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ABSTRAKT 

RÁŠO, Boris: Pamäť a pozornosť vo vzťahu k užívaniu psychoaktívnej látky – kanabisu 

[Bakalárska práca]. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. 

Katedra psychológie. Školiteľ: doc. PhDr. Alojz Nociar, CSc. Bratislava. 2015.  66 s.  

 

Cieľom záverečnej práce bolo zistiť zmeny pamäti a pozornosti pri dlhodobom 

užívaní kanabisu u mladých ľudí do 30 rokov. Práca je rozdelená do štyroch kapitol. Prvá 

kapitola je venovaná pamäti. Obsahuje druhy a typy pamäti, teórie zabúdania a poruchy 

pamäti.  V ďalšej časti sa charakterizuje pozornosť. V kapitole môžeme nájsť typy 

a vlastnosti pozornosti, funkcie pozornosti a poruchy pozornosti. Tretia kapitola podáva 

stručný prehľad o psychoaktívnych látkach a o konopných drogách. Záverečná časť 

obsahuje výskum. Cieľom tohto výskumu bolo poukázať na prípadné zmeny a vzťahy 

medzi pamäťou, pozornosťou a užívaním kanabisu. Pomocou psychologických testov sme 

skúmali rozdiely medzi skupinou ľudí ktorý nemali žiadnu skúsenosť s užívaním kanabisu, 

a druhou skupinou ľudí ktorý dlhodobo užívajú kanabis.  
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ABSTRAKT 

RÁŠO, Boris: Memory and attention in relationship with psychoactive substance - 

cannabis. [Bachelor thesis]. St. Elizabeth College of Health and Social Work in Bratislava. 

Department of psychology. Supervisor: doc. PhDr. Alojz Nociar, CSc. Bratislava.2015. 

66s.  

 

The aim of the final  study was to find changes in memory and attention, prolonged 

use of cannabis among young people under 30 years. The work is divided into four 

chapters. The first chapter is dedicated to the memory. Contains descriptions and types of 

memory, forgetting theory and memory disorders. The next section describes attention. In 

the chapter we can find the types and characteristics of attention, focus and function of 

attention deficit disorder. The third chapter gives a brief overview of psychoactive 

substances and cannabis. The final section contains research. Objective of this research 

was to show any changes and the relationship between memory, attention and cannabis. 

Use of psychological tests, we examined the differences between a group of people who 

had no experience with cannabis, and the other group of people that long-term cannabis. 
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ÚVOD 

 

Pamäť a pozornosť patria medzi základné psychické funkcie. Bez pamäti by sa náš 

život skladal iba z náhodných segmentov, ktoré by sme nevedeli časovo ohraničiť a náš 

život by tak bol chaotický. Taktiež by sme sa nezaobišli bez pozornosti. Na vykonávanie 

akejkoľvek činnosti potrebujeme schopnosť sústrediť sa a upriamiť pozornosť na daný 

úkon. Pozornosť potrebujeme aj na to aby sme si do pamäti vložili informácie, takže 

dovolím si povedať že tieto funkcie sú aspoň sčasti prepojené a život bez nich by bol 

pomerne obtiažny. Pamäť a pozornosť neustále ovplyvňujú vonkajšie a vnútorné podnety. 

V niektorých prípadoch nedokážeme vplyv týchto faktorov ovplyvniť. Jeden z týchto 

faktorov ktoré pravdepodobne narúšajú činnosť pamäte a pozornosti je užitie 

psychoaktívnej látky resp. v našom prípade kanabisu. O vplyve kanabisu na pamäť 

a pozornosť pojednáva táto bakalárska práca. Práca je rozdelená na štyri kapitoly. Prvá 

kapitola pojednáva a ponúka prehľad základných informácií o pamäti. V druhej kapitole sa 

v rovnakej miere venujeme pozornosti. Tretiu kapitolu sme venovali psychoaktívnym 

látkam a to hlavne kanabisu. Štvrtá a posledná kapitola sa venuje výskumu, a skúma mieru 

zmeny pamäti a pozornosti vo vzťahu k užívaniu kanabisu. Keďže konopné drogy sú 

pravdepodobne jedny z najrozšírenejších drog na svete, tak naším cieľom bolo skúmať ich 

vplyv na pamäť a pozornosť.  
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1 PAMÄŤ  

 

K najzaužívanejším oblastiam súčasnej psychológie patrí nekonečná variabilita 

ľudskej pamäti. Základným predpokladom schopnosti učiť sa  je existencia pamäti. Ak by 

sme nemali pamäť tak by sa život skladal z momentálnych epizód, ktoré by spolu 

nesúviseli a  nemali žiadny vzťah. Nemohli by sme ani reflektovať svoju existenciu, 

pretože vývoj sebauvedomenia súvisí s kontinuitou spomienok a zážitkov. Pamäť má teda 

v ľudskom psychickom živote obrovský význam. V najširšom slova zmysle ju možno 

definovať ako schopnosť zaznamenávať životné skúsenosti. Bez pamäti by normálne 

psychické fungovanie nebolo možné (Plháková, 2003). 

 

1.1 VYMEDZENIE  PAMÄTI 

 

Pamäť ako taká  sa dá veľmi ťažko definovať. V prvom rade ide o základnú 

psychologickú funkciu.  Existuje rada definícií pamäti, všeobecne by sme mohli povedať, 

že pamäť je schopnosť a proces uchovávať, organizovať a používať skúsenosť 

(Nákonečný, 2003). Pamäť sa skladá z troch hlavných procesov, ktorými sú vštiepenie 

(kódovanie, vstup), uchovanie (retencia, uskladnenie) a vybavenie (reprodukcia, výstup). 

Vštiepením rozumieme predovšetkým transformáciu senzorických vstupov do podoby 

mentálnych reprezentácií, ktoré možno uložiť do pamäte. Ide teda o pretvorenie informácie 

do podoby, ktorá je pre ľudskú psychiku zrozumiteľná. Je to proces, ktorým sú informácie 

zaznamenávané. Uchovávanie  je proces podržania alebo uchovania zakódovanej 

informácie v pamäti po rôzne dlhé časové obdobie. Je to aktívny proces. Reprodukciou 

rozumieme vyhľadanie informácie v dlhodobej pamäti a jej vyvolanie späť do vedomia, a 

to najmä v situáciách, kedy ju potrebujeme k ďalším psychickým aktivitám. Vštiepenie aj 

vybavenie môže byť spontánne alebo zámerné (Plháková, 2003). 

Uchovávanie v pamäti možno ovplyvniť spracovaním materiálu pred jeho uložením 

do pamäte. Reprodukcia má dve základné formy, a to spontánne vybavovanie  

a znovupoznanie. Znovupoznanie je vybavovanie pri opätovnom priamom vnímaní 
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rovnakého alebo podobného objektu, ktorého mentálne reprezentáciu sme predtým uložili 

do pamäte (Sternberg, 2002). Znovupoznaniu sa  budeme podrobnejšie venovať neskôr. 

Fyziologické prístupy vidia príčinu pamäťových zmien v zmene štruktúry molekúl 

ribonukleovej kyseliny v neurónoch. Predpokladá sa, že krátkodobá pamäť obsahuje 

schémy aktivity, ktoré sa nahradia novými schémami pri podaní novej informácie, zatiaľ 

čo dlhodobá pamäť zahrňuje pravdepodobne synaptické zmeny. Klinické výskumy 

priniesli pozoruhodné podnety k fyziologickému objasneniu pamäti. Stimuláciou 

spánkového laloku si Penfield vybavil pamäťové zážitky z detstva, ktoré boli obsahom 

aury každého epileptického záchvatu. Stimulácia temporálneho laloku dávala integrovaný 

zážitok. Penfield zaviedol pojem interpretatívny kortex, ktorý však nie je sídlom pamäti, 

pretože jeho operácia nečiní pamäť na vybavenú udalosť (Šipoš, 1977). 

 

1.2 DRUHY A TYPY PAMÄTI  

 

V nasledujúcej podkapitole sa stručne oboznámime so základným členením pamäti. 

Rozoznávame krátkodobú, dlhodobú, implicitnú a explicitnú pamäť. Typy pamäti podľa 

tradičného delenia sú rozdelené na základe druhu podnetov a zážitkov kam patrí slovno – 

logická, názorová, emocionálna a motorická pamäť. Ďalej máme typy podľa zmyslov kde 

nájdeme zrakovú, sluchovú, čuchovú a chuťovú pamäť. Na základe aktivity zmyslov 

poznáme mimovoľnú a úmyselnú pamäť. V neposlednom rade delíme pamäť podľa 

myšlienkových operácií, kde rozoznávame pamäť mechanickú a logickú (Nociar, 2007a). 

 

1.2.1 Krátkodobá pamäť  

 

Funkciou krátkodobej pamäte je krátkodobé udržanie informácií ktoré potrebujeme 

k svojim psychickým aktivitám. Počas niekoľkých sekúnd uchováva krátkodobá pamäť 

obmedzené množstvo informácií, 7 (+/-2) prvkov. Kapacita krátkodobej pamäte závisí na 

tom, či sa aktuálne zaoberáme informáciami rovnakej zmyslovej modality alebo toho 

istého typu. Rýchlosť rozpadu pamäťovej stopy je 15 – 30 sekúnd (Plháková, 2003).  
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Jednou z funkcií tohto pamätného systému je krátkodobé podržanie informácií, 

ktoré aktuálne potrebujeme ku svojim psychickým aktivitám. Aktivita krátkodobej pamäte, 

po dobu niekoľkých sekúnd uchováva obmedzené množstvo informácií. V krátkodobej 

pamäti možno podržať informácie, ktoré zodpovedajú najrôznejším zmyslovým 

modalitám. Ide o informácie zrakové, sluchové, čuchové, chuťové, dotykové, pohybové 

atď. Uchovávame v nej tiež citové zážitky. Tento časový interval niekoľko sekúnd, ktorý je 

nevyhnutný pre spracovanie a na stanovenie toho, či sú tieto podnety dôležité, alebo nie.  

Ultrakrátka pamäť uchováva presný obraz zmyslových podnetov, akúsi kópiu senzorických 

skúseností ktorá v nej zotrváva tak dlho, kým z nej psychika nevyťaží potrebné informácie. 

Bezvýznamné podnety sú navždy zabudnuté, zatiaľ čo relatívne dôležité údaje sú 

presunuté do krátkodobej pamäte na ďalšie spracovanie. V súvislosti s výskumom 

implicitnej pamäte dospeli psychológovia k záveru, že niektoré informácie môžu putovať 

zo senzorickej pamäte priamo do dlhodobej. Senzorická pamäť obsahuje prchavé mentálne 

záznamy všetkého, čo momentálne vidíme, počujeme, cítime, jeme alebo čoho sa 

dotýkame. Informácie vstupujú zo senzorickej pamäte do krátkodobej vtedy, ak sa stanú 

predmetom mimovoľnej alebo zámernej pozornosti. Tento transfer neprebieha vedome 

(Plháková, 2003). 

Ak chceme niektorý psychický obsah podržať v krátkodobej pamäti dlhšiu dobu, 

pokúšame sa ho transformovať do zvukovej, respektíve verbálne podoby. Slová sa totiž 

dajú opakovať ľahšie ako vône, pohyby, vizuálne scenérie a nemilé pocity.  

Krátkodobá pamäť má prinajmenšom dva subsystémy. Jedným z nich je 

fonologická čiže artikulačná slučka, čo je okamžitá pamäť pre čísla či slová. Opiera sa 

predovšetkým o ich zvukovú podobu. Tvorí ju fenologický zásobník a mechanizmus 

opakovania. Fenologický zásobník zaznamenáva zvukovú podobu slov. Mechanizmus 

opakovania umožňuje oživiť a udržiavať obsah fenologického zásobníku na základe 

bezmyšlienkovitého hlasného alebo subvokálneho opakovania. Fonologická slučka slúži 

ku krátkodobému podržaniu informácií, ktoré po ich využití navždy zabudneme. Ďalším 

subsystémom krátkodobej pamäte je konceptuálna pamäť, v ktorej uchovávame významy 

alebo myšlienky obsiahnuté predovšetkým v hovorenej reči a písaných textoch (Plháková, 

2003). 
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1.2.2 Dlhodobá pamäť  

 

Dlhodobá pamäť je relatívne permanentná a prejavuje sa rezistenciou voči 

zabúdaniu. Neznamená to ale, že by uložená informácia bola voľne k dispozícii. Zlyhanie 

vybavovania môže byť zapríčinené buď neadekvátnou hľadiacou stratégiou, alebo 

nedostatočným uložením informácie čo popísali R.M. Shiffrin a R.C. Atkinson (Ruisel, 

1988). 

Kapacita dlhodobej pamäti je prakticky neznáma. Štúdia Penfielda (1959) ktorá sa 

zaoberala mozgovou stimuláciou odhalila prekvapujúcu kapacitu dlhodobej pamäte, ktorá 

jestvuje v pomerne dlhom časovom úseku. Informácie v dlhodobej pamäti môžu byť 

uložené verbálne, vizuálne a samozrejme existuje táto pamäť pre všetky zmyslové 

modality. Jednotky informácie ktoré sú uložené spolu, majú tendenciu k úzkej asociácií, 

a preto sa reprodukujú spoločne. Možno ich chápať ako predstavu. Predstava slova sa 

môže skladať z písmen, charakteristík, asociácií slova alebo možnosti kontextovej 

a dočasnej informácie. Pravdepodobnosť že sa objaví spomínaný súbor predstáv závisí od 

dôležitosti pripísanej informácie v čase jej uloženia (Ruisel, 1988). 

