
rozhovor

Jak ošálit 

Za 99 vteřin si dokáže zapamatovat 52 
kanastových karet nebo za 5 minut 198 
číslic ve správném pořadí. Vystudovala 

medicínu a mozek ji fascinoval natolik, že 
se od roku 1998 začala aktivně věnovat 

paměťovému sportu. V něm se stala 
několikanásobnou paměťovou mistryní 

světa. Nyní lidem předává své zkušenosti, 
jak si lépe pamatovat a méně zapomínat. 
MICHAELA KARSTEN (46) pochází z Hradce 
Králové, nyní žije v Německu s manželem 
(narozeným v Hamburku) a dvěma dětmi. 

K čemu je vede? Kdy se naučila učit 
a jakými technikami si pomáhá? 

aby si 
pamatoval víc

mozek,
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 ■ Nejen vy, ale i váš manžel máte fenome-
nální paměť. Jsou vaše děti, čtrnáctiletá 
dcera a dvanáctiletý syn, geniální?
Neřekla bych (usmívá se). Slovo geniální 
v jeho pravém významu je velmi silné slo-
vo. Každopádně nám dělají radost, jsou ve-
deny k tomu, aby používaly hlavu a naučily 
se správně přemýšlet.

 ■ Ptám se proto, že když dítě vyčnívá ve 
škole, je často obětí šikany. Zažila jste to?
Ano, sama jsem ve škole lehčí formu te-
rorizovaní zažila. Ale s dnešní rozšířenou 
šikanou se to nedá srovnávat. Setkala jsem 
se s ní u řady nadaných dětí, s nimiž jsem 
měla možnost pracovat. Některá vyprávění 
byla velmi smutná a je neskutečné, že někte-
ří jedinci dokážou být k druhým už v mla-
dém věku velmi krutí. O to víc si myslím, 
že regulace používání mobilů a  podpora 
otevřené komunikace u mladých by měla 
být jednou z priorit rodiny a školy.

 ■ A vaše děti v Německu? 
Aniž by ještě pořádně vnímaly, jakou 
máme s  manželem profesi, tak ve škole 
tak jako tak vybočovaly, protože byly dvoj-
jazyčné a  před německými spolužáky se 
mnou mluvily česky. Ale spíš si za to vy-
sloužily uznání. Zažila jsem jen jednou, že 
se to obrátilo proti synovi. Kluk mu záviděl, 
že je kapitánem fotbalového družstva, chtěl 
si rýpnout, tak prohlásil něco jako: „Hele, 
tohle si hraj v Čechách.“ 

 ■ A dcera?
Ta je ve škole opravdu vynikající, až mě to 
udivuje. Syn je taky výborný, jen tomu ne-
dává to navíc jako dcera, nemá na to kvů-
li fotbalu čas. Oba si ale hodně pomáhají 
různými paměťovými strategiemi. Dcera 
je teď na gymnáziu, dlouhou dobu byla na 
evangelickém, kde měla i latinu. Syn je zase 
ve francouzské třídě. Takže oba mají čty-
ři jazyky. Měli jsme obavu, abychom jim 
z toho neudělali v hlavě guláš, ale potvrdilo 
se, že do dvanácti let jsou u dětí otevřená 

okna pro učení cizích jazyků. Do té doby 
je třeba stihnout co nejvíc řečí a pak to jen 
pilovat. Potěšilo mě třeba, jak dcera nedáv-
no zvládla prezentaci v angličtině, kterou si 
pamatovala právě pomocí jedné paměťo-
vé strategie, kterou jsem ji naučila. Pomocí 
loci metody.

 ■ Zjednodušeně to znamená, že prochá-
zela nějakým známým prostředím a objek-
tům, které cestou nacházela, přiřazovala 
klíčová slova, která si měla zapamatovat.
Přesně. Říká se tomu obložení předmětů 
informacemi. Cílem je vytvořit mezi před-

mětem a klíčovou informací nějaký men-
tální obraz. Loci pochází z latinského slo-
va locus, což znamená místo… V první fázi 
je potřeba vytvořit si pomyslnou virtuální 
cestu. Dcera si představila náš obývák. 
A  pak pomalu vybírala různá místa, tře-
ba vstupní dveře, potom obraz na stěně, 
vchod do zimní zahrady, kde je stůl se se-
zením. Pak šla dál, kde jsou encyklopedie, 
krb a tak dále. Kdyby toho zpěváka nezna-
la, což nebyl její případ, mohla by jeho jmé-
no (1. informace) spojit se vstupními dveř-
mi (1. předmět). Zpěvák se jmenuje XOV. 
Tak by si mohla třeba představit, jak na ty 
dveře dělá obrovský kříž, jako to počáteční 
písmeno X, a k tomu malé „ov“. Už ten kříž 
mě na to jméno navede, to „ov“ je tam jako 
pojistka. 

