnou činnosťou sa dá čeliť nevedomosti a z nej prameniacemu zlu, 
• kládol dôraz na jednotlivca ako slobodné indivíduum, 
• prostriedkom k poznaniu sveta je pedagogika a didaktika,  
• základná didaktická požiadavka je prirodzenosť v súlade s duševným vývinom detí, 
• základom vzdelanosti je výučba náboženstva, prameňom múdrosti je Biblia, 
• Boh je láska; a nie: toto smieš a toto nesmieš. 
 

Komenský veril v úctu k človeku, v jeho dobrú a vychovateľnú povahu, v rozum a filozofiu. 
Jeho filozofiou bola pansofia – vševeda, ucelený systém poznania, harmónia ovládajúca 
kozmos. 

 Komenský opísal všetky svoje pedagogicko-didaktické názory a vyučovacie metódy 
vo svojom najvýznamnejšom diele Didactica magna (didactica – umenie vyučovať). Napísal ju 
česky, vyšla latinsky a stanovuje princípy vyučovania: 

• učiť sa musí od mlada, 
• školská dochádzka má byť povinná a zadarmo, 
• každý musí dosiahnuť určitý stupeň vzdelania, 
• učivo musí byť primerané veku študenta, 
• všetko naučené sa má prevádzať do praxe, 
• vyučovať sa má od jednoduchšieho k zložitejšiemu, 
• nevyhnutnosť ustavičného opakovania, 
• žiak má byť súčasne učiteľom, 
• vyučovanie má byť názorné a zábavné. 

 Tieto zásady boli v tej dobe až revolučné. Právom si zaslúži byť učiteľom národov. 
Komenský je prevratnou osobnosťou pedagogiky. Ani v súčasnosti sa na neho nezabudlo. 
Komeniológia je súčasný vedný odbor zaoberajúci sa systematickým výskumom prínosu Jana 
Amosa Komenského do svetovej kultúry, vedeckým skúmaním jeho života, činnosti, diela 
a pôsobenia. Komenský všetky svoje projekty prakticky odskúšal, podľa mnohých jeho 
princípov sa vyučuje dodnes. Niekedy sa zdá, že pedagogika už nič také prevratné ako 
Komenský neobjavila. 

 Keby Komenský žil, určite by si všimol paradox vysokých škôl: najváženejšie osobnosti 
vo vzdelávaní (profesori, docenti) získali akademické tituly za vedeckú činnosť a zvyčajne 
nemajú pedagogické vzdelanie. Každý absolvent lekárskej fakulty musí písať diplomovú prácu, 
pričom iba zlomok z nich sa bude venovať vede alebo výskumu vo svojej kariére. 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Didactica_magna
https://sk.wikipedia.org/wiki/Jan_Amos_Komensk%C3%BD
https://sk.wikipedia.org/wiki/Jan_Amos_Komensk%C3%BD
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 Citáty Jana Amosa Komenského: 
• Ak sa človek má stať človekom, musí sa vzdelávať. 
• Škola bez disciplíny je ako mlyn bez vody.  
• Do školy by sa nemali posielať len deti bohatých alebo mocných, ale všetky deti, chlapci 

a dievčatá, urodzených a neurodzených, bohatých a chudobných vo všetkých mestách a 
dedinách. 

• Význačné veci opakovať je kľúč a klinec k pamäti. 
• Hľadajme spôsob, aby učitelia menej učili a žiaci viac pochopili. 
• Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, ktorý vzbudzuje ducha slobodného 

premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti.  
• Neverte všetkému, čo sa vám predkladá. Skúmajte a presvedčte sa sami o všetkom. 
• To, čo bolo dobré včera, dnes už nestačí a zajtra bude málo to, čo dnes napĺňa naše 

nároky. 
• Dobré knihy, ak sú skutočne dobre a múdro napísané, sú cibrením ducha, pilníkom 

súdnosti, masťou na oči, lievikom múdrosti, zrkadlom cudzích myšlienok a činov, našich 
vlastných potom vodidlom. 

• Nemilovať knihy znamená nemilovať múdrosť. Nemilovať múdrosť však znamená stať sa 
hlupákom.  

• Kto sa chce stať vzdelaným, musí nad zlato vážiť si knihy. 
• S pomocou kníh sa mnohí stávajú učenými i mimo školy. Bez kníh nebýva učený nikto ani 

v škole.  
• Múdry je ten, kto má nielen vedomosti, ale aj mravné vlastnosti, kto vie správne žiť. 
• Múdri vždy považovali za najbezpečnejšiu cestu mieru zabudnutia utrpených krívd. 
• Je nepremožiteľná sila pravdy, ak je vyzbrojená svetlom poznania.  
• Základom zdravia a šťastia je striedmosť vo všetkom: v jedle, pití a iných telesných 

pôžitkoch. To je tajomstvo dlhého veku. 
• Všetci ľudia sa majú vzdelávať k ľudskosti. 
• Čo môžeme robiť lepšie, ako hľadať mier, pravdu a život! 
• Nikto sa nerodí pre seba, všetci sa rodia pre ľudskú spoločnosť a kto jej podľa svojich síl 

nepomáha, ukazuje sa byť nehodným toho, aby mu pomáhali iní. Zásadou všetkých zásad 
je ľudská prirodzenosť. Všetko, čo sa jej prieči, je nezdravé. 

• Všetci sme občania jedného sveta, všetci sme jedna krv. Nenávidieť nejakého človeka len 
preto, že je narodený niekde inde alebo preto, že hovorí iným jazykom alebo že má iné 
názory, je najväčším nezmyslom. 

• Na dobrom začiatku všetko záleží. 
• Čo oči nevidia, to srdce nebolí.  
• Človek mieni, Pán Boh mení. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

10 

2. EFEKTÍVNE UČENIE SA 
 

 Učenie sa, študovanie, sa dá definovať ako snaha o vylepšenie súčasnej úrovne 
vedomostí. Úspešné učenie sa závisí od jeho efektivity a intenzity sústredenia, nie 
od množstva času stráveného študovaním. Efektívne učenie sa syntetizuje najnovšie poznatky 
o mozgovej činnosti do jednoduchých spôsobov učenia sa, je založené na posilňovaní 
schopnosti zapamätať si a vytvárať dlhodobé vedomosti. Nazýva sa aj mozgovo-kompatibilné 
učenie (MKU), pomocou princípov fungovania mozgu poukazuje na to, ako sa učiť rýchlo 
a zaujímavo tak, aby sa učivo dlho pamätalo. Ak si viete vedomosti správne ukladať do pamäti 
a v správnej chvíli zopakovať, môžete si ich pamätať počas celého života. Proces ukladania 
informácií do pamäti je neoddeliteľnou súčasťou života a je predpokladom každého učenia sa. 

 Ak sa neviete učiť, veľmi si sťažujete študentský život. Učením sa strávi človek niekedy 
aj 20 rokov života. Ak poznáte metódy efektívneho a rýchleho učenia sa, ušetríte množstvo 
času a úsilia. Tieto metódy sa zvládne naučiť skoro každý. Nemali by ste mrhať čas technikami 
učenia sa, ktoré nefungujú. Množstvo študentov sa učí aj niekoľko hodín v ťahu, ale aj tak si 
toho zapamätajú len málo. Chyba je v spôsobe učenia sa. Ak ste inteligentnejší ako váš 
kamarát, ale ak on vie, ako sa učiť, on dosiahne lepšie výsledky. A naopak, ak ste menej 
inteligentný ako on, správnymi metódami učenia sa dosiahnete lepšie výsledky vy.  

 Je smutné, že študentov v škole skoro nikdy (alebo nikdy) neučili, ako správne pristupovať 
k učeniu sa, a tak majú v sebe hlboko zakorenené neefektívne postupy učenia sa. Tieto často 
neprinášajú očakávané výsledky a sú aj nudné. Ak sa učíte zlými technikami, strácate učením 
sa veľa času. A pritom si stačí osvojiť efektívne princípy. Zvládnete sa lepšie sústrediť, učenie 
sa vám zaberie menej času, ktorý môžete využiť ľubovoľne. Zvládnete sa učiť až 4-krát 
rýchlejšie. Efektívne učenie sa je pre tých, ktorí majú záujem na sebe pracovať, pretože to 
nepôjde okamžite. Vyskúšajte nové metódy, párkrát sa nimi riaďte, a až potom môžete vidieť 
reálne výsledky. Efektívne učenie sa nie sú len techniky, ktoré uľahčujú učenie sa, ale aj všetko 
to, čo úspešnému štúdiu pomáha – plánovať čas na učenie sa, rozdeliť si učivo, vedieť sa 
donútiť k učeniu sa, dobre sa sústrediť, chodiť na prednášky a cvičenia, písať si poznámky, 
opakovať, vyhýbať sa stresu, mať dostatok spánku a pohybu.  

 Metódy MKU spájajú najnovšie poznatky o mozgovej činnosti s procesmi učenia sa. MKU 
je nový spôsob výučby a učenia sa, ktorý sa pomaly implementuje do vedomia študentov 
a pedagógov vysokých škôl nepedagogického zamerania. Úspešne sa uplatňuje v mnohých 
krajinách. Aktuálne je absolútnou špičkou vo vzdelávaní Singapur. Krajina nemá žiadne 
prírodné zdroje a jediné, vďaka čomu môže prežiť, sú kvalitní ľudia. Preto sa vzdelávanie stalo 
ich národnou prioritou. Na jedného obyvateľa je vyčlenených 5-krát viac finančných 
prostriedkov ako u nás. Od roku 1991 sa v Singapure od základov zmenili osnovy vo všetkých 
predmetoch, pozornosť sa zameriava na rozvoj myslenia, na schopnosti riešiť problémy 
a prijímať správne rozhodnutia. Učia sa menej, ale dôkladne, nepokladajú za veľmi dôležité 
teoreticky ovládať školské predmety, ale vedieť ich využiť v živote. Učiteľmi sú absolventi 
s titulom bakalár z akejkoľvek univerzity, ak patrili ku študentom s najlepšími študijnými 
výsledkami. Po jednom až dvoch rokoch špecializovaného pedagogického vzdelania sa stávajú 
kvalifikovanými pedagógmi. U nás na vysokých školách nepedagogického zamerania učia 
prevažne učitelia bez pedagogického vzdelania. 
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 MKU sa úspešne uplatňuje vo Švajčiarsku, Fínsku, Nemecku, v kanadskom Quebecu 
a vo Francúzsku. Veľký rozkvet zaznamenalo najmä vo Francúzsku, kde sa v roku 2012 rozšírilo 
na stredné školy a ovplyvnilo štúdium 82 % študentov, v roku 2013 sa pilotný projekt úspešne 
aplikoval na francúzskych vysokých školách a spontánne sa implementuje do všetkých 
študijných programov. Slovenskí učitelia a ani študenti príliš nepoužívajú tieto prostriedky či 
formy učenia sa, väčšinou o nich ani nevedia. O čo ide? O spôsoby výučby a učenia sa pre 
učiteľov a študentov, ktorí sa chcú naučiť učiť/učiť sa tak, aby si vedomosti dokázali čo 
najrýchlejšie zapamätať a zároveň najdlhšie využívať – počas štúdia a aj v následnej praxi.  

 Predpokladaným dôsledkom uplatnenia týchto metód je nárast retenčných vedomostí 
študentov, napríklad na lekárskej fakulte sú znalosti z anatómie predpokladom najprv pre 
úspešné vykonanie skúšky z anatómie. Vedomosti z anatómie sú nevyhnutné pre štúdium 
klinických predmetov, vedomosti z klinických predmetov vedú ku zdarnému ukončeniu štúdia 
a sú dôležité pre budúce klinické uplatnenie. Študenti môžu metódy MKU využívať po celú 
dobu štúdia a taktiež v postgraduálnom aj celoživotnom vzdelávaní.  

 MKU má interdisciplinárny charakter, vychádza z poznatkov mnohých odborov: 
pedagogiky, didaktiky, neurofyziológie, psychológie a sociálnych vied. MKU nepatrí 
do medicínskej oblasti, ale do pedagogicko-didaktickej, základnými odbormi sú 
neuropedagogika a neurodidaktika. Zisťuje, ako využiť mozog v pedagogickom procese na čo 
najefektívnejšie učenie sa. Efektívne učenie sa je úzko prepojené s tradičnými spôsobmi 
výučby, ktoré sú (až na 90 %) naďalej platné a použiteľné. MKU posilňuje schopnosť zapamätať 
si, vytvárať dlhodobé vedomosti a vedie k odbúravaniu stresu z učenia sa. MKU sa zameriava 
na činnosť mozgu v procese učenia sa, zohľadňuje individuálne rozdiely študentov, a tým aj 
individuálny rozvoj človeka, dôležitosť motivácie a samostatného zdokonaľovania sa.  

 Dôležitú úlohu pri MKU zohráva pravidelná a rôznorodá stimulácia mozgu, ktorá ho 
udržuje v stálej pohotovosti. Opakovanie učebnej látky podnecuje činnosť neurónov, a ak 
opakovanie prebehne do 24 hodín od naučenia sa, zanecháva v pamäti výraznú stopu. Zmeny 
v spôsobe učenia sa menia štruktúru mozgu. Zmeny v štruktúre spôsobujú zmeny vo funkčnej 
organizácii mozgu, takže učenie sa má schopnosť reorganizovať mozog. Učenie sa možno 
definovať ako tvorbu synáps, t. j. tvorbu nových alebo zmenu pôvodných neurónových sietí 
aktívnou činnosťou študenta (nie pasívnym počúvaním, mechanickým učením sa 
či memorovaním). Cieľom MKU je vytvárať v mozgoch študentov čo najviac nových spojení 
a zároveň posilňovať existujúce neurónové siete. Pri osvojení si nových spôsobov učenia sa 
môže študent oveľa ľahšie napredovať a výrazne tým ušetriť čas. 

 Základnými otázkami kognitívnych vied sa zaoberali už antickí filozofi a hlavným 
predmetom vedeckého skúmania bola myseľ. Na vedeckej úrovni sa procesmi učenia sa 
a pamäti začali zaoberať odborníci až v minulom storočí. V súčasnosti sa využívajú prístrojové 
vyšetrovacie metódy, akými sú elektroencefalografia, magnetická rezonancia aj s podaním 
kontrastnej látky, ktorá sa dostane do rôznych častí mozgu. Následne sa dotazníkom dokážu 
korelácie medzi myšlienkami a obrazom mozgu. Na obraze mozgu sa znázorní, ktorá jeho časť 
je aktivovaná napríklad pri určitých myšlienkach. Hoci zobrazovacie metódy mozgu umožňujú 
čoraz presnejšie určiť neurónové koreláty kognitívnych funkcií, napriek tomu starý problém 
ostáva. Skúmanie mysle komplikuje skutočnosť, že kognícia zahŕňa subjektívnu skúsenosť 
a nie je splnená podmienka nezávislého pozorovateľa.  
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 Pozornosť je zameranosť a sústredenosť duševnej činnosti na určitý objekt alebo dej. Javy, 
ktoré upútajú pozornosť, sa ukladajú do pamäti, ostatné sú zabudnuté. Pozornosť je 
nesmierne dôležitá pre rýchle učenie sa, čím viac sa dokážete koncentrovať, tým viac si to 
zvládnete zapamätať. Množstvom a zložitosťou učiva je vysoká škola náročnejšia ako stredná, 
rozdiel je v prístupe k učeniu sa. Je dôležité pravidelne chodiť na prednášky a cvičenia. Učivo 
z daného dňa si hneď v ten deň zopakujte, upravte si poznámky a potom bez pozerania sa 
pokúste spomenúť si, čo v nich je. Na vysokej škole veľmi záleží na skúškovom období, tam už 
ide o samostatnú prácu. Na skúšky sa učte s dostatočným predstihom. Úplne najhoršie je, ak 
sa učíte do rána a potom idete na skúšku. Nemusíte byť nadpriemerne inteligentný, aby ste sa 
mohli úspešne učiť. Mozog má obrovský potenciál, obsahuje viac ako 100 miliárd neurónov. 
Ešte nevyrobili žiadny veľkokapacitný počítač, ktorý by mal potenciál ľudského mozgu. 

• Keď vás štúdium baví, učíte sa efektívnejšie, mozog si pozitívne skúsenosti ukladá a snaží 
sa ich opakovať. Informácie lepšie prijímate, keď ste v pohode. 

• Pre učenie sa existuje veľa spôsobov, ktoré fungujú pre všetkých bez ohľadu na vek. 
Dôležité je mať pevné základy, na nich si môžete stavať ďalšie vedomosti svojou vlastnou 
stratégiou učenia sa. 

• Strach zo skúšok je zákerný. Znervózňuje, pripraví o spánok a blokuje myslenie. Príčinou 
strachu zo skúšok je neistota. Tú je potrebné odstrániť, ale relaxačné techniky tu veľmi 
nepomôžu. 

• Brzdia vás zlé návyky. Musíte si vytvoriť užitočné návyky na učenie sa. 
• Nikdy si nehovorte: „Toto ja nezvládnem“ alebo „Nikdy sa to nenaučím“. Komunikujte so 

sebou pozitívne, pretože to má vplyv na vašu náladu, a tým aj na vaše výsledky. Osvojte 
si pozitívny spôsob myslenia. Nikdy sa nevzdávajte. Ťažkosti považujte za výzvy, ktoré sa 
dajú prekonať, všetko sa dá zvládnuť. Dôkazom je množstvo študentov pred vami. 

• Človek sa najlepšie učí z chýb, súvisí to s tým, ako sa mozog učí. Mozog sa učí 
porovnávaním, najmúdrejší mozog je ten, ktorý veľa skúsil a urobil veľa chýb. Chyby sa 
v škole nemajú trestať, ale použiť konštruktívne tak, aby sa mozog z chýb poučil. 

 Príklad efektívneho učenia sa využitím pamäťovej pomôcky (mnemotechniky):  
 Učiť sa anatomické výrazy je ako učiť sa cudzí jazyk. Jedno aj druhé sa dá zvládnuť 
zábavným spôsobom. Pri zapamätaní si abstraktných pomenovaní je účinné zapojiť fantáziu 
a vytvoriť mentálny obraz. Každé neznáme slovo je pre vás spočiatku len náhodným zhlukom 
hlások. Skúste nájsť iné slovo, podobné známe slovo, ktoré bude slúžiť ako kľúč k odomknutiu 
významu nového slova. Zapojte kreativitu, predstavivosť a spojte kľúčové slovo s tým novým. 
Vzniknutý pamäťový obraz si dokážete zapamätať. Opísaná metóda sa volá metóda kľúčového 
slova. Vaše kľúčové slovo znamená niečo iné ako slovo, ktoré si chcete zapamätať, slúži iba 
ako dočasná pomôcka na vybavenie si z pamäti. Akonáhle si cudzie slovo osvojíte, túto 
pomôcku nebudete potrebovať a postupne ju zabudnete – takto fungujú mnemotechnické 
pomôcky. Napríklad si máte zapamätať slovo acetabulum (jamka bedrového kĺbu): predstavte 
si tabuľu (tabulum) poliatu octom (ocot – acet), ako vyzerá a ako vonia; a potom ako lejete 
ocot do bedrového kĺbu. O čo bizarnejšie, o to si lepšie zapamätáte. Metóda kľúčového slova 
je veľmi účinná, až trojnásobne zvyšuje schopnosť naučiť sa abstraktné slová a pamätať si ich 
aj po 6 týždňoch od učenia sa. Využíva sa tu kreatívna logika, vytváranie vlastných obrazov, 
oklamete mozog a môžete si vymýšľať rôzne absurdnosti. Zapojenie emócií má na učenie sa 
výrazný vplyv.  
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Neuropedagogika a neurodidaktika 

 Učenie sa, ako neoddeliteľný a spoločný základ každého spôsobu vzdelávania sa človeka, 
nie je možné bez aktivity nervového systému. Neuropedagogika a neurodidaktika predstavujú 
vo svete vzdelávania vysoko aktuálne prístupy k výučbovému procesu. Je ich možné 
charakterizovať ako nové vedné oblasti v pedagogike (vede o výchove a vzdelávaní) 
a didaktike (vede o teórii vyučovania) zamerané na činnosť mozgu. V mnohých vyspelých 
krajinách sveta a najmä v štátoch Európskej únie sa už etablovali a dlhodobo sa im venuje 
náležitá pozornosť. Oba prístupy sú založené na najnovších poznatkoch získaných výskumom 
mozgu, jeho schopnosti učiť sa, a to vo vzťahu prepojenia troch základných atribútov: 

výučba – mozog – študent 

Snažia sa prispieť k zvýšeniu efektívnosti výchovno-vzdelávacieho procesu na všetkých jeho 
stupňoch. Podávajú vedecké vysvetlenie učenia sa a výučby vychádzajúce z funkcie mozgu. 
Majú za cieľ hlbšie porozumieť základným mechanizmom učenia sa ako sa biologickému 
fenoménu vyššieho stupňa a na tomto základe navrhnúť vhodné metódy výučby, ktoré budú 
v súlade s koncepciou novodobého vzdelávania a aj s učiacim sa mozgom. Neuropedagogika 
a neurodidaktika zdôrazňujú význam aktívneho využívania mozgovej činnosti pri výučbe, pri 
učení sa, ako aj v procese celoživotného vzdelávania. 
 

 Neuropedagogika  

 Neuropedagogika, iným názvom edukačná neuroveda alebo pedagogická neuroveda, je 
v súčasnosti na Slovensku zahrnutá v rámci pedagogiky ako rozvíjajúci sa nový 
interdisciplinárny vedný odbor, integrujúci nielen pedagogické, neurovedné ale 
aj psychologické poznanie. Teória odboru čerpá z poznatkov pedagogiky, neurovied a 
psychológie, ktoré koordinovane a integrovane prepája a následne využíva pre svoje 
stanovené špecifické poznávacie ciele. Objektom skúmania sú nervové systémy ľudí 
(psychosystémy) a sociálne systémy, v ktorých prebieha vzdelávanie, teda pedagogické, resp. 
edukačné systémy. Poznávacie (kognitívne) procesy sú u človeka pritom silne prepojené s 
procesmi emočnými (afektívnymi).  

 Neuropedagogika má dva hlavné ciele: poznávací a praktický. 

A/ Poznávacím cieľom neuropedagogiky je porozumieť súvislostiam medzi:  
•    vlastnosťami, procesmi, či zákonitosťami existujúcimi na úrovni neurónových systémov 

alebo na úrovni ich jednotlivých častí, 
• vlastnosťami, procesmi, zákonitosťami na úrovni študentov alebo sociálnych skupín, 

u ktorých vzdelávací proces prebieha.  

Neuropedagogika sa venuje aj možným problémom ľudského učenia sa a poznávania, 
hľadá vhodné mechanizmy určitých kognitívnych, behaviorálnych či emočných porúch u detí 
a dospievajúcich a možnosti ich kompenzácie. Mnohé poruchy vývinu školských zručností, ako 
sú dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia, ale predovšetkým poruchy správania sa, psychického vývinu 
(autizmus) a pozornosti spojené s hyperaktivitou, veľmi komplikujú a sťažujú edukáciu, 
komunikáciu, sociálnu interakciu a predstavivosť. Do inej skupiny záujmu neuropedagogiky 
patria problémy rozpoznania mechanizmov vedúcich k nadmernej až chorobnej kreativite 
spojenej s vyšším stupňom inteligencie, hudobného alebo aj výtvarného nadania. 
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 B/ Praktickým cieľom neuropedagogiky je zapájanie všetkých zmyslov do procesov 
poznávania a učenia sa, zvyšovanie záujmu o sebavzdelávanie, cvičenie mozgu aplikáciou 
viacerých informácií, zmyslových preferencií a implementácia získaných vedomostí do procesu 
aktívneho vzdelávania. Neuropedagogika predstavuje progresívnu cestu od pasívnej edukácie 
k jej aktívnej forme a využíva poznatky o stavbe, funkcii a integrite mozgu. Jej teória je 
založená na princípe mozgovej činnosti. Najdôležitejšiu úlohu zohráva pravidelná a rôznorodá 
stimulácia mozgu, ktorá ho tak udržuje v stálej pohotovosti. Opakovanie učiva podnecuje 
činnosť neurónov, a ak nastáva priebehu niekoľkých hodín až jedného dňa zanecháva táto 
výraznú pamäťovú stopu. 

  Aj slabší študenti sú schopní zaznamenať evidentné pokroky v učení sa, len čo sa stotožnia 
s myšlienkou, že ich mozog nie je vnímaním o nič horší ako mozog a vnímanie ich spolužiakov 
za dodržania vyššie uvedeného princípu opakovania. Táto teória a forma učenia sa pomáha aj 
slabšie prospievajúcim jednotlivcom účinne prekonávať ťažkosti s osvojením si študijnej látky. 
Ak chce byť študent úspešný, musí na hodinách zvládnuť látku, sústrediť sa na jej obsah, 
usilovne premýšľať a učivo si niekoľkokrát zopakovať.  

 Biológia, resp. neurobiológia, evolučná biológia, anatómia a fyziológia sú základom pre 
pochopenie mozgovej činnosti a princípu krátkodobej a dlhodobej pamäti. Mozgovú kôru sa 
najlepšie stimulujú konkrétne príklady. Odporúča sa, aby nimi pedagóg začal každý výklad 
učebnej látky. Pre študentov je z pohľadu činnosti mozgu dôležité, aby sa venovali domácemu 
učeniu sa ešte v ten deň, ktorý dané učivo preberali v škole. Je dlhodobo overené, že nie je 
vhodné ani prínosné sa začať učiť deň, poobede alebo večer pred nasledujúcim seminárom, 
resp. praktickým cvičením. Naučiť sa načrtnúť si myšlienkovú (mentálnu) mapu učebnej látky 
spolu s konkrétnymi príkladmi je veľkým prínosom. Tak sa študenti naučia syntetizovať 
poznatky a ľahšie si ich osvoja. Myšlienková mapa má svoje opodstatnenie, nakoľko obsahuje 
kombinácie hlavných myšlienok, kľúčových slov a čiernobielu alebo farebnú kompozíciu 
obrazu.  

 Mnohé predsudky z minulosti tvrdia, že inteligencia človeka sa nemení. Súčasný výskum 
neurovied poukazuje na to, že inteligencia sa dá sa ovplyvniť a môže sa určitým spôsobom 
rozvíjať aj napriek tomu, že je geneticky podmienená. Mozog je schopný učiť sa neobmedzene 
počas celého života, a to vďaka plasticite. Plasticita je jedinečná schopnosť mozgu založená 
na neustálom vytváraní nových prepojení medzi neurónmi ako dôsledok reakcie živého 
organizmu na nové podnety, objavy, zážitky a ich prežívanie s cieľom učiť sa stále niečo nové 
a objavujúce. Dochádza k začleňovaniu novonadobudnutých poznatkov do dlhodobej pamäti 
učiaceho sa, mozog sa mení nielen štrukturálne, ale aj biochemicky a tak inteligencia učením 
narastá. 

 Neuropedagogika sa snaží odstrániť mnohé zažité stereotypy v našom myslení a prispieť 
tak k efektívnemu učeniu sa. Spája viaceré študijné odbory a ich špecializácie ako sú 
neurobiológia, neuropsychológia, neuroestetika, neuroetika, neurofilozofia, neurolingvistika, 
neuromarketing, neurosociológia a ďalšie. Tieto odbory prispievajú svojimi poznatkami ku 
skvalitneniu aktívneho pedagogického procesu. Podstatné je aj to, čo si študent pamätá 
z predchádzajúcej výučby po dni, týždni, mesiaci. Zvlášť dôležité je aplikovať neuropedagogiku 
do výučby mladých ľudí na strednom a vysokoškolskom stupni vzdelávania – na gymnáziách 
a vysokých školách. Pedagóg zvládne pomocou nej učiť všetkých študentov, aj tých 
problematických. 



 
 

15 

 Neurodidaktika 

 Neurodidaktika predstavuje interdisciplinárny odbor kombinujúci a prepájajúci rôzne 
aspekty tradičnej formy výučby z pohľadu nových perspektív. Je známa od 80. rokov minulého 
storočia. Využíva poznatky z neurovied a didaktiky a aj väzby medzi psychológiou 
a pedagogikou. Termín didaktika pochádza zo starogréckeho slova didasko – učím, vyučujem 
a predstavuje pedagogickú vedu zaoberajúcu sa výučbou a oblasťami s ňou súvisiacimi, 
obsahom a rozsahom vzdelania a vzdelávania, metódami, formami a zásadami výučbového 
procesu a v neposlednej miere interakciou medzi pedagógom a študentom.  

 Jedným zo základných cieľov neurodidaktiky je definovať princípy, ktoré riadia učenie 
na základe poznatkov o nervových funkciách mozgu. Podľa mnohých autorov predstavuje 
neurodidaktika umenie organizovať a zdokonaľovať vzdelávanie na základe získaných 
poznatkov o stavbe a funkciách mozgu, o zmyslových preferenciách, o rozdieloch mozgových 
hemisfér, o štýle učenia, o vhodnom reagovaní v stresových situáciách a o rôznych typoch 
pamäti. Poznanie ľudského mozgu prešlo dlhou etapou, ktorá odhalila nielen jeho záhady ako 
telesného orgánu, ale otvorila i cestu dlhodobého experimentálneho skúmania jeho funkcií. 
Neurodidaktika má praktický zámer v poznávaní právd a spoznávaní tajov fungovania mozgu, 
smerujúci k uplatneniu týchto poznatkov v edukácii.  

 Neurodidaktika sa zaoberá rôznymi druhmi inteligencie: 
• jazykovo-verbálnou,  
• logicko-matematickou,  
• vizuálne-priestorovou,  
• hudobnou,  
• environmentálnou,  
• emocionálnou (intrapersonálnou),  
• sociálnou (interpersonálnou), 
• pohybovou 

 Každý človek má odlišnú kombináciu silnejších a slabších stránok inteligencie. Preto 
neurodidaktika pripisuje význam poznaniu mozgu, aby ho človek vedel správne využívať, ale 
tiež, aby aj pedagóg vedel ako využiť silné stránky študentov počas výučby – zapájať všetky 
zmyslové aktivity do procesov poznávania a učenia sa, zvyšovať záujem o sebavzdelávanie, 
precvičovať mozog napríklad prácou s viacerými informáciami. 

 Neurodidaktika zdôrazňuje potrebu emocionálnosti vo výučbe, zameriava pozornosť 
na bazálne tendencie v mozgovej činnosti, ktoré sa dajú označiť aj ako záujmy mozgu alebo 
vášne mozgu. Zapojeniu tela i emócií do učenia napomáhajú tiež expresívne (esteticko-
výchovné) odbory či predmety orientované na pohyb.  

 Za žiaduce sa považuje voľba takej učebnej látky, pri ktorej má študent šancu ju pochopiť, 
je zaujímavá, zmysluplná, bádateľská, kreatívna, ale aj praktická a najmä motivujúca, vedúca 
k objasneniu zmyslu obsahu. 

 V procese učenia je dôležité: 
• motivovať, zaujať a vtiahnuť študenta do práve prebiehajúceho deja učebnej činnosti 

neformálnou, zábavnou a príjemnou formou, 
• podporiť tvorenie, objavovanie a zvedavosť študenta, 
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• zabezpečiť učebnú látku z aktuálnych a najnovších študijných zdrojov, 
• upevňovať naučené vedomosti a zisťovať, čo sa študent naučil, 
• eliminovať rušivé vplyvy.  

 Na dosiahnutie optimálnych podmienok vo výučbovom procese je potrebné: 

 A/ naplánovať a dodržať vzťahy medzi učebnou látkou v rámci ročníkov a jedného ročníka: 
• vertikálne – nadväznosť učebnej látky jedného konkrétneho predmetu v ročníkoch štúdia,  
• horizontálne – postupná nadväznosť učebnej látky u jednotlivých predmetov v jednom 

ročníku štúdia. 

 B/  vyriešiť časté problémy didaktiky: 
• pretrvávanie tradičnej transmisívnej formy výučby,  
• informačno-receptívne a reproduktívne výučbové metódy, 
• predimenzovanosť učebnej látky, 
• prevaha pasívneho pamäťového učenia sa a mechanického reprodukovania,  
• stagnujúce kritické a tvorivé myslenie, 
• nezodpovedajúce a často subjektívne hodnotenie študentov, 
• nedostatočné materiálne vybavenie výučbovými prostriedkami, 
• nerešpektovanie medzipredmetových vzťahov a ich nadväznosti, 
• málo aktívnej činnosti, ale veľa informácií zbytočne zaťažujúcich pamäť. 

 V procese vzdelávania je potrebné zamerať pozornosť aj na vzťah medzi emóciami 
a stresom, na odbúranie stresu docenením pozitívnych aktivít študenta, na kognitívne 
schopnosti študenta, objasniť kľúčové a súvzťažné pojmy v dozrievaní mozgu pri rozvoji reči 
v jednotlivých štádiách vývoja.  

 V podmienkach nášho súčasného výchovno-vzdelávacieho procesu nie je uplatňovanie 
neuropedagogických a neurodidaktických aspektov samozrejmé, ide o novú a pomaly sa 
etablujúcu pedagogicko-didaktickú oblasť, a preto jej rozvoj a skúmanie ešte budú vyžadovať 
ďalšie roky aktívneho a cieleného bádania. 
 

Predpoklady efektívneho učenia sa 

Byť úspešný v štúdiu je prianím každého študenta. Aj keď študenti nastupujú na vysokú 
školu s vedomím, že škola bude ťažká, stáva sa, že ich okrem objemu látky a nárokov 
na samostatnosť v štúdiu zaskočia zmeny v spôsobe vyučovania a tiež aj zmeny kladené 
na priebežné štúdium. Zmenou je iná štruktúra rozvrhu – je menej pravidelný, bývajú v ňom 
medzery a v dôsledku toho je čas strávený v škole akoby dlhší. Môže sa to týkať len niektorých 
dní, iné môžu byť zasa úplne voľné čo sa týka študijných povinností.  

Ďalšou zmenou je iný spôsob skúšania či priebežného hodnotenia. Zvyknú sa realizovať 
vo väčších časových intervaloch, takže študent má pocit voľnosti – „Ešte mám čas, to 
dobehnem, aj tak sa mi pri hroziacom termíne učí efektívnejšie“, moderne povedané 
prokrastinuje. Priebežné hodnotenie často priamo súvisí s podmienkami účasti na skúške a sú 
kritériá (obvykle percentuálne), pod ktoré sa nedá podliezť a nie je ani taký priestor na opravy 
ako počas stredoškolského štúdia. A tak nielen skúška samotná, ale už aj priebežné testy sú 
veľkým stresom. 
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Obr. 1  Model úspešného študenta 
 
 Samostatnou kapitolou je spôsob učenia sa. Je viacero prepracovaných metód a oplatí sa 
v nich zorientovať. Známa je napríklad metóda PQRST: P – Preview (prehľad), Q – Questions 
(otázky), R – Read (čítanie), S – Self-recitation (opakovanie) a T – Test (skúška). Metóda PQRST 
celkovo spočíva v troch základných princípoch zlepšovania pamäti: v organizovaní materiálu, 
v jeho prepracovaní a v nácviku vybavovania si z pamäti.  

 Správne učenie sa, optimálne učenie sa, správna technika duševnej práce, efektívne 
učenie sa znamená objaviť pre seba ten najvhodnejší učebný štýl. Univerzálny návod 
neexistuje, sú však určité pravidlá, ktoré je potrebné zvážiť, ak niekde začnete cítiť problém. 
 

 

 

Tab. 1  Aktívne a pasívne učenie sa  

 
 Ak sa učíte bez tohu, aby ste učivu rozumeli, 60 % učiva zabudnete do 2 hodín. Ak sa učíte 
s porozumením, 60 % učiva si pamätáte až 100 dní.  
 

Užitočné informácie k efektívnemu učeniu sa 

• Kedy je najlepší čas na učenie sa? 
 Psychická výkonnosť v priebehu dňa kolíše. Väčšinou (aj keď je to veľmi individuálne) je 
krivka výkonnosti optimálna dopoludnia okolo 10:00 a popoludní okolo 17:00 hodiny. Je treba 
zvážiť, ktorý čas denne sa dá pravidelne vymedziť na učenie sa. Učte sa v rovnaký čas každý 
deň alebo v rovnaký čas v určité dni, čím si vytvoríte skutočne užitočný názvyk.  

• Usporiadanie predmetov pri učení sa 
 Začnite sa učiť predmet, ktorý vám nepripadá veľmi ťažký, pokračujte ťažkým a končite 
najľahším predmetom. V strede učenia sa študujte vždy najnáročnejšie predmety. Neučte sa 
podobné predmety za sebou, pretože sa často miešajú a prelínajú, mozog ich nedokáže kvôli 
podobnosti správne oddeliť. Druhý predmet, ktorý je podobný prvému, sa preto zvyčajne učí 
oveľa pomalšie. Je vhodné striedať písomné zadania a ústne prípravy na predmety. Uvedené 
zásady sa nedajú vždy uplatniť, niekedy to skladba predmetov v rozvrhu dňa neumožňuje. 

Učíte sa 
aktívne prijímate informácie, premýšľate, snažíte sa 

porozumieť (aktívne učenie sa) 

Neučíte sa 
bifľujete sa, pasívne počúvate výklad učiva, nesnažíte 

sa porozumieť, len pamätať (pasívne učenie sa) 

Model úspešného 
študenta

pozná svoje 
schopnosti,          

verí si

má cieľ, plány         
a správne techniky 

učenia sa

vie, čo chce,        
vie sa učiť
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Pokúste sa niektoré dodržať, aby ste sa vyhli ťažkostiam, ktoré z nesprávneho zoradenia 
predmetov vyplývajú. 

• Poznanie svojho individuálneho učebného štýlu 
 Spôsob, akým sa človek učí, sa nazýva učebný štýl. Sú to vrodené postupy učenia sa, ktoré 
sa používajú podľa toho, aký druh vnímania, schopností a pamäti má človek silnejšie rozvinutý. 
Výhodné je do učenia sa zapojiť čo najviac zmyslov súčasne. Ak poznáte svoj učebný štýl, viete, 
ktoré metódy učenia sa sú pre vás najviac efektívne. Uľahčí to vstrebávanie a zapamätávanie 
informácií a spôsob učenia sa bude akoby šitý na mieru (str. 36). 

• Samotná technika učenia sa 

Logické učenie sa (s porozumením) vedie k najtrvanlivejšiemu zapamätaniu učiva! 
Bifľovanie (memorovanie, učenie sa bez porozumenia) vedie k najrýchlejšiemu zabúdaniu! 

  

 Z vedeckých zistení vyplýva, že učením sa nie celého textu naraz, ale v jednotlivých 
odsekoch či častiach si študent pamätá z prečítaného textu viac, akoby sa učil celý študijný 
materiál bez rozloženia na jednotlivé časti. Okrem toho, ďalším negatívnym následkom takého 
učenia sa v jednom ťahu je rýchle zabúdanie práve naučeného (prečítaného) učebného 
materiálu, čomu sa dá opätovne predísť len takmer okamžitým opakovaním tohto textu. 
Novonaučený text je potrebné určitý čas v mozgu držať a pracovať s ním v zmysle krátkych 
opakovaní, aby mal možnosť uložiť sa do systematickej či dlhodobej pamäti tak, aby ste ho 
vedeli použiť, keď budete potrebovať. Práve nedostatočné opakovanie je najčastejším 
dôvodom zabúdania pri učení sa. Je známe, že pri nedostatočnom opakovaní do jednej hodiny 
zabudnete približne 56 % učiva, po dvoch hodinách zabudnete asi 60 % učiva. Počas jedného 
dňa zabudnete takmer 70 % učiva (str. 33). 

 Ak si po prvom naučení sa učivo hneď zopakujete, predídete najväčšiemu zabúdaniu. 
Z prvých dvoch opakovaní si zapamätáte najviac – musíte ich ale previesť dôkladne 
a podrobne. Zásadné pre dostatočnú výbavnosť učiva z pamäti je zopakovať ho aspoň dvakrát, 
pričom najvhodnejšou formou následného zopakovania je metóda kontrolných otázok 
a odpovedí s jasným zámerom nadobudnúť prehľad o učive a správne pohotovo reagovať. 
Finálne opakujte cca 10 minút, minimálne po hodinovej prestávke, (lebo po jednej hodine 
zabúdate najviac), pričom sa konfrontujte s tým, čo si pamätáte a čo ste zabudli. A nakoniec 
pred spaním je vhodné realizovať krátke tzv. upevňujúce opakovanie, počas ktorého sa 
vytvárajú súvislosti, ktoré sa počas spánku ešte viac upevňujú.  

• Prestávky v učení  
 Ako v mnohých činnostiach, aj počas učenia sa majú význam prestávky, aby neklesal 
výkon. Počas učenia sa je mozog v stave aktivity (vzruchu), čo je umožnené koncentráciou. 
Tento stav skôr či neskôr strieda pokles schopnosti sústrediť sa, mozgové centrá sú v stave 
preťaženia či únavy, teda útlmu. V takomto stave je učenie sa ťažkopádnejšie, preto je 
vhodnejšie si urobiť prestávku. Počas prestávky by mala byť vaša činnosť jednoduchá, 
optimálna je i zmena polohy, postaviť sa, rozhýbať sa. Prestávka do jednej hodiny učenia sa by 
mala trvať 2 – 5 minút, po jednej hodine učenia sa do 10 minút, po viac ako dvoch hodinách 
učenia sa 20 – 30 minút. Cez prestávku si vyvetrajte izbu, čerstvý vzduch osvieži. Nehrajte 
počítačové hry, neodporúča sa ísť na sociálne siete, pozerať televíziu, používať mobil na hry, 
hovory a SMS, ani si ísť ľahnúť (str. 90). 
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3. PAMÄŤ, MOZOG A UČENIE SA  
 
 Pamäť je mentálny proces, rozumová schopnosť organizmu prijímať, uchovávať 
a opätovne vybavovať predchádzajúce informácie a skúsenosti tak, aby sa dali podľa potrieb 
použiť. Pamäť je základ pre myšlienkový a pojmový svet, zohráva dôležitú regulačnú funkciu 
v učení a správaní sa. Pamäť využívate v každodenných situáciách a pracujete s ňou po celý 
život. Neoddeliteľne súvisí s učením sa, myslením a je základnou podmienkou pre psychický 
vývoj človeka. Pamäťou sa oddávna zaoberali filozofi, dnes je interdisciplinárnou témou. 
Už Aristoteles zistil, že pamäť vychádza z asociácií. Ebbinghaus bol jeden z prvých, ktorí 
skúmali ľudskú pamäť a zabúdanie. 

 Mozgovo-kompatibilné učenie sa na pamäť nepozerá ako na sklad vedomostí, ale ako 
na intenzívnu a stálu rekonštrukciu v zoskupení informácií, ktoré sú uložené na rôznych 
miestach v mozgu a sú prepojené neurónovou sieťou. Mozog zabúda všetko, čo nepovažuje 
za potrebné a čo sa priebežne neaktualizuje. Preto je potrebné sa k nadobudnutým 
poznatkom systematicky vracať, pracovať s nimi a priebežne ich opakovať. Keď zameriate 
pozornosť na nejaký objekt, informácia o ňom sa v mozgu spracováva. Mozog pomocou 
pamäti zisťuje, či je to niečo nové alebo či sa s tým už predtým stretol.  

 Pamäť je nevyhnutnou podmienkou učenia sa, je potrebné vedieť si vedomosti v pamäti 
udržať a spomenúť si na nich, vtedy, keď ich budete potrebovať.  

 Pri procese spomínania platí, že: 
• čím viac sa budete sústrediť na to, čo si nepamätáte, tým je menšia šanca, že si na to 

spomeniete (sústredenie na zabudnuté je sústredenie do prázdna), 
• na to, aby ste si spomenuli, je potrebné dať mozgu záchytné body, 
• pomáha kľud, pohoda, relax, aby vám k vybaveniu mohlo pomôcť vaše podvedomie.   

 

Pamäť 

 Zapamätanie si je zložitý proces, oproti ktorému beží proces zabúdania. Cieľom učenia sa 
je zabránenie alebo spomalenie zabúdania naučených poznatkov. Informácia vstupuje cez 
zmysly do mozgu a usídľuje sa v určitom druhu pamäti. Každý jednotlivý druh pamäti k 
niečomu slúži. Pamätáte si hlavne to, čo k životu nutne potrebujete. Základné typy pamäti sú:  

• Logická pamäť: mozog spracováva informácie určené na naučenie sa na základe 
myšlienkových operácií, logického členenia a vybavovanie má podobu spomínania. Tento 
druh pamäti je podporený zmyslovým vnímaním a skúsenosťami. 
  

• Mechanická pamäť: spojenia sa tvoria medzi prvkami bez vzájomného vzťahu, 
zapamätanie sa uskutočňuje viacnásobným opakovaním a vybavovanie má podobu 
reprodukcie. 

Neurovedy rozlišujú tri druhy pamäti: 
A/ Ultrakrátka (okamžitá, zmyslová) pamäť: je najrýchlejšie pracujúca pamäť, reaguje 

na zmyslové podnety. Centrum má v hipokampe. Informácie v nej sú prchavé, udržia sa 
len niekoľko sekúnd. Každú chvíľu spracováva množstvo vizuálnych, sluchových 
a pocitových podnetov, avšak do vedomej pamäti sa dostanú len niektoré z nich.  
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B/ Krátkodobá (pracovná, operatívna) pamäť: sa ukladá v hipokampe, je využívaná pre 
každodennú potrebu k riešeniu rôznych situácií a úloh. Informácie z nej si viete rýchlo 
vybaviť, ale ich aj rýchlo zabudnete. Informácie sa v nej udržia maximálne pol minúty, 
potom vymiznú alebo sa presunú do dlhodobej pamäti. Kapacita krátkodobej pamäti je 
obmedzená, pretože je v nej neustále nutné uvoľňovať priestor pre nové vnemy. 

C/ Dlhodobá pamäť: ukladá spomienky po celom povrchu mozgovej kôry pri opakovaniach 
aj natrvalo. Ak máme niečo uložené v dlhodobej pamäti, každý malý impulz môže z nej 
vyvolať vybavenie zodpovedajúcej informácie. Informácie sa do dlhodobej pamäti 
ukladajú postupne, pomalšie, ale dlho v nej zostávajú uložené pre budúce použitie; je 
dobré si ich v intervaloch opakovať. Do dlhodobej pamäti sa ukladajú podnety, ktoré 
mozog vyhodnotí ako významné, zaujímavé alebo s určitým emocionálnym nábojom, 
neobvyklé javy spojené s myšlienkami a predstavami. Pozornosť viacerými zmyslami 
a nezvyčajnosť sú bránou pamäti. 

 V krátkodobej pamäti je možné v každom okamihu uchovať priemerne 7 odlišných 
položiek a vnímať ich ako celok, pretože vedomá pamäť má kapacitu okolo 7 pamäťových 
jednotiek, ktoré je možné si naraz zapamätať. Ak si chcete cielene zapamätať viac vecí alebo 
napríklad dlhšie čísla, je vhodné si ich rozdeliť do menších číselných zhlukov (pozor, ak si to 
do 30 sekúnd nezopakujete, zabudnete ho, ale ak ho prerozprávate, vtedy si ho dlhšie 
zapamätáte). Človek si čísla pamätá zle, pretože mozog nemá centrum na pamätanie čísel. 
O to lepšie si pamätá obrázky, vizuálne vnemy a živé predstavy.  

 Pri procese učenia sa je vhodné si rozdeliť zložitú informáciu na jednoduché 
zapamätateľné obrazy a cielene ich opakovať.  

 Mená ľudí z dovolenky sú uložené v krátkodobej pamäti a veľmi skoro ich zabudnete. V 
dlhodobej pamäti sú uložené mená spolužiakov, ktoré si pamätáte celý život. Pre proces 
učenia sa je nutné, aby sa informácie z krátkodobej pamäti presunuli do dlhodobej, čo sa deje 
najmä v spánku. Opakovaním sa informácie procesmi konsolidácie presunú z krátkodobej 
pamäti do dlhodobej. Informácie sa ukladajú vo forme kódu, zrakového, sluchového, 
čuchového; pre krátkodobú pamäť má význam aj akustické kódovanie, pretože zrakové je 
prchavejšie. V dlhodobej pamäti sa informácie lepšie uchovávajú sémanticky, na základe 
významu slov.  

 Do dlhodobej pamäti patrí:  

A/ deklaratívna (verbálna, vedomá, explicitná) pamäť: dá sa vedome vybaviť a vyjadriť 
slovami, uchováva informácie vo forme v akej boli vštepované, môže byť 
• sémantická: v podobe slovného kódovania, umožňuje si pamätať fakty a vedomosti,  

ktoré človek osobne neprežil, alebo 
• epizodická: vo forme zapamätania si udalostí a príhod v časovom a priestorovom 

vymedzení s dôležitosťou osobitnou pre každého človeka, umožňuje si pamätať minulé 
udalosti a príbehy, je individuálne špecifická. 

B/ nedeklaratívna (neverbálna, nevedomá, implicitná) pamäť: nedá sa vedome vybaviť 
a vyjadriť slovami, je: 
•    procedurálna: automatizované schopnosti a zručnosti (bicyklovanie, hra na klavíri), 
•    emočná (citová): umožňuje si pamätať emocionálne zážitky. 
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 Pamäť a myslenie sú kľúčovým predpokladom pre psychický vývoj človeka, jeho osobný 
rozvoj a cieľavedomé činnosti. Pamäť je vytváraná asociáciami, spomienky môžu byť vyvolané 
napríklad vôňami. Do procesu zapamätávania je zapojená aj časť mozgu zodpovedná 
za priestorovú orientáciu a predstavivosť. Mozog nevie rozpoznať, či ide o skutočnosť, alebo 
len o predstavu. Zapamätaniu pomáha schopnosť klásť otázky, vzájomné preskúšavanie, 
diskusia. Spomienku je potrebné umocniť zmyslami, emóciami, logikou, nech sa dobre ukotví 
v pamäti.  

 Do procesu využívania pamäti sa zapájajú tieto faktory: 
• asociácie: napojenie nových vedomostí na staré, 
• vnímanie súčasne viacerými zmyslami, 
• fantázia a predstavivosť: nájsť podobnosť s niečím iným,  
• vizualizácia: vytvorenie mentálneho obrazu, 
• transformácia: premeniť abstraktnú informáciu na niečo konkrétne, 
• logika: hľadať pri učení sa logické súvislosti,  
• intelektuálna zvedavosť: čím máte viac vedomostí, tým ľahšie sa učíte nové, 
• koncentrácia: čím ste sústredenejší, tým si viete lepšie zapamätať,  
• riadené opakovanie, 
• selekcia: nezaťažujte si pamäť zbytočnými myšlienkami a informáciami, 
• porovnávanie, 
• eliminácia rušivých vplyvov, 
• význam pozitívneho myslenia.  

Pozitívne emócie ako radosť a zvedavosť pôsobia pri učení sa priaznivo na zapamätanie 
si. Negatívne emócie pôsobia naopak, napríklad strach zo zabudnutia nakoniec skutočne 
spôsobí zabudnutie. Dôležitá je psychohygiena (str. 63) a pozitívna autosugescia (str. 96), 
študenti popri učení sa majú mať aj nejaké záujmy, hobby či šport a nesmú zabúdať vyčleniť si 
na nich čas.    

 Každý človek sa narodí s úžasnou schopnosťou spoznávať svet okolo neho. Každé dieťa 
má skvelú pamäť asi do prvej až druhej triedy základnej školy. Ak učiteľ nedokáže žiaka 
motivovať, potom žiačik objaví, že: 
• sa učí zbytočnosti, 
• učenie je nuda, 
• nerozumie učivu, lebo bolo zle vysvetlené, 
• sa nevie učiť. 

Stráca o učenie sa záujem, trápi sa s učením a zabúdaním. Učí sa len preto, aby uspokojil 
rodičov či učiteľov, ale skutočná motivácia pre učenie zo zvedavosti sa niekam stratila. Znovu 
sa objaví často až na vysokej škole alebo vôbec (samozrejme, že to neplatí pre každého). Ak sa 
ľudia po skončení školy prestanú vzdelávať a ich mozog nie je pravidelne zaťažovaný, tak 
vekom pamäť slabne, znižuje sa jej kapacita a schopnosť učiť sa nové veci. Absentuje samotný 
proces učenia sa a trénovanie pamäti.  

 Študenti musia vedieť, odkiaľ a ako majú znovu získať zabudnuté vedomosti, musia 
počítať pri učení sa s nevyhnutným faktorom, akým je zabúdanie. Informácie o efektívnom 
učení sa a pamäti by mali získať najneskôr na začiatku štúdia na vysokej škole. Učíte sa 
krvopotne, ale často neefektívne a neracionálne, zabúdate, lebo si neopakujete. Proces 
spomínania, teda vybavovania si z pamäti je dôležitejší ako samotné učenie sa.  
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 Podľa Tepperweina (1992) majú všetci ľudia univerzálnu pamäť, ktorá sa dá oživiť 
v hypnóze. Nikto z vás nemá zlú pamäť, iba neviete, ako s ňou zaobchádzať. Zdanlivo zlá pamäť 
je len výsledkom nedostatočnej pozornosti, dôsledok nespôsobilosti alebo nechuti myslieť. 
Pamäť aj predstavivosť nemajú hranice, fungujú na princípe asociácií. Keďže jazykom 
podvedomia je obraz, skúste všetko, čo sa učíte si predstaviť a spojiť s kreativitou 
a skúsenosťou. Tým sa vytvoria viaceré asociačné spoje, ktoré zaistia lepšie a rýchlejšie 
budúce spomínanie. Vhodné je vytvárať nadväznosti s predošlým učivom. Vybavovanie 
z pamäti je najlepšie, ak podmienky pri učení sa sú totožné ako pri spomínaní (na ústnu skúšku 
sa treba pripravovať ústne). Musíte rozumieť tomu, čo sa učíte, inak je takmer nemožné si to 
vybaviť. Keďže máte všetci dobrú pamäť, musíte sa IBA naučiť na základe princípov pamäti 
využívať všetky jej možnosti a udržať mozog v dobrej kondícii. Pamäť sa vekom zhoršuje len u 
ľudí, ktorí sa o ňu nestarajú a neprecvičujú ju. 

 Tipy pre dobrú pamäť: 
• afirmácie: vravte si nahlas: „Mám fantastickú pamäť, všetko si viem zapamätať“; nevadí, 

že tomu neveríte, opakovaním to bude vaše podvedomie pokladať za pravdu (str. 94), 
• odpočinok a pravidelný spánok: nutné na ukladanie informácií do dlhodobej pamäti, 

únava znižuje schopnosť koncentrácie, preto nesmiete zabúdať na relax (str. 43), 
• precvičovanie pamäti: sledovanie vedomostných súťaží, hlavolamy, hádanky, krížovky, 

sudoku, pexeso, šach a iné (str. 70), 
• učenie sa cudzích jazykov: jeden z najlepších spôsobov zlepšovania pamäti dlhodobo, 
• pozitívne myslenie, optimizmus a emócie: informácia spojená so silnou emóciou sa lepšie 

pamätá; stres a strach blokujú zapamätávanie aj vybavovanie si informácií (str. 54), 
• zdravá výživa nielen počas učenia sa: budete mať nielen dobré fyzické zdravie, ale aj dobrú 

pamäť (str. 75), 
• pohyb: fyzická aktivita zvýši prietok krvi mozgom, zapamätávanie je lepšie (str. 65), 
• riadené opakovanie (str. 33), 
• diáre, pripomienky: odbremenenie sa od vecí, na ktoré by ste museli myslieť (str. 85),  
• vybavovanie spomienok: z detstva, rozpomänúť sa na sny, pred spaním si vybaviť aktivity 

za daný deň (str. 71). 
 

Procesy pamäti 

A/ príjem informácií receptormi, 
B/  spracovanie informácií, zapamätávanie (vštepovanie), 
C/ uchovanie informácií (podržanie, uskladnenie), 
D/ vybavenie si informácií (reprodukcia) alebo znovuspoznanie (rekognícia), 
E/  zabúdanie. 

A/ Príjem informácií 
 Nie všetky informácie, ktoré vnímate, sa spracovávajú. Mozog pracuje s takými 
informáciami, ktoré považuje za dôležité.  

B/ Zapamätávanie 
Základom zapamätávania je vytváranie dočasných neurónových spojení trvajúcich 

niekoľko sekúnd, ktoré sa môžu neskôr oživovať. Zapamätávanie môže byť: 
• neúmyselné – bez zámeru, často pod vplyvom emócií, pamäťová stopa má nedôležitý 

alebo náhodný charakter, zapamätáte si to ako udalosť, 
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• úmyselné zapamätávanie – s cieľom zapamätať si pomocou učenia sa, pamäťová stopa 
má charakter cieľavedomej práce. 

 Druhy zapamätávania si: 
• mechanické – bez uvedomenia si logických súvislostí, nácvik pohybov, 
• slovno-logické – spojené s myslením a rečou; logické, je efektívnejšie ako mechanické, 
• názorné – spojené s reálnymi vnemami aj predstavami,  
• emocionálne – spojené s citmi a emóciami. 

Pri zapamätávaní sa vytvárajú nové alebo obnovujú staré neurónové spojenia.  

C/ Uchovávanie  
 Uchovávanie je zložitý proces osvojovania a prepracovávania pamäťového materiálu. 

Človek si dlhodobo zapamätá len to, čo je pre neho osobne významné, spojené s jeho 
potrebami, záujmami, cieľmi, emóciami. Ukazovateľom uchovania je schopnosť vybaviť si 
obsah, ktorý ste si zapamätali. Penfieldova hypotéza permanentnej pamäti (1958) tvrdí, že sa 
každá informácia v mozgu uchováva, akurát je niektorá z nich definitívne nedostupná, pretože 
sa nedá vybaviť. Človek je schopný uvedomiť si iba tie, ktoré majú pre neho význam. 

D/ Vybavovanie si 
 Vybavovanie si je získanie prístupu k informácii, ktorá už raz bola v pamäti uložená. Čím 

viac informácií si musíte súčasne vybaviť, tým je vaše vybavovanie pomalšie. 

 Vybavovanie si informácií môže prebiehať: 
• paralelne – požadované informácie sa vybavia súčasne, 
• sériovo – požadované informácie sa vybavia jedna po druhej. 

 Druhy vybavovania si: 
• reprodukcia – aktívne vybavenie si, doslovné zopakovanie, vyžaduje vôľovú snahu; 

napríklad reprodukciu využijete pri otvorených otázkach (test bez možností, odpovede 
musíte doplniť písomne), 

• rekognícia – znovuspoznanie, opätovné vnímanie toho, čo sa človek predtým naučil, 
čo vnímal, robil, prežíval; napríklad rekogníciu využijete pri uzavretých otázkach (test 
s možnosťami, musíte označiť správne odpovede).  

Fyziologickým základom vybavovania si je obnovovanie predtým utvorených neurónových 
spojení. Reminiscencia je mimovoľné, často prekvapivé vynorenie sa spomienky alebo 
vedomý proces vybavovania si spomienok s terapeutickým prínosom najmä pre seniorov. 
 

 E/ Zabúdanie 
 Zabudnutie môže byť: 
• prechodné, na určitý čas pri špecifických podmienkach, 
• trvalé, definitívne, nie je možnosť vybavenia si z pamäti ani znovuspoznávania. 

Zabúdanie je opakom uchovávania informácií. Človek najviac zabúda do 1 hodiny 
po pamäťovom vstupe (napríklad po naučení sa), vtedy si pamätá asi 44 % z pôvodne 
osvojeného materiálu.  