Dlhodobá pamäť umožňuje podržať informácie a skúsenosti v trvaní od minút až po 

celý život. Ako sme už spomínali dlhodobá pamäť má takmer neobmedzenú kapacitu pre 

uchovávanie informácií, avšak jej skutočnú kapacitu nikdy nemožno zmerať. Bol by to 

veľmi časovo náročné. Dlhodobé informácie sú kódované hlavne vo vzťahu k významu, 

a táto pamäť uchováva aj predstavy a procedurálne zručnosti (Atkinson, 2007). 

 

1.2.3 Implicitná pamäť  

 

Ide o pamäť v ktorej sú uložené také poznatky aby sme vedeli robiť veci ako 

hovoriť, chodiť, žonglovať a iné. Aj keď tieto zručnosti a schopnosti uchovávame, často 

nie sme vôbec schopný urobiť vedomú introspekciu alebo popísať ako to robíme. 

Procedurálne vedomosti sú veľmi odolné voči zabúdaniu (nikdy nezabudneme ako jazdiť 

na bicykli) a sú rezistentné voči poškodeniam mozgu, ktoré zasiahnu iné druhy pamäti 

(Atkinson, 2007). 
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Vštepovanie informácií do implicitnej pamäte môže prebiehať bez účasti vedomia. 

Obsahy, ktoré si vybavujeme z explicitnej pamäti, možno spravidla verbálne opísať. Údaje 

uložené v implicitnej pamäti sú naproti tomu sa ťažko dajú verbálne opísať. Termínom 

procedurálna pamäť sa zvyčajne označuje pamäťový subsystém, v ktorom uchovávame 

dokonale naučené, automatizované zručnosti, akými sú plávanie, jazda na bicykli či viesť 

motorové vozidlo (Eysenck – Keane, 2008). 

Psychológovia sprvu predpokladali, že implicitná pamäť obsahuje predovšetkým 

automatizované senzomotorické zručnosti, akými sú chôdza, beh, jazda na bicykli či 

plávanie, ďalej percepčno-motorické zručnosti (hra na hudobné nástroje, písanie na 

klávesnici počítača), prípadne automatizované kognitívne operácie a postupy, akými sú 

gramatické pravidlá či elementárne matematické operácie. V súčasnosti sa predpokladá, že 

procedurálna pamäť je len jednou zložkou implicitnej pamäte, ktorá je navyše zvláštna v 

tom, že do nej často ukladáme postupy, ktoré boli pôvodne explicitné. Musí teda dôjsť k 

určitej transformácii vedomých, explicitných postupov na mimovoľné, ktoré sú 

disociované od vedomia (Atkinson, 2007).  

V súčasnosti sa predpokladá, že implicitná pamäť je v skutočnosti súborom 

niekoľkých rôznych subsystémov, ktorých fungovanie zisťujú rôzne oblasti mozgu. Patrí k 

nim senzibilizácia - "priming", čo je scitlivenie voči relatívne novým podnetom, ktoré 

zaisťujú senzorické oblasti mozgovej kôry. Ďalším subsystémom je procedurálna pamäť, 

ktorá zabezpečuje formovanie zručností a návykov. Príslušnou oblasťou mozgu je striatum 

čiže neostriatum, čo sú neurónové štruktúry v strednom mozgu. V implicitnej pamäti ďalej 

prebieha jednoduché klasické podmieňovanie. Ďalším subsystémom procedurálnej pamäte 

je neasociatívne učenia, teda aktivácia reflexných dráh (Plháková, 2003). 

 

1.2.4 Explicitná pamäť  

V explicitnej pamäti uchovávame spomienky na rôzne životné udalosti a faktické 

vedomosti o svete. Kanadský psychológ Endel Tulving rozlíšil v roku 1972 dva relatívne 

nezávislé subsystémy explicitnej pamäti, ktorými sú pamäť epizodická a sémantická.  

Epizodická pamäť slúži podľa Tulvinga na uchovanie a vybavenie si udalostí alebo 

príhod, ktoré sú priestorovo umiestnené, časovo datované a subjektívne prežívané. 

Súčasťou epizodickej pamäte je ďalej tzv. autobiografická pamäť, v ktorej uchovávame 
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spomienky na rôzne osobné zážitky, ktoré sa odohrali v rôznych obdobiach nášho života. 

Tento pamäťový systém využívame, ak si chceme vybaviť svoj prvý deň v škole alebo 

okolnosti narodenia mladšieho súrodenca (Plháková, 2003). 

Vďaka epizodickej pamäti vieme, aký film sme včera videli v kine alebo čo sme 

mali na raňajky. Z tohto pamäťového systému si vybavujeme spomienky v podobe 

zmiešaných foriem mentálnych reprezentácií, ktoré spravidla zahŕňajú vizuálne a sluchové 

predstavy, niekedy aj letmé reminiscencie na chuti, vône a citové prežitky. Pamätáme si 

tiež výroky svojich rodičov, dôležité rozhovory, ktoré sme viedli, ba aj myšlienky, ktoré 

nás v určitých situáciách napadli, teda informácie uchovávané vo verbálnom kóde. Je 

možné, že osobné zážitky sú v autobiografickej pamäti uložené pozdĺž časovej osi 

(Eysenck – Keane, 2008). 

Autobiografická pamäť nám umožňuje anticipovať budúce deje a predstavovať si, 

ako na ne budeme reagovať. Najtrvalejším obsahom autobiografickej pamäte sú spomienky 

na osobné zážitky, ktoré mali výrazný emocionálny náboj. Citovo neutrálne a pravidelne sa 

opakujúce deje naproti tomu pomerne rýchlo zabúdame (Eysenck – Keane, 2008). 

K stálym obsahom epizodickej pamäti patria spomienky na významné životné 

udalosti, akými sú prvý deň vo škole, prijímacie skúšky, maturita, promócia, svadba a iné. 

Natrvalo sú v nej uložené také spomienky ako  dôležité zážitky intímnej povahy, ku 

ktorým patrí prvý bozk, prvé sexuálna skúsenosť alebo okolnosti, ktoré sprevádzali 

narodenie detí. U zdravých ľudí sa procesy prebiehajúce v explicitnej a implicitnej pamäti 

vzájomne dopĺňajú a spoločne sa podieľajú pri učení a vybavovaní z pamäte. V mnohých 

situáciách paralelne využívame informácie z niekoľkých pamätných subsystémov 

(Sternberg, 2002). 

Podľa Tulvinga slúži sémantická pamäť na uchovanie a využívanie znalostí o 

slovách a pojmoch, ich vlastnostiach a vzájomných vzťahoch. Tento pamäťový systém 

obsahuje naše faktické vedomosti o svete. Údaje v nej obsiahnuté si pamätáme bez vzťahu 

k času a miestu ich osvojenia. Pri ukladaní  dát do sémantickej pamäti pravdepodobne 

zohráva významnú úlohu zabúdanie pôvodného zdroja informácií, teda okolností, za 

ktorých sme si ich osvojili. Obsahom sémantickej pamäte sú konkrétne aj abstraktné pojmy 

a rozmanité faktické znalosti, ktoré vyjadrujeme prostredníctvom jazyka. Ukladanie dát do 

tohto pamätného subsystému sa opiera predovšetkým o verbálne kódovanie, aj keď u 

niektorých pojmov si ľahko vybavujeme aj ich obrazné znázornenie (Plháková, 2003). 
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1.3  ZAPAMÄTÁVANIE, ZABÚDANIE A TEÓRIE ZABÚDANIA 

 

Naše vnímanie funguje na báze prijímania a spracovávania rôznych informácií, 

ktoré spracovávajú naše zmysly. vnímanie je však výberové, teda nie všetky informácie 

ktoré vnímame aj ďalej spracovávame. Pamäť pracuje s tými informáciami, ktoré si naše 

vedomie vyberie na ďalšie spracovávanie, považuje ich za dôležité. Úmyselné 

zapamätávanie má charakter špeciálne organizovanej cieľavedomej práce. Človek si vytýči 

cieľ niečo si zapamätať, použije jemu známe postupy čo najefektívnejšieho zapamätania 

(Nakonečný, 2011). 

Uchovanie je stredný článok pamäťového procesu medzi zapamätaním a 

vybavením. Základom uchovania je trvanie pamäťových stôp v nervovej organizácii, ktoré 

vznikli ako dôsledok istého psychického zážitku alebo úkonu. Ukazovateľom uchovania je 

možnosť vybaviť si obsah, ktorý sme si zapamätávali. Zapamätaný obsah sa časom narúša. 

Zabúdanie je strata alebo nedostupnosť informácií, ktoré už boli v pamäti k dispozícii. 

Mierou zabúdania je pokles retencie medzi ukončením pamäťového vstupu a časovo 

odsunutým pamäťovým výstupom. Zabúdanie sa prejavuje narušením pôvodnej podoby 

zapamätaného materiálu, zmenšením rozsahu zapamätaného materiálu, vypadnutím 

jednotlivých prvkov aj celých častí a stratou jasnosti a presnosti zapamätaného materiálu. 

Výsledkom procesu zabúdania je zabudnutie, pri ktorom usudzujeme že nemôžeme danú 

informáciu reprodukovať alebo znovupoznať  (Šipoš, 1977). 

 

1.3.1 Teória rozpadu stopy  

Pojem pamäťové stopy je hypotetický konštrukt, ktorý nechápeme ako konkrétny 

korelát v ľudskom mozgu. Týka sa toho, čo v našom mozgu alebo nervovom systéme 

predstavuje skúsenosť, ktorá sa dá vybaviť. Skúsenosť musí byť zachytená v čase, keď si 

ju nevybavujeme, lebo inak by sa vybaviť nemohla. Takže stopa zoslabla, rozpadla sa, 

transformovala sa, chceme tým povedať že vybavenie sa odlišuje od pôvodne registrovanej 

skúsenosti (Šipoš, 1977). 

Hebb predpokladal existenciu reverberačných okruhov alebo neurónových slučiek, 

ktorá udržuje aktivitu aj po ukončení stimulácie. Pamäť sa nezhorší ani vtedy, keď sa 
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mozgové vlny prakticky celkom zredukujú. Vzťah medzi veľkosťou kôrového poškodenia 

a retenciou nezáleží od lokalizácie poškodenia. Pamäťové stopy sa presúvajú z cvičenej 

oblasti do necvičenej oblasti po vyradení alebo zničení prvej stopy (Šipoš, 1977). 

Teória rozpadu pamäťovej stopy jednoducho predpokladá, že informácia vytvorí 

v mozgu istú stopu, ktorá sa časom oslabí, alebo zmizne. Zabúdanie nastáva pretože 

získaná informácia sa nepoužíva a stopa sa neaktivuje. Práve preto sa časom táto stopa 

rozpadá. Zabúdanie nie je spôsobené aktívnym procesom ale nepoužívaním danej stopy, 

v danom čase. Rozpad pamäťovej stopy ako teória zabúdania má málo zástancov. Podľa 

Ekstanda (1972)  v rámci fyziologických poznatkov o pamäti, táto teória nepredstavuje 

žiadnu teóriu, pretože opakuje fakt, že došlo k zabudnutiu. Samozrejme má svoje miesto 

v syntéze teórií zabúdania (Šipoš, 1977). 

 

1.3.2 Teória transformácie stopy 

V bežnom živote sa najmä pri reprodukovaní počutých príbehov dopúšťame istého 

skreslenia a ako príbeh prejde reťazou reprodukovaných osôb, často sa celkom zmení. Pri 

pamätaní si javov od ktorých už ubehla dlhšia doba, dochádza k ich kontaminácií podnetmi 

ktoré na nás vplývajú aktuálne. Významný detail pre subjekt môže neskôr dominovať nad 

celým pamäťovým zážitkom a skresliť ho. Pomerne častá je racionalizácia a redukcia 

meterálu z hľadiska osobného nastavenia. Takéto zmeny nastávajú až po určitom čase, 

hoci náznaky transformácie sa objavia skôr, než sa úplne rozvinú. Transformácia stopy 

nastáva v dôsledku spontánnych interných vplyvov, vrodených percepčnému mechanizmu 

mozgu, alebo externým vplyvom podobných skúseností (Šipoš, 1977). 

 

1.3.3 Teória interferencie  

Teória interferencie hľadá príčinné vzťahy medzi zabúdaním a inými javmi 

spolupôsobiacimi na vštepení, uchovávaní a vybavení pamäťového materiálu. Zabúdanie 

sa vysvetľuje pôsobením iného materiálu, ktorý do pamäti vnikol pred pamäťovým 

vstupom ( proaktívny útlm), resp. po pamäťovom vstupe (retroaktívny útlm).  