 ■ A dál?
Druhá zastávka by byl například zavěše-
ný obraz. Další stěžejní informace, kte-
rou chceme uložit, by bylo, že se třeba 
jedná o kytaristu. Tak si na tom obrázku 
představím zavěšenou kytaru. Ten vizuální 
obraz mi pomůže si to zapamatovat. Pak 
potřebovala uložit informaci, že jeho rodiče 
se rozvedli. Tak bych je posadila na tu 
sedačku, kde by se hádali. To by byl symbol 
pro klíčovou informaci rozvod. Takhle 
bych postupovala dál, protože náš mozek 
si z věty vytáhne to nejdůležitější. Když klí-
čové slovo virtuálně připojuji k cestě, jsem 
pak schopná to dekódovat, jak tou cestou 
zase v  duchu procházím. Tuhle strategii 
naše děti znají od nějaké druhé třídy. Když 
se chtěly naučit něco v dějepisu a nechtěly 
do toho investovat tolik času, vypomáha-

ly si tímto. Přišly za mnou a prosily: „Pojď, 
mami, udělej se mnou loci.“ A věděly, že se 
to za patnáct minut naučí. 

 ■ Neříkáte si někdy, že je škoda, že jste 
tuto metodu neznala jako žákyně?
Mrzí mě, že to ve školách ještě pořád nikdo 
neučí. Žiju v Německu 18 let, pomalu se to 
tam do škol dostává, ale ještě pořád to není 
ono… Kdybych to znala na studiu medicí-
ny, troufnu si tvrdit, že bych si to šestileté 
studium možná o rok či o pár měsíců zkrá-
tila. Aniž bych znala ty techniky, vytvá-
řením obrazů jsem si ale pomáhala. Když 
jsem se třeba učila metastázy různých ná-
dorů, malovala jsem si obrázky a šipky.

 ■ Dnes byste se ty nádory učila jinak?
Ne, šla bych touto obrazovou cestou. Tam, 
kde by přirozená paměť selhávala. Anebo 
bych využila i  jiné možnosti, třeba tvorby 
akronymů.

 ■ To je slovo, které vznikne z počátečních 
písmen slov. Třeba „befeleme pes se veze“, 
je pomůcka pro obojetné souhlásky: b, f, l, 
m, p, s, v, z.
Kdysi na základce nám kantor na zeměpis 
vštípil větu: „Relolibumgazarkatuztaki.“

 ■ Co to je?
Dnes nám to je k ničemu, ale byl to akro-
nym pro všechny republiky Sovětského 
svazu. R = ruská, E = estonská, Lo = lotyš-
ská, Li = litevská, B = běloruská, U = ukra-
jinská, M = moldavská a tak dále. Dodnes si 
to pamatuju. Hrála tam roli i zvukomaleb-
nost toho slova. To je další strategie, kterou 
můžete pomáhat paměti. Využila bych vše-
ho, co má naše paměť ráda. Na zapamato-
vání těžkých, tedy hlavně cizích slov nebo 

náročných příjmení. To vše jsou abstraktní 
informace a ty si náš mozek hůř pamatuje, 
protože nejdou do obrazu. Naše paměť to 
bude vytěsňovat. Proto je třeba z té infor-
mace nějaký vizuální obraz vytvořit. Pak 
mám velkou šanci, že to paměť podrží.

 ■ Pojďme to zkusit. Co když se něko-
mu plete v angličtině strawberry (jahoda) 
a raspberry (malina)?
„Berry“ je většinou zautomatizované, zna-
mená to bobuli. Takže bych řešila první 
část toho slova. Šla bych třeba podle pravo-
pisu. „Straw“? Napadá mě sloveso strávit. 
Představila bych si, jak polykám obrov-
skou jahodu a přemýšlím, jak dlou-
ho ji bude můj žaludek trávit. 
A  „raspberry“? Podobně 
zní rašple. To ovoce 
je složené z  ma-
linkatých ku-
liček, tak 
bych je tou 
rašplí pěkně 
vypilovávala. 

 ■ Vypsal jsem si 
několik cizích slov. Prv-
ní je kleptoman. Jak na 
něj?
Pracuji s  jakoukoli vědomostí, 
kterou mám v  dlouhodobé pamě-

ti. Takže bych použila „man“, což zname-
ná muž. Zaměřím se na to „klepto“ – cí-
lem je rozpoznat v tom slově něco, co má 
pro mě nějaký význam, anebo co zní po-
dobně jako jiné slovo, které znám. „Klep-
to“ mi evokuje něco, co klepe. Představím 
si svalnatého chlapa, jak je v obchodě a na 
každou věc, kterou chce ukrást, poklepe. 
Mám „klep“ a „man“ a z toho už mi nasko-
čí „kleptoman“. 

