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21 Krátkodobá a pracovní paměť

 Alena Nohavová a Renáta Mikulová1

V této kazuistice se zabýváme výukou psychologie ve všeobecné (tj. nikoliv odbor-

né psychologické) vzdělávací přípravě. Stanovení hlavního cíle v  této vzdělávací 

oblasti je stále spojeno s diskusemi. V tomto textu se opíráme o přístup Americ-

ké psychologické asociace, která za nejvyšší cíl obecně pojatého psychologického 

vzdělávání považuje rozvoj psychologické gramotnosti (Sokolová et al., 2013). 

Od prvního užití tohoto pojmu v roce 1990 (Boneau) došlo k postupné proměně 

pojetí psychologické gramotnosti směrem k tzv. funkční gramotnosti. Jedná se o za-

střešující termín pro okruhy vzdělávání, ve kterých je důležité porozumění, chápá-

ní souvislostí a praktické užití v životě. To znamená, že pouze znalost jednotlivých 

pojmů v dané oblasti je nedostačující (Altmanová et al., 2010). Tímto způsobem se 

nahlíží i na psychologickou gramotnost. 

Psychologická gramotnost (ve smyslu funkční gramotnosti) je tedy cílovou katego-

rií, ke které má výuka psychologie směřovat na různých stupních a  typech škol
2 

(Chrz, Nohavová, & Slavík, 2015). I přes různorodá pojetí (ovlivněná kurikulem 

a kulturní tradicí výuky psychologie v jednotlivých zemích) v definicích psycho-

logické gramotnosti najdeme tato klíčová slova: reflexe, porozumění, dorozumění, 

aplikace, ovlivňování ve vztahu k sobě, druhým lidem, společnosti, pracovním akti-

vitám a dalším lidským činnostem.
3
 

Tyto pojmy vypovídají o tom, že by studenti měli nejenom znát psychologickou 

terminologii, ale také jí porozumět ve vztahu k vlastnímu životu a životu druhých 

a  uplatňovat psychologické principy ve všech sférách svého života. Je tedy otáz-

kou, jak studenty ve výuce dovést k tomu, aby psychologické pojmy a teorie „obje-

vovali“ ve svém životě, ale současně jim porozuměli na úrovni oboru psychologie. 

Jednu z  možných cest, jak nabývat psychologické gramotnosti, vyjadřuje pojem 

1 Tento text vznikl v  rámci projektu GA JU 130/2016/S Podpora a perspektivní rozvoj funkční gramotnosti ve školní praxi a v učitelském 
vzdělávání.

2 Ze středních škol máme na mysli gymnázia, pedagogické a další odborné školy, na kterých se vyučuje psychologie jako samostatný 
předmět. Dále se v rámci výuky osobnostní a sociální výchovy, občanské výchovy a expresivních oborů soustředíme jak na základní, 
tak na střední školy a během studia na vysoké škole u vzdělávání vedoucího především k pomáhajícím profesím (učitelé, vychovatelé, 
sociální pracovníci, zdravotní sestry, lékaři aj.).

3 Tato klíčová slova spojená s  psychologickou gramotností se uvádějí například v  těchto zdrojích: Burton & McDonald, 2011; Cranney, 
Botwood, & Morris, 2012; Cranney & Dunn et al., 2011; Dunn, 2009; Mair, Taylor, & Hulme, 2013; McGovern et al., 2010.
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auto-socio-konstrukce, který pochází z  tradice tzv. Nové výchovy (srov. Štech, 

1992). Tímto termínem má být vyjádřen obrat od vnímání studenta jako pasivního 

příjemce k  přístupu, v němž se stává „aktérem tvořícím svůj osud“, tj. aktivním 

účastníkem vzdělávání, který v dialogu s ostatními využívá všech svých dosavad-

ních dovedností a zkušeností pro rozvoj svého poznávání (Štech, 1992). 

Následující analýza výukové situace je zaměřená na specifickou část psychologic-

kých poznatků: zabývá se pamětí a jejími typy – krátkodobou a pracovní pamětí. 

Pro analýzu je využita kvalitativní metodika 3A, která se soustředí na proces utvá-

ření obsahu ve výuce (více Janík et al., 2013; Slavík et al., 2014).  

Metodické pojetí kazuistiky

V metodice 3A se při hodnocení kvality analyzovaných výukových situací používá 

kategorizace, která vychází z Bloomovy klasifikace vzdělávacích cílů. V návaznosti 

na zkušenosti z hospitací a v analogii s publikací Pasche a kol. (1998, in Janík et al., 

2013, s. 233 n.) byla dvoudimenzionální Revidovaná verze Bloomovy taxonomie 

upravena do tří úrovní vzdělávacích cílů: (1) základní pojmy nebo dovednosti, 

(2) analýza a porozumění obsahu, (3) zobecňování, aplikace, metakognice.

Ve výuce psychologie se za nejvyšší oborový cíl, jak již bylo uvedeno, považuje 

rozvoj funkční psychologické gramotnosti. Jeho dosažení zahrnuje všechny tři 

úrovně vzdělávacích cílů, včetně té nejvyšší, metakognitivní. Student by měl po-

rozumět psychologickým pojmům, aby je mohl užívat i pro náhled na své vlastní 

psychické procesy a pro aplikace psychologických znalostí v sociálních situacích. 

K dosažení tohoto cíle nestačí jen pasivní „naučení se“ psychologickým pojmům, 

protože student by je měl zkoumat prostřednictvím své vlastní zkušenosti mezi 

lidmi. K pojmenování tohoto přístupu se dobře hodí již připomenutý pojem auto-

-socio-konstrukce. Samotný termín naznačuje, kterých rovin se takto pojatá výuka 

týká: auto  – já jakožto tvořící subjekt, socio – sociální zprostředkování výstavby 

poznávání, konstrukce – konstruovanost poznání (Štech, 1992). 

