
Efektívne učenie 

      Na začiatku našej cesty za racionálnym a efektívnym učením sa pokúsime zistiť, kde 
vznikajú základy nášho vzťahu k nemu a čo ovplyvňuje jeho výkon. 

     Každý iste pociťuje rozdiel v tom, keď sa učí s 
postojom, že látku ťažko zvládne ,alebo ho  
nezaujíma a musí sa ju nasilu učiť, ako keď sa ju učí 
s predstavou, že sa dozvie niečo nové, zaujíma ho a 
vie, že to bude potrebovať. Záleží v mnohom na vás, 
či si pri učení všetko ľahšie alebo ťažšie zapamätáte, 
lebo o tom rozhodujete práve svojím postojom. Ten, 
kto sa nechce učiť, bude skôr hľadať dôvody prečo 
sa neučiť ako učiť. Dobre je preto poznať svoje 
negatívne motívy a nesadať si vtedy k učeniu, lebo 
vedú k nespokojnosti, vyvolávajú odpor a väčšiu 
námahu. 
     Učenie môžu sťažovať aj nedoriešené osobné 

problémy, lebo ich väčšinou sprevádzajú 
znepokojujúce myšlienky, ktoré odvádzajú našu 
pozornosť. Pravdepodobne učenie prebehne ľahšie a 
bude odolnejšie voči rušivým vplyvom, keď sa stane 
v danú chvíľu pre nás najdôležitejšou činnosťou a 
budeme očakávať, že sa nám jeho nároky podarí 
úspešne zvládnuť. Tam, kde dokážeme udržať 
záujem, prinesie nám to aj najviac uspokojenia. 

     Nič tak nepodnecuje k učeniu ako úspech, lebo nás povzbudzuje do ďalšej činnosti. Keď 
zažijeme úspech a niečo sa nám podarí, nemusíme čakať, kým nás niekto pochváli, ale 
urobme tak sami. Ak si myslíte, že ste podali zodpovedajúci výkon a odviedli svedomitú 
prácu, môžete byť so sebou spokojní. Sami najlepšie viete, koľko námahy vás to stálo, a to je 
hodné uznania. Vedieť si oceniť vlastný výkon, to je odmena, ktorá posilňuje našu snahu a 
chuť dosiahnuť dobrý výsledok. 
     Mnohých z vás môže napadnúť otázka, čo robiť v prípade neobľúbených predmetov. 
Najjednoduchšie je nechať všetko tak a spoliehať sa na náhodu. Vyhovuje vám však takéto 
riešenie? Pravdepodobne vhodnejšia cesta, aj keď náročnejšia na sebadisciplínu, je nájsť v 
sebe vôľu, ktorá nás dokáže priviesť k učeniu a udrží snahu zotrvať pri ňom, aj keď sa nám 
veľmi nechce alebo sa nám celkom nedarí. Môžeme tak získať cenné vlastnosti, ktoré učia 
vytrvalosti, zodpovednosti a schopnosti nevyhýbať sa prekážkam. Najcennejšie, čo človek 
dokáže, je prekonať sám seba na ceste za cieľom. 

     Štúdium, či už na strednej alebo vysokej škole, nie je výlučne koníčkom. To znamená, že 
sa pri ňom v istom pomere uplatňuje záujem, ale aj vôľa. Študent musí plniť požiadavky, 
ktorých dokladom je existencia klasifikácie. Pomer, v ktorom sa na osvojovaní istého 
predmetu má zúčastňovať záujem, by sa mal prinajmenšom s faktorom prinútenia 
vyrovnávať. Horšie je, keď sa človek musí do štúdia zväčša nútiť. 

