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7  PAMÄŤ A UČENIE

7.1  Pamäť

Niektorí autori vymedzujú pamäť v dvoch významoch: ako psychický 
proces a ako schopnosť človeka. Pamäť ako psychický proces sa skladá 
z procesov vštepovania, uchovania a obnovovania psychických zážitkov, 
operácií a motorických úkonov, t. j. individuálnych skúseností. Ak hovo-
ríme o pamäti ako schopnosti, máme na mysli trvalejšie neuropsychické 
predpoklady a vlastnosti osobnosti zapamätať si, uchovať a vybavovať psy-
chické zážitky, operácie a motorické úkony.

Aký je rozdiel medzi pamäťou a učením? M. J. A. Howe (1970) odpo-
rúča používať pojem učenie vtedy, keď sa získava nový význam a keď sa 
relatívne reorganizuje kognitívna štruktúra. Pojem pamäť je vhodný, keď 
zdôrazňujeme uchovanie informácie bez akejkoľvek výraznej kognitív-
nej reorganizácie. Teda pri pamäti ide o uchovanie informácie a pri učení 
o adaptáciu organizmu na prostredie.

Podobne J. N. Sokolov (1969), K. H. Pribram (1969), V. P. Zinčenko 
(1973) interpretujú pamäť analytickejšie ako proces uchovania informácie 
o signáli, ktorého pôsobenie sa už skončilo. Táto informácia môže byť vyu-
žitá pri spracovaní ďalších signálov, alebo sa prejaví vo forme reprodukcie. 
Učenie potom chápu ako proces, ktorým sa nové informácie kódujú a upev-
ňujú v podobe nových programov činností a nových kognitívnych štruktúr.

Kognitívne chápanie v súčasnej psychológii dominuje. Nové výskumy 
vedú k chápaniu pamäti ako procesu, ktorý je rozložený v čase a je štruk-
turálne organizovaný, v ktorom sa vnímanie, učenie a mnémické funkcie 
vzájomne ovplyvňujú a prelínajú.

V rámci integrovaného komplexu psychickej aktivity človeka môže-
me chápať pamäť ako kognitívny subsystém, ktorý slúži na uskladnenie 
a vybavenie podnetovej informácie a je spojený mnohonásobnými väzbami 
s ostatnými psychickými funkciami (Šípoš, I., 1978).

Pamäť má v duševnom živote človeka veľmi dôležitú funkciu. Pomocou 
pamäti sa zachováva kontinuita v psychickom živote človeka, zachováva sa 
kontinuita skúseností, čo má význam z hľadiska histórie a gnozeológie, po-
mocou pamäti si človek začleňuje zdroje poznatkov do individuálnej skúse-
nosti pomocou analýzy, abstrahovania, zovšeobecňovania atď.
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7.1.2  Fázy pamäti 
 
Proces pamäti členíme na tri na seba nadväzujúce a vzájomne sa prelí-

najúce fázy: zapamätávanie, uchovanie a vybavovanie.

Zapamätávanie  
Zapamätávanie tvorí začiatok pamäťového procesu. Psychický zážitok, 

operácia alebo motorický úkon sa vštepujú do pamäti a fixujú sa. Ľudia sa
navzájom líšia tým, ako rýchlo si zapamätávajú a učia sa. Vysvetlíme si to 
na nasledujúcom príklade: predpokladajme, že pokusná osoba A (PO-A) sa 
učí rýchlejšie ako pokusná osoba B (PO-B). V určitom čase dosiahne lepší 
výkon než PO-B. Otázka znie, prečo je výkon lepší. Lepší je preto, že:

1.  PO-A sa učila rýchlejšie a efektívnejšie, a preto menej zabúda?
2.  Alebo PO-A viac vedela?
3.  Alebo PO-A menej zabúda?
4.  Alebo PO-A sa učí rýchlejšie preto, že pomalšie zabúda?

Hypotetické krivky pri učení a zapamätávaní u pokusných osôb, ktoré 
sa rôzne rýchlo učia, vidíme na obrázku 11.

Obr. 11  Hypotetické krivky pri učení a zapamätávaní

Vzťah medzi učením a pamäťou má kľúčový význam pre objasnenie 
povahy zapamätávania. Ako prvý uskutočnil kvantitatívny rozbor procesov 
zapamätávania a zabúdania H. Ebbinghaus v roku 1895. Zistil, že po 24 ho-
dinách si človek podrží 35% materiálu a po mesiaci si pamätá len 20% z pô-
vodného materiálu (obr. 12).

H. Ebbinghaus vysvetlil tento pokles interferenčným vplyvom podnetov 
pôsobiacich na jedinca medzi odchodom z laboratória a opätovným prícho-
dom doň po 24 hodinách. Tento typ interferencie sa nazýva retroaktívny 
útlm.

