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8  POZORNOSŤ

Vymedzenie pozornosti 

Psychická činnosť sa uskutočňuje v bdelom stave, t. j. vtedy, keď sme 
si niečoho vedomí. Tento stav sa nazýva vigilita. Vigilita dosahuje rozličné 
úrovne od jednoduchého vnímania, napr. po zobudení, cez rozličné stavy 
vedomia až k pozornosti. Pozornosť tvorí najvyšší stupeň vigility, ktorá je 
charakteristická tým, že umožňuje najlepší, najširší príjem informácií. Tak 
utvára základný predpoklad pre akékoľvek efektívne poznávanie.

Pozornosť je taký stav bdelosti, v ktorom sa vedomie zameria a sústre-
dí na niektoré objekty odrazu, kým iné sa prehliadajú. Pozornosť je preja-
vom vysokej organizovanosti psychiky pri spracovaní informácií o vonkaj-
šom svete a pri kontrole vlastného myslenia a konania. B. Chalupa (1981) 
hovorí, že pozornosť je proces a súčasne tiež psychický stav, zahrňuje aj 
schopnosti a zručnosti, má vzťah k organizácii celej osobnosti. Pri pozor-
nosti teda ide o zložito organizovanú systémovú funkciu.

Pri celkovej charakteristike pozornosti sa v súčasnosti najčastejšie pou-
žívajú pojmy ako zameranosť, sústredenosť, selektivita, koncentrácia, do-
minancia a pod. Tieto pojmy sa spájajú s určitými teoretickými predstavami 
o organizácii pozornosti pri výberovom spracovaní podnetov a pri kontrole 
vlastného konania a myslenia. Ide o dynamické štruktúry, ktoré sa stále pre-
tvárajú v závislosti od vonkajších a vnútorných podmienok.

8.1  Znaky pozornosti 

Za najvýraznejšie znaky pozornosti považujeme zameranosť na predmet 
a sústredenosť (koncentrácia) na predmet. Obidva znaky nestoja na rovna-
kej úrovni. Zameranosť je vymedzená obsahom, t. j. tým, na čo sa indiví-
duum zameriava. Zameranosť ako vnútorná dispozícia vzniká opakovaným 
vnímaním a učením, je teda ich výsledkom. Zameranosť pozornosti pred-
stavuje prípravnú organizáciu psychickej činnosti na operovanie v určitom 
smere. Známe sú tzv. senzorické a motorické zamerania pri reakčnom čase, 
ktoré sa zakladajú na tom, že osoba je zameraná buď na rýchle rozlíšenie 
signálu, alebo rýchlu motorickú odpoveď.

Sústredenosť (koncentrácia) pozornosti predstavuje charakteristiku zdô-
razňujúcu silu, intenzitu zameranosti indivídua na predmet. Súvisí so stup-
ňom aktivity, ktorú venuje osoba sledovaniu stimulácie užitočnej pre ňu 
v porovnaní s účinkom vedľajšej stimulácie.
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Obidva základné znaky pozornosti – zameranosť a sústredenosť – majú 
rad vlastností. Zameranosť sa študuje podľa toho, koľko sa postihne v ur-
čitom okamihu predmetov (rozsah pozornosti); koncentrácia sa analyzuje 
podľa toho, ako sa mení jej intenzita a nakoľko osciluje. Od oscilácie sa od-
lišuje fluktuácia pozornosti a jej distribúcia. Všetky tieto a ďalšie vlastnosti
pozornosti sa systematicky experimentálne študujú.

Rozsah pozornosti je daný počtom prvkov, ktoré človek dokáže naraz 
postrehnúť. Experimenty ukázali, že človek je schopný jednorazovo správ-
ne postrehnúť 6 ─ 8 prvkov. Číslo zodpovedá rozsahu bezprostrednej

pamäti a poznali ho už v staroveku. G. A. Miller hovorí o „magickom 
čísle“ 7 plus-mínus 2. Zistilo sa, že optický postreh exponovaných objektov 
závisí od dĺžky expozície a sily osvetlenia. Hunter z toho vyvodzuje, že naj-
dôležitejším faktorom je súčin intenzity osvetlenia a doby expozície.

Oscilácia pozornosti je presúvanie ohniska pozornosti z detailu na iný 
detail pri súčasnej celkovo menej zreteľnej fixácii podnetu ako celku (napr.
pri rozhovore s určitou osobou oscilácia pozornosti z detailu jej tváre na 
iný detail). Sústredenie pozornosti je tu vystriedané jej odklonom, avšak 
v takom krátkom intervale, že kontinuita obsahu pre človeka zostáva za-
chovaná.

Fluktuácia pozornosti označuje také odklony, ktoré narušujú zmyslupl-
nú kontinuitu, alebo neustále rušia zameranosť pozornosti. Kým oscilácia 
pozornosti má význam biologický (regenerácia centier a obnovenie ich prá-
ceschopnosti), pri fluktuácii pozornosti sa strieda jedno sústredenie s dru-
hým, a to v konečnom dôsledku znamená neschopnosť sústredenia vôbec.

