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Škola, co se Vám vybaví?

• vtipné historky
• vůně třídy / učitele
• chemické vzorečky

Pamatujeme si to, 
kde máme emocionální náboj.



Co je tlačítkem našeho učení?





Elektroencefalografie  - EEG

Elektroencefalografie je neurofyziologické 

vyšetření zaznamenávající elektrickou aktivitu 

(bioelektrické potenciály) různých částí mozku. 

Činnost mozku (myšlení, rozhodování, paměťové 

procesy atd.) je zprostředkováno přenosem 

nervových vzruchů mezi jednotlivými nervovými 

buňkami.



Ukázky EEG



Ukázky EEG



Ukázky EEG



Ukázky EEG







EEG biofeedback

● Tréninková metoda, která využívá 
neurotechnologii v nenásilném  a bezpečném 
procesu učení

● Vytváří se nový dynamický stereotyp, který se 
automatizuje a dochazí k samoregulaci práce 
mozku

● Zpětná vazba proces zefektivňuje a zrychluje
● EEG Biofeedback působí přímo na mozek – je 

to neuroterapie
● (psychoterapie užívá slov - neuroterapie 

používá přístrojů a působí na mozek)



Kognitivní funkce
Kognitivní funkce souvisejí s tím, jak 
vnímáme a jednáme ve světě kolem 
nás, jsou nezbytné k vykonání 
jakéhokoli úkolu a patří k nim 
všechny myšlenkové procesy, které 
nám umožňují rozpoznávat, 
pamatovat si, učit se a přizpůsobovat 
se neustále se měnícím podmínkám 
prostředí. 



Jsou to například

● Paměť 
● Pozornost a koncentrace 
● Rychlost vnímání informací 
● Exekutivní funkce - plánování, organizování, 

řešení problémů, emocionální seberegulace 
● Vyjadřovací schopnosti a porozumění řeči 
● Prostorová orientace 



Pozornostní cvičeníčko



Vyzkoušíme si naši pozornost

Cvičení:

Přečtěte si následující písmena, dodržte mezi 
nimi mezery. Potom se na chvíli odmlčíme a 
zkusíme vyjmenovat co nejvíce písmen ve 
správném pořadí.

TB  CSP  ZEE  GE  UA  RO



Zkuste tento další seznam a opět dodržujte 
mezery.

TBC  SPZ  EEG  EU  ARO













Pozornost
● pozornost je soubor mechanismů, které mozek 

používá ke kontrole příchozí informace
● orientační činnost v bdělém stavu, která nás 

seznamuje s obklopujícími předměty
● nejvyšší stav bdělosti
● biologická funkce, protože z podnětů vybírá 

pouze některé, pro organismus důležité 
informace

● zaměřenost psychické činnosti na objekty, které 
mají pro člověka význam

● stav aktivace



Význam pozornosti

● základ kognitivních funkcí
● zpracování informací
● orientace v prostředí
● adaptivní funkce



Faktory ovlivňující pozornost
● bdělost 
● zájem
● osobnost
● paměť
● motivace
● zvídavost
● emoce
● okolí



Porucha pozornosti – roztržitost?

● neschopnost soustředit se nebo přenést 
pozornost na potřebné podněty

● příčiny
● soustředění na jeden předmět a 

neregistrace jiného
● částečná nebo úplná neschopnost 

soustředit se delší dobu





Výsledky při terapiích



Děkuji Vám za pozornost

Rozšiřující informace, praktické tipy a cvičení 
najdete pod těmito odkazy:

Institut praktické pedagogiky

Abeceda prvňáka

Www stránky Leinweberová Lída

Mozkohrátky

http://praktickapedagogika.cz/odborne-vzdelavani/workshopy-nabidka/
http://abecedaprvnaka.cz/kurz/
http://leinweberova.cz/
http://mozkohratky.cz/


Pinterest: Leinweberová Li – nástěnka 
Pozornost, zrakové rozlišování, 854 cvičení

Praktické kurzy, workshopy a semináře

Přeji Vám pohodové dny 
plné radostných chvil a těším 

se na Vás příště 

Vaše Lída

http://praktickapedagogika.cz/odborne-vzdelavani/workshopy-nabidka/

