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Paměť 
- Schopnost uchovávat minulou zkušenost v podobě paměťové stopy 

- Pokud bychom neměli paměť, byli bychom odkázáni jen na nepodmíněné reflexy 

Fáze paměťového procesu: 

1) Zapamatování (vštípení do paměti, kódování) 

- Závisí na postoji zapamatování (baví / nebaví) 

- Je oslabována zapomínáním 

a) Spontální – za 14 dní neumím 

b) Záměrné – něco špatného se stane – chci zapomenout 

2) Uchování v paměti (retence) 

- Zahrnuje časovou etapu, která plyne od zapamatování do 

vybavení 

- Proces zapomínání charakterizuje křivka zapomínání 

- člověk nejvíce zapomíná v prvních hodinách od vštípení do 

paměti 

- čím je materiál smysluplnější, který se učíme, tím je 

zapomínání pomalejší 

- zapomínání má pozitivní význam (nepříjemné zážitky) i 

negativní význam (při umění) 

3) Vybavení (reprodukce) 

- je proces dekódování informace uložení v paměti 

 

Různé podoby: 

a) znovupoznání – stopa je natolik slabá, že nejsme schopni si ji vybavit (nutno si ji 

oživit) 

b) reprodukce – spontánní, zapamatované a vybavené se shoduje nejblíže realitě 

c) vzpomínky – u stop, které jsou schopny vlastního vybavení, ale jsou nepřesné 

Dělení podle délky trvání, po kterou jsou uchovány informace v paměti: 

1) Senzorická (ultra krátkodobá paměť)  

- uchována po velmi krátkou dobu  

- v tomto časovém intervalu se rozhoduji, zda jsou pro nás vnímané informace důležité  

- potřebné informace jsou přesunuty do krátkodobé paměti, ostatní zapomenuty 

2) Krátkodobá paměť 

- dokáže po krátkou dobu (15 – 30 s) podržet potřebné informace 

- kapacitu krátkodobé paměti lze zvyšovat mnemotechnickými pomůckami (říkanky) 

3) Dlouhodobá paměť 

- Pasivní systém s neomezenou kapacitou, který je schopen uchovávat uložení 

informace po velmi dlouhou dobu 

Typy podle analyzátoru: 

1) Fotografická paměť (vizuální paměť) - nejvíce informací ze zraku – jsme přesně 

schopni reprodukovat zrakový vjem 

2) Auditivní paměť – sluchová paměť – nutná při učení jazyka, při hudbě 

3) Motorická paměť – paměť pohybového typu – rovnováha, napětí ve svalech 

4) Další – chuťová, čichová, hmatová… 
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Typy podle osvojovaných vazeb: 

1) Mechanická paměť – jde po vnějších vztazích  

- Př. učení se zpaměti – učení básně, slovní zásoby →  nejstarší paměť, již od narození 

2) Logická paměť – nastupuje kolem 10. roku  

- Slouží k pochopení určitých vztahů 

- Je třeba kombinovat oba druhy paměti 

Aktuální paměť 

- Pomáhá orientovat se v tom, co je teď  

- Např. najdu paměť, kde bydlím 

- Informuje mě o běžných denních činnostech 

- S věkem slábne 

Historická paměť 

- Paměť pro velmi dávné události 

- Nastupuje po aktuální  

- Např. člověk ví, co dělal při osvobození v roce 1945, ale neví, co měl včera k večeři 

Vznik historické paměti: 

a) Narušení aktuálních vrstev mozkové kůry – objevují se starší paměťové stopy 

b) Konfabulace – pravdivý jen rámec, zbytek je spíše citového původu 

 

 

 

 

 

http://paedpsych.jk.uni-

linz.ac.at/internet/arbeitsblaetterord/LERNTECHNIKORD/Vergessen.GIF 

ŘÍČAN, Pavel. Psychologie. 3. doplněné a upravené. Praha : Portál, 2009. 304 s. ISBN 978-80-7367-

560-8. [kniha] 

http://paedpsych.jk.uni-linz.ac.at/internet/arbeitsblaetterord/LERNTECHNIKORD/Vergessen.GIF
http://paedpsych.jk.uni-linz.ac.at/internet/arbeitsblaetterord/LERNTECHNIKORD/Vergessen.GIF

