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Pamäť
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 Procesy:
 LTP a LTD

 funkčné okruhy
 štruktúry

 hipokampus, mediálny temporálny lalok, amygdala, kortex, 
bazálne gangliá

 spánok
 zmeny funkčnosti genetickej informácie (epigenetika)
 zabúdanie ako aktívny proces 

aplysia



30. 11. 2018

2

Pamäťová stopa - engram

 vštiepenie 
 vkladanie, kódovanie, registrácia

 retencia, fixácia
 konzervácia pamäťovej stopy

 konsolidácia – spracovanie do dlhodobej pamäti

 vybavenie
 rozpamätávanie sa – aktívne, vtedy, ak je to 

potrebné 
 znovupoznanie – identifikácia už známej 

skutočnosti
 spoľahlivosť vybavených spomienok

 istota vs. presnosť 

Pamäť podľa dĺžky zachovania 
engramu

 bezprostredná, recentná

 Videl si to? ... padal meteor. 

 krátkodobá pamäť, novopamäť

 v literatúre väčšinou sekundy, minúty, 
v klinike aj hodiny (napr. čo ste mali na raňajky?; mali 
ste návštevu?)

 dlhodobá pamäť, staropamäť

 udalosti, spomienky na minulosť, detstvo, mená, 
udalosti

 pracovná pamäť (working memory)

Pracovná pamäť

ROM - hard disk

RAM
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Explicitná a implicitná pamäť

deklaratívna
(explicitná)
deklaratívna
(explicitná)

zručnosti
návyky

zručnosti
návyky

primingpriming
základné

asociačné
učenie

základné
asociačné

učenie
neasociačné

učenie
neasociačné

učenie

sémantická
fakty

sémantická
fakty

epizodická
udalosti

epizodická
udalosti

hipokampus
mediálny temp. lalok

striatum
motorický kortex,

cerebellum

neokortex

emočná
odpoveď

kostrové
svalstvo

reflexné
dráhy

amygdala

Ako sa volal
prvý prezident?

Ako došlo
k autohavárii?

nedeklaratívna
(implicitná)

nedeklaratívna
(implicitná)

„Ako robíš
bicyklovanie“?

mozoček

Zabúdanie

 fyziologicky je to aktívny proces

 problém so zabúdaním
 posttramatická stresová porucha 

(flash-backs)

 Highly Superior Autobiographical 
Memory (HSAM)
 jedinci, ktorí si pamätajú (takmer) všetko, 

čo zažili od určitého veku

Ebbingausova krivka zabúdania
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Poruchy pamäti
(jeden z vedúcich príznakov organických porúch)

Kvantitatívne
 hypomnézia – zníženie pamäťových funkcií
 vštiepivosť
 sekundárne k poruche pozornosti
 únava
 dezorganizácia psychických procesov 

pri psychóze
 lieky – benzodiazepíny

 hypermnézia
 spojená s emočne silnými zážitkami
 osoby s autizmom, mentálnou retardáciou 

(izolované schopnosti)

Poruchy pamäti
(jeden z vedúcich príznakov organických porúch)

Kvantitatívne
 amnézia
 anterográdna
 retrográdna
 systemizovaná

(disociatívna, ictus amensticus)

 amnesticko – konfabulatórny syndróm 
(Korsakovov syndróm)
 amnestické výpadky sú nahrádzané 

bezprostredne vybavenými spomienkami

 poruchy vedomia môžu byť spätne 
identifikované tak, že zistíme amnéziu

Kvalitatívne poruchy pamäti
(dysmnézie)

 poruchy interpretácie pamäťových stôp 
(paramnézie)

 vytvorenie neexistujúcej pamäťovej stopy 
(alomnézie)
 paramnézie – kvalitatívne odlišná reprodukcia engramu

 nesprávne určenie času alebo miesta s vysokým stupňom 
istoty

 illusion de déjà vu ...
 zjednocujúca alebo reduplikujúca paramnézia

 u nás zlúčenie viacerých spomienok 
alebo rozdelenie spomienky

 v anglosaskej literatúre – bludný prejav v
rámci tzv. bludnej poruchy identifikácie
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Kvalitatívne poruchy pamäti
(dysmnézie)

 kryptomnézia
 citovanie (plagiátorstvo) s presvedčením o vlastnej produkcii

 false memory syndrome
 1992 - False Memory Syndrome Foundation - rodičia, ktorí boli 

obvinení deťmi, že ich sexuálne zneužívali (indukcia spomienky 
počas psychoterapie)

 halucinácie pamäti

 konfabulácie

 pseudologia fantastica