VÝKON

UČENIE ZAPAMÄTÁVANIE

PO-A

PO-B
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Obr. 13   Reprodukčný výkon ako funkcia počtu už osvojených  
zoznamov podľa J. B. Underwooda

Obr. 12   Zapamätanie ako funkcia času po skončení učenia  
podľa H. Ebbinghausa

J. B. Underwood ( Šípoš, I., 1978) však zistil, že H. Ebbinghausom zis-
tená interferencia má charakter proaktívneho útlmu, t. j. čím viac zoznamov 
sa pokusná osoba naučila pred pamäťovým pokusom, tým väčší bol vplyv 
proaktívneho útlmu a tým nižší výkon. Ak sa pokusná osoba neučila žiadny 
zoznam pred pokusom, podržala si až 75% materiálu (obr. 13).
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Druhy zapamätávania 

Proces zapamätávania môže prebiehať mimovoľne (neúmyselne) alebo 
zámere (úmyselne). Mimovoľné zapamätávanie sa deje bez úmyslu niečo 
si zapamätať. Tvorí súčasť a sprievod každého psychického procesu. Mi-
movoľným zapamätávaním človek nadobúda veľkú časť obsahu duševného 
života, množstvo skúseností. U detí v batolivom veku je to jediný a v pred-
školskom veku prevažný spôsob zapamätávania. Rozsah, presnosť a trva-
losť mimovoľného zapamätávania závisí od intenzity zamerania pozornosti 
a od stupňa aktivity duševnej činnosti.

Zámerné zapamätávanie je psychická činnosť vedome zameraná na cieľ 
niečo si zapamätať. Táto činnosť je spravidla osobitným spôsobom organi-
zovaná, aby sa dosiahol stanovený cieľ. Zámerné zapamätávanie je za inak 
rovnakých podmienok účinnejšie než mimovoľné zapamätávanie. Jeho vyš-
šia účinnosť je spôsobená dôkladnejším pozorovaním a dôkladnejšou myš-
lienkovou činnosťou – analýzou pamäťového materiálu, myšlienkovým 
členením a zoskupovaním materiálu, znovu pripomínaním si niektorých 
prvkov počas zapamätávania. Zámerné zapamätávanie sa výrazne uplatňu-
je v školskom veku a pri štúdiu.

Podľa toho, aké spoje sa vytvárajú medzi prvkami materiálu, delíme za-
pamätávanie na mechanické a logické.

Mechanické zapamätávanie sa opiera o časovo-priestorové, čiže vonkaj-
šie, často náhodné súvislosti v pamäťovom materiáli. Mechanické tu zna-
mená neúčasť myslenia a logických súvislostí pri zapamätávaní. Mechanic-
ké zapamätávanie tvorí len nepatrnú časť celkového zapamätania človeka. 
Čisté mechanické zapamätávanie je zriedkavé, preto je lepšie hovoriť o pre-
važne mechanickom charaktere zapamätávania.

Obr. 14  Hypotetické krivky zapamätávania pre rôzne druhy učiva

množstvo
zapamätaného
materiálu
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Logické zapamätávanie sa opiera o logické, t. j. významné, vnútorné, 
podstatné, zovšeobecnené súvislosti v pamäťovom materiáli. Logické za-
pamätávanie je produktívnejšie než mechanické. Je rýchlejšie, dáva pres-
nejšie a trvalejšie výsledky. Obrázok 14 znázorňuje krivky zapamätávania 
pre rôzne druhy učiva.

Činitele ovplyvňujúce zapamätávanie  
Proces zapamätávania ovplyvňujú najmä tieto činitele:

Rozsah materiálu – so vzrastom rozsahu zapamätávaného materiálu kle-
sá produktivita zapamätania a vzrastá čas potrebný na zapamätanie.

Povaha materiálu – rýchlosť a kvalita zapamätávania závisia aj od toho, 
aký materiál sa zapamätáva (tvary, pojmy, čísla, slová s abstraktným ale-
bo konkrétnym významom). Výsledky závisia aj od veku a individuálnych 
vlastností. Mladšie deti si lepšie zapamätajú obrazy konkrétnych predmetov 
než slová a ľahšie slová s konkrétnym než abstraktným významom.

Rozloženie opakovaní – rozložené opakovania, t. j. také, ktoré sú odde-
lené istými časovými intervalmi, sú účinnejšie ako opakovania nahroma-
dené. Výsledok pri rozloženom opakovaní závisí od dĺžky prestávok, ich 
usporiadania, od povahy osvojovanej úlohy, od vekových a individuálnych 
vlastností človeka.

Poloha členov v rade – prvé členy radu – ich učenie sa – rušivo pôso-
bia na učenie a podržanie ďalších členov – nazývame to proaktívna interfe-
rencia. Učenie posledných členov radu rušivo pôsobí na učenie a podržanie 
predchádzajúcich členov, nazývame to retroaktívna interferencia.

Uchovanie a zabúdanie  
Uchovanie je stredný článok pamäťového procesu medzi zapamätaním 

a vybavením. Základom uchovania je trvanie pamäťových stôp v nervovej 
organizácii, ktoré vznikli ako dôsledok istého psychického zážitku alebo 
úkonu. Ukazovateľom uchovania je možnosť vybaviť si obsah, ktorý sme 
si zapamätávali. Zapamätaný obsah sa časom narúša.

