
POZORNOSŤ A 
VEDOMIE
2 téma - Kognitívna psychológia a 

neurodidaktika

Zlatica Jursová Zacharová



Na zamyslenie

◦ Sme schopní aktívne spracovávať informácie, 

pričom si ich nie sme ani vedomí? 

◦ Ak áno, čo sa pri tom deje?

• Vybavte si všetko, na čo si dokážete spomenúť o 

miestnosti, v ktorej ste ako 10roční spali. Zároveň 

sa pokúste písať si svoje meno na papier. Postupne 

zamerajte svoju pozornosť na telesné pocity a 

podniknite mentálnu výpravu od palca svojej nohy, 

cez trup až po rameno a následne dole cez lakeť až 

k prstom na rukách. Uvedomujete si tlak podlahy, 

topánok, šiat, alebo aj to, čo Vás kde bolí? Ste 

schopní aj naďalej si písať svoje meno na papier?



Pozornosť

◦ nástroj, pomocou ktorého aktívne spracovávame 

obmedzené množstvo informácií (z dlhodobej pamäti, 

vnímané zmyslovými orgánmi, či prichádzajúcich z iných 

kognitívnych procesov).

◦ Súčasťou pozornosti sú vedomé a nevedomé procesy



Vedomie

◦ Vedomie zahŕňa vnímanie, že si niečo uvedomujeme, ale aj obsah toho, čo 

si uvedomujeme (časť z toho je aj pod prahom pozornosti)

◦ Vedomie a pozornosť sú navzájom sa prekrývajúce sa množiny, hoci časť 

aktívneho spracovania senzorických ale aj kognitívnych procesov prebieha 

bez vedomej pozornosti.

◦ (Vedomie vzniká cca vtedy, keď aktivita neurónov osciluje na úrovni 

približne 40Hz. Čím zložitejšiu úlohu neuróny vykonávajú, tým sme viac 

vedomí danej aktivity.)

Vedomá 
pozornosť slúži 

na:

Sledovanie 
interakcií s 
vonkajším 

prostredím

Prepojenie 
minulosti s 

prítomnosťou

Riadenie, kontrolu 
a plánovanie nášho 

budúceho 
správania



Predvedomé spracovanie informácií

◦ Predvedomá informácia = 

spomienky, ktoré v danú chvíľu 

nepoužívame, no v prípade 

potreby si ich dokážeme vybaviť

◦ Ako skúmať javy, ktoré sú mimo 

našu vedomú pozornosť?

PRIMING

•(podnecovanie, 
povzbudzovanie) –
spracovanie istého 
druhu podnetov je 
facilitované
predchádzajúcim 
predvedením 
rovnakých alebo 
podobných predmetov 
– a to aj v prípade 
nevedomej pozornosti 
týchto podnetov 
(príliš nízka intenzita, 
vysoké šumenie)

Výskum primingu
Anthony Marcel (1983)

•skúmal podnety 
prezentované tak 
krátko, že ich vedomá 
pozornosť nemohla 
zachytiť. Používal 
skupiny slov, ktoré sa 
dali kategorizovať, ale 
aj slová z dvomi 
významami (oko – na 
tvári a na pančuchách). 
Zistil, že ak bol 
podnet prezentovaný 
tak, že ho zachytila 
vedomá pozornosť 
aktivoval mentálnu 
dráhu určenú len pre 
jeden význam slova 
(jeden význam 
fungoval ako priming, 
druhý ako negatívny 
priming). Ak bola 
prezentácia napr. 
pojmu oko tak 
krátka, že si ju osoba 
neuvedomila, potom 
pojem oko facilitoval
oba významy.

Tip of the Tongue
Phenomenon

•snažíme sa vybaviť 
niečo o čom vieme, že 
to musíme mať v 
pamäti, no nevieme si 
to vybaviť

•Brown, McNeil, 1966 
– ich probanti počuli 
veľký počet 
encyklopedických 
definícií, následne mali 
určiť špecifický pojem. 
Osobám, ktoré si 
nevedeli vybaviť slovo, 
pomáhali otázkami –
na aké písmeno sa 
slovo začína, koľko má 
slabík, ako cca 
znie...Niektorí 
probanti boli schopní 
dané slovo vysloviť. Z 
toho usúdili, že mimo 
vedomú kontrolu 
môže prebiehať časť 
kognitívnych 
procesov.



