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Model pamäti – pamäťové systémy

• Prchavá senzorická pamäť – uchováva zmyslové informácie 
(krátky zrakový alebo akustický podnet)

• Krátkodobá, aktívna, vedomá pamäť s obmedzenou 
kapacitou (podržanie informácie na krátku potrebnú dobu)
• Pracovná pamäť  - operačná pamäť (informácie, ktoré človek 

aktuálne používa)

• Dlhodobá pamäť s neobmedzenou kapacitou – uskladnenie 
obrovského množstva informácií
• Explicitná pamäť – vedomé ukladanie, obsah vieme opísať slovami

• Implicitná pamäť – bez účasti vedomia, obsah nevieme opísať 
slovami (chôdza, beh, jazda na bicykli...)





Vlastnosti pozornosti

• Selektivita (výberovosť) – schopnosť ignorovať opakujúce sa 
bezvýznamné stimuly

• Koncentrácia (sústredenie) – vymedzenie obsahu, ktorým sa 
vedome zaoberáme

• Distribúcia (rozdeľovanie) – medzi niekoľko podnetov alebo 
činností (musia byť však zautomatizované)

• Kapacita (rozsah) – vymedzenie množstva objektov, ktorým 
sa človek naraz venuje

• Stabilita (stálosť) – časový interval, počas ktorého sme 
schopný sústredene sledovať jeden podnet 









• Vizuálny štýl - dominuje vizuálne učenie. Ideálne informácie, ktoré sú dostupné 
v grafickej forme, ako napríklad obrázky, diagramy, tabuľky, videá a piktogramy. 

• Formou vizuálneho štýlu je aj vizuálno-lingvistický štýl, kedy sa človek učí cez čítanie 
a písanie. Často si zapamätáme čo sme si napísali, aj keď sme to nikdy po sebe 
nečítali (ťaháky).

• Ľuďom s dominujúcim vizuálnym štýlom vyhovuje používanie vizuálneho materiálu 
pri učení - myšlienkové mapy, poznámky, ale aj kreslenie si poznámok.





• Kinestetický štýl je možné identifikovať u ľudí, ktorí potrebujú fyzický zážitok. 
(môcť sa daného objektu dotknúť a zažiť si niečo na vlastnej koži). 

• Delí sa na dve kategórie- pohybová a dotyková. 

• Ľudia s dominujúcim kinestetickým štýlom rýchlo strácajú koncentráciu, pokiaľ sa 
nič nedeje. Pri učení radi používajú farby, kreslia si, alebo robia poznámky. Ľahšie 
sa im učí, ak majú nejaký vonkajší stimul, napríklad hudbu, alebo sa môžu pri učení 
hýbať. Často potrebujú prestávky, aby si vedeli udržať koncentráciu. Výborným 
spôsobom, ako udržať ich pozornosť, je používanie hier alebo teambuildingových
aktivít.

• Podobne ako na ostatné učebné štýly, aj VAK má svoju novú variáciu. Neil D. 
Fleming, učiteľ z Nového Zélandu, vytvoril štvrtý typ žiaka.







veľmi využívaná, málo efektívna. Nie je dobré čítať dlhý úsek, 
výhodnejšie je rozdelenie na viac častí.

výskumy ukazujú, že všetky testy, vrátane priebežných, učenie 
posilňujú. Vedcami považovaná za najúčinnejšiu metódu.

študent si sám sebe dáva otázky Prečo? a nie Čo? Vhodné pre 
študentov, ktorí sa  v danej oblasti dobre orientujú

zahrňuje vysvetľovanie a zapamätanie si toho, ako sa problém rieši alebo 
vysvetľuje. Účinnejšie pôsobí vtedy, keď vysvetľujeme  učivo niekomu inému.

diagramy, ktoré vyjadrujú podstatné vzťahy medzi pojmami vo forme 
tvrdení. Tvrdenia sú v nich reprezentované stručne. Používame pri ich tvorbe rôzne farby, 
skratky, diagramy, symboly, obrázky, rovnice.
