 Zabúdanie však nie je len negatívne, je aj prospešné pri zabúdaní nepríjemných alebo 
tragických udalostí. Zabúdanie je dokonca nevyhnutné v rámci udržania zdravej psychickej 
regulácie. Pri zabúdaní zanikajú alebo sa zablokujú pamäťové stopy, dôvodom môže byť 
nahrádzanie starých informácií novými alebo vymiznutie nepoužívaných informácií. 
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Mozog 

 Z fyziologického hľadiska prebiehajú v mozgu zložité biochemické procesy na úrovni 
nervových buniek (neurónov) a ich spojení (synáps). Čím viac synáps, tým je lepšia činnosť 
mozgu, lepšia pamäť a myslenie. Nové spoje medzi neurónmi vznikajú každým učením sa, 
novými skúsenosťami, poznávaním nových vecí, zvedavosťou a aktívnym prístupom k životu. 
Významnou úlohou mozgu je odhadovanie a predvídanie, tzv. kľúčové zručnosti pre prežitie 
organizmu. Mozog zapája do činnosti obe hemisféry, prežíva emócie, predstavuje si 
a komplexne sa zaoberá úlohami. Aktivitu mozgu počas života nie je možné zastaviť, iba 
usmerniť. Mozog každého človeka je jedinečný a štruktúra mozgu sa vplyvom prostredia, 
učenia sa, dedičnosti líši. Ženy majú v mozgu o 10 % viac vlákien, ktoré navzájom prepájajú 
obe polovice mozgu, ako muži, tieto vlákna sa nazývajú komisurálne vlákna.  

 Limbický systém predstavuje funkčný systém kôrových a podkôrových štruktúr spojených 
okruhmi nervových dráh. Limbický systém vplýva na funkcie spojené so zachovaním jedinca 
a druhu, je nevyhnutný pri učení sa a pamätaní, pri orientácii v priestore, pri emóciách 
a správaní sa, riadi aj sexuálne funkcie. Ženský mozog má väčší limbický systém, ktorý riadi 
a spracováva emócie, preto sú ženy vo všeobecnosti emotívnejšie a muži racionálnejší. 
Za pamäť a učenie sa sú zodpovedné v najväčšej miere hipokampus a mozgová kôra, v menšej 
miere aj amygdala. Hipokampus a amygdala sú štruktúrami limbického systému mozgu. 
 

 Mozgová kôra  

 Mozog je najkomplikovanejší systém pre prenos informácií. Vysiela elektrické impulzy 
do vlákien dlhých stovky kilometrov. Informácie prichádzajúce do mozgu sa hneď rozpadajú 
na fragmenty, ktoré sa posielajú do rôznych oblastí mozgovej kôry. Každý mozog ukladá 
informácie na inom mieste a iným spôsobom. V mozgovej kôre nie je jedno stále centrum 
pamäti, ale pamäť je rozložená po celej mozgovej kôre. Ide o proces tzv. distribuovaného 
spracovania, v ktorom zohrávajú úlohu viaceré oblasti, pričom vzájomne interagujú.  

 Väčšina informácií z prostredia sa dostáva do senzitívnych/senzorických oblastí mozgovej 
kôry (zraková kôra a iné) a odtiaľ do krátkodobej pamäti (hipokampu). V spánku sa informácie 
vhodné k uloženiu presunú z hipokampu späť do mozgovej kôry do rovnakej časti, kde vznikli 
konkrétne fragmenty. Ak sú skonsolidované, môžu ostať v mozgovej kôre na roky alebo 
aj natrvalo (dlhodobá pamäť), ak nie, ostávajú v hipokampe.  
 

 
 

Obr.  2  Schéma ukladania informácií do pamäti 
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 Počas spánku sa informácie triedia na dôležité a nedôležité, ukladajú sa spomienky 
a zabúdajú sa nepodstatné veci. Informácie na spomienky premieňa hipokampus. Prirodzený 
rozpad pamäťových stôp chráni mozog pred zahltením informáciami. V pamäti zostáva len 
to podstatné, detaily sa časom vytrácajú. Na úrovni dlhodobej pamäti prebieha účelné 
zabúdanie a obnova pamäťových spojení. Činnosťou pamäti sa zosilňujú neurónové spojenia. 
Pamäť je stále aktívna, prispôsobivá a nestála. 

Mozgová kôra je miestom najkomplexnejších výkonov mozgu. Je bohato zbrázdená, vďaka 
čomu sa povrch mozgu niekoľkokrát zväčšil. Mozgová kôra sa podobá vlašskému orechu. 
Rastom predného mozgu sa hipokampus počas vnútromaternicového vývinu umiestnil 
do spánkového laloka koncového mozgu. Leží v bočnej komore mozgu obmývaný 
mozgovomiechovým mokom. Tesne pred ním, v bielej hmote spánkového laloka pred 
komorou je uložená amygdala. Hipokampus aj amygdala sú párové štruktúry. Hipokampus, 
pripomína tvarom morského koníka, odtiaľ pochádza aj jeho názov. Amygdala, v preklade 
mandľa, má mandľový tvar.  

 

  

 

  

 

 

 

 

 
 
 

Obr. 3  Umiestnenie hipokampu a amygdaly v mozgu človeka 
hipokampus – modrý, amygdala – červená (upr. podľa https://www.gettyimages.com/) 

 

 Hipokampus 

 Hipokampus zohráva úlohu v mechanizme učenia sa a pamäti, pri ukladaní a vybavovaní 
spomienok. Je zapojený do priestorovej orientácie a do tlmenia stresových odpovedí, 
prejavuje sa pri emóciách a sexuálnom správaní. Hipokampus rozhoduje o tom, ktoré 
z prchavých informácií si treba zapamätať a odosiela ich do mozgovej kôry, zodpovednej 
za dlhodobú pamäť. Ľavý hipokampus, u väčšiny ľudí dominantný, prvotne sprostredkúva 
verbálne učenie sa a pamäť. Pravý, väčšinou nedominantný hipokampus, sprostredkúva 
neverbálnu pamäť. Hipokampus má spojenia s čuchovým mozgom, a tak jednou z jeho funkcií 
je aj čuchová pamäť. Do hipokampu sa sústreďujú informácie krátkodobej pamäti, generujú 
sa nové a aktualizujú staré spomienky. Aktivita hipokampu je najvyššia na začiatku každého 
učenia sa, spôsobuje útlm pohybov a upriamenú pozornosť. 

 Hipokampus uvádza neuróny do činnosti vždy, keď si chce človek na niečo spomenúť. Čím 
je výraznejšie emočné pozadie, tým silnejšie a trvanlivejšie je ukladanie vedomostí. 

https://www.gettyimages.com/
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Hipokampus sa podieľa na udržiavaní pozornosti, pri tvorbe a spätnom vybavovaní engramov 
(pamäťových stôp), zúčastňuje sa na formovaní deklaratívnej pamäti (fakty, obrázky, mená, 
zážitky). Vytvára asociatívne a logické vzťahy medzi zážitkami, premieňa zážitky na spomienky.  

 Hipokampus sa ale nezúčastňuje na vytváraní pracovnej a procedurálnej pamäti, ku ktorej 
patria zvyky, naučené schopnosti a zručnosti, preto pacienti s poškodeným hipokampom majú 
tieto schopnosti zachované, nezabudnú hrať tenis, hrať na hudobné nástroje alebo riešiť 
hlavolamy. Hipokampus má význam v tvorbe podmienených reflexov a v účelovom správaní, 
má úzke prepojenie s podlôžkom (hypotalamus), vzruchy smerujúce do hypotalamu 
z mozgovej kôry sa najskôr spracujú v hipokampe. V somatickej oblasti je hipokampus 
zapojený do motorických a senzitívnych funkcií. 

Hipokampus predstavuje jednu z mála oblastí mozgu, v ktorých pokračuje neurogenéza 
aj počas života. Progenitorové bunky sú schopné produkovať nové neuróny a gliu. 
Hipokampus má teda aj v dospelosti významnú úlohu v mechanizme mozgovej plasticity nielen 
za fyziologických podmienok, ale aj pri regenerácii mozgu po jeho poškodení.  

Poškodenia hipokampu 

Poškodenia hipokampu súvisia so vznikom neurologických a psychiatrických ochorení, pri 
jeho poškodení si človek nedokáže ukladať nové spomienky. Obsah pamäti, ktorý bol uložený 
v mozgovej kôre ešte pred poškodením, ostáva väčšinou aj naďalej k dispozícii. Amnézia je 
porucha pamäti. Amnézie vznikajú často v dôsledku úrazov, ale aj z iných príčin a v súvislosti 
s poruchami iných častí mozgu. 

• Retrográdna amnézia sa týka udalostí, ktoré sa udiali pred poškodením, zasiahnutá je 
zadná časť hipokampu.  

• Anterográdna amnézia je typická neschopnosťou rozpamätať sa na udalosti po poškodení, 
vzniká pri poruchách prednej časti hipokampu.  

• Niekedy sa amnézia manifestuje narušením schopnosti zapamätať si len nové informácie. 
Pacienti chápu, ale nemajú schopnosť pamätať si. Stav môže byť vyvolaný prudkým 
emocionálnym zážitkom.  

• Už malé abnormality v štruktúre hipokampu môžu vyvolať pomerne závažné klinické 
symptómy. Čím je emočné pozadie pri percepcii silnejšie, tým je väčšia intenzita 
poškodenia krátkodobej pamäti. 

• Obojstranné poškodenie hipokampu spôsobuje stratu krátkodobej a poruchu asociačnej 
pamäti. Pacient si nezapamätá nové fakty, nespoznáva nových ľudí, zabúda, čo hovoril.  

• Funkcie hipokampu pri formovaní pamäti sú ovplyvňované aj stresom, pri ktorom 
dochádza k zmenám v krvnom prietoku a okysličovaní. Na hypoxiu a na pôsobenie 
rôznych toxínov sú neuróny hipokampu mimoriadne citlivé.  

• Poškodenie hipokampu vedie k poruchám tvorby podmienených reflexov založených 
na priestorovej orientácii.  

• Narušená funkcia hipokampu z metabolických, organických, neurologických alebo iných 
zmien je príznakom mnohých neurodegeneratívnych a psychiatrických ochorení, 
napríklad Alzheimerova choroba a iné demencie, Korsakoff syndróm, niektoré depresie, 
schizofrénia. Príznakom Alzheimerovej choroby je progresívne poškodenie pamäti. 

• Počas starnutia je úbytok objemu hipokampu 1,6 − 1,7 % ročne, ale pri Alzheimerovej 

chorobe až 3,5 − 4 % ročne.  
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Amygdala 
 

 Amygdala (mandľovité teleso, lat. corpus amygdaloideum) je tvorená zhlukmi neurónov 
na podkôrovej úrovni, funkčne patrí do limbického systému, ale nie vývojovo. Má hlavnú 
úlohu na tvorbe a uchovávaní pamäťových stôp spojených s emocionálnymi udalosťami. 
Významne ovplyvňuje správanie človeka pri strachu, je zodpovedná za negatívne emócie, 
ako agresivita, zlosť, úzkosť. Amygdala sa podieľa na vzniku reakcií na strach, akými sú 
nehybnosť, zrýchlený tep, rýchlejšie dýchanie, zovretie žalúdka a vylučovanie stresových 
hormónov. Aj chuť do jedla je spojená s amygdalou. 
 

  Úlohou amygdaly je v každom okamihu sprostredkovávať limbickému systému informácie 
o stave prostredia, v ktorom sa organizmus nachádza a zabezpečiť, aby bol adekvátne k situácii 
vybraný vhodný vzorec správania. Amygdala tvorí súčasť obranného mechanizmu, ktorý 
vyhodnocuje nebezpečnosť prostredia, jej reakcie na podnety spojené s nepríjemnými 
udalosťami sú veľmi pohotové a rýchlejšie ako rozumové reakcie kôry. 
 

 Amygdala uchováva pamäť z raného detstva, kým nie je plne vyvinutý hipokampus. Má 
schopnosť spoznať tvár človeka a vyčítať z nej ako sa dotyčný cíti. Poškodenie amygdaly naruší 
emocionálne prežívanie a vedie k pažravosti a k strate strachu.  
 

  Neuroplasticita  

 Mozog neustále prijíma a spracováva rôzne informácie, podnety a prispôsobuje sa novým 
situáciám a prostrediu, v ktorom sa nachádza. Každá aktivita, ktorú človek vykonáva (fyzická, 
zmyslové činnosti, učenie sa, myslenie, predstavy) zanecháva stopy v mozgu a mení ho. Zmeny 
sa dejú nielen vedome (aktívne sa učí hrať na hudobnom nástroji, cudzí jazyk, bicyklovať), ale 
aj nevedome (vplyv prostredia, v ktorom sa učí). Vďaka týmto činnostiam sa mozog neustále 
formuje, prispôsobuje a vyvíja. Podstatné a dôležité je, že mozog sa používaním a tréningom 
mení a tieto zmeny sa môžu diať počas celého života.  

 Najintenzívnejšie zmeny kognitívnych funkcií a inteligencie sa dejú počas detstva, 
dospievania a u mladých dospelých. V rozsiahlej štúdii (takmer 50 000 respondentov) však 
neurovedci Hartshorne a Germine (2015) dospeli k záveru, že rôzne kognitívne schopnosti 
mozgu dosahujú vrchol v rôznom období života. V každom veku sa teda môžete v niečom 
zlepšovať, či zhoršovať alebo stagnovať. Funkcia mozgu spracovávať fakty bez kombinácie 
s inými informáciami vrcholí vo veku 18 – 19 rokov a rýchlosť spracovania a vybavenia si 
informácií okolo veku 20 rokov. Krátkodobá pamäť sa zlepšuje do 25 rokov, udržuje si úroveň 
do veku 35 rokov a potom začína lineárne klesať. Fluidná inteligencia (schopnosť logicky 
myslieť a riešiť problémy v novej situácii bez predchádzajúcich znalostí a skúseností) dosahuje 
vrchol v 20 rokoch. Niektoré zložky fluidnej inteligencie a aj kryštalická inteligencia 
(ovplyvnená vzdelávaním, výchovou, prostredím, založená na faktoch a vedomostiach), 
vrcholia vo veku 40 rokov; emočná inteligencia až vo veku 40 – 50 rokov. Schopnosť 
strategického myslenia kulminuje v 50 rokoch a je na rovnakej úrovni do 70 rokov veku 
človeka. 

 Pretváranie, modifikácia mozgu, sa označuje ako neuroplasticita mozgu. Rakús (2009) 
definuje mozgovú plasticitu ako: súhrn všetkých funkčných a štruktúrnych zmien stavebných 
jednotiek nervového systému a ich zoskupení, ku ktorým dochádza v dôsledku rôznych aktivít 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pam%C4%9B%C5%A5_(psychologie)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Strach
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nervového systému a ktoré sprostredkúvajú efektívnejšie a/alebo adaptívnejšie zabezpečenie 
týchto aktivít. Neuroplastické zmeny sa uskutočňujú v rámci jednotlivých neurónov 
(neurónová plasticita), ako aj v rámci komplexných štruktúr (plasticita určitých anatomických 
oblastí mozgu).  

 Plastické zmeny v mozgu zahŕňajú tvorbu nových nervových a gliálnych buniek 
(neurogenéza) a ich integrovanie do funkčných neurónových sietí, vetvenie výbežkov 
neurónov (axónov a dendritov) a vytváranie nových spojení medzi nervovými bunkami 
(synaptogenéza). K zmenám patrí aj posilňovanie existujúcich sietí, zníženie množstva spojení 
(pruning) a taktiež tvorba nových krvných ciev (angiogenéza). Podľa Hulína a kol. (2009) sa 
ukazuje, že kľúčovú úlohu v plasticite mozgu zohráva účinnosť prenosu signálu na synapsách, 
ktorá sa môže meniť počas života ako dôsledok individuálnej skúsenosti, učenia sa.  

Neuroplastické zmeny mozgu pretrvávajú v dospelosti, dokonca až do vysokého veku. 
V mozgu sa na základe aktívnej intenzívnej stimulácie posilňujú alebo tvoria nové synapsy, 
ktoré zahusťujú neurónové siete. Práve hustota týchto sietí sa javí ako dôležitý faktor pre 
zachovanie mentálnej výkonnosti. Spojenia sa počas života menia vďaka rôznym impulzom, 
zážitkom, skúsenostiam a myšlienkam. Mozog určuje, ktoré spojenia a siete posilní a ktoré 
oslabí, a tým napríklad uchováva spomienky, zlepšuje pamäť, učenie sa, prispôsobuje sa 
prostrediu. Funkčné neurónové spojenia sú výsledkom dlhšie trvajúcej zmeny myslenia, 
správania, konania a aby aj zostali funkčné, je nutné ich používať a trénovať. Bez vytvorenia 
aktívnych spojení je každé učenie sa nefunkčné, efekt rýchlo vymizne, vyprchá. Takéto 
spojenia a neurónové siete sa cielene rozvíjajú opakovaním činností. Naopak, nevyužívané, 
neaktívne spojenia degenerujú, zanikajú (ang. use it or lose it – použ alebo strať). 

 Zvýšením neurotrofných, neuroprotektívnych a rastových faktorov možno aktívne 
ovplyvniť určité biochemické zmeny v mozgu. Tieto faktory vedú k podpore neurogenézy 
a angiogenézy a pomáhajú, aby viac nových nervových buniek prežilo a zapojilo sa do už 
existujúcej funkčnej neurónovej siete. Taktiež podporujú tvorbu nových sietí, a tým posilňujú 
neurónové spojenia medzi jednotlivými časťami mozgu. Mnohé odborné štúdie poukazujú 
na činitele, vďaka ktorým sa zvyšuje hladina neurotrofných faktorov aj prirodzeným spôsobom 
ako je dobrovoľná pohybová aktivita, stimulácia intelektu a obmedzený prísun kalórií. 
Napríklad mozgový neurotrofický faktor (BDNF – brain derived neurotrophic factor) reguluje 
plasticitu synáps, rast axónov, proliferáciu dendritov a diferenciáciu neurónov. Má dôležitú 
úlohu v ochrane citlivých neurónov pri krátkodobom zhoršení prekrvenia mozgu, nízkej 
hladine cukru, pred vplyvom niektorých neurotoxínov. Je to dôležitý faktor v procese učenia 
sa a tvorby pamäti. Tiež ovplyvňuje kogníciu, správanie sa a odpoveď na stres. 

 Uplatnenie vedomostí o fungovaní častí mozgu vedie ku skvalitneniu procesu učenia sa 
a k využitiu pamäti čo najefektívnejšie, a tým aj k efektívnemu využitiu času, potrebného 
na učenie sa. 
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4. TEÓRIA UČENIA SA 
 
 Učenie sa je proces modifikácie behaviorálnych a mentálnych funkcií, ktorého výsledkom 
je získavanie životných skúseností a formovanie človeka v priebehu jeho života. Učenie sa, 
vlastné iba človeku vzniká na základe reči, je to zámerné a systematické získavanie vedomostí, 
zručností, návykov, osobnostných vlastností a foriem správania. Vedomosti sú výsledkom 
učenia sa. Vedomosti zahŕňajú názorné predstavy aj nenázorné pojmy, ktoré sú úzko 
prepojené.  

 Z hľadiska trvanlivosti vedomostí je človek schopný si zapamätať 5 % z toho, čo počul; 
10 % z toho, čo čítal; 20 % z toho, čo videl; 30 % z toho, čo mu bolo predvedené; 50 % z toho, 
čo súčasne počul a videl; 75 % toho, čo sám prakticky vyskúšal. Najviac, 90 %, sa naučia tí, ktorí 
učia iných, aktívne opakujú vedomosti, a tým si ich utvrdzujú v pamäti, učia sa do hĺbky 
a pamätajú si. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obr. 4  Pyramída učenia sa (upr. podľa National Training Laboratories, Bethel, Maine) 
  

 Fázy učenia sa: 
• Motivačná fáza: študent si začína uvedomovať vnútorné alebo vonkajšie faktory, ktoré ho 

majú aktivizovať k učeniu sa. Ak je motivácia k učeniu sa malá, je tendencia vyhnúť sa mu.  
• Poznávacia fáza: študent začína prenikať do učebnej látky, úloh, problému, porovnáva ich 

s minulými skúsenosťami a hľadá ďalšie zdroje alebo prostriedky na ich riešenie, vytvára 
a preveruje možnosti riešenia. Pre túto fázu je typické tápanie a hľadanie. 

• Výkonová fáza: študent pochopil a vyriešil problém, osvojil si učebný materiál, zaradil ho 
medzi doterajšie poznatky. Touto etapou sa učenie často končí.  

• Kontrolná alebo overovacia fáza: nastáva vtedy, ak sa preveruje správnosť riešenia 
problému alebo správnosť naučeného reprodukciou učebnej látky, aplikáciou osvojených 
vzorcov, poučiek a pravidiel. Táto fáza je dôležitá pre trvalé zapamätanie. 

 Učenie sa zahŕňa vedomé (úmyselné) aj nevedomé (neúmyselné, podprahové) procesy, 
na ich spracovanie vyžaduje dostatok času. Pre mozog je vhodné, keď dostane čas na reflexiu 
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toho, čo sa učí a ako sa to učí. Učenie sa je ovplyvnené nielen priamou učebnou činnosťou, ale 
aj prostredím pri učení sa tej ktorej látky, sociálnym a emočným cítením.  
 

 
 

Obr. 5  Rovnica počtu naučených informácií 
 

 Čím intenzívnejšie sa dokážete sústrediť, tým kratší čas strávite učením sa. Učiť sa 
znamená nadobúdať zručnosti a zapamätať si informácie, ktoré sa z krátkodobej pamäti 
presunú do dlhodobej pamäti, čím sa zredukuje zabúdanie.  

 V prieskume z roku 2008, ktorý bol realizovaný na českých školách, sa žiakom 
a študentom položila otázka: Učia vás v škole, ako sa učiť? Výsledky boli prekvapujúce: touto 
témou sa vôbec nezaoberá 94,3 % základných škôl; 85,5 % stredných škôl a 73,4 % vysokých 
škôl. Vysoké školy dosiahli najlepšie výsledky kvôli školám s pedagogickým zameraním. 
A pritom aktívna snaha uľahčiť a zefektívniť učenie sa v zmysle fungovania mozgu trvá vo svete 
vyše 40 rokov. 

Pri učení sa využívajú dve myšlienkové štruktúry:  
• epistemická (z gréckeho epistémé – znalosť), ide o fakty a ich reprodukovanie, 
• euristická  (z gréckeho heuriskó – pokus-omyl), ide o kreativitu v praxi. 

Často sa zamieňajú výrazy úloha a problém: 
• úloha: človek potrebuje dosiahnuť určitý cieľ, ktorý nepozná, pozná iba cesty a spôsoby 

ako sa k nemu dopracovať; pri riešení úlohy využíva reproduktívne myslenie, 
• problém: človek potrebuje dosiahnuť určitý cieľ, ktorý pozná, ale nepozná cesty 

a spôsoby, ako sa k nemu dopracovať; pri riešení problému využíva produktívne myslenie. 

 Slabší študenti majú za cieľ dostať známku, urobiť skúšku/zápočet. Najlepší študenti majú 
ciele informačné, chcú toho veľa vedieť, na známkach im až tak nezáleží. 

 Pri klasickom spôsobe učenia sa študenti učia proti systému mozgu v presvedčení, 
že učenie sa je námaha, škola je nutné zlo, neznášajú učenie sa memorovaním a sedieť 
nehybne v lavici. Pritom pri aktívnom učení sa mozog učí hrou, zapája vizuálne, sluchové 
a pohybové podnety, predstavy, nové skutočnosti, pamäť, logiku, koncentráciu, reč 
a priestorovú orientáciu. 

 Mozog myslí v obrazoch (vizuálna pamäť je najvýkonnejšia, obrazy človek pozná 
od počiatku vekov), nie v znakoch písma a v písaných textoch (známe sú len 6 000 rokov). 
Preto je chybou učiť sa IBA z kníh a skrípt, je to vnímanie bez zážitkov, je potrebné do učenia 
sa aktívne zapájať primárne zmysly a predstavovať si. Prežívajte predstavu všetkými zmyslami. 
Čím viac zmyslov do učenia sa zapojíte, tým lepšie sa vám učivo vryje do pamäti.  

 Vnemy môžu byť: 
• vizuálne – zrakové (80 % všetkých vnemov), 
• auditívne – sluchové, 
• olfaktorické – čuchové, 
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• gustatorické – chuťové, 
• kinestetické – hmatové. 

 Zapojte čo najviac zmyslov, využitie len jedného z nich vás oberá o znásobenú silu 
viacerých, a tým využívate len časť svojich schopností. V schopnosti spomenúť si pomocou 
viacerých zmyslov sa ukrýva veľká sila. Kreslite si pri učení sa, aj do textu, tým zapojíte okrem 
zraku aj motoriku a priestorové vzťahy. Čítajte učivo nahlas, vďaka tomu ho vidíte, počujete 
a zároveň hovoríte. Nemusíte nahlas čítať všetko, stačí to, čomu by ste mali venovať najväčšiu 
pozornosť (priebežne pite, aby ste nestratili hlas). Neučte sa otrocky len jedným preferovaným 
štýlom učenia sa, ale prispôsobte štýl učenia sa povahe látky, ktorú sa učíte. Niektorí ľudia sa 
učia vizuálne, iní učivo počúvajú a iní ho musia zažiť (emócie). To, čo funguje jednému, nemusí 
fungovať druhým. Každý si musí nájsť svoj učebný štýl, ktorý mu vyhovuje. 
 

Informácie sa do mozgu ukladajú v dvoch podobách: 

• v rozpoznávacej podobe sa ukladajú informácie, ktoré sú vám neskôr po prečítaní 
či počutí povedomé, viete, že ste sa ich učili, ale máte problém si ich vybaviť (podstata 
pasívneho učenia sa), 
 

• vo vybavovacej podobe sa ukladajú informácie, ktoré sa dajú vybaviť. Pomocou skúšania 
a testovania seba samého si informácie z pamäti vybavujete, vyvolávate, a tak sa ich 
skvele naučíte. Vybavovaním si informácií sa dostávajú do dlhodobej pamäti, učenie sa 
vybavovaním si je najefektívnejšou metódou učenia sa a podstatou aktívneho učenia sa. 

 

Pasívne učenie sa 

 Pri pasívnom učení sa študent nezapája do učenia sa aktívne, len číta text, len počúva 
prednášku. Spôsobom učenia sa je memorovanie, neefektívne zvýrazňovanie či prepisovanie. 
Ak sa učíte pomocou opakovaného čítania, nie je to mentálne náročné ani nepríjemné. 
Opakovaným čítaním sa učivo zdá byť známe, vzniká ilúzia učenia sa a falošný pocit, že niečo 
viete. Avšak v skutočnosti si látku dobre nepamätáte a ani si ju nedokážete vybaviť. Tento 
spôsob učenia sa je veľmi nezáživný, po pár minútach vás prestane baviť. Po dlhých hodinách 
takéhoto študovania sa cítite unavení a unudení, s tým, že ste sa skoro nič nenaučili.  

 Pri pasívnom učení sa do textu iba pozeráte, ale nepracujete s ním. Učíte sa pomaly, 
zabúdate a ste v strese. A po skúške celé učivo zabudnete. Pri pasívnom učení sa nie ste 
do učenia sa zaangažovaný, učivo si ani neuložíte do pamäti. Opakovanie stále rovnakým 
spôsobom (čítaním) nie je matkou vzdelanosti, ale je v skutočnosti veľmi neefektívne, nudné 
a býva príčinou zlyhania, dysfunkcií a slabej vôle. Takýmto opakovaním si učivo nezapamätáte. 
Pri opakovanom čítaní sú informácie stále pred vami, takže neexistuje pre mozog žiadny 
dôvod, aby sa pokúsil zapojiť pamäť. Takéto učenie sa bezmyšlienkovitým opakovaním 
a učením sa naspamäť je plytké, nad látkou vôbec nepremýšľate a iba sa ju snažíte zapamätať. 
 

Aktívne učenie sa 

Pre kvalitné zapamätanie je nutné s učivom aktívne pracovať. Veľmi efektívne je čítanie 
a následné vyvolávanie (vybavovanie) informácií z pamäti. Učenie sa pomocou vybavovania je 
však nepríjemné a náročné, navyše máte pocit, že nič poriadne neviete. Pre uloženie 
do dlhodobej pamäti je potrebné učivo znovu opakovať, t. j. prečítať niekoľko strán a dva až 
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trikrát povedať nahlas. Nemá zmysel čítať text viac ako dvakrát, pretože mozog si viac 
zapamätať nedokáže.  

Aktívne učenie sa patrí medzi efektívne spôsoby učenia sa, pri ktorých sa študent pozerá 
na učivo z viacerých pohľadov, pevne ho spája s existujúcimi znalosťami, využíva informácie 
z iných zdrojov, ktoré ho donútia viac premýšľať.  

Klaďte si otázky: 
• Ako to nadväzuje na predchádzajúce učivo? 
• S čím to súvisí? 
• Na čo sa to podobá? 
• Prečo je to tak? 
• Ako tomu rozumiem? 
• Ako sa to dá využiť? 
• S čím by som to mohol spojiť? 
• Čo z toho môže byť na teste? 

 Základom aktívneho učenia sa je dostať informácie zo svojej hlavy, teda vyvolávať 
ich z pamäti, čím sa zvyšuje pochopenie a pamätanie. Až keď si niečo vybavíte, môžete 
povedať, že si to skutočne pamätáte. Zo začiatku to bude ťažké, myseľ na to nie je naučená, 
pamätať si budete menej, ale trénovaním docielite dobré pamätanie si. Mozog si zvykne 
na vyvolávanie informácií. Možno na štvrtýkrát to už pôjde, nevzdávajte sa. Keď sa učíte, stále 
vyvolávajte informácie z pamäti, keď niečo z pamäti lovíte, lepšie si to potom pamätáte.  

 Aktívne učenie sa je mentálne oveľa viac náročnejšie a spočiatku vám napadne vrátiť sa k 
nenáročnému pasívnemu spôsobu učenia sa. Dôležité je odolať a vytvoriť si návyk na aktívne 
učenie sa. Je obrovský rozdiel v tom, či sa niečo učíte hodinu pasívne alebo to isté učivo hodinu 
aktívne. Kvalita učenia sa nezáleží na tom, koľko času strávite učením sa, ale akým spôsobom 
sa učíte.  

 Príklad aktívneho učenia sa:   
 Novú látku, o ktorej ešte nič neviete, si pomaly čítajte, najlepšie nahlas a premýšľajte nad 
ňou. Podčiarknite najdôležitejšiu časť v odseku. Pýtajte sa sami seba, ako tomu rozumiete, 
s čím to súvisí, čo vám to pripomína. Prečítajte odsek, potom ho prikryte a hovorte si, čo ste 
si zapamätali. Doučte sa to, čo ste si nedokázali vybaviť. Učivo stačí dvakrát takto prečítať 
a budete ho vedieť. Nezabúdajte na krátke prestávky. Ďalšie dni si ho opakujte spôsobom 
riadeného opakovania a potom ešte raz pred skúškou (str. 33). Ak sa učíte veľké množstvo 
učiva, používajte túto metódu pre celé kapitoly. Je to spôsob, ktorým sa najviac naučíte, 
Riadené opakovanie je základom pre dlhodobé zapamätanie si.  
 

 Pri hĺbkovom spracovaní informácií sa študent snaží látku pochopiť, zamýšľa sa nad ňou, 
kladie si rôzne otázky, tým si ju oveľa skôr a lepšie zapíše do pamäti. Aktívnym vybavovaním 
naučenej látky z pamäti sa informácia uloží znovu, silnejšie a upevní sa pamäťová stopa. Čím 
je ťažšie si na informáciu spomenúť, tým silnejšie sa potom uloží do pamäti. Pri aktívnom 
vyvolávaní informácií z pamäti nikdy nenastane ilúzia učenia sa, (že niečo viete, aj keď si to 
nepamätáte). Aktívne učenie sa overí a upevní vaše vedomosti. Skúste si látku nahlas vysvetliť, 
tým si ju zapamätáte lepšie. Skúška by nikdy nemala byť premiérou na vybavenie si učiva. Ak sa 
človek učí aktívne, je motivovaný a sústredený, je schopný pochopiť hlavnú myšlienku učebnej 
látky.  



 
 

33 

Krivka zabúdania 
 

 Okolo pamätania si a zabúdania bolo realizovaných množstvo experimentov. Priekopník 
Experimentálnej psychológie Hermann Ebbinghaus (1850 – 1909) sa zaoberal tým, ako rýchlo 
ľudia zabudnú to, čo sa učili, ak sa to učili len RAZ. V roku 1885 prišiel s objavom, ktorý zmenil 
dovtedajšie vnímanie myslenia a pamäti. Vytvoril krivku zabúdania. Zistil, že úplné vybavenie 
zapamätaných informácií je možné len vtedy, ak sú poznatky uložené v dlhodobej pamäti.  

 Z Ebbinghausovej krivky zabúdania je jasné, ako sa s pribúdajúcim časom v špecifických 
intervaloch zabúda viac a viac naučenej látky. Väčšina informácií, ktorá bola prijatá iba raz, 
bola zabudnutá a stratená v priebehu prvej hodiny. V roku 2013 boli Ebbinghausove 
experimenty zopakované a ukázalo sa, že sú stále platné s tým, že musí ísť o mechanické 
zapamätanie si abstraktných slov bez významu. 

Priebeh zabúdania: 
• po 20 minútach si ľudia vedia vybaviť približne 58 % z toho, čo sa raz naučili, 
• po jednej hodine je to asi 44 %, 
• po 9-tich hodinách asi 36 %, 
• po jednom dni asi 33 %, 
• po dvoch dňoch asi 28 %, 
• po 6-tich dňoch asi 25 %, 
• po mesiaci si dokážete vybaviť len približne 21 % z toho, čo ste sa raz naučili. 

 

 
 

Obr. 6  Ebbinghausova krivka zabúdania (upr. podľa: https://bearinmind-logbooks.com/mission/) 

 

Riadené opakovanie 
 

 Riadené opakovanie (rozložené učenie sa) je správne rozloženie času učenia sa 
a následného opakovania, je veľmi dôležitým prvkom efektívneho učenia sa. Je obranou proti 
zabúdaniu. Aby ste rýchlo nezabudli, musíte opakovať. Teoreticky vtedy, keď sa vám majú 
informácie už-už stratiť z pamäti. Tento čas sa dá len odhadnúť, musíte si ho na sebe 
odpozorovať. Pomocou riadeného opakovania sa informácie ukladajú do dlhodobej pamäti. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Experiment%C3%A1lna_psychol%C3%B3gia
https://bearinmind-logbooks.com/mission/
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Nestačí raz počuť a raz vidieť. Ak si dané učivo budete v istých intervaloch opakovať, lepšie si 
ho zapamätáte a pomalšie budete zabúdať. Tým, že teraz investujete do opakovania 
20 % svojho času navyše, ušetríte neskôr 80 % času. Opakovaním sa zastavuje zabúdanie. 
 

 Mozog nie je schopný si pamätať všetko. Pamätá iba veci, ktoré sú z nejakého dôvodu 
dôležité. Keď učivo študujete systémom riadeného opakovania znova a znova, dostanete sa 
k bodu, kde si váš mozog myslí, že keď ste niečo toľkokrát zrekapitulovali, tak tieto informácie 
musia byť z nejakého dôvodu dôležité, a tak si to zapamätáte. Postup je jednoduchý, presne 
naplánované opakovanie musíte zapojiť do procesu učenia sa. Opakovať nie vtedy, keď vám 
to napadne, máte čas alebo sa vám práve chce, ale v presných časových intervaloch. Učiva 
nemá byť príliš veľa. Opakovanie by malo byť spočiatku intenzívnejšie a dôkladné, keď budete 
mať naučenú látku viac osvojenú, na ďalšie opakovanie bude stačiť iba ľahké pripomenutie.  
 

 Ebbinghausove experimenty vyžadovali zapamätanie zoznamov krátkych abstraktných 
slov (nezmyselných zhlukov písmen a číslic) bez akéhokoľvek významu. Tieto sa opakovali 
v 1., 3., 6., 10., 30. a 90. deň po prvom naučení sa. Je dôležité si uvedomiť, že vy si v skutočnosti 
potrebujete osvojiť úplne iné súbory informácií, aké boli v jeho pokusoch, takže skutočná 
krivka zabúdania je oproti Ebbinghausovej sploštená. Intervaly skutočného opakovania závisia 
od mnohých vzájomne sa ovplyvňujúcich faktorov, akými sú zmysluplnosť materiálu, 
nadväznosť učiva, predchádzajúce vedomosti, emocionálny význam, záujem, odpočinok, stres 
a ďalšie. Platí, že čím sú informácie abstraktnejšie, tým častejšie sa majú opakovať. 
 

 
 

Obr. 7  Ebbinghausova krivka riadeného opakovania (upr. podľa https://www.learnthat.org/) 

 
 Z predchádzajúceho textu vyplýva, že dni na opakovanie určené Ebbinghausom, 
nemôžete považovať za nemenný návod. Práve naopak, skúšajte a zisťujte, ktoré intervaly 
opakovania budú vyhovovať vám (môžu to byť napríklad 1., 2., 7., 12. deň alebo 1., 7., 30. deň). 

https://www.learnthat.org/
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Tab. 2  Odporúčané intervaly riadeného opakovania podľa náročnosti učiva 

 
 Ak študujete aktívne, hľadáte súvislosti, používate asociácie a mnemotechniky, teda ak sa 
učíte technikami efektívneho učenia sa, vtedy stačí, keď si učivo zopakujete len dvakrát: deň 
po naučení a tesne pred skúškou/testom. Opakovania sa nebojte, nemusí trvať dlho. Ak sa 
niečo učíte hodinu, opakovanie bude trvať maximálne 10 minút. 
 

Myslenie a pochopenie 

Myslenie prebieha dvoma spôsobmi, obidva sú rovnako dôležité: 

A/ Asociované (sústredivé) myslenie: nastáva pri intenzívnom, usilovnom študovaní, ide 
do hĺbky, vyžaduje úplné sústredenie a ponorenie sa do učenia sa. Študent naplno využíva 
tomu zodpovedajúcu časť mozgu. Sústredivo môžete myslieť maximálne 40 minút, potom 
sa mozog unaví, nepamätá si a nerozumie. Je nutná prestávka. 

B/ Disociované (roztrúsené) myslenie: nastáva počas prestávky, získa sa nadhľad, mozog 
pracuje na pozadí. Ak natrafíte na niečo zložité, čomu nerozumiete, netrápte sa tým. 
Počas prestávky, keď prevláda disociované myslenie, sa riešenie častokrát objaví. Bolo 
uložené v inej časti mozgu, na ktorú ste sa predtým nezamerali, pretože vaše myslenie 
bolo v stave sústredivom. Nemyslite vedome na to, čomu ste nerozumeli, venujte sa 
niečomu inému a zrazu vám riešenie napadne – to sa nazýva AHA efekt, pri ktorom sa 
aktivujú viaceré prepojené oblasti. Pauzy a prestávky sú pri učení sa extrémne dôležité.  

 

Tipy pre aktívne učenie sa a dobré pamätanie 
 

• Pamäťové techniky (str. 112) 
 Pamäťové techniky (mnemotechniky) väčšinou využívajú asociácie. Dobre sa pamätá 
niečo zaujímavé, bláznivé, kontroverzné, s emočným nábojom. Zapojte čierny humor, niečo 
pikantné, neobvyklé, žartovné a iné. Pri hovorení meňte tempo reči, gestá, pohyby.  

• Rýchločítanie (str. 115) 
 Už po krátkom tréningu dokážete čítať dvakrát rýchlejšie. Po niekoľkých hodinách 
trénovania je možné čítanie až 5-krát rýchlejšie. Ušetríte tak veľa času najmä pri opakovaní 
veľkého množstva učiva.  
 

• Vyznačte si kľúčové informácie 
Význam zvýrazňovania kľúčových informácií farebne bol v minulosti potvrdený 

výskumom, v ktorom sa každá z troch skupín študentov mala učiť ten istý text, s tým, že 
1. skupina mala text bez úpravy, 2. skupina mala dôležité informácie v texte zvýraznené 

Opakovanie Intervaly opakovania od prvého učenia sa 

 1. opakovanie 1 deň 1 deň 1 deň 1 deň 

2. opakovanie 3 dni 2 dni 3 dni 7 dní 

3. opakovanie 6 dní 7 dní 7 dní 30 dní 

4. opakovanie 10 dní 12 dní 15 dní 1/2 roka 

5. opakovanie 30 dní 30 dní 30 dní 3 roky 

6. opakovanie 90 dní 90 dní 90 dní  

http://www.ako-sa-naucit-skor.com/rychlocitanie-myty-a-fakty
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tučným písmom a 3. skupina mala dôležité informácie vyznačené farebne. Záver: z textu bez 
zvýraznenia si študenti zapamätali 32 % informácií, z textu s tučným písmom 45 % a z textu 
vyznačeného červene a fialovo si zapamätali 60 %. V mozgu sa na základe farebne označených 
slov povytvárali užitočné spojenia, študenti si zapamätali takmer dvakrát viac ako v textoch 
bez zvýrazňovania. Používajte farebné zvýrazňovače, ale rozumne (str. 104). 

•  Efektívne opakovanie 
Po prečítaní učiva si položte otázky typu: O čom som čítal v úvode? Aké to malo 

pokračovanie? Čo tam ešte bolo? Klaďte si otázky a až vtedy, keď si budete istí, že si už na nič 
viac nespomeniete, sa pozrite do textu. Potrebujete premýšľať nad tým, čo sa učíte, to je 
základom efektívneho učenia sa (str. 32). 

• Dlhodobé pamätanie: pravidlo 10 – 20 
 Ak si chcete učivo zapamätať na 100 dní, opakujte si ho raz za 10 – 20 dní. Čím dlhšie si 
chcete niečo pamätať, tým budú intervaly medzi opakovaniami dlhšie. Príliš časté opakovania 
sú zbytočné, pretože si ešte všetko dobre pamätáte. Rada na dlhodobé pamätanie, napríklad 
na štátnice: ak budú o 2 roky, zopakujte si látku raz za 4 mesiace. Na štátnice sa potom 
nemusíte príliš učiť, budete si učivo pamätať. 
 

Učebné štýly 

 Asi každý, kto chodil do školy, si mal možnosť všimnúť rozdielne zvyky svojich spolužiakov 
pri učení sa. Niektorí sa radi učia potichu doma, iní zase obľubujú hudbu, radi sa učia vonku 
alebo sa pri učení prechádzajú. Takýto súhrn postupov, ktorí ľudia v určitom období preferujú 
pri učení sa, sa označuje učebný štýl. Ľudia tieto postupy vnímajú ako bežné a samozrejmé. 
Študenti si ich len zriedkavo uvedomujú a upravujú tak, aby bolo ich učenie sa efektívnejšie. 
Z hľadiska vedeckého výskumu ide o mladý a nedostatočne prebádaný fenomén, a preto sú 
názory naň nejednotné. V tejto kapitole sú učebné štýly vysvetlené tak, aby ste poznatky 
vedeli aplikovať aj v rámci vášho štúdia. Každý študent má individuálne schopnosti vnímania 
a pamätania, využíva viaceré zmysly – zrak, sluch, niekedy aj čuch a nezriedka aj pohyb. 
Existujú názory, že hlavný učebný štýl je vrodený. Človek však môže súčasne zvládnuť aj iný, 
ním menej preferovaný štýl a kombinovať ich. Študent, ktorý dokáže súčasne počúvať, 
zapisovať a zároveň si v mysli učivo premietať, má výborné predpoklady k úspešnému štúdiu. 

 

 Povrchový a hĺbkový štýl učenia sa 

 Tradičný náhľad na učenie sa zameriaval predovšetkým na kvantitu učenia sa. Naučiť sa 
môžete málo alebo veľa informácií. Marton a Säljo (1976) boli jednými z prvých, ktorí sa začali 
zaujímať o kvalitatívne odlišnosti v prístupoch k učeniu sa. Teda nielen koľko, ale aj čo a akým 
spôsobom sa môžete naučiť. Zrealizovali sériu experimentov, v ktorých dali vybranej skupine 
študentov prečítať text náročný na porozumenie a následne sa pýtali na hlavnú myšlienku 
textu. Odpovede následne analyzovali a vytvárali kategórie. Zistili, že zatiaľ čo niektorí študenti 
pochopili myšlienku komplexne a do hĺbky ju vedeli analyzovať, iní problematiku pochopili iba 
čiastočne, prípadne ju nepochopili a ich vyjadrenie bolo v rozpore s myšlienkou autora alebo 
iba memorovali všeobecné definície.  

 Na základe takýchto experimentov vyslovili autori teóriu o existencii dvoch štýlov učenia 
sa: povrchového a hĺbkového štýlu. 
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• Povrchový štýl učenia sa spočíva v mechanickom reprodukovaní učiva bez dôrazu 
na vnímanie hlbších významov a súvislostí, ktoré má za výsledok nadobudnutie len 
formálnych vedomostí, ktoré sú rýchlo zabudnuté. 

• Hĺbkový štýl učenia sa spočíva v snahe porozumieť učivu, hľadaní jeho hlbšieho významu 
a uvedomení si širších súvislostí. Má za výsledok nielen zapamätanie si učiva, ale aj jeho 
pochopenie a schopnosť aplikovať naučené poznatky. 

 

 Učebné štýly podľa zmyslových preferencií  

 Neil Fleming (1992) vytvoril koncepciu učebných štýlov založenú na zmyslovej preferencii. 
Teória a dotazník vytvorený na jej základe sú známe pod akronymom VARK (visual, aural, 
read/write, kinesthetic). Tento akronym predstavuje 4 učebné štýly: 

• Zrakový (visual, zrakovo-slovný) – predstavuje preferenciu vizuálnych materiálov pre 
učenie sa, pri učení sa je vhodné farebne označiť dôležité slová, napísať si stručnú osnovu.  

• Sluchový (aural) – predstavuje preferenciu zvukových materiálov pri učení sa; je vhodné 
na odborné slová vymyslieť rýmy alebo logické spôsoby zapamätania. 

• Čítací/písací (read/write, zrakovo-obrazový) – predstavuje preferenciu písaného 
učebného materiálu, pri učení sa je vhodné zobraziť niektoré slová znakmi a symbolmi. 

• Pohybový (kinesthetic) – predstavuje preferenciu učebných materiálov, s ktorými sa dá 
manipulovať, pri učení sa je vhodné vytvoriť grafický koncept textu pomocou slov 
a symbolov, využívať šípky a odrážky. 

Fleming rozoznával aj zmiešané učebné štýly, v ktorých sa miešajú preferencie dvoch alebo aj 
všetkých štyroch typov učebných materiálov. Za najefektívnejšie považuje používanie takých 
štýlov, ktoré zodpovedajú osobnej preferencii (podobne ako iní teoretici štýlov učenia sa).  
 

 Učebné štýly podľa Kolba  

 Predstaviteľ skúsenostnej psychológie David Kolb vytvoril typológiu štýlov učenia sa na 
základe svojej teórie skúsenostného učenia sa (ang. experiential learning). Hovorí o tom, že 
učenie sa je procesom transformácie skúseností na vedomosti v opakujúcom sa cykle so 4 
štádiami: 

• Konkrétna skúsenosť – človek je konfrontovaný s novou skúsenosťou alebo znovu 
interpretuje predchádzajúce skúsenosti.  

• Reflexívne pozorovanie – človek hľadá dôležité znaky a skúsenosť porovnáva so svojím 
doterajším chápaním. 

• Abstraktná konceptualizácia – človek prostredníctvom reflexie sformuje nový nápad 
alebo modifikuje existujúce abstraktné chápanie. 

• Aktívne experimentovanie – človek aplikuje nové alebo pozmenené poznanie na svet 
okolo seba. 

 Zavedením dimenzií prijímania a spracovávania informácií do cyklu učenia sa získajú 
4 štýly skúsenostného učenia sa podľa Kolba (1984):  

• Divergátor (študent novátor) – preferuje prijímanie konkrétnych informácií a spracúva ich 
prostredníctvom reflektívneho pozorovania.  

• Asimilátor (študent analytik) – preferuje prijímanie abstraktných informácií, ktoré 
spracúva prostredníctvom reflektívneho pozorovania. 
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• Konvergátor (študent praktik) – preferuje prijímanie abstraktných informácií, ktoré 
spracúva prostredníctvom aktívneho experimentovania.  

• Akomodátor (dynamický študent) – preferuje prijímanie konkrétnych informácií, ktoré 
spracúva prostredníctvom aktívneho experimentovania. 

 

 
 

Obr. 8  Schéma skúsenostného učenia sa  
(upr. podľa https://www.simplypsychology.org/learning-kolb.html/) 

 

 Teória učebných štýlov 

 Teória učebných štýlov (ang. learning styles), má počiatok v 80. rokoch minulého storočia. 
V posledných rokoch sa vyskytujú aj názory, ktoré ju spochybňujú. Jedným z najdôležitejších 
bodov kritiky učebných štýlov je slabá podpora teórie štýlov učenia sa experimentálnymi 
zisteniami. Tvrdenie, že učenie sa v súlade s preferovaným štýlom učenia sa by malo viesť 
k lepším akademickým výsledkom, sa v množstve výskumov vôbec nepotvrdilo. Dimenzie 
štýlov učenia sa v nich nekorelujú s preferovaným učebným materiálom ani s akademickou 
úspešnosťou. Príkladom je štúdia autorov Husmanna a O'Loughlina (2018). Výsledky štúdie 
ukázali, že väčšina študentov nepoužíva stratégie v súlade s jeho zisteným štýlom učenia sa. 
Dimenzie štýlov učenia sa nesúvisia s akademickými výsledkami, a to ani v prípade, že sa 
konkrétne používané stratégie zhodujú s preferovaným štýlom učenia sa.  

 Autori teórií učebných štýlov nie vždy vychádzajú z empirického alebo kauzálneho 
základu. Napríklad koncepcia samostatného auditívneho a samostatného vizuálneho štýlu sa 
v kognitívnej psychológii nepotvrdila, keďže väčšina ľudí používa obidva štýly súčasne a nie iba 
jeden preferovaný. Podobne z pohľadu kognitívnej psychológie je kriticky vnímaná i teória 
štýlov učenia sa podľa Kolba, nakoľko sa nedokázal priamy vzťah medzi osobnosťou 
a preferovaným štýlom učenia sa. Aj napriek uvedenej kritike môže zistenie svojho vlastného 
štýlu učenia sa pomôcť osvojeniu efektívnych metód učenia sa. 

https://www.simplypsychology.org/learning-kolb.html
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Využívanie hĺbkového učebného štýlu vedie k porozumeniu a schopnosti aplikovať 
poznatky, čo je skutočným cieľom učenia sa. Poznanie zmyslových preferencií pri učení sa 
môže pomôcť identifikovať rezervy a zapojiť do učenia sa viacero zmyslov. Pochopenie učenia 
sa ako neustále sa opakujúceho procesu, ktorý prebieha v abstraktnej a konkrétnej rovine, je 
tiež možné využiť pri koncipovaní strategického plánu stať sa lekárom. 

 Čo to v praxi znamená, napríklad pri štúdiu anatómie?  
• Pozorným počúvaním prednášok a kladením otázok zapájate svoj sluch a spracovávate 

informácie v abstraktnej rovine. 
• Využívaním anatomického atlasu zapájate svoj zrak a spracovávate informácie 

v abstraktnej rovine. 
• Zapájaním sa do praktických cvičení zapojíte ďalšie zmysly a informácie dostávate 

do konkrétnej roviny. 
 

Typológia na učenie sa jazykov 

Podľa preferovaného spôsobu, akým sa ľudia učia cudzí jazyk sa delia na dva typy, a to 
na logokognitívny a audiomatický typ.   

A/ Logokognitívny typ – potrebuje prepisovať slovíčka, patrí medzi detailistov a potrpí si 
na systém pri učení sa. Nerobia mu problémy písomné testy a čítanie zahraničnej literatúry. 
Pre naučenie sa potrebuje zapojiť logiku. Keď sa naučí, na vybavenie si potrebuje viac času. 
Tento typ sa naučí v cudzom jazyku skôr písať ako hovoriť. Potrebuje vedomé porozumenie, 
logiku, cielené učenie sa, preklady, opakovanie, dôležitá je gramatika a analýza textu.  

 B/ Audiomatický typ – potrebuje nahlas viackrát za sebou zopakovať slovo alebo frázu, 
ktorú sa učí. Je pre neho prirodzené počuť výklad učiva. Pri učení sa používa audioknihy a tým 
si precvičí správnu výslovnosť a prízvuk jazyka. Efektívne pre tento typ je navštevovať kurz, 
kde sa komunikuje v skupinách. Veľa sa naučí zo samotného počúvania. Tento typ preberá 
informácie sluchom a automaticky, učí sa ako malé deti, opakovaným počúvaním. Dobre si 
pamätá texty piesní, miestne nárečie, rýmy a slogany. Učí sa nevedomky, dokáže sa naučiť celé 
vety bez prekladov, často počúva a nahlas opakuje, má dobrú výslovnosť, číta a hovorí.  

 Zistiť, ktorý ste typ je možné zodpovedaním na týchto 5 otázok: 
• Viete spamäti texty obľúbených piesní? 
• Hovoríte aj nárečím? 
• Z ničoho nič vás napadne reklamný slogan? 
• Na dovolenke v cudzej zemi pochytíte zopár slovíčok? 
• Pamätáte si riekanky z detstva? 

Ak odpovedáte väčšinou nie, ste logokognitívny typ; ak áno, tak audiomatický typ. Učte 
sa spôsobom, ktorý je vám vlastný, budete sa učiť prirodzene a menej namáhavo. Ak nie ste 
vyhranený typ, využívajte všetky metódy oboch spôsobov. Vysoké IQ (inteligenčný kvocient) 
neznamená, že sa jazyky budete učiť rýchlo. Ani Einstein sa anglicky nikdy poriadne nenaučil, 
aj keď býval dlhodobo v USA. IQ sa v spoločnosti prestalo nejakú dobu zvyšovať. Nie je isté, 
či to súvisí s používaním sociálnych sietí, ale isté je, že používanie sociálnych sietí priamo súvisí 
so zníženou schopnosťou mozgu premýšľať a riešiť problémy a taktiež aj s nárastom depresií 
a úzkostí. 
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5. SPÁNOK, PAMÄŤ A UČENIE SA 
 
 Spánok je stále opradený rúškom tajomstva, pretože napriek množstvu existujúcich 
elektrofyziologických nálezov schopných definovať kvalitný alebo narušený spánok, nie je 
možné detailne popísať všetky jeho fyziologické funkcie. Z pohľadu evolúcie je obmedzená 
reaktivita človeka na vonkajšie podnety v čase spánku spojená s ohrozením prežitia, ale 
aj napriek tomu, takmer všetky zvieratá spia. Tento fakt svedčí o tom, že spánok má dôležitú 
funkciu pri celkovom zvyšovaní kondície organizmu: sporí energiu, prispieva k obnoveniu 
energetických zdrojov a reparácii buniek, termoregulácii, regulácii metabolizmu a adaptuje 
imunitné funkcie.  

 Až jednu tretinu svojho života človek prespí. Stav bdenia alebo spánku závisí od úrovne 
aktivácie neurónov v mozgovej kôre. Neuróny v mozgu sú navzájom pospájané pomocou 
excitačných a inhibičných synáps, ktoré sa aktivujú alebo deaktivujú na základe impulzov. 
V bdelom stave mozog človeka dynamicky reaguje na kontakt s vonkajším prostredím, 
v spánku nastáva reverzibilné prerušenie dynamického kontaktu s prostredím. 

 Spánok sa zvyčajne definuje ako opak bdelého stavu, keď dochádza k poklesu dráždivosti 
kôrových neurónov, avšak nie k ich generalizovanému útlmu. Jednoducho povedané mozog 
počas spánku nespí, iba modifikuje svoju aktivitu. Snívanie je dôkazom, že i v spánku prebieha 
premýšľanie a niekedy sa vytvárajú aj spomienky, aj keď inak ako v bdelom stave. Spánok je 
nevyhnutný pre psychickú aj fyzickú regeneráciu organizmu. Počas spánku dochádza 
k významným metabolickým a regeneračným procesom. Nespochybniteľný je aj vplyv spánku 
na optimálne fungovanie imunitného systému človeka.  

 Spánok je fyziologický dej, okamžite reverzibilný. Dĺžka spánku sa v jednotlivých 
obdobiach života človeka mení. Optimálnu dĺžku spánku v jednotlivých obdobiach života podľa 
Hirshkowitza udáva tabuľka 3.  
 

Vek 0-3 
mesiace 

4-11 
mesiacov 

1-2 
roky 

3-5 
rokov 

6-13 
rokov 

14-17 
rokov 

18-25 
rokov 

26-64 
rokov 

65+ 
rokov 

Odporúčaná 
dĺžka spánku 

14-17 
hodín 

12-15 
hodín 

11-14 
hodín 

10-13 
hodín 

9-11 
hodín 

8-10 
hodín 

7-9 
hodín 

7-9 
hodín 

7-8 
hodín 

 
Tab. 3  Odporúčaná dĺžka spánku (podľa Hirshkowitz et al., 2015) 

 

Význam spánku 

 Spánok môže významným spôsobom ovplyvňovať nielen fyzické zdravie, ale aj psychiku, 
kognitívne funkcie, a tým samozrejme aj výsledky učenia sa. Viaceré špecifické funkcie spánku 
ovplyvňujú metabolizmus mozgu a tela. Zníženie metabolizmu a telesnej teploty počas spánku 
napomáha obnoviť stratu energie počas bdelosti, predovšetkým počas pomalovlnového (delta 
spánku), kde by pomalé vlny mohli znižovať potrebu glukózy. Zníženie dopytu po energii 
nemusí byť špecifické len pre mozog, ale aj pre celé telo. Znížená potreba energie je tiež 
dôsledkom hrubej svalovej hypotónie alebo atónie (zníženia alebo straty svalového tonusu) 
v spánku na rozdiel od bdelosti, keď aktívne svaly spotrebúvajú veľké množstvo energie.  
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 Vzťah medzi spánkom a imunitným systémom je predmetom výskumu už dlhú dobu. Jeho 
opodstatnenosť potvrdzujú napríklad nálezy pri skúmaní titrov protilátok po imunizácii 
v závislosti od kvality spánku. Spánok prispieva k celkovej telesnej pohode. Je známe, že tisíce 
génov v mozgu menia svoju produkciu po spánkovej deprivácii, väčšina z nich je zapojená 
do syntézy cholesterolu a bielkovín dôležitých pre transport lipidov. Nie je preto prekvapivé, 
že nedostatok spánku môže viesť k anatomickým a štrukturálnym zmenám.  

 Už tradične je funkcia spánku spájaná s uchovávaním a konsolidáciou (pevnejším 
uložením) pamäťovej stopy. Jedným z príkladov by mohol byť vplyv spánku na deklaratívnu 
pamäť. Bolo potvrdené, že dobrý nočný spánok uľahčil a zlepšil okamžité rozpoznanie tváre, 
nepomohol však pri dlhodobej konsolidácii pamäti.  

 Výskum spánku, pamäti a učenia sa naráža na mnoho metodologických problémov, ako 
je ovplyvnenie výkonu pri testovaní predchádzajúcim nedostatkom spánku, prítomnosťou 
poruchy spánku, ktorá nebola odhalená pri anamnestickom rozbore a ďalšími. Výsledkom sú 
potom niekedy protichodné nálezy a spochybňovaná úloha spánku pri konsolidácii pamäti. 
Väčšina štúdií ale zhodne potvrdzuje, že najväčší vpyv spánku na pamäť je u zdravých mladých 
dospelých ľudí. Presná úloha spánku pri poškodení pamäti v súvislosti so starnutím 
a neurodegeneráciou zostáva neobjasnená. 
 

 Normálny spánok  

 Bdenie a spánok predstavujú základné funkčné stavy organizmu človeka. Spánok sa 
opakuje v pravidelných intervaloch vplyvom cirkadiánnych rytmov a homeostatických 
mechanizmov (vnútornou potrebou organizmu). Už v tridsiatych rokoch minulého storočia sa 
začali Loomis, Harvey a Hobart (1937) zaoberať štúdiom spánku, jeho hĺbkou a fázami. Na 
základe monitorovania elektrickej aktivity mozgu a pohybov očí pri spánku zadefinovali dve 
fázy spánku: REM-spánok a NREM-spánok. 

 REM-spánok (z ang. rapid eye movements sleep) charakterizujú rýchle pohyby očí do 
strán, preto sa tak aj nazýva. Je hlbší NREM-spánok a na prebudenie z tejto fázy spánku je 
potrebný silnejší podnet. 