Retroaktívny útlm je funkciou opakovaní prvého zoznamu. Rast opakovaní 

interpolovaného zoznamu zvyšuje retroaktívny útlm. Retroaktívny útlm pri učení sa próze 
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má trend obdobný učeniu sa združeným párom, t.j. s rastom cvičenia pôvodného materiálu 

klesá a s množstvom interpolovaného učenia stúpa. Retroaktívny útlm rastie aj s rastom 

podobnosti interpolovaného a pôvodného materiálu. Podstatou retroaktívneho útlmu nie je 

len odučenie, ale istá diferenciácia odpovedí, keď človek prestane používať prv naučenú, 

ale nefunkčnú odpoveď.  S. Bočarová a A.N. Laktinov (1972) skúmali jav interferencie pri 

krátkodobej pamäti v súvislosti s typologickými zvláštnosťami nervového systému. Zistili 

koreláciu medzi ukazovateľmi lability a inertnosti nervového systému a zmenami kapacity 

krátkodobej pamäti v dôsledku proaktívnej interferencie. A.R. Lurija (1972) skúmal pamäť 

u pacientov s lokálnymi léziami mozgu. Štyri experimentálne podmienky boli: 

1. bezprostredné vybavenie, 

2. oddialené vybavenie po prázdnom intervale 60 – 90s, 

3. vybavenie po intervale vyplnenom jednoduchým počítaním, 

4. vybavenie série A po podaní podobnej série B. 

Probandi ľahko vybavovali v podmienkach 1 a 2, ale nemohli vybavovať  v podmienkach 

3 a 4. Lurija usudzuje, že príčina zabúdania u pacientov s vážnym narušením pamäti 

nespočíva v rozpade stopy, ale v patologicky zvýšenom vplyve interferencie (Šipoš, 1977). 

 

1.3.4 Teória motivovaného zabúdania  

Na rozdiel od neurofyziologickému a interferenčnému vysvetleniu zabúdania 

jestvuje aj koncepcia vplyvu osobnosti a motivácie na zabúdanie. G. K. Sereda hovorí 

o pamäti v závislosti od celkovej štruktúry osobnosti. Osobnosť vo svojom vývine prejde 

zásadnými motivačnými  zmenami, stráca motiváciu na uchovanie všetkých poznatkov 

spojených so stratou danej osobnostnej štruktúry a koncentruje svoju retenčnú energiu 

v zhode s novým cieľovým nastavením. Pamäť je ako nástroj motivácie. Ak hovoríme 

o motivovanom zapamätávaní nevyhnutne treba hľadať aj logický doplnok, motivované 

čiže úmyselné zabúdanie. Klasickým príkladom experimentálneho prístupu k vplyvu 

motivácie na zabúdanie je zistenie ruskej psychologičky Zejgarnikovej, že ukončené 

a neprerušené činnosti sa zabúdajú oveľa výraznejšie ako úlohy skončené (Šipoš, 1977). 
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1.4 ZNOVUPOZNAIE  

 

Znovupoznaním označujeme schopnosť človeka identifikovať podnet ako taký, 

ktorý sme už prv vnímali, teda ide o identifikáciu podnetu z univerzálnej množiny prvkov. 

Keby pôvodné podnety znovu nepôsobili, nemali by sme vedomie minulého zážitku. 

Zväčša sa usudzuje, že znovupoznanie viac súvisí s vnímaním, kým reprodukcia viac 

súvisí s učením. Šipoš (1977) uskutočnil experiment na znovupoznanie pri zrakovom a 

sluchovom vstupe a výstupe. Vytvoril súbor 160 slov, z ktorých probandi znovupoznávali 

40 slov. Pokusnými osobami boli 80 študenti vysokej školy. Priemerný vek bol 19 rokov. 

Pokusné osoby rozdelil do štyroch skupín, po 20 ľudí. Každá osoba sa zúčastnila 

experimentu iba raz. Podľa Underwoodovej štúdie (1957) o vplyve proaktívnej 

interferencie sa odporúča používať v pamäťových experimentoch probandov bez účasti na 

experimentoch pred ich zaradením do experimentálnej situácie. Túto zásadu odporúča aj 

Kepper (1965). Taktiež to uvádza Gogginov, ktorý použil vo svojom výskume nezávislé 

skupiny po 15 probandov. Šipoš použil vo svojom experimente 20 probandov v jednej 

nezávislej skupine.   

Priemerné percento správnych odpovedí pri znovupoznávaní v rámci zrakového 

vstupu a výstupu bolo 36,8 %. Šipoš kombinoval rôzne zmyslové modality a to zrakový 

vstup a výstup (Z – Z), sluchový vstup a výstup (S – S), zrakový vstup a sluchový výstup 

(Z – S), sluchový vstup a zrakový výstup (S – Z). Analýzou rozptylu zistili, že medzi 

jednotlivými kombináciami rôznych zmyslových vstupov a výstupov nie je významný 

rozdiel.  

 

1.5 PORUCHY PAMÄTI  

 

Rozoznávame kvantitatívne  a kvalitatívne poruchy pamäti. Medzi kvantitatívne 

poruchy pamäti patrí hypermnezia čo je zvýšenie niektorej zložky pamäti na úkor 

ostatných. Napr. pri užití psychostimulancií sa zlepší výbavnosť, ale zhorší sa presnosť 

pamäti. Ďalej poznáme hypomnéziu  čo predstavuje oslabenie všetkých alebo niektorých 

zložiek. Oslabená môže byť vštepivosť pretože sťažené je zapamätanie nových skúseností 
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napr. pri demenciách. Taktiež môže byť oslabená retencia a to rýchle zabúdanie 

osvojeného materiál a reprodukcia kde môže ísť napr.  o neschopnosť spomenúť si na 

meno priateľa. Ďalšou kvantitatívnou poruchou je amnézia. V rámci amnézie rozlišujeme 

retrográdna amnézia ktorá je ohraničená stratou pamäťových stôp a anterográdnu amnéziu 

čiže neschopnosť vytvárať nové pamäťové stopy. Pri systemizovanej amnézii sa chorý 

nepamätá len na určitý typ udalostí, pravdepodobne ide o účelový mechanizmus. Pri 

tranzitornej globálnej amnézii ide o prechodnú, náhlu stratu všetkých spomienok a to bez 

narušenia vnímania identity, čo sa prejavuje sa afektom bezradnosti. Zvláštnym typom 

amnézie je palimpsest, retrográdna amnézia po ťažkej alkoholovej opitosti (Kolibáš, 2010). 

Ďalšou skupinou sú kvalitatívne poruchy pamäti. Medzi ne patrí dismnézia  pri 

ktorej je porušená presnosť, istota a lokalizácia spomienok. Patria k nim paramnézie, 

klamné interpretácie spomienok a patologicky klamné produkcie pamäti.  Paramnézie sa 

prejavujú nepresnými, skreslenými spomienkami čo nazývame ako pseudoreminiscencie. 

Ekmnézia je porucha lokalizácie spomienok, kedy sa spomienka na určitú udalosť  viaže 

na napr. iné miesto kde sa skutočne stala a na iný čas než v ktorom sa udalosť odohrala. Je  

sprevádzaná pocitom istoty o presnosti týchto spomienok. Pri klamnej interpretácií môže 

spomienka stratiť charakter pamäťovej stopy a jedinec ju považuje za vlastný nápad čo mu 

hovoríme kryptomnézia. Pri klamnom pocite, že určitý zážitok je pre jedinca už známy ide 

o ilúziu už prežitého, videného alebo počutého. V opačnom prípade je opakovaný zážitok 

sprevádzaný ilúziou nepretržitého, nevideného alebo nepočutého. Patologicky klamné 

produkcie pamäti sú charakterizované produkovaním neskutočných udalostí, ktoré chorý 

považuje alebo vydáva za pravdivé. Pri konfabuláciach ide o nevedomé vypĺňanie medzier 

v pamäti náhodnými spomienkami. Halucinácie pamäti sú spomienky bez pôvodného 

zážitku. Pri fantastickej pseudológií jedinec fantáziou skresľuje opis skutočnosti  a časom 

získa presvedčenie, že sa udalosti skutočne odohrali tak ako ich opísal. Pacienti 

s paranoidnými a  hypochondrickými poruchami môže vedome produkovať spomienky na 

udalosti o ktorých vedia že sa neprihodili, podporujú však ich chorobný systém. Ide 

o patologickú lož pretože má patologický motív (Kolibáš, 2010). 
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2. POZORNOSŤ 

 

V tejto kapitole načrtneme všeobecné poňatie pozornosti, ktoré je možné nájsť 

v mnohých učebniciach všeobecnej psychológie. Z tohto dôvodu sa obmedzíme len na 

stručné priblíženie danej problematiky. V literatúre možno nájsť mnoho nepatrne sa 

líšiacich definícií, ktorých podstata je však zhodná. Uvádzame teda len niekoľko definícií 

ktoré tu reprezentuje všetky ostatné všeobecné vymedzenie pozornosti. 

 

2.1 VYMEDZENIE POJMU POZORNOSŤ 

 

Pozornosť je definovaná ako schopnosť vyberať určité informácie, pre následné 

podrobné spracovanie a selektovať iné informácie. Pozornosť je úzko spojená 

s výberovosťou vnímania. Väčšinu času nás atakuje toľko podnetov, že nie sme schopný 

všetky vnímať (Atkinson, 2007).  

 Ľudia väčšinou predpokladajú, že ich vedomá skúsenosť je pomerne presnou 

reflexiou okolitého sveta. V skutočnosti si uvedomujeme len obmedzené množstvo 

vonkajších i vnútorných podnetov. V aktuálnom časovom okamihu na nás útočí väčší 

počet informácií, než sme schopní zvládnuť a spracovať. Ak by vedomie nemalo 

obmedzenú kapacitu, bolo by úplne zahltené prívalom podnetov, akými sú teplo, svetlo, 

najrôznejšie zvuky, premenlivá stimulácia zo svalov, vnútorných orgánov a najmä z 

mentálnej aktivity. Uvedomovanie všetkých týchto podnetov by pravdepodobne viedlo k 

úplnému vnútornému chaosu a ochromeniu. Našťastie má ľudská schopnosť spracovávať 

informácie špecifikované limity (Plháková 2003). 

 "Pozornosť je zameranosť a sústredenosť duševnej činnosti na určitý objekt alebo 

dej. Základom je orientačný reflex, rolu hrá nápadnosť, neočakávanosť, novosť 

vnímaného, prostredie aj postoj, záujem, očakávania či únava jedinca. Pozornosť je 

charakterizovaná trvalosťou, pružnosťou, intenzitou a rozsahom "(Hartl - Hartlová, 2000, 

445-446 s).  
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Zo skúseností vieme, že z množstva vonkajších a vnútorných podnetov si v danom 

okamihu uvedomujeme len niektoré podnety jasne. Ostatné zostávajú akoby v pozadí alebo 

si ich vôbec neuvedomujeme resp. ich nevnímame. Takúto skúsenosť vysvetľujeme 

hypotetickou veličinou označovanou ako pozornosť, ktorá je na predmety vonkajšieho 

i vnútorného sveta vždy nerovnomerne rozdelená. Môžeme hovoriť o sústredenosti, 

koncentrácii, zameranosti na niečo, alebo naopak o nesústredení, rozptýlenosti, ktorá môže 

byť absolútna. Absolútna nesústredenosť, rozptýlenie nastáva vtedy ak nič nie je v popredí 

duševného diania, a všetko splýva v neurčitom pozadí, čas akoby prázdne plynul – ide skôr 

o výnimočný stav, ktorý sa dostavuje v stavoch vyčerpanosti a pri niektorých chorobách. 

Relatívna nesústredenosť a rozptýlenie nastáva vtedy, keď  značný stupeň koncentrácie na 

jedny javy dáva iným, spravidla uvedomovaným ustúpiť do pozadia (Vondráček – Dobiáš, 

1969). 

 

2.2 TYPY A VLASTNOSTI POZORNOSTI  

 

Ak nazeráme  na pozornosť ako na proces, môžeme jeho priebeh rozdeliť do dvoch 

fáz. V prvej dochádza k jej zameraniu alebo upútaniu s využitím selektívnej pozornosti. 

Selektívna pozornosť reprezentuje druhú fázu, v ktorej dochádza k obvykle nevedomému 

výberu podnetov podľa ich dôležitosti (Plháková, 2003).  

Všeobecne možno hovoriť o dvoch typoch pozornosti - mimovoľná a zámerná, 

alebo tiež pasívna a aktívna, alebo spontánna a úmyselná. Mimovoľná, pasívna, spontánna 

pozornosť je výrazne ovplyvňovaná emóciami a motívmi, čo dokladajú aj podnety, ktoré ju 

prednostne upútavajú. Medzi také podnety patria napríklad nové podnety a podnety 

asociované s nebezpečenstvom, intenzívne, meniace sa a pohybujúce sa podnety, zmeny 

dobre známych podnetov, podnety kontrastujúce s okolím, podnety nezvyklé alebo 

podnety s osobným alebo sociálnym významom. Zámerná čiže aktívna a úmyselná 

pozornosť je ovplyvnená vôľou jedinca a je teda riadená vedomou intenciou, vyplýva zo 

zadaných a akceptovaných úloh a z aktivácie potrieb (Plháková, 2003,).  

