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ÚVOD

• Pamäť- dôležitá súčasť života

• Každodenné využívanie pamäti

• Verbálna a vizuálna pamäť- dôležité 

typy pamäti

• Rôzne spôsoby spracovania 

informácií

• Využitie poznatkov



CIELE MATURITNEJ PRÁCE

• Hlavný cieľ:

Porovnanie efektivity fungovania verbálnej a vizuálnej 

pamäti.

• Čiastkové ciele: 

Dokázať vplyv veku na fungovanie pamäti.



TEORETICKÁ ČASŤ

Teoretická časť práce – 2 kapitoly:

• Mozog- stručná anatómia

• Pamäť- základná charakteristika procesu 
zapamätávania si

- 6 podkapitol:

• Zabúdanie

• Druhy pamäti

• Problémy s pamäťou

• Vplyv veku na pamäť

• Tréning pamäti

• Pamäť a spánok



PRAKTICKÁ ČASŤ

Materiál: papiere, pero, vzorka ľudí (tri 

kategórie)

Časové trvanie: 1 respondent - 60 minút

Hypotézy:

Hypotéza č.1 Vizuálna pamäť funguje 

efektívnejšie v každej vekovej kategórii.

Hypotéza č.2  Najlepšie fungujúcu pamäť majú 

adolescenti a ľudia v strednom veku.

Metódy:

1. Vytvorenie dotazníkov

2. Výber slov- 10  náhodných slov pre 

verbálnu pamäť, 15 pre vizuálnu pamäť 

pričom musia byť logicky prepojené

3. Ku každému z tých pätnástich slov sa 

vyhotoví jasný obrázok konkrétneho 

slova.

4. Respondenti dostanú dotazník

5. Prečíta sa desať slov pre verbálnu 

pamäť.

6. Prečítanie príbehu, ktorý obsahuje 

príslušných pätnásť slov,  a ukazujú sa 

zároveň obrázky daných slov v poradí, 

v akom sa objavujú v príbehu.

7. Údaje sa zhromaždia a porovnávajú na 

základe veku  a druhu pamäti.



VÝSLEDKY



DISKUSIA

• Vizuálna pamäť sa dosiahla lepšie výsledky, napriek tomu, 

že slov bolo použitých až pätnásť.

• Overilo sa, že pamäť najlepšie funguje u adolescentov a u 

ľudí v strednom veku.

• Využitie vizuálnej pamäti: učenie sa cudzieho jazyka, 

učenie sa faktografických informácií 



ZÁVER

• Overenie efektivity verbálnej a 

vizuálnej pamäti

• Potvrdenie hypotéz

• Využívanie asociácií pri učení sa 

informácií

• Zrýchlenie a zjednodušenie procesu 

zapamätávania si informácií
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