 NREM-spánok (z ang. non rapid eye movements sleep) spánok je plytší ako REM-spánok 
a charakterizuje ho nižšia srdcová frekvencia a frekvencia dýchania ako pri REM-spánku. Tento 
typ spánku sa rozdeľuje na 3 stupne podľa hĺbky spánku. Stupeň 1 predstavuje fázu 
zaspávania, stupeň 2 ľahký spánok. Stupeň 3 je fáza hlbokého spánku, pre ktorý sú 
charakteristické pomalé vlny. 

 REM-spánok a NREM-spánok sa opakujú v cykloch. Spánkový cyklus je pravidelné 
striedanie sa plytkých a hlbokých štádií spánku. Spánok zdravého mladého človeka je 
organizovaný asi v piatich spánkových cykloch. Jeden spánkový cyklus u dospelého človeka má 
60 – 90 minút, pričom 15 – 20 % predstavuje REM-spánok a 80 – 85 % NREM-spánok. Je 
zaujímavé, že u novorodenca je REM-spánok dvakrát dlhší ako u dospelého. 

 Pri zaspávaní sa najskôr objavuje plytký NREM1-spánok, počas ktorého sa 
v polysomnografickom zázname spomaľuje mozgová aktivita a objavujú sa typické vzorce 
označované ako vertexové ostré vlny lokalizované na temene hlavy. Následne sa spánok 
prehlbuje a objavujú sa K-komplexy a vretienka ako súčasť NREM2-spánku. Ďalším 
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prehlbovaním spánku sa aktivita mozgu ešte viac spomaľuje až na frekvenciu 0,5 – 2 Hz, tento 
NREM3-spánok sa nazýva aj pomalovlnovým spánkom. Je hlbokým štádiom spánku, z ktorého 
už nie je ľahké človeka prebudiť. Je dôležitý v období rastu, nakoľko je nevyhnutný pre 
produkciu rastového hormónu. Pomalovlnový spánok sa vyskytuje predovšetkým v prvej 
polovici noci, vekom ubúda, u starších dospelých môže úplne chýbať. Na konci NREM3-spánku 
sa zväčša na niekoľko sekúnd človek prebudí, opätovne cez plytké štádiá zaspí REM-spánkom.  

 REM-spánok je spojený s bohatou snovou aktivitou, zmenami vo frekvencii dýchania 
a srdcovej činnosti. REM-spánok dominuje druhej polovici noci, zvlášť v ranných hodinách 
spánku. Ukončením REM-spánku býva ukončený aj spánkový cyklus. Obr. 9 znázorňuje typické 
elektrofyziologické a klinické charakteristiky jednotlivých štádií spánku.  
 

Štádium spánku NREM1 NREM2 NREM3 REM 

Aktivita mozgu 
elektroencefalogram 

 
Rozpad 

základnej 
aktivity 

 
Spánkové 
vretienko  

Delta vlny 

 
Pílovité vlny 

Pohyby očí 

 
 

 
Pomalé pohyby 

   
Rýchle pohyby 

Aktivita svalstva 
brady  

  

 
Atónia 

Dýchanie Pravidelné Nepravidelné 

Srdcová frekvencia Pravidelná Nepravidelná 

Sny   + +++ 

Obr. 9  Elektrofyziologické a klinické charakteristiky jednotlivých štádií spánku 
 

 Poznámka: polysomnografické vyšetrenie je vyšetrenie v spánkovom laboratóriu, počas 
ktorého sa v priebehu celej noci zaznamenávajú charakteristiky jednotlivých štádií spánku, 
elektrofyziologické funkcie ako sú bioelektrická aktivita mozgu, pohyby očí, svalová aktivita 
mimického svalstva a končatín a klinické funkcie: dýchanie, srdcová činnosť, nasýtenie krvi 
kyslíkom, snová aktivita a podľa potreby ďalšie.  

 Jednotlivé fázy spánku sprevádzajú charakteristické neurochemické procesy. Pri 
ortodoxnom NREM-spánku klesá cholinergná, serotoninergná a noradrenergná aktivita 
v niektorých oblastiach mozgu. V REM-spánku sa serotonínergná a noradrenergná aktivita 
ešte výraznejšie znížia, avšak cholinergné systémy sa aktivujú do úrovne ako v bdelom stave 
alebo aj viac. Serotonínergná a noradrenergná aktivita sa prudko zvyšujú po prebudení. 

 Spánkové charakteristiky sa so zvyšujúcim vekom menia. Najvýraznejšou zmenou je 
redukcia dĺžky NREM-spánku, čím je vyšší vek, tým je kratší. Striedanie štádií spánku a bdenia 
v priebehu noci znázorňuje hypnogram. 
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Obr. 10  Hypnogram zdravého dospelého človeka (zdroj: Peigneux a Leproult, 2014) 

 

Vzťah medzi spánkom, pamäťou a učením sa 

 V súčasnosti je všeobecne akceptovaný dvojstupňový pamäťový systém. Prepokladá sa, 
že spomienka je najskôr uložená do tzv. krátkodobého úložiska, ktorým je hipokampus, 
a následne dochádza k jej konsolidácii (upevňovaniu) a presunu do tzv. dlhodobého úložiska, 
mozgovej kôry (neokortex). Mc Gaugh (2000) charakterizuje konsolidáciu pamäti ako pomalý 
proces, ktorým sa labilné, nestále pamäťové stopy (engramy) pretvárajú na trvalejšie 
a silnejšie pamäťové stopy, čo sa deje vytváraním nových spojení hlavne medzi hipokampom 
a mozgovou kôrou (str. 25).  

 Už na začiatku 20. storočia sa predpokladalo, že spánok hrá dôležitú úlohu pri konsolidácii 
pamäťovej stopy. Prvý dôkaz o tom priniesli Jenkins a Dallenbach v roku 1924. Pri skúmaní 
procesov pamäti sa zamerali najmä na príčiny zabúdania. Do mnohých z nich zakomponovali 
aj vplyv spánku. Predpoklad kľúčovej úlohy spánku pre pamäťové procesy sa potvrdil. Výsledky 
preukázali, že participanti, u ktorých krátko po učení sa nasledoval spánok, mali vyššiu 
retenciu naučeného, viac si zapamätali, ako participanti, u ktorých po učení sa nasledovala 
niekoľkohodinová fáza bdenia a až potom spánok. Toto zistenie autori vysvetľovali 
konštatovaním, že počas spánku sa výrazne znižuje možnosť interferencie, vzájomného 
rušenia či prepisovania pamäťových stôp, nakoľko počas spánku je kódovanie nových 
informácií a vnemov značne redukované.  

 Naopak, v bdelom stave je mozog neustále atakovaný novými vnemami a kódovaním 
nových spomienok, čím vo veľkej miere dochádza k vzájomnej interferencii, rušeniu 
a miešaniu spomienok. 

 Ukladanie informácií závisí na charaktere zapamätanej informácie a na čase, ktorý uplynul 
od jej získania. Informácia nie je okamžite uložená vo výslednej podobe a podlieha zmenám, 
ktoré vedú k jej zabudnutiu alebo naopak ku konsolidácii pamäti. V tomto procese má význam 
spánok a s ním spojená mozgová činnosť vedúca k formovaniu spojení medzi neurónmi. 
Z pohľadu pamäti sú dôležité NREM2, NREM3 a REM-spánok. Štúdie u zvierat pri vyšetrení 
pozitrónovou emisnou tomografiou dokladovali, že oblasti mozgu aktivované počas učenia sa 
sú selektívne reaktivované v nasledujúcom nočnom spánku (REM aj NREM).  
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 Pre konsolidáciu pamäti má zásadný význam prvý spánok od získania informácie. Spánok 
ale nie je jedinou podmienkou konsolidácie pamäti a v prípade jeho nedostatku môže byť 
nahradený inými mechanizmami. Ani potlačenie REM-spánku podávaním napríklad 
antidepresív nemusí z pohľadu pamäti znamenať väčší problém. 

 Dlho sa predpokladalo, že s procesom konsolidácie pamäti sa spája iba fáza REM-spánku. 
Počas posledných rokov sa však koncept konsolidácie pamäti rýchlo rozvíjal a objavili sa nové 
informácie a teórie.  

 Podľa teórie duálneho procesu, ktorá vychádza zo štúdia ľudskej pamäti je pre 
konsolidáciu dôležitý NREM-spánok a aj REM-spánok. Konsolidácia deklaratívnej pamäti 
prebieha podľa tejto teórie počas NREM-spánku, ktorý je v prevahe počas prvej polovice 
nočného spánku. Konsolidácia nedeklaratívnej pamäti nastáva počas REM-spánku a ten 
prevažuje v druhej polovici nočného spánku.  

 Autori, ktorí vychádzali najmä z experimentálnych štúdií na zvieratách, vytvorili 
tzv. sekvenčnú alebo dvojkrokovú konsolidáciu. Podľa tejto teórie dochádza v prvom kroku, 
NREM-spánku, k oslabovaniu nepotrebných spomienok a naopak k upevňovaniu dôležitých 
spomienok. Následne v druhom kroku, počas REM-spánku, nastáva integrácia dôležitých 
spomienok do už existujúcej pamäťovej siete.  
  

 

Obr. 11  Aktívna konsolidácia pamäti (prekreslené podľa Feld a Born, 2020,  
upravené pomocou Smart Servier Medical Art a Emoji Keyboard) 

  
 Najnovšie poznatky z tejto oblasti sumarizuje teória aktívneho systému konsolidácie. 
Predpokladá sa, že počas NREM-spánku nastáva opakovaná reaktivácia pamäťových stôp 
a následne prechod spomienky z hipokampu do mozgovej kôry. Inak povedané, nastáva 
integrácia spomienky do dlhodobej pamäti. Počas nasledujúcej fázy REM-spánku sa 
kvalitatívna reorganizácia a transformácia pamäti stabilizuje procesom synaptickej 
remodelácie mozgovej kôry.  
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 Nárast množstva nových informácií v oblasti neuropsychológie umožnili najmä moderné 
zobrazovacie metódy. Funkčné zobrazovanie mozgu, akou je napríklad funkčná magnetická 
rezonancia (fMRI), umožnili jedinečný pohľad a možnosť sledovania aktivity anatomických 
štruktúr mozgu počas rôznych stavov vedomia a aj jednotlivých fáz spánku alebo pri 
vykonávaní určitých úloh a zapojení rozličných kognitívnych funkcií. 

  Významným prínosom sú aj experimentálne štúdie na zvieratách, ktoré prinášajú 
informácie o neurochemických procesoch v anatomických štruktúrach zodpovedných 
za pamäť (najmä hipokampus, mozgová kôra, amygdala). Z ich záverov je zrejmé, že 
konsolidácia pamäti úzko súvisí s plasticitou mozgu. Plasticita mozgu je zvyčajne 
charakterizovaná ako schopnosť synaptickej remodelácie mozgu. Kaskádu synaptickej 
remodelácie pri konsolidácii spúšťajú molekuly, ktoré sa tvoria najmä počas spánku, ale 
niektoré aj v bdelom stave. Kľúčovú úlohu v indukcii synaptickej konsolidácie má najmä 
excitačný neurotransmiter glutamát. Výsledky experimentálnych štúdií súčasne potvrdili aj to, 
že spánková deprivácia (nedostatok spánku) jednoznačne vedie k zníženej syntéze molekúl, 
indukujúcich synaptickú konsolidáciu mozgu.  

 Deklaratívna (vedomá) pamäť sa rozdeľuje na sémantickú (pamätá fakty a vedomosti) 
a epizodickú (pamätá schopnosti a zručnosti),(str. 20). Pre konsolidáciu sémantickej pamäti sa 
zdá najdôležitejší NREM3-spánok, v konsolidácii epizodickej pamäti zohráva najväčší význam 
NREM2-spánok. Epizodická pamäť je ovplyvnená kvalitou a trvaním spánku najzreteľnejšie 
u mladých ľudí, u ktorých rozsah uchovanej informácie pozitívne koreluje s trvaním spánku 
a naopak negatívne s rozsahom narušenia prirodzenej kontinuity spánku. Fyziologické 
zhoršovanie spánku pri starnutí je pravdepodobne príčinou zhoršovania deklaratívnej pamäti 
pri starnutí. Je dokázané, že spánkové vretienka v NREM2-spánku ubúdajú nielen pri starnutí, 
ale aj schizofrénii, neurodegeneratívnych ochoreniach, fragmentácii alebo skrátení spánku. Pri 
všetkých týchto situáciách je tiež zhoršená epizodická pamäť. Epizodická pamäť informácií 
s emotívnym nábojom je menej závislá na spánku ako u informácií bez emotívneho náboja. 
Nedeklaratívna (nevedomá) pamäť súvisí predovšetkým s REM a NREM2-spánkom. 
 

Spánková deprivácia 

 Skracovanie spánku v dôsledku pracovných a spoločenských povinností je trendom 
posledných rokov. Odhaduje sa, že takýmto umelým spôsobom sa spánok dospelého človeka 
(7 – 9 hodín) skrátil o 1 – 2 hodiny. Pokiaľ spánok trvá menej ako 7 hodín, narastá potreba spať 
v dennej dobe. Epidemiologické štúdie poukazujú na významné spojenie mnohých ochorení 
s chronicky skráteným spánkom. V tejto súvislosti vydala Americká akadémia pre spánkovú 
medicínu v roku 2015 odporučenie, podľa ktorého by mal spánok dospelého človeka trvať 
7 a viac hodín. Pravidelne kratší spánok ako 7 hodín je spojený s nárastom hmotnosti, 
obezitou, artériovou hypertenziou, rizikom srdcových ochorení a cievnych mozgových príhod, 
vznikom cukrovky a glukózovej intolerancie, ale aj so zvýšeným rizikom úmrtia. Navyše je 
krátky spánok spojený so zhoršenou imunitnou schopnosťou, zvýšeným vnímaním bolesti, 
horším výkonom, zvýšením chybovosti a väčším rizikom nehôd.  

 Pravidelný dlhší spánok ako 9 hodín je vhodný pre mladých dospelých, osôb po spánkovej 
deprivácii a chorých ľudí. V ostatných prípadoch by mohol byť aj dlhší spánok spojený 
so zvýšeným zdravotným rizikom.  
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 Po spánkovej deprivácii klesá výkonnosť, viac rýchlosť ako presnosť, klesá schopnosť 
konštrukčného myslenia, slovná a priestorová pamäť, schopnosť učiť sa. Znižuje sa tiež 
odolnosť voči stresu, zvyšujú sa emocionálne reakcie na stresové podnety. Myslenie a riešenie 
komplexných kognitívnych úloh nie je postihnuté.  

 Jednorazová spánková deprivácia viedla k rovnakému zhoršeniu psychomotorickej 
výkonnosti ako požitie alkoholu s hladinou v krvi 0,05 %. Niektoré zložky zníženej 
psychomotorickej výkonnosti možno kompenzovať vyššou motiváciou (skúška, písomka), ale 
len pri spánkovej deprivácii kratšej ako 24 hodín. Pri prolongovanej spánkovej deprivácii sa 
objavujú problémy pri vybavovaní pamäťových stôp, mení sa nálada a jej stabilita, dokonca sa 
môžu objaviť poruchy správania, spánková opitosť, tras rúk a ďalšie. Dokladom zvýšenej 
dráždivosti mozgu po spánkovej deprivácii je aj zvýšenie frekvencie epileptických záchvatov 
u epileptikov pri nedodržaní režimových opatrení. 

 Krátkodobá spánková deprivácia býva nasledujúcu noc kompenzovaná nahradením 
hlbokého NREM3-spánku a čiastočne REM-spánku na úkor plytkých štádií spánku. Celková 
fyzická kondícia a kardiovaskulárna odpoveď na bežnú fyzickú záťaž sa pri akútnej spánkovej 
deprivácii znižujú len málo. Akútna spánková deprivácia postihuje pravdepodobne najmä 
funkcie mozgu. Jedna noc bez spánku prináša 30 % úbytok kognitívnych schopností a stratu 
výkonnosti na nasledujúci deň.  

 Rekonvalescencia psychomotorickej výkonnosti po úplnej spánkovej deprivácii trvajúcej 
24 hodín vyžaduje jednu noc prolongovaného spánku. Ak spánková deprivácia trvá dve noci, 
nastane 60 % úbytok výkonnosti na nasledujúci deň; takýto človek sa až po piatich dňoch 
predĺženého spánku vracia ku svojej štandardnej psychomotorickej výkonnosti. Ak akútnu 
spánkovú depriváciu nasleduje normálne dlhý, nepredĺžený nočný spánok, je jedna 
deprivovaná noc nahrádzaná aj viac ako 5 nocí s normálnou dĺžkou spánku. Ak je spánok 
po 6 nocí skrátený na 4 hodiny, chemické procesy tele študenta klesnú na úroveň 60 ročného 
človeka.  

 Dlhodobé skracovanie doby spánku vedie k problémom so sústredením, psychickej 
nevýkonnosti s poruchami pamäti a dennou ospalosťou. Denné problémy vedú k ohrozeniu 
pracovnej schopnosti a riziku dopravných nehôd. Z dlhodobo vedome skracovanej dĺžky 
spánku vzniká porucha spánku označovaná ako syndróm nedostatočného spánku.  
 

Fragmentácia spánku 

 Spánková deprivácia vedie ku kognitívnym poruchám a väčšej tendencii spať a zaspávať. 
Podobný negatívny dopad na mozog, pamäť a učenie sa má fragmentácia spánku. 
Za fragmentáciu spánku sa považuje narušenie prirodzenej kontinuity spánku v dôsledku 
vonkajších činiteľov – hluk, malé dieťa alebo v dôsledku poruchy spánku.  

 Nespavosť je najčastejšia porucha spánku spojená so skrátením nočného spánku a/alebo 
súčasne prítomnou fragmentáciou spánku a dennými ťažkosťami s dopadom na pamäť 
a schopnosť učiť sa. Vo svojej akútnej forme je nespavosť odpoveď organizmu na stresovú 
somatickú alebo psychickú udalosť a po jej doznení dôjde aj k normalizácii spánku 
a vymiznutiu denných ťažkostí. Chronická nespavosť je komplexný a široký problém 
presahujúci hranice tejto publikácie. Z pohľadu porúch učenia sa má význam najčastejšia 
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forma chronickej nespavosti a porúch spánku u mladých dospelých, ktorá vzniká v dôsledku 
nesprávnej hygieny spánku a bdenia spolu s posunom cirkadiánneho rytmu. 

 Cirkadiánny rytmus je endogénny biologický rytmus, ktorý je súčasťou biologických hodín 
určujúcich striedanie spánku a bdelosti, blížiaci sa 24 hodinovému cyklu. Centrum riadenia 
cirkadiánneho rytmu je lokalizované v hypotalame (časť medzimozgu), kde sú navzájom 
analyzované vonkajšie podnety, predovšetkým informácia o osvite a vnútorné podnety 
v podobe neurotransmiterov a produktov metabolizmu.  

 Molekulárnou podstatou cirkadiánnej rytmicity sú hodinové gény, ktoré dokážu 
načasovať produkciu ostatných génov. Tieto gény sú tiež zodpovedné za schopnosť pracovať 
a podávať výkon v rozdielnom čase v priebehu dňa. Ľudia večerného typu (tzv. sovy) sú aktívni 
vo večerných hodinách, majú tendenciu zaspávať neskôr, ráno ťažko vstávajú. Naopak ľudia 
ranného typu (tzv. škovránkovia) vstávajú skôr, od skorých hodín sú schopní podávať plný 
kognitívny výkon, neradi ponocujú. V období dospievania vplyvom endogénnych 
aj exogénnych faktorov je tendencia k posunu biologických hodín k večernému typu.  

 

Obr. 12  Posun cirkadiánnej fázy spánku v adolescentnom období  
so znázornením oneskoreného zaspávania a prebúdzania sa 

 Podľa epidemiologických prieskumov tento posun – oneskorenie cirkadiánneho rytmu, 
prerastie v poruchu spánku u 7 – 16 % adolescentov a mladých dospelých. Takíto ľudia pri 
potrebe ranného vstávania skracujú svoju dĺžku spánku a dochádza tak ku chronickej 
spánkovej deprivácii. Vstávanie býva veľmi ťažké s príznakmi spánkovej opitosti. Aby bol 
schopný vstať, musí si nastaviť niekoľko budíkov, osprchovať sa studenou vodou, vypiť kávu, 
aby bol schopný zmysluplne komunikovať a vôbec opustiť domov a iné. Takto vzniknutá 
chronická spánková deprivácia naďalej zhoršuje denné symptómy a ospalosť. Ospalosť vyústi 
v poobedňajšie zdriemnutia aj v dlhší spánok, ktorý ďalej fixuje oneskorené zaspávanie. 
Postihnutí vyhľadávajú odbornú pomoc v snahe liečiť nespavosť alebo žiadajú predpis 
stimulancií, aby si zlepšili kognitívny výkon, koncentráciu a odstránili dennú ospalosť. 

 Príčiny porúch spánku v súvislosti s oneskorenou cirkadiánnou fázou sú vnútorné 
aj vonkajšie. U dospievajúcich dochádza k oneskoreniu fázy spánku v súvislosti 
s hormonálnymi a metabolickými zmenami, s podielom genetickej dispozície v podobe 
dedičnosti hodinových génov (40 % populácie). Nemenej dôležité v tomto období sú 
aj vonkajšie vplyvy a závislosť adolescentov na informačných technológiách, ktoré sú zdrojom 
modrého svetla, ktoré dokáže posúvať produkciu melatonínu (hormón potrebný na spánok 
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a synchronizáciu biologických hodín) a nástup spánku. Významne môže zaspávanie posúvať 
aj načasovanie spoločenských aktivít alebo učenie sa v neskorých večerných hodinách. 

  Adolescenti aj pri pochopení podstaty problému nie vždy javia záujem o nápravu 
normálneho cyklu spánku a bdenia. Takéto správanie môžu upevňovať poruchy nálady, 
hyperaktivita, obsedantno-kompluzívna porucha, malá podpora zo strany rodiny alebo 
chronické ochorenie. 

 Klasickým modelom ochorenia s narušenou kontinuitou spánku, ktorá vedie k dennej 
insuficiencii s problémami s pamäťou a učením sa je obštrukčné spánkové apnoe (OSA). 
Opakované prebudenia a prebúdzacie reakcie, ktoré ukončujú pauzy v dýchaní v spánku, 
nedovolia fyziologické prehĺbenie spánku. Výsledkom je, že aj napriek dostatočne dlhému času 
strávenému na lôžku, sú ľudia chronicky spánkovo deprivovaní s takmer úplnou redukciou 
hlbokých štádií spánku. OSA je v populácii časté ochorenie, klinicky závažné formy sú spojené 
s hlasným chrápaním a pauzami v dýchaní v spánku. Ochorenie je možné liečiť, liečba prináša 
okrem vymiznutia porúch dýchania v spánku aj elimináciu denných ťažkostí, zlepšenie 
koncentrácie a pamäti. 
 

 
 

Obr. 13  Polygrafický záznam znázorňujúci poruchy dýchania  
2 minútová epocha spánku (apnoe – sivý obdĺžnik, hypopnoe – ružový obdĺžnik, sprevádzané desaturáciou -–
béžový obdĺžnik). Poruchu dýchania nasleduje kompenzačné hyperpnoe so zvýšením frekvencie a amplitúdy 

dychov (medzi respiračnými udalosťami). V celonočnom zázname 47 ročného muža sa poruchy dýchania  
vyskytovali v priemere 52x za hodinu spánku (zdroj: Archív Neurologickej kliniky LF UPJŠ a UN LP Košice). 

  
 Poznámka: apnoe – úplné prerušenie dychu, hypopnoe – čiastočné prerušenie dychu, 
desaturácia – pokles nasýtenia krvi kyslíkom. 

 Neurodegeneratívne ochorenia (Alzheimerova choroba, demencia, Parkinsonova 
choroba) sú tiež neodmysliteľne späté s poruchami pamäti a spánku. Poruchy spánku v týchto 
prípadoch sú dôsledkom neurodegeneratívneho procesu rovnako ako poruchy pamäti. 
Porucha spánku nie je príčinou kognitívneho poškodenia, ale súčasťou klinického obrazu, 
liečba spánku ale môže zásadným spôsobom zlepšiť kvalitu života. 
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Spánok a študenti 

 Študenti vysokých škôl sú často vystavení časovému stresu, a to nielen počas skúškového 
obdobia, ale aj počas semestrálneho výučbového procesu. K zaujímavému zisteniu dospeli 
vo svojej práci Wen-Wang Rao et al. (2020), keď pri porovnávaní kvality spánku pomocou 
Pittsburgského indexu kvality spánku (PSQI – Pittsburgh Sleep Quality Index) zistili, 
že najhoršiu kvalitu spánku majú študenti v Európe, nasledovali študenti v Amerike, Afrike, 
a najlepšiu kvalitu mali študenti v Ázii a Oceánii. Potvrdili tiež, že študenti medicíny mali 
výrazne horšiu kvalitu spánku ako študenti iných odborov a aj ako bežná staršia populácia, 
čo môže súvisieť s vyššou náročnosťou štúdia. 

 V štúdiách, ktoré mapovali základné charakteristiky spánku vysokoškolákov, boli zistené 
výrazné odlišnosti od bežnej populácie. Výsledky ukázali, že oproti odporúčaným hodnotám 
a bežnej populácii, študenti spia kratšie, pričom nedostatok spánku pociťuje 35 – 77 % 
študentov (v závislosti od štúdie). Často uvádzajú ťažkosti so zaspávaním, ospalosť počas dňa 
a mnohí z nich majú výrazne narušený cirkadiánny rytmus. Až 30 % študentov udávalo 
závažnejšie poruchy spánku. Dôsledkom nedostatku spánku a zhoršenej kvality spánku sú 
podráždenosť, náladovosť, poruchy nálady, zhoršená schopnosť koncentrácie, predĺžený 
reakčný čas, emočná labilita, ale aj úzkosť. Nedostatok spánku výrazne zhoršuje aj psychickú 
adaptáciu na stres. 

 Mnohé štúdie s vysokoškolákmi, ktoré zisťovali vzťah medzi nedostatkom spánku 
a študijnými výsledkami zistili, že nedostatok spánku a poruchy spánku negatívne ovplyvňujú 
výsledky študentov. Zvyčajne porovnávali dĺžku nočného spánku pred skúškou/testom 
s výsledkom skúšky. Kognitívne štúdie potvrdili, že študenti so spánkovým deficitom 
vykazovali horšiu úspešnosť v riešení zložitejších komplexných úloh, ale boli rovnako úspešní 
v jednoduchých úlohách v porovnaní so študentami bez spánkového deficitu. Dotazníkové 
štúdie potvrdili, že študenti s nedostatkom spánku alebo zlou kvalitou spánku vykazujú vyššiu 
úroveň psychického stresu. 

 Podľa National Sleep Foundation (Národná spánková organizácia) je odporúčaná dĺžka 
spánku mladých dospelých (kategória 18 – 25 rokov, ktorá zodpovedá študentom vysokých 
škôl) 7 – 9 hodín. V období zvýšenej záťaže sa zvyšuje aj potreba spánku. Vo vekovej skupine 
adolescentov a mladých dospelých býva veľmi často nástup spánku posunutý do neskorých 
nočných hodín. K narušeniu spánkového režimu často prispieva skúškové obdobie, najmä 
ak študent presúva učenie sa na nočné hodiny. Spánok sa následne posúva do dopoludňajších 
až popoludňajších hodín a postupne dochádza k narušeniu cirkadiánneho rytmu. Výsledkom 
sú potom problémy so zaspávaním, neschopnosť zaspať, problémy s ranným zobúdzaním, 
únava počas dňa, poruchy koncentrácie, podráždenosť.  

 Inou formou poruchy spánku v období dospievania je nespavosť bez posunu 
cirkadiánneho rytmu. Na začiatku sú ťažkosti reakciou na stres v škole spojený so záverečnými 
skúškami a podobne. Študent/študentka v snahe zabrániť kognitívnym problémom a zlyhaniu 
pre zlý spánok si začína líhať do postele o 1 – 2 hodiny skôr. Predĺženie času na lôžku však 
nedokáže spánok konsolidovať a prehĺbiť, naopak vedie k ďalšej fragmentácii a fixovaniu 
nespavosti s nárastom úzkosti a obavy z ďalšej noci. Takto napätý zdravotný problém 
v skúškovom období alebo po nástupe do zamestnania láka k rýchlemu a dostupnému 
riešeniu, akým je alkohol. Ten poslúži ako výborný prostriedok na zaspávanie, ale nie je dobrý 
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ako liek na spanie. Okrem rizika závislosti bude príčinou častých prebudení a ťažkých snov 
v druhej polovici spánku, čím sa vytvára bludný kruh spánkových porúch. Najideálnejším 
preventívnym opatrením je informovanosť a dodržiavanie zásah správnej hygieny spánku 
a bdenia. V prípade už rozvinutej nespavosti sa liečba opiera o psychologické vedenie 
na princípoch tzv. kognitívno-behaviorálnej terapie, ktorej cieľom je uplatniť hygienické 
zásady spánku v reálnom živote. Medikamentózna liečba má na prvý pohľad rýchlejší 
a výraznejší efekt, je ale spojená s vysokým rizikom vzniku závislosti. Vedecké práce 
jednoznačne preferujú z dlhodobého hľadiska psychoterapiu pred farmakologickou liečbou.  

 Pre fyzické aj psychické zdravie je dôležitá nielen dĺžka spánku, ale aj jeho kvalita. 
Nedostatok spánku a zlá kvalita spánku v značnej miere negatívne ovplyvňujú procesy pamäti 
a učenia sa. Preto je vhodné si osvojiť základy spánkovej hygieny a dodržiavať ich počas 
študentských čias a aj v dospelosti. Spánková hygiena zahŕňa rad odporúčaní, ako vylepšiť 
kvalitu nočného spánku. 

• Dodržujte pravidelný čas zaspávania a vstávania počas pracovných dní, ale aj víkendov. 
• Vytvorte si relaxačný rituál, ktorý budete robievať pred spánkom. 
• Vytvorte optimálne prostredie pre spánok: vhodná teplota, tlmené osvetlenie, ticho, 

pohodlná posteľ. Odstráňte hodiny, elektrické spotrebiče a elektroniku z okolia postele. 
• Vyhnite sa alkoholickým, energetickým a kofeínovým nápojom a nikotínu. Efekt týchto 

látok môže pretrvávať niekoľko hodín a ovplyvňovať tak kvalitu spánku. 
• Buďte aktívni, cvičte pravidelne počas dňa, nie však bezprostredne pred spaním. 

Už 10 minútové aeróbne cvičenie počas dňa zlepšuje kvalitu nočného spánku. 
• Nejedzte ťažké a objemné jedlá pred spaním ani nepite veľa tekutín. 
• Nepoužívajte zariadenia produkujúce modré svetlo ako počítač, tablet, mobil aspoň 

30 minút pred spánkom. Ak je to možné, používajte filtre, večer žlté okuliare. 
• Nespite cez deň. Ak už musíte, tak najviac 30 minút pre odpočinutie si a nabranie nových 

síl, nikdy nie neskôr ako po 15:00 hod. (aby ste tuho nezaspali, neľahnite si do postele, iba 
sa pohodlne usaďte v kresle). Ak sa však usilovne učíte, vtedy hodinový denný spánok 
pomáha konsolidácii pamäti. 

• V čase, keď máte bolesti sa nebráňte analgetikám, budete v noci spať. 
• Ak užívate lieky overte si, či nespôsobujú nespavosť (napríklad betablokátory či niektoré 

antiepileptiká). Skontrolujte voľnopredajné lieky, či neobsahujú kofeín, efedrin a iné. 

Spánok má veľa pozitívnych účinkov. Jeho význam sa zreteľne prejaví pri spánkovej 
deprivácii, jeho účinky však nemožno posilniť väčším množstvom spánku. Vplyv 
na konsolidáciu pamäti a schopnosť učiť sa bol vedecky potvrdený jedine v skupine mladých 
ľudí. Veľmi dobrým príkladom blahodarného účinku spánku pri učení sa môže byť aj AHA efekt, 
keď vyriešenie problému alebo pochopenie učiva sa večer zdá nemožné, ale po kvalitnom 
spánku sa riešenie akoby samo vynorilo, problém sa vyriešil a učivo bolo pochopené. 
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6. STRES A UČENIE SA 
 
 Počas života sa človek bežne stretáva s problémami a zložitými situáciami, ktoré pre neho 
predstavujú záťaž. Zvyčajne ich zvláda pomocou bežných adaptačných mechanizmov a novým 
podmienkam sa prispôsobí. Niekedy sa však aktivuje stresová reakcia, ktorá významnou 
mierou naruší rovnováhu organizmu v psychologickej aj biologickej rovine. Podľa 
psychologického slovníka Hartla a Hartlovej (2010) stres je: „fyziologická odpoveď organizmu 
na nadmernú záťaž neúnikového druhu, ktorá vedie k stresovej reakcii“. 

 V počiatkoch štúdia stresu definovali vedci stres ako negatívnu emociálnu odpoveď 
jedinca na zmenenú situáciu, ktorá je potencionálnou hrozbou a vyžaduje adaptáciu, 
prispôsobenie sa novým podmienkam. Stresovú reakciu sprevádzajú charakteristické 
neurofyziologické a biochemické zmeny organizmu. Aby sa situácia mohla označiť ako 
stresová, mali by podmienky zmenenej situácie presahovať možnosti človeka túto situáciu 
zvládnuť. Stres vyvoláva nepomer medzi expozičnými faktormi stresovej situácie 
a dispozičnými faktormi človeka. Situácie alebo udalosti, ktoré stres vyvolávajú, sa nazývajú 
stresory. Sú to traumatické, nekontrolovateľné a nepredvídateľné udalosti predstavujúce 
zásadnú zmenu v životných podmienkach, ale aj vnútorné intrapsychické konflikty. Stres môžu 
vyvolať aj dlhšiu dobu nahromadené, nie veľmi silné, ale zato obťažujúce impulzy.  
 

Stres z biologického hľadiska 

  Jedným z prvých vedcov, ktorý sa venoval štúdiu stresu z biologického hľadiska, bol 
Walter Cannon. Už v roku 1915 opísal dnes všeobecne známu reakciu na stresovú udalosť ako 
útok alebo útek (ang. fight or flight). Podľa jeho teórie sa v organizme spúšťajú kompenzačné 
mechanizmy, ktorými sa telo pripravuje buď na útok (riešenie situácie) alebo útek zo zložitej 
situácie. Cannon sledoval zmeny adrenergného autonómneho systému počas stresu u zvierat. 

 Hans Selye (1966) sledoval stresové reakcie najskôr u laboratórnych zvierat, neskôr sa 
zameral na štúdium stresu aj u ľudí a začal rozvíjať teóriu psychosociálneho stresu. 
Vyzdvihoval fakt, že pre človeka môže byť stresorom aj psychologicko-sociálny problém. Selye 
považoval stres za mechanizmus, akým sa organizmus adaptuje na záťaž. Podľa jeho definície 
je stres: stav prejavujúci sa ako špecifický syndróm, ktorý je vyvolaný nešpecificky. Reakcie 
stresovej udalosti nazval generalizovaný adaptačný syndróm a rozdelil ich na 3 fázy: 
poplachová fáza, štádium rezistencie a štádium vyčerpania.  

 Počas poplachovej fázy sa v amygdale vyhodnotí, či ide o nebezpečnú situáciu. Ak áno, 
informácia prechádza do hypotalamu (časť medzimozgu) a zvýši sa produkcia monoamínov 
(adrenalín, noradrenalín, serotonín, dopamín). Tie spôsobia, že sa zrýchli srdcový tep, zrýchli 
sa dýchanie, rozšíria sa cievy v mozgu, srdci a svaloch. Zvýši sa produkcia neuropeptidov 
(kortikoliberín) v hypofýze (podmozgová žľaza) a kortikosteroidov v nadobličkách, ktoré 
mobilizujú energiu zo zásob. Vďaka týmto mechanizmom sa telo sa pripraví na fyzickú aktivitu, 
akou je útok alebo útek. Vo fáze rezistencie sa organizmus upokojuje a mobilizuje ďalšie 
energetické zdroje. Adaptuje sa na stresovú udalosť a potláčajú sa mechanizmy stresovej 
odpovede. V tretej fáze, štádiu vyčerpania, telo vyčerpá rezervy. Je zriedkavá. V tejto fáze 
môže nastať srdcový infarkt, infekčné alebo iné vážne ochorenia.  
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 Je dôležité si uvedomiť, že stresové mechanizmy sú v istej miere motivujúce, 
v nebezpečenstve dokonca zachraňujúce. V dávnej minulosti boli tieto vzorce správania 
nevyhnutné pre prežitie človeka v prírode, keď čelil nebezpečenstvu. Bezprostredné dôsledky 
stresu majú somatický aj psychický charakter. Zo somatických príznakov sú najčastejšie únava, 
bolesti hlavy, bolesti brucha, zmeny srdcovej frekvencie. Psychické prejavy sú pokles 
výkonnosti, strata motivácie, poruchy pamäti a koncentrácie. Nie je výnimočné, že stres 
spôsobuje aj trvalé následky vo forme porúch duševného zdravia (napríklad postraumatický 
stresový syndróm) alebo vedie k vzniku psychosomatických chorôb, najmä srdcovocievnych 
(ischemická choroba srdca, hypertenzia) a tráviacich (vredová choroba). 
 

Eustres a distres 

 Fyziológovia rozlišujú dva druhy stresu: distres a eustres.  

A/ Distres je nadmerný, neprimerane veľký stres spojený s negatívnou emóciou. Je zvyčajne 
sprevádzaný úzkosťou, hnevom, ale aj agresivitou, je veľmi traumatizujúci a deštruktívny, 
má za následok zníženie výkonu, stresové hormóny blokujú procesy v mozgu a znižuje sa 
efektívnosť učenia sa.  

B/ Eustres alebo pozitívny stres pôsobí na študenta kladne, je do istej miery aj povzbudzujúci 
a motivujúci, niekedy dokonca sprevádzaný aj pozitívnymi emóciami, napríklad radosťou. 
Vytvára optimálnu hladinu stimulácie, zlepšuje koncentráciu, pamäť a výkonnosť, zvyšuje 
vnímanie, zlepšuje učenie sa. Tento primeraný strach vzniká vtedy, keď sa študent cíti 
mierne ohrozený, ale vie, že situáciu zvládne. 

 
 

 
 

Obr. 14  Yerkes-Dodsonov zákon (prekreslené a upravené podľa Diamond et al., 2007) 

 
 Vplyv stimulácie, resp. stresu na výkon vysvetľuje Yerkes-Dodsonov zákon. Podľa tohto 
zákona primeraná úroveň stresu pri zložitých a komplexných úlohách zvyšuje pozornosť, 
záujem o problém, a tým aj výkonnosť. Ak sa však úroveň stresu zvyšuje nad únosnú úroveň, 
výkonnosť klesá kvôli poruchám pozornosti, pamäti, chybám v rozhodovaní. Zhoršenie 
výkonnosti podľa tohto zákona nenastáva pri vykonávaní jednoduchých úloh.  
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Stres a pamäť 

 Stres môže pamäť zlepšovať, ale aj zhoršovať. Výsledný efekt závisí na miere stresu 
a na načasovaní jeho pôsobenia. Stresová tolerancia je individuálna. To, čo niekomu 
spôsobuje vysokú mieru stresu, môže inému spôsobovať iba mierny alebo žiadny stres. Pri 
strese dochádza k uvoľňovaniu neuromediátorov, hormónov (noradrenalínu a kortikoliberínu) 
a kortikosteroidov (najmä kortizolu). Receptory pre tieto stresové neuromediátory a hormóny 
sa nachádzajú aj v hipokampe a v amygdale, teda v štruktúrach zodpovedných za pamäť. 
Tu majú tieto substancie úlohu v procese tvorby pamäťovej stopy, jej konsolidácie a prechodu 
do dlhodobej pamäti. Dôležitá je však ich hladina a načasovanie. Napríklad, príliš nízka alebo 
príliš vysoká hladina glukokortikoidov zhoršuje pamäť, najmä deklaratívnu. Primeraná hladina 
glukokortikoidov zlepšuje kódovanie a konsolidáciu, ale zhoršuje vybavovanie.  

 Potvrdilo sa, že expozícia miernemu stresu pred učením sa môže zlepšovať proces 
kódovania pamäťovej stopy, najmä v zmysle lepšieho zapamätania si detailov. Expozícia 
o vysokej intenzite stresu naopak proces kódovania zhoršuje a spomienky bývajú menej 
presné. Primeraný stres krátko po učení sa (do 1 hodiny) zlepšuje proces konsolidácie pamäti. 
To však neplatí, ak je miera stresu vysoká, vtedy je proces konsolidácie zhoršený. Vybavovanie 
z pamäti býva negatívne ovplyvnené aj miernym stresom a aj stresom vysokej intenzity najmä 
ak ide o vybavovanie z epizodickej pamäti, ktoré je závislé od hipokampu. Dôvodom je kortizol, 
ktorý sa uvoľňuje počas stresovej reakcie a zlepšuje proces kódovania novej pamäťovej stopy, 
ale potláča vybavovanie staršej spomienky cez hipokampus.  

 Zatiaľ čo vybavovanie z epizodickej pamäti si vyžaduje podporu hipokampu, vybavovanie 
zo sémantickej pamäti môže byť cez mozgovú kôru. Primeraný akútny stres môže zlepšovať 
vybavovanie zo sémantickej pamäti. Spomienky by však mali byť pevné (dobre naučené), aby 
ich vybavovanie bolo nezávislé od hipokampu a bolo možné vybavovanie cez mozgovú kôru, 
ktorá počas stresu vykazuje zvýšenú aktivitu. Z neuroanatomického hľadiska ovplyvňuje stres 
pamäťové procesy na úrovni hipokampu, amygdaly, mozgovej kôry a pôsobí aj na vzájomné 
interakcie medzi pamäťovými systémami. Schwabe a Wolf (2010) potvrdili, že stres ovplyvňuje 
nielen kvantitatívne charakteristiky pamäti (ako dlho je potrebné učiť sa, aby sa to človek 
naučil a ako dlho si to bude pamätať), ale aj kvalitatívne (ako sa človek učí a čo si pamätá).  

 Čo sa týka dĺžky trvania stresu, výsledky štúdií sú jednoznačné. Krátkodobý stres 
v primeranej miere môže mať pozitívny účinok na učenie sa a pamäť, dlhodobý stres má 
negatívne účinky nielen na pamäť, ale aj na celý organizmus. Dlhotrvajúca expozícia stresu 
a stresovým hormónom významne ovplyvňuje štruktúry mozgu a často má za následok 
poruchy kognitívnych funkcií a pamäti. Distres matky počas prenatálneho vývoja mozgu plodu, 
spôsobuje poruchy proliferácie buniek v hipokampe plodu, a tým ovplyvňuje jeho kognitívne 
funkcie a pamäť v neskoršom veku.  

 Študenti lekárskych fakúlt, a to najmä v prvých ročníkoch, pociťujú vyššiu mieru stresu ako 
bežná populácia. Podobne je u študentov medicíny v prvých ročníkoch častejší výskyt úzkosti 
a depresívnej symptomatiky. Najvýznamnejším stresorom sú najmä semestrálne kreditové 
testy a potom skúšky. K ďalším faktorom vyvolávajúcim stres patrí aj nedostatok času a zlý 
time-manažment, nedostatok spánku, veľký rozsah študijného materiálu, chýbajúca 
systematická príprava, vysoké očakávania a strach zo zlyhania. 
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Stratégie zvládania stresu 

 Reakciou na stres sú obranné a zvládacie reakcie, ktorých úlohou je ovplyvniť emócie 
a znížiť úroveň stresu. Obranné reakcie sú automatické, inštinktívne a neuvedomelé reakcie. 
Zvládacie reakcie vychádzajú z premysleného konania a kognitívnych procesov. Oba typy 
reakcií sú ovplyvnené osobnostnými charakteristikami človeka. Aktívny a vedomý spôsob 
zvládania stresu sa označuje ako copingové stratégie alebo coping (zvládanie). Tieto stratégie 
môžu byť orientované na riešenie problému alebo na ovplyvnenie emocionálneho stavu. Pri 
zvládaní stresu sa väčšinou používajú obidva typy.  

 A/ Stratégie zamerané na problém sú napríklad analýza a vyhodnotenie situácie, 
vyhodnotenie pozitív a negatív možných riešení a následné rozhodnutie. K riešeniu problému 
pomáha aj zhodnotenie a zlepšenie svojich schopností, nové nastavenie osobných cieľov, 
prípadne náhradné uspokojenie v iných pozitívnych aktivitách alebo udalostiach, ale 
aj dočasný odklon od problému alebo zníženie jeho dôležitosti, a tým zmenšenie miery stresu. 

 B/  Stratégie zamerané na emócie sú snahou zabrániť negatívnym emóciám, panike, úzkosti, 
ale aj hnevu, ktoré sprevádzajú stres. Delia sa na behaviorálne a kognitívne. Behaviorálne sú 
napríklad vybitie napätia zo stresu cvičením, telesnou aktivitou, prípadne hľadanie emočnej 
opory u blízkych ľudí. Pochopenie a podpora zo strany blízkych a priateľov sú veľmi 
významným faktorom zvládania stresu. Kognitívne stratégie sú premýšľaním človeka o tom, 
aké kroky môže podniknúť, aby sa čo najefektívnejšie vysporiadal so stresom. Medzi negatívne 
stratégie zvládania stresu patrí snaha vyhnúť sa záťažovej situácii, sebaobviňovanie, 
perseverácia (neschopnosť sa odpútať od záťaže) alebo rezignácia (pocit bezmocnosti).  

 

 Čo vyplýva z teórie a vedeckého poznania o strese? 

 Vysokoškolské štúdium prináša mnohé stresové situácie najmä počas skúškového 
obdobia, ale neraz aj počas semestra. Vysoká intenzita stresu negatívne ovplyvňuje procesy 
pamäti a učenia sa, a tým aj vašu kognitívnu výkonnosť, a teda aj študijné výsledky. Mierny 
stres však vašu výkonnosť zvyšuje, nakoľko zlepšuje koncentráciu, procesy pamäti a učenia sa.  

 Je dôležité nepoddať sa, nenechať sa stresom a emóciami ovládať, ale snažiť sa prevziať 
kontrolu nad situáciou a nad sebou. Pozitívne stratégie sú podmienkou zvládania stresu: 

• Hľadajte oporu u kamarátov a blízkych, hovorte s nimi o strese. Sociálna opora je veľmi 
efektívnou stratégiou zvládania stresu. 

• Cvičte. Každá telesná aktivita je dobrá. Vytrvalostné športy obzvlášť, pretože vás učia ísť 
až za hranice vašich možností. 

• Nezabudnite na dostatočný spánok. Nedostatok spánku znamená zhoršenie zvládania 
stresových reakcií. 

• Pracujte na efektívnom rozložení času. Time-manažment je dôležitý. 
• Oddeľujte povinnosti (učenie sa) od voľného času. 
• Naučte sa vidieť vaše schopnosti reálne. Nepreceňujte sa, v prípade potreby sa zlepšite. 
• Stanovujte si reálne ciele. Jeden veľký cieľ rozdeľte na menšie a plňte ich postupne. 
• Odmeňte sa za úspechy, poučte sa z neúspechov. 
• Osvojte si vhodné relaxačné techniky, napríklad dýchanie, autogénny tréning, jógu, 

vhodná je aj aromaterapia či muzikoterapia. 
• V prípade problémov so zvládaním stresu neváhajte vyhľadať odborníka. 
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7. ŠTÚDIUM A PSYCHICKÉ FUNKCIE 
 

 V prostredí veľkého stresu z prekrývajúcich sa skúšok, termínovaných písomných prác, 
potreby socializácie a brigádnickej práce býva univerzitný život veľmi náhlym a extrémnym 
prechodom pre mnohých prichádzajúcich zo stredných škôl. Nie je jednoduché pohybovať sa 
v prepletenej sieti úloh, ktoré má študent zvládnuť, a teda neprekvapuje pomerne veľké 
zastúpenie psychických výkyvov najrôznejšieho druhu.  

 
 

Obr. 15  Psychické problémy dnešných študentov  
(podľa: https://collegestats.org/resources/mental-health-guide/) 

 

 Medzi najčastejšie psychické ťažkosti, ktoré sa objavujú v období zvýšenej študijnej záťaže 
bývajú depresívne a úzkostné stavy.  

 Typická depresívna epizóda sa prejavuje minimálne dvojtýždňovým, častejšie 
niekoľkotýždňovým obdobím, kedy sa človek cíti veľmi skleslo, na dne, skľúčene a napriek 
rôznym rozptyľujúcim podnetom táto nálada u neho pretrváva alebo sa zhoršuje. 
Najzreteľnejším príznakom je znížená schopnosť prežívať spokojnosť a radosť aj z malých vecí. 
Tieto prejavy môžu viesť k výrazne zhoršenej kvalite života aj výkonnosti v škole. K typickým 
depresívnym prejavom sa pridružuje mnoho symptómov, ako sú poruchy spánku, zhoršená 
schopnosť sa sústrediť a rozmýšľať, pocity bezcennosti, viny či hanby, spomalenie a únava 
či samovražedné myšlienky alebo konanie. 

 Úzkosť je negatívny pocit sprevádzaný telesnými prejavmi bez presne definovateľnej 
príčiny. Intenzita je rôzna, od mierneho nepokoja až po stav paniky. Úzkosť sa môže 
manifestovať aj vo forme nadmerných obáv, ktoré sa môžu objaviť aj u celkom zdravého 
človeka, pokiaľ ten práve prechádza obdobím zvýšenej záťaže (nepríjemné udalosti, 
hormonálne výkyvy a iné). Po upokojení situácie sa obavy zvyčajne vytratia, ide iba o reaktívnu 
úzkosť (v reakcii na niečo). Úzkosť je častým príznakom viacerých porúch, no kým ľudia 
napríklad s depresívnou poruchou cítia úzkosť príležitostne a ľudia s fóbiou sa obávajú jednej 
konkrétnej veci, pri typickej úzkostnej poruche, akou je napríklad generalizovaná úzkostná 
porucha, ide o niekoľko rôznych tém počas aspoň šesť a viacmesačného obdobia, pričom 
dotyčný nedokáže príčinu stavu opísať. Z hľadiska diagnostiky sa lekár riadi podľa kritérií 
Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH, momentálna 10. revízia), pričom je dôležitá 
aj miera, s akou tieto príznaky narušujú pacientovi jeho bežné fungovanie v živote.  

https://collegestats.org/resources/mental-health-guide/
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• Typické symptómy (príznaky) úzkosti v oblasti psychickej bývajú neistota, napätie, obavy, 
očakávania zlého, roztržitosť, neprimerané reakcie, rozrušenosť, potreba stále niečo robiť 
a z toho plynúca únava, výrazne emotívna reakcia, strach zo smrti, z choroby, problémy 
so spánkom, najmä so zaspávaním, prehnané reakcie na malé prekvapenia alebo 
vyrušenia (ľakavosť), ťažkosti s koncentráciou, alebo prázdno v hlave; neustále 
podráždenie. 

• V oblasti telesnej sa môžu objavovať pocit nestabilnej chôdze, pocity oblievania teplým 
či studeným potom, strata citlivosti či brnenie v rôznych častiach tela, poruchy srdcového 
rytmu, pichanie a tlak na hrudníku a v bruchu, problémy s dýchaním, točenie hlavy 
až závrate (tieto ťažkosti však nie sú telesného charakteru, z hľadiska internej medicíny je 
človek zdravý), tras, tiky, strata záujmu o sex, poruchy videnia a sluchu. 

 Psychické zmeny, ako je zmena nálady či zvýšená úzkostlivosť, nemusia nutne znamenať 
prítomnosť psychickej poruchy, ale na druhej strane nie je dobré ich bagatelizovať alebo sa 
za nich hanbiť. Ak sa študent v nich za pomoci odborníka náležite zorientuje, znamená to veľa 
pre jeho budúcnosť. Obdobie vysokoškolského štúdia je prelomovým obdobím a v mnohom 
poznamená ďalší život. Zároveň treba mať na pamäti, že až 75 % väčšiny vážnych psychických 
porúch začína pred 24. rokom veku. 

 K ďalším dôležitým psychickým problémom, s ktorými študenti môžu zápasiť, patria:  

A/ problémy s formovaním identity,  
B/ sebapoškodzovanie,  
C/ extrémne výkyvy nálad/bipolárna afektívna porucha, 
D/ problémy s užívaním psychoaktívnych látok.  

 A/ Zápas o identitu sprevádza obdobie prechodu do dospelosti, nie je to ľahké obdobie ani 
za bežných podmienok a pri zvýšenej záťaži býva hodnotenie seba samého vystavené mnohým 
pochybnostiam. Výsledkom býva rezignácia, apatia, pocit nezmyselnosti a sprievodné známky 
úzkosti, vnútornej tiesne, rozpornosti, depresie a tiež nevyvážené a konfliktné vzťahy. 

 B/ Sebapoškodzovanie sa objavuje veľmi často práve v spojitosti s krízou identity a je 
vyjadrením mimoriadne intenzívnej vnútornej tenzie, ktorú poškodenie seba samého uvoľňuje 
a prináša momentálnu úľavu. Sebapoškodzovanie nemá za priamy cieľ zmarenie života 
a väčšinou sa volia tie časti tela, ktoré nebývajú zvyčajne viditeľné. Je to vždy veľmi vážny 
signál vnútorného boja a napätia a vyžaduje si odbornú konzultáciu. 

 C/ Extrémne výkyvy nálad. Náladové hore-dole je prirodzenou súčasťou života. V prípade, 
že sa objavujú dlhšie obdobia skleslosti a nevýkonnosti striedané obdobiami nadmernej 
aktivity a len zložito a ťažko sa hľadá ich vysvetlenie vo vonkajších faktoroch, býva vhodné 
diagnosticky vydiferencovať za pomoci špecialistu, psychiatra, závažnejšie psychické zmeny, 
napríklad bipolárnu afektívnu poruchu. 

 D/ Psychoaktívne látky. Ich užívanie býva pre študenta mylne známkou dospelosti 
a nezávislosti. Bohužiaľ, opak je pravdou. Častým dôsledkom je zlý režim dňa, neplnenie úloh 
a narastanie stresu. Podľa údajov z prieskumov, 32,4 % študentov sa počas dvoch týždňov 
nadmieru opije a 40,8 % študentov malo v jednom mesiaci aspoň jednu epizódu intoxikácie. 
Údaje o mentálnych problémoch univerzitných študentov nie sú práve najoptimistickejšie. 
Vyplýva z nich, že za posledných dvanásť mesiacov viac ako 40 % univerzitných študentov cítilo 
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viac než priemernú dávku stresu, skoro 80 % univerzitných študentov sa cítilo zahltených, 
premožených povinnosťami a 45 % malo až pocit beznádeje. Takmer 73 % študentov počas 
svojho štúdia prešlo mentálnou krízou, pričom 34 % z nich udáva, že sa s tým s nikým 
nepodelili (tieto údaje pochádzajú zo štatistík National Alliance on Mental Health, 2016). 
Je smutnou skutočnosťou, že až 7 % študentov vážne uvažovalo nad samovraždou. 
Na dôvažok, až 40 % študentov s jasnou zmenou psychiky patologickým smerom nevyhľadalo 
odbornú pomoc. Hlavným dôvodom je obava zo stigmy. 

 Ak sa takýmto stresorom nevenuje dostatočná pozornosť, prejaví sa ich vplyv 
v nezdravom, sebadeštruktívnom a v konečnom dôsledku nebezpečnom správaní. Správanie, 
ktoré sa bežne opisuje ako univerzitný životný štýl, je priamo previazané na duševnú stabilitu 
i celkové duševné zdravie (tu patrí napríklad zlé stravovanie, nadmerné nárazové pitie alkoholu, 
užívanie drog či chaotický spánok). 

 Dynamika rozvoja psychických zmien, najmä najčastejších, t. j. úzkosti a depresie, 
v súbežnom procese vzdelávania nie je jednoduchá. Na ich rozvoji sa spolupodieľajú viaceré 
faktory, napríklad nové adaptačné nároky (nový spôsob vyučovania, nové sociálne skupiny, 
atď.), prekročenie individuálnej kapacity zvládať záťaž a v neposlednom rade nesprávne alebo 
neefektívne učenie sa.  

 Je potrebné zvážiť tri línie súvislostí: 
• zvýšená záťaž ako taká → predisponovaný organizmus → úzkosť, depresia, 
• zvýšená záťaž + nesprávne zvládanie (napríklad neefektívne učenie sa) → úzkosť, 

depresia, 
• úzkostný, depresívny jedinec + zvýšená záťaž ako taká → prehĺbenie bazálnej 

symptomatiky na klinickú úroveň. 
Nie vždy sú tieto línie odlíšiteľné, rozhodne vždy jednotiacim prvkom v pozadí je 
neproduktívne učenie sa, ktoré môže byť príčinou alebo následkom psychických zmien. 
 

 

 
 
Obr. 16  Bludný kruh príčin psychických porúch 
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 Do nedostatočnej efektívnosti učenia sa vstupujú aj faktory mimo samotné učenie sa:  
• Sociálne aspekty pedagogického procesu: strach z pedagóga, devalvovanie študenta → 

zníženie motivácie, zlé plánovanie, nahustenie termínov skúšania, zlé vzťahy 
v študentských skupinách a podobne. 

• Osobné sociálne aspekty: problémové situácie v rodine, problémy v intímnych alebo 
kamarátskych vzťahoch, zlá finančná situácia a iné. 

• Osobnostný individuálny výkonový štýl: prokrastinácia, tendencia k bezmocnosti, vzdaniu 
sa po zlyhaní, nadmerný perfekcionizmus, detailizácia, chaotický time-manažment a iné. 
 

 Študentské príbehy sú rôzne...Ťažkosti sa objavujú najčastejšie po druhom roku štúdia. 

 Študentka V. opisuje problém ako sa nevie učiť, učí sa veľa, snaží sa. Opakovane zlyhá 
na zápočtových testoch, pridáva dávky učenia sa, objavujú sa úzkostné pocity, ktoré postupne 
eskalujú na tú úroveň, že cíti príšerné napätie už pri pomyslení na učenie sa, následne sa vôbec 
nevie učiť, nič ju nebaví, neverí si. Problém má dve súvislosti: jedna je zlá metóda učenia sa 
memorovaním a druhá nedostatočné ocenenie, zaradenie medzi lajdákov. 

 Študentka I. je veľmi motivovaná k štúdiu, štúdium je jej životný sen, po prvom zlyhaní 
nastáva blok, začne pochybovať o sebe, o svojich schopnostiach, uvažuje o ukončení, pretože 
na to nemá, porovnáva sa s úspešnou sestrou. Na jej vlastnú žiadosť boli zhodnotené rozumové 
schopnosti, boli nadpriemerné, prinieslo jej to úľavu a zlepšenie celkového vyladenia. Po dvoch 
rokoch sa depresívne stavy objavili znovu, opäť v súvislosti so zlyhaním na skúške. Vtedy sa 
depresia javila ako autonómna, bola poukázaná k psychiatrovi, potrebný čas bola nastavená 
na psychofarmakologickú liečbu a výsledok – je šťastná. 

 Študentka A. po zlyhaní na kritickej skúške (prenáša do ďalšieho roka), dlhodobo smutná, 
objavili sa aj úvahy o samovražde. Prehnane svedomitá, potrebuje sa naučiť všetko do detailov, 
jej sebahodnotenie je závislé na ocenení druhými, najmä cíti nevypovedaný tlak zo strany 
rodiny, potom sa porovnáva s úspešnými kolegami. Postupne prehodnocuje nutnosť mať samé 
„A“, naučí sa oceňovať svoje výkony, pochváliť sa. Po prekonaní krízy študuje vynikajúco. 