Distribúcia pozornosti je vlastnosť, ktorá umožňuje venovať pozornosť 
súčasne dvom alebo viacerým predmetom. Zistilo sa, že pozornosť sa roz-
deľuje tým ľahšie, čím odlišnejšie sú obe činnosti a čím viac je jedna z nich 
zautomatizovaná.

Roztržitosť je neschopnosť sústrediť alebo preniesť pozornosť na po-
trebné predmety. Roztržitosť vzniká buď preto, že sa človek sústreďuje na 
istý predmet a neregistruje iné predmety, alebo pre čiastočnú či plnú ne-
schopnosť sústrediť sa na dlhšiu dobu (napr. pri únave, labilnej CNS alebo 
prílišnej živosti).

8.2  Neurofyziologické základy pozornosti 

Výskumy I. P. Pavlova a jeho školy odkryli zložitú funkčnú dynamiku 
centrálnej nervovej sústavy. Z hlavných mechanizmov, ktoré možno uviesť 
do súvislosti s javmi pozornosti možno spomenúť koncentráciu vzruchu 
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a útlmu v určitých častiach mozgovej kôry pri súčasnom útlme ostatných 
častí kôry na základe zákona zápornej indukcie. Podľa I. P. Pavlova je fy-
ziologickým základom jednoduchých aktov pozornosti (neúmyselnej po-
zornosti) orientačný reflex „Čo to je?“. Pozornosť sa teda opiera o vrodený
regulačný systém, ktorý akoby orientoval organizmus na postihnutie toho, 
o čo v momentálnej situácii ide, čo je pre organizmus dôležité. V určitej 
fáze ontogenézy ľudskej psychiky (okolo 3. roku) nastáva tzv. verbalizácia 
orientačného reflexu (otázky typu: „Čo to je?“, „Na čo to je?“). Tu je za-
čiatok zvedavosti dieťaťa, ktorá sa potom rozvíja v detských hrách a učení. 
Zákonitosti, podľa ktorých sa javy pozornosti riadia, nazval A. A. Uchtom-
ský „princípom dominanty“. Dominantu pritom netreba chápať ako topo-
grafický jediný bod, ale ako určitú konšteláciu centier so zvýšenou vzruši-
vosťou v rôznych etážach mozgu a miechy a tiež v autonómnom nervovom 
systéme. Z psychologického hľadiska sa vystriedanie dominanty prejaví 
v prepojení pozornosti.

Významným poznatkom modernej neurofyziológie je zistenie, že prenos 
informácie do centra sa reguluje nielen v kôrovej oblasti, ale už na subkorti-
kálnej úrovni. Ide predovšetkým o objav inhibičného a aktivačného vplyvu 
retikulárnej formácie mozgového kmeňa. Z hľadiska mechanizmov bloku-
júcich periférnu stimuláciu je významné zistenie existencie centrifugálneho 
(odstredivého) pôsobenia na receptory a javu habituácie (opakovanie sa).

V súčasnosti jestvuje viacero názorov na fyziologické mechanizmy po-
zornosti. B. D. Lindsley a iní autori spájajú pozornosť s rozličnými úrovňa-
mi bdelosti v rozpätí od hlbokého spánku až po vysoký stupeň aktivity, čo 
označujú pojmom vigilita. Pozornosť tvorí najvyšší stupeň vigility, ktorý 
je charakteristický tým, že umožňuje najlepší, najširší príjem informácií. 
Tak utvára základný predpoklad pre akékoľvek efektívne poznávanie. Túto 
hypotézu treba doplniť špeciálnymi selekčnými mechanizmami, ktoré vy-
konávajú výber správ. Zatiaľ nie je jednota v tom, ako a kde sa uskutočňuje 
facilitácia významných podnetov a inhibícia irelevantných podnetov, ale je 
pravdepodobné, že ide o niekoľko typov regulácie uskutočňovaných v špe-
cifických a nešpecifických systémoch mozgu s vedúcou úlohou mozgovej
kôry, ktorá sa na rozdiel od difúzneho pôsobenia retikulárnej formácie moz-
gového kmeňa vyznačuje vysokou selektívnosťou. Ide o zložitú systémovú 
funkciu, pričom niektorí autori rozlišujú medzi špecifickou a nešpecifickou
bdelosťou, neúmyselnou a úmyselnou pozornosťou.

Pokrok neurofyziologického štúdia pozornosti si vyžaduje tiež adekvát-
ne rozpracovanie psychologickej teórie pozornosti so zreteľom na regulač-
né mechanizmy.
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8.3  Druhy pozornosti 

Podľa toho, či sa pozornosť vyvoláva a udržiava charakterom pôsobia-
cich podnetov alebo vlastnou vôľou, rozoznávame dva základné druhy po-
zornosti: neúmyselnú a úmyselnú pozornosť.