 ■ Mám možná něco lepšího. Ta asociace 
zároveň odkazuje k tomu, co to slovo ozna-
čuje. A to jsou klepeta. Kleptoman dostane 
klepeta, protože kradl. 
To je krásný nápad! A  krásný příklad, že 
těch vizuálních obrazů může být mnoho. 
U  každého funguje něco jiného, protože 
každý pracujeme s jinou zkušeností, zážit-
kem nebo vědomostí, kterou máme v dlou-
hodobé paměti. 

„Ve škole jsem 
zažila lehčí formu 
terorizování.“

„Studium medicíny 
jsem si mohla  
až o rok zkrátit…“

Balíček 52 
kanastových karet. 

Michaela Karsten se 
za 99 vteřin naučí, 

jak přesně jdou 
za sebou. Srdcové 

eso je pro ni Albert 
Einstein. 

Nadané děti ve 
škole vyčnívají 
a často jsou obětí 
šikany. „O to víc si 
myslím, že regulace 
používání mobilů 
a podpora otevřené 
komunikace 
u mladých by měla 
být jednou z priorit 
rodiny a školy,“ říká 
Michaela Karsten.
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Jak si zapamatovat slovo 
kleptoman? Třeba tak, 

že si představím zloděje, 
který dostal klepeta.
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 ■ Co slovo „onkologie“, tedy věda zabýva-
jící se léčbou nádorů?
„Logos“ je věda, to je zautomatizovaná vě-
domost. Takže se zaměříme na „onko“. Tře-
ba bych si představila oko, ze kterého roste 
obrovský nádor. Pak by to byla ale „okolo-
gie“, takže ještě je třeba si pohrát s tím pís-
menkem „n“. Třeba bych si představila, že 
je ten nádor ve tvaru toho písmene N. 

 ■ Kynologie, nauka o psech.
„Kyno“ – představila bych si, že se dívám na 
film o psech. Sedím v kině, kde promítají 
3D snímek a psi mi pobíhají těsně před ob-
ličejem. Ale logicky mně ti psi neublíží.

 ■ Jen se to nepíše s měkkým „i“…
Tak bych dala těm psům na krk přívěsek 
ve tvaru velkého „Y“. Je to hra s informací. 
Důležité při tom hraní je, že té informaci 
dávám čas. A to je problém dnešní doby – 
dostáváme nadmíru informací, nedáváme 
jim čas a neopakujeme si je. 

 ■ Říkala jste, že dnes hlavně oslabujeme 
schopnost pamatovat si čísla. I kvůli mobil-
ním telefonům, do nichž je velmi snadné 
číslo uložit. Dřív jsme si ho museli napsat 
do seznamu, a tím jsme měli větší šanci si 
ho zapamatovat. Jak s tím bojovat?
Tu a tam se pokusit nějaké číselné informa-
ce si zapamatovat. A hlavně s tou informa-
cí pracovat. Když ty informace uložím do 
telefonu, vlastně ten úkol pro mě skončil. 
Mozek je geniální – jakmile je něco ukon-
čeno, pouští to z paměti. Část mozku, která 
byla v  tomto směru pořád trénována, na-
jednou odpočívá, není stimulovaná, spoje 
se tam neposilují, a  tak se ta aktivita pře-
souvá jinam, protože mozek si to vyhod-
notil tak, že tu schopnost už nepotřebuje-
me. V neurovědě se píše, že mozek dítěte 
má ohromné množství nervových buněk. 
Podle toho, jak je aktivujeme, jak posíláme 
informace a podněty, tak se nervové buň-
ky začínají spojovat. Když děti neaktivuju, 

ty spoje můžou mizet. Až do osmnáctého 
roku se jich může až polovina odbourat. Je 
důležité posilovat smysly, i třeba hmatový. 
Dávat dítěti do ruky různé hmoty, aby si je 
mohlo osahat. Probírat s ním i různé vůně.

 ■ V jednom rozhovoru jste zmínila dobrou 
techniku na zapamatování si jmen: při sle-
dování filmu se snažit zapamatovat si jmé-
na hlavních postav a herců, kteří je ztvárni-
li. Co by fungovalo na čísla?
Když jsem si osvojovala paměťové techni-
ky na čísla, snažila jsem se pamatovat si po-
znávací značky automobilů. Třeba tím, že 
jsem je přetvářela do obrazů. Nejjednoduš-
ší je číslicím od nula do devíti přiřadit ně-
jaký kódovací obraz, protože, jak už jsme 
si řekli, náš mozek má obrazy rád. Mám to 
i pro dvojmístná čísla. Třeba číslo 23 je ka-
pitán Nemo.