 Študent A. prichádza s problémom nadmernej úzkosti, je v extrémnej situácii, 
ak nezvládne skúšku (objemnú), musí ukončiť štúdium. Problém je v nesprávnej organizácii 
práce – študuje s pocitom, že mnoho vecí je zbytočných, aj tak ich nebude nikdy potrebovať. 
Priznáva tiež, že hrá počítačové hry, na stole má dva počítače, cez jeden sa učí, v druhom hrá 
hry. Bol prekvapený, že hlavným odporúčaním bolo, že niet psychologických trikov a že sa musí 
učiť (zrejme doteraz vždy len nejak preplával so šťastím, ťahákmi...) 

 A smutný príklad na záver: úspešnej študentke, mimoriadne inteligentnej, motivovanej, 
ktorá nemala problém so skúškami, do života zasiahla vážna duševná porucha – schizofrénia. 
Postupne sa uzatvárala, ale ďalej študovala, jej záujmy sa zmenili, postupne bola čoraz viac 
autistická, nekritická, pričom ale školské nároky zvládala. 

 Pre študenta, ak sa ocitne v problémovej situácii, je najdôležitejšie, aby sa vedel sám 
na seba pozrieť s nadhľadom a nezávislou mysľou zhodnotil jadro problému: „Mám na to? 
Učím sa dosť? Učím sa efektívne, správne? Trápia ma a vyrušujú iné problémy?“ 
Najrozumnejšie je obrátiť sa s týmito otázkami na odborníka, najvhodnejší býva poradenský 
psychológ v rámci Univerzitného poradenského centra (UNIPOC) – je vždy dobré sa 
zorientovať v probléme, vypočuť si názor druhého, prísť na podstatu problému.  



 
 

59 

Učenie sa so špecifickými edukačnými potrebami 

 Dlhé roky prevládal názor, že charakteristiky a symptómy Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder (ADHD), Attention Disorder (AD), špecifických porúch učenia sa (najmä dyslexia 
a dysgrafia) zaznamenané v detstve sa vytrácajú priebežne s dozrievaním dieťaťa 
do dospelého veku. Tieto sú ale celoživotnou poruchou, nevymiznú, len sa vyvíjajú tým, ako 
človek starne. 

 Najčastejšou komplikáciou akademického vzdelávania je ADHD, definovaná ako 
konzistentná schéma nepozornosti a/alebo hyperaktivity – impulzivity, interferujúca s bežným 
fungovaním alebo celkovým vývinom. Nepozornosť ako charakteristika u človeka s ADHD 
znamená, blúdi v úlohách, chýba mu dôslednosť, má problém sledovať jeden motív činnosti 
a organizovať ho. Tieto ťažkosti nie sú spôsobené nechuťou, odporom ani neporozumením. 
Hyperaktivita znamená, že človek je nadmerne v pohybe, aj keď to nie je vhodné, vrtí sa, 
poklopkáva alebo veľa rozpráva. Pod impulzivitou sa rozumie konanie, ktoré vznikne náhle, 
bez toho, aby si ho človek najprv premyslel alebo ako výraz potreby bezprostredného 
uspokojenia a neschopnosti ho odložiť či odsunúť. Impulzivita má v sebe potenciál ublíženia. 
Impulzívne osoby môžu byť sociálne dotieravé a druhých nadmerne prerušujú. Typické je, že 
robia dôležité rozhodnutia bez zváženia dlhodobých dôsledkov. V adolescencii a dospelosti 
z tejto známej triády vypadáva hyperaktivita a zvýrazňuje sa nepozornosť. ADHD a ADD sa 
medicínsky zaraďujú medzi psychické poruchy, ich kritériá presne vymedzujú klasifikačné 
systémy Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH-10) a Diagnostic and Statistical Manual 
of Mental Disorders (DSM-5). 

 Všeobecní lekári a pediatri sa čoraz častejšie stretávajú s dospelými, ktorí vykazujú 
známky výkon obmedzujúcej nepozornosti, ale nie sú hyperaktívni. ADHD je porucha, ktorá 
postihuje ľudí rôzne, pritom ale konzistentne, v priebehu celého života. ADHD v dospelosti 
môže byť i skrytou poruchou. Napriek tomu, že mnohé prípady boli diagnostikované správne, 
je pravdepodobné, že existuje veľké množstvo takých, ktorých pozornostné problémy a ich 
dôsledky ostali nedoceňované a neriešené. Špecificky sa poukazuje na dôležitosť načúvať 
študentom na pokročilejších stupňoch vzdelávania. Porucha naozaj môže ostávať 
až do dospelosti nepovšimnutá pri liberálnom spôsobe výchovy a vzdelávania alebo môže ísť 
o mierny stupeň poruchy, až kým sa neobjavia požiadavky dospelého veku.  

 Práve študenti s nediagnostikovanou ADHD alebo príbuznými poruchami sú 
konfrontovaní s akademickými problémami pre nároky na intenzívnu koncentráciu 
vyžadovanú vzdelávaním na vyšších stupňoch. Zistilo sa, že študenti so špecifickými poruchami 
typicky začnú zlyhávať, eventuálne často vypadnú už do druhého roka univerzitného 
vzdelávania. Nezachytená, a teda neliečená porucha, môže viesť nielen k výrazným 
problémom vo vzdelávaní, ale aj k narušeniu sociálnej a rodinnej situácie aj osobných vzťahov, 
narušeniu sebadôvery a emocionálnej rovnováhy. Náležitý manažment tejto poruchy môže 
prispieť k zlepšeniu života mnohých s takýmito ťažkosťami a aj ich rodín. 

 Ľudia s pozornostným deficitom vo všednom živote mávajú neschopnosť venovať 
dostatočnú pozornosť detailom, robia nedbanlivé chyby v práci, ale tiež aj v iných činnostiach, 
je pre nich problém udržať pozornosť pri úlohe, napríklad na celej prednáške alebo dlhom 
čítaní. Zdá sa, že akoby nepočúvali, keď sa hovorí priamo k nim. Nepostupujú podľa inštrukcií 
a nedokážu dokončiť bežné práce a povinnosti. Mávajú problém s organizovaním úloh 
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a aktivít, napríklad sú chaotickí a majú zlý time-manažment. Neochotne sa podieľajú 
na úlohách vyžadujúcich si trvalejšiu mentálnu námahu, snažia sa im vyhýbať. Strácajú veci, aj 
keď ich potrebujú k svojmu fungovaniu, ako sú kľúče, peňaženky, mobily. Ľahko sa dajú vyrušiť 
irelevantnými podnetmi i myšlienkami a sú v bežnom živote zábudliví, zabúdajú na zaplatenie 
účtov, dohodnuté stretnutia, odpovedať na e-mail, telefón. 

 Ľudia s prejavmi hyperaktivity/impulzivity sú zreteľne nepokojní, klepkajú nohami, 
prstami, neobsedia ani v situáciách, kde sa to očakáva. Cítia napätie a nedokážu mlčať dlhšie 
časové obdobie, nedokážu sa pokojne venovať odpočinkovým aktivitám, nadmerne 
rozprávajú. Vychrlia odpoveď skôr, než sa dokončí otázka, mávajú problém vyčkať, kým 
na nich dôjde, napríklad počkať v rade. Prerušujú a skáču druhým do reči. 

 Individuálna konštelácia týchto symptómov je rôzna; sú ADHD jedinci, ktorí majú 
primárne pozornostné symptómy, iní primárne symptómy hyperaktivity/impulzivity. Tiež sú 
takí, ktorí majú symptómy z oboch kategórií.  

Z postrehov študentov, ktorí so špecifickými edukačnými potrebami (ADHD, AD, dyslexia, 
dysgrafia, atď.) študujú, sa ako podporné ukazuje chápavý prístup rodiny a vľúdne akademické 
prostredie. Zvlášť oceňujú ochotu pedagógov mať trpezlivosť s ich častými otázkami 
k vysvetľovanej látke, tiež chápavý postoj spolužiakov. Pomáha im, ak sú učitelia schopní 
prispôsobovať inštrukcie ich potrebám a vnímajú záujem pedagóga o ich akademický rast 
v spolupracujúcom prostredí. Podporou sú tiež produktívne rovesnícke vzťahy tzv. peer tutors, 
kedy študent učí študenta. Pokiaľ prostredie nereflektuje ich problém, cítia sa nedoceňovaní, 
ba až podceňovaní, často sa cítia zablokovane a izolujú sa, čím sa znižuje odvaha vyhľadávania 
individuálnych konzultácií. 

Je zrejmé, že akademický výkon je súhrnom rôznych faktorov:  
• charakteristiky neurokognitívnych operácií,  
• spôsobu vyučovania,  
• spôsobu učenia sa, 
• faktorov sociálneho prostredia (rodina, iní študenti, školská atmosféra a podobne),  
• motivácie a jej hodnotovej orientácie.  

Dôležité je mať na pamäti, že u študentov s diagnostikovanou ADHD si vyžaduje proces 
učenia sa viaceré prestavby tak, aby bol dostatočne efektívny a úspešný. Komplex problémov, 
s ktorými študenti zápasia je rôzny a často si vyžadujú špecifické intervencie; tento text sa 
zameriava len na námety k možným užitočným úpravám študijného procesu. 
 

Úpravy študijného procesu 

 Odborníci zhŕňajú usmernenia súvisiace so vzdelávaním do nasledovných okruhov: 

A/ študijné zručnosti,  
B/ organizačné zručnosti a štruktúra, 
C/ zručnosti v time-manažmente,   
D/ zručnosti na celý semester a jednotlivé zadania,  
E/  stratégie prípravy na test/skúšku,  
F/  štruktúra, 
G/ boj proti prokrastinácii. 
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   A/ Študijné zručnosti  
• naplánovať si na učenie sa dlhší čas, 
• vyhľadať pokojné miesto, ktoré je určené len na učenie sa, 
• vytvoriť si pravidelnosť, rutinu, 
• robiť si časté prestávky, 
• pracovať sústavne, nie na poslednú chvíľu, 
• zabezpečiť si dostatočný čas na prípravu zadaní tak, aby sa počítalo s časom na úpravu 

textu a opravy, 
• využívať konzultácie, keď sú potrebné, 
• podčiarkovať či zvýrazňovať dôležité informácie v texte i poznámkach, 
• prepisovať si poznámky, 
• testovať/skúšať sa z informácií, ktoré sú študované, vrátane vytvárania praktických otázok 

k textom, 
• využívať techniky aktívneho čítania – prečítať si nadpisy pred celkovým zahĺbením do celej 

kapitoly, preletieť si kapitolu kvôli zorientovaniu sa v tom, čo je najprv a čo bude 
nasledovať, robiť si poznámky, vytvárať si otázky k názvom kapitol, priebežne sa z nich 
skúšať a opakovať si hlavné body, 

• na cvičeniach a prednáškach používať laptop na písanie poznámok, 
• rozvrhnúť si denné štúdium do jednohodinových celkov namiesto 3 – 4 hodinového 

večerného učenia sa, 
• nájsť si svoj optimálny čas na učenie sa, kedy je študent najpozornejší a je v najlepšej 

forme, 
• zvážiť najvyhovujúcejšie študijné prostredie, biely šum či absolútne ticho (biely šum –

white noise kombinuje všetky frekvencie zvuku, ktoré je ľudské ucho schopné počuť), 
• rozmyslieť si, či je lepšie študovať osamote alebo naopak, s potrebou druhých, aby bolo 

učenie sa zaujímavejšie a pomáhalo to dlhšie pri ňom vydržať, 
• prezrieť si poznámky čím skôr po hodine, dopĺňať si medzery a pripomenúť si prebraté 

učivo, poznámky si potom pred ďalšou hodinou prezrieť, 
• využívať drobné pohybové aktivity (čítanie, podčiarkovanie, písanie po okrajoch, 

zvýrazňovanie a hlasné čítanie i opakovanie), sú často nápomocné ostať pri učení sa čulí 
a sústredení. 

B/ Organizačné zručnosti  
• udržiavať na pracovnom stole poriadok, 
• používať záložky a rôzne spinky na organizovanie poznámok z prednášok (i vlastných 

študijných poznámok), 
• pri robení poznámok si nechávať okraje na dopĺňanie informácií zo študijných textov, 
• priebežne sledovať, ktoré knihy a iné materiály sú pri štúdiu potrebné, 
• zadovážiť si z knižnice knihy a články ešte pred začatím samotného študovania, 
• na konci každého dňa si upratať a usporiadať pracovný stôl. 

C/ Zručnosti v time-manažmente 
• začať každý deň zoznamom toho, čo je potrebné urobiť a určiť priority (napríklad ísť si 

kúpiť ponožky nie je rovnako dôležité ako dokončiť zadanie, ktoré treba dnes odovzdať), 
• neprokrastinovať, 
• každý deň svoj zoznam s názvom „Urobiť“ aj dokončiť, 
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• nenaplánovať a nedať si do denného plánu veľa záväzkov, veľa fyzických cvičení, veľa 
stretnutí, 

• zabezpečiť si rezervný čas na zadania, čítanie a študovanie materiálov,  
• organizovať čas tak, aby bol na prestávky, odpočinok a cvičenie, sociálne aktivity a jedlo, 
• využívať denný plánovací kalendár a písať si všetky dôležité úlohy/aktivity na daný deň, 
• držať sa plánu a nedať sa zlákať rozptyľovacími činnosťami, 
• realisticky odhadnúť, koľko času jednotlivé aktivity potrebujú a zreteľne si vyznačiť v diári 

čas na školu, cvičenia, laboratórne práce a čas na písanie zadaní a poznámok, 
• zadať si aj rezervné okienko, ak by niečo trvalo dlhšie, 
• rozdeliť si rozsiahlejšie úlohy na menšie časti a zaradiť ich do plánovača, veľký celok 

pôsobí nezvládnuteľne, ale ak sa rozdelí na menšie časti, je už uchopiteľný, 
• nepoužívať odkladovú zložku „Treba urobiť“ – pre ľudí s ADHD sa táto stane zložkou 

„Nikdy sa neurobilo“, 
• mať v zrakovom poli plán povinností na celý semester, mesiac aj týždeň, 
• navyknúť si mať so sebou diár a zapisovať si doň i drobné povinnosti – skontrolovať si 

každé ráno a potom priebežne počas dňa, aké povinnosti sú práve naplánované a snažiť 
sa všetky splniť. 

D/ Zručnosti na celý semester a jednotlivé zadania   
• vytvoriť si otvorený vzťah so vyučujúcim a prebrať s ním svoje potreby, 
• pýtať sa vyučujúceho akonáhle počas hodiny nie je niečo zachytené, 
• urobiť si medzi hodinami prestávku na desiatu, prechádzku či krátku relaxáciu,  
• naplánovať si cvičenia a prednášky tak, aby bolo dosť času na presun medzi učebňami, 
• striedať ľahké a ťažké predmety (pokiaľ je to len trochu možné) a rozdeliť záťaž 

na 2 – 3 dni (napríklad pondelok, streda, piatok sú ťažké dni, ale utorok, štvrtok sú ľahšie 
dni), tak aby bol čas na študovanie, 

• plánovať rozsiahlejšie seminárne práce alebo diplomovú prácu dopredu, aby bol čas 
na stretnutie s pedagógom prediskutovať tému, vyhľadávanie materiálov v knižnici, 
písanie a organizáciu textu. 

 E/ Stratégie prípravy na test/skúšku 
• často si opakovať – je to jediný spôsob, ako informácie uložiť do dlhodobej pamäti, 
• snažiť sa pochopiť informácie, nielen memorovať. 

F/  Štruktúra 
• využívať sebainštruktážne zoznamy a poznámky, 
• využívať farebné kódovanie, 
• konzistentne sa držať rutiny a rituálov, 
• používať remindery a softwérové programy, ktoré pomáhajú organizovať čas, 
• využívať kalendáre, notebooky, telefóny. 

G/ Boj proti prokrastinácii 
• držať sa denného plánu, 
• snažiť sa doplniť veci, ktoré ste si deň predtým odložili, 
• pustiť sa do ťažkých zadaní čím skôr, 
• vybrať si zaujímavú tému zadania, aby sa človek vyhol nude, 
• využiť pomoc poradcov univerzitného centra, 
• zistiť, preskúmať, čo je motivujúce, 
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• najprv pracovať, potom sa zabávať, 
• naučiť sa počas dňa odmeniť drobnosťami (napríklad obľúbený nápoj, zákusok, telefonát, 

návšteva priateľa a podobne), 
• dávať pozor, aby sa 10 – 15 minútová prestávka nenatiahla na 30 – 45 minút, 
• pri štúdiu sa treba vyhnúť televízii; pozeranie televízie treba využiť skôr ako odmenu 

po skončení väčšej naplánovanej činnosti, 
• dopriať si väčšiu odmenu, ak sa splní závažnejšia úloha (napríklad voľný víkend, šport 

mimo obvyklé prostredie a iné).  

 Tieto námety na optimalizáciu študijných zručností sú naozaj námetmi, je 
už na študentovi, aby včlenil do svojho študijného štýlu to, čo je pre neho produktívne. 

 Je pochopiteľné, že na študentov s príznakmi ADHD kladie vysokoškolské štúdium zvýšené 
nároky. Predpokladom úspechu je realistická sebareflexia, úprava študijných návykov (najmä 
zvyknúť si na väčšie nároky, na samostatnosť a samoreguláciu štúdia) a v neposlednom rade 
schopnosť požiadať o pomoc.  
  

   V súčasnosti sú študentom k dispozícii univerzitné poradenské centrá,   
  kde sú odborníci pripravení riešiť ako študijné, tak aj osobné problémy.  

            

 Pre študentov s diagnostikovanými špecifickými edukačnými potrebami (sem sa radia 
okrem študentov s ADHD aj študenti s inými poruchami učenia sa či inými zmenami 
zdravotného stavu) existuje možnosť požiadať o štatút študenta so špecifickými edukačnými 
potrebami, na základe ktorého je možné bez toho, že by sa však zmenili nároky na rozsah 
vedomostí, požiadať o rôzne zmeny v procese vzdelávania tak, aby študent mal čo najväčší 
priestor na osvojenie si vedomostí a aj preukázanie ich osvojenia. 
 

Psychohygienické pravidlá 

 Hygiena duševného života sa opiera o tri piliere:  

A/ správny režim práce (záťaže) a odpočinku,  
B/ vhodné stravovanie,  
C/ prevenciu stresových reakcií. 

 A/ Režim práce a odpočinku 
  by mal byť nastavený individuálne podľa potrieb každého človeka, ktorý potrebuje 
v akejkoľvek fáze života určitý vyvážený pomer pracovného zaťaženia a odpočinku. 

B/ Strava pre efektívne učenie sa 
  Pre mnohých je práve obdobie skúšok veľmi stresujúce, mnohí študenti trpia 
nespavosťou, výkyvmi telesnej hmotnosti, problémami so žalúdkom a podobne. Správne 
zvolené potraviny podporujú mozgovú činnosť. To, čo jete, má významný vplyv aj na to, ako 
dobre vám to myslí. Ako teda správne nakŕmiť vašu myseľ? Začnite bezpochyby so správnym 
pitným režimom. Okrem dostatku čistej neperlivej vody sa pri učení odporúča striedať kvalitnú 
kávu, zelený čaj, mätový či iný bylinkový čaj. Pri veľkom množstvo učenia sa, sa odporúča 
stravovací plán bohatý na morské ryby (losos, tuniak, halibut, sardinky), olivový olej, čerstvé 
ovocie (banán, čučoriedky, jahody, avokádo, ananás) a zeleninu (mrkva, brokolica, karfiol, 
hlávková kapusta, paradajky) bohaté na vlákninu, vitamíny a antioxidanty, nízkotučné mliečne 
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výrobky, strukoviny (sója, cícer), ovsené vločky, orechy a semienka. Vyhýbajte sa stresorom 
mozgu (rafinovaný cukor, kofeín, alkohol), spôsobujú problémy so sústredením. Ak chcete byť 
bdelí, voľte jedlo s proteínmi, na výdatný spánok si doprajte sacharidy. Dôležité je pravidelné 
stravovanie, približne každé tri hodiny menšie porcie do tzv. polovičného pocitu nasýtenia. 
Do praxe sa zaviedli odporúčania konkrétnych potravín a ich množstvá v podobe porcií 
vo forme potravinovej pyramídy a v podobe zdravého taniera. Potravinová pyramída 
(pyramída zdravej výživy) bola vytvorená tak, aby znázorňovala odporúčanú rovnováhu medzi 
jednotlivými skupinami živín a pomohla tak zabezpečiť, aby strava bola aj dostatočne pestrá. 
Tanier správneho stravovania pomáha pri určení správneho pomeru jednotlivých zložiek 
potravy.  

 K najčastejším chybám v stravovaní patrí: konzumácia veľkých porcií jedla, priebežné 
a takmer neprestajné jedenie počas celého dňa, nepravidelné stravovanie 1 až 2-krát denne, 
presun najväčšieho energetického príjmu na večer a noc, prejedanie sa, príjem cukrom 
sladených nápojov, alkoholu, nadmerný prísun kofeínu, nedostatočný príjem vody, čítanie 
počas jedenia alebo sledovanie televízie, rýchle a hltavé jedenie, jedenie na zahnanie stresu, 
strachu, na zmiernenie napätia, jedlo ako spôsob odmeny a držanie nezmyselných diét.  

 C/ Prevencia stresu 
 Záťažové situácie (stres) sú prirodzenou súčasťou života a nie je možné sa im plánovite 
vyhnúť. Vo všeobecnosti stresovo pôsobia extrémne situácie, dlhodobo trvajúce, hoci mierne 
konflikty, náhle vzniknuté a nepredvídateľné okolnosti. Zvládanie záťaže je individuálne 
u každého jednotlivca.  
 

 Techniky zvládania záťaže sa dajú rozdeliť na dve skupiny:  
• techniky zamerané na problém (riešenie problému, prehodnotenie cieľov, zmena taktiky 

riešenia), 
• techniky zamerané na riešenie stresovej reakcie (preventívne rôzne metódy relaxácie: 

autogénny tréning, progresívna svalová relaxácia, mindfulness, dychové cvičenia a mnoho 
ďalších). 
 

Pozor na nevhodné techniky riešenia stresu akými sú únik do fantázie, k alkoholu či iným 
psychoaktívnym látkam. 

 Keď je študent pri učení sa pod stresom, stráca až 60 % schopnosti riešiť problémy. Stres 
vás dokáže pripraviť o hodiny učenia sa. Ale ak ste pripravení, nebudete až pod takým stresom. 
Ak niečomu nebudete rozumieť a odpoveď nenájdete v učebnici ani na internete, nebojte sa 
obrátiť na svojho vyučujúceho. Každý učiteľ má vypísané konzultačné hodiny. Správne 
formulujte otázku, čomu nerozumiete, v ktorom bode sa už začínate strácať.  

 Jednoduchý návod na dychové cvičenie je na príklade hlbokého dýchania, ktoré je 
na odbúranie stresu nesmierne dôležité, lebo uvoľňuje napäté svaly (napríklad v hrdle, 
bruchu), prekysličuje mozog (na lepšie myslenie a pamäť) a celkovo upokojuje. Takže, postavte 
sa k oknu na chodbe, pomaly a zhlboka sa nadýchnite, pomaly vydýchnite, pritom myslite na 
to, ako fúkate na padáčiky púpavy, nádych – výdych, opakovať 10-krát. Myslite na padáčiky 
púpavy, nádych – výdych, opakujte 10-krát. 
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8. PROSTRIEDKY NA PODPORU PAMÄTI A UČENIA SA 
 
 To, ako človek využíva a trénuje svoj mozog, je individuálne a variabilné. Vplyv majú 
vonkajšie faktory (rodina, kamaráti, spolužiaci, prostredie, škola), ale veľa závisí od osobnosti 
(individuálne skúsenosti a vlastnosti, sebavedomie, intelektuálne zapojenie, fyzická aktivita, 
výživa, sociálna interakcia). Neexistuje len jedna univerzálna metóda ako zlepšiť funkcie 
mozgu, ako sa efektívnejšie učiť, viac si pamätať, dlhšiu dobu udržať pozornosť a koncentráciu.  

 Základnými piliermi sú:  
• pravidelná fyzická aktivita,  
• mentálny tréning, 
• správna životospráva s vyváženou stravou,  
• dostatok spánku, 
• duševná rovnováha.  

 Každý, kto má snahu sa zlepšovať a napredovať, si môže vybrať a vyskúšať také spôsoby, 
metódy a techniky, ktoré mu budú vyhovovať a vďaka ktorým zrealizuje svoje plány, dosiahne 
svoje ciele a naplní svoje predsavzatia.  
 

Fyzická aktivita 

Pravidelná a dlhodobá aeróbna fyzická aktivita je jeden z najefektívnejších spôsobov 
priaznivo vplývajúcich a stimulujúcich mozgovú plasticitu a adaptabilitu. Pohyb má celkový 
pozitívny vplyv na telesné a duševné zdravie. Pravidelná fyzická aktivita zvyšuje funkčnú 
kapacitu takmer všetkých orgánov a systémov. Stimuluje kardiovaskulárny systém, posilňuje 
imunitný systém, zlepšuje funkcie pohybového aparátu, tráviaceho systému a celkovo zvyšuje 
fyzickú kondíciu. Znižuje stres, úzkosť a má antidepresívne účinky, vedie ku vyplavovaniu tzv. 
hormónov šťastia a má relaxačný vplyv. Pravidelné cvičenie prináša benefity v prevencii 
a podpornej liečbe metabolických, neurodegeneratívnych a onkologických chorôb.  

 Mozog je pri fyzickej aktivite viac prekrvený, a teda viac okysličovaný a zásobovaný 
živinami. Vďaka pohybu sa mozog trénuje a zlepšujú sa jeho exekutívne funkcie, ako 
plánovanie, rozhodovanie a vôľa, iniciácia nových úloh a činností, účelné konanie, riešenie 
problémov, adaptácia, úspešný výkon, a rovnako aj kognitívne funkcie, ktorými sú pamäť, 
učenie sa, myslenie, pozornosť, verbálna zdatnosť a priestorová orientácia.  

 Vyžaduje si to však vašu vôľu, energiu, ale aj sebadisciplínu, keďže je potrebná 
pravidelnosť a vytrvalosť. Samozrejme aj čas, lebo celkové pozitívne účinky na vaše telo 
a mozog nenastanú zo dňa na deň. Avšak, ak si zvyknete na pohybovú aktivitu, čo individuálne 
trvá 1 – 3 mesiace, zmeny budú viditeľné už po pol roku takejto pravidelnej činnosti. Dlhodobo 
vykonávané fyzické aktivity majú neuroplastické účinky. Vďaka týmto aktivitám dochádza 
k neurogenéze niektorých častí mozgu dôležitých pre pamäť, učenie sa a pozornosť, celkovo 
sa spomaľuje proces starnutia mozgu, dokonca sa ukazuje jeho regenerácia.  

 Na zlepšenie kognitívnych funkcií mozgu by sa mala fyzická aktivita vykonávať dlhodobo, 
minimálne dva – trikrát za týždeň v trvaní aspoň 30 – 40 minút. Vhodnými sú aeróbne, 
vytrvalostné cvičenia zvyšujúce kardiorespiračnú zdatnosť: beh, cyklistika, tenis, plávanie. 
Intenzita cvičenia by mala byť na úrovni 40 – 70 % maximálnej srdcovej frekvencie, teda tak, 



 
 

66 

aby sa vám rozbúchalo srdce a spotíte sa. V praxi môžete použiť aj tzv. talk test – cvičiť v takom 
tempe, aby ste dokázali bez problémov komunikovať a nelapať po dychu.  
 

Cvičenie = 
štruktúrovaný 

pohyb 

v dlhodobom časovom horizonte 
sústavne = životný štýl 

druh: aeróbna, vytrvalostná aktivita 

frekvencia: 2 – 3 krát týždenne 

trvanie: 30 – 40 min / aktivita 

intenzita: 40 – 70 % maximálnej 
srdcovej frekvencie 

Silový tréning 

frekvencia: 2 – 3 krát týždenne 

prestávka medzi cvičeniami aspoň 
48 hodín 

 

 

Tab. 4  Odporúčania fyzických aktivít na zlepšenie kognitívnych funkcií mozgu 
(prevzaté od: Ukropcová a Ukropec, 2016b) 

 

Mierna intenzita Stredná intenzita Vysoká intenzita 
Veľmi vysoká 

intenzita 

< 40 %  
maxima tepovej 

frekvencie 

40 – 59 %  
maxima tepovej 

frekvencie 

60 – 80 % 
 maxima tepovej 

frekvencie 

80 – 100 % 
maxima tepovej 

frekvencie 

Tab. 5  Stanovenie intenzity fyzickej aktivity (prevzaté od: Ukropcová a Ukropec, 2016b) 

 

Maximálna srdcová frekvencia (HRmax) 

Muži HRmax = 220 – vek 

Ženy HRmax = 226 – vek 

obézni - BMI > 30kg.m2 HRmax = 220 – (0,5 x vek) 

Tab. 6  Výpočet maximálnej srdcovej frekvencie (prevzaté od: Ukropcová a Ukropec, 2016b) 

 

Charakteristika Počet krokov / 24 h 

sedavý jedinec < 5 000 

jedinec s nízkou dennou aktivitou 5 000 – 7 499 

aktívnejší jedinec 7 500 – 9 999 

aktívny jedinec 10 000 – 12 500 

veľmi aktívny jedinec > 12 500 

Tab. 7  Objem pohybovej aktivity definovaný počtom krokov za 24 hodín 
(prevzaté od: Ukropcová a Ukropec, 2016b) 

 
Pre zlepšenie výhod, ktoré aeróbne cvičenie ponúka, sa odporúča striedať aktivity, meniť 

intenzitu cvičenia, skracovať pauzy, zrýchľovať tempo, či zvyšovať záťaž. Príkladom obmeny 
môže byť aj zaradenie intervalového tréningu s vysokou intenzitou. Taktiež zmena prostredia 
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pri cvičení je stimulujúca (cvičenie v prírode). Mozog takto dostane viac podnetov a nových 
impulzov, ktoré naň vplývajú a zlepšujú jeho funkcie: 

• Spojenie fyzickej a mentálnej námahy zabezpečuje, aby sa novovytvorené neuróny 
zapojili do funkčnej neurónovej siete. Výskumy ukazujú, že človek sa dokáže naučiť v priemere 
o až 20 % slovíčok viac, keď cvičí pred alebo počas učenia sa. 

 

• Alternatívna tréningová metóda (life kinetika) spája vnímanie, pohyb a kognitívne 
cvičenia. Jej cieľom je posilniť telesnú a mentálnu výkonnosť. Podstatou je meniť opakujúce 
sa cvičenia, aby nedošlo k zautomatizovaniu pohybov (napríklad žonglovanie s loptičkami a ich 
chytanie do opačnej ruky alebo s prekríženými rukami). Po 4 – 5 úspešných pokusoch zmeňte 
obsah cvičenia alebo jeho náročnosť. Mozog tak zostáva stále v pohotovosti. 

 

• Koordinačné cvičenia ako tanec, gymnastika, bojové umenia, futbal patria medzi aktivity, 
ktoré rozvíjajú koordinačné zručnosti, zlepšujú flexibilitu, rovnováhu, rýchlosť pohybu 
a priestorovú orientáciu. Zabezpečujú spoluprácu medzi mozgom a kostrovo-svalovým 
aparátom a zlepšujú neuromotorické schopnosti na periférnej aj centrálnej úrovni. Takéto 
cvičenie zlepšuje kardiovaskulárnu kondíciu a tiež vedie ku zvýšeniu kognitívnej výkonnosti 
mozgu.  

 

• Prospešná je kombinácia aeróbneho cvičenia strednej intenzity a silového cvičenia. 
Posilňovanie je vhodné vykonávať s prestávkami minimálne 48 hodín medzi cvičeniami, aby sa 
svaly zregenerovali. Potrebné je dodržiavať správnu techniku cvičenia a dýchania. Schopnosť 
učiť sa nové slovíčka sa zlepšuje pri aeróbnom cvičení, zatiaľ čo posilňovanie napomáha 
asociatívnej pamäti (schopnosť spojiť si meno s tvárou človeka) a nezlepšuje učenie sa nových 
slovíčok. Súvisí to s tým, že rôzne druhy pohybu majú vplyv na rôzne časti mozgu. Tým sú 
ovplyvňované rozličné typy pamäti, keďže pamäť, učenie sa, či ukladanie si spomienok 
spojených s emóciami sú zabezpečované rôznymi špecifickými oblasťami mozgu.  

 

• Pozitívne účinky fyzickej aktivity na funkcie mozgu sa prejavia aj po jednorazovom 
aeróbnom cvičení. Lepšie výsledky v testoch pamäti dosahujú tí, čo cvičili tesne pred testom, 
aj keď majú horšiu fyzickú kondíciu, ako ľudia s dobrou kondíciou, ktorí však pred testom 
necvičili. Avšak okamžitý účinok jednorazového aeróbneho tréningu na kognitívne funkcie je 
krátkodobý (do 60 minút). Mozog začne tvoriť mozgový neurotrofický faktor už po prvom 
cvičení, avšak pri dlhodobej opakovanej aktivite sa jeho hladina zvyšuje viac aj napriek tomu, 
že sa nezvýši intenzita tréningu. Mechanizmus účinku takejto krátko trvajúcej činnosti na našu 
pamäť je založený na princípe zosilnenia spojení medzi hipokampom a kôrovými oblasťami. 

 

• Pre zlepšenie pozornosti sústrediť sa je najlepšie cvičiť ráno alebo v dopoludňajších 
hodinách, aby ste účinok cítili počas pracovného nasadenia, nakoľko priamy efekt 
po niekoľkých hodinách postupne mizne. Každý pohyb je lepší ako žiadny. Športovanie má byť 
uvoľnené a má popri učení sa prinášať radosť. Ak nie ste zvyknutí, vhodné je začať s malým 
množstvom fyzickej aktivity a postupne zvyšovať trvanie, frekvenciu a intenzitu alebo začať 
pravidelnými prechádzkami v parku, v prírode. Vhodné sú tiež aktivity zamerané 
na zachovanie telesnej a duševnej rovnováhy. Takéto cvičenia zlepšujú koncentráciu, zvyšujú 
odolnosť voči únave, posilňujú psychiku, zmierňujú stres a nervozitu, upokojujú myšlienky 
a emócie. Účinné sú taj-chi, tiež označované ako meditácia v pohybe, strečing zameraný 
na zvyšovanie flexibility a rozsahu pohybov, jóga a podobne. Vhodný doplnkový pohyb je aj 
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turistika, jogging, rýchla chôdza, chôdza do kopca, po schodoch či tzv. severská chôdza, ktorá 
rozvíja aeróbnu zdatnosť a pohybovú koordináciu. Z hľadiska zlepšenia telesnej kondície, ale 
aj sociálnej interakcie, sú výborné aj kolektívne športy, napríklad loptové hry.  

 

 Hipokampus patrí medzi tie časti mozgu, ktoré sa dajú cvičením najviac ovplyvniť. Cvičenie 
zvýši tepovú frekvenciu, zlepší prekrvenie celého mozgu, vrátane hipokampu. Fyzická aktivita 
takýmto spôsobom posilňuje pamäťový mechanizmus, počas ktorého sa ukladajú informácie 
z krátkodobej pamäti do dlhodobej. K tejto konsolidácii pamäťových stôp dochádza niekoľko 
hodín, až deň po telesnom cvičení. Môže sa to využiť aj na zlepšenie motorickej pohybovej 
pamäti. Ak sa učíte hrať na hudobnom nástroji alebo trénujete podanie v tenise, nácvik vedie 
ku vzniku nových neurónových spojení, ktoré sa vylepšujú precvičovaním a opakovaním. 
Podporou ukladania týchto informácií z krátkodobej pamäti do dlhodobej je pohyb.  

 

Trvalejšie zlepšenie úrovne pamäti (a tým aj procesu učenia sa) priamo úmerne súvisí so 
zlepšením telesnej kondície, a tá závisí od dĺžky a intenzity jednotlivého cvičenia, ako 
aj pravidelnosti a toho, ako dlho sa už cvičením zaoberáte. Fyzická aktivita v kontexte 
spomínaných výhod má však byť primeraná. Ukazuje sa, že príliš intenzívne fyzické zaťaženie, 
anaeróbne cvičenie dosiahnuté zvyšovaním rýchlosti pohybu a/alebo svalovej sily (napríklad 
šprint, triatlon, maratón) nevedie ku zlepšeniu pamäti. Mozog je skôr v strese, čo pamäť pri 
takomto cvičení zhoršuje. Pri pohybe sa nemajú prepínať sily a pociťovať bolesť. 

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v marci 2020 vydala pracovnú verziu novej 
smernice odporúčaní fyzickej aktivity pre rôzne vekové skupiny. Pre 18 – 64 ročných odporúča 
150 – 300 minút stredne intenzívnej vytrvalostnej aktivity alebo 75 – 150 minút intenzívnej 
vytrvalostnej aktivity za týždeň, prípadne ekvivalentná kombinácia týchto aktivít. Tieto aktivity 
sa majú dopĺňať silovým tréningom zameraným na hlavné svalové skupiny aspoň dvakrát 
týždenne. Aby sa zdravotné benefity prejavili komplexne, všeobecne je rozšírená informácia 
a odporúčanie pridať k spomínanému tréningu ešte približne 10 000 krokov denne. Ide 
o kumulatívny údaj pohybovej aktivity v priebehu dňa, ktorý sa dá ľahko zmerať krokomerom 
Je to aj odporúčanie, ako obmedziť sedavý štýl života počas skúškového obdobia.  

Napriek mnohým, všeobecne známym zdravotným benefitom, ktoré sú asociované 
s pohybom, pohybová aktivita populácie je nedostatočná. Podľa údajov WHO z roku 2016, 
globálne 28 % dospelých vo veku 18 a viac rokov je fyzicky nedostatočne aktívnych, t. j. zapájali 
sa do menej ako 150 minútovej strednej alebo intenzívnej fyzickej aktivity týždenne. Údaje pre 
slovenskú populáciu: 34,9 % dospelej populácie, pričom 31,1 % mužov a 38,4 % žien malo 
nedostatočnú fyzickú aktivitu.  

Riziko stúpa nielen pri nízkej pohybovej aktivite, ale aj pri sedavom spôsobe života: dlhý 
čas strávený pred televíznou obrazovkou, počítačmi, elektronickými zariadeniami, ale 
aj sedavý spôsob života u niektorých študentov v skúškovom období. Ide o dlhší čas sedenia 
s obmedzeným pohybom (menej ako 5 000 krokov za deň) a s nízkym energetickým výdajom. 
U mladých zdravých 20 ročných ľudí sa už po dvoch týždňoch nízkej fyzickej aktivity 
(s pohybom menej ako 1 500 krokov za deň), znižuje citlivosť na inzulín, fyzická zdatnosť, 
objem svalovej hmoty a zvyšuje sa množstvo viscerálneho tuku, ako aj tlak krvi. Zdravotné 
riziká sa neznížia ani vtedy, keď napríklad po 9 hodinách sedenia budete 1 hodinu cvičiť. 

V období intenzívnej prípravy na skúšky sa treba vyhnúť dlhému sedeniu a pri učení sa je 
vhodné robiť pravidelné prestávky s krátkou rozcvičkou. Človek sa dokáže 
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plne sústrediť na jednu vec približne 30 – 40 minút. Pri duševnej práci už po 15 minútach 
pozornosť klesá a po 60 – 120 minútach (je to individuálne) sa dostáva na minimum. 
Pravidelné krátke pauzy udržia schopnosť koncentrácie na vysokej úrovni. Stačí si napríklad 
na cca 3 minúty zavrieť oči, či zahľadieť sa do diaľky alebo do neznáma, zhlboka sa nadýchnuť, 
napiť sa, vyvetrať, rozcvičiť ruky a nohy. Ponaťahovanie tela zároveň uvoľní stuhnuté svalstvo 
krku a chrbtice, ktoré zhoršuje prekrvenie mozgu. Tieto krátke pauzy si však veľmi 
nepredlžujte, lebo čím dlhšia bude prestávka, tým ťažšie sa vám bude vracať k učeniu sa.  

 

Pauza 
po 15 – 30 minútach  
     sústredeného    
        učenia sa 

3 minúty 
zavrieť oči, krátko sa 

ponaťahovať, rozcvičiť ruky 
a nohy, napiť sa, vyvetrať 

Prestávka 
po 60 – 90 minútach  
    sústredeného  
     učenia sa 

15 – 30 
minút 

prechádzka, krátke cvičenie, 
napiť sa, vyvetrať, zjesť ovocie, 

pustiť si obľúbené skladby 
 

Tab. 8  Odporúčania ako udržať pozornosť pri učení sa  
a krátkym cvičením alebo pohybom obmedziť dlhšie trvajúce sedenie 

 

Mentálny tréning 

Tréning mozgu, mozgový jogging, je mentálna stimulujúca aktivita, ktorá ovplyvňuje 
neuroplastické zmeny jednak tvorbou nových neurónových spojení, ale aj udržiavaním 
a upevňovaním už existujúcich funkčných synáps. Taktiež vedie ku zvýšenej produkcii 
neurotrofných látok. Mentálne aktivizujúcou činnosťou, akou je kognitívny tréning, sa 
zdokonaľujú pamäťové funkcie, zlepšuje sa pozornosť, schopnosť koncentrácie, verbálny 
prejav, kreativita, koordinácia mozgových hemisfér. Podobne ako pri fyzickom cvičení, aj pri 
tomto tréningu sa výsledky dostavia, avšak musíte byť trpezliví a pracovať systematicky. Je 
účinnejšie ho praktizovať kratšie (10 – 20 minút denne), ale pravidelne. Čím viac podnetov 
mozog dostáva, tým viac spojení vzniká a v súvislosti s ich funkčným zapojením do neurónovej 
siete sa adekvátne zlepšuje celková kondícia mozgu. Pravidelný a dlhodobý mentálny aj fyzický 
tréning, vzdelanie a spoločenská interakcia zvyšujú mozgovú plasticitu a budujú, prakticky 
po celý život, aj tzv. kognitívnu rezervu. Tá umožní kompenzovať prípadné výpadky 
kognitívnych funkcií pri fyziologických (starnutie) a patologických procesoch, či poúrazových 
stavoch.  

Zaujímavý je výskum „The Nun Study“ profesora neurológie Davida A. Snowdona, 
zameraný na Alzheimerovu chorobu. Po dobu viac ako 20 rokov (1986 – 2009) pravidelne 
sledoval a kontroloval fyzickú a duševnú kondíciu 678 rádových sestier, ktoré boli na začiatku 
výskumu staršie ako 75 rokov. Všetky súhlasili s darovaním svojho mozgu post mortem. Vedci 
zistili, že aj keď pitva preukázala typické abnormality Alzheimerovej choroby v mozgu, počas 
života sa príznaky poškodenia kognitívnych funkcií neprejavili. Vysvetlením je spomínaná 
kognitívna rezerva. Keď z bohatej neurónovej siete s množstvom spojení niektoré kvôli 
chorobe vypadnú, ešte stále je k dispozícii veľa ďalších alternatívnych synáps, ktoré výpadok 
efektívne vykompenzujú. 

Mentálny tréning je vhodné robiť v každom veku. U študentov napríklad tréning 
koncentrácie pozornosti zlepšuje krátkodobú pamäť, a tým schopnosť rýchlejšie si osvojiť 
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nové informácie. Rôzne mnemotechnické pomôcky sú efektívne v procese ukladania 
informácií z krátkodobej do dlhodobej pamäti. U zdravej populácie takýto tréning predstavuje 
aj efektívnu formu prevencie neurodegeneratívnych ochorení. U pacientov so včasne 
zachytenými signálmi degeneratívnych zmien mozgu môže mentálny tréning zmierňovať 
a spomaľovať progresiu ochorenia.  

Výhodou mentálneho tréningu je, že ho môžete robiť prakticky kdekoľvek a kedykoľvek. 
Často sú to veľmi jednoduché, prirodzené a zábavné činnosti, ktoré účinne zlepšujú 
a zefektívňujú kognitívne funkcie mozgu a nenechávajú mozog zlenivieť. Na rozvoji 
neurónovej siete a na spomalenie starnutia mozgu pomáhajú: 

•   Logické a pamäťové úlohy: hry (karty, pexeso, šach, scrabble, stolové hry), riešenie 
logických hádaniek, testov, kvízov, lúštenie krížoviek, maľovaných krížoviek, sudoku, skladanie 
puzzle, ktoré zlepšujú obrazovo-priestorové funkcie, pamäť a logiku. Za jednu 
z najnáročnejších kartových hier stimulujúcich mozog (rozšírenú medzi ľuďmi hlavne 
v investičnom svete) sa považuje bridž. Bridž, podobne ako šach, vyžaduje sústredenie, logické 
myslenie, kombinačné schopnosti a navyše spoluprácu s partnerom. 

• Čítanie je jedno z najlepších mentálnych cvičení, pri ktorom je mozog nútený spracovávať 
veľké množstvo informácií a podnetov naraz. Vďaka čítaniu získavate vedomosti a rozširujete 
si slovnú zásobu, zlepšujete koncentráciu, abstraktné uvažovanie, analytické myslenie. Rozvíja 
sa fantázia a predstavivosť. Ak čítate nahlas alebo počúvate niekoho, kto číta, zapájajú sa 
v mozgu iné neurónové spojenia, ako keď si sami čítate v duchu. Zároveň sa informácie pri 
čítaní nahlas ukladajú aj do sluchovej pamäti. Pamäť je všeobecne lepšia u ľudí, ktorí veľa 
čítajú. 

 

•  Počítanie malej násobilky alebo jednoduché matematické úkony bez použitia kalkulačky. 
Komplexnejšou kognitívnou činnosťou je napríklad sériové odpočítavanie čísla sedem od čísla 
100 smerom nadol alebo počítanie rýchlo a nahlas od 1 do 120. Zakaždým si zapíšte čas 
a sledujte progres. 
 

•  Ovládanie cudzích jazykov mení štruktúru mozgu a jeho funkcie. Učenie sa cudzieho 
jazyka zlepšuje všetky druhy pamäti a schopnosť udržať pozornosť. Cudzí jazyk ovplyvňuje aj 
myslenie. Ľudia, ktorí aktívne používajú cudzí jazyk, rozmýšľajú dvojako. Zistilo sa, že napríklad 
človek rozmýšľajúci v angličtine, ktorá používa priebehový čas, má tendenciu zameriavať svoju 
pozornosť na priebeh udalostí. V nemčine sa nepoužíva tento jazykový útvar, takže nemecky 
hovoriaci ľudia majú skôr tendenciu sa sústrediť na začiatky, stredy a konce udalostí. 
Bilingválni ľudia majú lepšiu slovnú zásobu a schopnosť vyjadrovať sa. Sú flexibilnejší pri 
riešení úloh, rýchlejšie sa rozhodujú a vedia oddeliť podstatné od nepodstatného. Majú širší 
rozhľad a dokážu sa dívať na svet a rôzne udalosti alternatívnymi spôsobmi. Znalosť cudzieho 
jazyka je aj praktická vec, ktorú využijete pri spoznávaní nových krajín.   

 

• Názory na počítačové hry, hry na smartfónoch a využívanie rôznych aplikácií na zlepšenie 
kognitívnych funkcií mozgu sa líšia. Ako dôvod, prečo hrať videohry, či využívať svoj smartfón, 
sa uvádza získanie počítačových zručností, zlepšenie koordinácie pohybov, periférneho 
videnia, reakčného času. Môžu tiež zlepšovať funkcie mozgových oblastí zodpovedných 
za priestorové a vizuálne zručnosti, či posilniť škálu kognitívnych schopností, ako je 
priestorová navigácia, pozornosť, uvažovanie, pracovná pamäť, vnímanie, koncentrácia, 
logické myslenie. Negatívne hlasy upozorňujú na veľký počet detí a mladých ľudí, ktorí trávia 
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veľa voľného času touto aktivitou. Pri hraní 3 a viac hodín denne sa už môžu prejaviť symptómy 
návykového správania. Zhoršenie zraku, tráviace ťažkosti, bolesti ramien a chrbtice, bolesti 
hlavy. Tu platí: všetko s mierou. 

 

• Sociálna interakcia: Osobné stretnutia prinášajú momenty a situácie, ktoré zvyšujú 
situačnú pohotovosť, pozornosť, schopnosť myslieť a pamätať si a spúšťajú emocionálne 
reakcie. Komunikácia s druhou osobou aktivizuje okruhy podmieňujúce úsudok, empatiu, 
porozumenie, predvídanie. Aj smiech a dobrá nálada sú pozitívnymi signálmi pre mozog, ktorý 
registruje aktiváciu mimických svalov do úsmevu a odpoveďou je uvoľňovanie endorfínov. Pre 
zaujímavosť: pri úsmeve postačí aktivizovať 17 svalov, kdežto pri mračení sa je potrebných 
až 43 svalov. 
 

• Pozitívne naladenie je nesmierne dôležité, uvoľňuje sa pri tom dopamín, ktorý pomáha 
nahrávať pamäťové stopy a uchovávať spomienky. Ak budete myslieť na to, aké je to v škole 
zlé a ťažké, nepomôže vám žiadna technika učenia sa, ba dokonca ani zmena školského 
systému. 

 

• Vybavovanie si spomienok a opakovanie spamäti sú účinné a jednoduché spôsoby 
precvičovania pamäti. Výborné je, keď prežité udalosti a príhody, ale aj predstavy o plánoch 
môžete prerozprávať a osobne zdieľať s niekým ďalším. Bez nákupného zoznamu si opakujte 
veci, ktoré potrebujete kúpiť. Pripomeňte si spamäti stretnutia a dohodnuté termíny, ktoré 
vás čakajú. Zopakujte si úryvky básní, ktoré ste sa učili na strednej škole, spomeňte si 
na spolužiakov zo základnej/strednej školy, na ich mená a v ktorej lavici sedeli.  

 

• Cvičenie starovekých Grékov: večer po uložení sa do postele si spomeňte na všetko, čo sa 
v ten deň stalo. Môžete zavrieť oči. Rozpamätajte sa na detaily, čo ste mali na raňajky a čo ste 
robili potom. Efektívne to trénuje vašu neurónovú sieť, pamäť, všímavosť, uvedomenie si 
skutočnosti.  

 

• Ďalšími podnetmi na trénovanie mozgu sú dokumentárne filmy a vedomostné súťaže, 
ale s aktívnym prístupom, snažte sa reagovať a zapájať sa, hádať riešenia. Na zlepšenie 
myslenia dobre vplýva počúvanie hudby, ktorá pomáha hlbšie spracovávať nové informácie: 
klasická hudba, jazz, etnické melódie, zvuky prírody; obmieňajte repertoár. A samozrejme 
na funkcie mozgu vplýva dostatočný spánok. 

 

• Stroopov test je známy od roku 1935. Ide o precvičovanie spojení medzi pravou a ľavou 
hemisférou, ktoré je výborným stimulom pre mozog. Ide o rušivý efekt, kde je úlohou 
pomenovať farbu napísaného slova, avšak samotné slovo označuje inú farbu. Snažte sa čo 
najrýchlejšie povedať farbu slova (nie to, čo je napísané). Zaberie to len zopár minút času. Pri 
každodennom cvičení uvidíte rozdiel.  

 

 

Obr. 17  Príklad Stroopovho testu 
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Neurobik 

Nový pohľad a určitú zmenu v tréningu mozgu priniesol svetovo uznávaný neurobiológ 
profesor Lawrence Katz. Vypracoval metódu, ktorú nazval neurobik (angl. neurobics). Tak ako 
sa pri aerobiku do činnosti zapájajú rôzne svalové skupiny a zlepšujú telesnú kondíciu, tak sa 
pri neurobiku nezvyčajným spôsobom stimulujú rôzne oblasti mozgu a zlepšuje sa duševná 
flexibilita. Profesor Katz založil svoju vedeckú metódu na poznaní fyziologických funkcií 
mozgovej činnosti a zmyslov (1999). Inšpirovali ho malé deti, ktoré pri svojej ceste skúmania 
a objavovania sveta zapájajú všetky svoje zmysly.  

Neurobik cielene podporuje vytváranie nových asociácií medzi rozličnými informáciami, 
ktoré sa získavajú zmyslami a kombinuje ich s emočným vnímaním. Každá zmyslová informácia 
končí v inej časti mozgovej kôry. Tieto kôrové centrá sú vďaka hipokampu vzájomne prepojené 
neurónovými sieťami. Ak mozog dostane v krátkom čase informácie z viacerých zmyslových 
orgánov viazané k jednému predmetu, udalosti, osobe, automaticky si ich prepojí. Vytvorí 
asociácie, ktoré sú základom pre pamäť a zohrávajú dôležitú úlohu pri učení sa a získavaní 
informácií. Ak neskôr nejaký podnet zapôsobí len na jednu časť siete, aktivujú sa aj ostatné 
oblasti, ktoré s podnetom súvisia. Ktoré informácie hipokampus uloží, závisí od toho, či takáto 
informácia má pre človeka emocionálny význam a/alebo sa viaže k niečomu, čo už pozná. Keď 
skúšate nové jedlo na dovolenke, zbystríte pozornosť a zapojíte viaceré zmysly. Ak niekedy 
uvidíte dokument o cestovaní a spomenie sa aj jedlo, ktoré ste mali, vybaví sa vám jeho chuť, 
vôňa, farba, ale aj spomienky na dovolenku.  

Neurobik používa na stimuláciu mozgu zmysly. Čím viac zmyslov zapojíte, tým je tréning 
efektívnejší. Takéto multisenzorické cvičenia môžete realizovať každý deň bez väčšej námahy. 
Podstatné je robiť obvyklé činnosti neobvyklým spôsobom. Zapojiť aspoň jeden zo zmyslov 
odlišne ako zvyčajne. Čo je neobyčajné, to si rýchlejšie zapamätáte. Čím je mozog viac 
zaneprázdnený nezvyčajnou aktivitou, tým viac produkuje telu vlastné neurotrofné látky 
podporujúce neuroplasticitu mozgu. Mozog potrebuje zmeny v zabehnutých činnostiach, 
vyhnúť sa monotónnosti z každodenného rytmu. Pasivita mu škodí. Zopár príkladov 
neurobikového tréningu v praktickom živote: 

• zmeňte zaužívanú cestu do školy, roboty, pri venčení psa; ak cestujete autobusom 
zatvorte oči a predstavujte si trasu po ktorej idete, jednotlivé zastávky,  

• ak ste praváci, použite ľavú ruku na čistenie zubov, holenie, zapínanie gombíkov, písanie, 
jedenie, zapnutie počítača (ľaváci pravú), 

• nakupujte v inom obchode ako ste zvyknutí; miesto supermarketu choďte do pekárne, 
mäsiarstva, ovoniavajte ovocie, zeleninu, bylinky, 

• pohybujte sa po byte so zavretými očami; poslepiačky sa ráno umyte či osprchujte; skúste 
len hmatom vybrať si veci, pohľadať kľúče v kabelke, 

• skúšajte nové chute, vône, netradičné exotické potraviny (napríklad so zatvorenými očami 
alebo zapchatým nosom); pri stolovaní zmeňte zaužívané miesto na sedenie, 

• pustite si novú melódiu, 
• nachystajte si na nočný stolík novú vôňu a po prebudení ju ovoniavajte, 
• počúvanie obľúbenej hudobnej skupiny skombinujte s aromaterapiou, 
• skúste rozlíšiť zvuky prichádzajúce z ulice, v prírode; pri počúvaní nejakej skladby 

identifikujte jednotlivé hudobné nástroje, 
• naučte sa písať na klávesnici všetkými prstami, čítajte text obrátený opačne, 
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• poprehadzujte si známe veci na pracovnom stole, v šuplíku, skrinke; otočte si kalendár 
či fotografie o 180 stupňov. 

Učenie sa nových vecí, nových foriem pohybu je tiež výzvou pre mozog. Skúšajte robiť 
úplne nové, neznáme činnosti, čím aktivujete nové spojenia a zapojíte rôzne oblasti mozgu. 
Keď robíte nejakú činnosť prvýkrát, vyžaduje si to maximálne sústredenie. Opakovaním sa 
zdokonaľujete, činnosť sa stáva jednoduchšou a postupne sa zautomatizuje. To je opäť čas 
vymyslieť niečo nové, nezvyčajné. Takto sa budete vyhýbať stereotypným návykom 
a postupom a rutine každodenných činností. Výborné sú činnosti, ktoré vyžadujú plné 
sústredenie: hranie na hudobný nástroj, maľovanie, vyšívanie, nový šport, tanec, cudzí jazyk.  

 

Učenie sa, zmysly, emócie 

Zo zmyslov človek najviac používa zrak a sluch. Aj väčšina reklám pôsobí na tieto zmyslové 
orgány. Zvyčajne si viac pamätáte to, čo vnímate zrakom, ako to, a čo počujete. Najlepšie je 
však zapojiť do procesu zapamätávania čo najviac zmyslových vnemov (kombinácia slova, 
obrazu a zvuku), emócií a motorickú pamäť (umožňuje vnímať polohu tela a predmetov 
v priestore) a vytvárať medzi nimi vzájomné asociácie. Informáciu si ľahšie zapamätáte, keď je 
so zmyslovým vnemom spojená emócia, emocionálny zážitok. Pozitívne emócie majú 
motivačné účinky a podporujú sebadôveru. Ak sa učíte s radosťou, nadšením a zanietením, je 
to pre mozog prospešnejšie. Niektorým pri učení a sústredení sa pomáha, keď majú pustenú 
hudbu. Zistilo sa, že Mozartova hudba spôsobuje radostné vzrušenie a aktivuje kognitívne 
funkcie mozgu. Hudba má vplyv na povzbudenie pravej hemisféry, ktorá je dôležitá pre učenie 
sa a rozvoj tvorivosti. Čuch už nemá takú dôležitú úlohu ako počas evolúcie, ale aj tak má veľký 
význam pre fungovanie pamäti. Asociácie spojené s čuchovým vnemom sa vytvárajú rýchlo 
a pretrvávajú dlhú dobu. Čuchová informácia je jediná zmyslová informácia, ktorá má priame 
spojenie s mozgovou kôrou, hipokampom a limbickým systémom. Tieto štruktúry regulujú 
emócie a správanie sa a ovplyvňujú ukladanie spomienok. Preto môže nejaká vôňa spustiť 
silnú emočnú reakciu a pomôcť pri spomínaní na nejakú informáciu. 

 

Vyvážená strava 

Kvalitná, čerstvá, pestrá a vyvážená strava má pre organizmus celkovo veľmi priaznivé 
účinky. Ovplyvňuje nielen fyzické zdravie, ale aj duševnú činnosť a psychické rozpoloženie. 
Pribúdajú vedecké dôkazy o tom, ako môže strava ovplyvniť funkcie mozgu v dobrom i zlom. 
Ľudia s nadmerným príjmom tukov a cukrov majú zhoršenú krátkodobú pamäť. U obéznych 
ľudí boli častejšie zistené celkovo mierne poruchy niektorých kognitívnych funkcií, ako 
pozornosť, schopnosť rozhodovať sa a krátkodobá pamäť. 

Racionálna strava vo všeobecnosti má spĺňať energetické požiadavky organizmu 
a zároveň mu poskytovať všetky dôležité látky. Odporúčané výživové dávky by mali obsahovať 
10 % bielkovín, 26 % tukov a 64 % cukrov. Potrebný je aj dostatok vitamínov a minerálov, 
keďže ich organizmus nevie syntetizovať, resp. vitamíny tvorí v nedostatočných množstvách. 
Optimálny príjem energie v potrave je individuálny. Pre zachovanie rovnováhy medzi 
celkovým príjmom a celkovým výdajom sa musí brať ohľad na vek, pohlavie, zamestnanie. 
Pamätať treba aj na doplňovanie správnych tekutín.  
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• Bielkoviny v mozgu priaznivo ovplyvňujú pamäťové procesy, podieľajú sa na tvorbe 
a obnovovaní bunkových membrán, fungujú ako neurotransmitery. Aminokyseliny obsiahnuté 
v bielkovinách sú základnými stavebnými prvkami mozgovej siete. V príjme bielkovín je 
potrebné zabezpečiť dostatok esenciálnych aminokyselín, ktoré si organizmus nedokáže 
vyrobiť, optimalizovaním pomeru živočíšnych a rastlinných bielkovín v strave. Bielkoviny 
živočíšneho pôvodu (ryby, mäso, vajcia, mlieko, mliečne výrobky) sa považujú 
za plnohodnotné, pretože obsahujú aminokyseliny v pomere a kvalite potrebnej pre syntézu 
nových proteínov. Dodávajú telu esenciálne aminokyseliny. Väčšia časť bielkovín rastlinného 
pôvodu (strukoviny, sója a výrobky z nej, orechy, semienka) sa v tomto ohľade považuje 
za neplnohodnotnú, pre odlišný pomer jednotlivých aminokyselín. V dospievajúcom veku pre 
zabezpečenie dostatočného príjmu esenciálnych aminokyselín má byť pomer bielkovín 
živočíšneho a rastlinného pôvodu vyrovnaný. Prevažujúci príjem rastlinných bielkovín je 
z týchto dôvodov vhodný až v dospelosti. Za optimálne sa všeobecne odporúča príjem 
bielkovín živočíšneho a rastlinného pôvodu v pomere 1 : 1.  