Zabúdanie je strata alebo nedostupnosť informácií, ktoré už boli v pa-
mäti k dispozícii (Šípoš, I.,1978). Mierou zabúdania je pokles retencie me-
dzi ukončením pamäťového vstupu a časovo odsunutým pamäťovým vý-
stupom. Zabúdanie sa prejavuje narušením pôvodnej podoby zapamäta-
ného materiálu, zmenšením rozsahu zapamätaného materiálu, vypadnutím 
jednotlivých prvkov aj celých častí a stratou jasnosti a presnosti zapamäta-
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ného materiálu. Výsledkom procesu zabúdania je zabudnutie, na ktoré usu-
dzujeme na základe nemožnosti niečo reprodukovať alebo znovupoznať.

Druhy zabúdania  
Zabudnutie môže byť prechodné, ktoré sa viaže na isté podmienky a is-

tý čas a trvalé, pri ktorom ide o definitívnu nemožnosť niečo reprodukovať
alebo znovupoznať. V tejto súvislosti vyvstáva otázka: je zabudnutie defini-
tívna strata informácie alebo iba jej definitívne znedostupnenie? W. Penfield
(1974) dokázal, že absolútne sa nezabúda nič, každá informácia sa v mozgu 
uchováva. Tento poznatok viedol k hypotéze permanentnej pamäti.

Základom zabúdania je zanikanie alebo blokovanie pamäťových stôp 
a spojov najčastejšie pôsobením nervového útlmu, ale aj vyčerpaním, cho-
robnými zmenami a poraneniami mozgu.

Zabúdanie sa prejavuje v dvoch základných formách:

– ako nemožnosť rozpamätať sa alebo znovupoznať,
– ako nesprávne spomínanie alebo znovupoznanie.

Stupeň zabudnutia môže byť v oboch prípadoch rozdielny. Zabúdanie 
má pre človeka kladný aj záporný význam. Kladný význam je v zabúdaní 
nepríjemných, tragických zážitkov, ktoré by mohli narúšať zdravý vývin 
osobnosti. Zabúdanie je však nežiadúce, ak sa týka potrebných vedomostí, 
zručností, návykov a foriem správania. Zabraňuje sa mu najmä ich opako-
vaním a uplatňovaním v činnosti.

Vybavovanie  
Pamäťové vybavovanie je tretia fáza pamäťového procesu: pamäťové 

vybavovanie je znovutvorenie, aktualizácia predtým prežitých psychických 
zážitkov a osvojených činností. Vybavovanie je aktivizácia minulej skúse-
nosti. Je to uvedomenie si toho, že prítomné prežívanie alebo jeho časti nie 
sú vo vedomí nové, ale že sme ich už raz prežili. Základom vybavovania je 
oživovanie pamäťovej stopy. Vybavovanie nemôžeme stotožniť s pamäťo-
vým uchovávaním. Uchovanie zážitku je nevyhnutným predpokladom jeho 
vybavenia, ale nie každý uchovaný zážitok si dokážeme vybaviť. Vybavo-
vanie môže byť: mimovoľné, t. j. vtedy, ak sa zážitky objavujú vo vedomí 
človeka bez jeho úmyslu a úsilia; zámerné, čím máme na mysli aktívnu du-
ševnú činnosť, pri ktorej sa úmyselne a s vynakladaním úsilia vyvoláva do 
vedomia istý zážitok alebo úkon.



84

Stupne vybavovania 

Vybavovanie má tri stupne: znovupoznanie, spomínanie, reprodukciu.

Znovupoznanie

Znovupoznaním označujeme schopnosť človeka identifikovať podnet
ako taký, ktorý sme už prv vnímali, teda ide o identifikáciu podnetu z uni-
verzálnej množiny prvkov (Šípoš, I., 1978). Keby pôvodné podnety znovu 
nepôsobili, nemali by sme vedomie minulého zážitku. Zväčša sa usudzu-
je, že znovupoznanie viac súvisí s vnímaním, kým reprodukcia viac súvisí 
s učením (Adams, J. A., 1967).

Spomínanie 

Spomínaním rozumieme vybavovanie si minulých zážitkov bez pria-
meho pôsobenia podnetov, ktoré ich vyvolali, ale pomocou iných zážitkov, 
t. j. pripomínaním alebo vplyvom nášho zámeru vybaviť si ich. Spomienky 
sa od reprodukcie líšia väčšou odlišnosťou od zapamätaného, t. j. nie sú ta-
kou presnou „kópiou“ zapamätaného zážitku.

Reprodukcia 

Reprodukcia je vybavenie zapamätaného bez priameho pôsobenia za-
pamätaného podnetu, pričom zapamätané a vybavené sa zhodujú. Môže sa 
uskutočniť buď na úrovni prvej signálnej sústavy (napr. predstava), alebo 
na úrovni druhej signálnej sústavy (napr. myšlienka).

7.1.3 Druhy pamäti 
 
Podľa charakteru psychickej aktivity prevládajúcej v činnosti rozlišuje-

me tieto druhy pamäti:
Pohybová pamäť je zapamätávanie, podržanie a vybavovanie rozlič-

ných pohybov a ich systémov. Význam pohybovej pamäti spočíva v tom, 
že je základom formovania praktických pracovných a športových návykov, 
ako aj návykov chôdze, písania a pod.