V kontextu výuky psychologie vedoucí k rozvoji psychologické gramotnosti je to 

požadavek, aby se studenti „neseznamovali s poznatky jaksi zvenčí, ale aby byli 

hozeni do vody a snažili se plavat. Přitom samozřejmě profesionálním úkolem uči-

tele je zajistit, aby se neutopili“ (Štech, 1992, s. 145). Úkolem je, aby se studenti 

na metakognitivní úrovni „setkali se sebou“, se svými prekoncepty, a ty nabídli 

v dialogu ke kritickému reflektování. Na tomto základě mají re/konstruovat své 

dosavadní poznávání v rámci psychologického pojmu, konceptu, na který je vý-

uková situace zaměřená.
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Prostřednictvím auto-socio-konstrukce by tedy studenti měli směřovat k  nejvyšší 

úrovni vzdělávacích cílů, včetně metakognice. Podle Janíka a kol. (2013, s. 367) 

přitom však není možné „obcházet konceptovou vrstvu“ a směřovat k  nejvyšším 

cílovým úrovním bez zvládnutí (1) základních pojmů nebo dovedností a (2) ana-

lýzy a porozumění obsahu. Jinak hrozí, že výuka ztratí kvalitu vinou didaktických 

formalismů: „utajeného poznávání“ či „odcizeného poznávání“ (Janík et al., 2013). 

Student se na metakognitivní úrovni „musí umět pohybovat mezi všemi úrovněmi 

tak, aby do jejich procesů zasadil i sama sebe jako předmět pozorování a zobecňová-

ní“ (Janík et al., 2013, s. 234). V následující kazuistice sledujeme dosaženou úroveň 

poznávacích procesů a znalostí podle této kategorizace uvedené v metodice 3A.

Rozbor výukové situace, který popisujeme níže, je strukturován podle metodiky 3A 

do tří hlavních částí: anotace – analýza – alterace (srov. Janík et al., 2013). Anotace 

seznamuje s kontextem výukové situace na úrovni tématu, cíle, návaznosti obsahu 

a didaktického uchopení obsahu. Analýza je věnovaná rozboru výukové situace po-

mocí modelu hloubkové struktury. V ní se sleduje kvalita výuky prostřednictvím 

dosažené úrovně cílových kategorií znalostí a kognitivních procesů v analogii s psy-

chologickou gramotností. A na základě zhodnocení úrovně je navržená alterace, 

která obsahuje návrhy na zlepšení výukové situace. 

21.1  Anotace 

V anotaci nejprve provedeme rozbor tématu, kterého se výuková situace týká (krát-

kodobá a pracovní paměť) jak z hlediska obecné terminologie oboru, tak v kontextu 

vzdělávacího cíle výuky psychologie – psychologické gramotnosti. Na tento onto-

didaktický rozbor navážeme didaktickým uchopením obsahu, tj. jak ve výuce byla 

ontodidaktická složka propojena s psychodidaktickou rovinou (zkušenostmi, dispo-

zicemi a schopnostmi studentů). 

Krátkodobá a pracovní paměť – psychologická terminologie nejenom 
z učebnic psychologie 

Paměť lze klasifikovat podle různých kritérií, například podle doby trvání, jejího 

obsahu, vybavitelnosti, podle typu analyzátorů, podle závislosti na přidružených 

mechanizmech aj. (Klenerová & Hynie, 2010).
4
 Dále se budeme zabývat klasifikací 

paměti z hlediska délky jejího trvání, protože analýza výukové situace je zaměřená 

na krátkodobou a pracovní paměť. Tento úkol nebude zcela jednoduchý, jelikož ne-

existuje jednotná, všeobecně přijatá terminologie paměti (Diamant, 1998, in Pre-

iss & Kučerová, 2006).

4 Hledisek klasifikace paměti je mnohem více, další – podle jiných kritérií – uvádí např. Mareš (2013) v publikaci Pedagogická psychologie. 
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S  pojmem krátkodobá paměť se setkáváme u Atkinsona a Shiffrina (1968), kteří 

rozlišili paměť podle délky trvání na: senzorickou (u nás též označovaná jako ul-

trakrátká paměť, někdy se používá i pojem bezprostřední či okamžitá)
5
, krátkodo-

bou a dlouhodobou paměť. Na toto pojetí navázali Baddeley a Hitch (1974), již 

rozšířili koncept krátkodobé paměti o tzv. pracovní paměť (také někdy nazývána 

operační).
6 

Protože uvedená kazuistika čerpá ze školního prostředí, zaměřily jsme 

se na základní česky psanou literaturu (především na učebnice psychologie či lite-

raturu doporučovanou ke studiu psychologie), abychom zjistily, zda a jakým způso-

bem je problematika klasifikace paměti z uvedeného hlediska (se zaměřením právě 

na krátkodobou a pracovní paměť) řešena. 

V publikaci Úvod do psychologie (Helus, 2011) se o klasifikaci paměti z aspektu dél-

ky trvání nedozvíme. V učebnici psychologie Já člověk (Šil & Karolová, 2004) nebo 

v publikaci Psychologie ve školní praxi (Fontana, 1997) se uvádí pouze krátkodobá 

paměť (bez pracovní paměti). V knize Psychologie od Atkinsonové a kol. (2003) je 

tomu naopak, zde se dočteme pouze o pracovní paměti, termín krátkodobá paměť 

zahrnut není.