 

• Tuky predstavujú najväčší zdroj energie, umožňujú vstrebávanie vitamínov rozpustných 
v tukoch (A, D, E, K). Vysoké zastúpenie tukov má mozgové tkanivo a periférny nervový systém, 
preto sú potrebné na ich správnu funkciu. Vyvážená strava má obsahovať správny pomer 
medzi nasýtenými a nenasýtenými tukmi, s odporúčaním znižovať podiel nasýtených tukov 
z hľadiska prevencie civilizačných ochorení. Nasýtené mastné kyseliny (MK) by mali tvoriť cca 
10 % príjmu tukov. Konzumácia nasýtených MK (vo vyprážaných pokrmoch, tučnom mäse, 
údeninách, slanine) zvyšuje hladinu tzv. zlého cholesterolu LDL (low-density lipoprotein), riziko 
srdcovo-cievnych ochorení, vznik cukrovky a iné.  

 Vyšší by mal byť príjem tzv. dobrých nenasýtených MK, ktoré sa nachádzajú v rybách, 
semenách olejnatých plodín, orechoch, rastlinných olejoch a tukoch z nich vyrobených. 
Niektoré z týchto nenasýtených MK, a to polynenasýtené kyseliny z radu omega-3 sú 
esenciálne, organizmus ich nedokáže sám vytvoriť a je nutné ich prijímať v potrave (morské 
ryby a živočíchy).  

• V príjme sacharidov majú prevažovať zložené sacharidy s obsahom vlákniny (strukoviny, 
zemiaky, celozrnné obilniny). Jednoduché sacharidy s rýchlym vstrebávaním (glukóza, 
fruktóza) by mali tvoriť menej ako 10 % z celodenného energetického príjmu. Sacharidy, 
hlavne glukóza, zabezpečujú energiu pre celé telo aj pre mozog. Ak sa glukóza uvoľňuje počas 
trávenia postupne, rozkladom zložených sacharidov, dodáva mozgu energiu kontinuálne, nie 
naraz.  

 

• Optimálny príjem tekutín závisí od viacerých faktorov. Pre dospelého človeka predstavuje 
2 – 3 litre denne. Pri športovaní, fyzicky ťažšej, namáhavej práci, v horúčavách sa príjem 
tekutín musí zvýšiť. Piť je potrebné priebežne a v menších množstvách tak, že smäd nebudete 
pociťovať. Základom pitného režimu sú nekalorické nápoje, hlavne voda. Najdostupnejšia pre 
nás je kvalitná voda z domáceho vodovodu, prípadne pramenité a minerálne vody. Minerálne 
vody sa neodporúčajú piť dlhodobo, lebo obsahujú väčšie množstvo rozpustených 
minerálnych látok. Je potrebné poznať ich zloženie a pravidelne ich striedať. Vhodné sú 
aj pravé džúsy z ovocia, ktoré obsahujú vitamíny C, E, karotény, kyselinu listovú, minerálne 
látky a látky s antioxidačným efektom. Pozor na ich vysokú energetickú hodnotu.  
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Potraviny pre výživu mozgu (ang. brainfood) 

Pravidelná konzumácia niektorých potravín zabezpečí primeranú výživu mozgu a chráni 
ho pred civilizačnými ochoreniami. Vyváženým pomerom kvalitných tukov, cukrov a bielkovín 
zabezpečia správne fungovanie orgánov, vrátane mozgu. Brainfood potraviny udržiavajú 
mozog v dobrej kondícii, dokonca môžu zlepšovať jeho výkon, pozitívne ovplyvňujú mozgové 
funkcie, najmä koncentráciu a pamäť, zlepšujú náladu, človek sa cíti sviežejší a bystrejší. 
Okrem základných živín, tukov, cukrov a bielkovín ide o potraviny s vysokým obsahom 
vitamínov (B, C, E, A), minerálov (železo, horčík, selén), antioxidantov, vlákniny. 

•   Omega-3 mastné kyseliny patria do skupiny esenciálnych MK, ktoré človek nevie 
syntetizovať. Majú významný vplyv na zdravú štruktúru a funkčnosť mozgu. Ovplyvňujú 
neuroplastické mozgové zmeny a aktivujú BDNF (mozgový neurotrofický faktor). Regenerujú 
nervové bunky a podieľajú sa na regulácii bunkových membrán. Prispievajú k dobrému 
fungovaniu pamäti. Zlepšujú priebeh duševných porúch, majú antidepresívne účinky. Ich 
protizápalový účinok chráni mozog pri horúčkových ochoreniach. Taktiež upravujú hladiny 
tukov a zohrávajú pozitívnu úlohu v prevencii kardiovaskulárnych ochorení. ZDROJE: morské 
ryby a iné živočíchy, morské riasy, najmä tuniak, losos, makrela, sardinky, ančovičky. Pri kúpe 
treba uprednostniť divokého lososa, v porovnaní s lososom z umelého chovu, pretože má nižší 
obsah tuku a tým aj menšie množstvo prípadných toxínov, ktoré sa v tuku hromadia. Zdrojom 
týchto kyselín sú aj vlašské orechy, ľanové, tekvicové a chia semienka, olivový olej. 

 

•   Karotenoidy, vitamín A: Jedným z najznámejších aj najdôležitejších, z početnej skupiny 
karotenoidov, je β-karotén, ktorý je prekurzorom vitamínu A so silnými antioxidačnými 
vlastnosťami. Má význam pre zrak, imunitu, v prevencii nádorových a kardiovaskulárnych 
ochorení. Využiteľnosť karotenoidov pre organizmus sa zlepšuje tepelnou úpravou. Treba ich 
prijímať len v potrave a vždy aspoň s malým množstvom oleja alebo pomletých orechov 
či olejnatých semien. Užívanie syntetických prípravkov sa neodporúča. ZDROJE: listová 
zelenina, brokolica, petržlenová vňať, všeobecne žlto-oranžovo sfarbené ovocie a zelenina 
(mrkva, marhule, paradajky), olej z rybej pečene, pečeň.  

 

•   Vitamíny skupiny B, hlavne B1, B2, B6, B9, B12 zlepšujú metabolizmus tukov, cukrov 
aj bielkovín a vstrebávanie aminokyselín. Priaznivo ovplyvňujú fungovanie nervového 
systému, zlepšujú koncentráciu a pamäť. Ich dostatočný príjem v strave by mal byť v čase 
väčšej psychickej záťaže, v strese a u ľudí, ktorí pravidelne behávajú. Nedostatok vitamínov 
tejto skupiny sa môže prejaviť celkovou únavou, podráždenosťou, nespavosťou, 
nechutenstvom, bolesťami svalov, tikom v oku. Nedostatok vitamínu B2 (riboflavín) sa môže 
prejaviť zápalom ústnych kútikov, pri nedostatku vitamínu B12 (kobalamín), hlavne u starých 
ľudí, dochádza ku poškodeniu periferného nervového systému s prejavom zníženej citlivosti 
a tŕpnutia končatín. ZDROJE: celozrnné obilniny a obilné klíčky, slnečnicové semienka, 
kvasnice, banány, avokádo, vajíčka, mäso, mliečne výrobky, strukoviny, ryby, pečeň. 

 

•   Vitamín C je vo vode rozpustný vitamín, ktorý je pre fungovanie organizmu nevyhnutný. 
Patrí medzi esenciálne nutrienty, ktoré si telo nevie syntetizovať, preto sa prijíma len stravou. 
Prakticky sa s ním nedá predávkovať, lebo pri zvýšujúcom príjme sa jeho absorbcia v čreve 
nezvyšuje. Ničí sa skladovaním a varením. Jeho hladiny znižuje fajčenie, antikoncepcia, 
niektoré lieky. Dostatočný príjem vitamínu C je spojený so zníženým rizikom 
kardiovaskulárnych ochorení a rakoviny. Patrí medzi dôležité antioxidanty. ZDROJE: čerstvé 
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ovocie, najmä citrusové, jablká, jahody, čierne ríbezle, šípky, čerstvá zelenina, zemiaky, 
paprika, brokolica, zelená listnatá zelenina, kyslá kapusta. 

 

•    Prírodný vitamín E, na rozdiel od syntetického, chráni mozog, zlepšuje mikrocirkuláciu 
mozgového tkaniva a potláča zápalové procesy. Spomaľuje proces starnutia a má významný 
efekt v boji proti stareckej demencii. Patrí medzi antioxidanty. Zaraďuje sa do skupiny 
prírodných nootropných látok. ZDROJE: celozrnné potraviny, oleje z obilných klíčkov a iné 
rastlinné oleje, najmä sójový olej, jadrá orechov (vlašské, lieskové, kešu, mandle, arašidy), 
slnečnicové, sezamové, ľanové semienka, vajcia, mäso, strukoviny, avokádo. 

 

•   Minerálne látky sú pre človeka dôležité mikronutrienty, ktoré umožňujú a riadia 
metabolické procesy, sú dôležité pre činnosť enzýmov, vitamínov, bielkovín, sú potrebné pri 
vedení nervových vzruchov, pre stavbu kostí a zubov. Z minerálov dôležitých pre mozog to sú 
draslík a sodík, ktoré sa podieľajú na prenose nervových vzruchov. Železo je dôležité v procese 
syntézy neurotransmiterov a má význam pri okysličovaní mozgu. Jeho vstrebávanie posilní 
súčasný príjem vitamínu C. Jód má význam pre rast a vývoj mozgu. Zinok je potrebný 
pri prenose informácií v mozgu aj pre rast nových neurónov. Jeho nedostatok sa môže prejaviť 
neschopnosťou sústrediť sa. Horčík (magnézium) chráni mozog pred neurotoxínmi. Pri jeho 
nedostatku sa môžu častejšie vyskytovať migrény, kŕče či šklbanie vo svaloch. Jeho príjem by 
sa mal zvýšiť v strese. ZDROJE: celozrnné výrobky, ovsené vločky, ryža natural, vlašské orechy, 
rôzne semienka, pšeničné klíčky, čokoláda s obsahom kakaa 80 % a viac, zemiaky, zelená 
listová zelenina, jablká, ryby. Železo vo vaječnom žĺtku, mäse, strukovinách, marhuliach. 

 

•   Antioxidanty: Mozog je oveľa citlivejší na poškodenie voľnými kyslíkovými radikálmi ako 
iné orgány. Oxidačný stres, ktorý vzniká pri prevahe voľných radikálov nad antioxidantami, má 
negatívny vplyv na mozog, spôsobuje pokles neurónového energetického metabolizmu, 
mozog sa stáva zraniteľnejší a poškodené neuróny nemôžu byť nahradené. To postupne vedie 
k poruchám, ktoré vážne ohrozujú organizmus – alergie, infekcie, aterosklerotické zmeny na 
cievach. Negatívny vplyv oxidačného stresu môže viesť ku vzniku mnohých onkologických 
či neurodegeneratívnych ochorení. Antioxidanty ochraňujú mozog pred pôsobením voľných 
radikálov a tiež spomaľujú ich tvorbu. Zlepšujú komunikáciu medzi mozgovými bunkami. 
Vďaka tomu zlepšujú kognitívne funkcie mozgu, pamäť, úsudok, dedukciu a tiež motorické 
schopnosti. Zmierňujú dlhodobý stres. Účinné antioxidanty, ktoré sú prijímané z potravy sú 
vitamín C, vitamín E, flavonoidy a karotenoidy. ZDROJE: ovocie, najmä bobuľovité (čučoriedky, 
maliny, černice, ríbezle, hrozno) jahody, goji, citrusy, zelenina (paradajky, cesnak, cibuľa, pór, 
kapusta, zeler, špenát, brokolica), strukoviny, semienka, ginko biloba, čokoláda s obsahom 
kakaa 80 % a viac, káva, zelený čaj a červené víno. 

 

•   Kvasené potraviny ako kefír, kyslá kapusta, jogurt majú priaznivý vplyv na črevnú 
mikroflóru a vplývajú na lepšiu obranyschopnosť organizmu a lepšie fungovanie mozgu. 
Baktérie v hrubom čreve napomáhajú nielen tráveniu, imunite, ale umožňujú aj fermentáciu 
vlákniny, pomáhajú vstrebávať elektrolyty, syntetizujú niektoré vitamíny a psychoaktívne 
látky. Až okolo 90 % sérotonínu, ktorý je zodpovedný za pocit šťastia, produkujú bunky 
v tenkom čreve. Črevá sa niekedy označujú ako druhý mozog, pretože okrem úloh v tráviacom 
systéme, sú tiež zdrojom niektorých psychoaktívnych látok. Veľmi citlivo reagujú na častý 
alebo dlhotrvajúci stres, ktorý narúša rovnováhu črevnej mikroflóry a vedie k negatívnym 
psychickým zmenám. Črevné baktérie vplývajú na to, ako sa človek cíti a ako vníma bolesť.  
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•   Nootropiká, neuroposilnovače sú látky, ktoré zlepšujú mozgové funkcie, pamäť, 
sústredenie, zvyšujú množstvo spracovaných informácií, zlepšujú prekrvenie mozgu, chránia 
mozog pred pôsobením neurotoxických látok, obnovujú energetický metabolizmus nervových 
buniek. Stabilizujú emócie a nálady, zlepšujú kvalitu spánku. Medzi prírodné nootropiká patria 
omega-3 mastné kyseliny, prírodný vitamín E, ginko biloba, ženšen, lecitín. Ginko biloba má 
antioxidačné účinky. Prekrvuje mozog, zlepšuje myslenie a pamäť, pozornosť, koncentráciu. 
Spomaľuje vekom podmienené zmeny mozgu. Jeho účinky sa prejavia až po dlhšom užívaní, 
avšak ukazuje sa, že sa prejavia hlavne u ľudí s kognitívnym deficitom. Ženšen sa preukázal 
ako látka s efektom proti únave, zlepšuje krvný obeh a má antioxidačné účinky. Lecitín je 
zdrojom cholínu, ktorý má význam pre tvorbu neurotransmitera acetylcholínu dôležitého pre 
správne fungovanie a zdravie mozgu. Nachádza sa vo vajciach, mlieku, morských rybách 
(losos), hovädzej pečeni, ružičkovom keli, brokolici, strukovinách, sóji.  

 

•   Bylinky: šalvia lekárska účinkuje na zlepšenie pamäti a sústredenia. Rozmarín zlepšuje 
mozgové funkcie, a to nielen pridaním do jedla, ale aj jeho privoniavaním.   

 

•   Káva, čierny a zelený čaj patria medzi známe stimulanty mozgovej činnosti pre obsah 
kofeínu. Kofeín zlepšuje sústredenosť a koncentráciu, fyzickú aj psychickú výdrž, reakčný čas 
a pamäť. Dodáva energiu, odstraňuje pocit únavy a zlepšuje náladu. Kofeín nemusí byť vhodný 
pre každého, keďže zvyšuje krvný tlak a tepovú frekvenciu. Ak si ho dáte menej ako 5 – 6 hodín 
pred spaním, môže negatívne ovplyvniť kvalitu spánku. Pre zdravého dospelého človeka je 
odporúčaná dávka 350 mg denne, čo je cca 4 – 5 šálok. Kofeín začína pôsobiť po 30 až 45 
minútach. Šálka kávy obsahuje viac kofeínu ako šálka čaju. Kofeín, ktorý sa nachádza v čaji, sa 
často označuje ako teín. Káva a čaj majú silné antioxidačné účinky. 

Zdravý štýl stravovania predstavuje tzv. mediteránska, stredomorská strava. Takáto 
strava priaznivo vplýva na celkovú kondíciu mozgu a zlepšuje kognitívne funkcie. Základom je 
veľké množstvo zeleniny a ovocia, ryby a morské živočíchy, celozrnné potraviny, cestoviny, 
pečivo, chlieb, orechy. Prevládajú potraviny s prospešnými tukmi, ako je olivový olej, rybí tuk. 
Jedlo je dochutené bylinkami, napríklad rozmarínom. Menej sa na jedálnom lístku objavuje 
hydina, vajíčka, syry a jogurty. Obmedzené je červené mäso a cukry.  

Je pravdepodobné, že všetky spomenuté nutrienty nebudete mať zaradené v jedálničku 
každý deň, ale je vhodné, keď zdravé potraviny budú tvoriť cca 80 % vašej stravy a zvyšok si 
môžete dopriať aj vo forme tzv. junk food, teda sladkosti, slané či mastnejšie jedlá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

78 

 9. MOTIVÁCIA A METAKOGNÍCIA 
 
 Motivácia je hybná sila psychického charakteru, ktorá uvádza do pohybu ľudskú činnosť 
a je nevyhnutná aj pri učení sa. Motivácia je dôležitý aspekt štúdia. Od vhodne cielenej 
motivácie závisia výsledky a úspechy študentov. Motivácia zohráva výraznú úlohu pri tvorbe 
sebadôvery. Najťažšie na učení sa je začať sa učiť. Je potrebná disciplína a návyky.  

Biochemicky v procesoch motivácie svoju úlohu zohrávajú: 

• Dopamín – ovplyvňuje motiváciu tým, že uľahčuje prenos informácií v neurónových 
sieťach limbického systému a príslušných oblastiach mozgovej kôry. Vplýva na funkciu 
neurónov, jeho nedostatok spôsobuje ich nedostatočnú aktivitu, a tým aj následnú nízku 
aktivitu mozgovej kôry. 

• Noradrenalín – reguluje kognitívne funkcie vrátane pozornosti, pracovnej pamäti, 
riadenia impulzov a správania sa. 

• Glukóza – poskytuje krátkodobú energiu a v nízkych až stredných dávkach aktivuje 
pamäťové stopy. 

 

V nedávnej minulosti (azda už teraz nie) v škole prevládala negatívna motivácia. Pri 
nesplnení povinností, zabudnutí úlohy či pomôcok nasledovala pätorka. Ale ak úloha 
či pomôcky boli, zaobišlo sa to bez komentára, pričom logicky by mala nasledovať jednotka. 
 

Prokrastinácia 

 Snáď každý človek a zvlášť študent niekedy bojuje s prokrastináciou. Termín 
prokrastinácia znie veľmi zložito a pre nezainteresovaného priam nepochopiteľne. Je to bežná 
ľudská vlastnosť, odkladať učenie sa alebo aj iné, možno nepríjemné, ale pritom dôležité 
činnosti na potom; výraz vznikol z latinského pro crastinus – na zajtra. A čo to má 
so schopnosťou a záujmom o učenie sa? Dôležitá skúška sa blíži, ale vy sa aj tak nedokážete 
prinútiť k učeniu sa, stále to odkladáte na zajtra, na potom. Vaše mozgy a podvedomie zaujíma 
len prítomná chvíľa, chcete sa cítiť dobre tu a teraz, vašu myseľ nie veľmi zaujíma budúcnosť. 
Mozog sa do učenia nechce pustiť, pretože sa bojí náročnosti celého procesu. Jednoducho je 
zastrašený, zdesený. Učenie sa je nekonkrétny pojem, pod ktorým si mozog predstavuje niečo 
ohromne náročného. Myslí si, že sa budete musieť učiť niekoľko dní v kuse, čo sa mu nechce, 
preto pod rôznymi výhovorkami vás núti prokrastinovať. Ale pokiaľ si veľké úlohy rozdelíte 
do malých čiastkových úloh, motivácia k učeniu sa zvýši. Mozog nerád pracuje na úlohách, 
ktoré nemajú konečný termín, tzv. deadline, práve preto si plánujte úlohy na presný čas, aby 
ste sa museli presne v tú dobu skutočne učiť. 
 

Ako sa donútiť učiť 

 Riešenie je pomerne jednoduché, spočíva vo vybudovaní si správnych návykov. Učenie sa 
patrí určite k zložitejším návykom ako napríklad sa ráno učesať. Vytvorenie návyku súvisí 
priamo s pevnou vôľou, ktorú má každý inú a do veľkej miery zdedenú. Existuje však určitý 
vzorec pri tvorbe návykov, ktorý pomôže aj ľuďom so slabšou vôľou prinútiť sa robiť činnosti, 
ktoré im nie sú príjemné a prirodzené. Jeho tri komponenty sú: spúšťač, činnosť a odmena. Pri 
veľmi nezáživnom, nedôležitom učive je odmena najmotivujúcejšia a najlákavejšia.  
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                                                           Obr. 18  Vzorec tvorby návyku   

                                                         
 Spúšťačom môže byť vedomie, že na konci semestra budú skúšky a obavy s tým spojené. 
Je potrebné spúšťač upraviť a konkretizovať. Činnosťou je vytvorenie vlastného návyku 
pravidelne sa učiť a odmenou môžu byť čiastkové činnosti bezprostredne nasledujúce po 
skončení učenia sa, ktoré vám robia radosť, napríklad počúvanie hudby, obľúbené jedlo a iné. 
Na odmenu sa musíte tešiť a si ju dopriať. Podľa dr. Maxwella Maltza (2010) je potrebných 
priemerne 21 dní na vytvorenie návyku a jeho ukotvenie v našom podvedomí. Doba budovania 
návyku závisí v skutočnosti od obťažnosti návyku, môže byť aj výrazne kratšia alebo dlhšia.  
 

  Mať presný a jasný plán  

 Učenie sa si plánujte rozumne. Čím na neskoršiu dennú hodinu si ho naplánujete, tým 
menej chuti k nemu budete mať a možno sa k učeniu ani nedonútite. V prvom rade si musíte 
nastaviť očakávania, a síce ČO sa idete učiť a KOĽKO danej látky sa teraz chcete naučiť. 
Povedzte si nahlas alebo napíšte si niekam, čo presne sa chcete učiť, buď klasicky na papier 
alebo si dajte poznámku/pripomienku do mobilu. Z psychologického hľadiska je oveľa 
účinnejšie, ak sa budete učiť po malých čiastkach. Celú látku je potrebné si rozdeliť 
na čiastkové úseky a tie sa vám budú učiť ľahšie. Mozog sa bojí veľkých úloh, ale ak úlohu 
zmenšíte, skôr s učením sa začnete. Najlepšie je, keď ťažké úlohy neodkladáte, ale radšej ich 
urobíte hneď. Nie je dobré sa zavaliť kvantom literatúry. Je vhodné, aby ste si stanovili presný 
začiatok učenia sa, ale nie vždy presný koniec; naplánujte si na to radšej viac času. Ľahko sa 
môže stať, že sa v učení rozbehnete a nebude sa vám chcieť skončiť. V taký deň sa naučíte viac, 
ako ste mali pôvodne v pláne. Iný spôsob učenia sa je technika pomodoro, kde je potrebné 
robiť všetko presne (str. 88). 

 Ak ste ambiciózni, môžete si nastaviť vysoké ciele, až nerealistické. Ak naopak, tých 
ambícií vo vás veľa nie je, dávajte si skromnejšie ciele. Je dôležité, aby ste na konci učenia sa 
neboli zo seba sklamaní, čo by mohlo nastať, ak by ste sa ani len nepriblížili k splneniu svojich 
počiatočných plánov. Napriek tomu, že sa vám niekedy na začiatku zdá, že to, čo študujete, 
nie je pre vás absolútne zaujímavé a potrebné, uvedomte si, že v každom materiáli, ktorý 
študujete, sa nájde niečo zaujímavé, prípadne čo môžete neskôr využiť.  
 

  Mať motiváciu 

 Pri vytváraní návyku je mimoriadne dôležitá správna motivácia. Motivácia môže byť 
vonkajšia a vnútorná.  

A/ Vonkajšia motivácia je veľmi bežná, málo hodnotná a nefunkčná. Robíte niečo preto, lebo 
to chce niekto iný, nie vy sami. Najčastejšie sú to rodičia, učitelia alebo iný blízky človek, 
na názore ktorého vám záleží. Učím sa, lebo to chce XY. 
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B/ Vnútorná motivácia je silnejším a efektívnejším stupňom motivácie. To, čo robíte, robíte 
pre seba, z vlastného presvedčenia. Učím sa, lebo JA mám cieľ a JA chcem niečo dosiahnuť.  

 Tvrdiť, že sa neviete motivovať, je nezmysel. Neustále ste na niečo motivovaní, aj 
na vylihovanie v posteli, či na hranie počítačových hier.  

 Motivovať sa k učeniu môžete: 
• po dlhšom premýšľaní:  

-  motivácia smerom ku: predstaviť si úspešný cieľový stav (silne nadhodnotiť), 
        -  motivácia smerom od: predstaviť si čo bude, ak to neurobím (v zlom, silne prestreliť), 

• nerozmýšľať príliš, mať dopredu všetko potrebné nachystané, rozdeliť učivo na menšie 
časti, nezdržovať sa prípravou,  

• konať okamžite, pomáha odpočítavanie 10, 9, 8, ... 1 a naozaj sa zdvihnite a choďte sa 
učiť. 

Každý človek potrebuje mať krátkodobé výsledky, aby mu vydržalo nadšenie a motivácia 
pokračovať v učení sa. Ako deti ste objavovali nové veci kvôli sebe. V škole ste sa učili kvôli 
rodičom alebo učiteľovi. Teraz je čas učiť sa zas kvôli sebe. Učte sa, aby ste veciam rozumeli 
a vedeli ich použiť. Ale keď raz vy nechcete, žiadna sila vás nedonúti, aby ste sa to naučili. 
Záujem sa nedá donútiť, dá sa len získať. Študent musí mať záujem sa učiť. Všímajte si, čo vám 
ide. Snažte sa vidieť úspechy aj cez chyby. Trvalou motiváciou v učení sa môže byť záujem 
o študijný odbor, o získanie titulu a presadenie sa v zamestnaní. 

 Parkinsonovo pravidlo: 
 Práca sa rozrastá tak, aby vyplnila dobu, ktorá je k dispozícii pre jej vykonanie. Ak máte 
čas na učenie sa 3 dni, tak sa učíte 3 dni. Treba si stanoviť čas na každú úlohu, mozog sa bude 
snažiť ten čas dodržať – časový tlak dodáva motiváciu. 
 

     Oklamať vlastné podvedomie alebo ako sa donútiť učiť 

 Výhovorkami nič nedosiahnete, nijako vám nepomôžu. Študent sa často bojí začať, 
pretože si myslí, že nebude dostatočne dobrý. Hovorí si: „Nedokážem sa to všetko naučiť, 
je toho veľa, bude mi to trvať veľa času, nezvládnem to“.  

Povedzte si: 
• Aspoň sa pozriem na prvú stránku. 
• Naučím sa aspoň malý kúsok z celku. 
• Skúsim to a uvidím, čo zvládnem. 
• Vedieť niečo je lepšie ako nič. 
• Nemusím sa naučiť všetko, aby som dostal dobrú známku. 
• Nebudem sa učiť, len si to budem čítať.  

Mozog má aj schopnosť odmietnuť úlohy, ktoré stoja pred ním. Stáva sa tak vtedy, ak je 
úloh priveľa a mozog to celkovo vyhodnotí ako nezvládnuteľnú situáciu. Tomuto javu sa hovorí 
mozgová paralýza. Aby ste predišli mozgovej paralýze, musíte sa uchýliť k oklamaniu vášho 
podvedomia. Napríklad, máte sa naučiť celú učebnicu, čoho sa mozog bojí a prokrastinuje. 
Preto si nehovorte, že sa máte učiť celú učebnicu, ale povedzte si pozriem si len prvú stranu, 
naučím sa len trocha a podobne. Tým sa rozbehnete a pôjdete ďalej krok po kroku. Dávajte si 
len malé ciele, veľké úlohy rozdeľte na menšie, skôr sa prinútite učiť. 
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Ďalšie príklady na oklamanie podvedomia: 
• Nebudem sa učiť 40 slovíčok, pozriem sa len na prvých päť. 
• Nebudem písať referát na 15 strán, napíšem len úvod. 
• Nebudem sa učiť 30 otázok na skúšku, naučím sa prvú časť prvej otázky. 
• Nebudem si čítať, len si otvorím knihu. 
• Nebudem sa učiť, len si prečítam jeden odstavec. 
• Nebudem sa učiť, len si zopakujem jednu stranu. 

 Samozrejme je dôležité neskončiť na jednoduchej úlohe, ale pokračovať ďalej. Mozog má 
najväčší problém sa do práce pustiť, ale keď s ňou začne, má tendenciu ju aj dokončiť. 
Vyplýva to z toho, že ľudia priamo neznášajú nedokončené úlohy.  

 Nemajte na seba privysoké nároky a dovoľte si byť nedokonalí. Nemusíte sa všetko naučiť 
na „A“, samotná známka alebo iné ohodnotenie ešte nezaručí váš úspech v profesijnom živote.    

      Zaviažte sa kamarátovi 

 Aj keď si stanovíte jasné pravidlá, môže sa stať, že ich aj tak porušíte. Preto je veľmi 
rozumné, keď o nich poviete aj niekomu inému, kamarátovi, spolubývajúcemu, súrodencovi. 
Požiadajte ich, aby na vás dávali pozor. Dovoľte im, nech na vás dohliadajú, nech vás 
upozorňujú, strážia a prípadne vás môžu aj nejako potrestať, pokiaľ sa nebudete učiť. Takýto 
psychologický efekt má neskutočnú silu. Užitočné sú aj stávky. Dohodnite sa s niekým, že 
ak svoje pravidlá nebudete dodržiavať, tak ... 
 

  Odmeňujte sa 

 Pri vytváraní návyku učenia sa veľmi priaznivo pôsobí spojenie učenia sa s pozitívnymi 
emóciami, ktoré vznikajú pri odmeňovaní. Pri tom sa vyplavuje dopamín, ktorý sa spája 
s rýchlejším učením sa. Odmenou je niečo, čo máte mimoriadne radi a na čo sa vždy tešíte. 
Odmena musí prísť bezprostredne po skončení učenia sa, nie pozdejšie, aby si ju mozog spojil 
s učením sa, nie s inou činnosťou. Jedným zo spôsobov, ako si učenie sa spojiť s pozitívnymi 
emóciami, je odmeňovať sa aj za splnenie malých úloh. Veľkosť odmeny závisí vždy od veľkosti 
splneného cieľa. Po splnení malej úlohy si dávajte malú odmenu, a naopak. Ak však nesplníte 
úlohu, ktorú ste si dali, neodmeňujte sa. Odmenou môže byť napríklad: dobré jedlo, obľúbená 
hra, ísť s priateľmi von, zašportovať si. Väčšina študentov považuje učenie sa za nutnú 
povinnosť a len málokto ho považuje za zábavu a činnosť, ktorá má zmysel. 

 

Metakognícia 

 Metakognícia je schopnosť sledovať, riadiť a kontrolovať vlastné učenie sa s cieľom zlepšiť 
svoje kognitívne schopnosti. Umožňuje študentom odhaliť medzery medzi tým, čo skutočne 
vedia a čo by vedieť mali. Študenti dobrí v metakognícii vedia, kedy a ako používať rôzne 
metódy učenia sa.  

 Metakognícia sa týka nielen plánov, ako svoje ciele dosiahnuť, ale aj priebežného 
vyhodnocovania svojich činností. Učenie sa vyžaduje neustále rozhodovanie sa o tom, čo sa 
budete učiť, ako sa budete učiť a či to viete dostatočne.  
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 Metakognícia umožňuje získať nad učením sa nadhľad a nájsť svoje chyby, pomáha zlepšiť 
sa bez toho, aby ste venovali učeniu sa viac času, umožňuje zastaviť sa a spochybniť zaužívané 
vzorce správania sa. Ak by o tejto metóde vedelo viac študentov, bolo by pre nich omnoho 
ľahšie učiť sa. Študenti sa až príliš často učia bezmyšlienkovite, nezamýšľajú sa nad príčinami 
a spôsobmi učenia sa a ešte pritom podliehajú kognitívnym skresleniam. Metakognícia je 
schopnosť ako každá iná. Ak začínate, nebudete v nej vynikať, ale časom vám to pôjde. 
Metakogníciou nič nepokazíte, čím je jej viac, tým lepšie. Čím ste lepší v metakognícii, tým 
lepšie sa vám bude učiť.  

 Pri jednom experimente boli vysokoškoláci rozdelení do dvoch skupín. Jednej skupine 
študentov prišiel pred skúškou e-mail, ktorý ich upozorňoval na blížiacu sa skúšku. Druhá 
skupina dostala krátky metakognitívny dotazník, študenti sa mali zamyslieť nad tým, z čoho a 
ako sa budú učiť, či je skúška pre nich dôležitá a aké by radi dostali hodnotenie. Výsledok: 
skupina, ktorá bola nabádaná k metakognícii, vykazovala menej negatívnych emócií 
v súvislosti s blížiacou sa skúškou, cítila väčšiu kontrolu nad svojím výkonom a dosiahla lepšie 
výsledky pri skúške ako skupina, ktorá bola iba upozornená na skúšku.  
 

 Kognitívne skreslenia 

 Príkladom kognitívneho skreslenia je Dunningov-Krugerov efekt. Ľudia s nedostatkom 
metakognície nevedia rozpoznať svoje reálne schopnosti. Osoby s podpriemernými 
kompetenciami svoj výkon výrazne preceňujú, naopak ľudia s nadpriemernými schopnosťami 
svoj výkon mierne podceňujú. Tým, že majú málo vedomostí z danej oblasti, nedokážu reálne 
vidieť svoje nedostatky a zhodnotiť svoje zručnosti v danej problematike. No odborníci majú 
dostatok skúseností a vedia, čo všetko ešte nevedia, a tým sa podceňujú.  

 Séria experimentov dokázala, že študenti, ktorým sa v riešení logických úloh vôbec 
nedarilo, preceňovali svoje schopnosti, mysleli si, že úlohy vyriešili správne a že sa učia tým 
najlepším spôsobom. Kognitívne skreslenie pri učení sa je pocit, že študent niečomu rozumie 
alebo si niečo skvele pamätá, ale v skutočnosti tomu tak nie je. Ľudia sú sebavedomí 
v záležitosti učenia sa. Preto, ak máte pocit, že niečo naozaj dobre viete, buďte radšej 
skeptickí. Časté je preceňovanie budúceho výkonu svojej pamäti, pocit, že ak sa niečo raz 
naučíte, už to nikdy nezabudnete. Premýšľajte o tom, akým spôsobom sa učíte a či neveríte 
aj vy kognitívnym skresleniam. 
 

 
 

Obr. 19  Dunningov-Krugerov efekt (zdroj: Dunning a Kruger: Unskilled and unaware of it, 1999) 

https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Metakogn%C3%ADcia&action=edit&redlink=1
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 Častým negatívnym kognitívnym skreslením, ktorému študenti pri učení sa podliehajú, je 
tzv. problém spätného pohľadu alebo tzv. Ja som to vedel efekt. Príklad: aktívne si opakujete, 
ale nedokážete si na niečo spomenúť. Keď sa pozriete na odpoveď, pomyslíte si, že ste to 
predsa vedeli a preto si už ďalej neopakujete, situáciu podceníte a na skúške sa vám to môže 
vypomstiť. Myslieť si, že niečo viete ešte neznamená, že to naozaj viete! Verte radšej 
objektívnym faktom. Ak ste si to nevedeli vybaviť, znamená, že to neviete a máte sa viac učiť. 

 

Ako používať metakogníciu 

 Pred skúškou sa sami seba pýtajte, aký máte cieľ a ako veľmi vám na ňom záleží. Následne 
sa zamyslite nad tým, aké študijné materiály máte k dispozícii a ako sa môžete učiť čo možno 
najefektívnejšie. Zastavte sa na chvíľu a trošku strategicky premýšľajte.  

 Metakognícii by ste sa mali venovať nielen pred skúškami, ale aj v priebehu roka, nájsť si 
po škole 5 minút na otázky: 

•  Ako som porozumel dnešnému učivu? 
•  Čo by som si mal z dneška zapamätať? Čo boli hlavné myšlienky? 
•  Aká téma sa mi dnes zdala zložitá? 
• Čo urobím, aby som tomu porozumel? 

 Len vďaka niekoľkým otázkam si budete viac vedomí toho, čo robíte a prečo to robíte. 

 Pred skúškou alebo aj písomkou/testom si urobte nasledujúce metakognitívne cvičenie: 
•  Aký je môj cieľ a ako veľmi mi na ňom záleží? 
•  Čo bude na skúške/teste? 
•  V akých oblastiach mám medzery? 
•  Koľko času by som sa chcel učiť a ako si čas rozdelím? 
•  Mám všetko potrebné k učeniu sa? 
•  Aké metódy učenia sa budem používať? 
•  Akú známku by som dostal, keby bola skúška/test teraz? 

 Otázky vás nakopnú a dajú podnety, ako sa učiť lepšie a na čo sa pri svojom štúdiu 
zamerať. Výsadou všetkých úspešných je, že sa dokážu poučiť zo svojich chýb. 

 Po skúške/teste sa pýtajte sami seba: 
•  Čo som nevedel, v čom som urobil chyby? 
•  Boli na teste nejaké neočakávané otázky? 
•  Čo som mohol urobiť inak? 

Nabudúce sa chybám vyhnete a zase sa budete učiť o niečo lepšie. Čím viac toho 
o efektívnom učení viete, tým budete lepší v metakognícii.   
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10. AKO SA UČIŤ  
 

 Dôležité je uvedomiť si, že: 
• sústredenie je podmienkou učenia sa, 
• prestávky sú rovnako dôležité ako samotné učenie sa, 
• v spánku sa vedomosti triedia a ukladajú do dlhodobej pamäti, 
• riadené opakovanie zabezpečí, aby ste si učivo dobre pamätali, 
• priebežné učenie sa zaistí pochopenie, stálejšie vedomosti, ušetrí čas a stresy, 
• bez pravidelného a plánovaného učenia sa to pôjde veľmi ťažko,  
• sa neučíte kvôli svojmu okoliu, rodičom, učiteľom, priateľom, ale kvôli sebe, 
• sa učíte preto, aby ste látke rozumeli, vedeli ju využiť a dosiahnuť uspokojivé výsledky, 
• rovnaké denné návyky sú prospešné, 
• dobré výsledky motivujú učiť sa ďalej. 

 Študenti radi rozprávajú o tom, čo všetko sa nedá, že učiteľ je zlý, že rozvrh je zlý, že sylaby 
sú zlé, cvičenia/prednášky dlhé, učivo je ťažké a veľa iného. Nad tým, čo zmeniť neviete, sa ani 
len nezamýšľajte, zbytočne míňate energiu a naladíte sa negatívne.  

 Radšej uvažujte o tom, čo ovplyvniť môžete: 
• cieľ – uvedomte si, prečo sa vlastne učíte, kam smerujete a čo chcete dosiahnuť, 
• koncentráciu na prednáškach a cvičeniach, 
• štýl písania poznámok pre ich následné využitie na učenie sa z nich, 
• čas strávený nad knihami, 
• spôsob učenia sa – naučte sa učiť sa, 
• správanie sa a spôsob myslenia, 
• zdravý životný štýl. 

 Používajte techniky efektívneho učenia sa a pracujte s nimi. Keď si osvojíte jednu metódu 
učenia sa, posuňte sa k ďalšej. Neskúšajte všetky techniky naraz. Na začiatku to bude ťažké, 
musíte sa naučiť intenzívne sa sústrediť a efektívne sa učiť. 
  

Sústredenie 

 Sústredenie je zameranie, obrátenie pozornosti, záujmu, duševných síl na jednu vec. 
Schopnosť koncentrovať pozornosť výrazne vplýva na efektivitu učenia sa. Čím lepšie sa 
dokážete sústrediť, tým sa učenie stáva efektívnejším. Čo ovplyvňuje sústredenosť? Prečo nie 
je stále rovnaká? Existuje niekoľko faktorov, ktoré ovplyvňujú samotné sústredenie. 
 

 Cieľ 

 Pri každom učení sa musíte mať cieľ, aby myseľ vedela, čo a prečo si má pamätať. Pred 
samotným učením sa letmo prebehnite, čo sa máte naučiť, nadpisy, zvýraznené časti, 
premýšľajte. Pýtajte sa sami seba, čo z tej témy už viete, skúste si vybaviť aspoň niečo, 
vybavené sa ešte viac vryje do pamäti. Vybavujte si nahlas alebo aspoň písomne, len v duchu 
nestačí. Povedzte si, čo si chcete pamätať a čo budete po učení sa vedieť. Toľko stačí, aby sa 
pozornosť obrátila správnym smerom a výsledkom bude, že sa budete vedieť sústrediť, a tým 
si aj viac zapamätáte (str. 32). 
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 Proces učenia sa je dôležitý, ale mozog sa zložitých úloh bojí, preto musíte oklamať svoj 
mozog. Nevravte si, že sa idete naučiť jednu kapitolu (20 strán), ale že sa budete učiť 40 minút. 
Síce viete, že sa máte učiť celú knihu, ale poviete si nahlas, že si len prečítate odstavec. To sa 
dá. Tým sa donútite zobrať knihu do rúk. A keď už čítate jeden odstavec, môžete aj druhý. 
Stanovte cieľ a tvárte sa, že spočiatku urobíte len 1/10 úlohy. Ale už keď sa učíte, tak sa môžete 
učiť aj ďalej. Najťažšie zo všetkého je s učením sa začať (str. 80). 

 Stanovte si jasný cieľ. Uvedomte si, že študujete preto, aby ste dosiahli určitý stupeň 
vzdelania, ktorý je potrebný, aby ste vykonávali lekársku profesiu. Aj keď nebudú niektoré 
predmety pre vás tie vysnívané, uvedomte si, že ak ich zvládnete, budete stále bližšie k vášmu 
vytýčenému cieľu. Ak budete mať stále na pamäti jasný cieľ, nebude problém pre vás byť 
správne motivovaný. A ak budete správne motivovaní, aj sústredenie bude pre vás oveľa 
jednoduchšie. 
 

 Plánujte 

 Času máte dosť, len ho neviete dobre využiť. Čas sa dá získať plánovaním. Porozmýšľajte, 
čo vám zaberá najviac času a ako by sa to dalo zorganizovať. Do diára si píšte všetky termíny 
a akcie, napríklad testy, zápočty, skúšky a kedy sa na nich budete učiť. Veľké množstvo učiva 
si rozložte na menšie časti, učte sa priebežne a opakujte, učivo si budete pamätať. Vytvorte 
plán učenia sa, učte sa každý deň približne v rovnakom čase. Na každý deň si do diára napíšte 
len zopár úloh, aby vás to neznechutilo. Mozog má rád pravidlá, pracuje tak oveľa 
efektívnejšie. Diár rozhodne nemá byť plný povinností, zapíšte si aj osobné aktivity, to, čo vám 
robí radosť, hobby a šport. Nezahlcujte sa príliš mnohými aktivitami. Zapisujte si termíny 
a aktivity do diára konkrétne. Napísať si Učiť sa, nestačí. 

 Je užitočné si plánovať deň a rozvrhnúť si čas medzi školu, učenie sa a voľný čas. Plán 
učenia sa počas semestra vo veľkej miere závisí od rozvrhu hodín, rozdeľte si prípravu 
na vyučované predmety na jednotlivé dni v týždni. Napríklad v sobotu a nedeľu sa venujete 
anatómii, pondelok a utorok histológii, streda bude v znamení biofyziky, vo štvrtok chémia 
a piatok prispôsobte podľa ďalších požiadaviek. Toto rozdelenie vám umožní sústrediť sa 
na preberané témy z jednotlivých predmetov. Nikdy neporovnávajte štúdium medicíny 
s inými odbormi, so spolužiakmi na iných vysokých školách. Každý vie, že štúdium medicíny je 
špecifické, náročné nielen na čas, ale aj objem učiva a zároveň vyžaduje dennodennú prípravu, 
aby vám čas trávený na prednáškach a praktických cvičeniach dával zmysel. 

 Keď už máte čas rozplánovaný, tak nad tým už ďalej nerozmýšľajte, nestrácajte čas ďalším 
rozhodovaním a riaďte sa podľa plánu. Samotné plánovanie nie je náročné. Najlepšie je dávať 
si plán na týždeň, ale môžete plánovať aj na deň. Výhoda plánu je, že nestrácate čas nad 
uvažovaním čo robiť, máte to dopredu premyslené. Dodržujte svoj plán, riaďte si svoj život. 
Veľkou výhodou je vytvorenie návyku na pravidelné učenie sa. 
 

 Miesto na učenie sa 

 Pri koncentrácii mysle musíte eliminovať rušivé vplyvy vonkajšieho a vnútorného 
prostredia, ktoré negatívne vplývajú na udržanie pozornosti nevyhnutné pre učenie sa. 
Predpokladom udržania pozornosti na dlhší čas musí byť aj vhodné prostredie, v ktorom sa 
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zvyknete učiť. Malo by to byť pokojné miesto, kde nebudete rušení bežným denným ruchom 
ako je doprava, telefón a pohyb. Pri samotnom učení sa musíte cítiť pohodlne a bezpečne.   

 Na učenie sa je vhodná samostatná študentská izba. Vhodným miestom na učenie sa je 
aj študovňa vo vedeckej či mestskej knižnici. Taktiež môžete využiť na učenie opustenú lavičku 
v nejakom blízkom parku, či lesíku. Niekomu na učenie sa vyhovuje jedno stabilné miesto, 
avšak pri dlhotrvajúcej príprave na skúšky počas skúškového obdobia je nutná zmena miesta 
na učenie sa. Táto zmena dokáže študenta opäť naštartovať a skoncentrovať. Učte sa v sede 
a za písacím stolom. Poloha v sede vás núti koncentrovať svoju myseľ na učenie sa a zabraňuje 
rozptýleniu vašej pozornosti. Písací stôl by nemal byť zaplnený nepotrebnými a rozptyľujúcimi 
predmetmi. V neporiadku sa nedokážete sústrediť. Myseľ pracuje najlepšie, ak má pred sebou 
čistý stôl, neporiadok ju vyrušuje. Na stole nechajte len učebné texty, ktoré potrebujete 
k príprave na danú skúšku. Ostatné veci odložte. Už len prepnutie mobilu do režimu lietadlo 
(nikto vám nebude môcť ani volať, ani písať) pomôže zvýšiť produktivitu učenia sa. 

 Aj rozloženie učebníc, skrípt a atlasov by malo mať svoje stále usporiadanie v súlade 
s umiestnením monitora počítača. Počítač využívajte napríklad na spustenie prezentácie 
prednášky, ktorá je vhodným doplnkom pri učení sa. Nielen mobil, ale sociálne siete musia byť 
vypnuté. Byť nonstop na internete odvedie vašu pozornosť iným smerom a pohltí vás to, 
zakážte si takéto odbočenie od učenia sa. Sami budete prekvapení, ako zvýšite svoj záujem 
a pozornosť na učebný text. Nevhodným miestom pre štúdium je posteľ, ktorá je určená 
na spanie a možno čítanie beletrie, ale neprijateľná pre učenie sa napríklad anatómie.   

 Nedostatok svetla a neoptimálna teplota vplývajú na rýchlosť myšlienkových pochodov 
a spôsobujú únavu. V miestnosti má byť dostatok prirodzeného svetla a primeraná teplota. Ak 
sa učíte vo večerných, prípadne v nočných hodinách a tiež v zimných mesiacoch, regulujte 
potrebu svetla a tepla. Pri učení sa nikdy nepočúvajte hudbu so slovami, narušuje 
koncentráciu, nedokážete sa hlbšie ponoriť do študovanej problematiky a nepriaznivo pôsobí 
na kvalitu vášho sústredenia.  
 

 Príprava na učenie sa  

 Pred samotným každodenným učením sa si pripravte všetko v predstihu, aby ste počas 
učenia sa, a teda samotného sústredenia, neboli ničím vyrušení. Napríklad zistením, že vám 
chýba nejaká kniha, či poznámky z prednášky. Aj takéto vyrušenie vás vyvedie z učebného 
stavu, kedy sa vám najlepšie pracuje, kedy je vaša práca kvalitnejšia a zmysluplnejšia. Bude 
trvať určitý čas, kým sa do neho opäť dostanete. Preto vždy, kým sa pustíte do nejakej 
sústredenej práce, si všetko skontrolujte a výsledok sa dostaví.  

Ak sa vám ťažko začína učiť, vytvorte si štartovací rituál, ktorý sa časom zautomatizuje 
a vy sa hneď po jeho vykonaní odoberiete učiť sa. Môže to byť čokoľvek, 10 drepov alebo vypiť 
pohár vody. Po skončení učenia sa budete mať dobrý pocit, pocit hrdosti, že ste to dnes zvládli.  

 

Trénujte sústredenie sa 

 Sústredenie sa dá trénovať a samotný tréning ho zlepšuje, avšak v prípade, že s ním 
nerobíte nič, zhoršuje sa. Existujú techniky, ktoré zlepšujú sústredenie sa a iné techniky, ktoré 
trénujú vašu schopnosť odolávať rušivým impulzom. 
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 Prvou technikou je aktívna meditácia. Pri individuálnej prechádzke, behu alebo plávaní, 
keď ste v režime off-line a nebude vás nič vyrušovať, môžete rozmýšľať a riešiť nejaký 
problém. Napríklad máte pripraviť nejakú prezentáciu alebo napísať článok. Na prechádzke si 
môžete popremýšľať o obsahu prezentácie, či článku. O čom bude úvod, aké nadpisy 
použijete, podkapitoly a čo uvediete do záveru práce. Prechádzka, či plávanie môže trvať aj 
necelú hodinku, ale po návrate máte predstavu o svojej nasledujúcej práci. Máte v hlave úplne 
jasno ako to urobiť a doma to už len prepíšete do počítača.  

 Spočiatku sa vám bude zdať veľmi náročné celý čas prechádzky či plávania venovať 
jednému problému, ale postupne sa to naučíte. Túto aktívnu meditáciu môžete využiť 
na zopakovanie si preberanej látky a môžete ju využívať aj na premýšľanie o niečom, napríklad 
o pripravovanom projekte, na ktorom momentálne pracujete. V tento čas ste úplne sami 
ponorení do vlastných myšlienok, resp. jednej myšlienky, ktorú v daný okamih riešite. Nikdy 
neriešte viacero problémov naraz. Najprv dokončite jednu úlohu a potom sa pusťte do ďalšej. 
Opäť sa neporovnávajte s inými, robte veci tak, ako najlepšie viete. Výsledok bude výborný.  

 Na začiatku to bude pre vás veľmi ťažké vydržať pri jednej úlohe dlhšiu dobu bez toho, 
aby ste niečím neboli vyrušení. Pamätajte si, že tréningom a sebadisciplínou sa to zlepší, a vy 
sa budete vedieť sústrediť dlhší čas a vaše študijné výsledky budú omnoho lepšie.  

 Mnoho výskumov poukazuje na to, že zlepšenie sústredenia sa dá dosiahnuť klasickou 
meditáciou. Stačí 5 minútová meditácia denne, budete spokojnejší a kľudnejší. Pohodlne sa 
usaďte a nastavte si časovač na 5 minút. Zavrite oči a zhlboka sa nadýchnite nosom a potom 
vydýchnite. Po celý ten čas sa venujte len svojmu dýchaniu a snažte sa odohnať rušivé 
myšlienky. Stále venujte svoju pozornosť len dýchaniu. Po odznení časového signálu ukončíte 
túto klasickú meditáciu.  

 Ak ste počas dňa v strese, stačí ak zavriete oči a budete sa to snažiť predýchať (10-krát 
nádych a 10-krát výdych). Určite sa vám uľaví. 

 Trénujte byť v off-line režime. Snažte sa tráviť čas niekedy aj nudou. Nehrajte sa 
s mobilom, ak cestujete alebo stojíte v rade. Nuďte sa! Jednoducho zostaňte ponorení 
do vlastných myšlienok a nedovoľte technológiám ovládať váš čas. Ďalším jednoduchým 
tréningom je pomalá odpoveď na SMS správy, prípadne zvonenia. Neodpovedajte hneď, 
dvíhajte mobil s odstupom krátkeho času. Vo chvíli, keď vám niekto napísal, ale vy mobil 
neotvárate, trénujete schopnosť sústrediť sa a odolávate pokušeniu. V dnešnej dobe nás 
nesmierne ovládajú sociálne siete. Nedovoľte im, aby oni ovládali vás, ale získajte nad nimi 
správnu kontrolu. Zamyslite sa nad tým, čo vám čas trávený na sociálnych sieťach prináša 
a o čo vás ochudobňuje. Určite vás okráda o čas, ktorý by ste mohli tráviť zmysluplnejšie.  

 Naplánujte si čas, ktorý budete tráviť na sociálnych sieťach, mimo tento čas sa 
nepripájajte. Aj keď vám to bude trvať dlhšie, dá sa to naučiť. Táto technika má obdobný efekt 
ako technika s mobilom, posilňujete svoje sústredenie sa a odolávate pokušeniu. Stanete sa 
nezávislí od internetu a budete mať viac času na učenie sa, aj na kamarátov. Ak sa dokážete 
tou metódou odstrihnúť od sociálnych sietí, zlepší sa vaša schopnosť sústrediť sa a zároveň sa 
budete cítiť slobodnejší a šťastnejší. Pozor, ráno rozhodne netrávte čas na sociálnych sieťach. 
Tento čas je veľmi produktívny, snažte sa ho využiť čo najviac na vzdelávanie a vlastné 
realizovanie sa.  
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 Cvičenia na zlepšenie sústredenia sa 

 Úspešné učenie sa záleží na využívaní oboch hemisfér a na ich správnej interakcii. Cvičenia 
umožň§ujú stimulovať harmonickú koordináciu medzi hemisférami a vytvoriť optimálne 
podmienky pre učenie sa. Ak obe hemisféry dobre spolupracujú, cvičenia vám pôjdu ľahko 
a aj učenie sa vám pôjde dobre.  

Cvičenia na posilnenie spojení medzi hemisférami: 
• Pomaly prešľapujte na mieste. Pravým kolenom sa dotknite ľavého lakťa, potom ľavým 

kolenom pravého lakťa. Zopakujte niekoľkokrát. 
• Sadnite si na stoličku. Nadvihnutou pravou nohou robte kruhy v smere hodinových 

ručičiek a pravou rukou píšte do vzduchu číslicu 6. 
• Zoberte dve perá. Píšte na papier zaradom číslice 8 dominantnou rukou. Potom trikrát 

druhou rukou, zase trikrát prvou rukou a nakoniec trikrát súčasne dvomi rukami. 

Chvíľkovým plným sústredením sa na niečo iné, sa dokážete úplne odpútať od problému 
a za tým opäť navodiť plnú pozornosť.  

Cvičenia na posilnenie koncentrácie: 
• Dýchanie. Pohodlne si sadnite, zavrite oči. Dýchajte nosom, vnímajte iba pomalý nádych 

a pomalý výdych. Snažte sa na nič nemyslieť. Vydržte tak 1 – 3 minúty, pri pravidelnom 
opakovaní cvičenia predĺžte jeho dĺžku. 

• Počítanie. Pohodlne si sadnite. Predstavte si nejaký predmet, napríklad čistú tabuľu. 
Zamerajte pozornosť len na tú tabuľu. Ak vám akákoľvek myšlienka napadla, započítajte 
ju a zamerajte pozornosť zasa na tabuľu. Počítajte všetky myšlienky v priebehu 2 minút 
(môže ich byť aj 100, či viac). Čím častejšie budete toto cvičenie opakovať, tým sa budete 
vedieť viac pri učení sa sústrediť. 

• Energia medzi dlaňami. Zavrite oči a tlačte dlane k sebe. Potom ich od seba vzdiaľte 
na 10 cm a predstavte si medzi nimi horúcu energiu, ktorá bráni ruky k sebe priblížiť. Teraz 
si predstavte, že sa snažíte vzdialiť ruky od seba ešte viac, zase ich energia nepustí. 
Skúšajte v predstavách opäť tlačiť dlane k sebe, nepustí vás to. Nakoniec pomaly položte 
dlane na brucho a predstavte si, ako táto energia prúdi do vás a nabíja vás. 
 

Pomodoro technika 

 Pomodoro technika je jednoduchá a nevyžaduje žiadny tréning. Využíva princíp rozloženia 
učiva na menšie, stráviteľné kusy. Táto technika pracuje v súlade s princípmi pamäti, pomôže 
s koncentráciou a sústredením. Pri tejto technike musíte mať časovač, časomieru. Stále budete 
pod časovým tlakom, čo vás bude nútiť učiť sa rýchlo a efektívne. V tomto prípade ide 
o pozitívny stres. Mozog si uvedomí, že mu nezostáva veľa času, preto aktivuje centrá, ktoré 
bežne nevyužívate. V mozgu vznikne pocit naliehavosti, ktorý prinúti si informácie zapamätať.  

 Pomodoro technika vás nakopne do práce. Zapnite si časovač a pocítite drobný adrenalín. 
Časový limit upokojí mozog, ten si uvedomí, že učenie sa nebude trvať večne, a preto sa dokáže 
vyburcovať k sústredeniu. Začnite používať pomodoro techniku, zlepšíte si sústredenie 
a rýchlosť učenia sa. 

 Pomodoro technika: 
• zlepší sústredenie, 
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• zintenzívni učenie sa, 
• zefektívni a urýchli učenie sa, 
• zvýši počet vrcholov v učení sa. 

Mozog si najlepšie pamätá to, čo ste sa naučili na začiatku a na konci učenia sa. Ak sa 
budete učiť po častiach, budete mať viac vrcholov v učení sa (str. 91).  

 Princíp: Jeden blok pomodoro učenia sa je zložený z času intenzívneho učenia sa 
a prestávky, napríklad: 

•  30 – 40 minút učenia sa (časom zistíte, ako dlho udržíte pozornosť), 
• krátka prestávka 5 – 10 minút, 

po prestávke prichádza 2. blok, ďalšia fáza učenia sa, za ktorou musí nasledovať opäť 
prestávka, a tak to opakujte znova a znova.  

 Vzorové postupy učenia sa s pomodoro technikou, trvanie 4 hodiny a 20 – 30 minút: 

 Postup 1: 8 blokov, 
• blok: 20 minút sa intenzívne učte a dajte si 10 minút pauzu,  
• blok zopakujte ešte 3-krát a dajte si 20 – 30 minútovú prestávku, 
• blok zopakujte ešte 4-krát a máte na dnes voľno. 

 Postup 2: klasická, najviac používaná metóda, 8 blokov 
• blok: 25 minút sa intenzívne učte a dajte si 5 minút pauzu,  
• celý blok zopakujte 3-krát a dajte si 20 – 30 minútovú prestávku, 
• blok zopakujte ešte 4-krát a máte na dnes voľno. 

 Postup 3: 4 bloky 
• blok: 50 minút sa intenzívne učte a dajte si 10 minút pauzu,  
• blok zopakujte ešte raz a dajte si 20 – 30 minútovú prestávku, 
• blok zopakujte ešte 2-krát a máte na dnes voľno. 

 Postup 4: 4 bloky 
• blok: 40 minút sa intenzívne učte a dajte si 20 minút pauzu,  
• blok zopakujte ešte raz a dajte si 20 – 30 minútovú prestávku 
• blok zopakujte ešte 2-krát a máte na dnes voľno. 

 Postup 5: 4 bloky 
• blok: 45 minút sa intenzívne učte a dajte si 15 minút pauzu,  
• blok zopakujte ešte raz a dajte si 20 – 30 minútovú prestávku, 
• blok zopakujte ešte 2-krát a máte na dnes voľno. 