Prípad zlyhania vôľových vlastností študenta ukazuje nasledujúci príklad : 

1. Obdobie prípravné - piatok. Tentoraz sa dôkladne pripravím, v pondelok začnem. 
(Termín začiatku sa predĺžil).  



2. Obdobie vymýšľania výhovoriek: Pripravoval by som sa, ale nemám kedy.  
3. Päť dní pred skúškou: Čo sa urobí za 2 - 3 dni, to sa urobí.  
4. Panika: Ja sa to nenaučím, to nie je možné.  
5. Obdobie apatie: Teraz už je to aj tak jedno.  
6. Obdobie morálnej krízy: Odložím si skúšku.  
7. Pôjdem aj tak, nie som zbabelec.  
8. Nepodarilo sa, ale mám to za sebou.  
9. Hodnotenie: Mal som smolu.  
10. Predsavzatie: Nabudúce sa už riadne pripravím.  

 

 Ako sa efektívne učiť 

 
 
Nech vás neodradí, ak sa vám nebudú dariť veci, o ktorých tu píšeme. Je to úplne 
prirodzené. Tréningom sa z každého stane majster. 
 
Až cca 80% z toho, čo sa naučíme, vnímame zrakom. No a v škole prebieha väčšina 
vyučovania vo forme rozprávania. Inak povedané - verbálne, teda prostredníctvom slov. 
Klasické školské vyučovanie teda vôbec neberie do úvahy skutočnosť, že ľudia tzv. 
akustického typu sú v menšine.  
 
V živote ide o presadenie vedomostí do praxe a o použitie získaných vedomostí v živote. 
Vedomosti ako také sú len tzv. mŕtvym kapitálom, ak chýba schopnosť využiť ich správnym 
spôsobom.  
Inteligencia je osobitná duševná schopnosť, ktorá umožňuje človeku získavať vedomosti a 
zaobchádzať s nimi. Školský prospech umožňuje robiť len relatívne závery o duševnej 
výkonnosti v neskoršom živote. Mnohí géniovia boli v škole zlými žiakmi.  
 
   Využite čas svojho optimálneho výkonu. Dôležitý faktor, ktorý by nemal uniknúť vašej 
pozornosti, je optimálny čas na učenie. V priebehu dňa sa totiž individuálna schopnosť učiť sa 
výrazne mení. Sú hodiny, keď sme schopní vrcholových výkonov a sú momenty, ktoré sú 
vhodné len na vybavovanie rutinných záležitostí.  
    Ak teda premárnime časový interval svojho optimálneho výkonu nepodstatnými 
činnosťami alebo opačne, ak sa pokúšame v obdobiach 
zníženej výkonnosti robiť náročné veci, naše výsledky 
nebudú adekvátne.  
 
Prečo sa vlastne v škole neučíme ekonomicky narábať s 
časom? A pritom je táto schopnosť aspoň taká dôležitá, 
ako hociktorý iný, v škole učený, predmet. 
    Starajte sa o to, aby vás nikto neokrádal o čas. 
Zapamätajte si, že peniaze možno nahradiť omnoho ľahšie 
ako premrhaný čas. "Nevyužitý čas", t.j. čas, ktorý ste 
premrhali, je nenávratne stratený. Lebo čas nie sú len 
peniaze, ako sa zvykne hovoriť, čas je vlastne váš život.  
 
K  ľahkému učeniu patrí príjemná izbová teplota.  
Plný žalúdok sa nerád učí.  
Dôležitú úlohu hrá aj vhodné osvetlenie.  



Mimoriadne dôležitý  je dostatok kyslíka. Napriek tomu, že ľudský mozog je v porovnaní s 
celkovou hmotnosťou človeka relatívne malý, spotrebuje až 20% z celkového množstva 
kyslíka.  
Ak pri učení zívate, môže to byť príznakom nedostatku kyslíka alebo pohybu. Vtedy si treba 
okamžite urobiť krátku prestávku. Mnohí ľudia trpia nedostatkom pohybu.  
Ukázalo sa, že citová účasť a viacnásobné uskladnenie uľahčujú učenie. Čo to znamená? 
Keď sa učíte, mali by ste vniesť do tohto procesu pozitívne emócie. Ako to urobiť?     Skúste 

prebudiť svoju zvedavosť, radosť alebo nadšenie!   Vložte do svojej práce pozitívne emócie 
aj napriek tomu, že ide o povinnú učebnú látku.  
Klaďte si otázky: 
Videl som už niečo také? Pripomína mi to niečo? 