V Pedagogické psychologii (Mareš, 2013, s. 97) se dozvíme o záměně pojmů krát-

kodobá a pracovní paměť – „krátkodobá čili pracovní paměť“. V Učebnici obecné 

psychologie od Plhákové (2004) se i přes možnost záměny pojmů krátkodobá a pra-

covní paměť dočteme o jejich rozlišení: pracovní paměť dočasně uchovává „nejen 

informace přicházející ze senzorických systémů, ale také data, která jsme si vybavili 

z dlouhodobé paměti“ (Plháková, 2004, s. 202). V učebnici Moderní psychologie 

(Kučera, 2013, s. 95) je také rozlišena krátkodobá paměť a pracovní paměť: „Kon-

cept krátkodobé paměti nezahrnuje manipulaci s informacemi a jejich organizaci 

(Baddeley, 1974) – manipulaci a procesy uchovávání popisuje koncept pracovní 

paměti.“ Tento koncept pracovní paměti jakožto aktivního pracovního prostoru, 

kde jsou dále zpracovávány informace a který je zahrnut pod krátkodobou paměť, 

je uveden i v publikaci Psychologie (Kassin, 2012) či v publikaci Základy psycho-

logie (Nakonečný, 1998; Vágnerová, 2010). Dále pracujeme s  tímto uvedeným 

rozlišením krátkodobé a pracovní paměti, protože z ontodidaktického hlediska je 

důležité pro výběr jádrové činnosti. 

5 Dále v textu používáme označení ultrakrátká paměť, které zdůrazňuje časové hledisko.
6 Pracovní paměť nám umožňuje operovat (pracovat) s krátkodobě uloženým obsahem. Podle autorů konceptu pracovní paměti (Baddeley 

& Hitch, 1974) se skládá z několika nezávisle na sobě pracujících systémů: fonologické smyčky, opticko-prostorového náčrtníku, centrální 
exekutivy a epizodického bufferu (ten Baddeley zařadil později). Fonologická smyčka pracuje s jazykovými informacemi. Má na starost 
ukládání zvukových a slovních informací do pracovní paměti. Může být v podobě vnější i vnitřní řeči (např. hlas, který slyšíme v hlavě, 
když čteme potichu). Opticko-prostorový náčrtník pracuje s optickými a prostorovými informacemi. Epizodický buffer má za úkol spojo-
vat různé typy informací (slovní, vizuální i prostorové) a skládat je do ucelených epizod. Centrální exekutiva pracuje s pozorností a koordi-
nuje a zpracovává informace z výše uvedených třech částí pracovní paměti. Pracovní paměť nám tedy umožňuje například si pamatovat 
shluk písmen, který ještě „slyšíme v uchu“, a zároveň počítat matematickou úlohu. Již se nám ale nepodaří vyřešit dvě úlohy stejného 
typu – například počítat dvě matematické úlohy současně nebo si zapamatovat současně dvě řady písmen (Stenger, 2015).



385

Časový interval krátkodobé paměti

Pro porozumění konceptu krátkodobé a pracovní paměti je potřeba znát i časový 

kontext (tj. návaznost na ultrakrátkou a dlouhodobou paměť). Informace, jež jsou 

přijímány smysly, procházejí tzv. ultrakrátkou pamětí. Například něco vidíme 

a takzvaně nám to „zůstane před očima“. Toto setrvání v ultrakrátké paměti je uvá-

děno ve výše zmíněných publikacích různě: v rozmezí od milisekund po zhruba 

tři čtyři sekundy. Dále se tyto informace buď zapomenou, nebo se zpracovávají 

a postupují do krátkodobé paměti. V krátkodobé paměti se ovšem kvůli rychlosti 

rozpadu stop informace také neudrží dlouho a jsou zapomenuty nebo převedeny 

do dlouhodobé paměti. 

Časová délka krátkodobé paměti je v publikacích psychologie opět uváděna s odliš-

nostmi. V Učebnici obecné psychologie od Plhákové (2004, s. 199) se píše, že „rych-

lost rozpadu obsahů krátkodobé paměti se pohybuje mezi 15–30 sekundami“, stej-

ně jako v publikaci Pedagogická psychologie (Mareš, 2013). Kassin (2012) zmiňuje 

délku kolem 20 sekund. O 5–10 sekundách ve vztahu ke krátkodobé paměti píše 

Nakonečný (1998). Vágnerová (2010, s. 63) uvádí, že „trvá desítky vteřin (vzácněji 

několik minut)“. Podle Atkinsonové a kol. (2003) pracovní paměť uchovává infor-

mace pouze po dobu několika sekund. Následně se přepis informací z krátkodobé 

do dlouhodobé paměti realizuje nejčastěji pomocí opakování a elaborace – propra-

covávání informace (Kučera, 2013). 

Kapacita krátkodobé a pracovní paměti 

Nyní se podíváme na krátkodobou a pracovní paměť z hlediska množství uchova-

ných informací, protože i to je pro kazuistiku důležitá informace. Již v roce 1956 

Miller publikoval teorii o tzv. „magickém čísle 7 ± 2“. Tento údaj je zmiňován 

ve většině analyzovaných zdrojů (srov. Atkinsonová et al., 2003; Fontana, 1997; 

Kučera, 2013; Mareš, 2013; Plháková, 2004; Šil & Karolová, 2004). Nakonečný 

(1998) uvádí kapacitu krátkodobé paměti kolem 10 jednotek. Millerovým „magic-

kým číslem“ se zabýval Cowan (2000, in Kassin, 2012), který dokázal, že v ohnisku 

pozornosti dokážeme podržet pouze 4 ± 2 informačních jednotek (pozn. pokud je 

zabráněno jejich opakování). 

