
Hrátky s pamětí

Opakování 
je matka moudrosti

Zdeňka Adlerová, www.treninkpameti.com 

Paměť slábne, pokud ji necvičíš. Cicero



Kognitivní schopnosti

Kognitivní dovednosti – poznávací dovednosti, např. schopnost 

manipulovat se slovy a čísly, číst a psát, zpracovávat informace, 

diferencovat, rozlišovat tvary, figury, pozadí, doplňovat dílčí 

informace a poznatky do systémů a celků.

Kognitivní procesy – všechny mentální poznávací procesy 

(racionálníi iracionální, vědomé i nevědomé), např. vnímání  

cítění, pozornost, představivost, fantazie, paměť, myšlení, 

kreativita, intuice.



– pozornost, koncentrace

– pracovní paměť, zapomínání

– dlouhodobá paměť

– porozumění, vyjadřování

– kreativita



Co je to paměť?

• Paměť je aktivní proces přijímání, 

zpracovávání, uskladňování – kódování

a opětovné vybavování si informací.

• Senzorická paměť – hmat, sluch, zrak, čich, chuť

• Krátkodobá paměť – zákon „sedmi“

• Dlouhodobá paměť

epizodická, sémantická, procedurální, normy



Trénování koncentrace

• Bludiště

• Hledání rozdílů v obrázcích

• Počítání

• Pexeso

• Puzzle

• Optické klamy











Koncentrace: Když A není A

Čtěte obráceně místo U K a místo K čtěte U.
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Zdroj: Petra Hirtlová, Tělocvična pro mozek



Koncentrace: Když A není A

Transformujte znak na pohyb.

U znaku K zadupejte a u znaku U tleskněte.
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Zdroj: Petra Hirtlová, Tělocvična pro mozek



Pracovní (krátkodobá) paměť

Uchovává informace přechodně, většinou na dobu

několika vteřin až minut, max. 8 dní.

Využívají ji např. děti při psaní diktátu.

Má omezenou kapacitu: 5 – 9 prvků z množiny informací

(Millerovo magické číslo)

Samotnou kapacitu PP nemůžeme zvětšit.



Pracovní (krátkodobá) paměť

Trénování KP je třeba věnovat mimořádnou pozornost,

neboť řeší konkrétní úkoly. Navíc se často rozhoduje pod 

časovým tlakem, stresem. Vyhodnocuje a rozhoduje, jak s 

danou informací naložit, t.j. zda ji posunout do DP či nikoli. 

KP se zabývá vědomými psychickými činnostmi a má pro 

naše vědomí a jeho obsah prvořadou důležitost. 



Zapomínání

Upevnění paměťové stopy

vyžaduje určitou dobu.

Pokud ji mozku neposkytneme, nastává:



Zapomínání

• Interference – střetávání dvou nebo více aktivit, které pro sebe 
vyžadují soustředění pozornosti.

• Interference retroaktivní – nejnovější informace vytěsňují 
informace předchozí – (TV zprávy).

• Interference proaktivní – do paměti ukládáme něco nového, ale do 
vědomí nám vstupuje to, co jsme v dané souvislosti uložili do paměti 
před tím (slovíčka).

• Distorze – pokřivení, zkreslení – změna obsahu toho, co jsme si 
zapamatovali.

• Suprese – uvědomované potlačování informací, které jsme uložili 
do paměti, ale chceme je zapomenout.



Trénování pracovní paměti



Slovní zásoba

ANAGRAMY - klasické přesmyčky

OVKO, RLKÁ, ÁAZO, AVKL

LREO, AORP, PSEO, ASLO

TKAAR, KMKAÝ, DTÁSO, ROSTA



Slovní zásoba

ANAGRAMY – KOLOMAZNÍK

Kolo, maz, lom, mol, lomoz, mozol, 
znak, malí, malík, kal, lak, kalní, 
lakomí, lok, kol, mlok, klam, klamní, 
zní, lomí, Míla, zlo, zla, zlom, 
znak,mník, kaz, laz, okolík, kolík, …



Asociace:

Co mají/mohou mít společného?



