
Reprezentácia poznatkov a organizácia 
poznatkov, reprezentácia procesov 



Čo sa Vám vybaví, keď si predstavíte týchto 
hercov/herečku?



Mentálne reprezentácie

Mačka pod lavičkou

 POD (MAČKA LAVIČKA)

Obraz je analogický

Symbolická 
reprezentácia



Predstavivosť

 = mentálne reprezentácie vecí, ktoré v okamihu reprezentácie nie sú 

vnímané

 Vaša stredná škola – predstavte si ako vyzerala, aké zvuky v nej boli, 

vône, ktoré ste cítili?

 Predstavte si, že sa plavíte po Amazónke

 Ako by ste vyzerali, keby ste mali na čele tretie oko?

 Vôňa pečenej slaninky?

 Chuť citrónov?

 Ako si môžeme všetko ukladať?  Sú to presné kópie fyzikálnych 

obrazov?



Hypotéza 
dvojitého 

kódu

 K reprezentácii informácie používame predstavu aj 

slovný kód

 Mentálne predstavy sú analógové kódy fyzikálnych 

podnetov

 Mentálne reprezentácie slov sú symbolický kód 

(Paivio, 1969)



Výroková 
hypotéza

 Propozičná (výroková) hypotéza

 Mentálne reprezentácie sa podobajú abstraktnej forme 

výrokov. Subjekt – predikátová logika: (Pod (mačka, 

lavička))

 Ak si chceme neskôr vybaviť informáciu – vybavujeme si 

výrokovú reprezentáciu a naše vedomie z nej urobí 

relatívne presne slovný kód, alebo predstavy obrázkov



Pozrite sa na obrázok. 

 Vybavte si obrázok v predstave, je jeho súčasťou rovnobežník? 

(Reed, 1974) – ľudia používajú skôr 

výrokový ako analógový kód



Pozorne sa dívajte na králika

1 Predstavte si králika

2 viete si predstaviť aj druhé zviera v dvojznačnom obrazci, tým že 

mentálne presuniete perspektívu?

3 skúste daný obrázok nakresliť

4 dokážete tento obrázok vnímať aj iným spôsobom?

Podľa autorov – mentálna reprezentácia obrázkov nie je totožná s 
ich vnímaním 

Kritika: prvotná informácia vo výrokovom kóde môže utlmiť kód pre 

predstavu týkajúcu sa obrázku.



Mentálne manipulácie s predstavami

 Test s rotáciou od 0 do 180 stupňov (Shepard, 

Metzlerová, 1971). Majú rozhodnúť, či je dané 
zobrazenie otočený pôvodný podnet

 Reakčný čas je lineárnou mierou rotácie obrazov

 Využitie mentálnej reprezentácie v testoch

 Mentálna rotácia a kognitívne procesy sú podkladom 
pre adaptáciu na prostredie a teda sú súčasťou 

ľudskej inteligencie

 Pri mentálnych rotáciách sa zapájajú rovnaké časti 
kôrových oblastí ako pri percepcii



Demoštrácia veľkosti predstáv



Vzájomné porovnávanie predstáv

 Kosslyn (1983) skúmal vzájomné porovnávanie predstáv ako 

prostriedok slúžiaci k porozumeniu toho, ako vytvárame 
mentálne reprezentácie predstáv a ako s nimi manipulujeme

 Je jednoduchšie sledovať detaily na veľkých objektoch, ako 

na malých. Pri otázkach cielených na veľké predmety, ktoré 
pozorujeme odpovedáme rýchlejšie ako ak sa nás pýtajú na 

malé predmety – ak sú reprezentácie predstáv ekvivalentné 

vnímaniu, pri predstave veľkých vecí by mali probanti

odpovedať rýchlejšie ako pri predstave malých vecí

 Rozlišovacia schopnosť našej mentálnej obrazovky pre 

zrakové predstavy je väčšia ak zachytáva väčšie 
podrobnosti objektov, ako objektov, ktoré zaberajú jej 

menšiu plochu



Skenovanie predstáv

 Pri vnímaní trvá skenovanie dlhšieho úseku dlhšie ako prehliadanie kratšieho 

úseku



Syntéza predstáv a výrokov

 Intonsová-Petersonová (1983) – niektoré závery mohli byť skreslené pri 
výskume – to v čo experimentátor dúfa,  to sa mu podarí dokázať ☺

 Jednej skupine experimentátorov povedala, že očakáva lepší výkon pri 

percepčnej úlohe ako pri úlohe zaťažujúcu predstavivosť, druhej povedala 

opak

 Jolicoeur a Kosslyn vykonali niekoľko experimentov, vynechali inštrukcie, 

premiešali otázky, ale aj tvrdili experimentátorm, že očakávajú výsledok v 
tvare U krivky. No odpovede ukazovali lineárnu krivku.



Mentálny model Johnson-Lairda

 Mentálne reprezentácie môžu mať tri podoby: výrokovú (slovnú) mentálne 

modely a obrazy/predstavy

 Mentálne modely = štruktúra poznatkov, ktoré si ľudia vytvárajú za účelom 

porozumieť skúsenosti

 Nancy Kerrová (1983) aplikovala skenovanie ostrova pre nevidiacich ľudí. 