Môžeme povedať že, spontánna pozornosť je upútaná veľkosťou, intenzitou, 

pohybom, kontrastom s okolím, farebnosťou, priaznivou pozíciou v zornom poli (ľavý 

horný kvadrant), symetrickosťou, ostrým ohraničením, dobrým tvarom v zmysle tvarovej 
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psychológie a novosti podnetu. Oproti tomu voľná pozornosť sa obracia i k predmetom, 

ktoré sú sami o sebe nenápadné, alebo na ktoré by sa v danom čase mimovoľná pozornosť 

neobrátila. Rozdiel medzi oboma druhmi pozornosti nie je úplne jasný. Nevedomé odpory, 

posthypnotické príkazy, ale taktiež predsavzatia profesionálne a iné návyky, aktuálny stav 

organizmu, jeho potreby atd. značne ovplyvňujú akty pozornosti a tým aj akékoľvek 

duševné dianie. Aktom voľnej pozornosti predchádza obvykle stav napätia (na rozdiel od 

stavu uvoľnenia alebo relaxácie), nasleduje stav sústredenia sa na niečo, ktorý je zároveň 

stavom nesústredenosti na ostatné podnety, ktorý je skôr alebo neskôr vystriedaný stavom 

uvoľnenia. Pri jednotlivých aktoch pozornosti rozlišujeme intenzitu sústredenia, extenzitu 

(počet predmetov súčasne zachytených pozornosťou) a časové aspekty. Intenzitu 

pozornosti určujeme väčšinou podľa kvality a kvantity vykonanej práce alebo podľa 

intenzity rušivého vplyvu, ktorý je schopný prítomný akt pozornosti prerušiť (Vondráček – 

Dobiáš, 1969). 

Pozornosť možno tiež rozlíšiť na fenologickú a zrakovú. Ak nejaký predmet 

zaujme našu pozornosť, môžeme na neho uprieť oči prostredníctvom sakadických 

pohybov. Tieto pohyby privedú do osi foevu sietnice, miesto s najvyššou rozlišovacou 

schopnosťou. Predmet nášho záujmu sa teda nachádza v priamej osi pohľadu. Na druhej 

strane môžeme predmet sledovať, bez toho aby sa na tejto osi nachádzal. Taká pozornosť 

je pomenovaná ako skrytá (Koukolík, 2000). Výsledky štúdie zaoberajúce sa rýchlosťou 

presunu pozornosti na zrakový podnet ukazujú, že jednotková rýchlosť priamej vizuálnej 

pozornosti je približne 50ms. Autori však upozorňujú, že schopnosť pozornosti je štyrikrát 

alebo päťkrát vyššia, než je rýchlosť pohybu našich očí (Saarinen, Julesz, 1991). 

Medzi základné vlastnosti pozornosti sa radí selektivita, koncentrácia, distribúcia, 

kapacita a stabilita. Selektivita pozornosti je schopnosť zamerať pozornosť na významné 

vonkajšie či vnútorné podnety. Je to schopnosť uprednostňovať určité podnety pred inými 

(Preiss - Kučerová a kol, 2006). Do procesu vstupuje tiež schopnosť ignorovať opakujúce 

sa bezvýznamné stimuly, ktoré neposkytujú žiadne nové informácie. Vplyvom opakovanej 

stimulácie dochádza k adaptácii na tieto podnety, ktoré sa tak stávajú súčasťou pozadia 

(Plháková 2003).  

Koncentrácia pozornosti znamená vyčlenenie obmedzeného počtu psychických 

obsahov, ktorými sa vedome zaoberáme. Jej stupeň závisí nielen na motivácií, ale aj na 

interindividuálnej odlišnej odolnosti voči vonkajším rušivým podnetom či vplyvom. Medzi 
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také vplyvy možno zaradiť aj vtieravé predstavy. Jedinec je zvyčajne schopný 

koncentrovať sa na veľmi malé pole vnemov, menší rozsah podnetov tak sleduje 

pozornejšie a zreteľnejšie (Nakonečný, 1998). 

Distribúcia pozornosti je úmyselné rozdelenie pozornosti medzi niekoľko rôznych 

podnetov. To je však možné len v obmedzenej miere a opäť veľmi interindividuálne 

(Plháková, 2003).  

Rozsah čiže kapacita pozornosti býva vymedzená počtom prvkov, ktoré je jedinec 

schopný v jeden okamih postrehnúť. V rámci kapacity pozornosti máme termíny ako, 

pracovná pamäť informačná procesná kapacita (Preiss - Kučerová a kol, 2006). Kapacita 

pozornosti oproti koncentrovanej pozornosti umožňuje sledovať väčší počet podnetov, 

avšak s nižšou intenzitou. Výskumy zamerané na túto oblasť udávajú, že v jeden okamih 

možno postrehnúť približne 5-7 prvkov súčasne (Nakonečný, 1998). Hartl uvádza že 

človek má schopnosť jedným pohľadom spoznať dokonca 6-12 predmetov rovnakého 

druhu (Hartl - Hartlová, 2000).  

Stabilita alebo tiež stálosť pozornosti je určená časovým intervalom, po ktorý je 

jedinec schopný udržať pozornosť na jednom podnete. Stálosť pozornosti je opäť 

determinovaná vplyvom prostredia a interindividuálnymi rozdielmi, teda vonkajšími 

a vnútornými činiteľmi. Výskumy dokazujú, že tzv. "Bodová fixácia" trvá približne 0,1 - 5 

sekúnd (Plháková, 2003). Opakom  stability pozornosti je fluktuácia, ktorá je prirodzeným 

fyziologickým javom prejavujúcim sa presunom pozornosti z jedného podnetu na iný 

(Nakonečný, 1998). Mirsky uvádza iné rozdelenie pozornosti. Vo svojej klasifikácii 

používa termíny zakódovanie, zameranie, presunutie, udržanie a stabilizácia. Termínom 

zakódovanie rozumie podržanie informácií po krátku dobu a prevedenie s nimi isté 

operácie. Zameranie je schopnosť zamerať sa aj napriek prítomnosť rušivých elementov na 

dané podnety a rýchlo vykonať požadovanú manuálnu alebo verbálnu odpoveď. Presunutie 

je potom schopnosť presunu pozornosti z jedného komplexnejšieho podnetu na druhý. 

Udržanie pozornosti Mirsky definuje ako schopnosť udržať zameranú pozornosť po určitý 

časový úsek a stabilitu potom ako stálosť, s ktorou jedinec odpovedá na dané podnety 

(Preiss – Kučerová a kol. 2006). 
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2.3 FUNKCIE POZORNOSTI 

 

Sternberg spomína tri funkcie vedomej pozornosti. Jedná sa o funkciu detekcie 

signálov, selektívnu čiže výberovú funkciu a o funkciu delenia pozornosti. Pod detekciu 

autor zahŕňa bdelosť a schopnosť vyhľadávať, teda schopnosť určiť, že sa nejaký podnet 

objavil. Selektívna funkcia slúži na zvolenie, podnetu, ktorému sa bude pozornosť venovať 

a ktoré podnety budú ignorované. Pri delení pozornosti rozdeľujeme pozornosť na  

potenciál ktorý máme k dispozícii a kombinujeme tak vykonávanie viac ako jednej činnosti 

v danom čase (Sternberg, 2002). 

Funkcie a vlastnosti pozornosti sa pomerne  prekrývajú a preto sa domnievam, že 

nie je nutné vyššie spomínané funkcie pozornosti viac rozpisovať. 

 

2.3.1 Teórie pozornosti 

 

Pozornosť je skúmaná na úrovni kognitívnej, neuronálnych sietí, genetickej, 

bunkovej a synaptickej. Žiadna z týchto úrovní sama o sebe neposkytuje analýzu 

pozornosti v takej miere, že by dokonale vysvetľovala jej úlohu v každodennom živote a 

pripravila tak cestu k úprave či oprave súčasného stavu poňatie pozornosti. Úspešným 

prepojením týchto úrovní je možné pozornosť vnímať ako systémový orgán s jeho vlastnou 

anatómiou, prepojením a  funkciami Ako ktorýkoľvek iný orgán, má aj pozornosť svojou 

vlastnou anatómiu, a vývoj (Posner, 2004). Titchner zdôraznil pred viac ako sto rokmi, že  

je téma pozornosti v centre psychologických aktivít. Výskum pozornosti študuje, ako 

voľnú kontrolu a subjektívna skúsenosť vzniká a ovplyvňuje naše správanie. V posledných 

rokoch je pozornosť z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich oblastí v rámci kognitívnej 

psychológie a kognitívnych neurovied (Posner - Rothbart, 2007). 

La Berge vytvára teóriu triangulárného obvodu pozornosti a spája tak anatomické 

a funkčné aspekty a vzťah pozornosti k uvedomovaniu a sebauvedomovaniu. Pozornosť 

považuje La Berge za prejav simultánnej mozgovej aktivity v troch oblastiach, ktoré sú 

spojené do triangulárného obvodu (Kulišťák, 2003). Tieto tri aktivity korešpondujú s tromi 

aspektmi pozornosti: zachytenie alebo upútanie, vzostupné mechanizmy a kontrola. Oblasti 
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mozgu, ktoré súvisia s týmito tromi aspektmi sú: 1. zachytenie zoskupení neurónov v 

zadnej a predné kôre, ktorá slúži takým kognitívnym funkciám ako napr. vnímanie 

objektov a ich vlastnosti a organizáciu a spustenie plánovaných akcií. Po  2. pre vzostupné 

mechanizmy je to thalamické jadro, ktorého excitované neuróny aktivujú neuróny v 

korešpondujúcich kortikálnych oblastiach. A po 3. pre kontrolu sú to zoskupenie neurónov 

vo frontálnej mozgovej kôre (LaBerge, 1998). Triáda týchto oblastí mozgu prepojená 

triangulárným obvodom je aktivovaná vnútornými i vonkajšími podnetmi. Vnútorné 

podnety či zdroje bežne aktivujú triangulárný obvod v mieste frontálneho kontrolného uzla 

obvodu. Tieto vnútorné zdroje sú spojené s motivačnými oblasťami mozgu a môžu 

fungovať cez okamžité zaujatie pozornosti jedinca alebo môžu fungovať relatívne 

automaticky ako navyknuté zaujatie. Vonkajšie podnety sú senzorické stimuly, ktoré 

aktivujú kortikálnu oblasť pri upútaní či zachytení pozornosti (LaBerge, 1998). 

Triangulárný obvod predpokladá prepojenie jednej kortikálnej oblasti s inou kortikálnou 

oblasťou dvoma cestami: priame spojenie a nepriame spojenie cez talamus. Priame 

spojenie môže byť považované za informačné a nepriame za modulačné spojenia. Priame 

informačné spojenie umožňuje rýchle asociatívne myslenie, operuje na nízkom aktivačnom 

stupni a s krátkym trvaním, preto je tiež vhodné pre plnenie rutinných, automatických 

procesov. Nepriame modulačné spojenie operuje na úrovni strednej aktivity s krátkym až 

predĺženým trvaním. Toto spojenie je teda vyhovujúce pre pozornosť a  procesy vyvolané 

novými situáciami, ktoré vyžadujú ďalšiu aktivitu pre vyslanie signálov novými a menej 

využívanými cestami. Priame spojenie zhora - nadol sprostredkováva teda automatické 

spracovanie, zatiaľ čo nepriame spojenie tohto typu – zhora - nadol (zahŕňajúce rozšírenie 

o talamus) zabezpečuje spracovanie pozornosti (LaBerge, 2000). 

V Posnerovej teórií pozornostných sietí ide o funkčné zobrazenie mozgu ktoré  

umožňuje analyzovať mnohé kognitívne úlohy pomocou sledovania oblastí mozgu, ktoré 

sú aktivované. Informácie zo zobrazovacích metód ukázali existenciu troch sietí, ktoré 

majú vzťah k rôznym aspektom pozornosti. Jedná sa o siete, ktoré Posner a Reichl rozdelili 

podľa funkcie ktorú vykonávajú. Autori teda hovoria o sieti bdelosti, orientácie a 

exekutívnej kontroly. Bdelosť je definovaná ako dosiahnutie a udržanie stavu vysokej 

citlivosti k prichádzajúcim podnetom. Vhodný spôsob určenia bdelosti je použitie 

varovných signálov pred cieľovými. Vplyv varovných signálov na úroveň bdelosti je 

považovaný za dôsledok modulácie nervovej aktivity pomocou neuroprenášačov 

noradrenalínu. Orientácia - je selekciou informácií zo zmyslového zdroja. Predstavuje 
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zacielenie pozornosti na zdroj zmyslových signálov. To sa môže diať zjavne, ak pohyby 

očí sprevádzajú pohyb cieľa, alebo skryto bez pohybu očí. Orientácia môže byť tiež 

ovplyvnená nápoveďou, ktorá ukazuje, kde sa v priestore objaví daný cieľ. Exekutívna 

kontrola zahŕňa mechanizmy na monitorovanie a riešenie konfliktov medzi myšlienkami, 

pocitmi a reakciami. Posner sa domnieva, že sieť exekutívnej kontroly je súčasťou 

sebaregulácie v pozitívnom i negatívnom zmysle a tiež súčasťou celého spektra 

kognitívnych úloh, ktoré sú základom inteligencie. Táto myšlienka teda ukazuje na 

významnú úlohu pozornosti na reguláciu zmyslovej aktivity, kognitívnych a emočných 

systémov (Posner - Rothbart, 2007).  