Tento rozsah ovšem můžeme zvětšit tím, že jednotlivé položky seskupíme do in-

formačních „bloků“. Například jednotlivé číslice 1, 3, 4, 8 sdružíme do jednoho 

známého letopočtu 1348. Toto sdružení je označované nejrůznějším způsobem: 

shluky, trsy, chunks, kouskování, štěpení a je platné nejenom pro číslice, písmena, 

slova, ale prakticky pro jakýkoliv druh informace. Existuje mnoho výzkumů, které 
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dokládají efekt této metody, jako například výzkum se dvěma studenty, kteří prová-

děli úlohy s čísly hodinu denně, třikrát až čtyřikrát týdně po dobu šesti měsíců. Stu-

denti měli za úkol zopakovat řadu náhodných čísel, kdy se v dalším kroku seznam 

zvýšil o jednu číslici, pokud řadu zopakovali správně, nebo naopak o jednu snížil, 

když ho uvedli špatně. Rozsah jejich paměti výrazně vzrostl ze sedmi až na osmde-

sát (Ericsson & Chase, 1982, in Kassin, 2012). Studenti pro zapamatování si číslic 

využívali právě princip sdružování. Tento experiment pracoval mimo jiné i s uklá-

dáním informací do dlouhodobé paměti. 

Krátkodobá a pracovní paměť v kontextu psychologické gramotnosti 

Nyní se podíváme na krátkodobou a pracovní paměť z hlediska rozvoje psycholo-

gické gramotnosti jakožto cílové kategorie výuky psychologie.
7
 Jádrovým obsahem 

v analyzované výukové situaci je uvedená krátkodobá a pracovní paměť. K osvojení 

tohoto jádrového obsahu byla použita jádrová činnost – „seznam nákupu“. Dále 

vyučující pro seznámení s jádrovým obsahem použil metafory. 

Jádrová činnost (seznam nákupu) obsahuje prvky uvedeného auto-socio-konstruk-

tivního učení. Podle tohoto pojetí výuky studenti v  první fázi měli skrze vlastní 

aktivitu vytvořit seznam nákupu. Cílem této fáze je „extrahovat a materializovat 

dosavadní znalosti, představy, zkušenosti“ (Štech, 1992, s. 215). Ve druhé fázi so-

ciálního zprostředkování své „produkty“ měli mezi sebou porovnávat a diskutovat 

společné a rozdílné znaky. Úkolem vyučujícího v této fázi je strukturovat dosavad-

ní informace a představy studentů tak, aby směřovaly k jádrovému obsahu. Ve třetí 

fázi (výsledných produktů) mělo dojít k odhalení jádrového obsahu, k pochopení 

jeho charakteristik, podstatných znaků a souvislostí. Takto konstruovaná výuková 

situace obsahuje potenciál rozvoje psychologické gramotnosti, pokud je dosaženo 

všech tří úrovní vzdělávacích cílů podle metodiky 3A (Janík et al., 2013), ke které 

se směřuje přes metakognitivní rovinu.

V jednotlivých úrovních se jedná o tyto znalosti a kognitivní procesy:

1. Na první úrovni (základních pojmů nebo dovedností) si student (a) pama-

tuje pojem (definici): „Krátkodobá a pracovní paměť je […].“ Rozumí uve-

deným pojmům (b), tj. umí vysvětlit, co je to krátkodobá a pracovní paměť, 

jaké jsou shody a rozdíly mezi těmito pojmy, podle jakého hlediska tímto 

způsobem paměť dělíme. Dále zná časové hledisko krátkodobé a pracovní 

paměti a jejich rozsah (včetně možností zvýšení). 

7 Hovoříme o rozvoji z toho důvodu, že se jedná o neustále se prohlubující proces osvojování si znalostí a kognitivních procesů.
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2. Na druhé úrovni (analýza a porozumění obsahu) student rozlišuje, kdy 

pracuje s krátkodobou pamětí, kdy s pracovní nebo s jiným typem paměti, 

a to na úrovni rozeznávání důležitých částí těchto konceptů od nedůleži-

tých. Rozumí pojmům v širším kontextu oboru psychologie, tj. například 

v rámci klasifikace paměti.

3. Na třetí úrovni (zobecnění, aplikace, metakognice) student vyhodnocuje 

postup, kdy, za jakých okolností a jakým způsobem pracovat s krátkodo-

bou a pracovní pamětí. Navrhuje alternativu, jak lépe postupovat při uži-

tí krátkodobé a pracovní paměti (např. ve vztahu k  jejich rozsahu). Me-

takognitivní rovina je orientovaná na samotného studenta: „Jak to mám 

s […], jak to mám udělat, aby […].“ V této rovině student pracuje s vlastní 

zkušeností, kterou propojuje s odbornou terminologií oboru psychologie 

(tj. s výše uvedenými úrovněmi kognitivním procesů a znalostí). 

21.1.1  Kontext výukové situace – cíl, téma, návaznost obsahu 

Kazuistika se soustředí na analýzu vyučovací hodiny psychologie na všeobecném 

gymnáziu. Psychologie je na této škole jedním z povinně volitelných předmětů 

ve čtvrtém, maturitním ročníku a spadá pod předmětovou komisi základů spole-

čenských věd, která kontroluje jeho průběh a zajišťuje i např. sestavení zkušební 

komise pro případné opravné (komisionální) zkoušky.

Analyzovaná výuková situace se odehrála v lednu 2016 v rámci výuky psychologie, 

jíž se účastnilo 12 studentů ve věku 18–19 let. Hodina byla zaměřená na témata 

z obecné psychologie: temperament, charakter, paměť. V kazuistice analyzujeme 

a rozebíráme pouze část výuky, která se věnovala paměti, konkrétně krátkodobé 

a pracovní paměti (a to v návaznosti na ultrakrátkou paměť). Protože vyučující v té-

matu pokračoval i následující hodinu, o týden později, kdy byla probíraná dlouho-

dobá paměť, a navazoval v ní na provedenou aktivitu se seznamem nákupu, do ana-

lýzy byla zahrnuta i tato část následující hodiny.