Na čo sa to podobá? Ako to súvisí s tým, čo už poznám? 

Čo si zapamätáte najľahšie? 
Ako ukázali psychologické výskumy priemerný dospelý 
človek si pamätá: 
20% z toho, čo počul, 
30% z toho, čo videl, 
50% z toho, čo počul a videl,  
90% z toho, čo sám vyskúšal. 
Tento výsledok výskumu, samozrejme, nezohľadňuje to, či 
testovaná osoba patrí k opticky, akusticky alebo kineticky 
orientovanému typu.  

Najlepšie si zapamätáte to, čo ste kedysi robili. 

Ak chcete niečo v živote dosiahnuť, mali by ste sa vopred adekvátne motivovať. Kto presne 
vie, čo chce a prečo to chce, ten svoj cieľ aj dosiahne. Takýto človek sa bude snažiť nájsť si 
cestu k úspechu. Má totiž svoju motiváciu!  
 
Prv ako zamierite k určitému cieľu, dokonale sa psychicky pripravte. Ako? 
- vsugerujte si veľmi intenzívne, že určený cieľ navzdory všetkým ťažkostiam chcete 
bezpodmienečne dosiahnuť.  
- pre žiaden pád sa nevzdávajte, kým svoj cieľ nedosiahnete.- nevzdávajte sa ani vtedy, ak by 
ste na pol ceste spoznali, že to vôbec nepotrebujete, alebo nechcete dosiahnuť. 
Tým si opäť dokážete, že pre vás je každý cieľ dosiahnuteľný.  
 

Lenivosť  

Lenivosť je jedným z najväčších nepriateľov študenta. Učitelia i rodičia potvrdia, že 
zvyčajne tzv. „čistý jednotkári“ sa v živote uplatnili ďaleko slabšie ako „dvojkári“ a 
„trojkári“. Je to spôsobené tým, že jedna vec je získať poznatky a vedomosti (know-how) z 
teórie, ale často diametrálne úplne iná vec je vedieť ich v praxi použiť ako zručnosti a 
praktické skúsenosti (skills). 

Aj najväčšie talenty môžu byť porazené v športových pretekoch alebo výkonom v práci od 
najusilovnejších. V živote platí pravidlo, že usilovnosť a húževnatosť sú dve oveľa silnejšie 
sestry schopnosti. Preto ak ste naozaj v niečom dobrí, nebuďte leniví a nestagnujte vo 



vzdelávaní alebo napredovaní, pretože vás ostatní, a to aj tí menej talentovaní, predbehnú. To, 
čo sa nenaučíte alebo nespravíte teraz, k tomu sa už ťažko niekedy budete vracať. Z vlastnej 
skúsenosti vieme, že stále pribudnú nové a nové veci, ktoré sa budete musieť naučiť a na tie, 
ktoré ste nestihli už nebude čas. A čas nie sú len peniaze, čas je aj čas životný. Váš život.  

Motivácia hudbou: 

Aj hudba môže do určitej miery stupňovať motiváciu. Ak ju máme podľa priania k dispozícii, 
môže byť veľmi užitočná. Rušivým vplyvom, ako sú správy a rozhlasové komentáre, sa treba 
zásadne vyhýbať. Odpútavajú našu pozornosť. 

Vizuálne - motorické typy si uľahčujú učenie tak, že si dôležité miesta textu podčiarknu, 
napríklad širokým svetlofarebným značkovačom (fix,zvýrazňovač) a robia si poznámky, čo 
im neskôr slúži ako účinná opora.  