Trénování dlouhodobé paměti

Vybavte si alespoň pět 
názvů měst nebo obcí, 

v nichž je obsaženo
osobní jméno.



Doplňte křestní jméno do úryvku písničky:

1. Stejně voní žluté květy šafránu, jako tvoje vlasy, ...

2. … šafářová, husičky nemáš doma …

3. Malá … šla do světa a krk za to dám …

4. Ej, od Buchlova větr věje, už tej …  pentle bere …

5. Bludička … vidět už zdáli je … 

6. … a … a … nejradši marmeládu ze všech jídel má.

7. Vědro má ve dně díru, milá …, milá …,
vědro má ve dně díru, milá …, jak hrom.



Trénování 

porozumění 

a vyjadřování



Ptydepe
Ptydepe je umělý jazyk ze hry Václava Havla 

Vyrozumění (1965), ve které bylo představeno 

jako oficiální jazyk jedné nejmenované 

organizace. Autorem idey ptydepe i jeho názvu

je Havlův bratr, matematik Ivan.

Příklad:

Ra ko hutu d dekotu ely trebomu emusohe, 

vdegar yd, stro renu er gryk kendy, alyv zvyde 

dezu, kvyndal fer tekynu sely.



1. S poklesem produktivity práce na nulu

přestane existovat též veškeré cukrářské

pečivo kruhového tvaru.

2. Chemická sloučenina vodíku s kyslíkem,

jejíž akustický projev je minimální, působí

erozí na vrstvy hornin, uložených podél její 

trajektorie.

3. Tvé ego je násobeno konstantou tvého 

individuálního lingvistického potenciálu.



Rozhledna Kobylí



Desatero smysluplných činností,
které vám pomohou procvičit mozek.

1. Mozek je jako sval. Musíme ho trénovat.

Stačí 10 – 15 minut denně.

2. Rýmování - nutí vás hledat v dlouhodobé paměti nová slova.

3. Počítání z hlavy – v obchodě, procvičování ultrakrátkodobé 

paměti.

4. Luštění křížovek, osmisměrek, sudoku, hledání rozdílů mezi 

dvěma obrázky, cest v bludišti, skládání puzzle, hraní her 

pexeso, scrable, šachy – procvičování pozornosti, koncentrace.



Desatero smysluplných činností,
které vám pomohou procvičit mozek.

5. Aktivní sledování televize – např. po zprávách zapište 

alespoň tři z nich, po skončení filmu, epizody seriálu 

napište co nejvíce jmen hrdinů – filmových i občanských.

6. Používejte jiné smysly, než obvykle – např. hmatem najít 

správný klíč v kabelce, chůze poslepu, čtení nahlas.

7. Provádějte denní úkony – česání, čistění zubů, používání 

lžíce, příboru, odemykání apod. nedominantní rukou –

pravák levou a naopak.



Desatero smysluplných činností,
které vám pomohou procvičit mozek.

8. Změna stereotypu – dejte odpadkový koš na jiné místo, 

vyměňte v kořenkách sůl a pepř, přestavějte nábytek,

nebo alespoň přesuňte věci v kuchyňských či šatních  

skříních na jiná místa, změňte pravidelnou cestu do práce,

na nákupy apod.

9. Zkuste slovy popsat běžné, zautomatizované činnosti –

výběr peněz z bankomatu, zavázání kravaty, zpracování 

digitální fotografie – od vyfocení po tisk či vypálení na CD, 

příprava složitého pokrmu – od nákupu ingrediencí po umytí 

nádobí apod.

10. Buďte fyzicky aktivní – tancujte, cvičte do rytmu hudby,  

choďte na procházky.



Kreativita – domácí úkol:

Vytvořte – nakreslete, namalujte, vystřihněte, 

nalepte… pohlednici a napište na ni jednomu

z vašich známých pozdrav z výletu do 19. století.



Paměť slábne, pokud ji necvičíš. Cicero

Zdeňka Adlerová

Česká společnost pro trénování paměti
a mozkový jogging

www.trenovanipameti.cz

www.treninkpameti.com
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