 ■ Jak jste na to přišla?
Existuje takzvaný master systém, to je kó-
dovací systém pro dvojmístná čísla. Cílem 
je najít sto kódovacích obrazů od 00 do 99. 
Najít slovo, které je představitelné. Přičemž 
je tam pravidlo, že souhlásky kódují číslice 
a samohlásky jsou neutrální. 

 ■ Teď se v tom trochu ztrácím…
Třeba dvojka je kódovaná souhláskou „n“ 
a  trojka souhláskou „m“. Takže kapitán 
NEMO – NM kóduje číslo 23 a samohlásky 
„e“ a „o“ se nepočítají. To se používá na ce-
lém světě. Myslím, že ten systém je geniální. 

 ■ Každý, kdo se účastní soutěží, má asi ale 
pod tím číslem jiné slovo. Je to tajné? Nebo 
si to prozradíte?
Každý má zážitky a  vědomosti v  paměti 
v různém množství a kvalitě. U vás třeba 
kapitán Nemo nemusí vůbec fungovat. Vy 
byste si třeba zvolil Namibii. Na těch sou-
těžích používají všichni paměťové techniky 
stejné, ale ty kódovací obrazy si každý drží 
sám.

 ■ Vy si dokážete zapamatovat i celý balí-
ček karet. Jak to?
Objekty jsem nepřiřazovala jen číslům, ale 
i kartám. Srdcové eso je Einstein, srdcový 
král je manžel. Srdcová dáma Lady Diana 
a károvaná dáma je tenistka Steffi Grafová. 

 ■ Proč?
Odůvodnila jsem si to rozumem. Není to 
logické v realitě, ale vytvořila jsem si svou 
logiku. Třeba karta Q, tedy dáma. Pro káry 
mě napadla Steffi Grafová, protože sym-
bol kára mi připomíná tenisovou raketu. 
A  srdcová dáma? Hledala jsem něco, co 
spojuji s emocí. A napadla mě Lady Diana. 
Byla to jedna z mála výjimek, kdy jsem kó-
dovala osobami. Jinak od dvojky po desít-

ku to bylo podle 
pravidel kódová-
ní souhláskami. 
Károvaná dvojka 
je kánoe. Bere se první 
písmeno symbolu, tedy „k“ 
jako kára, a dvojka je, jak už jsme 
si řekli, kódovaná souhláskou „n“. 
Tedy KN, kánoe. 

 ■ A proč Einstein jako srdcové eso?
Protože miluji logiku a inteligenci. Zase to 
pro mě je srdeční záležitost. 

 ■ Dá se od dětí něco naučit z hlediska vy-
lepšení paměti?
Určitě, protože děti jsou plné fantazie. A to 
znamená i schopnost být kreativní. Školský 
systém bohužel chce po dětech, aby tu kre-
ativitu potlačily a zaměřily se na memoro-
vání (biflování učiva nazpaměť, pozn. red.). 
Dospělí by se měli znovu naučit být krea-
tivní. Vrátit se do dětství, kdy měli skvě-
lé nápady, protože je neomezovala rutina 
a předsudky. 

 ■ Takže se od dětí učíte kreativitě?
S tím nemám až tak problém, ale učím se 
od nich být víc uvolněná, vidět život trochu 
s nadhledem, ne se pořád bičovat, že jsem 
tu přednášku měla podat lépe, že jsem měla 
odpovídat rychleji. Když se dostanete do 
toho volného modu, dáváte i větší prostor 
paměti a nakonec podáte lepší výkon. 

 ■ Co vás vaše děti ještě naučily?
Třeba vědomé vnímání. Děti velmi cítí, 
jestli jim v dané chvíli věnujete stoprocent-
ní pozornost. Když jsem začala podnikat, 
měla jsem toho plnou hlavu. A když na mě 
děti mluvily, občas se stalo, že jsem byla 
myšlenkami jinde. Dcera mi pak říkala: 
„Mami, ty mě neposloucháš.“ Až mě to jed-

nou trklo, že má pravdu a že to nejcennější 
jsou pro mě moje děti a rodina. Když se na-
učí člověk znovu pořádně naslouchat, taky 
to velmi pomáhá jeho paměti. Trénujete 
si koncentraci. Spousta lidí nevnímá kon-
ce sdělení. Toho jsem si všimla, když jsem 
odešla do Německa. Struktura německé 
věty je taková, že když v ní mají dvě slove-
sa, tak to druhé je úplně na konci. V češtině 
i angličtině jsou nejdůležitější věci na začát-
ku. Proto jsem se naučila mít koncentraci 
na začátku věty. Když jsem odešla do Ně-
mecka, manžel mi často říkal: „Ale ty mě 
neposloucháš do konce.“ A přitom to slo-
veso na konci může úplně změnit význam 
věty. Takže i díky němčině jsem se nauči-
la držet koncentraci až do konce věty a na-
slouchat. A díky tomu jsem zase o trochu 
zlepšila svou paměť. 