Ak ste si dali učebné ciele náročné na čas a sily, napr. diaľkovo študujete, navštevujete 
nejaký účtovnícky kurz alebo sa učíte cudzí jazyk, mali by ste si nájsť priateľov, ktorí sa radi 
učia a sledujú ten istý cieľ, čo vy. Nie je nutné, aby boli 
títo priatelia "chodiace encyklopédie". Postačí, ak majú 
radosť z učenia a ak sa budete vzájomne povzbudzovať, 
aby ste sa čím viac a rýchlejšie všetko naučili.  

Predovšetkým skupinová práca je veľmi prospešná. 
Učenie touto formou spôsobuje radosť, aj keď u väčšiny 
učiacich sa si to spája s námahou a prácou. Okrem toho, 
nič tak nepovzbudzuje ako zdravé súťaženie.  

Ak chcete niečo v živote dosiahnuť, mali by ste sa 
vopred adekvátne motivovať. Kto presne vie, čo chce a 
prečo to chce, ten svoj cieľ aj dosiahne. Takýto človek sa 
bude snažiť nájsť si cestu k úspechu. Má totiž svoju 
motiváciu!  
 
Prv ako zamierite k určitému cieľu, dokonale sa psychicky pripravte. Ako? 
- vsugerujte si veľmi intenzívne, že určený cieľ navzdory všetkým ťažkostiam chcete 
bezpodmienečne dosiahnuť. - pre žiaden pád sa nevzdávajte, kým svoj cieľ nedosiahnete. 
- nevzdávajte sa ani vtedy, ak by ste na pol ceste spoznali, že to 
vôbec nepotrebujete, alebo nechcete dosiahnuť. 
Tým si opäť dokážete, že pre vás je každý cieľ dosiahnuteľný.  
 

Prílišné pohodlie neprospieva učeniu. 

Výskumy ukázali, že ľahké napätie svalov podporuje duševnú činnosť. 
Kto sa úplne uvoľní, nemôže sa zároveň optimálne koncentrovať. Aj keď 
vás akokoľvek zvádza gauč alebo pohodlné kreslo, ak si chcete zabezpečiť 
optimálnu koncentráciu, ostaňte radšej sedieť pri písacom stole.  

 

 



Trvanie koncentrácie 

Nikto sa nemôže na učebnú látku koncentrovať ľubovoľne dlho. Zadeľte si preto čas štúdia do presne 
stanovených fáz koncentrácie. Najlepšie je začať s intervalom 10 minút, pričom sa môžete kontrolovať 
pomocou budíka. Týchto 10 minút pracujte bez toho, aby ste mysleli na čas. Ak zistíte, že sa môžete 
koncentrovať i dlhšie, predĺžte si najbližšiu fázu na 15 minút, aby ste časové rozpätie mohli stupňovať 
až na 30 minút. Potom si treba bezpodmienečne urobiť prestávku, aj keď sa cítite sviežo.  

Osvedčené cvičenie koncentrácie 

Na 1 až 2 minúty sa sústreďte na nejaký ľubovoľný bod na stene. Pozerajte sa stále na jeden bod. Ak 
vaše myšlienky blúdia, nasmerujte ich znovu vedome na tento bod. Povedzte si pritom: „Vidím tento 
bod. Nič iné nie je v tomto okamihu dôležité. Pre mňa teraz existuje len tento bod. Bod a ja 
splývame!"  

    Tým dosiahnete, že vaše myšlienky, ktoré pozvoľna prechádzajú pred vašim vnútorným zrakom, 
zredukujete najprv na jeden bod. Teraz zatvorte oči a bod 
zmizne. Teraz môžete svoje myšlienky plne skoncentrovať na 
predmet, ktorý si vyžaduje vašu pozornosť.  

Pri dlhodobom učení často dochádza k stuhnutiu svalov krku a 
mozog sa nedostatočne prekrvuje. V takomto prípade si treba 
svaly uvoľniť buď cvičením, alebo môžete použiť prípravok v 
podobe gélu na uvoľnenie svalstva. Po 45 minútach práce za PC 
by si mal človek na 15 minút oddýchnuť, ale v praxi to, žiaľ, nie 
vždy je realizovateľné. 

 