Emocionálna pamäť sa prejavuje v zapamätávaní a vybavovaní citov. 
Základnou podmienkou vybavenia citu je jeho opakované prežívanie alebo 
pripomínanie si toho, čo bolo s ním späté v predošlej skúsenosti. Cit sám 
o sebe mimo súvislostí, ktoré ho vyvolali, nie je možné si vybaviť.

Názorná pamäť je pamäť na predstavy, obrazy prírody a života, ale aj na 
zapamätávanie zvukov, vôní, chutí.
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Slovno-logická pamäť je pamäť na myšlienky. Je to špecificky ľudská
pamäť, na rozdiel od predchádzajúcich, s ktorými sa v jednoduchých preja-
voch stretávame aj u zvierat.

Podľa dĺžky retenčného intervalu rozoznávame:

Krátkodobú pamäť, ktorá má dve fázy. V prvej fáze hovoríme o bez-
prostrednej pamäti. Jej podstatnou charakteristikou je to, že vstupná in-
formácia sa podrží v nervovom systéme len veľmi krátko (asi 500 milise-
kúnd). Poznáme však aj ikonickú pamäť, ktorá sa svojím obsahom nelíši od 
bezprostrednej pamäti, avšak trvá dlhšie (asi 1000 milisekúnd). Druhá fáza 
krátkodobej pamäti je vlastná krátkodobá pamäť (KDP). Pre KDP je cha-
rakteristické, že informácia sa podrží až 20 sekúnd. Počet prvkov, ktoré si 
je človek schopný zapamätať, sa pohybuje od 5 do 9.

Dlhodobá pamäť je charakterizovaná tým, že sa v nej informácia podrží 
dlhšiu dobu (často až do konca života). V dlhodobej pamäti sú uskladnené 
informácie, ktoré nemajú taktický, ale strategický význam pre dosiahnutie ži-
votne dôležitých cieľov človeka. Sú v nej uskladnené informácie, ktoré za-
bezpečujú zmysluplnú postupnosť činnosti človeka v dlhšom časovom slede.

7.1.4 Genéza pamäti 
 
Z hľadiska vývinu vznikajú prvé prejavy pamäti vo forme podmiene-

ných reflexov v súvislosti s jedením už v prvé dni po narodení. Znovupo-
znanie časovo predstihuje reprodukciu. Retenčný interval v 2. roku života 
je niekoľko týždňov, v 3. roku už niekoľko mesiacov, v 4. roku vyše roka. 
Trvalé zážitky zostávajú priemerne z 5. roku života. Pamäť sa zlepšuje asi 
do 25 rokov, potom sa udržuje na rovnakej úrovni do 40-45 rokov. Neskôr 
postupne slabne, pravdepodobne aj v dôsledku straty mozgových buniek. 
Miera kvality pamäti však závisí nielen od veku, ale aj od cvičenia. Kto sa 
sústavne učí čomusi novému, starnutím slabne jeho pamäť pomalšie než 
tomu, kto si pamäť necvičí.

7.1.5 Typy pamäti 
 
O typoch pamäti hovoríme so zreteľom na individuálne zvláštnosti ľudí. 

Podľa rýchlejšieho a ľahšieho zapamätania a vybavovania podnetov a zá-
žitkov rozlišujeme tri typy pamäti.

O názornej pamäti hovoríme vtedy, keď sa pri zapamätaní a vybavovaní 
výraznejšie uplatňuje prvá signálna sústava. Človek tohto typu si rýchlejšie 
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a ľahšie zapamätá a vybavuje názorné predmety. Tu sa obyčajne rozlišuje 
typ zrakový, sluchový a pohybový (podobne ako pri typoch predstavivosti), 
alebo sa osobitosti tohto typu presnejšie charakterizujú typom zapamätané-
ho a vybavovaného materiálu (napr. pamäť na tváre, čísla a pod.).

O slovno-logickej pamäti hovoríme vtedy, keď sa pri zapamätaní a vy-
bavovaní výraznejšie uplatňuje druhá signálna sústava. Tento typ si rýchlej-
šie a ľahšie zapamätúva pojmy, súdy, úsudky (teda myšlienky).

Citová (emocionálna) pamäť sa prejavuje v ľahšom a rýchlejšom zapa-
mätaní citov a citovo silne podfarbených zážitkov. Väčšina ľudí má zmie-
šaný typ pamäti. Vyhranené typy sú zriedkavejšie.

 
7.1.6 Teórie pamäti 
 
Jestvuje viacero teórií pamäti, ktoré boli utvorené v súvislosti s experi-

mentálnym skúmaním pamäti. Uvedieme niektoré z nich.
Chemická teória pamäti tvrdí, že pod vplyvom vonkajších podnetov pre-

biehajú v nervových bunkách špecifické chemické zmeny, ktoré sú zákla-
dom mechanizmu procesu spevňovania, uchovania a vybavovania. Dezoxi-
rybonukleidová kyselina (DNK) sa považuje za nositeľa genetickej, dedič-
nej pamäti a rybonukleidovú kyselinu (RNK) za nositeľa autogenetickej, 
individuálnej pamäti.