 S časovými intervalmi môžete experimentovať, môžete ich predĺžiť alebo skrátiť. Ak 
zistíte, že sa v pohode zvládate sústrediť napríklad 25 minút, môžete si zvýšiť čas na 30 minút. 
Intervaly môžu byť aj kratšie ako 25 minút, ak sa učíte rôzne predmety. Najprv si vyskúšajte 
klasické pomodoro, potom skúste meniť intervaly a nájsť pre seba ten najvhodnejší spôsob. 
Po učení sa má nasledovať najmenej 3 minútová pauza, po 2 hodinách celkového učenia sa 
20 – 30 minútová veľká prestávka. Ak je to možné, pokračujte po nej úplne iným učivom. 

 Mechanické časovače pri aktívnom používaní nevydržia dlho a pokazia sa. Je lepšie, 
ak použijete počítačový časovač alebo aplikáciu. 
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 Počas prestávok sa odmeňte. Odmenu si mozog spojí s učením sa, po niekoľkých 
odmenách už nebudete považovať učenie sa za také zlo. Vďaka pauzám sa môžete učiť dlhú 
dobu bez toho, aby vám klesalo sústredenie. Ak cítite pokles v sústredení, dajte si prestávku a 
k učeniu sa vráťte o 5 – 10 minút, keď budete znovu mentálne oddýchnutí. Ak budete cítiť 
únavu, nepremáhajte sa, prestaňte s učením sa, bolo by to zbytočné mrhanie časom. Učte sa 
až vtedy, keď to bude mať zmysel. Radšej si urobte dlhšiu prestávku, choďte von. Príroda 
dokáže obnoviť sústredenie a dodať energiu.  

Na začiatku učenia sa si zopakujte látku, ktorú ste sa učili deň predtým. Metódou 
kľúčových slov urobte výdaj zo všetkého z predošlého dňa, nedostatky sa doučte. Na začiatku 
každého nového pracovného bloku si prebehnite to, čo ste sa učili v tom predchádzajúcom. 
Po veľkej prestávke si narýchlo prečítajte všetko, čo ste sa učili do prestávky.  

 V časti pomodoro učenie sa si môžete: 
•  opakovať učivo, 
•  vytvárať nové kartičky, 
•  opakovať kartičky, 
•  písať a upravovať poznámky, 
•  učiť sa nové učivo. 

Počas intervalu učenia sa venujte sa vždy len jednej činnosti a jednému predmetu. Striedajte 
učenie sa viacerých predmetov, ale v rôznych blokoch, vtedy je to efektívne. 

V časti pomodoro prestávky: 
•  relaxujte, 
•  ponaťahujte sa, dajte si pár drepov, 
•   naberte si pitie, 
•  niečo zjedzte, napríklad ovocie, 
•  pustite si hudbu, ktorá vás upokojí alebo si zatancujte, 
•  s niekým sa porozprávajte, 
•  prejdite sa a podobne. 
 

Prestávky 

 Počas prestávky je najdôležitejšie, aby ste prestali myslieť na učenie sa. V prestávke 
pracuje podvedomie, ktoré spracuje informácie na inej úrovni a pomôže vám látku pochopiť 
a uložiť do pamäti. Neprijímajte žiadne nové informácie, nepozerajte televízne správy ani 
nečítajte články na internete. Ideálna je prechádzka alebo upokojujúca hudba. Nerobte žiadne 
príliš zaujímavé a zábavné činnosti, ani intenzívne necvičte, aby vás to neodpútalo od učenia 
sa, radšej sa venujte pokojným veciam. Stačí, keď sa pretiahnete, urobíte pár klikov, drepov. 
Zhruba v polovici dňa si dajte prechádzku, nesmierne vás to nabudí. 

 Keď robíte prestávky a ste odpočinutí, bude pre vás pochopenie ďalšej časti učiva 
jednoduchšie, pretože si pamätáte učivo z predchádzajúcej časti a oveľa ľahšie ho spojíte 
s novou látkou. Akonáhle už niečo viete, oveľa lepšie sa vám na to viažu nové informácie. Keď 
sa učíte bez prestávok, informácie sa tak dobre nespájajú. Mozog počas prestávok spracováva 
informácie na podvedomej úrovni, roztriedi ich a vytvorí súvislosti. Človek, ktorý si prestávky 
nerobí, bude unavenejší a bude si menej pamätať. Ťažko bude nachádzať súvislosti medzi už 
naučenou látkou a novými informáciami.  
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Keď sa učíte, najviac si zapamätáte na začiatku a na konci učenia sa. Bola by škoda, sa učiť 
2 hodiny a mať len dva vrcholy v učení (na začiatku a na konci učenia sa). Namiesto dvoch 
vrcholov počas 2 hodinového učenia sa, môžete mať 4 vrcholy v učení, ak sa budete učiť 
v 30 minútových intervaloch. Ak sa učíte 4 hodiny, máte iba 2 vrcholy v učení (na začiatku 
a na konci 4 hodinového učebného bloku). Ak sa učíte 4 hodiny v 40 minútových intervaloch, 
môžete dosiahnuť až 12 vrcholov v učení sa. Takže dodržujete prestávky, oveľa viac si toho 
zapamätáte. Prestávky majú byť krátke, osviežia vašu myseľ a upevnia učenie sa. 
 

Aktívne čítanie 

Aktívne čítanie je základom aktívneho učenia sa. Použijete ho pri každom učení sa 
z textov, ktoré nestačí len tak prečítať. Techniky aktívneho čítania pomáhajú so zapamätaním. 
Postupujte zaradom podľa návodu. 

• Prezrite si text 
Prebehnite očami odseky, snažte sa zachytiť zaujímavé alebo dôležité informácie. Čítajte 

pozorne nadpisy a časti, ktoré sú vizuálne odlišné od bežného textu: iné formátovanie, hrubé, 
šikmé, farebné slová, tabuľky, výkričník a iné. Táto metóda podvedome zameria mozog na 
dôležité časti textu, ktoré následne lepšie pochopíte.  

• Odpovedzte na otázky  
Po letmom prebehnutí textu si odpovedzte na otázky: „O čom je tento text? Čo sa pri 

učení dozviem? Čo by som mal čítať pozornejšie? Čo by z toho mohlo byť na teste?“ Tento 
jednoduchý reťazec otázok zapojí do činnosti mozog a pomôže s pochopením učiva. 
Ak niečomu nerozumiete, vyhľadajte si to inde alebo sa na to spýtajte. 

• Pozrite si záver 
 Všetky texty sú písané formou: úvod, jadro a záver. V závere autor väčšinou uvádza tie 
najdôležitejšie body, zhrnutie toho najdôležitejšieho. Podrobne si ho prečítajte, neskôr si 
k nim bude mozog hľadať podrobnosti v texte. 

• Čítajte text 
  Až teraz pristúpte k čítaniu, čítajte pozorne, pomaly a vyznačujte dôležité časti textu. Je 
dôležité, aby ste sa v učebnom texte vedeli rýchlo orientovať, nájsť, kde sa nachádzajú 
podstatmé informácie, aby ste sa k nim pri opakovaní mohli vrátiť. Môžu vám pomôcť malé 
farebné nálepky (zástavky), zvýrazňovanie či podčiarkovanie kľúčových slov, poznámky priamo 
do knihy alebo textu. 

A/ Zástavky: Ak máte knihu požičanú, dobrou voľbou je značenie dôležitých častí pomocou 
malých farebných zástaviek. Keď sa učíte a narazíte na bod, ktorý je dôležitý, nalepte si 
k nemu zástavku tak, aby časť vystupovala z knihy a napíšte na ňu malý odkaz.  

B/ Metóda kľúčových slov: Túto metódu môžete využiť, ak máte vlastnú učebnicu. Dôležité 
slová si zvýraznite alebo podčiarknite (str. 35). 

C/ Píšte si do knihy: Ak máte vlastnú knihu, môžete si na okraj alebo priamo do textu vpísať 
stručné poznámky, ktoré vám pomôžu si rýchlejšie vybaviť, o čom text pojednáva. Píšte 
len krátke poznámky, ktoré zhrnú jednotlivé odseky či stránky.  
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 Pri aktívnom čítaní sa snažíte textu porozumieť, premýšľate o ňom. Materiál pochopíte 
a tiež si ho zapamätáte, pretože vám prejde niekoľkokrát hlavou: najprv textom prebehnete, 
potom rozmýšľate nad ním pomocou otázok, pozriete záver, potom text pozorne čítate 
a aktívne s ním pri čítaní pracujete. Takto si informácie rýchlejšie a lepšie zapamätáte. 

 Po aktívne prečítanom texte si z danej kapitoly robte ešte aj poznámky do Wordu alebo 
iného textového editora, prípadne rukou. Ale nie tak, ako ste to robili predtým. Teraz to urobte 
aktívne, píšte poznámky z hlavy, trénujete tak pamäť a zvyšujete zapamätanie. Do knihy 
nahliadnite len vtedy, ak si naozaj neviete rady a pozrite sa len na hlavnú myšlienku, na zvyšok 
si už spomeniete. Ak máte poznámky spísané dostatočne, nebudete sa musieť k učebnici 
vracať, môžete sa učiť z len poznámok, pretože máte základ. Učebnice obsahujú 80 % údajov, 
ktoré sa na skúškach pravdepodobne ani neobjavia, učte sa strategicky (str. 114). 
 

Učenie sa výdajom informácií 

  Metóda učenia sa výdajom informácií je náročná a intenzívna, spočiatku to nepôjde ľahko, 
prvé dni budú zlé. Najťažšie sú dva kroky: učenie sa kľúčových slov a výdaj každého odseku. 
Nevzdávajte to, vydržte. S každou stranou to pôjde ľahšie a zmierite sa s nutnosťou výdaja 
informácií. Nakoniec si na to zvyknete a budete sa takto učiť vždy. Učenie sa výdajom 
informácií patrí k aktívnemu učeniu sa. Opäť postupujte zaradom podľa návodu. 

 A/ Vytvorte zoznam kľúčových slov 
 Prečítajte kapitolu, vytvorte si zoznam kľúčových slov a naučte sa ho aktívnym 

vyvolávaním z pamäti. Kľúčové slovo je fráza, ktorá vyjadruje hlavnú myšlienku odseku, 
dôležitý bod alebo nový zvrat. Nemusíte vedieť vymenovať všetky kľúčové slová okamžite 
a v presnom poradí. Hľadajte v pamäti. Podstatné je vedieť podľa nich znovu zostaviť text 
kapitoly. Zoznamy kľúčových slov uchovajte, využijete ich aj pri opakovaní. 

 B/ Učte sa vetu po vete  
 Tento krok je jadrom celého učenia sa, robí sa výdajom informácií, je najnamáhavejší a 
zaberie najviac času. Najprv pozorne prečítajte kapitolu, tesne po prečítaní napíšte (najlepšie 
do prázdneho súboru), čo si pamätáte. Potom 

• prečítajte pozorne odsek, ktorý sa idete naučiť, 
• urobte výdaj informácií pre odsek, ktorý sa učíte, spamäti, písomne, 
• skontrolujte a chybné časti sa doučte, 
• ak to bolo celé nepresné a veľa chýbalo, znovu to prečítajte a prepíšte. 

Postup opakujte s každou väčšou logicky súvisiacou časťou textu (nemusí to byť len odsek) 

C/ Robte výdaj informácii pre kapitolu/y 
 Po naučení sa všetkých častí kapitoly musíte nové poznatky overiť a utvrdiť. Použite 
zoznam s kľúčovými slovami a spamäti zostavte text celej kapitoly. Nepomáhajte si knihou. 
Chýbajúce časti sa doučte. Takýmto spôsobom po kapitolách prejdete celé učivo. 

D/ Robte výdaj informácií z celého učiva 
 Spamäti vydajte celé učivo, všetko, čo ste sa učili, jednu kapitolu za druhou. Pozerajte sa 
na kľúčové slová a spamäti znovu zostavte celé učivo na test/skúšku. Môže to trvať 4 – 6 hodín. 
Nie je to ťažké, iba si opakujete párkrát utvrdené učivo. Otvorte knihu alebo poznámky 
a skontrolujte, či to viete dobre. Zabudnuté veci prečítajte sústredene a viackrát. 
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   E/ Opakovanie nasledujúci deň 
 Látku z predošlého dňa si zopakujete ešte pred učením sa nových vecí. Pomocou zoznamu 
kľúčových slov urobte výdaj zo všetkého z predošlého dňa a doučte sa chýbajúce časti.  
 

Konkrétne príklady efektívneho učenia sa 

Uvádzame niekoľko príkladov, pomocou ktorých sa môžete efektívne učiť. Vyskúšajte, 
ktorý spôsob vám bude vyhovovať alebo si niektorý z nich prispôsobte podľa seba. Na nový 
spôsob učenia sa si musíte zvyknúť, aj učiť sa je nutné sa naučiť. 

 Spôsob 1 
• Zbežné čítanie. Najprv získajte rýchly prehľad o texte, koľko má nadpisov a odsekov. 

Prebehnite očami kapitolu, ktorú sa máte naučiť, aby ste vedeli, čo obsahuje (nadpisy, 
zvýraznenia, obrázky). Potom si text zbežne prečítajte. 

• Dôkladné čítanie. Označte, čo je v texte dôležité. Dôkladne a sústredene čítajte. Keď 
pozornosť začína ochabovať, dajte si krátku prestávku. Pozrite si obrázky a tabuľky. Zložité 
časti čítajte nahlas aj dvakrát.  

• Aktívne čítanie. Znovu čítajte text, podčiarkujte ceruzkou, ak je kniha vaša, môžete 
zvýrazňovačom, dôležité informácie v texte, robte si poznámky.  

• Zhrnutie naučeného je posledný krok, ide o samotné opakovanie celej látky. 
Najúčinnejšie je si látku opakovať nahlas. Opíšte všetko, čo si pamätáte najlepšie bez 
pozerania do textu. Spočiatku budete musieť občas do textu nahliadnuť. Až sa naučíte 
s textom pracovať, postačia tri čítania (zbežné, dôkladné a aktívne) a budete schopní 
opakovať si hlavné myšlienky z učiva svojimi slovami.  

Spôsob 2  
• Najprv si pozorne a sústredene prečítajte text a snažte sa ho pochopiť, nie zapamäta 
• Idete si oddýchnuť, keď sa podarí, tak aj zdriemnuť. 
• Vrátite sa k textu po druhýkrát a ukladáte si učivo do pamäti pomocou pamäťových 

techník, využívajte pamäťové asociácie. 
• Znovu si to necháte odležať, dáte si pauzu (zdriemnete si). 
• Keď sa k tomu vrátite na tretíkrát, tak si aktívne vybavujte svoje pamäťové asociácie. 

Hovorte učivo po stojačky a nahlas, aby ste si boli istí, že tomu rozumiete. 
• Na štvrtýkrát si skúste vybaviť všetko, čo ste sa naučili a zopakujete kroky 1 až 5 pre to, 

čo ste si nedokázali vybaviť. 

Spôsob 3 
• Najskôr si len prečítajte učivo bez toho, aby ste sa snažili zapamätať si ho. 
• Na chvíľu si oddýchnite. 
• Vráťte sa k učivu. Snažte sa zapamätať si ho. 
• Aktívne si vybavujte, čo ste sa naučili a čo si pamätáte, ideálne nahlas. 
• Ak bolo pamätanie chybné, opakujte kroky posledné dva kroky 

Spôsob 4 
• Učivo si raz rýchlo prečítajte. 
• Učivo si ešte raz prečítajte, teraz pomaly a snažte sa ho pochopiť. Čítajte ho analyticky, 

s porozumením, prenikajte do detailov, rozmýšľajte o prečítanom, vracajte sa k 
predošlým myšlienkam. 
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• Farebne alebo podčiarknutím zvýraznite zásadné časti učiva: kapitoly, podkapitoly, 
podnadpisy a kľúčové slová. 

• Vytvorte myšlienkové mapy a naučte sa ich. 
 

Ako sa naladiť na alfa vlny 

 Mozog vo svojich režimoch pracuje na rôznych vlnách, najlepšie pre učenie sa sú alfa vlny: 
• alfa vlny: 7 – 13 Hz, relax, odpočinok, fáza bdenia tesne pred spánkom, 
• beta vlny: 13 – 35 Hz, normálny bdelý stav, 
• théta vlny: 4 – 7 Hz, hlboké uvoľnenie, spánok, snívanie, 
• delta vlny: 0,5 – 3 Hz, úplne hlboký spánok bez snov, 
• gama vlny: 40 Hz a viac, veľmi hlboká meditácia. 

  Dôležité je, aby ste pred učením sa boli pokojní. Začnite sa učiť a naozaj sa venujte len 
učeniu sa. Pre navodenie alfa vĺn je nevyhnutné, aby ste sa venovali len jednej činnosti. Alfa 
vlny vás dostanú do tzv. stavu flow, v ktorom budete schopní prijímať informácie oveľa 
rýchlejšie. Stav flow nastáva vtedy, ak ste úplne ponorení do činnosti a neuvedomujete si 
plynutie času. Učiť sa v stave flow je ideálne. Nastavte časovač na 40 minút, ale položte ho tak, 
aby ste naňho nevideli. Keď sa pri učení pozeráte na čas, ste nervózni z toho, ako 
pomaly/rýchlo uteká. Keď čas nevnímate, na flow sa naladíte oveľa ľahšie. Odstrihnite sa od 
sveta a ponorte sa do učenia. 
 

  Ako na to? 
• Sadnite si rovno (zvyšuje to sebavedomie). 
• Zatvorte oči. Povedzte si: prepínam na alfa vlny. 
• Hlboký nádych. 
• Pomalý výdych. 
• Hlboký nádych a výdych – viackrát. 
• Predstavte si obľúbené a bezpečné miesto. 
• Zapojte zmysly – vnímajte, čo cítite, vidíte, počujete, čo robíte. 
• Pri zavretých očiach, pohľad hore a dolu.  
• Otvorte oči. 

Vyskúšajte. Používaním sa vám to zautomatizuje. Budete kľudnejší, lepšie sa vám bude učiť. 
Pozor, každé vyrušenie vás z alfa vĺn vyhodí. Potom musíte začať odznova. Môžete to skúsiť aj 
pred hodinami v škole. Na alfa vlny vás môže navodiť hudba (str. 95). Nie hlasná, aby nerušila.  
 

Afirmácie 

 Verte si, že to zvládnete. Ak si vytvárate nepriaznivé scenáre, použijete rovnaké množstvo 
energie do prípravy udalostí, ako keby ste si vytvárali priaznivé scenáre. Strachovanie sa 
ničomu nepomáha, len zbytočne vnáša do mysle chaos a oberá o energiu. Ak si robíte starosti, 
vplýva to na vašu reč tela, ktorá ovplyvňuje vaše správanie a podvedome aj reakcie iných. 

 Afirmácia alebo autosugescia je spôsob, ktorým dokážete ovplyvniť svoje podvedomie. 
Afirmácia je kladné tvrdenie, uistenie, prisvedčenie. Autosugescia je, keď si človek sám sebe 
niečo nahovára. Ide v nich o to isté, zmeniť spôsob myslenia opakovaním pozitívnych tvrdení, 
Vaše podvedomie ich bude pokladať za pravdu a vám sa začne dariť.  
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 Príklady afirmácií pred učením sa: 
• Afirmácia 1. Dnes mi pôjde učenie sa ľahko, moja pamäť pracuje vynikajúco. Na skúške 

som pokojný a uvoľnený a dávam správne odpovede. Moje výkony sa zo dňa na deň 
zlepšujú, mám radosť z učenia sa. 

• Afirmácia 2. S radosťou objavujem schopnosti, ktoré sú vo mne a hneď sa koncentrujem 
na to, čo robím. Pripravujem sa dôkladne na všetky skúšky, som stále pokojný. Všetko, 
čo som sa naučil, si môžem v každom čase okamžite vybaviť a dávam rýchle a správne 
odpovede. Moja pozornosť sa koncentruje na môj cieľ a moje výkony sa zlepšujú. 
Suverénne zvládam každú situáciu a dosiahnem cieľ už v dohľadnom čase.  

• Afirmácia 3. Učím sa ľahko a rýchle. Baví ma učenie sa, neustále sa zlepšujem. Túto skúšku 
urobím. Môj mozog je schopný.  

Afirmácie si môžete opakovať aj pred spaním alebo počas cesty. Pozitívne emócie ako 
radosť a zvedavosť pri učení sa pomáhajú. Neznamená to, že pozitívne afirmácie fungujú vždy, 
ale stále nimi zvýšite šancu na úspech. Henry Ford povedal: „Ak si myslíš, že to dokážeš, máš 
pravdu. Ak si myslíš, že to nedokážeš, tiež máš pravdu.“   
 

Hudba 

 Ešte prednedávnom odborníci na efektívne učenie sa odporúčali, že by sa mali študenti 
učiť v absolútnom tichu, aby ich nič nerušilo. Bol vykonaný experiment, v ktorom boli študenti 
rozdelení do 3 skupín. Prvá skupina počúvala pri učení sa klasickú hudbu, druhá jazz a tretia sa 
učila v absolútnom tichu. Potom jednotlivé skupiny premiešali a študenti písali test. Výsledok: 
najlepšie si viedli tí, čo sa učili aj písali test pri rovnakej hudbe, najhoršie výsledky mala skupina 
študentov, ktorí sa učili v tichu a test písali tiež v tichu. Tento experiment zbúral mýtus o tom, 
že by sa mali študenti učiť v úplnom tichu. V absolútnej tichosti mozog nemá ako spojiť nové 
informácie s vonkajším prostredím, vytvárať asociácie a predchádzať tzv. oknu (str. 107). 

 Počas písomiek a skúšky počúvať hudbu nemôžete, ale to neznamená, že nemôžete 
počúvať hudbu pri učení sa. S dobrou hudbou pri učení sa môžete zlepšiť svoju pamäť, 
sústredenie, efektivitu. Pustite si na veľmi nízku hlasitosť do pozadia hudbu, ktorá vás neruší, 
skôr upokojuje. Najviac vyhovuje baroková hudba, navodzuje stav relaxácie a pokoja, má 
50 – 80 úderov za minútu, čo imituje tlkot srdca a tento zvuk je upokojujúci a známy už 
z obdobia pred narodením. Mnohí neinklinujú ku klasickej hudbe, vyskúšajte, časom si ju 
možno obľúbite. Hudba, ktorá je pre učenie sa vhodná, sa nemusí páčiť každému. Môžete 
počúvať aj vašu obľúbenú hudbu, ale iba inštrumentálne verzie bez textu (bez spevu). 

 Pri učení sa nepočúvajte pesničky, v ktorých niekto spieva alebo rapuje, taká hudba by vás 
rušila a spomaľovala proces učenia sa. Spev mozog vyrušuje, aj keď to vedome nevnímate, 
celú dobu sa sústredíte na text piesne a nie na učenie sa. Hlasná hudba pôsobí rušivo 
a spomaľuje proces učenia sa. Obľúbené soundtracky nie sú ideálne, nenaladia na alfa stav. 
Najlepšia je hudba, ktorá naladí mozog na alfa vlny. Pri učení sa na alfa vlnách uplatňujte 
techniky efektívneho učenia sa. Hudbu počúvajte 5 minút, na nič nemyslite a až potom sa 
začnite učiť. 

 Počúvanie hudby pri učení sa je veľmi individuálne, sami musíte prísť na to, aká hudba sa 
vám k učeniu sa najviac hodí (alebo ticho). Niektorí odporúčajú striedanie pomalej a rýchlej 
hudby. Iní, aby ste sa učili stále pri tej istej hudbe, lebo keď ju začujete, mozog sa hneď pripraví 
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na učenie sa, nemusíte sa toľko premáhať. Hudba môže slúžiť ako príklad pozitívnej motivácie. 
Zistite, aká hudba vás motivuje a vyvoláva vo vás pozitívne emócie. Takáto hudba vo vás tiež 
zvyšuje chuť do učenia sa a pocit, že všetko sa dá zvládnuť a nebude to až také zložité. 
Ak potrebujete k učeniu sa hudbu, púšťajte si takú, ktorá vám nenaruší koncentráciu. 

Hudba vhodná pri učení sa: 
• klasická hudba – Bach, Händel, Vivaldi, Mozart, 
• zvuky prírody, padajúci dážď, hrmot búrky, 
• alphawavesmusic a studyingmusic – na YouTube, 
• brain.fm – hudba optimalizovaná pre mozog, zvyšuje výkon mozgu, 
• soundtracky filmov (inštrumentálna hudba) – z Imitation Game, Rush, The Theory 

of Everything, Inception a podobne. 
 

Rady pre lepšie učenie sa 

• Píšte si doma zhrnutie celého dňa v škole 
  Je veľmi užitočné písať si každý deň po príchode zo školy akési zhrnutie. Do jednotlivých 
textových dokumentov (podľa predmetov) si vypisujte všetko, čo si z prednášok a cvičení 
pamätáte. Táto technika má veľmi silný účinok na zapamätanie. Materiály, ktoré vytvoríte, 
môžete využiť k neskoršiemu opakovaniu na zápočty či skúšky. Ak pri písaní zistíte, že si niečo 
nepamätáte, tak si to doštudujte. Poznatky si spájajte do logických celkov, pred učením sa 
novej látky si zopakujte učivo, ktoré jej predchádzalo, na čo nadväzuje a čo rozvíja. Tým 
ukotvíte nové informácie. Používajte mnemotechnické pomôcky, kreslite si schémy, náčrtky, 
obrázky, spájajte si slová s obrázkami. 

• Učebné štýly 
 U väčšiny ľudí dochádza k zafixovaniu poznatkov cez viac učebných štýlov naraz. Platí, že 
čím viac zmyslov pri učení sa používate, tým lepšie si poznatok zapamätáte. Najlepšie je 
používať kombináciu hlasného čítania z knihy spolu s podčiarkovaním a kreslením. Otestujte 
sa, či ste zrakový, sluchový alebo kinestetický typ a prispôsobte tomu spôsob učenia sa 
(str. 36). Väčšina ľudí je zrakového typu. 

• Učte sa pred spaním 
 Ak si raz len tak prečítate učivo v priebehu dňa, na ďalší deň ráno si z neho budete 
pamätať možno desatinu, ale ak si to isté učivo prečítate večer pred spaním, na ďalší deň ráno 
si z neho budete pamätať viac ako polovicu. Platí to aj pre učenie sa pred zdriemnutím 
v priebehu dňa, musíte však spať aspoň hodinu. ALE: naopak to neplatí, spanie pred učením 
sa znižuje výkon učenia sa! Učte sa najskôr jednu hodinu po prebudení. Najefektívnejšie je 
zopakovať si učivo večer pred spánkom a ráno, hodinu po prebudení si to isté učivo zopakovať 
znova. Neučte sa v noci tesne pred skúškou. 

• Myslite pozitívne  
 Buďte pozitívni (negativita vás pomaly, ale isto ničí). Keď ste pozitívni, všetko ide v živote 
ľahšie. Pri negatívnom nazeraní na svet vidíte len samé zlé stránky a pozitíva potláčate. Je to 
síce do veľkej miery vec povahy, ale máte úsudok, rozum a slobodné rozhodovanie pre to, aby 
ste vedeli niektoré veci vo svojom živote zmeniť a negatívne nazeranie na svet otočiť 
o 180 stupňov. Nemyslite na to, čo všetko ešte neviete a čo všetko ešte máte pred sebou. 
Sústreďte sa na to, čo všetko ste už dokázali. Malými krokmi sa pomaly dostanete k cieľu.  
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 Zbavte sa navždy presvedčení, že učenie sa je náročné, že nie ste študijný typ alebo že 
vám chýba talent na učenie sa. ALE: použite afirmácie a opakujte si napríklad „Rád sa učím, 
viem sa správne učiť, chce sa mi učiť, učenie sa ma baví“. Ak si to budete hovoriť či myslieť 
veľakrát, vaše podvedomie to bude pokladať za pravdu a nakoniec to aj pravda bude a vy sa 
budete ľahšie učiť. Spájajte si informáciu s emóciami, či už pozitívnymi alebo negatívnymi, 
dokážete si tak informáciu dlhšie zapamätať a výrazne to zredukuje čas učenia sa. 

• Využívajte emocionálnu inteligenciu 
 Najlepší študenti nemusia mať najvyššie IQ (inteligenčný kvocient), ale majú veľmi vysoké 
EQ (emocionálny kvocient). Emocionálna inteligencia odráža interakciu človeka s druhými 
ľuďmi, motiváciu a je zodpovedná za stres. Čím je EQ nižšie, tým človek horšie komunikuje 
s inými a ťažšie sa vyrovnáva so stresom. EQ sa dá zvýšiť, ak budete pristupovať k učivu 
pozitívne. Pri radosti sa vylučujú hormóny, ktoré nielen uľahčujú učenie sa, ale priaznivo 
vplývajú aj na dlhodobú pamäť. Pocity radosti kladne pôsobia na ďalšie učenie sa a prispievajú 
ku koncentrácii pozornosti.  

 Nestresujte sa kvôli zlej známke. Skúste si vždy nájsť tú pozitívnejšiu cestu. Nepovažujte 
učenie sa ako niečo zbytočné a otravné, nájdite v ňom niečo zaujímavé. Pozerajte na to tak, 
že si precvičujete mozog a prekonávate sami seba, ak sa donútite robiť to, čo sa vám nechce. 
V takýchto chvíľach sa stávate silnejšími.  

• Neporovnávajte sa s inými 
 Porovnávanie sa so spolužiakmi môže byť kontraproduktívne a s efektívnym učením sa to 
nemá nič spoločné. Môžete stratiť motiváciu a chuť do učenia sa. Môže sa to stať pri 
porovnávaní sa s lepším alebo aj horším študentom. Učíte sa predsa pre seba, zaujímajú vás 
vaše výsledky, ciele a potreby. Neznamená to, že nemáte byť v kontakte so spolužiakmi. Len 
nevnímajte ich známky a neporovnávajte sa s nimi. Majte priateľov, ale nesúťažte s nimi, učíte 
sa pre seba. 

• Kombinujte rôzne zdroje  
   Nechajte mozog pracovať. Učenie sa z viacerých zdrojov má mnoho výhod. Mozog môže 
informácie porovnávať, získate nadhľad a hlbšie porozumenie. Učivo si lepšie zapamätáte 
a pochopíte, uloží sa na iné miesta v mozgu. Každý zdroj vás donúti nad látkou premýšľať 
trochu inak, na skúške tak budete mať oveľa väčšiu šancu, že si spomeniete. 

 Najprv sa látku naučte z poznámok (z prednášok a/alebo z praktických cvičení). V rámci 
opakovania si pohľadajte niečo viac o učive na internete alebo v encyklopédii. A až teraz 
nastupuje učebnica. Týmto spôsobom si učivo osvojíte, budete mať o ňom viac informácií, 
uvidíte súvislosti. Čím viac o danej téme viete, tým lepšie sa vám budú pamätať ďalšie detaily. 
ALE: ak učivu nerozumiete, hľadajte alternatívne zdroje a snažte sa učivo pochopiť. Tento 
návyk je pre úspešné štúdium nevyhnutný. 

• Učte sa priebežne 
 Priebežné učenie sa je neporovnateľne efektívnejšie ako učenie sa na poslednú chvíľu. 

Oveľa jednoduchšie sa učíte/opakujete niečo, čo už viete, než sa narýchlo učiť neznáme 
informácie. Aj keď sa učíte na skúšku alebo test hoci aj na poslednú chvíľu, môžete sa dobre 
naučiť a na skúške uspieť. ALE: učivo nepochopíte tak dobre a naučené informácie rýchlo 
zabudnete. V ďalšom semestri nebudete môcť z vedomostí čerpať, nové, nadväzujúce učivo 
sa vám bude horšie učiť.  
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 Priebežné učenie sa rozhodne nie je zbytočné a nezaberie viac času oproti jednorazovému 
učeniu sa, naviac si informácie zapamätáte na dlhšiu dobu a učíte sa bez stresu. 

• Taktika  
Najprv si spravte prehľad, učte sa celok až potom detaily a prepájajte. Rozdeľte učivo 

na menšie časti, nebude vyzerať tak hrozivo. Spájajte si informáciu s tým, čo už viete, začne 
vám to dávať zmysel. Nepodceňujte základy, bez nich sa vám bude ťažko postupovať. Podobné 
veci sa neučte za sebou, aby sa vám to neplietlo. 

• Čo ak niečomu nie a nie porozumieť  
Keď niečomu nerozumiete, spýtajte sa hneď na prednáške či cvičení, pretože ak sa raz 

stratíte, je ťažké chytiť sa späť. Nájdite niekoho, kto vám to vysvetlí, bez pochopenia nemá 
zmysel učiť sa. Nevzdávajte sa a paradoxne sa to pokúste vysvetliť, vysvetliť imaginárnemu 
päťročnému dieťaťu Feynmanovou technikou (str. 117). Ak to zvládnete, máte istotu, že látku 
viete. Pomôcť môže aj znalosť dvoch spôsobov myslenia, aj myšlienkové mapy (str. 117, 113). 

• Opakovanie je jediné riešenie na zabúdanie 
 Najúčinnejšou metódou učenia sa je systematické opakovanie poznatkov. Pri opakovaní 
látky zmeňte miesto učenia sa, poradie učiva, dennú dobu učenia sa vzhľadom k prvotnému 
učeniu sa, aby sa mohli v mozgu zapojiť rôzne asociačné dráhy. Učivo sa nebude viazať 
na okolité faktory a vy si budete vedieť lepšie spomenúť. Niekoľko minút po prvotnom naučení 
sa si učivo ešte raz vybavte zv pamäti a zopakujte to počas jedného učenia sa aspoň trikrát. 
Nič sa nenaučíte na prvýkrát. Pre trvalé uloženie do dlhodobej pamäti si opakujte podľa krivky 
riadeného opakovania. Dosiahnete dlhodobé a spoľahlivé zapamätanie s porozumením.  

 K najlepšiemu zapamätaniu si učivo aktívne zopakujte hneď nasledujúci deň po naučení 
sa. Čím je ťažšie si pri opakovaní spomenúť, tým silnejšie sa spomienka znova uloží.  

 Príklad učenia sa bez opakovania: 
• 1. deň: Odchádzate z prednášky, porozumeli ste všetkému.  
• 2. deň: Ak s prednáškou nebudete pracovať, budete si pamätať tretinu učiva.  
• 7. deň: Po týždni si budete pamätať menej ako štvrtinu učiva. 
• 30. deň: Po mesiaci si budete pamätať pätinu učiva. 

Pred skúškou máte pocit, ste to nikdy nevideli a musíte sa to učiť znovu. 

 Príklad učenia sa s opakovaním: 
• 1. deň: Odchádzate z prednášky, porozumeli ste všetkému.  
• 2. deň: Na druhý deň po prednáške si učivo stačí zopakovať 15 minút. 
• 7. deň: Po týždni si budete opakovať 5 minút. 
• 30. deň: Po mesiaci si budete opakovať 2 – 4 minúty. 

Pred skúškou si učivo len prelistujete, nemusíte sa ho učiť, pamätáte si ho. Opakovanie je 
rozumne strávený čas. Je vyslovene hlúposť nezopakovať si naučené učivo. 
 

Pred učením sa 

• požiadajte okolie, nech vás neruší,  
• nájdite si pokojné miesto, 
• pustite si nejakú príjemnú hudbu (bez spevu),   
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• pripravte si učebné materiály, poznámky, laptop (ak sa z neho učíte), písacie potreby, 
papier na rušivé nápady, pohár vody, 

• mobil prepnite na režim lietadlo,  
• ak sa učíte z laptopu, odhláste sa zo sociálnych sietí, 
• stanovte si, čo sa chcete naučiť, 
• motivujte sa, použite afirmácie, verte si, 
• urobte si štartovací rituál,  
• nalaďte sa na alfa vlny, 
• začnite sa učiť. 

Pri učení sa  

• pristupujte k učeniu sa odpočinutí bez stresujúcich vplyvov, 
• odložte všetko, čo by mohlo narúšať vašu koncentráciu, učte sa tam, kde vás nikto a nič 

neruší,  
• sústreďte sa, bez dobrého sústredenia sa dá učiť len veľmi ťažko, 
• objavujete a pestujte si svoju prirodzenú zvedavosť, ktorá podnecuje motiváciu učiť sa, 
• je nevyhnutná vnútorná motivácia, 
• premýšľajte nad tým, čo sa učíte, aby ste rozumeli a vedeli to použiť, učte sa do hĺbky,  
• používajte príklady zo života, sú veľmi efektívne na zapamätanie si,  
• používajte pamäťové techniky, zjednodušujú učenie sa, 
• namiesto lineárneho písania poznámok vytvárajte myšlienkové mapy, vyznačujte kľúčové 

slová, používajte farby, šípky a obrázky,  
• spájajte si informáciu s tým, čo už viete, začne vám to dávať zmysel, 
• zmätok predchádza porozumeniu, najprv máte v učive zmätok, ale potom sa to vyjasní, 
• musíte najprv zvládnuť základy, ostatné sa potom učí ľahšie, pochopíte súvislosti, čo ďalej 

prehĺbi vaše porozumenie, 
• záleží na vašom emocionálnom stave, najlepšie sa učí v dobrej nálade, po prežití veselej 

udalosti (stačí aj zábavná relácia), 
• stres a primeraný strach môžu na jednotlivca pôsobiť aj kladne, ako pozitívny motivačný 

faktor, môžu viesť k zvýšenému výkonu pri učení sa a posilniť tzv. učenie sa výzvou, 
• niekomu vyhovuje, ak v pozadí hrá obľúbená hudba, ktorá pomôže zvládnuť stres 

a nervozitu (str. 95), 
• únava a vyčerpanie negatívne ovplyvňujú učenie sa, dajte si prestávku, keď nevládzete, 

skúste si krátko zacvičiť, ale keď to nepomôže, je lepšie odložiť učenie sa na inokedy. 

Po učení sa: 

• vyhýbajte sa príjmu iných informácií, nepozerajte filmy, nečítajte knihu, aby informácie 
z nich nenarúšali priebeh ukladania učiva; tento jav sa nazýva interferencia (rušenie), 

• si večer zopakujte dôležité fakty, stačí 10 – 15 minút pred spaním,  
• je človek schopný si vybaviť ráno ešte viac ako večer pred spaním (nočné upevnenie), 
• nepite alkohol, výrazne ovplyvňuje ukladanie informácií, napríklad zopár pív večer dokáže 

vymazať až 30 % učiva osvojeného v ten deň, 
• sú vhodné aktivity ako prechádzka, fyzické cvičenie, tanec, hudba, meditácia, stretnutie 

s kamarátmi, ale aj chatovanie na sociálnych sieťach. 
 

http://www.ako-sa-naucit-skor.com/ako-sa-sustredit
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11. ŠPECIFIKÁ VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA 
 
 Veľkým rozdielom v porovnaní so strednou školou je organizácia predmetu. Väčšina 
vysokoškolských predmetov sa skladá z prednášok a cvičení (niekedy nazývané aj semináre). 
Rozdiel je v tom, že prednášky sú spoločné pre všetkých, prednášajúci sa venuje vysvetľovaniu 
učiva. Na cvičenia sú študenti rozdelení do menších skupín a učivo sa tu zvykne precvičovať 
(v praktikárni, v laboratóriu, v pitevni, na oddelení v nemocnici). 
 

Prednášky 

 Niektoré prednášky nie sú povinné a na niektorých cvičeniach môžete mať dve alebo tri 
absencie. Znie to príťažlivo, ale nedajte sa zlákať. Všetky príležitosti študovať využite 
na maximum. Prednášky i cvičenia sú navrhnuté tak, aby vás priebežne pripravili na zápočty 
a skúšky. Keď dokážete vyťažiť z prednášky maximum, nemusíte sa namáhavo prehrýzať 
učebnými materiálmi. Množstvo učiva vstrebávate postupne, máte čas si ho 
osvojiť. Ak niečomu nerozumiete, pokojne sa opýtajte prednášajúceho, učitelia často záujem 
študentov ocenia, vy veci porozumiete a nemusíte sa doma trápiť a tráviť veľa času učením sa. 
Kto nechodí na prednášky, má často problém aj na cvičeniach, ktoré zväčša na nich nadväzujú. 
Príklad efektívneho učenia sa: Ak dávate pozor na prednáškach a ste aktívny na cvičeniach, 
učivo pochopíte, na zápočet/skúšku sa nemusíte až tak usilovne učiť, ušetríte si tak čas.   

 Prednášajúci učia látku postupne, vysvetľujú ju, poskytujú vám príklady a postrehy, ktoré 
v knihe nenájdete. Zo samotnej učebnice by ste to tak hlboko nepochopili a je otázne, či by 
ste sa vôbec donútili učiť sa. Keď sa učíte týždeň po týždni, látke rozumiete v súvislostiach 
a pamätáte si. Toto je efektívne učenie sa. Učiť sa počas skúškového obdobia všetko nárazovo 
je príklad klasického, neefektívneho spôsobu učenia sa. Prednášky vám dajú dobrý základ, 
na ktorom môžete neskôr stavať, učenie sa pred skúškami nebude také vysiľujúce a nezaberie 
vám toľko času ako tým študentom, ktorí na prednášky nechodili alebo chodili, ale nedávali 
pozor. Prednášajúci väčšinou viackrát zdôraznia dôležité skutočnosti, upozorňujú na nich, 
zvýraznia v prezentácii, a tie sa potom objavia na zápočtoch alebo skúškach. To vám tiež 
značne pomôže v príprave na zápočet/skúšku. 

 Prednášky trvajú väčšinou 2 vyučovacie hodiny (90 minút), niekedy aj viac. Človek sa tak 
dlho sústrediť nedokáže. Ani keď je zaujímavá prednáška a zábavný prednášajúci, študent 
nedokáže udržať pozornosť po celú dobu prednášky. 

 Rady na udržanie pozornosti: 
• Pripravte v predstihu svoju myseľ na prednášku: ak ju máte k dispozícii dopredu, pozrite 

do nej a získate tak pre mozog návnadu. Ak nemáte, pozrite do učebnice alebo si nájdite 
na internete nejaké informácie k téme. Tento prvotný záujem vo vás prebudí zvedavosť. 

• Príďte na prednášku v pohode plní energie, vyspatí, nebuďte hladní či smädní. 
• Nesadajte si v blízkosti kamarátov, hrozí, že sa s nimi budete baviť a prednášku nebudete 

poriadne vnímať. Potom sa stane, že sa v prednáške stratíte a už nemá zmysel dávať pozor 
a upadáte do nudy. 

• Sadnite do prvých radov, viac budete počuť, budete dávať pozor a zapájať sa do diskusie.  
• Pýtajte sa, čo vám nie je jasné, nútite mozog premýšľať. Látku lepšie pochopíte, dostanete 

sa z komfortnej zóny a ešte aj precvičíte rozprávanie pred viacerými. 
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• Trénujte pozornosť: aj keď vás prednáška nezaujíma, predstierajte opak, pokyvujte 
hlavou. Mozog si na to zvykne a vás to skutočne začne zaujímať. Prednáška vás nebude 
baviť, pokiaľ jej nebudete venovať pozornosť a nebudete schopní sa odstrihnúť od sveta 
a poriadne sa do nej ponoriť. 

• Vypisujte si rušivé myšlienky kedykoľvek vám napadnú, nebudete musieť na nich myslieť, 
aby ste niečo nezabudli. Rušivé myšlienky nedovoľujú využiť plnú kapacitu mozgu, preto 
majte pri sebe nejaký papier či zápisník a do neho si ich zapíšte. Keď si mozog uvedomí, 
že je to poznačené, prestane na to myslieť a vy sa môžete plne venovať prednáške. 

• Nepozerajte na mobil počas prednášky, pôsobí značne rušivo. Pred prednáškou prepnite 
mobil do režimu lietadlo, zapnite si aplikáciu, ktorá vás nepustí na sociálne siete na dĺžku 
trvania prednášky (zvyčajne 90 minút) a odložte mobil (niekam hlboko do tašky). 

• Robte si poznámky. 
• Veďte vnútorný dialóg. Komentujte v duchu, čo vidíte, hľadajte súvislosti. 
• Odmeňte sa za to, že ste na prednáške vydržali: dajte si dobré jedlo, choďte za kamarátmi, 

na prechádzku, zahrajte si hru, chvíľu oddychujte. 
 

Poznámky 

 Poznámky pomáhajú študentovi pri učení sa, či už pri príprave na cvičenie, skúšku alebo 
zápočet. Poznámky zjednodušujú učenie sa, prekladajú zložité informácie do jednoduchého 
jazyka. Ak sú napísané kvalitne, ušetria čas, ktorý by ste inak venovali pochopeniu zložitých 
vecí. Poznámky si môžete písať ručne alebo na laptope. Ak uprednostňujete laptop, vytvárajte 
samostatné dokumenty pre každú prednášku, ľahšie sa v tom neskôr zorientujete. Každý 
predmet nech má svoju zložku s dokumentmi. 

 Poznámky sú skrátenou verziou dlhého výkladu prednášajúceho. Sú to hlavné informácie, 
ktoré by ste mali z prednášky vedieť, ostatné sú v učebných textoch. Je to unikátny záznam 
vášho myslenia, svoje poznámky najlepšie pochopí každý sám. Písanie poznámok pri výklade 
pomáha udržiavať sústredenosť na prednáške a počas zapisovania si zároveň informáciu 
ukladáte do pamäti. Písaním poznámok transformujete myšlienky po svojom, rozmýšľate a 
lepšie udržiavate pozornosť. Je nutné si uvedomiť, že zámer všetko zapísať vytláča zámer 
všetko si zapamätať, čím viac mechanicky píšete, tým menej sa nad tým zamýšľate. Preto si 
stačí písať len oporné body, heslovité poznámky, tieto ešte v ten deň spracovať, skonfrontovať 
s informáciami v učebnici. Toto je cesta, ako si najviac odniesť z prednášky, najviac si 
zapamätať. Študenti, ktorí chodia na prednášky, majú zvyčajne lepšie študijné výsledky.  

 Cieľom prednášky nie je študenta všetko naučiť, ale usmerniť ho. Študent denného štúdia 
by si mal uvedomiť, že štúdium má namiesto zamestnania a mal by 8 hodín denne venovať 
študijným povinnostiam a aj prednášky aktívne využívať . 

 Ak prednášajúci nezverejní prezentáciu, študent je nútený písomne zaznamenávať výklad, 
sústredí sa na prepisovanie textov z prezentácií, a tým sa nedokáže sústrediť na pochopenie 
preberaného učiva. Nenaučí sa veľa, pretože sa nedostane do aktívnej interakcie s učivom. 
Aby boli prednášky efektívne, je dôležité, aby študenti dávali pozor a robili si poznámky 
vlastnými slovami a neopisovali texty len mechanicky. Tým sa stávajú aktívnymi účastníkmi 
vzdelávacieho procesu. Ústav anatómie v Košiciach zverejňuje každú prezentáciu na Portáli 
UPJŠ LF v predstihu, študenti si ju môžu vytlačiť alebo na prednáške otvoriť v elektronickej 
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podobe. Tým, že ju nemusia opisovať, dokážu sa plne sústrediť a len podľa potreby si čo-to 
poznačiť. Ak niekto nemôže prísť na prednášku, nájde prezentáciu na Portáli.  

 Avšak samotná prezentácia nestačí, pretože počas prednášky učiteľ poskytne vysvetlenie, 
upozorní na dôležité fakty, môže sprostredkovať poznatky z vlastných skúseností a prepájať 
ich aj na učivo z iných predmetov, čo v samotnej prezentácii nenájdete. To, čo sa študentom 
môže javiť ako úspora času, ak na prednášky nechodia, sa v konečnom dôsledku prejaví ako 
strata. Nešetrite časom na nesprávnom mieste. Na cvičenia je dobré prísť pripravení a bez 
účasti na prednáške je potrebné venovať príprave oveľa viac času. Vybrať v množstve 
informácií tie potrebné je často bez prednášky nemožné. Na prednáškach si robte poznámky, 
ale neprepisujte každú vec, ktorú prednášajúci povie alebo ukáže v prezentácii, používajte 
vlastné formulácie, zjednodušujte. Lepšie tak látku pochopíte a ešte ľahšie si ju zapamätáte. 
Snažte sa v prvom rade počúvať a interpretovať veci vlastnými slovami, viac zapojíte svoj 
mozog, čo má za následok celkový záujem, lepšie zapamätanie a pochopenie. Ak si na 
prednáškach/cvičeniach starostlivo vypisujte poznámky, ale pozriete sa do nich až pred 
testom či skúškou, zistíte, že si látku vôbec nepamätáte a nemôžete sa z poznámok kvalitne 
učiť. Preto sa poznámkam venujte po škole ešte v ten deň. Myšlienky si v hlave utriedite, a to 
čo ste počas prednášky/cvičenia nepochopili, sa vám možno samo ozrejmí. Tento jav sa nazýva 
perkolácia (lúhovanie). Keďže sa k informáciám vraciate, znovu ich vkladáte do mozgu, neučíte 
sa, ale opakujete. Ušetríte čas, nebudete sa musieť učiť dlho pred skúškou. Učivo zvyčajne na 
seba nadväzuje, preto sa snažte si ho ešte v ten deň ujasniť. 
  

 Ako písať poznámky  
 

 Aby vás pri písaní poznámok do notebooku nevyrušoval internet, nainštalujte si doplnok 
do prehliadača, ktorý umožňuje po stanovenú dobu zablokovať prístup na internetové stránky, 
a tak sa môžete nerušene venovať prednáške. Mozog najviac zabúda v 1. deň učenia sa. Preto 
je dôležité sa k poznámkam vracať ešte v ten deň, predtým, ako sa úplne vymažú. Poznámky 
môžete písať niekoľkými spôsobmi: 

• Prehľadné poznámky 
 Informácie v nich sú usporiadané prehľadne do stále menších celkov, štruktúrovane. 
Používajte nadpisy, podnadpisy, píšte bodovo, uvádzajte príklady. Poznámky tvorte tak, ako 
to vyhovuje práve vám. Iba správne napísané poznámky sú zrozumiteľné a zapamätateľné. 
Môžete vynechať riadok či robiť výraznejšie medzery, aby to bolo prehľadné. Hoci je táto 
metóda veľmi jednoduchá, je lepšia ako poznámky bez formy. Nie je to najefektívnejšia 
metóda, ale naučí vás, že poznámky majú nejako vyzerať, aby sa vám z nich dobre učilo.  

• Cornellova metóda  
 Tento spôsob písania poznámok sa používa v USA. Nie je ťažký, ale zaberie viac času ako 
prehľadná metóda, 2 – 3 minúty budete musieť poznámky spracovávať aj doma. Je to účinná 
metóda a využíva efektívne učenie sa. V škole si poznámky napíšete a doma sa k nim vrátite, 
tým si ich okamžite zopakujete a ešte aj musíte premýšľať, aby ste boli schopní napísať 
zhrnutie. Týmto činom sa už ani nemusíte učiť, máte všetko v hlave. Cornellova metóda písania 
poznámok sa vám po pár pokusoch začne páčiť. Vyskúšajte ju, látku sa rýchlejšie zapamätáte. 
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  Plochu, na ktorú idete písať, rozdeľte na 3 časti:  
 1. obdĺžnik vľavo široký 5 centimetrov,  
 2. hlavná plocha pre poznámky,  
 3. obdĺžnik zdola vysoký 5 centimetrov.   

 
 
 

 
 

Obr. 20  Pracovná plocha Cornellovej metódy písania poznámok 

 
 Do najväčšej časti (2) si píšete poznámky prehľadnou metódou. Do ľavého stĺpca (1) si 
zaznamenávajte rôzne postrehy, otázky, náčrtky, čo ste z poznámok vydedukovali, pri tom 
využívate mozog efektívne a urýchľujete proces učenia sa. Ľavý stĺpec (1) ak stihnete, môžete 
písať aj počas hodiny alebo si to nechajte na doma. Spodný stĺpec (3) vypracujete doma, 
napíšete niekoľkými vetami to, čo ste sa z poznámok naučili. Tento stĺpec vás donúti myslieť 
a z učenia sa stáva aktívny proces.  

• Myšlienkové mapy (str. 113)  
 Poznámky pomocou myšlienkových máp sú úplne iné ako predchádzajúce druhy 
poznámok. Do prostriedku papiera napíšte (nakreslite) tému, o ktorej budete písať poznámky. 
Od stredu myšlienkovej mapy smerujte ďalšie vetvy s menej podstatnými informáciami, na tie 
vetvy napájajte ďalšie vetvy. 
 

 
 

Obr. 21  Vzor myšlienkovej mapy (podľa https://www.umeniekreativity.sk/myslienkove-mapy/) 

 
• Plynulé poznámky (flow poznámky) 

  Týmito poznámkami sa zaznamenávajú informácie v toku. Sú založené na tom, že si ich 
píšete svojimi vlastnými slovami, necháte mozog, aby premýšľal a informácie si interpretoval 
sám (to zrýchli proces učenia sa). Pri flow spôsobe spájate informácie šípkami, kreslíte 
obrázky, grafy a rôzne diagramy, ktoré pomôžu zvýšiť pochopenie. Zložité témy zjednodušte 
názornými príkladmi a porovnaniami. Okomentujte to. Práve v tom vám flow poznámky 
pomôžu. Hlavná myšlienka tohto spôsobu je, aby ste si písali poznámky vlastnými slovami a nie 
len zapisovali slová učiteľa. Šípky prepájajú informácie, ktoré so sebou súvisia. 
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• Písanie na okrajoch 
 Niektorí učitelia vám materiály pripravia. Vašou úlohou je si ich vytlačiť, niekedy ani len 
to nie. Učitelia vám chcú prácu uľahčiť, ale má to aj nevýhodu. Keď si nerobíte poznámky, 
menej si toho zapamätáte. Preto pracujte s materiálmi, vyznačte si najdôležitejšie časti. 
Dopisujte si niektoré veci na okraje stránky. Informácie vám tak prejdú mozgom a ľahšie si ich 
zapamätáte, tiež zvýšite pochopenie a celkový prehľad o téme. Ak niečomu nerozumiete, 
pýtajte sa, dôležité je všetko pochopiť.  

• Zvýrazňovanie, podčiarkovanie  
Zvýrazňovanie má za úlohu vyzdvihnúť z textu to najdôležitejšie. Ak je zvýrazneného príliš 

veľa, stráca zvýrazňovanie zmysel, pretože všetko bude na rovnakej úrovni. Celá zvýraznená 
veta má rovnaký efekt ako veta nezvýraznená, nič z nej nevyniká, a teda nič nie dôležité. 
Podčiarkovanie je ekvivalentom zvýrazňovania. Môžete si podčiarkovať aj farebne. Vracajte sa 
k zvýrazneným/podčiarknutým textom ešte v ten deň. Letmo si čítajte a pokúste si informácie 
pripomenúť z hlavy.  

Vety sú zložené z kľúčových slov a tých ostatných, ktoré sú potrebné nato, aby sa text 
dobre čítal. Mozog dokáže text pochopiť aj bez tých ostatných slov. Preto si zvýrazňujte len 
kľúčové slová (1 – 2 vo vete). Kľúčové slová sú podstatné pre zapamätanie si, bez nich by vety 
nedávali zmysel a neboli by ste schopní látku pochopiť. 

• Vlastné zhrnutia 

 Z pohľadu efektívneho učenia sa je lepšie písať si zhrnutia vlastnými slovami ako 
zvýrazňovať/podčiarkovať. Zaberie to síce viac času, ale ide o techniku aktívneho učenia sa, 
kedy musíte s textom pracovať, vymýšľať si vlastné formulácie, vyvolávať si informácie 
z pamäti. Látku si oveľa rýchlejšie zapamätáte. 
 

 Ako sa učiť z poznámok 

• vracajte sa k poznámkam ešte v ten deň, kedy ste si ich robili, 
• premýšľajte nad tým, čo ste sa učili, 
• prenikajte do hĺbky učiva, aby ste mu porozumeli,  
• nechajte si poznatky odležať, 
• zažívajte tzv. AHA efekt porozumenia po učení sa, 
• tešte sa, že ste niečomu porozumeli, že ste objavili niečo nové, 
• pri písaní poznámok nechávajte pri nich voľné miesta na prípadné dopĺňanie. 

 

Ako sa efektívne učiť z učebných textov 

 Učenie sa na vysokej škole je iné, ako na strednej škole. Je to hlavne o samostatnosti 
a zodpovednosti k sebe samému. Musíte sa z dostupných materiálov naučiť množstvo 
informácií. Nezáleží na tom, koľko času strávite učením sa, ale akým spôsobom ho strávite.  

 Ku každému predmetu máte zadanú povinnú a odporúčanú literatúru, obvykle sú to 
učebnice a skriptá. Aký je medzi nimi rozdiel? Obe sú učebné texty, predstavujú textovú 
pomôcku, podľa ktorej pedagóg vyučuje a z ktorej sa študenti učia, učebnica má formát knihy 
a skriptá sú zvyčajne formátu A4. Učebnice a skriptá spolu s vlastnými poznámkami 
z prednášok, príp. praktických cvičení sú pre študentov hlavnými zdrojmi informácií. 
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 Pred sebou máte učebnicu alebo skriptá a mali by ste sa pustiť do učenia. Klasickým 
učením by ste sa hneď sa pustili do čítania. S efektívnym spôsobom však pôjdete na to inak. 
Ešte pred samotným učením sa uistite, že máte pri sebe všetko, čo budete potrebovať a rušivé 
faktory sú eliminované. Pripravte si všetko, čo budete v nasledujúcich minútach potrebovať, 
učebné materiály, zošit na poznámky, písacie potreby, pohár vody. Nezabudnite si vypnúť 
mobil alebo ho prepnite na režim lietadlo. Postupujte podľa návodu. 

• Zahrievanie mozgu 
 Tento krok pripraví mozog na prijímanie nových informácií, oveľa ľahšie sa tak uložia 
do pamäti. Nájdite kapitolu, ktorú idete študovať a pýtajte sa sami seba: „Čo už teraz o tom 
viem? Čo by som o tom vedel povedať?“ Snažte sa niečo vydolovať z hlavy, chvíľu s tým 
bojujte, aj keď vám nič nenapadá. Donúti vás to rozmýšľať a zobudí neurónové spoje okolo 
danej témy a nové informácie potom ľahšie uložíte. Nevzdávajte sa, snažte sa niečo vymyslieť. 
Svoje poznatky si hovorte nahlas, ak to nie je možné, napíšte si ich. 

• Zoznámenie sa s učivom 
 Učebnicu alebo skriptá nemusíte čítať zaradom od prvej strany po poslednú v obave, aby 
ste nič nevynechali. Ak si myslíte, že vám je nejaká kapitola jasná, len ju preleťte. Keď sa 
chystáte učiť sa nejakú kapitolu, najprv si ju celú prelistujte, zistite jej rozsah a koľko času vám 
zhruba zaberie učenie sa. Prelistovaním získate nadhľad, mozog sa dokáže na niektoré veci 
podvedome zamerať a následne si ich lepšie zapamätá. Potom si prečítajte zhrnutie, ak tam 
je. V zhrnutí zvyknú byť tie najpodstatnejšie informácie. Na konci kapitol sú niekedy aj 
kontrolné otázky, pokúste sa na nich odpovedať, tým ešte raz nabudíte svoju myseľ 
a pripravíte ju k efektívnemu vstrebávaniu nových znalostí. Keď sa potom pustíte 
do samotného čítania, mozog bude vedieť, čomu prikladať najväčšiu pozornosť. Úvodné 
prelistovanie a prečítané zhrnutie vo vás prebudia zvedavosť a donútia prečítať si celú 
kapitolu. 

• Čítanie 
 Učebnicu/skriptá nečítajte ako noviny. Stále si dávajte otázky, premýšľajte nad textom, 
využívajte predstavivosť. Čítajte pozorne, pomaly, snažte sa rozumieť tomu, čo čítate. Použite 
zvýrazňovanie/podčiarkovanie kľúčových slov. Rýchločítanie nie je na prvotné učenie sa 
vhodné, čítaním 500 slov za minútu sa zhoršuje pochopenie. Rýchločítanie môžete použiť 
v 5. kroku, ktorým je opakovanie. Pri učení sa môžete počúvať hudbu bez slov, vhodná je tichá 
klasická hudba v pozadí.  