 ■ Děti vycítí nejen, jestli jim věnujete po-
zornost, ale i  to, jestli jste v pohodě. Ner-
vózní a neurotické matky mívají nervózní 
a neurotické děti. Souhlasíte?
Mozek má zrcadlové neurony. Kdybych 
si teď sedla se zkříženýma nohama a bylo 
v  této místnosti více lidí, určitě by se na-
šel někdo, kdo by mě mimoděk napodobil. 
A přesně tak reaguje dítě. Když vidí mámu 
vynervovanou, nastaví se na stejnou vlnu. 
Na začátku mateřství jsem asi byla tou 
klasickou chránící mámou. Ale uvědomi-
la jsem si, že když to budu dělat dál, budu 
dítěti škodit. Dala jsem jim příležitost po-
znat i  jinou osobu, tedy paní na hlídání. 
Ale samozřejmě jsem si ji musela nejprve 
otestovat

 ■ Je dobré děti chválit?
Určitě, ale musí to mít hranice. Stejně jako 
motivace, abyste děti nedostal pod příliš vel-
ký tlak. Nelíbí se mi přehnané chválení, kdy 
dítě nakreslí nějakou abstrakci, a  přijdou 

„Kvůli mobilům 
si dnes hůře 
pamatujeme čísla.“

„Od svých dětí 
se učím být víc 
uvolněná.“

Mozek je geniální 
– jakmile je něco 

ukončeno, pouští 
to z paměti.

Mozek 
má rád 

pravidelnou 
stravu 

bohatou na 
vitaminy 

a omega-3 
mastné 

kyseliny. Ty 
jsou třeba 

v avokádu.

Ginkgo biloba, výtažek 
z listů čínského stromu 
jinanu dvoulaločného. 
Údajně rozšiřuje cévy 
a podporuje činnost 

mozku a paměti, i když 
některé vědecké studie 

to popřely…
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prarodiče, rodiče, známí a rozplývají se, jak 
je to dítě geniální. Neříkala bych dětem, že 
jsou nejšikovnější, nejchytřejší a nejlepší. Je 
nebezpečné, když rodiče v  dětech nějaký 
pocit extrémní výjimečnosti budují a posi-
lují. Snažím se je ocenit za to, co je k oceně-
ní. A snažím se jim také nabízet situace, aby 
těch možností k  pochvale bylo víc, ale za-
sloužených. S manželem jsme před několika 
měsíci vymysleli takový systém. Děti chtěly 
rozdělit pokojíček, aby měly soukromí. Do 
té doby byly společně, aby se učily sociální 
kompetenci při hádkách. Řekli jsme: „Dob-
ře, dostanete samostatné pokojíčky, ale mu-
síte splnit sto úkolů sebedůvěry.“

 ■ Co to znamená?
Nabízeli jsme jim situace, kde se muse-
jí samy překonat. Třeba jít do společnosti 
a zeptat se, co se tam zrovna probírá. Kdyby 
byly menší, třeba bych je poslala nakoupit. 
Klidně bych je potají sledovala, aby se jim 
nic nestalo, ale dala bych jim šanci, aby si 
k sobě vytvořily sebedůvěru a pocit zodpo-
vědnosti. Řada rodičů dělá chybu, že svo-
je děti pořád nesmírně chrání. Nedává jim 
šanci si tu komfortní zónu rozšiřovat, aby 
se pak byly schopné při změnách zachovat 
správně a adaptovat se. A ty změny přijdou. 

 ■ Až se bude dcera učit na maturitu a bude 
po vás kromě všech těch strategií chtít tře-
ba nějaký přírodní doplněk na učení. Co jí 
doporučíte?
Základem je výborná strava a pitný režim. 
Podle mých zkušeností je třeba denně vy-
pít dva, dva a půl litru vody. Metabolismus 

produkuje i toxické látky a ty je třeba z těla 
vyplavit. I nervové buňky potřebují tekuti-
nu. Strava by měla být bohatá na vitamin 
B a  C, třeba luštěniny a  černý rybíz. Pak 
na omega-3 mastné kyseliny, ty jsou třeba 
v avokádu. K svačině jsou dobré oříšky, kde 
je vysoký obsah vitaminu B, a k tomu hro-
zinky, což je cukr. Ten zase potřebují naše 
mozkové buňky. Důležitá je pravidelnost, 
aby tam nebyly glykemické výkyvy. Když 
máme hlad, opadá koncentrace, protože už 

nemáme dostatek energie. Potřebujeme se 
najíst. Po jídle je ale odkrvený mozek, takže 
to trvá, než se zase vzpamatuje. 

