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 1. PRAVIDLO: Buďte silná
Lidský tvor je od přírody líný, jen tak 
do něčeho se mu nechce. Ochotně se 
nechá oklamat vnitřním hlasem, který 
mu radí do ničeho se nepouštět. Pokud 
se vám tedy do něčeho nechce (a vzta
huje se to i na učení), prostě se do toho 
pusťte! Vyhrajte sami nad sebou.

 2. PRAVIDLO: Příjemné místo
Když už se rozhodnete jít se učit, vy
tvořte si příjemnou atmosféru v  pro
storu s dostatečným světlem. Také židle, 
na níž sedíte, by pro vás měla být pří
jemná. Uvařte si k učení oblíbený čaj či 
kávu nebo si zapalte vonnou tyčinku. 

 3. PRAVIDLO: Paměť miluje řád
Abyste mohli v  klidu začít s  učením 
a soustředit se jen na ně, základem je 
mít vše přehledně po ruce a na očích.

 4. PRAVIDLO: Časový limit
Stanovte si limit, dokdy se chcete danou 
látku naučit. K nastavení času využijte 
třeba kuchyňskou „minutku“ (stopky 
na mobilu by jen zbytečně odváděly 
vaši pozornost). Jeden učební blok by 
měl trvat maximálně 50 minut.

 5. PRAVIDLO: Pozice těla
Řada lidí má tendenci učit se vleže 
nebo s podepřenou hlavou na stole. Je 
ale  třeba zaujmout aktivní polohu, kte
rá umožní dostatečné prokrvení těla 
a volné dýchání, což jde nejlépe vsedě 
s oběma nohama na zemi a židlí nasta
venou tak, abyste se mohla opřít o opě
radlo. Řešením může být i velký gym
nastický balon pro pánevní pohyb.

 6. PRAVIDLO: Dělejte jednu věc
Kdo je zastáncem tzv.  multitaskingu, 
ne může se divit, že dělá chyby a je pa
radoxně pomalejší. V  procesu učení 

není  možné se např.  učit právní defi
nici  a  současně přitom odepisovat na 
Whats Appu. To má spojitost s limitací 
naší tzv. pracovní paměti. Proto se vě
nujte jedné věci, ale pořádně. Nadě
láte méně chyb.

 7. PRAVIDLO: Kryjte se!
Pokud se kolem vás stále něco děje, 
 vytvořte si „kryt“. Může jím být vysoká 
květina, ale i kšiltovka. 

 8. PRAVIDLO: Nalaďte mozek
Hudba uvolňuje, inspiruje, motivuje, 
baví. A  to přesně při učení potřebuje
me. Poslouchejte své oblíbené písničky,  

než se začnete učit, nebo si najděte pří
jemné melodie na proces učení. Ideál
ně hudbu beze slov, která by naopak 
mohla být rušivým prvkem. 

 9. PRAVIDLO: Nechte se unášet
Nechat se unášet vodním proudem ne
stojí žádnou námahu. V psychologii je 
takový proud nazýván jako stav flow. 
Nejoptimálnějšího stavu pro učení do
sáhnete, když odstraníte veškeré rušivé 
prvky ovlivňující vaši koncentraci, máte 
daný cíl a  jste emocionálně v pohodě. 

 10. PRAVIDLO: Změna činnosti
Po předem stanoveném časovém úseku 

„CHTĚLA BYSTE, ABY VÁŠ MOZEK BEZ PROBLÉMŮ VSTŘEBÁVAL 
NOVÉ VĚCI? PAK BUDETE MUSET PŘISTOUPIT NA KONKRÉTNÍ 
PRAVIDLA HRY,“ TVRDÍ PAMĚŤOVÁ EXPERTKA MICHAELA KARSTEN.
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učení přejděte k jiné činnosti a po chvíli 
se zase ke vzdělávání vraťte. Střídání ak
tivit vám dodá pocit, že toho během dne 
zvládáte hodně, což je velmi motivující. 

 11. PRAVIDLO: Pseudologika
Používejte při učení otázky (Co? Kde? 
Jak? Proč? Kdo? Kdy?) a hledejte sou
vislosti v tom, co se učíte. Pokud logiku 
v učivu nenajdete, pomozte si tzv. pseu
dologikou – porozuměním, jež si vytvo
říte sami. Např. v češtině se Hamburk 
píše s K, ale v němčině s G – Hamburg. 
Pseudologika zní: V němčině se píše G, 
protože jde o město v Germanii.

 12. PRAVIDLO: Klíčové info
Naše paměť ukládá klíčové informace, 
a to ve formě obrazu, ale ne celé věty. 
Naučit se přesné definice v  celých vě
tách může být proto velmi náročné. Na
jděte si tedy hned v každém přečteném 
odstavci to, co pro vás bylo klíčovou in
formací, a  barevně si to označte. Tato 
slova si pak snadno zapamatujete. 