Fyzikálna teória pamäti vychádza z toho, že prechod akéhokoľvek im-
pulzu cez určitú skupinu neurónov zanecháva fyzickú stopu. Aktivácia 
týchto stôp (neurónových modelov) tvorí podľa tejto teórie mechanizmus 
zapamätávania, uchovania a vybavovania.

Fyziologické teórie pamäti považujú za základ pamäti schopnosť ner-
vovej sústavy uchovať a oživovať stopy po zmenách, ktoré boli vyvolané 
podnetmi z psychických a psychomotorických procesov. Táto teória tvrdí, 
že v nervovej sústave vzniká jednak stopa (dočasný nervový spoj) ako ná-
sledok špecifickej zmeny, ale následkom psychickej činnosti tu tiež vzni-
kajú aj zmeny všeobecnejšieho charakteru, ktoré bezprostredne súvisia so 
zmenami všeobecných vlastností nervovej sústavy.

Jestvuje aj viacero psychologických teórií interpretujúcich pamäť. Na-
príklad behaviorizmus zamenil pojem pamäť (ktorý považovali za príliš 
subjektívny) za pojem verbálne učenie, ktorý sa lepšie vtesnal do meraných 
parametrov správania. Behavioristi skúmali najmä zapamätávanie a ucho-
vanie verbálnych odpovedí na podnety. Zabúdanie chápali ako stratu prí-
tomnosti odpovede na daný podnet, pričom ho objasňujú ako oslabenie aso-
ciácií alebo súperenie odpovedí.
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Stúpenci geštalt-psychológie sa snažili vysvetliť zabúdanie na základe 
transformácie pamäťovej stopy, ktorá by sa mala v zmysle generálnej ten-
dencie (platiacej aj pri vnímaní) meniť na dobrý tvar.

Psychoanalýza sa pokúsila vysvetľovať javy zabúdania „vytesnením“ 
nepríjemných traumatizujúcich zážitkov z vedomia do nevedomia.

Každá z týchto teórií, z parciálneho hľadiska, prispieva k dokonalejšie-
mu poznaniu základov ľudskej pamäte.

7.2  Učenie
 
V psychológii má učenie veľmi široký význam. Je takmer synonymom 

pojmu život. Termín učenie označuje získavanie skúseností a utváranie je-
dinca v priebehu jeho života; naučené je opakom vrodeného. Pojem učenie 
môžeme vymedziť z viacerých hľadísk. V našom výklade rozlíšime učenie 
v širšom a užšom zmysle slova.

V širšom vymedzení plní učenie funkciu prispôsobovania sa organizmu 
k prostrediu a k zmenám tohto prostredia. Pod širšie vymedzenie učenia pat-
rí všetko, čo obohacuje individuálnu skúsenosť jedinca v priebehu jeho vý-
vinu. Širšie vymedzené učenie zahrňuje tak učenie živočíchov, ako aj uče-
nie človeka. Pritom u človeka zahrňuje mimovoľné, nevedomé učenie (napr. 
osvojovanie si chôdze, reči, citových vzťahov), ale aj zámerné učenie.

V užšom vymedzení rozumieme učením zámerné (cieľavedomé) a sys-
tematické nadobúdanie vedomostí, zručností, návykov, foriem správania 
a osobnostných vlastností. Toto učenie je vlastné iba človeku. Môže vznik-
núť iba na základe reči a uskutočňuje sa v dôsledku vedomej organizácie 
činnosti.

Rôzne druhy učenia napriek svojej rozmanitosti majú niečo spoločné. 
K tomu, aby sa proces učenia mohol interpretovať nielen z fyziologické-
ho, ale i psychologického hľadiska, nám slúžia všeobecné zákony učenia. 
Na základe teoretických úvah a vedeckých výskumov boli formulované tie-
to všeobecné zákony učenia (Čáp, J., 1980).

V priebehu učenia sa opakované výkony jedinca približujú k cieľovej 
podobe výkonu. Tento zákon vyjadruje, že učiaci sa jedinec nedokáže zo za-
čiatku vykonávať určitú činnosť, ale opakovaním sa jeho výkony postupne 
menia. Učením sa človek približuje k vytýčenému cieľu alebo k cieľovej po-
dobe výkonu. Pri rôznych formách učenia a u rôznych jedincov je pribli-
žovanie nerovnako rýchle a môže prebiehať rôznym spôsobom: u niekoho 
„priamo“, u iného s obchádzkami, s návratom k starým chybám. Približova-
nie k cieľovému výkonu môže mať formu náhodných až chaotických poku-
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sov a chýb (ako ho popísal L. E. Thorndike), čo je príznačné pre ľudí v stave 
afektu, v časovom strese atď. Často však má podobu usporiadaného skúša-
nia rôznych možností zo súboru doterajších skúseností jedinca, s väčšou ale-
bo menšou účasťou myslenia, postupného pochopenia ako problém riešiť, 
ako sa vyhnúť chybám. Niekedy prebieha ľudské učenie systematicky a me-
todicky na základe postupného vytyčovania a overovania hypotéz.