V analýze sledujeme: (a) zprostředkování vzdělávacího obsahu (didaktická trans-

formace) ve výuce psychologie, (b) úroveň rozvoje psychologické gramotnosti (opře-

nou o upravenou Bloomovu taxonomii vzdělávacích cílů podle metodiky 3A). 
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21.1.2  Didaktické uchopení obsahu – činnosti učitele a studentů 

Vyučující nejprve uvedl obecnou definici paměti, na kterou navázal informacemi 

o třech procesech paměti (kódování, uchování, vybavení). Dále pokračoval klasifi-

kací paměti z hlediska délky. Studenty seznámil s definicí ultrakrátké (senzorické) 

paměti, u níž uvedl, že se týká akustických a vizuálních podnětů, a přidal konkrétní 

příklady. Na tyto informace navázal definicí krátkodobé paměti:
8

Krátkodobá paměť kóduje už tentokrát i sémantický obsah, to znamená významový, takže 

do krátkodobé paměti můžete dát, že mrkev je zelenina – to je význam mrkve – že zelenina je 

jedlá, to je sémantický obsah.

Dále studenty seznámil s rozsahem krátkodobé paměti podle Millera, ke kterému 

se později vrátil prostřednictvím konkrétní aktivity studentů. 

Má omezenou kapacitu a k tomu se za chvíli dostaneme. Takzvané Millerovo číslo […] sedm plus 

mínus dva položek – to znamená, že každý z nás by si měl zapamatovat pět až devět informací 

bez toho, aby se ty informace dostaly do dlouhodobé paměti. Jenom že držíte, držíte.

Na uvedené informace o krátkodobé paměti vyučující navázal konkrétním příkla-

dem, tentokrát pomocí filmu Memento od Ch. Nolana. Pro studenty mohl být od-

kaz na film zajímavou inspirací a podnětem pro další studium.

Hlavní hrdina „má poruchu krátkodobé paměti a nedokáže nic z  krátkodobé paměti přepsat 

do dlouhodobé. To znamená, že neexistuje nic, co by trvalo delší dobu, než když na to myslí. 

Seznámil se s člověkem a ve chvíli, kdy se podívá jinam a začne myslet na něco, na něco jiného, 

tak okamžitě zapomene, že ho kdykoli, vůbec kdy v předchozím životě poznal. Říká se tomu 

anterográdní amnézie.“ [Dále vyučující popisoval, co tato porucha znamená.] 

Vyučující následně pokračoval informacemi o fungování pracovní paměti, a to opět 

skrze konkrétní příklad, pomocí „pracovního stolu“.

S  tou krátkodobou pamětí vy manipulujete pomocí takzvané pracovní paměti. Představte si, 

máte dílnu, tady by byla dílna a vy tam máte hromadu různých nástrojů a materiálů, ale máte 

tenhle pracovní stůl, to je ta pracovní paměť a sem si dáte to, potřebuje zatlouct hřebík, takže sem 

si dáte to kladivo, dřevo a hřebík a zatloukáte. To znamená, že vezmete si jenom výběrově z toho 

okolního světa něco, dáte to do té pracovní paměti a pak s tím pracujete, takže sem, je to něco 

jako pozornost, jako že tomu věnujete pozornost a pracujete s tím.

Uvedený příklad pracoval s  přirovnáním pracovní paměti k pracovnímu stolu, 

tj. naskládáme si na něj to, co zrovna potřebujeme použít. Metafora byla přiléhavá, 

ovšem propojenost těchto informací do oblasti manipulace s  mentálními obsahy 

byla ponechaná na studentech. V co by se proměnilo kladivo, dřevo a hřebík, pokud 

by student měl hřebík „zatlouct“, tj. třeba sečíst dvě konkrétní čísla? 

8 Dále uvádíme konkrétní přepis výukové situace (U – učitel, S – student, rozlišení studentů je uvedeno číslem 1–8).
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Následně vyučující studentům umožnil seznámit se s krátkodobou pamětí a její ka-

pacitou prostřednictvím jejich vlastní aktivity. Zvolil techniku „nakupování“, kdy 

každý student opakuje již uvedené položky seznamu a přidává jednu další na ko-

nec seznamu.

Pohled do výuky 21.1

U: […] Tak, já jsem šel do obchodu a koupil jsem mrkev.
S1: Šla jsem do obchodu a koupila jsem mrkev a rajčata.
S2: Šla jsem do obchodu a koupila jsem mrkev, rajčata a hrušku.
S3: Šla jsem do obchodu a koupila jsem mrkev, rajčata, hrušku a jablka.
U: Jablka, hm.
S4: Šla jsem do obchodu a koupila jsem mrkev, rajčata, hrušku, jablka a čokoládu.
S5: Šla jsem do obchodu a koupila jsem mrkev, rajčata, hrušku, jablka, čokoládu a jahody.
U: Ehm.
S6: Šla jsem do obchodu a koupila jsem mrkev, rajčata, hrušku, jablka, čokoládu, jahody a jogurt.
S7: Šel jsem do obchodu a koupil jsem mrkev, rajčata, hrušku, jablka, čokoládu, jahody, jogurt a chleba.
U: Tyjo, výborně. Kamilo?
S8: Šla jsem do obchodu a koupila jsem mrkev, rajčata, hrušku, jablka, čokoládu, jahody, jo…
U: Jogurt a?
S8: Chleba.
U: No vidíte, už je to ten, dostali jsme, ale dostali jsme se na krásnou osmou položku, což je vlastně, 
to už se dostáváme do vrcholu toho, co už takhle primitivně můžeme zpracovat.