 ■ A ty doplňky?
Doporučovala bych je, když není čerstvé 
ovoce. Na zvýšení koncentrace třeba gua-
ranu (semena keře paulinie nápojné, stimu-
lant centrální nervové soustavy, pozn. red.). 
Nebo lecitinové kapsle (fosfolipidy nachá-
zející se ve vaječných žloutcích, pozn. red.). 
Zatímco guarana funguje okamžitě, lecitin 
po týdnu, někdy až po čtrnácti dnech. Ale 
je to individuální. V Čechách si kupuji B-
-komplex plus vitamin C. 

 ■ To si berete každý den?
Ne, jen když cítím únavu. Nebo když mám 
večer přednášku. Nebo když musím jet na 

jeden zátah dlouhou cestu. Guaranu jsem 
dřív užívala ve formě cucavých bonbonů. 
Pak jsem přestoupila na Braineffect, to jsou 
německé kapsle. Je to koktejl vitaminů B-
-komplex, guarany, omega-3 mastných 
kyselin a cordyceps sinensis, což je houba 
housenice čínská. Ta způsobuje, že se navý-
ší koncentrace na šest až osm hodin.

 ■ Nelze na tom získat závislost?
Je to možné. Doplňky bych vždy bra-
la s rezervou. Už se mi stalo, že jsem jed-
nou zkombinovala doplněk stravy s kolou 
a s kávou a byla jsem tak překoncentrovaná, 
že jsem myslela, že exploduju. Klepaly se 
mi ruce a bušilo srdce. To už nechci nikdy 
zažít. Proto upřednostňuji zdravou stravu.

 ■ Co ginkgo biloba, tedy výtažek z  listů 
čínského stromu jinanu dvoulaločného? 
Údajně rozšiřuje cévy a podporuje činnost 
mozku a  paměti, i  když některé vědecké 
studie to popřely…
U mě to moc nefungovalo. Mám nízký tlak. 
Stávalo se mi, že když jsem se shýbla k autu do 
kufru, byla jsem malátná, ztrácela jsem koor-
dinaci. Ale u starší populace, která má cévy 
zúžené a nepružné, to třeba může fungovat. 
Popisuje se také vliv na prokrvení mozku, což 
může mít pozitivní vliv i na paměť. 

 ■ Jsou i stimulanty chemické povahy? 
V Americe letí mezi studenty přípravek Ri-
talin. To je vlastně metylfenidát (stimulant 
příbuzný amfetaminům, zvyšuje hladinu 
serotoninu a dopaminu v mozku, zneuží-
ván jako rekreační droga podobná pervi-
tinu, pozn. red.). V Německu je používán 
jako lék u  hyperaktivních jedinců ke 
zvýšení koncentrace. Děti létající po tří-
dě jsou po něm schopné se zkoncentrovat 

a  spolupracovat. Jenže je to zároveň i  ne-
bezpečné. Hyperaktivní student si to nechá 
předepsat od lékaře a pak to prodá něko-
mu jinému. Ten to potom bere ve velkém 
a kombinuje s kávou nebo s energetickými 
nápoji. Pak je nadopovaný, což může končit 
selháním krevního oběhu. 

 ■ Zkusila jste to?
Nikdy bych to neudělala. A nebudu to ni-
komu doporučovat, pokud to je bez lékař-
ské kontroly. Ale uznávám, že jsou děti, 
které se jinou cestou dál vzdělávat nemo-
hou. Pak se volí tento medikament, který 
je placený pojišťovnami. Anebo pokud jsou 
rodiče ochotni zaplatit, jdou cestou EEG 
biofeedbackových aparatur. Na počítači se 
třeba děti učí svou myslí ovládat let letadla. 
Když padá jejich koncentrace, začne padat 
i letadlo.

 ■ Fungují takové ty zázračné metody výu-
ky cizích jazyků, které to údajně zvládnou 
za třicet dnů i méně? Nebo poslech cizího ja-
zyka před spánkem nebo během něj?
Je řada metod, které mohou jedince rychle 
přivést k tomu, aby zvládl základy jazyka. 
Ale vzhledem k tomu, že někdo se jazyk učí 
snadněji a někdo zase ne, tak efekt těchto 
metod může být velmi různý. Každopád-
ně se jazyk nenaučíte s knížkou gramatiky 
pod polštářem přes noc.

 ■ Kolik jsme schopni denně učení 
věnovat?
To je velmi individuální. 

