
PAMĚŤ 

schopnost člověka přijímat, uchovávat 
a znovu si vybavovat předchozí 
zkušenosti a to i po delší dobu 



Fáze paměti: 

 1. zapamatování si- motivace, 
porozumění, souvislosti 

 2. pamatování si – uchování / proces 
zapomínání – Ebbinghausova křivka/ 

 3. vybavování si – aktivace minulé 
zkušenosti, vybavení není přesnou 
kopií původního 

 4. znovupoznání 



Augustinův paradox 
paměti 

 Sv. Augustin = Aurelius Augustinus / 
354 – 430/ 

 
 

 http://www.online-affairs.com/2010/03/2012-12-29 

 významný křesťanský filozof, který se 
zabýval psychologickými problémy 
člověka 

 



 na rozdíl od skeptiků pozdní římské říše, 
kteří pochybovali o  možnosti jakéhokoliv 
pravdivého poznání říká 1000 let před 
Descartem, že o lidské schopnosti  
pochybování nelze pochybovat: 

 „ Cogito, ergo sum – pochybuji-li, tedy 
myslím, tedy jsem“ 

 zamýšlí se nad problematikou paměti a 
popisuje to, co psychologie později nazvala 
nevědomím 

 

 



Jak rozumíš tomuto 
textu? 

 „Jak je tomu při svých zkoumáních paměti, když 
jsme něco zapoměli a znovu to hledáme? Kde to 
hledáme? Přece v paměti, z níž to právě vypadlo! 
Nalezneme-li to pak, např. když nás k tomu druhý 
přivede nebo se to dostaví samo od sebe, říkáme: 
To je ono! Jak v tom můžeme neklamně poznat to, 
co hledáme? Duch tedy jest příliš omezený, aby 
pochopil sám sebe! A kde jest asi to, čeho sám o 
sobě nechápe? Snad mimo něj a ne v něm? Jistě ne 
mimo, proč tedy toho nechápe?“ 

    Storig, Joachim Hans. Malé dějiny filozofie,1.vydání 
Praha Zvon 1991, str. 167 

„Jak je tomu při svých zkoumáních 



Druhy paměti: 

 Krátkodobá – několik sekund, při 
opakování ji lze převést na dlouhodobou  

 Pracovní – mezi krátko a dlouhodobou – 
informace v ní uchováváme jen po dobu 
řešení problému – když je potřebujeme 

 Dlouhodobá – uchování a vybavení závisí 
na opakování, motivaci, emočním stavu a 
logickém zpracování 



Typy paměti: 

 

     spontánní          x        úmyslná 

 

 

      mechanická      x         logická 

 

 podle druhu vnímání: zraková, sluchová, 
pobybová, technická, symbolická, citová… 

 

 

 

 



Zapomínání: 

 S přibývajícím věkem klesá schopnost 
člověka pamatovat si, zhoršuje se 
především krátkodobá paměť, ale 

 

 PAMĚŤ LZE TRÉNOVAT!!! 

 

 Víš jak? 
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