Posner taktiež vysvetľuje integratívne poňatie pozornosti. S ohľadom na pozornosť 

Posner prepája štúdie neuronálnych sietí, génov a socializácie. Vo svojej práci Posner 

prezentoval základy pre integráciu rôznych úrovní analýzy v psychológii. Táto integrácia 

spočíva v porozumení tomu, ako gény a skúsenosť utvárajú neuronálne siete, ktoré sú 

základom ľudských myšlienok, pocitov a činov (Posner - Rothbart, 2007). Najdôležitejšou 

myšlienkou, ktorú Hebb prezentoval, bola teória usporiadanie buniek. Hebb vyhlasoval, že 

každá psychologická udalosť, pocit, očakávania, emócie či myšlienka je reprezentovaná 

sledom aktivít v systéme vzájomne spojených neurónov. Učenie sa deje zmenou 

synaptických spojov, a to vtedy ak synapsie prevádzajú vzruch v čase, keď sa 

postsynaptický neurón vybíja (Hebb, 1949). Táto myšlienka poskytla základ pre 

modifikáciu synapsií a ukázala, ako by mohli byť organizované neurálne siete pod 

vplyvom špecifických skúseností. V súčasnej dobe už existujú nové dôležité pokroky 

v štúdiu synapsií ako aj  v objavoch ich ovplyvňovaním medzi neurónmi samotnými a tiež 

medzi neurónmi a ďalšími bunkami mozgu. Napriek tomu hrá Hebbova synapsia kľúčovú 

úlohu v moderných neurovedách. Hebb tiež prišiel s konceptom fázovej sekvencie, ktorá sa 

nachádza v koordinácii viacpočetných bunkových zoskupení. Uvedomoval si dôležitosť 

časového vzťahu medzi zoskupeniami. V posledných rokoch boli tieto myšlienky 

podporené štúdiami, ktoré ukazujú, že synchronizácia mozgových oblastí môže byť 

zásadná pre detekciu podnetov a pre prenos informácie medzi vzdialenými oblasťami. 

Hebb uviedol psychologickú učebnicu, ktorá integrovala veľkú časť psychológie. Svoju 

teóriu sietí aplikoval na dedičnosť, učenie a pamäť, motiváciu, vnímanie, myšlienky a 

vývoj. Neskôr svoj prístup rozšíril aj na emócie v sociálnych kontextoch, individuálne 

rozdiely v inteligencii a abnormálnu psychológiu. Hebbova práca bola vo vývoji plne 

integrovanej psychológie neúspešná. Kľúčový význam má však jeho konceptuálny 
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nervový systém, ktorý vyvodil na základe psychologických štúdií motivácie (Posner - 

Rothbart, 2007). 

 

2.3.2 Skúmanie pozornosti 

 

Posuny vo výskume pozornosti umožnili predovšetkým nové metódy výskumu. 

Počítačové modely neuronálnych sietí poskytujú lepšie možnosti pre vývoj detailnejšej 

teórie integrujúce informácie zo psychológie, kognitívnych a behaviorálnych štúdií. Nové 

zobrazovacie metódy poskytujú relatívne priame informácie o funkciách mozgových 

štruktúr a umožňujú skúmať nervovú aktivitu pomocou lokalizovaných zmien v krvnom 

prietoku či metabolizmu pomocou pozitrónovej emisnej tomografie (PET) alebo zmenu v 

okysličení krvi pomocou funkčnej magnetickej rezonancie (FMRI). Pomocou látok, ktoré 

sa viažu na určité prenášače môžeme použiť PET pre meranie hustoty týchto prenášačov. 

Pomocou merania elektrických (elektroencefalografia - EEG) alebo magnetických signálov 

mimo lebky, je možné merať časový priebeh aktivácie rôznych mozgových oblastí 

zobrazených pomocou FMRI. Ďalším pokrokom je mapovanie ľudského genómu, ktorý 

ponúka potenciál pre porozumenie fyziologickému základu individuálnych rozdielov v 

temperamente a osobnosti. Množstvo génov vykazuje mnoho relatívne častých variantov, 

ktoré môžu kódovať rôzne fyzickú konfiguráciu. Tieto potom môžu ovplyvniť výkonnosť 

siete. Napríklad rôzne typy génov (Alel) kódujúce dopamínové receptory môžu viesť k 

rôznej efektivite pri viazaní dopamínu, a teda k rozdielom v neuronálnych sieťach. V 

mnohých prípadoch je tak možné zistiť vzťah genetickej odlišnosti a individuálneho 

výkonu v úlohách, ktoré sú zamerané na aktiváciu určitej siete. Výskum založený na 

genetike tiež poskytuje dôležitý prístup k vývoju charakteristík neurálnych sietí spoločných 

pre všetky prislúchajúce druhu. V dnešnej dobe je teda možné psychologické otázky 

zodpovedať pomocou skúmania neuronálnych sietí. Do akej miery je toto možné, môže 

pomôcť posúdiť výskum pozornosti a temperamentu práve z hľadiska neuronálnych sietí 

(Posner - Rothbart, 2007). Pozornosť slúži ako bazálna sada mechanizmov, ktoré sú 

základom nášho uvedomovania si sveta a voľná regulácia našich myšlienok a pocitov a je 

teda spoločne s pamäťou základným predpokladom ku všetkým kognitívnym funkciám a 

operáciám (Preiss - Kučerová a kol., 2006). Metódy používané pre výskum na pozornosť 

sietí z hľadiska anatómie, individuálnych rozdielov, vývoja a plasticity, môžu byť 
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aplikované tiež na skúmanie sietí, ktoré majú vzťah k ďalším aspektom ľudského správania 

(Posner - Rothbart, 2007). 

Vo vyššie uvedenom sme sa zamerali na všeobecné rysy pozornosti, ktoré sú viac či 

menej spoločné všetkým jedincom. Aj napriek ich existencii má ale pozornosť  aspekty 

ktoré sú veľmi individuálne. Je ovplyvnená nielen vonkajšími, ale i vnútornými faktormi, 

ktoré na ňu pozitívne či negatívne pôsobí. Ak je vynechaná patológia či vplyv mozgového 

poranenia, líšia sa normálny jedinci v schopnosti vnímať zmyslové podnety a líšia sa tiež 

v schopnosti koncentrácie pozornosti pri dlhom trvaní myšlienkových pochodov. Rozdiely 

medzi jedincami zahŕňajú kognitívne funkcie ako mieru inteligencie alebo rozdiely v 

temperamente (Posner - Rothbart, 2007). Na základe dostupných výskumov usudzuje 

Posner že gény, ktoré majú vzťah k individuálnym rozdielom, sú tiež dôležité pre rozvoj 

pozornosti sietí, ktoré sú spoločné všetkým jedincom. V dnešnej dobe existuje už veľa 

testov pozornosti, ktoré vznikali za najrôznejších podmienok a vychádzali z rôznych 

teoretických základov. Prehľad takých testov opisuje napríklad nielen Sternberg (2002) ale 

aj mnoho ďalších autorov. 

 

2.4 PORUCHY POZORNOSTI  

 

 Poruchy pozornosti rozlišujeme do dvoch skupín, a to globálne poruchy pozornosti 

a parciálne poruchy pozornosti. Medzi globálne poruchy zaraďujeme hyperprosexiu, 

hypoprosexiu a aprosexiu. Hyperprosexia je zvýšenie pozornosti, a to hlavne 

v koncentrácií na úkor ďalších zložiek akú sú distribúcia pozornosti, selektivita a vigilita. 

Táto nadmerná koncentrácia pozornosti je zameraná zväčša na jeden druh obsahov pri 

ovládanom myslení či bludoch. Vyskytuje sa pri neurózach, mánií a intoxikácií 

psychostimulanciami. Hypoprosexia je zase zníženie pozornosti vo všetkých zložkách. 

Vyskytuje sa pri vyčerpanosti, depresii a organickýc psychických poruchách. Potom 

poznáme ešte aprosexiu čo je veľmi ťažká porucha všetkých zložiek pozornosti. Prítomná 

je pri poruchách vedomia a ťažkých psychických poruchách (Heretik, 2004). 

 Druhou skupinou sú parciálne poruchy. Sem patrí inertnosť pozornosti. Je to 

vlastne dôsledkom poruchy distribúcie a vigility pozornosti. Druhou poruchou v tejto 

skupine je zúženie pozornosti. Táto porucha nastáva pri extrémnom zameraní pozornosti 
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na určitý typ zážitkov. Vyskytuje sa pri psychózach. Na vyšetrenie trvalých vlastností 

a porúch pozornosti sa používa rad psychometrických metód ktoré môžeme nazvať aj 

vyškrtávacie metódy ako napríklad Bourdonov test. Ďalej vyhľadávacie pozornostné testy 

ako napríklad číselný štvorec a číselný obdĺžnik. Poznáme aj sčítavacie testy, ako 

napríklad Rempleinova skúška. Vyšetrenie pozornosti sa tiež môže realizovať aj 

prístrojovými metodikami. Medzi takéto metódy patrí dispozitív, či tachoskop. 

V kombinácií s inými psychickými premennými, ako je disjunkčný reakčný čas na rôzne 

druhy stimulov ako napr. auditívne, vizuálne, taktilné a iné (Heretik, 2004). 
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3 PSYCHOAKTÍVNA LÁTKA - KONOPNÉ DROGY 

 

V úvode tejto kapitoly si zadefinujeme čo je psychoaktívna látka, resp. droga, 

stručné rozdelenie drog a ich účinky na organizmus. Predovšetkým tu budeme pojednávať 

o kanabise, jeho zloženiu a pôsobení na organizmus pretože je to súčasť nášho výskum.  

 

3.1 DEFINÍCIA DROG A ICH ROZDELENIE 

 

 Ovplyvňovanie prirodzených spôsobov psychiky pomocou drog a alkoholu 

zaznamenávame odnepamäti. Jestvuje mnoho dokladov o tom že ľudia skoro v každej dobe 

kvasili, miešali, varili a konzumovali rozmanité psychoaktívne látky. Zmierňovali si nimi 

telesné a duševné nepríjemnosti a bolesť, alebo ich používali na ochranu pred skutočnými 

alebo fiktívnymi hrozbami. Odhaduje sa, že psychoaktívne látky obsahuje okolo 4000 

druhov rastlín. Sú to hlavne kanabis, ópium, koka, ale aj tabak, káva, čaj a najčastejšie 

alkohol (Nociar, 2001). 

 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) definuje drogu ako ktorúkoľvek látku, 

ktorá po vstupe do organizmu dokáže pozmeniť jednu alebo viac jeho funkcií, priamo 

alebo nepriamo pôsobiť na centrálny nervový systém a môže mať aj status lieku (Nociar, 

2009). Psychoaktívne látky spôsobujú prechodné, subjektívne príjemné zmeny v prežívaní 

života a ktoré sú schopné vyvolať závislosť a ďalšie psychické poruchy (Kolibáš, 2010). 

Psychoaktívne látky, bežnejšie známe ako psychoaktívne drogy, sú látky, ktoré, keď sa 

užijú, majú schopnosť zmeniť vedomie, náladu alebo procesy myslenia jedinca. Pokroky v 

neurovede nám poskytli oveľa lepšie pochopenie mechanizmov, ako tieto látky pôsobia. 

Psychoaktívne látky účinkujú v mozgu na mechanizmy, ktoré existujú normálne na 

regulovanie nálady, myšlienok a motivácie (SZO, 2004). 

Samotné drogy možno definovať z viacerých hľadísk, najdôležitejšie sú 1. pôvod 

drogy (prírodné, polosyntetické a syntetické), 2. celkové, špeciálne účinky (tlmivé 

a stimulačné) a 3. čiastkové, špeciálne účinky ( vigilita, afektivita a integrita). Skupiny 

drog definuje Jednotný dohovor OSN o omamných látkach (1961) a Konvencia OSN 
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o psychotropných látkach (1971). Omamné látky sa delia na tri skupiny a psychotropné 

látky na štyri skupiny podľa miery ich nebezpečnosti a úrovne medzinárodnej kontroly. 

Omamné látky prvej skupiny sa pri opakovanom užívaní bez lekárskeho dohľadu považujú 

za veľmi nebezpečné pre vznik závislosti či narušenia psychiky. Sú to morfin, kokaín, 

petidín a tilidín. O trochu menej to platí o druhej skupine. Sem patria látky ako kodeín, 

norkodeín a dihydrokodeín. Omamné látky tretej  skupiny sa považujú za veľmi 

nebezpečné a nesmú sa používať, dovážať, vyvážať, ani predpisovať na liečbu. Sú to látky 

heroín, ketobemidóm, dezomorfin a konope. Psychotropné látky v skupine I až IV sú tým 

nebezpečnejšie, čím nižšie je číslo zoznamu. Do prvej skupiny patrí LSD, meskalín, 

psilocybín a tetrahydrokanabinoly. V druhej skupine sa nachádza amfetamín, fenmtrazín, 

metachalón a fencyklin. Tretiu skupinu zastávajú pentazocín, glutetimid, amobarbital 

a cyklobarbital. A napokon štvrtú skupinu tvoria diazepam, efedrín, fenobarbital 

a meprobamat (Nociar, 2009).  

 Podľa ich sociálnoprávneho postavenia je užívanie týchto látok rozdelené do troch 

kategórií. Po prvé, mnohé z látok sú užívané ako lieky. Západné a ďalšie systémy medicíny 

dlho uznávali užitočnosť týchto látok ako liekov na úľavu bolesti, podporu buď spánku 

alebo bdenia a na úľavu pri poruchách nálad. V súčasnosti je užívanie väčšiny 

psychoaktívnych liekov obmedzené na lekárske predpisy prostredníctvom proskripčného 

systému. V mnohých krajinách sa až tretina všetkých predpisov píše na takéto lieky. 