Zdokonaľovanie výkonu v priebehu učenia je určované sústavou regu-
lačných a autoregulačných procesov a zdokonaľovaním tejto sústavy. Vo 
formulácii druhého všeobecného zákona učenia sa používajú termíny „re-
gulácia a autoregulácia“, ktoré sa často používajú aj v kybernetike. Môžeme 
ešte použiť ďalší kybernetický termín „spätná väzba“, lebo tá je podstatným 
momentom v autoregulačných mechanizmoch. Tieto termíny umožňujú vy-
stihnúť základný mechanizmus, ktorý je spoločný pre rôzne formy učenia, 
a to u človeka, zvierat aj počítačov. Jedinec, ktorý sa učí, vždy prijíma neja-
ké informácie. Ďalším momentom pri učení je spracovanie týchto informácií 
podľa doterajších skúseností jedinca. Za týmto nasleduje realizácia činnosti 
učiaceho sa: reprodukuje, alebo aplikuje vedomosti, pokúša sa sám realizo-
vať príslušný úkon. Jedinec sa pri tom riadi nasledujúcim spracovaním infor-
mácií: sleduje priebeh a výsledok svojej činnosti (prijíma spätnoväzbové in-
formácie), kontroluje ho na základe porovnávania so spracovanými informá-
ciami (napr. s obrazom nacvičovaného úkonu) a podľa toho koriguje, mení 
ďalšie opakovania alebo i doterajší vnútorný obraz a plán činnosti. Pritom 
mu môže pomáhať aj korekcia a kontrola zvonku od učiteľov, rodičov a pod. 
Činnosť jedinca, jej kontrola, porovnávanie s vnútorným obrazom a plánom 
a korekcia sa pri učení opakujú, čo sa súhrne prejaví v “približovaní“, o kto-
rom sme hovorili v prvom zákone učenia. Opakovanie môže prebiehať buď 
„po špirále“, na vyššej úrovni, bližšie k cieľu, alebo „v kruhu“, t. j. na rov-
nakej úrovni, bez priblíženia sa k cieľu, bez zdokonaľovania, s tými istými 
nedostatkami. Závisí to do značnej miery na mechanizmoch spätnej väzby 
a jej využití pri korekcii, súhrne na mechanizmoch autoregulácie. Tieto me-
chanizmy sú výsledkom doterajšieho vývinu a učenia jedinca a označujeme 
ich termínmi ako: kontrola a sebakontrola, využitie znalosti výsledkov pri 
učení, zisťovanie a rozbor chýb, umenie učiť sa a podobne.

Učenie závisí od motivácie, od výsledkov predchádzajúceho učenia, 
od vlastností jedinca a jeho aktuálneho stavu, od vonkajších podmienok 
a od vzájomného pôsobenia vonkajších a vnútorných činiteľov.

V tomto zákone je zovšeobecnené množstvo výskumov i praktických 
skúseností. Výrazné je predovšetkým pôsobenie motivácie. Bez záujmu sa 
učenie nedarí, naopak vyvolanie záujmu často vedie k rýchlym pokrokom 
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v učení. Pôsobenie motivácie pri učení sa vyjadruje termínmi ako: posilňo-
vanie, odmena, upevňovanie a chápe sa ako najdôležitejší moment pri pod-
mieňovaní a tým aj pri učení.

Motivácia je spätá s celkovým stavom jedinca. Tento stav vyjadrujú ter-
míny pozornosť (sústredená – nesústredená), pracovná schopnosť

(vysoká – nízka), čulosť alebo únava.
Záleží tiež na vedomostiach, zručnostiach, návykoch a postojoch, ktoré 

človek má z predchádzajúceho učenia, na metódach, ktoré si osvojil atď. 
Tieto vlastnosti často rozhodujú o tom, či človek zvládne, alebo nezvládne 
prekážky, ktoré musí prekonať pri učení.

Zatiaľ sme hovorili o vnútorných podmienkach učenia, tie sú však zá-
vislé na vonkajších, najmä spoločenských podmienkach, ako sú: osobnost-
né kvality rodičov, učiteľov a ďalších osôb, na ich vzťahu k dieťaťu, na 
emocionálnej atmosfére v rodine, v škole, kvalite škôl, výchovných a vyu-
čovacích metód atď.

7.2.1  Špecificky ľudské učenie a jeho druhy 
 
Sociálna povaha ľudského učenia sa prejavuje najmä v týchto skutoč-

nostiach:

–  človek si učením osvojuje skúsenosti druhých ľudí; v zhustenej podo-
be si osvojuje výsledky celých generácií. To sa týka tak vedomostí, ako 
aj senzomotorických a intelektových zručností a tiež spoločenských no-
riem (morálnych, právnych, estetických a iných) a spôsobov správania, 
najmä vo vzťahoch medzi ľuďmi,

–  spoločnosť pomáha učiacemu sa viac alebo menej prostredníctvom uči-
teľov, rodičov, vzdelávacích a výchovných inšititúcií, pomôckami a po-
dobne.

V našom výklade charakterizujeme tieto druhy špecificky ľudského
učenia: osvojovanie si vedomostí, senzomotorické učenie, riešenie problé-
mu a sociálne učenie (Čáp, J., 1980).