Riadené a automatické procesy

Vlastnosť Kontrolované procesy Automatické procesy

Množstvo cieleného úsilia Vyžaduje cielené úsilie Vyžaduje minimálny, alebo žiaden zámer

Stupeň vedomej 

pozornosti
Plná vedomá pozornosť

Mimo vedomú pozornosť, no niektoré si dokážeme 

uvedomiť

Použitie zdrojov 

pozornosti
Potrebuje veľa zdrojov pozornosti Zanedbateľné množstvo pozornosti

Spôsob spracovania Prebiehajú sériovo Prebiehajú paralelne – alebo bez zvláštneho poradia

Rýchlosť spracovania Časovo náročné rýchle

Relatívna novosť úloh
Nové, neprecvičené úlohy s množstvom 

premenlivých znakov

Známe, často opakované úlohy, ktorých vlastnosti sú 

trvalého charakteru.

Úroveň spracovania Vysoká úroveň – analýzy a syntézy
Pomerne nízka úroveň – minimálna miera analýzy a 

syntézy

Náročnosť úlohy často náročné úlohy
Ľahké úlohy, pri dostatočnej praxi sú automatizované 

aj náročnejšie úlohy

Spôsob získania
Dostatočnou praxou sa aj vysoko kontrolované 

procesy automatizujú



Teórie automatizácie

1.) ľudia konsolidujú jednotlivé oddelené 
operácie do jednej operácie, ktorá vyžaduje 
málo, alebo žiadne kognitívne zdroje 
(Anderson, 1983, LaBerge, Samuels, 1974)

konsolidácia

( Instance Theory) – automatizácia sa 
vyvíja tak, že postupne zhromažďuje 
učením veľkú zásobu jednoduchých 
špecifických odpovedí na špecifické 
podnety (Logan, 1988)

Teória pripravených 
príkladov



Postupné spomaľovanie pri učení

Zdroj: Sternberg, 2000, Kognitívni psychologie



Robíte chyby?

Analýza ľudských 
omylov – James Reason, 

1990

Chyba = omyl vo voľbe 
toho, čo sme chceli 

urobiť, alebo vo voľbe 
prostriedkov – týka sa 

zámerných a 
kontrolovaných procesov

Prehmat = omyl vo 
výkone akcie, ktorou sme 

chceli dosiahnuť cieľ –
týka sa automatizovaných 

procesov

K prehmatom príde ak:

A) sa musíme odchýliť od 
rutiny a automatické 

procesy prekryjú 
zámerné (zastaviť sa 

cestou domov v 
obchode)

B) dôjde k prerušeniu 
automatického procesu –

vonkajším, alebo 
vnútorným činiteľom



PREčO ROBÍME CHYBY?

◦ HABITUÁCIA - Zvykanie si na predmet, 

venujeme mu stále menšiu pozornosť

◦ Dishabituácia – zmena známeho 

predmetu si nás donúti si ho všímať



Senzorická adaptácia a habituácia

Adaptácia Habituácia

Nie je prístupná vedomej kontrole Prístupná vedomej kontrole

Tesná väzba na intenzitu podnetu

S rastom intenzity svetla sa zvyšuje miera adaptácie na 

svetlo

Väzba na intenzitu podnetu nie je tesná (je jedno či 

ide o hlasnú alebo tichú klímu –habitujeme sa rovnako)

Nemá vzťah k počtu, dĺžke alebo časovému odstupu 

od predchádzajúcej expozície

Veľmi tesný vzťah k počtu, dĺžke a časovému 

odstupu od predchádzajúcej expozície

Prebieha priamo v zmyslových orgánoch, nie v 

mozgu
Prebieha v mozgu ako typ učenia



Ako nehabituovať na 
text o kognitívnej 
psychológii ;)
◦ Pri čítaní knihy si dajte prestávku hneď ako zistíte, že sa 

nepamätáte na to, čo ste čítali – striedajte úlohy, vráťte 
sa späť k textu, zaznačte si miesto, ktoré si pamätáte, 
odložte knižku a dajte si krátku prestávku

◦ Robte si poznámky – pomôže to k vyššej miere 
sústredenia sa. Použite farebné písmo, rôzne písmo

◦ Ak zaspávate na prednáške – všímajte si okrem 
verbálneho prejavu aj iné veci na prednášajúcom – gestá, 
pohyb tela – nestrácajte prednášku zo zreteľa, pýtajte sa.

◦ Presvedčte sa, že obsah prednášky je zaujímavý – ako by 
ste ho využili v každodennom živote?