Porovnávala výsledky vidiacich a nevidiacich. Nevidiaci mali dlhšie 

reakčné časy no celkovo bol typ ich odpovedi totožný s typom odpovedi 
vidiacej osoby



Orientácia v priestore a kognitívne 
mapy

 Kognitívna mapa = vnútorná reprezentácia fyzikálne prostredia 

sústredeného na priestorové vzťahy

 Toman – 1930 – schopnosť krýs zvládnuť orientáciu v bludisku



 Ľudia používajú pri tvorbe a využívaní kognitívnych 

máp 3 druhy poznatkov:

 1. dominanty (medzníky) – informácie o znakoch 

miesta 

 2. určenie cesty – špecifické smery a trasy presunu z 

miesta na miesto

 3. zameranie určenie vzdialenostných medzníkov 

medzi jednotlivými dominantami



Reprezentácia poznatkov

Ako si organizujeme poznatky, ako si ich 
dokážeme vybaviť a následne využiť?

Vedieť čo??? Deklaratívne poznatky

Vedieť ako? – Procedurálne poznatky



Organizácia obsahu 
deklaratívnej pamäti

 Pojem = základná jednotka symbolického 
poznania

 Organizácia pojmov – kategórie –
založené na definovaní 

 Teória prototypov – charakteristické znaky 
– typický model kategórie

 Prototyp hry??

 Vymedzenie pojmu hra?

 Vták?

 Sýkorka?

 Tučniak?

 Pštros?



Znaky a pojmy

 Charakteristický znak – sa nemusí vyskytovať u každého 

pojmu patriaceho do kategórie

 Definujúci znak – obsahuje každý prípad kategórie

 Klasické pojmy – je ich možné ľahko vymedziť, sú 

postavené na definujúcich znakoch

 Fuzzy pojmy – kategórie, ktoré sa nedajú ľahko určiť, lebo 
hranice, ktoré ich tvoria sú nejasné, ich základom sú 

prototypy

 Pri vysvetľovaní je potrebné poukazovať na viaceré typy 
pojmov v kategórii (spevavé vtáky, dravé vtáky, vodné 

vtáky, hydina...)



Syntéza –
zlúčenie 

teórie 
založenej na 

znakoch a 
na 

prototypoch

 Ľahko definovateľné pojmy – nepárne číslo = 

akékoľvek prirodzené číslo, ktoré sa nedá deliť 
dvomi bez zostatku

 Prototyp – viac 7 a 13 ako 15 a 21

 Amstrongová, Gleitman a Gleitmanová zistili, že 

plná teória kategorizácie vyžaduje ako definujúci 

tak aj charakteristický znak. Každú kategóriu 
môžeme chápať v pojmoch jadra a prototypu 

(Smith et al, 1974))

 Jadro = definujúci znak



Modely založené na 
sémantických sieťach

 Poznatky sú usporiadané v podobe 
sémantickej siete

 Vzájomne prepojené prvky = uzly

 Collins, Quillian (1969) drozd je vták, 
drozd je živočích

 – probanti majú overiť pravdivosť tvrdení

 Výsledok – čím bola pojmová kategória 
predikátu daného výroku vzdialenejšia 
od kategórie subjektu, tým dlhšie trvalo 
overenie, či je výrok pravdivý.

 Reprezentácia organizovaných 
poznatkov nadobúda podobu 
hierarchického modelu. 



 Podľa Smitha, Shobena a Ripsa (1975) sú poznatky 

ukladané skôr na základe porovnávanie sémantických 
znakov ako na základe  prísnej hierarchie pojmov

 Znaky sa porovnávajú priamo a nemajú ako základ 

kategóriu

 Henleyová (1969) – mená savcov môžu byť reprezentované 

na základe troch znakov – veľkosť, dravosť, podoba s 
človekom – teória má trhliny – kam umiestniť slovo savec?

 Roschová (1978) pojmy majú základnú úroveň – častejšie 

povieme jablko ako Red Delicious. Základná úroveň má 
najviac rozlišujúcich znakov. Na tejto úrovni identifikujeme 

predmety rýchlejšia ako na vyššej alebo nižšej úrovni



Reprezentácia prostredníctvom schémat

 Schémy – podobajú sa sémantických sieťam – sú zamerané 

na riešenie úlohy

 Schémy = mentálny rámec pre organizáciu poznatkov, 

vytvára zmysluplnú štruktúru pojmov

 Schéma : krava (pre Vás, pre poľnohospodára)

 Vlastnosti  schémat:

 Môžu zahŕňať aj iné schémy (zvieratá, kravy, opice..)

 Zahŕňajú typické fakty, ktoré sa môžu meniť

 Miera abstrakcie môže byť rôzna (spravodlivosť/jablko)

 Vnútri schém sú kauzálne vzťahy



scénare

 Pretože sa Ján dnes necítil dobre, rozhodol sa navštíviť 

svojho praktického lekára. Hlásil sa na príjme. Potom si 
prezeral niekoľko lekárskych časopisov, ktoré ležali pri 

ňom na stole. Nakoniec sa objavila sestra a požiadala 

ho, aby sa vyzliekol. Lekár bol na neho veľmi milý a 

predpísal mu nejaké tabletky. Ján potom odišiel z 
ordinácie a zamieril domov.

Vyzliekol sa Ján???

Brown požiadal participantov, aby si prečítali 18 príbehov a s časovým 

odstupom dostali nejakú úlohu. V úlohe zameranej na reprodukciu boli 

požiadaní, aby si vybavili z príbehu čo najviac. Probanti reprodukovali aj 
také veci, ktoré v príbehu neboli. 



Reprodukcia obsahov v 
procedurálnej pamäti

Porovnávanie so 
sériovým 

spracovaním 
informáciu z PC

Používanie 
pravidla 

produkcie ak –
potom

Vykonanie 
jednoduchej 

aktivity vyžaduje 
poznať veľa 

pravidiel

Pravidlá sú 
organizované do 

štruktúry –
programu (rutina), 
niektoré z nich sú 

integratívne
počas riešenia 

úlohy sa opakujú