• Vybavovanie si 
 Samotným čítaním sa informácie neuložia do pamäti. Mozog ukladá informácie 
v rozpoznávacej a vybavovacej podobe (str. 31). Bežným čítaním sa informácie ukladajú 
v rozpoznávacej podobe. Napríklad na teste bude otázka, viete, že ste to čítali, ale nedokážete 
si to vybaviť. Rozpoznávacia podoba nesie v sebe známky ilúzie učenia sa. Vybavovacia podoba 
je aktívne naučená informácia. Na teste si informáciu dokážete vybaviť tak, ako ste si ju čítali. 
Keď si čokoľvek vybavíte, upevníte tak pamäťovú stopu. Čím častejšie si niečo vybavíte, tým 
lepšie si to zapamätáte. Prechádzajte si nadpisy kapitoly a snažte sa odpovedať na otázku: 
“Čo o tom dokážem povedať?“ Najúčinnejšie je, ak si odpovede hovoríte nahlas. Vyťahujte 
informácie z pamäti a môžete si byť istí, že sa na skúšku dobre pripravíte. Ak si nedokážete 
spomenúť, nahliadnite do textu. Aj toto krátke nahliadnutie vám pomôže posilniť naučené 
informácie. Dôležité však je, aby ste si to potom vybavili aj bez pozerania. 
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• Opakovanie  
 Prvý deň od učenia sa zabudnete 2/3 naučenej látky. Ak nechcete, aby všetko učenie sa 
len tak vyprchalo, krátko si všetko zopakujte hneď na druhý deň. Informácie tak upevníte 
a následné zabúdanie už nebude také veľké. Opakovanie nezaberie veľa času, trvá oveľa 
kratšie, ako keby ste sa to učili od znova. Pripomenúť si je oveľa ľahšie, než sa niečo naučiť. 
 

Ako urobiť zápočet alebo test 

 Podľa študijného poriadku sa predmet končí skúškou alebo zápočtom. V študentskej reči 
sa však pod zápočtom rozumie priebežný semestrálny test. Tak či onak, učte sa na zápočty viac 
strategicky bez veľkého úsilia a bez toho, aby ste sa museli učiť v noci.  

 Rady: 
• Chodievajte na prednášky a cvičenia. Keď nechodíte na prednášky, máte väčšinou 

problém aj na cvičeniach, nedokážete tému dobre pochopiť. Ešte v ten deň si učivo 
zopakujte. 

• Raz za týždeň si pripomeňte všetko, čo ste sa počas týždňa naučili. Nezaberie to veľa času. 
Ide o to, aby ste si v hlave osviežili informácie z celého týždňa. Stačí, keď si to len preletíte 
a zastavíte sa pri častiach, o ktorých viete, že vám robili problém. 

• Plánujte si svoj denný program. 
• Sústredenie je pri učení sa najväčší problém, pričom úroveň sústredenia je priamo spojená 

s rýchlosťou učenia sa. 
• Dávajte na prednáškach a cvičeniach pozor, najmä keď učiteľ povie: Toto je dôležité, toto 

môže byť na teste, tomuto venujte pozornosť a iné. Takéto informácie si viditeľne 
označte.  

• Je užitočné vedieť, akým spôsobom bude pripravený test. Pri otvorených otázkach sa učte 
len hlavné veci, nikto sa nebude pýtať na podrobnosti. Pri zatvorených otázkach musíte 
mať všeobecný prehľad a nemusíte sa veľmi učiť naspamäť. 

• Testy sú najčastejšou formou skúšania študentov, či už ide o priebežné semestrálne alebo 
skúškové testy. Všetky testy, najmä semestrálne, posilňujú učenie sa na skúšku, študent 
sa na obdobné otázky z cvičných testov rozpomenie pri písaní skúškového testu.  

 Zopár dní pred skúškou/testom 

 Mnohí z vás robíte tú chybu, že celý semester nechodíte na prednášky, nepripravujete sa 
na cvičenia a pred testom všetko doháňate na poslednú chvíľu. Tento prístup je nesmierne 
stresujúci a vyčerpávajúci. Veľa študentov potom nestíha a učí sa cez noc. K tomu by ste sa 
však nemali nikdy uchýliť! Aj keď nestíhate, neučte sa cez noc. Radšej choďte spať skôr a učte 
sa ráno. Spánok je nesmierne dôležitý pre ukladanie informácií do dlhodobej pamäti. Ak ho 
vynecháte, vaše celodenné učenie sa vyjde nazmar, pretože mozog prenesie len málo 
informácií z krátkodobej do dlhodobej pamäti. Aspoň noc pred testom sa poriadne vyspite. 
Učenie sa pred skúškou/testom záleží od toho, ako poctivo ste sa učili priebežne. 

 Ako písať test 

 Keď dostanete test do ruky, najprv očami prebehnite otázky, mozog ich okamžite začne 
na pozadí riešiť. Riešte ťažké otázky ako prvé, čítajte pozorne a dvakrát. Ak neviete odpovedať, 
pokračujte ďalej a neskôr sa k nim vrátite. Potom zodpovedajte ľahké. Ak máte na konci testu 
ešte čas, zamyslite sa nad niečím úplne iným. Až potom pristúpte k záverečnej kontrole testu. 
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Často sa objaví riešenie na niektorú otázku. Zapracuje perkolácia. Mozog začne niečo rýchlo 
riešiť, činnosť sa preruší, ale procesy v podvedomí sú už odštartované. A znenazdajky sa 
riešenie objaví. 

 Okno 

 Študentom sa bežne stáva, že im niečo počas skúšky/testu vypadne, dostanú tzv. okno. 
Vtedy sa zhlboka nadýchnite, nedýchajte čo najdlhšie a potom pomaly vydýchnete. Tým sa 
zamedzí tok kyslíka do mozgu a následne sa reštartuje. Pozor, nemusí to fungovať zakaždým. 
Keď viete, že ste sa to učili, ale nemôžete si na to spomenúť, skúste zavrieť oči, upokojiť sa 
a spomenúť si na presné miesto, kde ste sa s danou informáciou stretli. Pravdepodobne sa 
vám vybaví. Mozog si spája informácie s miestami, práve preto táto metóda funguje.  

 Ak si nemôžete spomenúť, aktivujte zdroje v podvedomí otázkami:  
Keby som teraz bol tam, kde som sa to učil: 

• Čo by som videl? 
• Čo by som počul?  
• Čo by som prežíval? 

  Je dôležité tomu dať priestor, čas, naladiť sa a naozaj sa začať ponárať do mysle. Takéto 
rozpomínanie a vybavovanie si spomienok patrí medzi jednu z najdôležitejších stratégií pre 
aktiváciu mosta medzi podvedomím a vedomím. 

 Ak ste pravák (u ľavákov je to naopak) a pri spomínaní na to,  
• čo ste videli, sa pozeráte naľavo hore, 
• čo ste počuli, sa pozeráte naľavo rovno k uchu, 
• ako ste sa cítili, sa pozeráte naľavo dole, 

zvýšite pravdepodobnosť, že si spomeniete. Podmienkou je, že vedomosti sú v pamäti 
dostatočne uložené. 
   

Skúškové obdobie 

 Skúškové obdobie preverí vaše organizačné schopnosti, ako si skúšky rozplánovať, 
schopnosti učiť sa, pamätať si, ako sa vysporiadať so stresom a iné. Ak sa chcete na skúšku 
pripraviť efektívne, učte sa postupne, začnite už 2 mesiace pred skúškou. Kľúčom 
k pochopeniu učiva je čas. Mozog musí mať dostatok času na prepojenie, pochopenie 
a uloženie nových informácií a na ich zopakovanie. Postupným učením sa vyhnete stresom, 
časovej tiesni a aj ušetríte čas. Odmenou budú dlhotrvajúce vedomosti. Isteže, dá sa učiť 
aj nárazovo, napríklad dva dni pred skúškou, ale takéto narýchlo nadobudnuté vedomosti 
rýchlo zabudnete. 

 Dôležitá je taktika, ako si skúšky rozvrhnete. Rozhodujte sa včas, aby ste si mohli zvoliť 
termíny skúšok podľa vašich predstáv, vašej povahy a schopností. Väčšina študentov chce mať 
skúšky urobené čím skôr. Voľte si jednu alebo maximálne dve skúšky na jeden týždeň. 
Nenechávajte si najťažšie predmety nakoniec, aby ste stihli vyčerpať aj prípadné opravné 
termíny. Najlepšie je sa zapísať na ťažkú skúšku ako na jednu z prvých, budete mať na ňu viac 
pokusov. Ak ju neurobíte, aspoň zistíte, čo sa od vás očakáva. Pri druhom pokuse už nepôjdete 
do neznáma a budete presnejšie vedieť, čo a ako. 
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 Ak máte skúšky až za niekoľko týždňov alebo aj mesiacov, máte príležitosť učiť sa 
postupne. Môže to trvať aj niekoľko dní, kým mozog zložité učivo pochopí. Kľúčom k trvalým 
vedomostiam je pravidelné učenie sa každý deň hneď po prednáške/cvičení a samozrejme 
opakovanie. Step by step a dosiahnete svoj cieľ. Učeniu sa stačí venovať 20 minút hneď po 
škole. Zopakujte si hlavné myšlienky, preskúšajte sa. Ak niečomu nerozumiete, máte čas si to 
ozrejmiť, pohľadať na internete alebo sa spýtať spolužiakov či učiteľa. Ak sa učíte počas roka 
priebežne, tak sa nemusíte na skúšku tak usilovne učiť. Týždeň pred skúškou sa venujte 
opakovaniu, učivo stačí len prelistovať, takže sa vlastne tesne pred skúškou ani neučíte. Skúšku 
tak zvládnete bez zbytočného stresu.  

 Zvlášť počas letného skúškového obdobia študenti bojujú s prokrastináciou. Zaručený 
návod ako nad ňou zvíťaziť neexistuje. Preto nerozmýšľajte nad tým, či sa vám chce alebo nie, 
hor sa do učenia. 
 

 Plánovanie učenia sa  

 Počas skúškového obdobia sa učenie v mnohom odlišuje od učenia sa počas semestra. 
Po prvé ste doma, prípadne v študovni, po celý čas sa pripravujete na skúšku z jedného 
predmetu. Pri každej príprave na skúšku si vypracujte podrobný plán. Na jednotlivé dni si 
rozdeľte skúškové otázky, ktoré ste schopní naučiť sa. Stále rátajte s rezervou, nielen na 
opakovanie celého učiva posledných pár dní pred skúškou, ale aj na ťažko naučiteľné otázky, 
ktoré budú vyžadovať viac času na prípravu. Ak si stanovíte čas na každú úlohu, váš mozog sa 
bude snažiť dodržať stanovený limit. Bude pod časovým tlakom, čo v konečnom dôsledku 
prinesie želaný výsledok (str. 79). 

 Začnite hneď ráno. Pevná vôľa je ráno najpevnejšia, v priebehu dňa sa vyčerpá. Využite to 
a naplánujte si učenie sa na ranné hodiny. Študenti často študujú večer a v noci, čo nie je veľmi 
rozumné, lebo vtedy už nemáte veľa mentálnej energie. Počas skúškového sa učte čo možno 
najviac dopoludnia, ráno máte najväčšiu silu robiť veci, do ktorých sa vám nechce. Jasne, 
môžete namietať, že ste skôr nočné sovy a radšej sa učíte večer. To môže byť fakt, ale druhý 
fakt je, že ráno sa skôr k učeniu prinútite. 

 Počas skúškového obdobia musí platiť prísny režim, ktorý dodržujte každý deň. Vstávajte 
ráno napríklad o 7:00, po raňajkách a osobnej hygiene sadáte za písací stôl a pristupujete 
k učeniu sa. Najprv si pozrite vami rozpracovaný denný plán, aby ste vedeli, čo vás v tento deň 
čaká. Rozkúskujte si učenie sa na napríklad 45 minútové intervaly, po ktorých nasledujú krátke 
prestávky. Okolo 10:00, v čase krátkej prestávky si uvarte kávu, či pripravte ovocie. Váš mozog 
pracuje na plné obrátky, spotrebúva množstvo energie a preto neustále vyžaduje prísun 
energie. Po dvoch hodinách opätovného učenia sa si dajte pauzu na obed a doprajte si 
aj krátky on-line režim (mobil, počítač). Čas trávený v on-line režime si kontrolujte 
a nenechajte sa veľmi uniesť z reality. Opäť pokračujte v učení do 16:00 hodiny v pomodoro 
intervaloch, potom si spríjemnite čas kávou a malou sladkosťou, budete mať pocit radosti, 
koľko ste za deň zvládli.  

 V podvečer si doprajte krátku prechádzku, či beh. Počas tohto relaxu mozog oddychuje. 
Nezaťažujte ho žiadnymi informáciami, dovoľte vedomostiam, aby sa ukladali, nezapínajte sa 
do on-line režimu. Ak je to nevyhnutné a tlačí vás čas, posilnite sa večerou a okolo 
20:00 hodine sa vráťte k učivu. Tento čas vás možno prekvapí zvýšenou koncentráciou 
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pozornosti, nakoľko utícha každodenný ruch. Môžete ho využiť nielen na štúdium novej 
problematiky, ale aj na zopakovanie si prebratého učiva. Každý deň sa snažte ukončiť okolo 
22:00. Avšak ešte predtým venujte 10 – 15 minút zopakovaniu si najproblematickejšej časti 
učiva. Urobte si rekapituláciu dňa, zaškrtnite si alebo zakrúžkujte naštudované otázky, 
zvýraznite si ich farebne. Prinesie vám to dobrý pocit, s ktorým sa vám bude ľahšie zaspávať. 
Takýto režim vyžaduje veľkú sebadisciplínu a je nutné tento študijný stereotyp dodržiavať 
počas celého skúškového obdobia.  

 Po absolvovaní skúšky sa odmeňte, choďte si v ten deň posedieť do kaviarne, stretnite sa 
s priateľmi, prípadne si poupratujete v izbe. Pre niekoho je najväčšou odmenou upratanie izby, 
zatvorenie a odloženie učebníc a kníh z daného predmetu. Zatvorenie knihy znamená pre 
študenta veľké víťazstvo, že to všetko zvládol a má to za sebou.  

 Niekedy sa stáva, že nestihnete úspešne absolvovať skúšku počas riadneho skúškového 
obdobia a musíte tráviť celé leto prípravou na skúšku. Nezúfajte, ale naprogramujte si opäť 
prísny režim. Plánujte. Rozvrhnite si požadované skúškové otázky na jednotlivé dni. Rátajte 
s malým sklzom a časom na zopakovanie. Keďže k letu prirodzene patrí aj oddych, musíte ho 
zakomponovať do vášho plánu. Využívajte čas na učenie sa od 8:00 hodiny ráno do 15:00. 
Dodržujte obdobný režim ako počas riadneho skúškového obdobia, ale ukončite učenie sa 
okolo 15:00. Potom trávte čas s priateľmi, v prírode, či kúpalisku a venujte sa športu. Užívajte 
si leto aspoň takouto formou, pretože potrebujete relax na zvládnutie ďalšieho štúdia. Vždy 
sa vráťte domov pred jedenástou, aby ste pred polnocou boli v posteli. Kvalitný spánok je 
predpokladom lepšieho sústredenia a efektívneho učenia sa. Ak sa vaša voľnočasová aktivita 
pretiahne po polnoci a pôjdete spať okolo druhej hodiny ráno, stratíte jeden deň svojho 
študijného plánu. Zabávať sa budete mať dosť času po úspešnom absolvovaní skúšky. Preto 
nezabúdajte na váš plán, úspešné prekonávanie prekážok (skúšok) vás privedie do cieľa – byť 
lekárom/lekárkou. 
 

Ako sa pripraviť na skúšku alebo test 

 Dôležitým predpokladom pre úspešné absolvovanie skúšky/testu je dôkladná príprava. 
Dôkladná príprava je základ, ani najlepší stratég nevykúzli dobrý výsledok bez potrebných 
vedomostí. Sú však aj ďalšie faktory, ktoré môžu ovplyvniť výsledok, tu je zopár užitočných 
rád: 

• Zistite si všetky dostupné informácie o skúške, skúšajúcom, prípadne o teste. Je dobré 
vedieť ako skúška prebieha, aké má časti (písomná, praktická, ústna, počet otázok), 
čo tvorí hodnotenie skúšky. Rovnako zistite, aký typ testu vás čaká a ako sa test hodnotí. 

• Nenechajte sa ovládnuť negatívnymi myšlienkami ako „Ja tú skúšku alebo test neurobím, 
určite ma vyhodia“. Použite afirmácie (str. 94). Verte si. Myslite pozitívne: „Pripravoval 
som sa a zvládnem to!“ Deň pred skúškou sa pokúste pozitívne naladiť.  

• Nenechajte sa vyviesť z miery negatívne naladenými a vystrašenými spolužiakmi, ktorí 
okolo seba rozsievajú paniku.  

• Uvedomte si, že skúška alebo test nie sú to najdôležitejšie v živote. Neúspech pri skúške 
neznamená, že váš cieľ nesplníte. Iba cesta k nemu je trocha kľukatejšia. 

• Nemajte prehnané očakávania, nepreceňujte sa, ale tiež sa nepodceňujte. Pozerajte sa 
na seba kriticky. 
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• Keď sa učíte, odpojte sa od sveta. Učeniu sa na skúšku alebo test venujte všetku svoju 
pozornosť. Nech vás vtedy nič iné nezaujíma. Odpojte sa od sociálnych sietí, nebuďte 
s nikým v kontakte. Nepozerajte na telefón. Všetko to odvádza vašu pozornosť.  

• Nenakladajte si príliš veľa, nedávajte si prehnané ciele. Mozog sa zľakne a ešte viac vás 
núti prokrastinovať. Dávajte si malé ciele, ktoré vám budú pripadať splniteľné. Nehovorte 
si, že sa musíte naučiť celú učebnicu, ale povedzte si, že si preštudujete 10 stránok. 
Nestrašte sa obrovskými povinnosťami. 

• Nikdy sa neučte dlho v jednom bloku. Mozog nie je stavaný na dlhodobé udržanie 
pozornosti. Isteže sa dá učiť aj 4 hodiny v ťahu, ale nebude to efektívne a nenaučíte sa 
toho toľko ako pri rovnakom učení sa s prestávkami. Efektívne je učiť sa maximálne 
40 – 50 minút, potom si dať krátku prestávku a znovu pokračovať. Po 45 minútach je 
mozog unavený a začína byť nesústredený. Zvlášť náročné či zložité veci sa učte iba 25 
minút a dajte si pauzu.  

• Prestávky sú pre učenie sa nesmierne dôležité. Počas nich mozog ukladá informácie 
do pamäti a vytvára súvislosti pre lepšie pochopenie a zapamätanie. Počas prestávky si 
mozog oddýchne, získa novú energiu pre učenie sa a má tak príležitosť doplniť kognitívne 
zdroje.  

• Stáva sa, že vám v priebehu učenia sa napadne niečo viac, či menej dôležité. Aj keď 
dokážete držať v mysli okolo 7 informácií, ale ich ustavičné pripomínanie si vás zbytočne 
oberá o schopnosť rozmýšľať. Nemôžete pracovať naplno, keď ustavične myslíte na to, 
na čo nesmiete zabudnúť. Preto musíte pamäť odbremeniť, zapisujte si okamžite tzv. 
rušivé myšlienky, všetko, na čo by ste museli neustále myslieť – termíny, myšlienky 
a nápady. Keď príde čas, tak sa na to pozriete.  

• Zvlášť počas skúškového obdobia športujte. Šport má pozitívny vplyv na učenie sa, 
načerpáte energiu, pomôže vám lepšie sa koncentrovať a zbaviť sa stresu. 

• Pite vodu, mozog potrebuje byť stále osviežený. Stravujte sa zdravo, z nezdravého 
ťažkého jedla sa budete cítiť byť ospalí. 

• Pri teste konajte strategicky a efektívne. Rozvrhnite si čas. 
 

 
 
 

Obr. 22  Ako si rozložiť čas pred skúškou (upr. podľa www.studyhealthy.org/) 

 
Neučte sa v noci. Nielenže si kazíte oči, ale sa ani veľa nenaučíte. Doprajte si pred skúškou 

dostatok spánku, aby ste boli ráno odpočinutí. Nedostatok spánku negatívne ovplyvní 
výkonnosť a schopnosť zvládnuť stres. Spite 8 hodín denne, aj keď sa musíte veľa učiť. Spánok 
je nesmierne dôležitý. Ak sa učíte na skúšku cez noc, za týždeň si už z toho veľa pamätať 
nebudete. Môžete si dovoliť, ak ten predmet skutočne nikdy na nič potrebovať nebudete. 
Spánok pred skúškou ovplyvňuje správne fungovanie mozgu počas skúšky. Počas skúškového 

http://www.studyhealthy.org/
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obdobia robte aj niečo iné, nemôžete sa predsa učiť celý deň. Niektorí študenti sa do prípravy 
na skúšky tak ponoria, že okrem učenia sa nerobia nič iné. Nedovoľte, aby sa vám to stalo. Ani 
pre mozog nie je dobré, ak sa neustále iba učí, potrebuje rozptýlenie, aby mohol informácie 
lepšie pochopiť a uložiť. Nevyhýbajte sa kamarátom, pokojne si zahrajte aj nejakú počítačovú 
hru, športujte. 8 hodín spite, maximálne 5 hodín sa učte (potom už mozog aj tak nepracuje tak 
dobre). 

Dôvodom strachu zo skúšok je vaša neistota, čo sa budú pýtať, či si budete vedieť 
spomenúť a podobné obavy. Najlepším riešením je mať prehľad o požiadavkách na skúšku, 
väčšiu sebadôveru a byť dobre naučení. Stres sa dá prirovnať k akejsi hmle vo vašej hlave, má 
vplyv na vaše výkony. Ak ste pod tlakom, ťažko si vybavujete potrebné informácie. Doma 
všetko viete, ale stres vám nedovolí si na skúške spomenúť. Nebojujte s ním, nepotláčajte ho. 
V duchu alebo nahlas si povedzte: „Cítim, že som v strese“. Akonáhle si to priznáte, stres často 
poľaví. Alebo si na papier napíšte, z čoho máte obavy. Klasickým spôsobom, ako znížiť stres, 
sú hlboké nádychy. Jednoducho vnímajte, ako sa nadychujete a nafukuje sa vám brucho a ako 
vzduch vypúšťate. So stresom vám z dlhodobého hľadiska pomôžu aj techniky mindfulness. 
Mindfulness v preklade znamená všímavosť. Táto technika meditácie sa sústreďuje na 
všímanie si danej chvíle. To znamená, že by ste sa mali pokúsiť udržať vedomie prítomné v 
aktuálnom okamihu a zosúladiť sa s myšlienkami, citmi, telesnými pocitmi a prostredím okolo 
seba. Princípom mindfulness je sústrediť sa naplno len na to, čo prebieha teraz, v tomto 
momente a nie na to, čo už bolo alebo ešte len príde. 

 

Učte sa produktívne. Produktivita je pracovať najlepším možným spôsobom na priblíženie 
sa k cieľu. Takže nielen sa učiť, ale učiť sa efektívne. Stanovte si 1 – 2 priority, ktorým sa budete 
venovať naplno, neskáčte z činnosti na činnosť. Dôležité je, nielen čo robíte, ale ako to robíte. 
Nepleťte si pocit zaneprázdnenosti s produktivitou. 

• Počas ústnej skúšky hovorte najskôr podstatu a k veci, detaily si nechajte na koniec. 
Neodbiehajte od témy. Hovorte primeraným tempom (ani rýchlo ani pomaly), dostatočne 
nahlas a zrozumiteľne. Neskáčte skúšajúcemu do reči.  

• Počas skúšky sa sústreďte aj na neverbálnu komunikáciu. Sledujte reakcie skúšajúceho 
počas vašej odpovede. Výraz tváre a mimika skúšajúceho vám často napovie či hovoríte 
správne alebo sa uberáte nesprávnym smerom. 

• A keď už máte skúšku alebo test úspešne za sebou, odmeňte sa. Potešte sa z úspechu 
s priateľmi alebo blízkymi, urobte si radosť. V prípade, že to nevyšlo, nevešajte hlavu 
a poučte sa z chýb, ktoré ste pri nevydarenom teste alebo skúške urobili. 
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12. PAMÄŤOVÉ A INÉ TECHNIKY UČENIA SA 
 

 Väčšina techník efektívneho učenia sa už bola v tejto učebnici spomenutá – zvýrazňovanie 
a podčiarkovanie, písanie poznámok, opakovanie, aktívne čítanie, cvičné testy, kladenie 
otázok, metakognícia a iné. Techniky ukazujú spôsob, akým sa môžete efektívnejšie učiť, ale 
to neznamená, že musíte uvedené postupy prísne dodržiavať. Techniky môžete kombinovať 
tak, aby vyhovovali vám. Každej technike je potrebné venovať nejaký čas, aby ste pochopili, 
v čom vlastne spočíva. Veľa študentov používa pri učení sa rôzne techniky bez toho, aby o tom 
vedeli a vôbec im nenapadne, že je to nejaká technika učenia sa. S inými technikami môžete 
experimentovať a využiť ich príležitostne. Základom pamäťových techník je experimentovanie 
s informáciami. Keď s informáciou experimentujete, venujete jej pozornosť, spájate to, čo už 
viete s niečím novým. Hľadáte súvislosti, spojitosti, asociácie. Občas sa stane, že neviete nájsť 
žiadny zmysel toho, čo sa potrebujete naučiť. Vďaka pamäťovým technikám si nudnú 
informáciu niečím ozvláštnite, urobíte ju zaujímavou, potom si ju ľahšie a rýchlejšie osvojíte. 

 Prečo pamäťové kroky fungujú? Vďaka farbám, myšlienkovým mapám a hárku sa z učiva 
vytvorí obrovská štruktúra, v ktorej sú informácie vzájomne prepojené. Keď si spomeniete na 
jednu, zároveň sa vám vyjavia aj iné súvisiace informácie, nadpisy, texty aj celé kapitoly. 
 

Pamäťové techniky 

 Často sú nazývané aj mnemotechniky alebo mnemotechnické pomôcky. Sú to grafické 
konštrukcie premieňajúce abstraktné pojmy (slová, čísla), ktoré si človek ťažko dokáže 
zapamätať, na predstavy pomocou voľných asociácií (spojení). Abstraktná informácia 
neumožňuje vytvárať v pamäti väzby, preto je potrebné zapojiť pridružené predstavy a zmysly, 
ktoré podporujú ich spracovanie, keďže mozog myslí zmyslami, nie znakmi.  

 Samotné mnemotechniky môžu pomôcť pri učení sa jednoduchých slovíčok 
či terminológie alebo sú súčasťou väčších pamäťových systémov. Odborníci tvrdia, že 
schopnosť učiť sa a zapamätať si nie je otázkou prirodzených vlôh, ale naučených techník. 
Zapojte asociácie, predstavte si niečo, čo máte radi, niečo neobvyklé, kontrastné, humorné 
alebo aj erotické. Namiesto učenia sa zhlukov písmen pri neznámych slovíčkach si vytvorte 
informáciu uchopiteľnú viacerými zmyslami. Informácie, ktoré potrebujete vedieť, si živo 
predstavujte, zapojte všetky zmysly, vytvárajte si bláznivé a zaujímavé príbehy, 
čo najzvláštnejšie asociácie, zábavné, farebné. Mnemotechniky nie sú limitované kapacitou 
krátkodobej pamäti. 

Pamäťové techniky nie sú podstatou efektívneho učenia sa, sú to len pomôcky 
na zapamätanie si, majú krátkodobé účinky. Keď už máte danú informáciu dobre uloženú, 
pomôcku nepotrebujete. Mnemotechniky nevedú k hĺbkovému pochopeniu dôležitých 
súvislostí. Používanie mnemotechník nezlepší vašu schopnosť si niečo zapamätať a myslieť 
logicky, ale vám môžu pomôcť pri učení sa. Všetky mnemotechniky fungujú na princípe 
asociácií a predstáv, spájania známeho s neznámym. Asociácie sú úzko spojené 
s predstavivosťou. Obrázky si mozog pamätá lepšie ako abstraktné znaky, slová. Tým, že si 
informácie predstavíte a prežijete s nimi nejaký príbeh, uložia sa do pamäti lepšie a rýchlejšie, 
ako keby ste len čítali text.   
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Pri tvorbe mnemotechník si pomôžte otázkami: 
• Čo to pripomína? 
• Dá sa to spojiť s niečím známym? 
• Súvisí to s niečím? 
• Na čo to nadväzuje? 

 

 Pri používaní pamäťových techník sú dôležité: 
• Kreativita: Ak ste kreatívni, dokážete vytvárať asociácie na to, čo sa chcete naučiť, ľahšie 

nájdete vlastné spôsoby učenia sa, učíte sa efektívnejšie a jednoduchšie. 
• Predstavivosť: Ak svoju predstavivosť rozvíjate, viete si nové informácie do pamäti 

ukladať omnoho rýchlejšie a vytvárať pevné spojenia, ktoré dlho pretrvajú. Predstavivosť 
súvisí s kreativitou. 

• Zmysel pre humor: Za bežný deň sa zasmejete len zopárkrát. Pritom to, čo vás rozosmeje, 
utkvie v pamäti omnoho dlhšie, ako nudné veci. Čo je vtipné, sa odlíši od bežných vecí 
a dá sa ľahko zapamätať. 

• Trénovanie pamäti (str. 69). 

Medzi mnemotechniky patria: 
 A/ akronymy, 
 B/ prepojovací systém, 
 C/ myšlienkové mapy, 
 D/ pamäťové paláce, 
 E/ kartičky. 

 A/ Akronymy  
 Akronymy sú skratky typu UPJŠ (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika) a podobne. Dajú sa 
využiť pri učení sa, také akronymy si dokáže vytvoriť každý. Len prvé písmenko vášmu mozgu 
napovie, čo sa skrýva pod celým slovom. Skratka funguje ako akýsi pamäťový háčik, ktorý 
aktivuje ďalšie spomienky. V anatómii napríklad VCS (lat. vena cava superior – horná dutá žila), 
ATM (lat. articulatio temporomandibularis – spánkovosánkový kĺb) a podobne. 

 B/ Prepojovací systém 
 Základom je urobiť si medzi jednotlivými položkami pomyselnú reťaz, ktorá pospája slová 
poradí, akom si ich máte zapamätať. Nemusíte si to kresliť, stačí si to len predstaviť. Každé 
slovo spojte s predchádzajúcim a nasledovným slovom živou, vtipnou predstavou. Avšak 
pozor, keď sa pomýlite, ďalej sa neposuniete.  

 C/ Myšlienkové mapy  
 Túto metódu zobrazovania myslenia používali aj Da Vinci, Einstein, Picasso, Edison 
a mnoho ďalších. Pomocou myšlienkových máp z učiva vytvárate asociácie, zapájate mozog 
ako celok, vnímate slová aj grafiku, uplatňujete predstavivosť, používate iný spôsob 
zapisovania si myšlienok. Učíte sa s nimi účinnejšie, vidíte znázornený celý problém, veci 
nadradené a podradené. Výborne sa pamätajú, pretože ide o motorické učenie sa. 
Myšlienkové mapy nie sú o vetách, ale o slovách, pojmoch, symboloch. Súvislosti sa vyjadrujú 
graficky, zložité učivo sa stáva prehľadným a prestane pôsobiť odstrašujúco. Z jedného učiva 
vytvorte viac myšlienkových máp, nenatlačte veľa informácií do jednej. Radšej vyrobte viac 
jednoduchších máp, ktoré budú prehľadné a dobre sa vám z nich bude učiť. Každé opakovanie 
učiva je výhodné začať mapami, postupujete logicky – od základných po detailné informácie. 

http://www.ako-sa-naucit-skor.com/kreativita
http://www.ako-sa-naucit-skor.com/myslienkove-mapy
http://www.ako-sa-naucit-skor.com/pamatove-palace
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      Ručne vyrobené mapy 
 Potrebujete papiere, pero a fixky (farbičky). V myšlienkovej mape sa informácie ukladajú 
okolo hlavnej témy, ktorá je umiestnená v strede. Od nej smerujú najprv hrubé vetvy, na nich 
sa napájajú vždy tenšie a tenšie. Podradené informácie sú zobrazené ako tenšie vetvy. Všetko 
je spojené do uzlovej štruktúry. K vetvám môžete stále dopisovať ďalšie informácie, čo pri 
bežných poznámkach nie je vždy možné. Zakomponujte aj obrázky. Po vytvorení si mapu 
prekreslite ešte raz vzhľadom na efektivitu využitia priestoru na papieri. O hodinu mapu 
zakryte a nakreslite spamäti ešte raz. To, čo ste nevedeli, si dokreslite inou farbou. Mapu dajte 
na viditeľné miesto a ujasnenie si komplikovaných vecí máte stále na očiach. 

  Mapy vytvorené počítačom 
Grafické diagramy sa ovládajú jednoducho, informácie vpisujete do okienok zoradených 

podľa hierarchie. Takéto mapy sú prehľadné, dajú sa stiahnuť a uložiť. Mapu vytvorte, vytlačte, 
vyfarbite. Naučte sa obsah okienok tak, aby ste ich vedeli napísať spamäti. Potom mapu 
prekreslite na nový čistý papier: dvakrát pomocou predlohy, tretíkrát spamäti. Nijako si 
nepomáhajte. Až keď mapu budete vedieť nakresliť spamäti bez chyby, môžete sa ísť učiť 
ďalšiu. Prekreslené mapy vyhoďte (slúžia len na motorické učenie sa, už ich nebudete 
potrebovať), vytlačené si odložte kvôli opakovaniu. 

 D/ Pamäťové paláce 
 Táto technika bola používaná už v antickom Grécku. Po jeho úpadku aj ona upadla 
do zabudnutia. Znovu sa začala používať len nedávno, môžete ju nájsť pod názvami: metóda 
loci, pamäťové cesty alebo myšlienkové paláce. Umožňuje uložiť stovky (aj tisícky) údajov 
do dlhodobej pamäti. Informácie si v myšlienkach vkladáte do záchytných bodov po ceste, 
ktorú dobre poznáte. Keď si cestu prejdete znova, informácie tam nájdete. Vytvorte si aspoň 
10 záchytných bodov. Výhodou tejto pamäťovej techniky je maximálna efektivita a možnosť 
zapamätať si veľa údajov v krátkom čase. Nevýhodou je, že si ju musíte natrénovať, kým začne 
byť naozaj efektívna. Ak vaše paláce sem-tam zopakujete, budete si ich pamätať dlho. 
Pamäťové paláce sú vecou kreativity a fantázie. Veľa študentov ich vyskúša, ale pri tvorbe 
palácov nevydržia. Chce to tréning a vytrvalosť. Nevzdávajte sa, trénujte predstavivosť. Možno 
sa vám palác podarí už/až na piatykrát.  

 E/ Kartičky 
 Táto technika precvičuje ukladanie informácií do dlhodobej pamäti, nejde do hĺbky, preto 
si najprv prečítajte poznámky a pochopte význam učiva. Nie všetko sa môžete učiť kartičkami, 
učivo, ktoré na seba nadväzuje sa takto učiť nedá. Kartičkami sa dobre učia slovíčka alebo 
chemické vzorce. Na prednú stranu kartičky si napíšete otázku, na zadnú stranu odpoveď. 
Môžete použiť aj obrázky, nakreslite si ich na kartičky, pomôžu vám skôr si spomenúť. 
Nemusíte kresliť presný význam slova, stačí, keď to bude fungovať ako asociácia. Nebojte sa 
toho, že vaše obrázky nebudú pekné, nikomu ich ukazovať nemusíte. Učte sa s kartičkami 
nahlas, lepšie sa donútite vyvolať informáciu z pamäti. Opakujte si kartičky, ktoré neviete 
a nestrácajte zbytočne čas s kartičkami, ktoré ovládate. Učte sa obojstranne. Náhodným 
opakovaním kartičiek by ste sa neučili ani efektívne ani rýchlo. Používajte systém kartičky 
v krabičkách (alebo na kôpkach, kartičky po učení sa spojte gumičkou a kôpky označte). 

1. skupina: kartičky, ktoré sa ešte len začínate učiť a musíte ich opakovať každý deň, 
2. skupina: kartičky, ktoré opakujete každý druhý deň, 
3. skupina: kartičky, ktoré opakujete každý týždeň, 

http://www.ako-sa-naucit-skor.com/pamatove-palace


 
 

115 

4. skupina: kartičky, ktoré opakujete každé dva týždne, 
5. skupina: kartičky, ktoré opakujete každý mesiac. 

 Napríklad sa idete učiť latinské výrazy: 
 1. deň: Do 1. kôpky si uložte všetky nové kartičky. Vezmite si kartičku a keď si ju dokážete 
vybaviť obojstranne, môžete ju posunúť do 2. kôpky. Ak si ju vybavíte zle, zostáva v 1. kôpke. 
 2. deň: Opakujte 1. kôpku ako v 1. deň, ak si kartičku vybavíte dobre, ide do 2. kôpky, 
ak nie, zostáva v 1. kôpke. Opakujte tiež kôpku číslo 2 (každý druhý deň). Ak si dokážete vybaviť 
aj druhú stranu kartičky, môžete ju posunúť do 3. skupiny. 
Keď si kartičku správne vybavíte, posunie sa o číslo ďalej, ak si ju vybavíte zle, ide do 1. kôpky. 
Mozog sa učí zabúdaním, ak neviete slovíčko z 5. kôpky, poputuje naspäť do 1. kôpky, jedine 
tak sa naozaj ukotví v pamäti. A ak si kartičku nedokážete vybaviť, ide do 1. kôpky, nezáleží 
na tom, v akej kôpke sa predtým nachádzala. Nepodvádzajte, buďte k sebe úprimní. 
K týždennému a mesačnému opakovaniu si vyberte dni, kedy máte najviac času. Nemusíte sa 
báť, že takýmto učením sa strávite veľa času. Štyridsať kartičiek, to sú tak maximálne štyri 
minúty. 

 Existuje aj aplikácia pre tvorbu kartičiek do počítača aj na mobily. Je zadarmo, má takmer 
neobmedzenú kapacitu a ovláda sa veľmi intuitívne. Keď kartičku v systéme opakujete, 
vypočíta vám, kedy je ideálny čas znovu ju zopakovať. Systém vás núti kartičky opakovať 
v presných intervaloch tak, aby ste si ich zapamätali. Aplikácia má aj motivačný efekt, vedie 
k pravidelnému učeniu sa. Ak by ste ju niekoľko dní nepoužívali, kartičky by sa hromadili 
a museli by ste opakovať veľa naraz. Takto sa učíte priebežne, nie na poslednú chvíľu, 
vedomosti posúvate do dlhodobej pamäti a nezabudnete ich hneď.  

 Kartičky si vyrábajte zo všetkého vhodného, zaberie vám to po škole 10 minút a počas 
ďalších 2 minút si všetko predošlé zopakujete. Skúškové obdobie už nebude také utrpenie, 
pretože hlavné koncepty budete mať pevne zakotvené v hlave. 
 

Rýchločítanie 

 Ak sa chcete naučiť rýchlo čítať, najprv si zistite svoju bežnú rýchlosť čítania buď 
na príslušnej internetovej stránke alebo si pri čítaní zmerajte čas a vypočítajte počet slov 
za minútu.  

Rýchlosť čítania: 
• 0 – 150 slov za minútu: pomalá rýchlosť čítania, 
• 150 – 250 slov za minútu: priemerná rýchlosť čítania, 
• 250 – 400 slov za minútu: nadpriemerná rýchlosť čítania, 
• 400 a viac slov za minútu: najpomalšie rýchločítanie, 
• 1000 – 1500 slov za minútu: priemerná rýchlosť rýchločítania.  

Bežné čítanie sa vyznačuje týmito znakmi: 
• učí sa na základnej škole, 
• oko číta 1 – 2 slová naraz, väčšinou po písmenách, 
• čítanie nahlas je obmedzené rýchlosťou rozprávania, 
• vyslovovanie slov v duchu pri čítaní (subvokalizácia),  
• regresie (návraty späť), 
• vysokoškoláci majú vyššiu rýchlosť čítania. 
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Rýchločítanie má tieto znaky: 
• človek sa musí rýchločítanie naučiť sám, 
• oko dokáže čítať viac slov naraz, 
• žiadne vyslovovanie slov v duchu pri čítaní,  
• slová sa rovno menia na ich skutočný význam, na obrázky a pocity, 
• môže ho robiť každý, zlepšenie je zrejmé už po krátkom tréningu, 
• porozumenie čítaného je okolo 50 – 90 %. 

Ako na to? 
• Začínajte čítať riadok až druhým alebo tretím slovom. Končite čítanie predposledným 

slovom v riadku. Ak je v riadku desať slov, ušetríte aj štvrtinu času. 
• Čítajte naraz niekoľko slov, rozšírite si tak zorné pole. 
• Zvyšujte rýchlosť pohybu očí. 
• Striedajte rýchlosti a skúšajte čítať ešte rýchlejšie. 
• Vynechajte detaily, sústreďte sa na dôležité časti. Slová, ktorým nerozumiete, vynechajte, 

ich význam si vydedukujete z textu. 
• Sústreďte sa. 
• Slová v duchu nevyslovujte, aby ste neboli obmedzovaní rýchlosťou reči. 

Na čítanie ľahko naučiteľného textu takéto rýchle čítanie stačí. Ale ak sa chcete učiť 
efektívne, musíte čítať pozorne a nad slovami rozmýšľať. Rýchločítanie používajte najmä 
na opakovanie alebo na rýchle prebehnutie učiva pred samotným učením sa. Ak zachytíte 
napríklad 80 % textu, ten zvyšok bez problémov vydedukujete.  

Regresia – návrat späť k tomu, čo už ste raz prečítali. Čítate článok a máte pocit, že ste 
niečo neprečítali úplne presne, tak sa k tomu vrátite. Zdržuje to, a pritom ani nie je potrebné 
sa vracať, snažte sa znížiť počet regresií. Nič sa nestane, ak vynecháte jedno či dve slová. Avšak 
pri zložitých textoch, ktoré sa čítajú ťažko, je niekedy nevyhnutné sa vrátiť a prečítať si to 
znova. Donúťte sa k tomu, aby ste sa veľa nevracali, až tak spoznáte rozdiel v rýchlosti 
aj v porozumení. 

Fixácia – zastavenie oka v texte, aby bolo schopné prečítať slovo. Kľúčom k rýchlosti 
čítania je čítať viac slov naraz. Zdvojnásobte rýchlosť čítania vďaka fixácii. Pri bežnom čítaní sa 
oči zastavujú pri každom slove, pri rýchločítaní jedno zastavenie zachytí viac slov, čo urýchľuje 
čítanie. Ak chcete čítať rýchlejšie, musíte na jednu fixáciu (zastavenie oka v texte) zafixovať 
čím viac slov. Najprv sa naučte fixovať 2 slová, naskôr 3, 4, 5 a potom skúšajte zafixovať naraz 
celý riadok.  

Keď deti čítajú, ukazujú si prstom, pomáha to pri orientácii v texte a udržaní sústredenia. 
Pri rýchločítaní musíte ukazovadlom chodiť po riadkoch rýchlejšie ako zvládnete čítať. 
Zo začiatku to bude ťažké, skoro ničomu v texte nebudete rozumieť, postupne si však mozog 
na danú rýchlosť zvykne. Stačí, keď budete každý deň 15 minút cvičiť. Tieto cvičenia nie sú 
vôbec jednoduché, bude to zopár dní trvať, než si zvyknete. 

Rýchločítaním sa dá ušetriť značné množstvo času. Potrebujete vhodné prostredie bez 
vyrušovania, aby ste sa mohli plne sústrediť sa na text. Koncu riadku ani medzerám medzi 
slovami nevenujte čas. Oči si postupom času zvyknú na rýchlejší presun z konca riadka 
na začiatok toho ďalšieho. Na učenie sa novej látky rýchločítanie nie je vhodné, oceníte ho 
najmä pri opakovaní. 
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Paretov princíp 

 V roku 1906 Talian Wilfredo Pareto prišiel na to, že 20 % správne vybraných činností 
prinesie 80 % výsledkov. V efektívnom učení sa to znamená, že za 20 % času sa môžete naučiť 
80 % správne zvolených informácií alebo, že za menšinu času získate väčšinu potrebných 
vedomostí. To je vskutku efektívne, len musíte vedieť, ktoré informácie to sú.  

 Ekonóm Pareto študoval rozloženie peňazí v spoločnosti. Všimol si, že 80 % bohatstva 
vlastní len 20 % ľudí. Zistil, že pomer 80/20 sa vzťahuje takmer ku každej oblasti života: 

•  učenie – za 20 % času sa môžete naučiť 80 % potrebných informácií, 
•  informácie – 80 % informácií je zbytočných, len 20 % využijete v praxi, 
•  úsilie a výsledky – 20 % úsilie prináša 80 % výsledkov, 
•  schopnosti – 20 % kvalitného tréningu prináša 80 % výsledkov, 
•  peniaze – ľudia utrácajú 80 % financií za 20 % rovnakých vecí, 
•  slovná zásoba – 80 % času využívate 20 % slovnej zásoby k bežnej komunikácii s ľuďmi, 
•  cudzie jazyky – k tomu, aby ste sa dohovorili cudzím jazykom, stačí len 20 % všetkých slov, 
•  myšlienky – 80 % času venujete 20 % myšlienok (stále myslíte na podobné veci). 

 Ľudia, ktorí sa naučili naplno využívať Paretov princíp, majú život jednoduchší, 
aj úspešnejší. Venujú svoj čas len tomu, čo prináša najviac výsledkov. Nemrhajte časom 
na 80 % činností, ktoré nám prinesú iba 20 % výsledkov. Otočte to. Venujte sa činnostiam, 
ktoré majú zmysel. Rozvíjajte vzťahy, ktoré vám prinášajú 80 % radosti a stoja vás len 20 % 
úsilia. Učte sa 20 % s efektívnymi technikami učenia sa, ktoré vám prinesú uspokojivé študijné 
výsledky. Každý rozumný študent by sa mal naučiť, ako skrátiť a zefektívniť dobu strávenú 
učením sa, vyberať si iba dôležité informácie a tie sa potom naučiť, nestrácať čas 
zbytočnosťami. Nevenujte 80 % času nepodstatným činnostiam (20 %), na dosiahnutie 
dobrého výsledku sa nemusíte naučiť všetko. 

 Ktoré informácie sú dôležité? 

 Pre úspešné štúdium sa stačí naučiť 20 % podstatných informácií. Je nesmierne dôležité 

vybrať to podstatné a starostlivo sa ich naučiť. Venujte pozornosť: 

•  informáciám, ktoré ste už predtým vedeli alebo ste o nich niečo tušili ešte predtým, ako 
boli vysvetlené na prednáške/cvičení, tie sa vám budú učiť jednoduchšie, 

•  informáciám, ktoré učiteľ často opakuje, nenápadne zdôrazňuje, naznačuje, že tomu máte 
venovať pozornosť; poznačte si to, je možné, že sa to objaví na teste/skúške, 

•  tomu, ako vyzerali predchádzajúce testy, či sú otázky otvorené alebo zatvorené, podľa 
toho prispôsobte spôsob učenia, 

•  tomu, čo je v učebnici zvýraznené, napísané iným písmom, farebne; takmer každá 
učebnica má nejaké zvýraznené časti, tabuľky, grafy, zhrnutie, niečo, čo sa nejakým 
spôsobom od bežného textu odlišuje, 

•   svojej intuícii; ak máte silný pocit, že sa niečo na písomke objaví, radšej sa to naučte (i keď 
pocity môžu veľmi často klamať). 

Toto však rozhodne nestačí. Letmo si preleťte všetko, ale najviac energie venujte 
dôležitým informáciám. Dôsledkom toho sa budete učiť kratšiu dobu, ale hlavne efektívnejšie. 
Proces vyberania si podstatných informácií je veľmi efektívny, donútite sa o látke premýšľať 
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a uľahčí vám to následné zapamätanie. Mnohým študentom 80 % informácií nestačí, chcú sa 
naučiť všetko. Posledných 20 % informácií je najťažších na naučenie. Aj tu platí Paretov princíp: 
naučiť sa 20 % zostávajúcich informácií trvá 80 % času. Napríklad 2 hodiny trvá naučiť sa 
kapitolu na 80 %. Aby ste sa ju naučili dopodrobna celú, musíte sa učiť ešte ďalších 8 hodín. 

 Opäť tu platí to, čo pri krivke riadeného opakovania, neberte Paretov princíp doslova! 
Na niektoré predmety sa pravidlo 80/20 nevzťahuje, budete sa musieť naučiť takmer všetko. 
Paretov princíp platí pre každý predmet inak. Venujte sa správnym technikám učenia sa, 
spoznajte techniky, ktoré naozaj fungujú a skráťte dobu strávenú učením sa. 
 

Feynmanova technika 

 Feynmanova technika alebo technika samovysvetľovania, vás naučí pochopiť to, čomu 
nerozumiete, lepšie si pamätať, formulovať zrozumiteľné vety ústne aj písomne. Môžete sa 
ňou učiť aj to, čomu rozumiete. Postupujte podľa návodu. 

• Určte si, čo chcete pochopiť. 
• Preštudujte to, hľadajte informácie z dostupných zdrojov, učte sa. 
• Napíšte si na papier nadpis a jednoducho vlastnými slovami opíšte študovaný problém. 

Ak sa zaseknete, pomôžte si knihou a opäť sa to snažte vysvetliť. Keď neviete, skúste iné 
zdroje, encyklopédiu, internet. Nakreslite problém, požívajte šípky. 

• Vysvetlite to ako dieťaťu, komplikované poučky zjednodušte tak, aby tomu rozumelo 
aj malé dieťa, je to dobrý spôsob, ako si niečo zapamätať. Hovorte si nahlas, jednoducho, 
pri tom sa zapájajú iné centrá v mozgu. Pri hovorení zistíte, čo ozaj neviete. 

• Opäť študujte, čo ste nevedeli, vysvetľujte nahlas. 
• Zjednodušujte, ak máte pocit, že stále nerozumiete, vysvetľujte to zas.  

Často sa stane, že porozumiete znenazdajky v priebehu dňa. To je preto, že sa informácie 
uležali (perkolácia).   

 

Sedávajte v prednom rade 

 Staré výskumy preukázali, že na skúškach mali najlepšie výsledky študenti, ktorí sedeli 
v predných radoch. Študenti boli náhodne rozsadení v posluchárni, sedeli stále na rovnakých 
miestach, hodnotila sa ich úspešnosť na skúške. 

Výsledok: 
• v predných radoch mali študenti 80 % úspešnosť na skúške, 
• v stredných radoch mali študenti 71,6 % úspešnosť na skúške, 
• v zadných radoch mali študenti 68,1 % úspešnosť u na skúške. 

 

 Študenti vpredu oveľa viac dávajú pozor. Všetko dobre vidia a dobre počujú, sústredia sa, 
môžu diskutovať s prednášajúcim. Doma sa nemusia tak usilovne učiť, veľa si pamätajú 
z prednášky. Študenti v predných radoch dosahujú lepšie výsledky. Táto technika efektívneho 
učenia sa nevyžaduje žiadnu mimoriadnu aktivitu.  
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13. ČO MÁ VEDIEŤ KAŽDÝ ŠTUDENT 
 

Táto kapitola vám prináša (nielen) zhrnutie praktických rád z celej učebnice: 

• Musíte vedieť čo chcete, mať cieľ, z ktorého vyplýva správna motivácia a rozumné 
plánovanie. Ak študenti nepoužívajú kvalitné učebné techniky, môže byť ich štúdium 
namáhavé s pocitmi strachu a stresu. Ale ak učivu rozumiete, nové vedomosti sa majú na 
čo naviazať. Porozumenie nie je to isté ako zapamätanie si, porozumenie predchádza 
zapamätaniu. Pri učení sa je nevyhnutné dobré sústredenie. 
 

Tajomstvom efektívneho učenia sa je správne načasovanie opakovania 
a priebežné učenie sa správnym spôsobom a s prestávkami. 

 

 

• Základom úspechu je pravidelná fyzická aktivita a kvalitný spánok. Mozog potrebuje dobré 
stravovanie, inak nemá energiu a nedokáže sa na učenie sa sústrediť. Mozog plný energie 
sa za 1 hodinu naučí toľko ako unavený mozog za 5 hodín. Ak sa intenzívne sústredíte, 
mozog pracuje na plné obrátky a zákonite spotrebováva viac energie, preto sa 
nezabúdajte pravidelne občerstvovať a neustále pite vodu. 

• Človek sa dokáže plne sústrediť 4 hodiny za deň aj s prestávkami, potom sa zníži kvalita 
učenia sa. Preto sa neučte príliš dlho, myslite na to, že mozog po 4 hodinách už nie je 
schopný prijímať informácie tak kvalitne. Myseľ nie je prispôsobená na dlhé sústredenie 
sa v kuse, učte sa asi v 40 minútových intervaloch. Potom si dajte prestávku. Počas 
prestávok nerobte nič intenzívneho ani zábavného, mohlo by vás to odviesť od učenia sa. 
Choďte sa prejsť, urobte si niečo na jedenie, dajte si kávu, čaj, natiahnite si svaly alebo 
prehoďte s niekým pár slov. 

• Mozog sa naozaj dokáže venovať len jednej činnosti naraz. Sústreďte sa vždy v jeden čas 
len na jednu činnosť, budete pracovať efektívnejšie. Ak sa budete snažiť robiť viac 
činností naraz, zaplatí za to vaša koncentrácia, oveľa rýchlejšie vyčerpáte mozog a znížite 
jeho výkon Multitasking je ilúzia. Dáva vám pocit, že stíhate veľa vecí robiť naraz. Ak sa 
pokúšate robiť niečo vtedy, keď ešte mozog pracuje na predchádzajúcej úlohe, zastaví 
sa. Mozgová kôra nevie okamžite odpútať pozornosť od jednej úlohy a zamerať sa na 
ďalšiu, vznikne krátka prestávka v spracúvaní. Každé preskočenie z činnosti na činnosť 
zanechá časť pozornosti pri predošlej činnosti, nazýva sa to zvyšková pozornosť (ang. 
attention residue). Ak zvyknete neustále preskakovať z úlohy na úlohu, môže to natrvalo 
oslabiť vašu schopnosť dobre sa sústrediť aj natrvalo. Mozog nie je schopný vykonávať 
ani dve podobné činnosti naraz, napríklad pri počúvaní a čítaní textu zároveň sa 
aktivované oblasti mozgu prekrývajú, čo spôsobuje problémy pri vnímaní. 
 

• Pozor na to, aby ste sa neprepracovali. Prestávky, odpočinok, spánok a fyzické cvičenie sú 
rovnako dôležité ako samotné učenie sa. Nesnažte sa na poslednú chvíľu doháňať svoje 
povinnosti. Najmä pred skúškou ste pod veľkým tlakom a každú minútu, ktorú nestrávite 
učením sa, považujete za premárnenú. Nie je to pravda. Efektívne je krátke pravidelné 
učenie sa s prestávkami, a nie dlhé nárazové. Prestávky učenie sa zrýchľujú. 
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• K optimálnym výkonom potrebujete odpočinok. Doprajte si počas dňa chvíľu pre seba, 
kedy iba relaxujete a nič vás neruší. V tom čase neprijímajte žiadne informácie, ak môžete, 
prejdite sa v prírode. Vytvorte si akúsi nudu, ktorú mozog tiež potrebuje. Rozhodne 
nerelaxujte spôsobom, že sedíte pri počítači, počúvate hudbu, píšete si s niekoľkými 
ľuďmi. Toto nie je odpočinok, ale vyčerpávajúci multitasking.  

 

• Učte sa v príjemnom prostredí, kde je teplota okolo 19 stupňov Celzia, pracovná plocha 
uprataná a dostatočne osvetlená (jedna 60 W žiarovka v stolnej lampe) a v miestnosti je 
dostatok čerstvého vzduchu, nezabudnite pri učení vetrať. 

 

• Stále pristupujte k učeniu sa pozitívne, nezaoberajte sa negatívnymi myšlienkami typu: 
„Čo keď ...“ Nemusíte úplne všetko vedieť, nemusíte úplne všetkému rozumieť. Uvedomte 
si, že nemôžete byť dokonalí. Nechcite od seba príliš, pozor na vyhorenie. 

 

• Prirodzené povzbudzovacie prostriedky sú šport, priatelia, koníčky a primeraný životný 
rytmus, time-management a dostatok spánku prirodzene zvyšujú vašu energiu, pretože 
zážitky a emócie vyplavujú endorfíny, dôležité pre spokojnosť, motiváciu, energiu a 
koncentráciu. 

 

Meditujte 

 Meditácia predlžuje sústredenie. Kto sa zvládne skvele sústrediť, dokáže sa do učenia 
lepšie ponoriť a tým pádom sa aj viac naučí. Meditovanie predlžuje maximálnu dobu počas 
ktorej sa zvládnete koncentrovať na učenie sa. Pod pojmom meditácia si nepredstavujte nič 
zložitého. Meditovať môže úplne každý.  

 Je to ľahké, jednoducho zatvorte oči, pohodlne sa usaďte a sústreďte sa na svoj dych. 
Vnímajte vzduch, ktorý prúdi do vašich pľúc a z vašich pľúc. Myšlienky sa nesnažte nijako 
potláčať, nechajte ich plynúť ďalej a odísť. Vnímajte iba svoj dych. Zakaždým, keď odoláte 
rušivej myšlienke a necháte ju odísť, posilníte svoju koncentráciu. 

 Začnite pravidelne meditovať. Nájdite si každý deň 5 minút, nastavte časovač, zatvorte oči 
a sústreďte sa na svoj dych. Po zazvonení časovača môžete meditovanie ukončiť. Najlepšie je, 
ak začnete meditovať každý deň približne v rovnakom čase. 5 minútový tréning posilní vašu 
schopnosť sa sústrediť. 
 

Ako sa učiť, keď máte málo času 

 Všemožne sa snažte zabrániť tomu, aby sa vám to stávalo. Musíte si vybudovať disciplínu 
a učiť sa priebežne. Ale keď už sa to prihodí, riešením takého problému nie je vynechať 
techniky efektívneho učenia sa, ale práve naopak ich intenzívne uplatňovať: 

• vyčleniť si viac času na učenie, iné aktivity musíte dočasne vypustiť zo života, 
• nepoužívajte rozsiahle učebnice, zožeňte si vypracované otázky, 
• učiť sa aktívne: čítajte si učivo aktívne a spamäti ho zopakujte, najlepšie nahlas, 
• nezabúdajte na prestávky, po prestávke si zopakujte všetko spred prestávky, 
• neužívajte podporné lieky, vzniká na nich závislosť a učivo sa najlepšie vybaví v takom 

stave, v akom sa človek učil, takže by ste ich museli brať aj na skúške,  
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• jedzte zdravé jedlá, doplňte si vitamíny, pite veľa vody, kávu a energetické nápoje 
v malom množstve, 

• pri veľkej únave (aj keď sa vám nechce) si dajte pár minút intenzívneho cvičenia, opäť vás 
prebudí k aktivite, odbúra stres, zlepší koncentráciu a pamäť, 

Pamätajte, že spánok nie je premrhaný čas. 

Čo máte a čo nemáte robiť, keď sa chcete učiť 

• Rozmýšľajte, koľko času trávite na sociálnych sieťach, hraním sa na počítači a podobne. Je 
to možno zábavné, ale veľmi povrchné trávenie času, je to mrhanie časom. Vyskúšajte si 
spočítať čas strávený s mobilom a na sociálnych sieťach. Buďte poctiví a spočítajte to 
presne. Budete nemilo prekvapení, koľko hodín tým denne trávite a efekt je v podstate 
nulový. Takto svoj cieľ nikdy nesplníte, ani sa k nemu nepriblížite. Uvedomte si to a buďte 
k sebe viac kritickí. Nik netvrdí, že máte túto činnosť úplne zo svojho života vytesniť, ale 
vymedzte si pravidlá na túto zábavnú činnosť. Vyhraďte si presný čas strávený 
na sociálnych sieťach a presný čas na učenie sa. 

• 15 minút pred učením sa vypnite všetky rušivé vplyvy (zvonenie mobilu, upozornenia 
prichádzajúcich správ a iné). 