Potenciál této aktivity spočíval v tom, že učitel mohl demonstrovat kapacitu krátko-

dobé paměti, což také zmínil po ukončení aktivity. Tento cíl byl naplněn ale pouze 

částečně, protože nenechal „nakoupit“ všechny studenty (čtyři studentky se „na-

kupování“ neúčastnily, protože vyučující aktivitu přerušil). Aktivitu přerušil u stu-

dentky, u které nevíme, zda by si opravdu nevzpomněla na jednu položku nákupu, 

protože ji vyučující ve chvíli jejího váhání řekl za ni. 

Vyučující dále ještě použil přirovnávání paměti k  jednotlivým částem počítače 

(RAM a hard disk):

Ale tímhle způsobem funguje ta krátkodobá paměť, viditelně, že takhle si to tam jakoby držíte, 

musíte vynakládat energii na to, abyste to pořád udržovali. Je to něco jako třeba paměť RAM 

v  počítači, které neustále musíte dávat energii, jinak se prostě vymaže. Zatímco dlouhodobá 

paměť je něco jako HARD DISK – tam to prostě nahrajete a plus mínus to nějak vydrží.

O týden později vyučující se studenty probíral téma dlouhodobé paměti a připo-

mněl rozsah krátkodobé paměti a aktivitu s nakupováním. Zároveň se snažil vy-

bavit si vytvořený seznam: „Já koupím mrkev, rajčata, jahody, jogurt […] co tam 

ještě bylo?“ a studenti seznam spontánně doplňovali. Studentka (S6) byla schopná 

zopakovat seznam nákupu způsobem, že se dívala po studentech a snažila si vyba-

vit, co před týdnem řekli. Z videonahrávky je možné vidět, že takto postupovala již 

před týdnem. Vyučující studentům sdělil svůj postup, jak se snažil si informace 

zapamatovat, pomocí tzv. shlukování (či chunking). 
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Pohled do výuky 21.2

U: […] já abych si to zapamatoval, tak jsem použil paměťový štěp. Hrušky a jablka je pro mě jedna 
informace. Já jsem si nepamatoval úplně slovo hrušky, jablka, protože mám jablko a hrušku tak 
nějak spojené spolu, stejně tak jako mrkev a rajčata jsem měl propojené vazbou, že jsou červená.
[Studenti se po sobě dívají, S6 reaguje nahlas.] 
S6: Každej trochu jinej odstín ale…
U: Zkrátka jsem se snažil si ty informace seskupit, třeba dvě informace do jednoho, abych si to lépe 
zapamatoval. Například klasickou ukázkou je, když se učíte letopočty.

21.2  Analýza pomocí modelu hloubkové struktury

Struktura probíraného celku byla následující – učitel nejprve teoreticky vysvětlil 

klíčové pojmy, při „dovysvětlování“ pracoval s  metaforami a konkrétní aktivitou 

s nakupováním, do které zapojil kolektiv studentů. Jak tato výuková situace vypadá 

z hlediska schematického náhledu na obsahovou transformaci? 

Na konceptovém diagramu modelu hloubkové struktury výuky (obr. 21.1) vidíme, 

že hlavními pojmy, se kterými vyučující pracoval, byly ultrakrátká, krátkodobá, pra-

covní a následně, v další hodině, i dlouhodobá paměť. A to v návaznosti na základní 

informaci o fázích paměti: kódování, uchování, vybavení. Další teoretický pojem se 

vztahoval k rozsahu krátkodobé paměti (Millerovo číslo 7 ± 2) a možnostem jejího 

rozšíření, tj. principem shlukování. Tyto pojmy jsou zařazeny do konceptové vrstvy 

(spojené s koncepty oboru psychologie). 

Tematická vrstva propojuje koncept oboru (krátkodobá a pracovní paměť) se zku-

šenostmi studentů (jejich prekoncepty). K tomuto propojení vyučující využil meta-

fory, a to při (a) seznamování s termínem pracovní paměť (pracovní stůl) a (b) fun-

gování krátkodobé a dlouhodobé paměti (RAM a hard disk). Dále pro seznámení 

s rozsahem krátkodobé paměti použil techniku nakupování. Při ní ovšem pracoval 

s možností přepisu informací do dlouhodobé paměti na základě opakování a v další 

hodině skrze tuto techniku ukazoval princip tzv. shlukování. 

Kompetenční vrstva modelu hloubkové struktury v případě výuky psychologie ob-

sahuje psychologickou gramotnost a její rozvoj v analogii s upravenou Bloomovou 

taxonomií vzdělávacích cílů podle metodiky 3A. V tomto případě vyučující se stu-

denty setrval pouze v první úrovni, tj. v rovině základních pojmů nebo dovedností. 

Jakým způsobem by bylo možné dospět do dalších úrovní? Na to se pokusíme od-

povědět pomocí navržení alterace.
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Obrázek 21.1. Konceptový diagram – Krátkodobá a pracovní paměť.
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21.2.2  Struktura obsahu – rozbor s využitím konceptového diagramu

Výukovou situaci považujeme za nerozvinutou. Nerozvinutá výuková situace 

„poskytuje žákům příležitost osvojovat si základní poznatky“, zároveň ale setrvá-

vá pouze na této úrovni, takže neposkytuje žákům hlubší porozumění a nevede je 

k zobecňování, aplikacím a metakognici (Janík et al., 2013, s. 237). V následují-

cím rozboru ukážeme, v čem spočívala uvedená nerozvinutost.