◦ Pár krát sa nadýchnite a vydýchnite



Pozornosť

◦ Funkcie vedomej pozornosti:

◦Detekcia signálov (bdelosť – vigilancia = pomocou 

bdelej pozornosti sa snažíme rozlíšiť 

registráciu/neregistráciu signálu), schopnosť vyhľadávať 

= často vyhľadávame zvláštne podnety

◦Selektivita/výberovosť (volíme si predmety, ktorým 

venujeme pozornosť, iné ignorujeme)

◦Delenie pozornosti (v jednom okamihu robíme viac 

úkonov)



Pozornosť -
Vigilancia
◦ = schopnosť venovať pozornosť predmetovému 

poľu dlhú dobu

◦ Je vyžadovaná za okolností, kedy sa podnet 
vyskytuje vzácne, no keď sa objaví treba okamžite 
reagovať (vyžaduje pozornosť)

◦ Probanti sledovali obrázok, ktorý sa podobal 
číselníku hodín. Ručička išla krok za krokom, no 
niekedy sa pohla o dva kroky naraz. Po pol 
hodine sa výkon probantov zhoršil – takmer 
štvrtinu dvojkrokov si nevšímali (Norman, 
Mockworth, 1948)

◦ Zdá sa, že pokles bdelosti probantov nebol daný 
poklesom senzitivity, no skôr rastom pochybností, 
či pozorujú správne –nechceli riskovať falošné 
poplachy (Broadbent, Gregor, 1965)



Pozornosť -
vyhľadávanie

◦ Vyhľadávanie je aktívne prehľadávanie prostredia za 
účelom zistenia nejakých znakov

◦ Tiež je možné odpovedať falošným poplachom –
môžu za to distraktory (necieľové podnety, ktoré 
vzďaľujú pozornosť od cieľového podnetu)

◦ Podiel počtu cieľov a distraktorov ovplyvňuje 
náročnosť úlohy

◦ Vyhľadávanie podľa znaku - farba, veľkosť, 
vzdialenosť... Distraktory to príliš nespomaľujú. 
Znakovo jednoznačné položky – strhujú pozornosť 
sami na seba – no našu pozornosť pritiahne 
akákoľvek znakovo jednoznačná položka – teda aj 
distraktor





Zlúčené 
vyhľadávanie
◦ Ak cieľový podnet nemá

výrazné charakteristiky, či

odlišujúce sa znaky, je 

jediná možnosť ako ho 

nájsť – zlúčené

vyhľadávanie = hľadáme

kombináciu znakov



Teória 
integrácie 

znakov 
(Triesman, 

1986)

◦ pre každý znak predmetu máme mentálnu 
mapu, ktorá tento znak reprezentuje v celom 
znakovom poli (tvar, veľkosť, farba, orientácia)

◦ Znaky sú reprezentované – bezprostredne, 
simultánne, pred spustením vedomej 
pozornosti

◦ Vyhľadávanie znakov je paralelné, takže nie je 
ovplyvnené počtom položiek testu

◦ Pri zlúčenom vyhľadávaní je potrebné použiť 
pozornosť ako druh mentálneho „lepidla“, 
ktoré spája viac znakov

◦ Pozornosť zlučuje v jednom okamihu len 
znaky jedného objektu

◦ Mechanizmus útlmu znakov – umožňuje 
to potlačiť irelevantné znaky, ktoré rozptyľujú 
pozornosť (Triesman, Sato, 1990)



Teória podobnosti 
(Duncan, Humpphreys
1989, 1992)

◦ SimilarityTheory – náročnosť detekcie 

cieľových podnetov rastie úmerne podobnosti 

medzi cieľom a distraktorom.

◦ Ak sú distraktory podobné (uniformita 

distraktorov), je jednoduché nájsť cieľový 

podnet. Veľké písmená sú si podobné, preto sa 

ťažšie čítajú ako malé písmená.

◦ Nájdite čierny krúžok





Teória riadeného 
vyhľadávania 
(Cave, Wolfe, 
1990)

◦ Guided search, 

vyhľadávanie sa deje v 

dvoch stupňoch:

◦ Paralelné – simultálne sa 

aktivujú mentálne 

reprezentácie všetkých 

cieľov

◦ Sériové –

vyhodnocovanie prvkov 

jeden po druhom – odlíši 

skutočné ciele od 

aktivovaných prvkov



Výberová a rozdelená pozornosť

◦ Problém koktejlovej párty – Coctail party problem C. Cherryl, 1953

◦ Poslucháč počúva 2 správy, následne má rýchlo zopakovať jednu z nich a druhú ignorovať.