 ■ Jak jste to měla vy?
Na medicíně toho byla kvanta. Na zkouš-
ku z anatomie jsem se učila několik měsíců. 
Čtyři týdny před zkouškou jsem vstala tře-
ba i brzy ráno a šprtala se do noci. 

 ■ A bylo to efektivní? 
Určitě byly fáze, kdy se biorytmus propadal 
a upadala koncentrace. Bývá to od půl jede-
nácté do druhé třetí hodiny. V tomto čase 
by bylo možná lepší si jít zasportovat nebo 
se podívat na nějakou komedii, při níž se 
zasmějete, pozitivně se psychicky nastaví-

te, a pak můžete pokračovat. Spolužáci si 
za odměnu dali večer pivo, jenže alkohol 
ničí mozkové buňky a spoje, takže to, co se 
za den naučili, si tím alkoholem tak trochu 
vymazali (usmívá se). Lepší je dát si za od-
měnu čokoládu, tam je glukóza, na kterou 
mozek jede. 

 ■ Kdy jste se naučila učit? 
Na medicíně. Byla jsem pod velkým časo-
vým tlakem, k tomu jsem závodně tanco-
vala, měla jsem trénink čtyřikrát, a pak do-
konce až šestkrát týdně. Do toho závody. 
Musela jsem se naučit učit se efektivně. Na 
základce ani gymnáziu jsem neměla se stu-
diem problémy, protože mi byla dobrá při-
rozená paměť dána i geneticky.   

 ■ Stačilo vám přečíst si to?
Dělala jsem si kartičky, na které jsem psala 
klíčové informace. Můžete si to dát do kapsy 
a kdekoli si to přečíst. Pracovala jsem s bar-
vami, podtrhávala si. A psala jsem to rukou. 
Na počítači to přepisování trvá déle a tříští 
se pozornost, protože ne každý umí psát de-
seti prsty. Když to slovo píšu rukou, je tam 
větší vědomé konání, a tedy silnější ukládá-
ní informace do dlouhodobé paměti. 

 ■ Platí pro každého, že je ideální 
podtrhávat?
Někteří jedinci jsou víc akusticky oriento-
vaní. I když těch vláken ze zraku do mozku 
je mnohem víc než ze sluchu. Pro takovou 
osobu by bylo lepší si přednášky přehrávat. 
Já osobně mám silnější kanál vizuální, a ta-
kových lidí je většina. Ale platí pravidlo – 
čím víc smyslů zapojím do procesu učení, 
tím zaktivuju víc vláken, které tu informa-
ci vedou k mozku, a tím větší mám šanci, 
že se tam uloží. Takže je dobré si to napsat 
a  potichu nebo i  nahlas si to přeříkávat. 
Nebo se dobře člověk učí tím, že učí někoho 
druhého, vysvětluje mu to. Mrzí mě, když 
maminky malým dětem všechno vysvětlu-
jí. Mnohem účinnější pro rozvoj dítěte by 
bylo občas se ho zeptat: „No a co myslíš ty? 
Jak by to mohlo být?“ Jakoby si prohodit ty 
role, pak si to dítě zapamatuje snáze, pro-

„Nekombinujte 
doplňky stravy 
s kolou a kávou.“

„To, co napíšeme 
vlastní rukou,  
si pamatujeme líp.“

Proti věkové 
demenci je 

dobrá jakákoli 
duševní 

aktivita. Ta 
neustále 

lechtá nervové 
spoje. Kdo je 

do vyššího 
věku duševně 

aktivní, 
vytvoří si víc 

spojů.

▼ Nejefektivnější je učit se v cyklech. Padesát minut soustředění a deset minut přestávka. 
A pak zase zasednout ke knize.
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Do dvanácti let jsou u dětí 
otevřená okna pro učení 
cizích jazyků. Do té doby 
je třeba stihnout co nejvíc 
řečí a pak to jen pilovat.
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tože ho pro tu věc víc nadchnu. Ideální by 
bylo, kdyby ve škole kantor nadhodil téma 
a nechal školáky diskutovat. 

 ■ Prosila jste taky rodiče, aby vás 
zkoušeli?
Chodila jsem s maminkou na noční pro-
cházky, ona držela skripta, neměla vůbec 
páru, co se učím, ale já jsem jí to vyprá-
věla. Přesně si pamatuju ty vyšlapané ces-
tičky sněhem. Teď za mnou takhle cho-
dí naše děti, nedávno to byl syn kvůli 
francouzštině. 

 ■ Co pohyb při učení? Pomáhá?
Může, ale odborný text bych preferovala 
číst na jednom místě a plně se soustředit. Až 
tomu porozumím, zrekapituluju to svými 
slovy. Chce to čas. Pak se ty informace 
ukládají do dlouhodobé paměti. Až když 
tam logiku nenajdu, pomáhala bych si 
třeba loci strategií. Mozek se dá naštěstí 
roztrénovat i na uchování velkého množ-
ství dat. Je to jako chodit do fitka.