Neúmyselná pozornosť (mimovoľná, nezámerná) je taká, ktorú vzbu-
dzujú a udržiavajú osobitosti pôsobiacich podnetov, ako je ich sila, veľko-
sť, náhlosť, kontrastnosť a pod. Prvotne vyvolaná pozornosť je neúmyselná 
a súvisí, ako sme uviedli, s vrodeným orientačným reflexom, ktorý vo vý-
vine človeka postupne dozrieva. Toto dozrievanie je podmienené dozrieva-
ním mozgovej kôry, najmä rozvojom vzťahov medzi vzruchom a útlmom. 
Útlmy sú stále ohraničenejšie a vnútorne diferencovanejšie, takže dieťa je 
schopné zamerať sa hlbšie na určitý predmet. Keď sa dieťa naučí neskôr 
vytýčiť si cieľ a udržať si ho v pamäti, vzniká zámerná pozornosť, ktorá je 
predstupňom vôľovej aktivity.

Úmyselnú pozornosť (zámernú) určuje cieľ vykonávanej činnosti a ten 
determinuje vigilita vedomia. Úmyselná pozornosť závisí predovšetkým od 
významu vykonávanej činnosti a vzťahu jedinca k cieľu úlohy. Fyziologic-
kým základom úmyselnej pozornosti je vytvorenie podmieneného podráž-
denia a útlmu, vďaka čomu sa môže dieťa úmyselne zamerať na predmet 
svojej činnosti. Psychologicky to súvisí s rozvojom predstavivosti, s vedo-
mím cieľa a so schopnosťou udržať ho vo vedomí dlhšiu dobu. Vývinove 
sa úmyselná pozornosť objavuje oveľa neskôr ako mimovoľná pozornosť, 
pričom aj u jednotlivých ľudí zisťujeme v jej úrovni väčšie interindividuál-
ne rozdiely ako pri mimovoľnej pozornosti.

Niektorí autori uvádzajú aj poúmyselnú pozornosť (Štefanovič, J., 1985). 
Ide o takú pozornosť, ktorá bola na začiatku vyvolaná vôľovým úsilím, ale 
v ďalšom ju udržiava významnosť či zaujímavosť pôsobiacich podnetov 
pre človeka. Od neúmyselnej pozornosti sa odlišuje tým, že ju nevyvoláva-
jú vonkajšie osobitosti podnetov, ale ich významnosť – teda zameranosť

osobnosti (je vyvolaná zvnútra). Od úmyselnej pozornosti sa odlišuje 
tým, že nevyžaduje také vôľové vypätie.

8.4  Vlastnosti pozornosti

Rozsah pozornosti je daný počtom prvkov, ktoré dokáže človek pri ich 
súčasnom vnímaní naraz postihnúť. Dospelý človek môže naraz postrehnúť 
7 ± 2 prvky. Rozsah pozornosti závisí od dĺžky expozície prvkov a od in-
tenzity osvetlenia.
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Sústredenosť vyjadruje stupeň koncentrácie pozornosti, prejavujúci sa 
vydelením počtu objektov, na ktoré sa zameriavame. Platí tu zásada: čím je 
okruh predmetov užší, tým je stupeň koncentrovanosti väčší.

Stálosť pozornosti je dĺžka neprerušeného sústredenia pozornosti na ten 
istý predmet. Stálosť pozornosti je tým väčšia, čím je vykonávaná činnosť 
zaujímavejšia a pestrejšia.

Intenzita pozornosti je miera sústredenia pozornosti na ten istý predmet 
pri súčasnom prehliadnutí ostatných predmetov („nič iné človek nevidí., ne-
počuje“); závisí od záujmu o konanú činnosť.

Prenášanie pozornosti znamená premiestňovanie pozornosti z jedného 
predmetu na druhý. Prenášanie závisí od premiestnenia ohniska optimálnej 
vzrušivosti. Táto vlastnosť pozornosti je nevyhnutná v situáciách, kde je 
potrebné reagovať na rýchlo sa meniace podnety.

Rozdeľovanie pozornosti je vlastnosť, ktorá umožňuje venovať pozor-
nosť súčasne dvom alebo viacerým predmetom. Pri rozdeľovaní pozornos-
ti teda nejde o jednoohniskovú, ale najmenej o dvojohniskovú pozornosť 
a o jej koncentráciu nie v jednom ale v dvoch alebo viacerých ohniskách.

Roztržitosť pozornosti je neschopnosť preniesť alebo sústrediť pozor-
nosť na potrebné predmety. Roztržitosť vzniká buď preto, že sa človek sú-
streďuje na istý predmet a neregistruje iné predmety, alebo pre čiastočnú 
či úplnú neschopnosť sústrediť sa na dlhšiu dobu (napr. pri únave, labilnej 
CNS alebo prílišnej živosti).