Studenti se skrze vlastní aktivitu (vytvoření seznamu nákupu) měli možnost se-

známit s jednou z klasifikací paměti z hlediska délky (krátkodobou pamětí) a jejím 

rozsahem, a to ve všech fázích paměti – kódování, uchování, vybavení (či zapomíná-

ní). Uvedená aktivita studenty vedla pouze na základní úroveň poznatků, ke které 

navíc měli dospět sami, protože vyučující nepracoval s  druhou a třetí fází auto-

-socio-konstruktivního učení (viz Metodické pojetí kazuistiky). Tudíž nevíme, jestli 

studenti porozuměli své krátkodobé paměti, jejím limitům a možnostem zlepšení 

(metakognitivní úroveň). 

Samotná aktivita nadto otevírá diskuzi o tom, zda opravdu souvisela s krátkodobou 

pamětí. Ví se, že rychlost rozpadu stop u krátkodobé paměti je zhruba  15–30 sekund, 

zpravidla bývá rozpad daleko rychlejší (pokud nemáme možnost opakování), viz ka-

pitola 21.1. Toto kritérium zmiňovaná aktivita nesplňovala, trvala celkem 1,5 mi-

nuty, a navíc byla každá položka několikrát zopakovaná předchozími spolužáky. 

Docházelo tudíž k opakování a možnosti přepisu informací do dlouhodobé paměti. 

Celá aktivita v sobě tedy obsahovala jiný potenciál, a to vztah mezi krátkodobou 

a dlouhodobou pamětí a možnosti přepisu informací z krátkodobé do dlouhodobé 

paměti. To vyučující uvedl v následující hodině další týden. 

Pro rozlišení krátkodobé a dlouhodobé paměti vyučující použil přirovnání paměti 

k počítači (pomocí rozlišení RAM a hard disku). Mohl přitom po celou dobu vý-

kladu setrvat právě u přirovnání paměti k počítači, jak to uvádí například Kassin 

(2012). Ve vztahu ke krátkodobé paměti píše o její ekonomičnosti a adaptivnos-

ti: „Jako mizí staré papíry ze stolu a vymazávají se staré soubory z  počítače, tak 

krátkodobá paměť pomáhá zapomínat to, co už není důležité. Jinak by vaše mysl 

byla zaplněna každým vjemem […] a všemi maličkostmi, které se dostanou do toku 

vědomí“ (Kassin, 2012, s. 205). Ohledně jejího rozsahu zmiňuje: „Je to jako se za-

plněním obrazovky počítače. Pokud plníte obrazovku stále novými a novými infor-

macemi, starý materiál mizí z vašeho dohledu“ (Kassin, 2012, s. 203). U přirovnání 

k počítači (konkrétně k monitoru) zůstává i při vysvětlení pracovní paměti: „V po-

čítači je materiál na monitoru buď zadán z  klávesnice, nebo je vyhledán z dříve 

uložených souborů“ (Kassin 2012, s. 205). Zároveň ale upozorňuje na limity těchto 
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přirovnání: „Většina počítačů zpracovává instrukce v daném počítači lineárně, je-

den krok za druhým. Na rozdíl od toho lidský mozek provádí mnohonásobné ope-

race souběžně“ (Kassin, 2012, s. 200). A to je pouze jeden z rozdílů mezi pamětí 

počítače a lidskou pamětí. Dalšími jsou emoce, motivace, pozornost aj. 

Vyučujícím uvedené přirovnání paměti k počítači směřuje od konceptové vrstvy 

do tematické pomocí metaforické exemplifikace „jako“ („paměť jako počítač“). Vy-

učující ale studenty nevede nazpět od tematické vrstvy do konceptové za použití 

psychologických pojmů. To je vidět i na další užité metafoře ve výuce – přirovnání 

pracovní paměti k pracovnímu stolu. Vyučující studentům nedal prostor pro pro-

pojení těchto informací s pamětí – např. aby studenti vymysleli, co by si „položili“ 

na svůj „mentální pracovní stůl“, když by měli spočítat konkrétní matematickou 

úlohu bez tužky a papíru, a dále tento postup diskutovali z hlediska pracovní pa-

měti a jejího rozlišení od krátkodobé paměti. 

21.3  Alterace

Užitá aktivita s nakupováním byla zaměřená na rozsah krátkodobé paměti a pře-

sun informací z krátkodobé paměti do dlouhodobé. Její potenciál se ale zcela ne-

využil. Pro její lepší metodické uchopení by bylo potřeba nechat vytvořit seznam 

nákupu všechny studenty a předčasně neukončit úkol, jak se právě ve výuce stalo. 

Následně pomocí diskuze se studenty rozvést, jaké mechanismy pro zapamatování 

si informací použili, co jim případně bránilo v jejich zapamatování a jak to udělat, 

aby si seznam zapamatovali do další hodiny. Podle auto-socio-konstruktivního uče-

ní to znamená zlepšit první fázi a začlenit i druhou a třetí fázi. Tak by se pracovalo 

i  s  druhou úrovní kognitivních procesů a znalostí – analýza a porozumění obsa-

hu – a to ve vztahu k rozsahu krátkodobé paměti, možnosti jejího zvětšení a přepisu 

informací do dlouhodobé paměti. Zároveň by studenti pracovali i na třetí úrovni 

kognitivních procesů a znalostí – metakognici. 

V podkapitole 21.1 byl uveden experiment, jak lze zvětšit rozsah ukládaných infor-

mací na základě principu tzv. shlukování. Experiment má shodné prvky s uvedenou 

aktivitou v tom, že se jedná o seznam, který je zvětšován o jednu položku v případě 

jeho úspěšného zopakování. Vyučující tedy mohl na aktivitu s nakupováním navá-

zat informacemi o experimentu, což by pro studenty mohlo být jednak motivační 

a jednak by to aktivitu posunulo do vyšší úrovně než jenom pouhého „hraní si“. 