Osvojovanie si vedomostí 

Je to forma učenia, ktorá najviac zodpovedá tradičnému chápaniu škol-
ského učenia sa (učenia v užšom zmysle slova). Jeho výsledkom sú prevaž-
ne vedomosti. Termín vedomosti používame na označenie sústavy predstáv 
a pojmov, ktoré si učiaci sa osvojil. Vedomosti zahrňujú ako názorné pred-
stavy, tak aj nenázorné pojmy. Názorné predstavy a nenázorné pojmy sú 
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navzájom tesne späté, takže používanie súhrnného pojmu vedomosti je pri-
merané teoreticky i prakticky. Vedomosti sú jedným z výsledkov ľudské-
ho učenia. Východiskovým článkom poznávania sveta je názorné poznáva-
nie. Ak dáme deťom obhliadnuť si predmet a po jeho odstránení žiadame, 
aby ho popísali, ukáže sa, že nevnímali dostatočne dôkladne a nezískali vý-
stižnú predstavu. Deti sa potrebujú naučiť operácie názorného poznávania. 
K tomu môžu poslúžiť niektoré hry (vyhráva ten, kto dôkladnejšie pozoro-
val a zapamätal si určité predmety, ale aj zamestnanie v materskej škole, či 
špeciálne formy výcviku v pozorovaní atď.). Metodický postup sa pritom 
zakladá na spojení názornosti so slovným výkladom. Učiteľ usmerňuje vní-
manie žiaka, upozorňuje ho na dôležité znaky, učí ho pozorovať sústavne 
s prihliadnutím na podstatné znaky objektu a využitím vedomostí o ňom. 
Názorné poznanie je pri osvojovaní vedomostí späté s myslením a rečou, 
a tým sa zdokonaľuje. Pri osvojovaní vedomostí sa stretávame s používa-
ním vedeckých a predvedeckých pojmov: napr. deti predškolského veku 
bežne považujú plod za „časť rastliny, ktorá sa je“. Nie je to náhodou, ta-
kýto spôsob chápania pojmu je bežný v laickej verejnosti. Dieťa ho teda 
prevzalo zo svojho prostredia. Predvedecké pojmy môžu neskôr negatívne 
pôsobiť pri osvojovaní si vedeckých pojmov v škole.

Senzomotorické učenie 

Senzomotorické učenie je taký druh učenia, ktorým získavame predpo-
klady na vykonávanie činností náročných na vnímanie, pohyby a vzájomné 
spojenie vnemov s pohybmi. Pri senzomotorickom učení ide o zložitejšie 
odpovede, zručnosti, zahrňujúce viacero zložiek, ktoré v poradí postupne 
na seba nadväzujú. Preto pri tomto druhu učenia hovoríme o “zreťazení“ 
jednotlivých motorických operácií do funkčných celkov (napr. písanie, ria-
denie auta). Senzomotorické zručnosti predstavujú veľmi širokú oblasť fo-
riem správania alebo činnosti človeka. Odhliadnuc od takých bežných zruč-
ností, ktoré sa osvojujú v útlom veku a sú dôležité pre samostatné uspo-
kojenie základných biologických a životných potrieb (jedenie, obliekanie) 
a odhliadnuc od mnohých kultúrnych (kreslenie, písanie) a športových čin-
ností, jestvuje mnoho špecifických pracovných zručností podľa príslušného
povolania.

Učenie riešením problému 

Riešenie problému možno charakterizovať ako samostatné odhale-
nie vzťahu alebo princípu (pravidla) medzi predmetmi alebo pojmami, čo 



91

umožňuje jednotlivcovi vyriešiť problém alebo dosiahnuť cieľ navodený 
životnými okolnosťami.

Treba odlišovať úlohu od problému. Úlohou sa spravidla chápe taká si-
tuácia, keď človek chce dosiahnuť istý cieľ a vie, ako ho dosiahnuť a prob-
lémom sa rozumie to, keď subjekt pozná cieľ, ktorý chce dosiahnuť, ale 
nepozná cesty a spôsoby, ako ho dosiahnuť. Pri riešení úlohy ide o repro-
duktívne myslenie a pri riešení problému ide o produktívne myslenie (Ďu-
rič, L., 1981).

Americkí psychológovia stanovujú päť fáz riešenia problému:

1. fáza – stav neistoty, dilemy, pochybnosti, frustrácie a pod.,
2. fáza – identifikácia problému, ktorý sa má riešiť,
3. fáza – hľadanie faktorov a formulácia hypotézy,
4. fáza – overovanie, príp. preformulovanie hypotézy,
5. fáza – dokazovanie a aplikácia správneho riešenia.

Riešením problému sa rozvíja produktívne myslenie jedinca. Úroveň 
a kvalita produktívneho myslenia závisia od týchto podmienok:

–  podnecovania motivácie dieťaťa k učeniu, dosahovaniu dobrého pro-
spechu a vzdelania, ku kvalifikovanému povolaniu,

–  citového postoja rodičov k dieťaťu a spôsobov výchovy: kladný citový 
postoj, porozumenie pre dieťa a podpora jeho samostatnosti,

–  kultúrnej úrovne rodiny a kultúrnej stimulácie dieťaťa,
–  vytvárania podmienok pre učenie a hry (najmä pre hry rozvíjajúce rôzne 

vlastnosti osobnosti (vrátane technických stavebníc, stolových hier vy-
žadujúcich myslenie a pod.), 

– od poznávania sveta, prírody a kultúry,
–  podmienok pre rozvíjanie reči dieťaťa; úrovne jeho vyjadrovania a bo-

hatosti slovnej zásoby rodičov a ostatných osôb, ktoré komunikujú 
s dieťaťom, zdôrazňovanie správneho vyjadrovania atď.