Niektoré z látok sa často užívajú ako „samoliečba“ na úľavu od stresu pri duševných alebo 

telesných poruchách, alebo na zmiernenie vedľajších účinkov iných liekov. Druhou 

kategóriou užívania je ilegálne, alebo nedovolené užívanie. Väčšina národov sa zaviazala 

troma medzinárodnými konvenciami postaviť mimo zákon obchodovanie a nemedicínske 

užívanie opiátov, kanabinoidov, halucinogénov, kokaínu a mnohých iných stimulancií a 

mnohých hypnotík a sedatív. Ako dodatok k tomuto zoznamu krajiny alebo lokálne 

súdnictvo často pridávajú ich vlastné zakázané latky, napr. alkoholické nápoje a rôzne 

prchavé látky. Napriek týmto zákazom je nedovolene užívanie psychoaktívnych látok 

v mnohých spoločnostiach pomerne rozšírené, obzvlášť medzi mladými dospelými, so 

zvyčajným zámerom zabaviť sa alebo vychutnať psychoaktívne vlastnosti látky. 

Skutočnosť, že je to ilegálne, môže tiež pridať atraktívne vzrušenie, a tým posilniť 

identifikáciu užívateľov s inou subkultúrou. Treťou kategóriou je legálne, alebo dovolene 

užívanie, konzumovanie z akéhokoľvek dôvodu, ktorý si konzument vyberie. Tieto účely 

môžu byť celkom rôznorodé a nie nevyhnutne spojene s psychoaktívnymi vlastnosťami 
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látky. Napríklad alkoholicky nápoj môže byť zdrojom výživy, zahrievania alebo 

ochladzovania tela, alebo hasenia smädu; alebo tiež môže slúžiť na symbolicky účel 

prípitku alebo ako sviatosť. Avšak bez ohľadu na účel užívania, psychoaktívne vlastnosti 

latky nevyhnutne sprevádzajú jej užívanie. (SZO, 2004)  

Jedno zo základných a tradičných delení skupín drog, ktoré najčastejšie vedú k 

vzniku závislosti, vypracovali odborníci pre WHO (1974). 

1. Alkoholo - barbiturátový typ do ktorého patrí alkohol, barbituráty, lieky ako Noxyron, 

Radepur, Diazepam, Meprobamat, Seduxen atď.  

2. Amfetamínový typ, do ktorého zaraďujeme amfetamín – Psychoton, metylfenidát – 

Centedrin, Fenmetrazin, dexfenmetrazin a efedrín.  

3. Kanabisový typ – kde radíme Cannabis sativa – konopa siata a z nej získané drogy ako 

marihuana a hašiš.  

4. Kokaínový typ – patrí sem kokaín a odvodené drogy ako Crack. 

5. Halucinogénový typ – do ktorého patrí lysergamid – LSD, meskalín, psilocybín, 

a alkaloidy ľuľkovitých rastlín.  

6. Kathový typ – sem patria listy a súčasti catha edulis, katha jedlá s účinkami na CNS 

podobnými ako pri užití kofeínu alebo anfetamínu.  

7. Opiátovo – morfínový typ – tu nachádzame ópium a jeho alkaloidy, ďalšie syntetické 

a polosyntetické opioidy ako morfín, kodeín, heroín, dolsin, demerol a metadon.  

8. Solvenciový typ – patria sem organické rozpúšťadlá, prchavé látky, inhalačné anestetiká 

alebo omamné prostriedky, toluén, acetón a éter.  

9. Tabakový typ – jedná sa o tabak a výrobky z neho. 

10. Kofeínový typ – sem patrí káva z kávovníka arabského, čaj z čajovníka čínskeho, čaj 

maté a kakao (Nociar, 2001).  

V klinickej praxi sa používa triedenie psychoaktívnych látok podľa najvýraznejších 

účinkov na tlmivé, halucinogénne alebo stimulačné. Podľa frekvencie a motívov užívania 

psychoaktívnych látok rozlišujeme experimentálne užívanie, ktoré je vedené snahou získať 

nové zážitky. Ďalej rekreačné užívanie, ktoré má zlepšiť prežívanie spoločenskej udalosti, 
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vzájomnú komunikáciu a vzťahy medzi účastníkmi. Taktiež môžeme hovoriť 

o pravidelnom užívaní, kde frekvencia užívania závisí od typu drogy a častým používaným 

kritériom je konzum aspoň jeden krát za týždeň. Motívom symptomatického užívania je 

zmiernenie telesných alebo psychických ťažkostí alebo príznakov. Ďalší motív užívania 

nazývame kompulzívne užívanie. Ide o konzum, ktorý je dôsledkom chorobnej túžby po 

psyhoaktívnej látke – „baženia“, čo je jeden zo znakov závislosti (Kolibáš, 2010). 

 

3.1.1 Baženie 

 

Na chvíľu by sme sa zastavili pri pojme baženie (cravimg). V roku 1955 definovala 

komisia odborníkov SZO baženie ako túžbu pociťovať účinky psychoaktívnej látky, 

s ktorou mal už jedinec skúsenosť. Rozlišujeme telesné baženie, ktoré vzniká pri odznení 

účinku návykovej látky alebo bezprostredne po ňom. Potom poznáme psychické baženie, 

ktoré sa objavuje aj po dlhšej abstinencii. V medzinárodnej klasifikácií chorôb (MKCH – 

10) je baženie popísané ako silná túžba alebo pocit chcieť užívať látku alebo látky. Baženie 

sa do značnej miery podobá emóciám pretože podobne ako emócie je baženie sprevádzané 

telesnými zmenami a má silný motivačný náboj. Baženie zhoršuje sebaovládanie, oslabuje 

pamäť, pozornosť a schopnosť správne sa rozhodnúť. Tieto faktory zvyšujú riziko 

recidívy. To že napr. pacient baženie cíti, môže za určitých podmienok signalizovať 

pokrok v liečbe. Závislý pacient môže tiež pociťovať baženie, pretože si lepšie uvedomuje 

svoje pocity, nejedná automaticky a priznal si závislosť. Spôsoby ako zlepšiť 

sebaovládanie u závislých by mali byť jednoduché, aby si ich závislý vybavil i v situáciách 

silného baženia. Tieto postupy by sa mali často a sústavne opakovať, aby si ich pacient 

hlboko vštiepil do pamäti. Nadbytočné učenie je voči baženiu odolnejšie. Je dobré vedieť 

viac spôsobov, pretože nie v každej situácií sa dá každý spôsob použiť. Kombinovaním 

týchto spôsobov sa zvyšuje ich účinnosť (Nešpor, 2007).  Nešpor uvádza prehľad 

niektorých týchto nefarmakologických postupov ako mierniť baženie a sú to:  

1. Využívanie pomoci druhých. 

2. Odvedenie pozornosti priateľmi 

3. Využívanie motivácie 
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4. Úprava životného štýlu a primeraný odpočinok 

5. Cvičenie, šport alebo fyzická práca 

6. Využívanie prostredia a vyhýbanie sa spúšťačom 

7. Osvojenie relevantných, sociálnych a iných zručností 

8. Relaxačné postupy a techniky 

9. Postupy ktoré pracujú so zlepšením sebauvedomenia sa  

10. Napiť sa nealkoholického nápoja 

11. Priznať si závislosť (Nešpor, 2007). 

 

3.2 KONOPNÉ DROGY  

 

Konopné drogy ako marihuana a hašiš sú čím ďalej rozšírenejšie nielen na 

Slovensku ale aj v celosvetovom meradle. Užívanie týchto drog sa stáva stále viac 

populárnejšie. Konzumenti si často krát ani neuvedomujú riziká a problémy aké tieto drogy 

môžu spôsobiť, či už v rámci psychických, fyziologických alebo sociálno-spoločenských 

úrovniach.  

 

3.2.1   Charakteristika konope siatej ( cannabis sativa) 

 

Je známe, že konopné drogy slúžili už od pradávna na liečebné účely či na 

vyvolávanie zmenených stavov vedomia. Medzi najstaršie archeologické nálezy 

dokladajúce kultúrne využívanie konopy patria nálezy keramiky spolu so semenami 

konopy z neolitického náleziska Eisenberg v Turýnsku (Nemecko). Semená určené ako 

Cannabis Sativa boli datované do obdobia okolo 5 500 rokov p. n. l.  Najstarší známy 

dôkaz použitia konopy človekom pochádza z ostrova Taiwan. Archeológovia tu odkryli 

starovekú dedinu z doby kamennej (starú asi 10 000 rokov). Prvou oblasťou širokého 
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poľnohospodárskeho i lekárskeho využitia konopy bola Čína, prvú skutočne „konopnú 

kultúru” však predstavuje India. Tu má užívanie konopných drog dlhú tradíciu, ktorá 

pretrváva i v súčasnosti (Kalina, a kol., 2008). 

Cannabis sativa, konopa siata, je jednoročná bylina. Patrí do čeľade konopovitých 

(cannabaceae). Dosahuje rôzne výšky podľa odrody a rastových podmienok, bežne okolo 

troch metrov. Existujú rôzne formy líšiace sa obsahom živice a množstvom účinnej látky, 

THC -  delta 9-tetrahydrocannabinolu a delta 8-tetrahydrocannabinolu, obsah sa pohybuje 

väčšinou od 0,5 do 10 %. Vysoká rozpustnosť THC v tukoch spôsobuje hromadenie v 

lipidových kompartmentoch tela (vytvára sa tzv. depo), takže sa môže vylučovať ešte i 

týždeň po užití jednej dávky (cigarety). Metabolity THC sú vylučované močom a stolicou. 

Stolica je u ľudí najdôležitejšia exkrečná cesta, ktorou sa vylúči okolo 80 % dávky. Obsah 

THC je najvyšší v okvetných lístkoch vrcholkov (samičích) rastlín a potom postupne klesá 

v poradí horné listy, dolné listy, stonka, koreň, semená. Celkovo bolo v konope siatej 

(Cannabis Sativa L.) identifikovaných 533 látok, z ktorých 103 sú tzv. látky kanabinoidné, 

ktoré sú prítomné len v tejto rastline (Kalina - Radimecký, a kol. 2003). 

Z rastliny konopy možno postupnou úpravou získať tri najznámejšie typy 

konopných drog: marihuanu, hašiš a hašišový olej. Marihuana i hašiš obsahujú rovnakú 

účinnú látku, ide v zásade len o rozdielnu formu úpravy výsledného produktu. Marihuanou 

rozumieme kvety s okvetnými lístkami usušenej samičej rastliny konopy, ktoré sú prípadne 

zmiešané s väčšími listami. Marihuana v európskych krajinách obsahuje priemerne 2 -10% 

THC (Kolibáš, 2010). Hašiš sa získava spracovaním samičích rastlín konopy, z ich zrelých 

kvetov. Najvhodnejšie na spracovanie sú teda kvety rastlín, ktoré majú veľké množstvo 

chlpov, na ktorých je živica bohatá na THC. Hašiš má rôznu kvalitu, farbu a konzistenciu. 

Koncentrácia THC býva obvykle asi päťkrát vyššia ako u marihuany, v priemere približne 

20%.  Konopný (hašišový) olej, niekedy tiež nazývaný medový olej, je vyrábaný 

extrakciou hašiša. Obsahuje približne 15 – 50 % THC. Za izbovej teploty je to lepkavá 

tuhšia hmota, ktorá po zahriatí skvapalnie. Konopné mlieko je extraktom psychoaktívnych 

látok z konopy v smotane alebo mlieku. Vyrába sa varom týchto tekutín s konopou. 

(Kalina, a kol., 2008) 
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3.2.2 Formy užívania 

 

Kanabinoidy sa vo všeobecnosti inhalujú fajčením, ale možno ich aj konzumovať. 