Pokud bychom skrze tuto aktivitu chtěli pracovat s krátkodobou a pracovní pamětí, 

lepší variantou (která oslabuje negativní faktor postupného přidávání položek se-

znamu) by byla úloha, kdy by se studentům seznam nákupu předložil (nevytvářeli 
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by ho). Podstatné je, aby v  seznamu bylo více než deset položek (aby si studenti 

mohli vyzkoušet svůj rozsah krátkodobé paměti a ten následně porovnat s Millero-

vým číslem). Tento úkol má mnoho variant podle toho, s jakým typem informace 

chceme pracovat. V případě, že by studenti seznam nákupu jednou slyšeli, pracují 

s akustickými informacemi. Kdyby si studenti tento seznam sami jednou přečetli, 

pracují s  vizuálními informacemi. Obě tyto varianty jsou postavené na séman-

tickém obsahu. Pro jeho částečné oslabení můžeme použít možnost, kdy seznam 

nákupu bude v podobě obrázků („ikonická“ reprezentace). Všechny tyto uvedené 

varianty jsou zaměřené na krátkodobou paměť. V případě pracovní paměti by stu-

denti museli dostat ještě úkol navíc. Například aby z uvedeného seznamu nákupu 

vybrali pouze ovoce. 

Další možnost, která pracuje pro změnu s čísly, zní (čtenáři, můžeš si vyzkoušet): 

Jednou si přečtěte následující řadu čísel a posléze ji seřaďte podle velikosti od nej-

menšího po největší: 47, 19, 86, 100, 15, 30, 63. Je rozdíl ve variantách, kdy si stu-

denti mají čísla pouze zapamatovat, nebo je i seřadit. To je odlišnost mezi krátkodo-

bou a pracovní pamětí, která má vliv také na rozsah zapamatování.

Uvedené alterace reagují na konkrétní jádrovou činnost a snaží se o její lepší meto-

dické uchopení. Z našeho pohledu je ale potřeba lépe začlenit jádrový obsah (krát-

kodobá a pracovní paměť) do širšího kontextu – paměť, její klasifikace, fáze – a to na-

příklad prostřednictvím užité metafory s počítačem. Alterace by z našeho pohledu 

měla začít přemýšlením od základního pojmu – paměť. Jaký je rozdíl mezi vnitřní 

pamětí (moje paměť) a vnější pamětí (záznamem pomocí nejrůznějších médií nebo 

např. uzel na kapesníku, zářez na holi nebo stromu, příběh, mýtus atd.). Tyto vnější 

záznamy mají určité společné znaky s vnitřním záznamem, ale i rozdílné. Můžeme 

se studenty diskutovat o konkrétních podobách vnějšího záznamu (například po-

čítač) a lidské paměti a jejich shodných a rozdílných znacích. A teprve od tohoto 

pochopení širšího kontextu paměti přejít k dílčím aspektům paměti a konkrétním 

kvalitativním a kvantitativním charakteristikám. 

Závěrem

V  kazuistice zaměřené na krátkodobou a pracovní paměť bylo sledováno, zda 

a na jaké úrovni došlo k rozvoji psychologické gramotnosti v analogii s upravenou 

Bloomovou taxonomií podle metodiky 3A. Při rozboru se vynořilo několik základ-

ních problémových oblastí, se kterými se musí vyučující vyrovnat jak v rovině on-

todidaktické, tak i psychodidaktické.
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Z ontodidaktického hlediska považujeme za problematickou nejednotnou termino-

logii, která znesnadňuje výběr základního učiva ve vztahu k obsahovému jádru – 

v tomto případě paměti. Tento výběr ale ovlivňuje i volbu jádrové činnosti a její 

metodické zvládnutí. To klade nároky na učitelovu terminologickou expertnost. 

Požadavek cíle výuky psychologie – rozvoj psychologické gramotnosti – klade ná-

rok na to, aby studenti sami zjistili a pojmenovali, co se naučili za pomoci zvlád-

nutých psychologických pojmů (viz metakognice podle metodiky 3A). K tomu je 

možné směřovat různými cestami. V této kazuistice jsme se zaměřili na konstruk-

tivní učení, které vyučující výběrem jádrové činnosti započal, ale již nedokončil. 

Aktivita studentů (vytváření seznamu nákupu) byla pouze nedokončenou první 

fází auto-socio-konstruktivního učení, protože na ni nenavazovala reflexe a diskuze, 

skrze níž by studenti re/konstruovali své dosavadní poznávání na úrovni psycholo-

gického pojmu. To v tomto případě vedlo k tzv. utajenému poznávání. 

Podle metodiky 3A je tento problém možné vidět pomocí modelu hloubkové 

struktury výuky. U dané aktivity nedošlo k  dostatečnému propojení tematické 

vrstvy (seznam nákupu) s konceptovou (krátkodobá paměť, její rozsah, přesun in-

formací do dlouhodobé paměti). Poznatky v  nich získané byly od sebe oddělené 

a nepropojené. 

Další nástrahou je pouze jednosměrné propojení konceptové vrstvy s tematickou. 

Toto směřování se v kazuistice ukazovalo při užití metafor. Studentům byla pracov-

ní paměť přirovnaná k pracovnímu stolu (směr od konceptové vrstvy k tematické), 

ale studenti již neprošli cestu zpět (např. co si položím na „mentální pracovní stůl“ 

při řešení matematické úlohy).

Pro výuku psychologie to znamená věnovat větší pozornost obousměrnému propo-

jení konceptové a tematické vrstvy, má-li dojít k rozvoji psychologické gramotnosti. 

Pokud tomu tak není, dochází k didaktickým formalismům.
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