Sociálne učenie 

Pri sociálnom učení si jedinec v styku s inými ľuďmi alebo sociálnou 
skupinou osvojuje zručnosti, návyky, potrebné postoje, prijíma za svoje 
morálne, estetické a iné normy spoločnosti, formujú sa jeho motívy a črty 
ako napr. agresivita – zmysel pre spoluprácu.

Elementárne formy sociálneho učenia sú učenie napodobňovaním, soci-
álnym posilňovaním a identifikáciou.
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7.2.2  Fázy učenia 

K učeniu nedochádza spravidla „odrazu.“ Od „úplnej nevedomosti“ po 
„dokonalú vedomosť“ vedie často dlhá cesta, ktorú charakterizuje jednak 
časové trvanie, jednak kvalitatívne zmeny vo výsledkoch učenia. Najčastej-
šie sa uvádzajú štyri fázy učenia (Štefanovič, J., 1985):

Motivačná fáza učenia je štádium, keď sa človek ocitne pred úlohou, 
problémom a uvedomuje si vnútorné alebo vonkajšie pohnútky, ktoré ho 
aktivizujú k tomu, aby ich riešil. Ak je motivácia učenia slabá, je tendencia 
vyhnúť sa mu.

Za poznávaciu fázu učenia pokladáme to jeho štádium, keď učiaci za-
čína prenikať do učebného materiálu, úloh, problému, mobilizuje svoju 
minulú skúsenosť a získava ďalšie potrebné informácie alebo prostriedky 
na ich riešenie, vytvára a preveruje rozličné hypotézy riešenia. Podstatnou 
charakteristikou tejto fázy je tápanie, hľadanie, ktoré sa završuje nasledu-
júcou fázou.

Výkonovou fázou učenia je to štádium, v ktorom došlo k pochopeniu 
a vyriešeniu danej úlohy, daného problému, k naučeniu, osvojeniu učebné-
ho materiálu, k jeho zaradeniu do sústavy doterajších poznatkov. Mnoho-
krát sa učenie touto etapou končí.

Za kontrolnú alebo overovaciu fázu učenia označujeme to štádium, keď 
sa preveruje správnosť riešenia úlohy, problému, správnosť naučeného. Stá-
va sa tak reprodukciou učebnej látky, aplikáciou osvojených vzorcov, pou-
čiek a pravidiel, riešením ďalších úloh a pod.

7.2.3  Metakognitívne stratégie učenia

Metakognitívnou stratégiou rozumieme spôsobilosť podrobiť svoje 
vlastné učebné postupy analýze, poznávať ich a hľadať optimálne spôsoby 
ich organizácie a riadenia. Pri metakognícii ide o poznávanie vlastného po-
znávania, ide teda o to „ako sa naučiť učiť“. Ak sú metakongitívne záujmy 
podporované, vyvíjajú sa učebné kompetencie, t. j. spôsobilosti vedieť si 
pri učení poradiť, vedieť ako sa učiť.

O stratégiách hovoríme preto, že ide o komplex postupov sledujúcich 
vytýčený cieľ – efektívnosť učenia.

 E. J. Thomas a F. P. Robinson uvádzajú stratégiu známu pod akrony-
mom SQ4R. Čo akronym SQ4R znamená a ako ho máme čítať?
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S  –  znamená survey (zorientuj sa, preskúmaj). Prvým krokom pri učení 
sa je rýchla a predbežná orientácia v základnom usporiadaní učeb-
ného materiálu. Učiaci sa má zorientovať v celkovej výstavbe tex-
tu podľa nadpisov a záhlaví. Má si urobiť hrubú predstavu, ako sa 
v texte postupuje, od čoho k čomu sa smeruje, ako sa téma rozvíja.

Q  –  znamená questions (pýtaj sa). Učiaci si má položiť otázku, čo o té-
me už vie a čo ešte nevie. Má sledovať tri základné línie pýtania sa: 
„čo?“, „ako?“, „prečo?“

4R –  znamená
   read (čítaj); učiaci sa premyslene číta text, priebežne si robí poznám-

ky a registruje problémy, na ktoré narazil,
   reflect (reflektuj, zvažuj); učiaci si premyslí študovaný materiál tak,

aby si ho dal do súvislosti s jemu už známymi skutočnosťami, vyčle-
ní kľúčové pojmy a princípy, ktoré u neho téma vyvolala,

    recite (opakuj, hovor nahlas); ak učiaci materiál pochopil a prijal 
poznatky za svoje musí si ich vhodným opakovaním uložiť do pa-
mäte,

   review (vyjadri rekapitulujúci prehľad); učiaci sa dokáže výstižne 
zhrnúť to, čo sa naučil.