Vrchol intoxikácie prostredníctvom fajčenia je dosiahnutý v priebehu 15-30 minút a 

účinky trvajú 2-6 hodín. Zhoršenie pamäte a pozornosti možno zistiť psychologickými 

testami do 4 až 6 hodín po fajčení a jeho metabolity (kyselina 11- nor- THC – 9 – 

karboxylová) sú v krvi možné zistiť v rozsahu niekoľkých hodín.  Kanabinoidy zostávajú v 

tele po dlhé obdobia a akumulujú sa po opakovanom užívaní. Kanabninoidy môžu byť 

zistene v moči počas 2-3 dni po vyfajčení jednej cigarety, a až do 6 týždňov po poslednom 

užití u ťažkých užívateľov. (SZO 2004) 

 

3.2.3  Účinky a mechanizmus pôsobenia 

 

Intenzita účinkov THC závisí na kvalite, množstve či forme drogy, spôsobe 

aplikácie a dosiahnutej koncentrácii v jednotlivých oblastiach organizmu. Trvanie 

psychotropného účinku závisí na plazmatickej hladine THC, na jeho prestupe 

hematoencefalickou bariérou a na väzbe na CB1 receptory  čo sú centrálne kanabinoidné 

receptory, nachádzajúce sa predovšetkým v centrálnom nervovom systéme . CB2  receptory 

sú umiestnené v periférnych tkanivách hlavne na úrovni imunitného systému. Kanabisove 

receptory a ich endogénne ligandy spolu tvoria to, čo sa dnes nazýva endokanabinoidový 

systém.  Kanabinoidové zložky indukujú ich farmakologické účinky aktiváciou týchto 

dvoch receptorov.   Kanabinoidy teda pôsobia prostredníctvom väzby na špecifické 

štruktúry bunkových membrán – kanabinoidné receptory. THC prejavuje svoje účinky 

väzbou na CB1 receptory na presynaptických nervových zakončeniach v mozgu. Takže pri 

fajčení sa THC počas niekoľkých sekúnd dostáva k neurónom v oblastiach ktoré patria 

k dráhe odmeny a súvisia aj s pamäťou, percepciou bolesti a motorickou koordináciou 

a zvyšuje uvoľňovanie dopamínu do synaptických štrbín. THC a jeho spojitosti  vykazujú 

dobrú koreláciu medzi ich afinitou k týmto receptorom a ich účinkami, ukazujúc, že tieto 

receptory sú cieľmi pre tieto latky (SZO,2004).  
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3.3 AKÚTNA INTOXIKÁCIA KONOPNÝMI DROGAMI  

 

Podľa najnovšej, 10. revízie Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH-10), je 

stav akútnej intoxikácie zaraďovaný medzi duševné poruchy. Podľa definície je to stav, 

ktorý vzniká po podaní psychoaktívnej látky s následnou poruchou úrovne vedomia, 

poznávania, vnímania, afektov a správania, alebo iných psychofyziologických funkcií a 

odpovedí. Poruchy priamo súvisia s akútnymi farmakologickými účinkami látky a 

odznievajú po určitom čase s úplným zotavením okrem prípadov, v ktorých nastalo 

poškodenie tkaniva alebo iné komplikácie. 

Malé a stredné dávky THC vyvolávajú eufóriu, pocit uvoľnenia, mierne zvyšujú 

aktivitu. Účinky závisia vo veľkej miere od očakávania, situácie v ktorej sa užíva 

a bazálnej nálady. Môžu zvýrazniť príjemnú, veselú, smutnú, dysforickú náladu. Vyššie 

dávky vyvolávajú psychozenzorické poruchy ako sú poruchy vnímania priestoru a plynutia 

času. Ďalej môžu spôsobiť derealizáciu, depersonalizáciu, hypoprosexiu a hypomnéziu. 

Môžu tiež vystupňovať vzťahovačnosť. Ťažká intoxikácia môže mať obraz amentného 

resp. amentne – delirantného syndrómu. Abnormálna intoxikácia má obraz panického 

ataku , paranoidného syndrómu s perzekučnými ovládanými myšlienkami a bludmi 

(Kolibáš, 2010). 

 

3.3.1 Riziká a následky užívania kanabisu spojené s akútnou intoxikáciou 

 

Najčastejšou z nepriaznivých reakcií po užití marihuany je, ako uvádza Vaček (in 

Kalina, a kol., 2008), pravdepodobne dysfória, čo je zážitok ktorý je celkovo podfarbený 

nepríjemnými emóciami, letargia sa môže striedať z úzkosťou, v centre pozornosti sú 

nepríjemné telesné pocity (strnulosť, napätie, bezvládnosť, únava, brnenie, mrazenie...). 

Ďalej sa vyskytuje otupenosť a apatia, paranoidné myšlienky, telesná bezvládnosť so 

zachovanou orientáciou a zmäteným myslením, bezmocnosť. Časté sú halucinácie a ilúzie, 

depersonalizácia, derealizácia, agresivita, poruchy pozornosti a pamäti (SZO, 2004). 

Tzv. bad trip je akútnou intoxikáciou s krátkodobým úzkostným stavom rôzneho 

stupňa, ktorý sa pohybuje od miernych úzkostných príznakov v podobe nepohody až po 
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rozvoj panického ataku a ktorý je v priamej časovej súvislosti s užitím kanabinoidov. Môže 

sa vyskytovať v podobe úzkostnej poruchy a panickej epizódy, či dokonca v podobe 

akútnej intoxikácie s delíriom. Komplikáciou môžu byť i psychotické a depresívne reakcie 

(SZO, 2004). 

Deriváty kanabisu vyvolávajú u ľudí jasne subjektívne motivačne odpovede vedúce 

k správaniu vyhľadávajúcemu drogu a k opakovanému užívaniu drogy. Deriváty kanabisu 

sú napokon najrozšírenejšie užívané ilegálne drogy na svete (SZO, 2004). 

Kanabinoidy negatívne ovplyvňujú zručnosť i štýl riadenia motorového vozidla. 

Podiel nehôd, v ktorých boli účastníci pod vplyvom konopných drog, je pomerne vysoký 

(Kalina, a kol., 2008). 

 

3.3.2  Tolerancia a abstinenčný stav 

 

Tolerancia sa prudko rozvíja na väčšinu účinkov kanabisu, kanabinoidov a 

príbuzných drog účinkujúcich na CB1 kanabisovy receptor. Vývoj tolerancie na 

antinocicepciu a na antikonvulzívne a lokomotorické účinky sleduje rôzne časové rozpätia 

a objavuje sa v rôznych rozsahoch. Existuje malo dôkazov o abstinenčnom stave spojenom 

s užívaním kanabinoidov. V skutočnosti sa abstinenčné reakcie po prolongovanom užívaní 

kanabinoidov objavujú zriedka, pravdepodobne v dôsledku dlhého polčasu vylučovania 

kanabinoidov, čo zabraňuje prejaveniu sa abstinenčných symptómov. Zvýšene 

uvoľňovanie činiteľa uvoľňujúceho kortikotropin je biochemickým znakom stresu, ktorý je 

zvýšený počas abstinenčného stavu u kanabinoidov (SZO, 2004). 

 

3.3.3 Závislosť 

Pri pravidelnom užívaní vyšších dávok sa zvyšuje tolerancia THC a vyvíja sa 

baženie. Závislosť s miernymi abstinenčnými symptómami a pokračovaním v užívaní THC 

napriek zjavným nepriaznivým účinkom vznikne až u 15% dlhodobých konzumentov. 

Abstinenčný syndróm trvá niekoľko hodín až dní, prejavuje sa afektívnou labilitou, 
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anxietov, vystupňovaným bažením, insomniou, anorexiou a hyperidrózou. Výrazne sa dá 

zmierniť anxiolytikami (Kolibáš, 2010). 

Akútne užitie konopných drog vedie ku zmenám nálady od pocitu spokojnosti a 

eufórie až po pocity negatívne, spojené najčastejšie s dysfóriou a anxietou. U častých 

užívateľov marihuany je vplyv na náladu menší a skôr anxiolytický, u neskúsených 

užívateľov sú potom častejšie nepríjemné dysforické negatívne reakcie. 

Pri marihuane sa môže spolu so závislosťou vyvíjať tolerancia aspoň k niektorým 

účinkom kanabinoidov. Na dosiahnutie rovnakého efektu je potom potreba zvyšovať dávku 

(Pertwee, 2005). 

 Pri užívaní THC a to pravidelnom sa zvyšuje riziko výskytu reminiscencií 

(flash back). Môžu byť vyvolané pohybom napr. jazda autom, vlakom, autobusom. Tieto 

príznaky môžu byť v niektorých situáciách nebezpečné. Pomerne vážnou komplikáciou sú 

toxické psychózy s paranoidným a paranoidne – halucinačným syndrómom. V 90% ide 

skôr o denných konzumentov kde riziko toxických psychóz a intenzita psychotických 

symptómov rastú priamoúmerne s dĺžkou užívania THC (Kolibáš, 2010). 

Ďalšími prechodnými psychiatrickými komplikáciami sú úzkostné a depresívne 

poruchy. Pri ťažkých a pomerne dlhotrvajúcich poruchách je potrebná liečba 

antidepresívami (Kolibáš, 2010). 

Dlhodobou organickou psychickou poruchou je amotivačný syndróm (strata 

ambícií, hypobúlia, hypoaktivita, apatická nálada) Amotivačný, syndróm je 

charakterizovaný ako narastajúce sociálne zlyhávanie až sociálna exklúzia, pokles 

sociálnej či pracovnej výkonnosti so stratou motivácie ku zmene, malým a 

neproduktívnym záujmom o vzťahy  (Kalina, a kol., 2008). 

Ďalšou dlhodobou organickou psychickou poruchou je ľahká kognitívna porucha 

(porucha pozornosti, vizuálnej, verbálnej pamäti a vizuálne – motorických funkcií). Sú 

spôsobené poruchami frontálnych, paralimbických oblastí a cerebela (Kolibáš, 2010). 

Konzum THC dvojnásobne zvyšuje u ľudí s rizikovými faktormi pre schizofréniu 

riziko vzniku tejto psychózy. Až u 18,5% schizofrenikov sa zistil konzum THC pred 

vznikom psychózy (Kolibáš,2010). Ľudia so schizofréniou, ktorí užívajú kanabis, sú 

náchylnejší na relaps a exacerbáciu existujúcich symptómov, kým užívatelia hovoria o 
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krátkodobých vedľajších účinkoch. Pravidelne užívanie kanabisu môže vyvolať závislosť 

(Johns, 2001). 

 

3.3.4 Stručná epidemiológia užívania kanabisu v  Slovenskej republike 

 

Problémy s nelegálnymi drogami pred rokom 1990 v Slovenskej republike prakticky 

nejestvoval. Dnes už bežné nelegálne drogy boli v klinickej praxi v podstate neznáme. Ku 

konzumácií a k abúzu legálnych drog, alkoholu a tabaku sa po roku 1989 sa  najskôr 

v Bratislave pridala celá škála nelegálnych drog, a to hlavne heroín a marihuana. Neskôr sa 

pridala aj na celom Slovensku a to po roku 1996. To si vyžiadalo zmeny v epidemiológií, 

ktorá sa predtým zameriavala skoro výlučne na alkohol (Nociar, 2007). 

Ďalej sa budeme stručne venovať iba konopným drogám. Na grafe č.1 môžeme 

vidieť počty liečených závislých od marihuany a hašiša v rokoch 1996 – 2009. Údaje som 

prevzal od Nociara (in Heretik, 2007), a vybral som iba údaje zobrazujúce konopné drogy. 

Treba podotknúť že údaje týkajúce sa liečených drogovo závislých sú iba zo zdravotníctva 

a nezobrazujú údaje o závislostiach v rámci väzenských zariadeniach, dostupných až po 

roku 2000.  

 

Graf. č 1. Počty liečených  závislých od marihuany a hašiša v rokoch 1996 – 2009.  

Zdroj údajov (Nociar, 2007) a ÚZIŠ. 
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Graf. č. 2 Trend užívania marihuany ako primárnej drogy u liečených drogovo závislých 

(Slovensko 1994 – 2007. Zdroj údajov (Nociar, 2007) 

 

 

Graf č.3 Počty záchytov a množstvá zachytenej marihuany na Slovensku 1992 - 2008.  

Zdroj údajov (Nociar, 2007) a KEÚ PZ. 
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Graf č. 4 Koncentrácia THC vo vzorkách marihuany analyzovaných po roku 2000 v SR. 

(Nociar, 2007) a KEÚ PZ. 

  

Graf č. 5 Výsledky TAD1 a TAD 2 v roku 2006: Celoživotná prevalencia marihuany podľa 

veku. Zdroj (Nociar, 2007) 
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Taktiež aj množstvo záchytov marihuany a koncentrácia prudko narastá. Taktiež 

celoživatná prevalencia narastá obrovskou rýchlosťou, a rok čo rok je vyššia a vyššia. 

Z marihauany sa stáva trend, životný štýl, čo je podmienené okrem iného ľahkou 

dostupnosťou. Je potrebné naďalej monitorovať situáciu na Slovensku ale aj v iných 

krajinách a rozvýjať preventívne programy a  informovanosť populácie o účínkach 

a zdravotných kompikáciách. Samozrajme sa to týka nielen konopných drog ale aj 

ostaných drog, alkoholu a tabaku.  
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4  VÝSKUMNÁ ČASŤ 

 

4.1 ÚVOD 

 

Za posledné roky sa zvýšila konzumácia marihuany nielen na Slovensku ale aj vo 

svete. Stále viac mladých ľudí ba dokonca aj detí sa dostáva do kontaktu s touto pomerne 

ľahko dostupnou drogou. Preto je potrebné stále viac skúmať túto problematiku z rôznych 

hľadísk, či už z kultúrnych, sociálnych alebo psychologických. Účinky marihuany resp. 

psychoaktívnej látky THC, ktorú obsahuje, na ľudský organizmus sú zjavné. Preto sme sa 

rozhodli skúmať túto problematiku, a to hlavne ako pôsobí na pozornosť a pamäť.  

 

4.2  CIEĽ VÝSKUMU 

 

Cieľom nášho výskumu je zistiť zmeny pamäti a pozornosti pri dlhodobom užívaní 

kanabisu u mladých ľudí do 30 rokov pomocou testu číselný štvorec (pozornosť) a testu 

štruktúry inteligencie (pamäť). Budeme teda pomocou týchto testov skúmať prípadné 

rozdiely medzi kontrolným súborom ktorý je tvorený jedincami ktorý nemajú žiadnu 

skúsenosť alebo majú minimálnu skúsenosť s užívaním kanabisu, a experimentálnym 

súborom ktorý pozostáva z jedincov dlhodobo a pravidelne užívajúcich kanabis. Získané 

výsledky z oboch skupín budeme porovnávať. Ďalej nájsť prípadný vzťah medzi pamäťou 

a pozornosťou v závislosti od užívania kanabisu. 