 13. PRAVIDLO: Opakování
Je matkou moudrosti, pokud se pro
vádí správně. Nejtěžší informace, jako 
jsou slovíčka, odborná slova, definice či 
chemické vzorce, byste si měli nejpoz
ději po cca 20 minutách od fáze nauče
ní zopakovat. A  později ten den ještě 
jednou, třeba k večeru – spánkové insti
tuty  prokázaly, že se mozek učí i v noci.

 14. PRAVIDLO: Zdroj energie
Pokud se cítíte stále unavení, zamyslete 
se nad tím, proč to tak je a co můžete 
změnit. Někdy pomůže delegovat úko
ly na další členy rodiny či spoluzaměst
nance, naučit se říkat ne a dopřát si to, 
co vám dodává energii a dělá radost. 

 15. PRAVIDLO: Živiny
Mozek uvítá pestrou, pravidelnou stra
vu. Diety bez cukru nejsou pro mozko
vou činnost vhodné, ale příliš sladkostí 
nepomůže mozku ani tělu. Dbejte pro
to na příjem potravin s obsahem vita
minu B a hořčíku. 

 16. PRAVIDLO: Pít, ale neopít
Pořiďte si 1–1,5litrovou láhev, která vás 

 17. PRAVIDLO: Stanovte si jasný cíl
Ještě než se pustíte do učení, měli byste odhadnout,  

čeho chcete dosáhnout. Na základě toho si stanovte jasný 
cíl – např. teď se budu 15 minut věnovat gramatice 
angličtiny nebo si přečtu dvě stránky z odborného 
časopisu. Je-li učiva mnoho, vždy jej naporcujte do 

menších učebních sekcí.

 20. PRAVIDLO:  
Spánková hygiena
Skvěle fungující paměť 

potřebuje odpočinek. Kdo si 
nočním poleháváním před 
televizí nebo prací až do 
pozdních nočních hodin 
ukrajuje dlouhodobě ze 

spánku, vypozoruje, že se 
mu vytrácí schopnost 

koncentrace a dobré paměti. 
Řešení je jednoduché. 

Choďte dříve spát, spěte 
dostatečně a postarejte se, 

abyste v ložnici měli 
naprostou tmu a klid. 

bude motivovat k pití vody, nej lépe bez 
bublinek. Alkohol si nechte jen na vý
jimečné situace, k  procesu učení roz
hodně nepatří. 

18. PRAVIDLO: Sportujte
Pohyb na čerstvém vzduchu je skuteč
ným balzámem pro mozek. Pokud ne
jste zrovna sportovní nadšenci, zvyk
něte si denně se protahovat a udržujte 
své klouby v  pohybu. Aktivnější si za
jdou minimálně na 20minutovou rych
lou procházku, skuteční sportovci si do
přejí sport aspoň v délce 30 minut. 

 19. PRAVIDLO: Kouzlo pauzy
Správně se učit neznamená jen se plně 
koncentrovat, ale i umět si dát pauzu, 
aby měl mozek čas zpracovat a uložit zí
skané informace a zároveň se zregene
rovat a připravit na další porci vědění. 

 21. PRAVIDLO: Konejte vědomě
Předcházejte zapomínání nejčastějších 
předmětů, jako jsou telefon, klíče, brý
le a podobně. Jakmile opouštíte něja
kou místnost, při procházení dveřmi se 
vždy krátce zastavte a vědomě si v hla
vě projděte, zda máte všechny věci, kte
ré jste u sebe měla a které potřebujete. 

 22. PRAVIDLO: Sebevědomí
Kdo ztratil víru sám v sebe, měl by ji 
zase najít. A proto: každý večer si na
pište do vzduchu nebo do deníčku tři 
věci, které jste v  daný den vykonali 
a  skutečně se vám povedly. Vaše vní
mání sebe samého se začne brzy měnit.

 23. PRAVIDLO: Zapojte emoce
Je spousta různých emocí, kterých lze 
v  procesu učení využít. Po zhlédnutí 
humorné komedie, kdy je tělo zaplave
no pozitivními látkami, se vám bude 
určitě učit lépe než po hádce, kdy je 
tělo plné stresových hormonů. 

 24. PRAVIDLO: Seminář
Existuje řada paměťových technik 
a  učebních metod, které vám pomo
hou učivo snadněji zpracovat a pevně 
je uložit do dlouhodobé paměti. Chce
teli si je osvojit, navštivte seminář tré
ninku paměti, který pořádá paměťová 
expertka Michaela Karsten 17. května 
v  Praze. Více informací najdete na 
www.topvision.cz.

 25. PRAVIDLO: Jdeme do finále
Nenechte svou paměť rozhodně zahá
let a zůstaňte co nejdéle mentálně ak
tivní. Čtěte knihy, pro trénink se učte 
básničky či studujte cizí jazyky, hrajte 
scrabble, buďte zvídaví a mějte snahu 
se dál rozvíjet! ■ 

 MICHAELA KARSTEN A MIRKA SRDÍNKOVÁ