◦ Binaurálny test - obe správy počúva oboma ušami

◦ Dichotický test – do každého ucha sa prezentuje iná správa

◦ pri binaurálnom teste osoby neboli schopné sledovať len jednu správu. V prípade dichotického testu to bolo 

jednoduchšie. Pri správe, ktorej nevenovali pozornosť boli schopní probanti rozlíšiť senzorické a fyzikálne 

zmeny



Problém koktejlovej 
párty

◦ Colin Cherry zistil, že výberovú pozornosť ľahšie 

venujeme pri dichotickej prezentácii ako pri 

binaurálnej prezentácii



Výberová pozornosť -
teórie filtra a zúženého 

profilu

◦ Broadbentov model (1958)– hneď po tom, ako sa 

zaznamenajú informácie na senzorickej úrovni, sa 

začnú filtrovať. Filter prepustí len jeden senzorický 

kanál, ktorý spracovávajú percepčné procesy 

(vnímanie).



Výberová 
pozornosť -
teórie filtra a 
zúženého 
profilu

◦ Morayov model (1959) – osoby síce ignorujú informácie zo strany, na 
ktorú nezameriavajú pozornosť, no ak počujú svoje meno, rozpoznajú 
ho. Vysoko významné zdelenia prelomia filter selektívnej pozornosti, no iné 
to nedokážu.

◦ Model oslabujúcej filtrácie (Tiesman, 1960) – zistila, že ak do ucha, 
ktoré nie je sledované sa dostanú informácie rovnaké ako sleduje v prvom 
uchu, probant tieto informácie zachytí, podobne aj bilingválny jedinec, ak 
mu zrazu sú podané rovnaké informácie v inom jazyku. Filter teda podnety 
len oslabuje. 

◦Najskôr sa analyzujú fyzikálne vlastnosti podnetu – signály, ktoré majú 
vlastnosti cieľa púšťame do ďalšieho štádia.

◦2. sleduje sa usporiadanie podnetu (reč, hudba), 

◦3. pozornosť zameriavame na podnety až v poslednom štádiu a tie 
sekvenčne vyhodnocujeme



Teória 
výberovej 
pozornosti 
založená na 
zdrojoch

◦ Ľudia majú isté množstvo pozornosti, ktorú 

rozdeľujú úmerne náročnosti úloh.

◦ Počúvanie hudby a písanie práce(čítanie) –

nie je problém

◦ Počúvanie spravodajstva a písanie práce –

inhibícia

◦ S rastom automatizácie sa postupne kladú 

menšie nároky na pozornosť

◦ Eiseneck a iní – pozornosť je ovplyvnená 

napr. aj úzkosťou (rysom osobnosti) a aj 

úzkosťou vo vzťahu k situácii ale aj mieru 

nabudenia, sústredený záujem, povaha úlohy, 

mieru skúsenosti s danou úlohou a stupeň 

spracovania informácie



Stroopov 
efekt (1935)
◦ Selektívna pozornosť v 

zrakovom systéme

◦ Demoštruje psychické 

nároky kladené na 

výberovú pozornosť



Rozdelená pozornosť

◦ Schopnosť vykonávať súčasne dve alebo viac úloh.

◦ Neisser, Spelkeová, Hrist (1976) zistili, že ak probanti dostatočne 

dlho cvičia podobné 2 úlohy postupne automatizujú svoju 

kognitívnu činnosť a zvyšuje sa ich výkon v oboch činnostiach, no 

ak vykonávajú každú činnosť zvlášť, vykonávajú ju rýchlejšie a 

menej chybovo. Spomalenie činnosti v priebehu simultánneho 

výkonu dvoch činností vyžadujúcich rýchlosť = efekt psychologickej 

refraktornej periodity (Pashler, 1994)
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Posnerova teória
Je pozornosť funkciou 

celého mozgu, alebo len 
niektorých častí?

Diferencuje medzi predným 
(v čelnom laloku) a zadným 

(v temennom laloku) 
systémom pozornosti

Aktivácia predného systému 
rastie pri úlohách 

vyžadujúcich si pozornosť –
sémantickú a pri úlohách, 
kde sa sleduje akcia, voľba 

správnej možnosti

Zadný systém pozornosti sa 
aktivuje v priebehu úloh 

zaťažujúcich vizuospaciálnu
pozornosť



ĎAKUJEM ZA 
POZORNOSŤ