 ■ Bolí z  toho tréninku něco, když člověk 
není zvyklý na zátěž?
Občas může trochu bolet hlava, protože 
mozek si zvyká na jinou práci. Kvůli plné 
koncentraci, kterou jsme na světových mi-
strovstvích museli mít tři dny v  kuse, od 
rána do večera, tělo spotřebovalo spousty 
glukózy, byl to ohromný energetický vý-
dej. Potřebovala jsem poté tři dny relaxo-
vat. Teď o víkendu jsem byla zase strašně 
unavená. Bylo toho moc, hodně jsem ces-
tovala. Do toho jsme zařizovali oslavu pro 

dceru, k  tomu bylo příšerné horko. Večer 
jsem si šla brzy lehnout. Tělo si o to samo 
řekne, je třeba ho vnímat. Neřešit to práš-
ky, ale odpočinout si. Dodat energii. Pro-
tože jinak vám to tělo vrátí. Nejprve osla-
bením koncentrace a paměti, pak případně 
nemocí nebo únavovým syndromem či 
vyhořením.

 ■ Co aktivní odpočinek?
Někdy jdu na tenis, kde zapomenu na sta-
rosti a na práci. Ale někdy cítím takovou 
tělesnou únavu, že se jdu raději pořádně 
vyspat. 

 ■ Krátkodobá paměť se podílí na řeše-
ní aktuálních problémů, ale je omezena 
na 5–9 prvků, které běžně uchová jen 
na 15–20 sekund. Kapacita dlouhodobé 
paměti, která ukládá významné zkuše-
nosti, je hypoteticky neomezená. V jaké 
disciplíně v  paměťových sportech se 
můžete ještě zlepšovat? V  krátkodobé, 
nebo dlouhodobé paměti?  
Pořád se neví, jak tyto dvě paměti vlast-
ně fungují. Trénuju krátkodobou paměť, 
i když někteří neurovědci tvrdí, že ta se tré-
novat nedá. Naučila jsem se ji ošálit, aby mi 
lépe fungovala ta dlouhodobá.

 ■ A jak to děláte?
Právě těmi paměťovými technikami. Vím, 
že krátkodobá paměť je velmi omezená. Po-
čtem příjmu informací za určitý čas. A když 
vím, jak mám správně využít paměťové 
techniky, dokážu to omezené hrdlo, kterým 
ty informace plynou do mozku, trochu roz-
šířit. Tím mám šanci, že se toho do dlouho-
dobé paměti dostane o něco víc. 

 ■ Jaká je prevence Alzheimerovy 
choroby?
Křížovky jsou dobré, než se ty pojmy neu-
stálým opakováním zautomatizují. Vyni-
kající jsou scrabble, sudoku, šachy. Dobré 
jsou i deskové hry nebo třeba hra Duch. Ta 
je zaměřená na kombinační myšlení a kon-
centraci. Mluvili jsme o  tom, že cizí jazy-
ky se nejlíp učí děti. Ve vyšším věku na to 
potřebujeme víc energie. Ale není nikdy 
pozdě… Proti věkové demenci je dobrá ja-
kákoli duševní aktivita. Ta neustále lechtá 
nervové spoje. Kdo je do vyššího věku du-
ševně aktivní, vytvoří si víc spojů. Věk je 
odbourává, ale sedmdesátník, který byl ce-
lou dobu duševně aktivní, má těch spojů 
víc. Když byl pasivní, projevy 
demence se u něj zřejmě pro-
jeví mnohem dřív. 

Narodila se v Hradci Králové, nyní žije 
v Německu. Členka společnosti Mensa 
ČR, kde jsou lidé s IQ nad 130.

Vystudovala medicínu, pak pracovala pro 
americkou firmu MSD. Poté studovala 
v Mnichově němčinu. V letech 1999, 
2000 a 2001 vyhrála mistrovství světa 
v paměťových sportech. V roce 2001 byla 
zapsána do Guinnessovy knihy rekordů. 

V roce 2010 založila společnost MindKa-
rat, která se věnuje mentálnímu a pamě-
ťovému tréninku. Je autorkou projektu 
Brillant Brain, který se zaměřuje na 
paměť, koncentraci, myšlení, kreativitu 
a emoční inteligenci.

MICHAELA KARSTEN (46) 

Milan Eisenhammer

„Na uchování 
mnoha dat se dá 
mozek roztrénovat.“
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„Po soutěžích 
v paměťových sportech 

jsem potřebovala tři dny 
relaxovat,“ vzpomíná 

Michaela Karsten.