• Keď ste veľmi unavení alebo nevyspatí nie je potrebné nútiť sa učiť, neprinesie to žiadny 
efekt. Buďte oddýchnutí, dobre vyspatí, primerane najedení, nie ste hladní ani smädní 
a dávajte si počas učenia sa len krátke prestávky. 

• Nevenujte sa multitaskingu, teda vykonávaniu viacerých úloh a vecí naraz. Vždy robte iba 
jednu činnosť, budete v plnení úloh úspešnejší. 

• Je vhodné si aj predstaviť, že sa učíte a ako sa s radosťou učíte (ang. fake it until you make 
it – predstieraj, pokiaľ to nebude pravda). Predstierajte, že sa učíte, zaoberajte sa 
myšlienkou na učenie sa, mozog predstavám uverí a vy sa budete skutočne cítiť 
motivovaní. Predstavujte si, ako odpovedáte a viete to, ako dostanete výborné 
ohodnotenie. 

• Neverte, keď niekto tvrdí, že sa nemusí učiť a ide mu to samé, nie je to pravda, aj tí najlepší 
sa doma učia.  

• Uvedomte si, že nič nie je zadarmo, za všetko sa platí. Vo vašom prípade sa za vedomosti 
platí učením sa. 

• Učte sa s kamarátom, ktorému sa chce učiť, nie každý to vie, ale pomáha to, musíte sa 
však ozaj učiť a nie míňať čas zbytočným rozprávaním od veci. Rozprávajte sa iba 
na dovysvetlenie problému; navyše vám to pôjde ľahšie, keď budete vidieť, že aj druhý sa 
učí. Alebo sa učte na miestach na to určených, v knižnica či v študovni. Tam sa učí každý 
a ide to potom ľahšie. 

• Efektívnemu učeniu sa najviac pomáha dobré sústredenie sa. Nič nie je horšie ako 
presedieť nad knihou hodiny s nulovým výsledkom, ak ste mysľou niekde úplne inde. 
Snažte sa čo najviac sústrediť na danú látku. Ak to po nejakom čase znovu nejde a stále 
strácate koncentráciu, dajte si krátku prestávku. Ale každopádne sa k učeniu vráťte. 

• Zatvárajte dvere na izbe, kde sa učíte a oblečte sa pohodlne. 
• Dajte si pripomienku do mobilu – “Idem sa učiť”. 
• Po skončení učenia sa si sami otestujte, čo ste si zapamätali a naučili sa. Aj doma to bude 

mierny stres, ale cvičíte sa tým na oveľa väčší stres v škole, pred komisiou a podobne. 
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Záverečné tipy 

• Nájdite svoj najproduktívnejší čas. Je to obmedzená časť dňa, u každého v inú dennú 
hodinu. Vtedy vám ide všetko ľahšie, ste najvýkonnejší, plní energie. Nepremrhajte ho 
zbytočnými činnosťami, využite ho pre najťažšie úlohy. Odpozorujte svoj biorytmus.  

 

• Keď sa napríklad budete vracať sami zo školy hromadnou dopravou v duchu si 
pripomínajte, čo ste sa dnes učili: „Čo bolo obsahom prednášok? Čo bolo najdôležitejšie? 
Súvisí nové učivo s niečím, čo ste sa už učili? Bolo tam niečo úplne nové?“ Cesta vám rýchlo 
ubehne a informácie uložíte pevnejšie do pamäti. Pri opakovaní v hlave zistíte, že vám už niečo 
vypadlo, krátko si to doma doštudujte (letmo prečítať a znova vybaviť). Ak urobíte toto, 
ušetríte z dlhodobého hľadiska veľa času.  

• Stretávajte sa s ľuďmi, ktorí majú podobné ciele. „Stávate sa priemerom piatich ľudí, 
s ktorými trávite najviac času“ (Jim Rohn). Prostredie vás najviac formuje. Majte priateľov, 
ktorí vás posúvajú ďalej. Stretávajte sa s ľuďmi, ktorí majú podobné záujmy a ciele. Učte sa od 
svojich priateľov, mali by vám byť vzorom a aj vy by ste mali byť vzorom pre nich. 

• Jedzte zdravo, nevynechávajte raňajky, sú najdôležitejším jedlom dňa, ktoré vám pomôže 
naštartovať deň. Noste si desiatu, jedzte ovocie. Na obed je lepšie obetovať nejaký čas vareniu, 
než si dať fastfood, ktorý vás unaví. Konzumujte veľa ovocia, rýb (obsahujú fosfor, lecitín). 
Vyhýbajte sa mastným a ťažkým potravinám, nekŕmte sa bagetami a sladkými tyčinkami. 
Pravidelne pite vodu, je pre vaše telo najlepšia. Sýtené a sladké nápoje si dajte len zriedka. 

• Rovnako dôležité je telesné cvičenie, skrášli telo a zvyšuje aj funkcie mozgu. Zvýši energiu, 
koncentráciu a celkový výkon. Stiahnite si aplikáciu, ktorá bude myslieť za vás na to, aby ste si 
zacvičili, dajte si krátky tréning a potom sa choďte učiť ďalej. Počas cvičenia sa uvoľňujú 
niektoré neurotransmitery, ktoré zrýchľujú učenie sa , cítite sa zdravšie, pri cvičení sa prekrví 
mozog a lepšie sa vám bude učiť. Cvičenie znižuje stres, zlepšuje náladu a pripraví mozog 
na učenie sa. Nepoužívajte výťah, chodievajte veľa pešo. Každý deň sa pravidelne hýbte, 
zadýchajte sa, je dobré ak sa raz za deň pri fyzickej aktivite spotíte. Cvičenie vás neunaví, ale 
nabije energiou, ktorú nutne potrebujete. Stačí venovať 7 – 15 minút denne nejakej aktivite, 
poriadne rozpumpujte srdce, kardio je lepšie ako silové cvičenia. 

• Spánok je rovnako dôležitý ako učenie sa. Počas dňa sa môžete naučiť stovky nových 
informácií, ale ak sa nevyspíte, stratíte ich. Nedopusťte, aby vaše úsilie pri učení sa vyšlo len 
tak navnivoč. Učenie sa v noci s unaveným mozgom, ktorý si aj tak nič nezapamätá, keďže 
nedostane požadovaný spánok, je úplný nezmysel. Na výpočet optimálnej dĺžky spánku 
môžete použiť aj internetový sleep-calculator. Kto spí málo, zle sa mu učí na ďalší deň. 10 – 15 
minút pred spaním si zopakujte kľúčové informácie, mozog ich v noci spracuje, zvýšite tým 
zapamätanie. Neplatí to, ak by ste sa učili pred spaním celé hodiny. 

• Študenti nemajú byť stále zavretí vo svojich izbách. Práve naopak, čo najviac času by mali 
tráviť vonku. Slnečný svit má mnoho výhod: zlepšuje spánok, zrýchľuje učenie sa, zlepšuje 
funkcie mozgu, znižuje riziko ochorení. Slnko dodáva energiu a vitamín D. 

• Mozog je závislý na prostredí, v ktorom sa učí a dokáže si informácie dobre vybaviť len 
na mieste, kde sa učil, inde má s vybavením informácií problém. Neučte sa stále na tom istom 
mieste, ale miesta obmieňajte, môže to byť izba, knižnica, študovňa, príroda. Lepšie je sa učiť 
na rôznych miestach, mozog dostáva iný kontext, čo vedie k lepšiemu zapamätaniu. Keď sa 

https://www.hillarys.co.uk/static/sleep-calculator/
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učíte na viacerých miestach, dokážete si látku vybaviť všade, pretože mozog prestane byť 
závislý na prostredí. Určite sa neučte sa v posteli, mozog si ju spája s odpočinkom a vypína sa. 
Vždy dbajte na to, aby miesto, kde sa učíte bolo upratané. 

•  Pred učením sa si všetko dopredu pripravte. 

• Striedajte učenie sa rôznych predmetov počas dňa. Budete tak využívať rôzne oblasti 
mozgu, nebudete rýchlo unavení a bude vám to lepšie myslieť. V jednom učebnom bloku sa 
učte iba jeden predmet, potom zasa iný, lepšie sa to naučíte a aj lepšie pochopíte. 

• Učte sa z viacerých zdrojov, učivo si lepšie zapamätáte a pochopíte, uloží sa na iné miesta 
v mozgu. Každý zdroj vás donúti nad látkou premýšľať trochu inak, na skúške tak budete mať 
oveľa väčšiu šancu, že si spomeniete.  

• Namotivujte sa odmenou. Už len plánovanie odmeny po učení sa vás prinúti sa lepšie 
a efektívnejšie učiť. Mozog sa má na čo tešiť, vyplavuje sa dopamín, ktorý je spojený s rýchlym 
a efektívnym učením sa. Odmena vás urobí šťastnými (koníčky, zábava). 

• Učte sa priebežne. Priebežné učenie sa vôbec netrvá dlhšiu dobu než učenie sa tesne pred 
skúškou. Priebežné učenie sa pomáha sa učiť, efektívnejšie zaberie menej času, stresov 
a na dôvažok vedie k dlhodobému zapamätaniu. Ak si necháte všetko na poslednú chvíľu, 
budete pod veľkým časovým tlakom a stresom, informácie tak dobre nepochopíte 
a nezapamätáte. Priebežné učenie sa je najúčinnejšia technika efektívneho učenia sa.  

• Poloha tela: Nemali by ste sa dlho učiť skrčení pri písacom stole, vaša produktivita je pri 
skláňaní sa nad knihou znížená. Mozog je oveľa lepšie prekrvený, ak máte krčnú chrbticu 
narovnanú. „Zlá“ stolička je taká, v ktorej sa rozvalíte a uložíte telo do polohy, ktorá je síce 
energeticky menej náročná, ale o to je preťažovanie kostrového aparátu a aj oblasti krku 
väčšie. Výhodná poloha je učiť sa postojačky, ak dlho nevydržíte, skúste niekedy stáť a niekedy 
sedieť. Dobré sú aj stoličky kľakačky alebo fitlopty, či dynamické podložky na stoličku. 

• Netrávte učením sa všetok svoj voľný čas, mozog bude unavený, nekoncentrovaný. Jeden 
deň v týždni sa neučte. Vždy sa učte prestávkami. Optimálne 4 hodiny denne, maximálne 
7 hodín (ak vám horí pred skúškou). Na učenie sa myslite počas učenia sa, inak nie. Mozog 
potrebuje oddych, aby sa mohli informácie uložiť.  

• Pri učení sa navoňajte tým parfumom, ako potom na skúške. Vôňa vám pripomenie, čo 
ste sa učili. Dajte si tie isté šperky, hodinky, oblečenie (nemusíte toto podstupovať, pokiaľ si 
to dokáže vytvoriť v predstavách). 

• Keď spojíte novú látku s tou predchádzajúcou, vytvoríte množstvo nových neurónových 
spojení, preto si ľahšie spomeniete. Keď má látka málo prepojení s inou, je ťažšie si ju vybaviť. 
Lineárne naučeným vedomostiam, ktorým chýba súvislosť, nemožno dobre porozumieť 
a v pamäti sa neudržia. Aby ste si také údaje zapamätali, je potrebné ich nadviazať na veci, 
ktoré poznáte, logicky či zmyslovo, využiť mnemotechniku. 

• Ak prídete na informácie sami, je to jeden z najúčinnejších spôsobov zapamätania si. Máte 
tendenciu lepšie si pamätať to, čo ste robili, po čom ste sami pátrali, ako to, na čom ste sa 
nezúčastnili. 

• Najviac sa naučia tí, ktorí učia iných – aktívne si opakujú vedomosti, a tým ich utvrdzujú 
v pamäti. Stále potrebujete motiváciu, musíte mať dôvod na zapamätanie si. Pri jednom 
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pokuse sa študentom povedalo, že budú musieť tému vysvetliť inej skupine. Študenti zmenili 
svoj pohľad na učivo, dokázali sa učiť efektívnejšie, a tým aj porozumeli téme lepšie. Veď 
už Komenský vyžadoval, aby sa každý žiak stal na chvíľu učiteľom. 

• Pri učení sa zaváži sila zážitku, ktorý je možné neskôr vyvolať pomocou asociácií. Tomuto 
významne napomáha zapojenie zmyslov, pretože zvuky, chute, vône, obrazy, emócie a pocity 
pomáhajú potrebné asociácie vytvárať. 

• Metóda ťaháku vám pomôže zapamätať si to najdôležitejšie. Predstierajte, že si vyrábate 
na skúšku ťahák. Pri tvorbe ťaháku musíte mozog prinútiť, aby vyhodnocoval informácie, 
hlboko nad nimi premýšľal, rozpoznával ich dôležitosť, preformuloval a skracoval vety. Presne 
tak sa mozog učí, premýšľa o materiáli a snaží sa ho pochopiť ako celok. 

Postrehy k učeniu sa:  

• mozog na spracovanie učiva potrebuje v rovnakej miere prestávky aj sústredenú prácu, 
• zabúdate, lebo si neopakujete, 
• porozumenie a asociácie sú polovica úspechu pri učení sa, 
• je užitočné triediť vedomosti do skupín, ktoré si môžete zadefinovať, 
• uvažujte, kde a ako môžete získané vedomosti prakticky využiť, 
• vedomosti sú mŕtve, ak nemáte schopnosť vyvolať ich z pamäti a využiť ich, 
• pri opakovaní nahlas sa informácie triedia a dolaďujú, 70 % ide do dlhodobej pamäti, 
• je vhodné písať si poznámky, s perom v ruke sa lepšie sa udržiava pozornosť, 
• pozitívne výsledky motivujú k nadšeniu pokračovať v danej činnosti, 
• pamäť si najlepšie obohacujete tým, keď iným prerozprávate to, čo ste čítali, 
• učiť sa, učiť sa, učiť sa – ale v súlade s procesmi mozgu. 
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14. CHYBY PRI UČENÍ SA 
 

Študent, ktorý sa učí neefektívne:  

• sa neučí systematicky v priebehu semestra, 
• nevie rozlišovať podstatné od nepodstatného, snaží sa zapamätať všetko, každý detail, 
• nevie vybrať to najdôležitejšie, myslí si, že všetko je rovnako dôležité, 
• poznámky píše detailne, vypisuje celé vety, nepremýšľa o tom, čo píše; výsledkom je viac 

informácií, ako dokáže spracovať a trvá to dlho, keď si chce poznámky prečítať, 
• si informácie ťažko zapamätáva, učí sa príliš dlho, až do noci a takmer nerobí prestávky, 

čím sa zhoršuje sústredenosť a schopnosť zapamätať si látku, 
• ďalší deň je unavený, čím sa znižuje motivácia pokračovať, ale pocit, že to nezvládne, ho 

donúti sa učiť ešte viac, 
• učiť sa spoločne s niekým považuje za plytvanie časom, 
• nestretáva sa kamarátmi, vynecháva tréningy a iné aktivity, ktoré ho bavia, aby sa mohol 

učiť ešte viac, 
• okrem učenia sa nedokáže myslieť na nič iné a nemá istotu, že niečo vie, 
• má strach zo skúšok, má pocit, sa nenaučil dosť,  
• nevie si oddýchnuť, 
• je podráždený a zle spí. 

 

Prekážky v učení sa 

 Zvyčajne to sú rušivé zvuky a hluk (hlasná hudba, zapnutý televízor, krik spolubývajúcich), 
robenie viacerých činností naraz (učíte sa a zároveň ste na facebooku, hráte PC hry 
či telefonujete), chaos a neporiadok na stole (neviete, kde čo máte a stále niečo hľadáte), 
chýbajúce učebné materiály a pomôcky (stratili ste pravítko, nemáte poznámky), nepríjemná 
atmosféra (nepáči sa vám v izbe, necítite sa tam dobre), hlad alebo presýtenosť (nejedli ste, 
alebo ste sa práve prejedli), únava a vyčerpanosť (nemali ste dostatok spánku a oddychu), 
časový stres (učíte sa na poslednú chvíľu, máte veľa učenia sa naraz), obavy a strach (bojíte sa, 
že sa to nedokážete naučiť, máte strach z písomky). Prekážky treba vopred identifikovať 
a odstrániť, inak je učenie sa často zdĺhavé a neefektívne. Nie vždy sa to dá, ale treba sa snažiť, 
aby sa prekážky neopakovali. Nie je vhodné učiť sa bezprostredne po návrate zo školy, ani pri 
pociťovaní únavy, ani tesne po jedle, ani po hre na počítači, ani tesne po spánku. 
 

Neefektívne, tradičné spôsoby učenia sa 

  Študent otvorí učebnicu alebo skriptá na prvej strane a začne čítať. Každá ďalšia stránka 
je nudnejšia a nudnejšia. Počas čítania si prezerá telefón, púšťa si hudbu. Vymýšľa si činnosti, 
ktoré ho na chvíľku odtrhnú od učebnice. Takto sa dokáže učiť aj niekoľko hodín. Číta, číta 
a číta. ALE: len čítanie neprináša dobré výsledky, naučí sa málo za to množstvo času a úsilia. 

 Iný študent otvorí učebnicu alebo skriptá na prvej strane a začne čítať, v priebehu čítania 
podčiarkuje/zvýrazňuje a zvýrazní takmer celý text. Nepremýšľa pri tom. Prehnaným 
zvýrazňovaním je nemožné zistiť, čo je v texte dôležité. ALE: správne zvýrazňovať stačí jednu 
vetu v odseku a premýšľať pri tom, čo sa zvýrazniť oplatí. 
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 Oba príklady sú nudné a je prirodzené, že sa nevydržíte na takéto učenie sa sústrediť. Nič 
sa poriadne nenaučíte len tým, že budete čítať. Akurát máte dobrý pocit, že neprokrastinujete 
a robíte niečo do školy. Tradičné spôsoby, čítať/zvýrazňovať, sú neefektívne. Zaberú vám veľa 
času, ale neprinesú očakávaný výsledok. Hodiny strávené neefektívnym učením sa môžete 
stráviť inak a naučiť sa viac. Nerobte tú chybu, že hneď po otvorení knihy alebo skrípt sa 
začnete učiť riadok po riadku. Je to namáhavé, pomalé, vedomosti budú útržkovité, bez 
kontextu a aj bez porozumenia.  

 Tradičné spôsoby učenia sa vyvolávajú bludnú ilúziu učenia, máte pocit, že učivo dokonale 
ovládate a môžete s učením sa prestať. Myslíte si, že niečo viete, aj keď skutočnosť je úplne 
iná. Je to spôsobené tým, že mozog dokáže informácie po niekoľkonásobnom prečítaní 
rozpoznať, uvedomuje si, že sú mu povedomé, vzniká ilúzia učenia sa. 
 

Najväčšie chyby pri učení sa 

• Učenie sa bez prestávok 
 Dokážete sa sústrediť 35 – 40 minút, potom prichádza únava, napriek tomu sa učíte ďalej, 
prestávku pokladáte za stratu času, neviete si oddýchnuť, stále myslíte na učenie sa. ALE: 
prestávka je nutná, počas nej nastupuje roztrúsený typ pozornosti, ktorý je pre utriedenie 
vedomostí nevyhnutný. Na učenie sa myslite pri učení sa, inokedy nechajte informáciám 
príležitosť, aby sa stihli spracovať a uložiť. 

• Učenie sa príliš veľa a dlho 
 Nikdy by ste sa nemali učiť dlhšie ako najviac 45 – 50 minút v kuse, približne 4 hodiny 
za deň. ALE: študujte v približne 40 minútových blokoch nasledovaných krátkou, pár 
minútovou prestávkou. Počas prestávky môžete niečo zjesť, krátko sa prejsť, s niekým 
porozprávať a znova sa učte. Je to efektívny spôsob a po učení sa nebudete tak unavení. 

• Pasívne učenie sa 
 Pasívne sa učíte vtedy, keď si čítate a snažíte sa dostať informácie do hlavy. Paradoxne ich 
však neuložíte do pamäti, nepochopíte ich a písomku/skúšku neurobíte. ALE: Aby ste si niečo 
zapamätali, musíte sa učiť aktívne, dostávať informácie z hlavy, vybavovať si ich, precvičovať 
pamäťovými technikami. 

• Učenie sa naspamäť 
 Mechanické bifľovanie je veľmi náročné a takéto informácie vám nezostanú dlho v hlave. 
ALE: Lepšie je učivo pochopiť. Ak niečomu rozumiete, zapamätanie je oveľa ľahšie, viete to 
vyjadriť vlastnými slovami. 

• Nesústredenosť 
 Táto chyba je veľmi častá. Študent sa pri učení pozrie do mobilu, odpíše na správu, pozrie 
si sociálne siete. Iný viac desiatuje, než sa učí, ďalší pri učení počúva nevhodnú hudbu. A ak sa 
na telefón pozriete niekoľkokrát, nikdy nedosiahnete stavu flow, v ktorom je učenie 
najrýchlejšie. ALE: trénujte nerušené učenie sa, najprv 15 minút, potom 20 minút a postupne 
sa zvládnete učiť nerušene celý učebný blok. 

• Nepravidelné a nesystematické učenie sa 
 Vysokoškoláci sa veľmi často učia len pred testom, zápočtom, či skúškou. Tréningom 
a pravidelným učením sa zlepšujete svoje inteligenčné a pamäťové schopnosti. 
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• Učenie sa v posteli 
 Posteľ je najhoršie miesto na učenie sa. Je to miesto, ktoré je v mozgu spojené so spánkom 
a keď ste v posteli, mozog sa tomu snaží prispôsobiť. Spomaľuje sa, ste unavenejší a zaspávate. 
Keď sa učíte v posteli, bude vás to pokúšať, aby ste spomalili a na chvíľu zdriemli. ALE: učte sa 
na miestach, ktoré máte spojené s produktivitou alebo na miestach, ktoré vás nútia byť 
produktívnym. Keď bývate na internáte, kde nemáte dosť priestoru, učte sa v študovni, ale 
nikdy nie v posteli. 

• Hudba 
 Hudba, v ktorej niekto spieva alebo rapuje, by nikdy nemala hrať pri učení sa, podvedome 
ruší a spomaľuje učenie sa. ALE: nie každá hudba má na učenie sa rovnaký efekt. Veľa záleží 
na vašej osobnosti – ak ste extroverti, hudba pri učení sa vám nebude tak škodiť, ako keď ste 
introverti. Závisí tiež od učiva – čím je niečo zložitejšie, tým menej hudby by ste mali pri učení 
sa počúvať. Sami časom zistíte, pri akých typoch úloh vám hudba pomáha a kedy by ste ju 
radšej počúvať nemali. 

• Chýba cieľ 
 Ak sa do učenia púšťate len tak, nemáte šancu sa toho nejako veľa naučiť. ALE: dajte si 
malý cieľ, s ktorým sa do učenia pustíte. Spýtajte sa sami seba a ideálne nahlas si odpovedzte: 
„Čo si chcem z učenia sa odniesť? Čo budem vedieť, až sa doučím?“ Stačí odhodlanie, vôľa, byť 
vytrvalý, nepodľahnúť prvotným neúspechom a veriť, že máte na viac. 

• Učenie sa cez noc na poslednú chvíľu 
 Čo sa nestihlo v priebehu semestra, sa musí dobehnúť na poslednú chvíľu cez noc. V noci 
organizmus spomaľuje, človek je unavený a učenie sa nie je efektívne. Spánok je kľúčový pre 
učenie sa. Ak nebudete spať, nebudete si veľa pamätať. Počas spánku mozog usilovne pracuje, 
konsoliduje naučené informácie, prenáša ich z krátkodobej do dlhodobej pamäti. Ak sa budete 
učiť v noci pred skúškou, budete vo veľkom strese, skúšku zvládnete len tak tak (ak vôbec) 
a navyše si sebou potiahnete niekoľko dní spánkový dlh. Také učenie sa neuloží informácie 
do dlhodobej pamäti, takže takéto učenie sa príde rýchlo navnivoč. ALE: učte sa priebežne 
a nikdy nebudete musieť obetovať spánok. Štúdie dokazujú, že študenti, ktorí pred skúškami 
dostatočne spia, majú lepšie výsledky. 

• Príliš veľa kofeínu a energetických nápojov 
 Ak pijete veľa kávy a energetických nápojov, budujete si silnú toleranciu na kofeín. 
Nebude vám stačiť bežná dávka kofeínu, ale budete ju musieť neustále zvyšovať, aby ste sa 
cítili nabudene. Na energetické nápoje vzniká závislosť veľmi ľahko. Ich efekt na vašu energiu 
sa nebude zväčšovať, ak ich vypijete viac za deň, pretože si váš organizmus na to privykne. 
Okrem toho obsahujú veľa cukru. Kofeín nie je zlý, ale všetkého veľa škodí. Ak v sebe máte 
veľa kofeínu, nebudete viac sústredení, ale budete viac roztržití, a to vám v učení sa 
nepomôže. Stačí jedna, maximálne dve kávy za deň. Energetické nápoje si dajte len 
zriedkakedy, keď skutočne potrebujete nabudiť. ALE: hľadajte iné, zdravšie cesty, ako mať 
energiu, viac spite, cvičte, jedzte zdravšie a pokojne si popoludní môžete zdriemnuť. Kávu 
nepite do 90 minút od prebudenia, kofeín sa prebíja s hormónom kortizol, ktorý pomáha 
bojovať so stresom a dáva telu pokyn, aby sa prebudilo. Ak pijete kávu ráno, rýchlejšie si 
budujete toleranciu na kofeín. Káva má najväčší efekt poobede, okolo 14:00 – 15:00 hodiny, 
kedy energia klesá a káva nám pomáha sa znovu nakopnúť. 
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• Nootropné lieky  
 Študenti sa niekedy pred skúškami uchyľujú k liekom, ktoré podporujú učenie sa. Sú to 
psychofarmaká a väčšinou sú k dispozícii len na lekársky predpis. Tieto prostriedky 
(nootropiká, neuroanaboliká) tvoria skupinu rôznorodých liečiv, na bukovej úrovni zvyšujú 
množstvo kyslíka a glukózy v mozgu. Chvíľkovo dodajú energiu a zvýšia pozornosť, ale sú 
návykové a majú nežiaduce vedľajšie účinky. Môžu zvýšiť krvný tlak a srdcovú činnosť, 
negatívne ovplyvňovať úsudok, spôsobiť nervozitu, impulzívnosť, výkyvy nálad, halucinácie, 
agresivitu a anorexiu. Pozornosť síce môže byť vyššia, ale lieky nezlepšia schopnosť spracovať 
informácie, ani spôsob učenia sa, ani kvalitu vedomostí. Ak sa neviete správne učiť, učenie sa 
s liekmi zlým spôsobom vám nič dobrého priniesť nemôže. ALE: kto ovláda techniky 
efektívneho učenia sa a koncentrácie, ovplyvní svoju výkonnosť oveľa lepšie, ako keby sa 
uchýlil k pochybným liekom či iným podporným prostriedkom. Zvýšená sústredenosť vyvolaná 
liekmi veľa neprináša. 
 
 Troška filozofovania na záver: 

• Je lepšie vedieť, ako sa učiť, než sa IBA učiť.  
• Je lepšie sa učiť podľa princípov pamäti, než proti nim. 
• Úspech je realizácia toho, čo si vytýčite. 
• Úspech je kladný výsledok vášho úsilia. 

Prajeme, aby sa vám dobre učilo a aby ste úspešne zrealizovali všetko to, čo ste si vytýčili. 
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15. POSTREHY PRE VYUČUJÚCICH 
 

 Učiteľ má pred študentmi vystupovať s istotou, so sebadôverou, uvoľnene a vzbudzovať 
záujem o predmet. Nechá študentov premýšľať, diskutovať, robiť chyby a hľadať správne 
odpovede. Dobrý pedagóg má na sebe neustále pracovať, má mať potrebu ďalšieho 
vzdelávania a profesijného rastu ako aj potrebu spätnej väzby, zaujíma sa o názory študentov 
a kolegov na jeho spôsob výučby. Férový učiteľ nehrá pred žiakmi rolu neomylného.  

 

 Tipy pre pedagógov 

• V úvode prednášky/cvičenia oboznámte študentov s tým, čo sa tam bude diať, s čím učivo 
súvisí, aby mali jasno v tom, prečo sa to učia. 

• Uplatňujte pri výučbe komunikatívne metódy, ktorými je študent motivovaný a nie 
ohrozovaný direktívnym prístupom. 

• Nepristupujte ku všetkým študentom rovnako, ale optimálne voľte rôzne prístupy pre 
efektívnu prácu, rešpektujte prirodzené štýly učenia sa, akceptujte ich názory a záujmy.  

• Vo vyučovacom procese vytvárajte a udržujte záujem pre tvorenie, objavovanie 
a zvedavosť študentov a pre vzájomné interakčné vzťahy medzi nimi. 

• Umožnite študentom interpretovať nové vedomosti vlastnými slovami rôznymi spôsobmi, 
s dôrazom na správnosť a podstatu. 

• Naučte študentov spájať nové učivo so všetkým, s čím sa už niekedy stretol. 
• Obohacujte učivo mnohými príkladmi tak, aby v ňom študent videl zmysel a význam, 

zapájajte čo najviac zmyslov. 
• Zapojte do výučby čo najviac pozitívnych emócií, uprednostňujte kladné vyjadrovanie. 

Petlák (2009) vychádza z poznatkov výskumu mozgu, ktoré kladú dôraz nielen na učenie 
sa a pamäť, ale aj na emócie a motiváciu pri učení sa a formuluje niektoré požiadavky 
na výučbu: 

• výučba by mala byť neformálna, zábavná a príjemná, 
• učenie sa by malo byť všestranne zamerané, 
• učenie má byť zamerané na život, 
• obsah učiva musí byť študentom podaný rôznymi metódami. 

Súčasný vzdelávací systém v príprave mladých ľudí na úspešný život nie je ideálny. 
Veľakrát vyžaduje od študenta, aby sa učil veci, ktoré nepotrebuje a nedá mu to, čo sa mu 
v praxi zíde. Úlohou pedagóga je objasniť študentovi dôležitosť svojho predmetu. 

 

    „Ak učiteľ je pán a svoju autoritu si musí vynútiť, 
takýto učiteľ u študentov nemá žiadnu autoritu, 
takéhoto učiteľa budú študenti nenávidieť, 
a kvôli tomu budú aj jeho predmet z duše nenávidieť,  
kvôli tomu si k jeho predmetu ani len nesadnú, 
kvôli tomu sa to nenaučia, 
kvôli tomu to budú nenávidieť celý život.  
Pritom on má len pozitívny úmysel a chce ich len naučiť.“ 
                                                                              (Hlinka, 2011)  
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Študenti nemajú radi, keď pedagóg:  
• ignoruje ich otázky, príp. pohŕdavo odpovedá, 
• prikazuje miesto toho, aby inšpiroval, 
• ich namiesto učenia poučuje,  
• si vynucuje nezaslúženú autoritu.  

 Lepší je ten pedagóg, ktorý študentom pomáha pri riešení problémov ako ten, ktorý má 
encyklopedické informácie, ale nemá k nim vzťah. Dnes je naozaj ťažké zaujať študentov, ktorí 
sú obklopení rovnakými informačnými zdrojmi, aké využíva samotný učiteľ. 

Efektívnosť učenia podporujú tieto mozgovo-kompatibilné zložky:  
 

• Priateľské prostredie: dohodnuté pravidlá, zmysluplná komunikácia, podpora, uznanie, 
ocenenie, dôvera, pozitívne vzťahy medzi učiteľom a študentom.  

• Zmysel učenia: zameranie na témy, ktoré majú pre študentov význam. Veľakrát ani 
učitelia nevedia, prečo sa študenti musia niektoré veci naučiť.  

• Spätná väzba: je užitočné hneď vedieť, čo študent pochopil správne a čo je potrebné 
vysvetliť ináč. Pozornosť je nutné zameriavať na silné stránky študenta a jeho úspechy. 

• Spolupráca pomáhala v dávnej minulosti prežiť. Pri výučbe je vhodné rozdeliť úlohy 
do skupín študentov, tým sa učia aj zodpovednosti za spoločnú prácu.  

• Zapojenie zmyslov: študenti potrebujú priamu skúsenosť z reálneho sveta, vidieť, počuť, 
dotýkať sa, voňať, skúšať, testovať. To, čo si sami vyskúšajú, si budú najlepšie pamätať. 

• Rešpektovať učebné štýly: ľudia sa neučia rovnakým spôsobom, ale každý mozog je 
jedinečný.  

• Efektívne zvládnutie učiva: vedieť naučené použiť v reálnom svete a naučiť aj iných. 
• Dostatok času na učenie a opakovanie podľa tempa študenta.  
• Pohyb: učenie spojené s pohybom zvyšuje zapamätanie približne o 68 %.  
• Obohatené prostredie inšpiruje k učeniu. Prostredie by malo byť útulné, čisté, estetické, 

prakticky zorganizované. 
 

Prednáška 
 

 Prednáška je jednou z najčastejšie využívaných metód vo výučbovom procese na vysokých 
školách v súčasnosti, patrí k tradičným metódam vysokoškolského vzdelávania. Spočíva 
v monologickom podávaní poznatkov od vyučujúceho smerom k študentom, nevyžaduje 
aktívne zapojenie sa študentov do vzdelávacieho procesu, študenti sa pri klasickej prednáške 
neučia s informáciami pracovať a pochopiť ich.  

 Klasická prednáška v rozsahu 90 minút sa vyznačuje viacerými nedostatkami, ktoré sú 
väčšinou v rozpore s princípmi MKU: 

• ide o monológ jedného človeka,  
• pasivita študentov, 
• podporuje autoritatívnosť pedagóga, 
• nerešpektuje schopnosť mozgu sústrediť sa len istý čas, 
• nie každý pedagóg dokáže dobre vysvetľovať, 
• neznalosť princípov multimediálnej prezentácie,  
• kontroly účasti, povinné prednášky, účasť na prednáške ako súčasť celkového hodnotenia. 
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Pomocou moderných technológii dokážu pedagógovia učiť interaktívne a zaujímavo, 
všetko závisí od prípravy, motivácie a od možností vyučujúcich. Multimediálne technológie 
umožňujú aktívne učenie v motivujúcom prostredí, účasť viacerých zmyslov na prijímaní 
a zapamätaní informácií. Pedagógovia by mali najmä študentom prvých ročníkov vysvetliť, ako 
majú prednášky vnímať a ako z nich čo najviac vyťažiť. 

Skutočnosť je taká, že niektorí (najmä starší) učitelia veľmi neradi menia rokmi zaužívané 
spôsoby učenia. Je veľmi dôležité, aby si uvedomili, že iba hlasná reprodukcia textov 
z prezentácie, ktoré si študenti dokážu prečítať aj sami, nie je efektívna výučbová metóda. 
Mozog nie je schopný multitaskingu, vie iba rýchlo prepájať medzi činnosťami. Súčasné 
pozeranie na čítaný text z prezentácie a jeho počúvanie je unavujúce, mozog sa sústredí buď 
na čítanie alebo na počúvanie. Ak prednášajúci iba číta text, je takáto prednáška pre študenta 
neefektívna. Ide o zastaranú formu pasívneho prijímania informácií, študent sa nemá ako 
zapojiť do činnosti a stráca záujem o prednášku alebo aj o predmet. Takejto aktivite chýba 
zmysel a je viac-menej zbytočná. Monotónny pedagóg nenaučí, každý učiteľ by mal mať takú 
emocionálnu inteligenciu, aby sa dokázal vžiť do pozície študenta. 

Pri pasívnom učení sa, pozeraním na prezentáciu a počúvaním výkladu prednášajúceho, 
študent nie je zaangažovaný do procesu učenia sa a nemá spätnú väzbu o tom, čo sa naučil. 
Preto si látku ani nezapamätá. Je potrebné viesť študentov k aktívnemu spôsobu učenia 
sa, poučiť ich, ako si majú písať poznámky, aby z nich neskôr mohli vyťažiť čo najviac (str. 101). 
Aktívnym učením sa študent snaží dostať informácie z pamäti von, zisťuje, koľko toho si dokáže 
vybaviť. Až keď si učivo vybaví, tak si ho skutočne pamätá. Usmernite ho, ako sa má učiť 
a zdôraznite, že zopakovanie si učiva ešte v deň prednášky má obrovský význam.   

 Úvod prednášky je veľmi dôležitý, ten si študenti pamätajú, ešte sú čerství a prirodzene 
zvedaví, väčšina udalostí určujúcich, či si študent niečo dobre zapamätá, je na začiatku učenia. 
Prednášku je potrebné začať tak, aby upútala pozornosť hneď v úvode, samozrejme musí 
navnadenie súvisieť s témou prednášky s cieľom udržať pozornosť poslucháča na prednáške.  

 Úvodom môže byť: 
• zaujímavý príbeh, ktorý chytí poslucháča, pripomenie niečo možno aj z jeho života,  
• rečnícka otázka, provokujúca, nabádajúca myslieť, vžiť sa do úlohy prednášajúceho, 
• šokujúca štatistika podporujúca zvedavosť, 
• výstižný citát známej osobnosti, 
• presvedčivý obrázok zvyšujúci predstavivosť a porozumenie, tým aj zapamätanie, 
• kazuistika, súvisiaca s témou, 
• predvedenie modelu, rekvizity, ktorá zosilní porozumenie nasledujúceho, 
• krátke video, ktoré vyvolá zvedavosť a poodhalí myšlienku z prednášky. 

Učitelia často zahlcujú študentov informáciami, ktoré sú pre nich nové a študenti 
potrebujú čas na ich spracovanie. Je preto nutné v prednáške robiť prerušenia na odľahčenie. 
Mozog sa nedokáže dlho sústrediť na zložité veci, študenti udržia pozornosť len obmedzenú 
dobu, preto je potrebné vsúvať do prednášky tzv. emocionálne pútavé podnety, ktoré 
študentov prebudia – príklady, kazuistiky, príbehy, vtipy, čo súvisia s témou. V priebehu 
prednášky je vhodné niekoľkokrát zopakovať dôležité fakty v intervaloch najmenej 10 minút, 
aby si študenti boli schopní nové vedomosti zapamätať. 
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Prezentácia 

Najčastejším nástrojom pre odovzdávanie myšlienok na prednáške je prezentácia. 
Multimediálna prezentácia používa slová (vo forme písanej alebo zvukovej) spolu s grafikou – 
obrázky, ilustrácie, fotografie, animácie a/alebo video v súvislosti s obsahom učebnej látky. 
Prednáška je efektívna vtedy, keď sa vhodným spôsobom kombinuje text a grafika.  

Mayerove princípy multimediálnej prezentácie ukazujú cestu k správne realizovanej 
prezentácii: 

• Multimediálny princíp – používať obrázky a hovorené slová. Mozog pracuje súčasne 
so slovom a obrazom. Hovorený text patrí medzi sluchové médiá, písaný text predstavuje 
zrakový vnem. Študent si obrázkami zapamätá o 65 % viac, ako keď je prednáška iba 
slovná. 

•  Princíp modality – obrázky a slová učiteľa sú účinnejšie ako písmená s obrázkami bez slov. 
•  Princíp časovej kontinuity – na jednej snímke uvádzať súčasne text a obrázky, snažiť sa 

používať čo najmenej textu, slová má študent vnímať sluchom. 
•  Princíp priestorovej kontinuity – umiestniť obrázky a súvisiaci text blízko seba. 
•  Princíp súdržnosti – použiť na jednej snímke iba to, čo s jej obsahom súvisí.  
• Princíp nadbytočnosti – obrázky a iba komentár učiteľa sú účinnejšie ako obrázky, písaný 

text a komentár spolu, aby študenti zbytočne nehľadali záchytné body na snímke. 
•  Princíp jednoduchosti – vyhýbať sa nadbytočným informáciám, obrázky slúžiace len 

na zaplnenie priestoru alebo iné vylepšenia učeniu bránia. 

Pri tvorbe jednotlivých snímok je nutné sa vyhýbať veľkým textovým blokom, aby 
poslucháč nebol zaťažený čítaním. Efektívnejší je hovorený text, čím sa odbremení zraková 
zložka a pracovná pamäť študenta si dokáže rozdeliť sily pri vnímaní. Jednoduché textové 
odrážky podporujúce hovorený text sú dostatočné. Navyše, na snímkach tak vznikne priestor 
pre grafiku. Obrázky spracúva mozog 60 tisíckrát rýchlejšie ako písaný text. Už Konfucius 
povedal, že jeden obrázok dokáže povedať viac než tisíc slov. Je vhodné využívať animácie, 
objekty na snímkach sa môžu vhodne načasovať, aby sa zjavili v pravej chvíli a ukotvili tak 
zmysel rozprávania.  

Vhodnou kombináciou obrázkov, textov písaných a hovorených, sa dá docieliť vysoká 
miera pozornosti študenta, ktorý tak dokáže vnemy dekódovať a zapamätať si. Teória 
duálneho kódovania hovorí o oddelenom spracovaní vizuálnych a verbálnych informácií, teda 
že pozorovaný predmet sa kóduje ako obraz a zároveň ako slovo. 

Obrázky, fotografie, animácie a video v súvislosti s obsahom učebnej látky umocňujú  
získané informácie. Je potrebné sa vyvarovať používania vyumelkovanej, zbytočnej grafiky, 
ktorá odvádza od učenia a sledovania výkladu. Rôzne prvky, ako ilustrácie, animácie a iné, sa 
majú využívať premyslene ako špeciálny efekt na generovanie pozornosti. 

 Na snímkach nepoužívajte kombináciu farieb: modrá na červenej, zelená na červenej, 
červená na čiernej. Červená so zelenou je úplne nevhodná, pretože je v populácii 9 % mužov 
a 0,5 % žien farboslepých. Aj voľba písma ovplyvňuje kvalitu prezentácie, zovšednené písmo, 

napríklad Comic Sans, pôsobí nudne. Stačí kombinovať iba dva typy kontrastných písmen, 
napríklad Calibri a Cambria. Napodobenie písaných písmen skript je málo zrozumiteľné 
a nevýhodou je, že také písmená nemávajú diakritiku. 
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 Ak chcete zistiť, ako efektívna bola prednáška, skúste na jej konci použiť krátky test bez 
známkovania ako spätnú väzbu, je to aj dobrá motivácia pre študentov dávať pozor. Keďže to 
bolo pre nich úplne nové učivo, takouto formou testu hodnotíte kvalitu prednášky, takže seba. 
  

Všímajte si študenta 

 Ak študent pozerá do prázdna, v jeho mozgu prebieha spomínanie. Táto disociácia 
od prítomnosti je prirodzený prejav fungovania mozgu – vyvolávanie obrazu z pamäti. Pri tejto 
činnosti sa študent nemôže súčasne sústrediť na veci pred ním a rozmýšľať. Preto od neho 
na skúške nechcite, aby sa na Vás díval, keď hovorí. Pri disociácii môže byť postavenie očí rôzne 
a je možné z neho odvodiť ako človek myslí – očný kľúč. Ak sa študent pozerá hore, 
predstavuje si obrazy, ak sa pozerá do strán predstavuje si zvuky, ak pozerá dolu je v emočnom 
svete. Spozornite, ak sa študent pozerá dole (pravák doprava, ľavák doľava), vtedy je v strese. 

 

Očné kľúče pre praváka, ak sa pozerá: 

doľava hore 
zrakové spomienky 

doprava hore 
zrakové myšlienky 

doľava nabok 
sluchové spomienky 

doprava nabok 
sluchové myšlienky 

doľava dole 
vnútorný monológ 

 

doprava dole 
pocity, stres 

 

Obr. 23  Očné kľúče pre praváka (dívate sa na praváka)  

 
 

 
Ň 

                  

Obr. 24  Očné kľúče pre ľaváka (dívate sa na ľaváka)  
 

 Ak sa študent pozerá hore alebo nabok, pokúša sa spomenúť si. Nie je to však žiadna 
istota, že sa mu to aj podarí, len sa tým zvýši pravdepodobnosť spomenutia. Keď vedomosti 
nie sú dostatočne uložené, nemôžu sa ani vyvolať (vybaviť). 
 
  
 
 
 

Očné kľúče pre ľaváka, ak sa pozerá: 

doľava hore 
zrakové myšlienky 

doprava hore 
zrakové spomienky 

doľava nabok 
sluchové myšlienky 

doprava nabok 
sluchové spomienky 

doľava dole 
pocity, stres 

doprava dole 
vnútorný monológ 
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16. ZAUJÍMAVOSTI O ĽUDSKOM MOZGU 
 

• Nové spojenia sa v mozgu tvoria po celý život bez ohľadu na vek. Vždy, keď si človek 
na niečo spomenie alebo mu niečo nové napadne, vytvorí sa v mozgu nové spojenie. 
Najviac sa ich tvorí počas učenia sa, zosilňujú sa po učení sa a upevňujú sa počas spánku. 

• Neurónové okruhy v mozgu dospelého človeka sa vplyvom zážitkov ustavične upravujú. 
Všetko, čo človek počas svojho života objaví, vníma alebo zažíva, ovplyvňuje štruktúry 
a funkcie mozgu. Mozog sa v priebehu života nepretržite prestavuje.  

• Dlho boli vedci presvedčení, že sa mozog v dospelosti už nemení. Pravda je taká, že 
až do vysokého veku sa vytvárajú nové spoje medzi neurónmi a vznikajú aj nové nervové 
bunky (hlavne v hipokampe).  

• V mozgu sa nachádza 90 – 100 miliárd neurónov, čo je 15-krát viac ako počet všetkých 
ľudí na Zemi. 98 % hmoty neurónu pripadá na výbežky, najdlhšie môžu mať dĺžku aj viac 
ako 1 meter. V ľavej hemisfére je o 186 miliónov viac neurónov ako v pravej. Okrem 
neurónov sú v mozgu gliové bunky, ktoré tvoria asi 85 % objemu mozgu. 

• U priemerného človeka sa mozgová kôra skladá z 15 – 33 miliárd neurónov, pričom každý 
z nich komunikuje pomocou synáps až s 10 tisícami ďalších neurónov. Celková rozloha 
mozgovej kôry je 1500 – 2200 cm2. Brázdy zväčšujú plochu hemisfér o 70 %.  

• Človek má za deň asi 25 – 70 tisíc myšlienok, väčšina z nich je však rovnaká. Mozog musí 
stále na niečo myslieť, v bdelom stave vychádza na jednu myšlienku 1 sekunda.  

• Mozog je energeticky náročné tkanivo. Potrebuje neustály prísun energie, nevie si ju 
ukladať do zásoby. Zdrojom energie pre mozog je glukóza, mozog jej spotrebuje za deň 
asi 115 gramov. Pri hypoglykémii sa prejavia výrazné zmeny v činnosti mozgu. Ku prvým 
príznakom patrí zmätenosť, vrcholom je hypoglykemická kóma niekedy spojená s kŕčmi 
a smrť. 

• Mozog v tele obsahuje asi 80 % vody, 12 % tuku a 8 % bielkovín. Samotný mozog po vybratí 
z lebky a odvodnení je z 2/3 svojej hmotnosti tvorený tukom (myelín).  

• Ženský a mužský mozog nie sú úplne rovnaké. Mužský mozog má asi o 4 % viac buniek 
ako ženský. Ženský mozog má viac funkčných spojení medzi hemisférami vzájomne, 
mužský mozog má viac funkčných spojení v rámci jednej hemisféry.  

• Hmotnosť mozgu evolúciou narástla. Priemerný mužský mozog vážil v 19. storočí asi 
1372 gramov, dnes váži mužský mozog asi 1424 gramov, ženský o 100 gramov menej. 
Najväčší zdokumentovaný mužský mozog vážil 2049 gramov, ženský 1565 gramov. Vysokí 
ľudia majú väčší mozog ako nízki. Medzi hmotnosťou mozgu a inteligenciou neexistuje 
žiadna súvislosť. Einsteinova genialita nespočívala vo veľkosti jeho mozgu, pretože vážil 
len 1230 gramov. Ani Leninov mozog nedosahoval priemer, vážil 1340 g. Človek má zo 
všetkých stavovcov najväčší mozog vzhľadom k veľkosti tela. Na porovnanie, 9-metrový 
dinosaurus mal mozog vážiaci 70 gramov.  

• Symbolické myslenie začne pracovať v 3. roku života. Mozog v 5 rokoch má 95 % veľkosti 
mozgu dospelého človeka. V 17 rokoch je inteligencia človeka dovŕšená. Klesaniu IQ 
zabraňuje neprestajné učenie sa. Schopnosť empatie voči ostatným sa ustáli až v 20. roku 
života. Mozog sa vyvíja do 40. – 50. roku, neskôr jeho hmotnosť klesá, v 65. roku života 
má o 100 g menej a v 90. roku o 15 % menej ako v 50. roku. Všeobecný intelekt sa nemení, 
mení sa výkonnosť a mentálna pružnosť. 
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• V mozgu je viac ako 100 – 150 tisíc kilometrov krvných ciev (čo je takmer štyrikrát toľko 
ako obvod Zeme). V detstve je prietok krvi mozgom väčší ako v starobe, pretože v starobe 
stúpa odpor ciev a znižuje sa ich pružnosť. Mozgom pretečie za minútu asi 750 – 800 
gramov krvi. Úplné prerušenie prítoku krvi do mozgu sa prejaví bezvedomím. Neuróny 
mozgovej kôry prežívajú bez kyslíka 4 – 6 minút, potom začínajú odumierať, čo spôsobuje 
trvalé poškodenie mozgu. Neuróny mozgového kmeňa prežijú bez kyslíka 20 – 30 minút. 
Čas rozhoduje o tom, či sa pacient po úplnom prerušení prítoku krvi do mozgu vylieči 
úplne, zostane invalidný alebo umrie. 

• Na začiatku embryogenézy sa neuróny tvoria rýchlosťou 250 tisíc neurónov za minútu. Pri 
narodení je v mozgu 14 miliárd buniek, ich počet sa počas života znižuje. Mozog 
novorodenca vytvára nové synapsy rýchlosťou 2 milióny za sekundu. Väčšina dôležitých 
mozgových spojení, hlavné vzorce správania a charakter sa vytvoria do 4. roku života. 
Vo vývoji mentálnych schopností detí sa skrýva obrovský potenciál. Neurónová sieť je 
najhustejšia vo veku 4 rokov a do dospelosti jej hustota klesne o polovicu.  

• V mozgu prebehne za jednu sekundu až 100 tisíc chemických reakcií. Neurón sa aktivuje 
5 – 50 krát za sekundu. Každý nervový signál prenáša jeden bit informácie. Informácie sa 
v rôznych typoch neurónov šíria rôznou rýchlosťou (2 – 430 km/h).  

• Nevedomá myseľ je schopná spracovať až 5 miliónkrát väčší tok dát ako vedomá myseľ 
za rovnaký čas. Vedomá myseľ riadi fungovanie mozgu v 5 % dňa, podvedomie v 95 %.  

• Ľudský mozog je oveľa zložitejší než osobný počítač, má kapacitu ekvivalentnú 
4 terabajtom na pevnom disku. Možnosti ľudskej pamäti sú také veľké, že ich za život nie 
je možné využiť.  

• Mozog spotrebuje rovnaké množstvo energie ako 10 – 25 W žiarovka, a to aj počas 
spánku. 

• Mozog je v noci oveľa aktívnejší ako vo dne. Spracováva dáta získané cez deň. Nedostatok 
spánku znižuje schopnosť vytvárať si nové spomienky. Dotyčný má zhoršenú pamäť, 
pozornosť a ďalšie kognitívne funkcie. Po obnovení dostatočného spánkového režimu sa 
funkcia mozgu vracia do normálu za 2 – 3 týždne. 

• Priemerný človek pamätá svoje sny len 2 – 3 sekundy po prebudení a až 90 % z nich ich 
zabudne. Väčšina ľudí sníva 1 – 2 hodiny za noc a má 4 – 7 snov. Každý má sny, ale 
už 5 minút po prebudení sa polovica zabudne, 10 minút po zobudení je to až 90 %. Aj 
nevidiaci ľudia, ktorí stratili zrak počas života snívajú. Sny sú symbolické spojenia 
podvedomia. 

• Mozog dokáže rozpoznať vlastné a cudzie dotyky a odlišne na nich reaguje (napríklad 
človek nedokáže sám seba poštekliť).  

• Mozog sám necíti bolesť. Nie sú v ňom receptory bolesti. Necíti ani zmeny teploty či tlaku. 
• Intelektuálna aktivita podporuje zdravie a funkčnosť mozgu, vzdelanejší ľudia sú menej 

náchylní na ochorenia a poškodenia mozgu.  
• Meditácia dokáže zvýšiť IQ, odbúrať stres a zlepšiť učenie sa. 
• Počúvanie hudby a predčítavanie rozprávok deťom pred spaním posilňuje činnosť mozgu. 
• Fotografickú pamäť, pri ktorej je človek schopný si zapamätať a vybaviť podrobnosti 

a detaily predmetu alebo javu sa nepodarilo experimentálne dokázať (výnimkou môže byť 
autizmus).  
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17. CITÁTY O ŠKOLE A VZDELANÍ 
 

Škola má poskytnúť vzdelanie všetkým ľuďom. Vzdelanie je však viac ako len sedieť 
v lavici. O tom hovoria aj citáty slávnych aj menej slávnych osobností: 

• Negramotní budúcnosti nebudú tí, ktorí nevedia čítať. Budú to tí, ktorí nevedia, ako sa 
učiť. Alvin Toffler 

• Deti by sa mali učiť ako myslieť, nie čo si majú myslieť. Margaret Mead 
• Myseľ nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale oheň, ktorý treba rozdúchať. Plutarchos 
• Rozdiel medzi životom a školou? V škole vás naučia lekciu a potom dajú test. Život vám dá 

test a odnesiete si z neho lekciu. Tom Bodett 
• Povedz mi a zabudnem, ukáž mi a zapamätám si, zapoj ma a porozumiem. čínske príslovie 
• Zaobchádzajte s ľuďmi, ako keby boli tým, čím by mohli byť, a pomôžete im stať sa tým, 

čím sú schopní sa stať. Johann Wolfgang Goethe 
• Vzdelaná myseľ má vždy viac otázok ako odpovedí. Hellen Keller 
• Ak by ľudia nerobili hlúposti, nič inteligentné by nevzišlo. Ludwig Wittgenstein 
• Najlepší učitelia sú tí, ktorí ukážu, kde treba hľadať, ale nepovedia, čo máte vidieť. 

Alexandra K. Trenfor 
• Inteligencia neznamená nerobiť chyby, ale rýchlo ich vidieť a poučiť sa z nich. Bertold 

Brecht 
• Často nám práve to, čo si myslíme, že vieme, bráni niečo sa naučiť. Claude Bernard 
• Naučenie sa nie je výsledkom vyučovania niekým iným, ale výsledkom činnosti žiakov. 

John Holt 
• Najväčšia zložitosť sa skrýva v jednoduchosti. Leonardo da Vinci 
• Priemerný učiteľ povie. Dobrý vysvetlí. Skvelý demonštruje. Veľký inšpiruje. William 

Arthur Ward 
• Praví učitelia sú ako mosty, na ktoré pozývajú svojich študentov, aby ho prekročili. 

A po tom, ako im napomohli k jeho prekročeniu, s radosťou sa zrútia a povzbudia, aby 
postavili svoj vlastný. Nikos Kazantzakis 

• Ľudí nemôžete nič naučiť, môžete im len pomôcť nájsť to, čo už v sebe majú. Galileo 
Galilei 

• Nikdy svojich žiakov neučím, len im poskytnem prostredie a podmienky, v ktorých sa môžu 
učiť. Albert Einstein 

• Vzdelávanie nie je učenie sa faktov, skôr trénovanie mysle ako myslieť. Albert Einstein 
• Ktokoľvek môže vedieť. Ide o to porozumieť. Informácie nie sú vedomosti. Albert Einstein 
• Ak to nevieš vysvetliť jednoducho, potom tomu dostatočne nerozumieš. Albert Einstein 
• Dajte žiakom niečo urobiť, nie niečo sa naučiť. A robiť niečo by od nich malo vyžadovať 

myslenie. Učenie sa je potom prirodzeným výsledkom. John Dewey 
• Vzdelanie nie je prípravou na život. Vzdelanie je život sám. John Dewey 
• Som vždy pripravený učiť sa, ale nie vždy som rád, keď ma učia. Winston Churchill 
• Kreativita je teraz vo vzdelávaní tak dôležitá ako gramotnosť a mali by sme s ňou 

zaobchádzať s rovnakou vážnosťou. Sir Ken Robinson 
• Vedomosti sú k niečomu len vtedy, keď sa zmenia na návyky. Jerome Bruner 
• Zriedka nájdete dve deti, ktoré by ste mohli viesť rovnako. John Locke 
• Nič nie je v rozume, čo by predtým nebolo v zmysloch. John Locke 
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• Každý študent sa vie učiť. Len nie v ten istý deň a tým istým spôsobom. George Ewans 
• Vzdelanie nemá konca. Celý život, od momentu narodenia až do smrti, je procesom 

vzdelávania. Jiddu Krishnamurti 
• Vzdelanie je naučenie sa toho, o čom ste ani nevedeli, že neviete. Daniel Joseph Boorstin 
• Vzdelanie je postupné odhaľovanie našej nevedomosti. Will Durant 
• Vzdelaný človek by mal vedieť všetko o niečom a niečo o všetkom. Cicely Veronica 

Wedgwood 
• Hlavným cieľom vzdelania na školách by malo byť urobiť z mužov a žien ľudí schopných 

robiť nové veci, nielen opakovať to, čo dokázali predošlé generácie. Jean Piaget 
• Cieľom vzdelávania nie je zvyšovať množstvo vedomostí, ale vytvárať pre deti možnosti, 

kedy môžu vymýšľať a objavovať, vytvárať ľudí schopných robiť nové veci. Jean Piaget  
• Vzdelanie slúži na zlepšenie života druhých a zanechaní tak vašej komunity a sveta lepším 

miestom, ako ste ho našli. Marian Wright Edelman 
• Vzdelanie človeka nikdy nekončí, až do jeho smrti. Robert Edward Lee 
• Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť. Christine Gregoir 
• Vedomosti získané na základe donútenia sa neudržia na mysli. Platón 
• Smer, ktorým vzdelanie človeka vykročí vpred, určí jeho budúcnosť. Platón  
• Vedieť znamená rozpamätať sa. Platón  
• Jedine ten je vzdelaný, kto sa naučil, ako sa učiť a zmeniť sa. Carl Rogers 
• Zmena je konečným výsledkom pravého vzdelávania. Leo Buscaglia 
• Najdôležitejším výsledkom každého vzdelania je poznanie samého seba. Ernst 

Feuchtersleben 
• Cieľom vzdelania nie sú vedomosti, ale schopnosť konať. Herbert Spencer 
• Poslaním vzdelania je naučiť ľudí intenzívne a kriticky myslieť. Inteligencia a charakter – 

to je cieľom pravého vzdelania. Martin Luther King, Jr.  
• Človek od prírody baží po vzdelaní. Korene vzdelania sú horké, ale ovocie sladké. 

Aristoteles 
• Cieľom vzdelania je posúvanie hraníc našich vedomostí a rozširovanie pravdy. John 

Fitzgerald Kennedy 
• Účelom vzdelania je vymeniť prázdnu myseľ za otvorenú. Malcolm Forbes 
• Cieľom vzdelania je pripraviť mladých, aby sa vedeli vzdelávať počas svojho života. Robert 

Maynard Hutchins 
• Investícia do vzdelania prináša najlepšie úroky. Benjamin Franklin 
• Ak zlyháš v plánovaní, tak plánuješ tvoje zlyhanie. Benjamin Franklin 
• Vzdelanie je schopnosť popasovať sa so životnými situáciami. John Grier Hibben 
• Mali by sme sa zbaviť predstavy, že vzdelanie je niečo, čo nám je poskytnuté a brať 

vzdelanie ako niečo, čo si vytvárame vlastným úsilím. Stephen Downes 
• V skutočnosti, všetko vzdelanie je samovzdelávanie. Louis L’Amour 
• Pamäť je matkou každej múdrosti. Aischylos  
• Musíš sa naučiť zapamätať si. William Shakespeare  
• Vedomosti sú mŕtve, ak nemáme schopnosť vyvolať ich z pamäti a využiť ich. Kurt 

Tepperwein 
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