 

4.3 VÝSKUMNÉ HYPOTÉZY 

 

Na základe nami určených cieľov sme si zvolili tieto štyri pracovné hypotézy:  

Hypotéza 1: Dlhodobé a pravidelné užívanie kanabisu spôsobuje zhoršenie pozornosti. 

Hypotéza 2: Dlhodobé a pravidelné užívanie kanabisu spôsobuje zhoršenie pamäti.  
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Hypotéza 3: V rámci kontrolnej skupiny existuje medzi výsledkami v teste číselný štvorec 

a výsledkami v teste štruktúry inteligencie štatisticky významný vzťah.  

Hypotéza 4: V rámci experimentálnej skupiny existuje medzi výsledkami v teste číselný 

štvorec a výsledkami v teste štruktúry inteligencie štatisticky významný vzťah. 

 

4.4 VÝSKUMNÁ VZORKA 

 

Náš výskum sme uskutočnili v malokarpatskom subregióne od 9. Februára 2015 do 

2. Apríla 2015. Výskumnú vzorku tvorilo 60 respondentov vo veku od 18 do 30 rokov 

(M=24; SD = +/-2,95 roka ) z toho bolo 61,66% mužov a 38,33% žien. Výskumnú vzorku 

sme si rozdelili na kontrolný a experimentálny súbor. Respondenti boli získaný na základe 

dobrovoľnosti a pri rešpektovaní etických zásad výskumu. Žiaden z respondentov nebol 

psychológom ani študentom psychológie, čím sme chceli predísť možnému skresleniu 

výsledkov špecifikami tejto populácie.  

 Kontrolný súbor tvorilo 30 respondentov (M=25,3; SD= +/-3,02 rokov) z toho 

46,66% mužov a 53,33% žien. V tomto súbore sa nenachádzajú konzumenti kanabisu, ani 

iných psychoaktívnych látok avšak 23,33% zo súboru raz za život užili kanabis.  

 Experimentálny súbor tvorilo taktiež 30 respondentov (M=24,3; SD=+/-2,80 

rokov). Tento súbor sme si určili na základe kvótneho výberu. Respondenti obsiahnutý 

v tomto súbore pravidelne a dlhodobo užívajú kanabis po dobu minimálne dva roky 

a minimálne 3 až 5 krát za týždeň.  

 

4.5 METODOLÓGIA VÝSKUMU 

 

Hlavnými metódami vo výskume okrem otázok zisťujúce základne 

sociodemografické charakteristiky boli test číselný štvorec, test štruktúry inteligencie 

(subtest – pamäťové úlohy) a dotazník o užívaní drog.   
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 Test číselný štvorec (ČŠ) formálne patrí medzi vyhľadávacie skúšky. Úlohou 

pokusnej osoby je čo najrýchlejšie vyhľadať na predloženej tabuľke čísla 1 až 25 tak, aby 

po sebe vzostupne nasledovali. Pokusná osoba má čísla zároveň ukazovať a nahlas 

hovoriť. Ak sa na tento test pozeráme z diagnostickej stránky, tak patrí medzi 

pozornostním testom. Číselný štvorec je metóda ktorá svojimi nárokmi postihuje prevažne 

nešpecifickú psychickú aktivitu, pohotovosť, umožňujúci príjem a spracovanie  informácií. 

Výsledok v teste t.j. čas potrebný na splnenie požadovaného štandardného úkonu, čo 

potom možno považovať za mieru intenzity zámernej uplatňovanej pozornosti, resp. za 

mieru komplexnej psychickej schopnosti túto pozornosť uplatňovať (Jirásek, 1974). 

 Test štruktúry inteligencie (IST) je metóda ktorá meria úroveň inteligencie a dáva 

nám obraz štruktúru inteligencie. Autorom testu je Amthauer R., pre naše podmienky 

upravil Vonkomer J.. Pozostáva z deviatich subtestov resp. skupinami úloh, a to: 1. 

Doplňovanie viet – v tejto skupine úloh ide o tvorenie úsudkov, pričom dôraz sa kladie na 

samostatnosť v myslení a zmysel pre realitu. 2. Voľba slov – postihnutie rečových 

významových obsahov, zmysel pre reč, induktívne rečové myslenie, schopnosť vcítiť sa, 

receptívne komponenty. 3. Analógia – ide o kombinačnú schopnosť – pohyblivosť 

a schopnosť preorientovať sa v myslení, postihovanie a prenášanie vzťahov, jasnosť 

a logická dôslednosť v myslení, odpor voči neurčitým riešeniam. 4. Spoločné črty – rečová 

schopnosť abstraovať, tvorenie pojmov a rečovo – logické myslenie. 5. Počtové úlohy – 

prakticko – počtové myslenie, vecné logické matematické myslenie a usudzujúce myslenie. 

6. Číselné rady – teoreticko – počtové myslenie, induktívne myslenie s číslicami, 

pohyblivosť a schopnosť preorientovať sa v myslení, rytmické komponenty. 7. Voľba figúr 

– predstavivosť, bohatstvo predstáv, názorne – celostné myslenie, stvárňujúco – 

konštruktívne komponenty. 8. Úlohy s kockami – schopnosť predstavovať si priestorové 

vzťahy, technicko – konštrutívne komponenty. 9. Pamäťové úlohy – schopnosť pamätať si, 

schopnosť pamätať si naučené slová, dlhodobejšia pamäť a uchovávanie v pamäti. 

(Vonkomer, 1993) V  našom výskume sme použili subtest pamäťové úlohy. Respondent 

má 3 minúty na to, aby si zapamätal 25 slov, rozdelených do piatich kategórií. Potom 

dostáva respondent hárok s otázkami ktoré sa týkajú naučených slov. na vypracovanie má 

6 minút. 

 Ďalšou metódou ktorú sme použili bol dotazník o užívaní drog k bakalárskej práci. 

Dotazník tvorí 17 položiek týkajúcich sa kanabisu a užívania niektorých ďalších drog. 

Otázky sú uzavreté s možnosťou výberu. Položky na prevalenciu a škála CAST na odhad 
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problémov s kanabisom sa vybrali zo súčasnej verzie dotazníka projektu  ESPAD (Projekt 

európskeho školského prieskumu o alkohole a iných drogách), čo nám poskytol školiteľ, 

ktorý je koordinátorom projektu pre Slovensko. ESPAD je výsledkom spoločného úsilia 

nezávislých výskumných tímov vo viac ako štyridsiatich krajinách Európy a najväčší 

výskumný projekt na tému užívanie návykových látok dospievajúcimi na svete. Celkovým 

cieľom tohto projektu je opakovane zhromažďovať porovnateľné údaje o užívaní 

návykových látok z mnohých európskych krajín.  

 Na výpočet štatistických údajov sme použili Microsoft Office Excel 2007. 

Nápomocné boli aj rady Rimarčíka (2007) z jeho publikácie Štatistika pre prax. 

 

4.6 VÝSLEDKY VÝSKUMU 

 

Skôr ako prejdeme k celkovým výsledkom výskumu je potrebné uviesť čiastkové 

výsledky z dotazníka o užívaní drog. Marihuanu alebo hašiš (kanabis) z respondentov 

v rámci experimentálneho súboru užilo po prvý krát v 12 rokoch života 6,6%. V 13 rokoch 

po prvý krát užilo 13,3% opýtaných, v 14 rokoch 23,3%, v 15 rokoch to bolo rovných 

30%, v 16 rokoch 16,6% a v 17 rokoch po prvý krát užilo marihuanu alebo hašiš (kanabis) 

10% respondentov. Všetci respondenti v rámci tejto skupiny užívajú kanabis viac ako 2 

roky, a spravidla viac ako 2 krát do týždňa. Respondenti taktiež uviedli že aspoň raz za 

život užili extázu 13,3%, „magické huby“ (lysohlávky) 26,6%, kokaín 3,3% a alkoholo 

spolu s liekmi pre zvýšenie či zmenu nálady 6,6%. Z času - načas malo problém s pamäťou 

pri fajčení kanabisu 33,3%, problém s pamäťou pri fajčení kanabisu dosť často uviedlo 

16,6% respondentov. Tento problém nemalo 50% z opýtaných. Iné problémy spojené 

s kanabisom ako hádky, bitky, úrazy alebo zlé výsledky v škole malo 40% respondentov.  

 Teraz by sme prešli k hlavným výsledkom. Na grafe č. 6 môžeme vidieť rozdiely 

vo výsledkoch testu číselný štvorec medzi pravidelnými konzumentmi kanabisu 

(experimentálny súbor) a tými čo neužívajú (kontrolný súbor). Priemerný čas za ktorý test 

absolvovali respondenti v experimentálnom súbore bol 26,61s, pričom v kontrolnom 

súbore to bolo 23,56s. U konzumentoch kanabisu môžeme vidieť nárast času na 

absolvovanie pozornostnej skúšky (číselný štvorec) o + 3,05s.  
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Pri analýze dát testu štruktúry inteligencie – pamäťové úlohy (IST – PU), 

prinášame nasledovné výsledky. Priemerné štandardné skóre v kontrolnej vzorke bolo 

106,76 a v experimentálnej bolo 95,03 štandardného bodu. Rozdiel bol 11,73 štandardného 

bodu, pričom maximálny možný výsledok mohol byť 123 bodov a najmenší dosiahnutý 

výsledok 73 bodov, čo môžeme vidieť na grafe č. 7. 
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Pri skúmaní vzťahov medzi pamäťou a pozornosťou, resp. výsledkami testov IST – 

pamäťové úlohy a číselný štvorec sme dospeli k nasledujúcim výsledkom.  

 

Tabuľka č.1 korelačné koeficienty medzi IST –PU a ČŠ.  

 Celkový súbor 

 Kontrolný súbor Experimentálny súbor 

Pamäť (IST- PU)    0,045444                                           - 0,15312 

Pozornosť (ČŠ) 

 

Ako je z vyššie uvedených  výsledkov zrejmé korelácia v kontrolnom súbore medzi 

pamäťou a pozornosťou nie je štatistický významný. Znamená to pre nás to že pamäť 

a pozornosť spolu nesúvisia. Avšak v experimentálnom súbore sa situácia mení, môžeme 

vidieť malú negatívnu koreláciu (r = - 0,15312), čo znamená že čím lepší (nižší) čas 

respondent dosiahol v teste číselný štvorec, tým väčšie štandardné IST – pamäťové úlohy 

skóre dosiahol.  

 

4.7 DISKUSIA 

 

Naše zistenia poukazujú na to že hypotéza 1 : dlhodobé a pravidelné užívanie 

kanabisu spôsobuje zhoršenie pozornosti platí na hladine významnosti 1% (p < 0,01**; 

p=0,003285). Vo výsledkoch bol zaznamenaný nárast o 3,05 sekundy čo je nárast 

o 12,94% v priemere.  

Niekoľko štúdií ukázalo, že dlhodobá expozícia kanabisu môže spôsobiť dlhodobé 

kognitívne poškodenie, ktoré môže byť dôsledkom rezídua čiže zostatku, zvyšku drogy v 

mozgu, abstinenčného stavu alebo priamej neurotoxicity kanabinoidov, dechtu, 

karboxyhaemoglobínu alebo benzopyrénu. Existuje istý dôkaz o poškodení schopnosti 

zamerania pozornosti a filtrovania bezvýznamných informácií, čo sa stupňuje s rokmi 

užívania, ale nie je vo vzťahu s frekvenciou užívania. So zvýšenou frekvenciou užívania sa 

spája výrazne spomalené spracovávanie informácií, ktoré ale nie je ovplyvnené dĺžkou 

užívania. Výsledky naznačujú, že chronické nahromadenie kanabinoidov vyvoláva 
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krátkodobé aj dlhodobé kognitívne poškodenia (Solowij – Michie - Fox, 1995). Vo 

všeobecnosti údaje z tejto štúdie potvrdzujú účinok zostatku  drogy na pozornosť, 

psychomotorické činnosti a krátkodobú pamäť počas 12-24 hodín bezprostredne po užití 

kanabisu, ale nie je dostatok dôkazov na podporenie alebo vyvrátenie predĺžených 

reziduálnych účinkov drogy alebo toxického pôsobenia na centrálny nervový systém, ktorý 

pretrvá dokonca aj po tom, ako zvyšky drogy opustia organizmus (Pope – Gruber – 

Yurgelun - Todd, 1995). Výskumy teda ukázali že nezáleží na tom ako často sa užíva 

kanabis ale ako dlho. Čím je väčší časový interval užívania tým, môže byť zhoršenie 

pozornosti väčšie. V našom výskume sme dokázali že už 2 roky užívania spôsobujú 

zhoršenie pozornosti, čo môže mať negatívny dopad pri vykonávaní profesií kde je vysoká 

pozornosť nevyhnutná a v neposlednom rade aj v každodennom živote.  

Zistili sme že sa  aj hypotéza č. 2 a to že dlhodobé a pravidelné užívanie kanabisu 

spôsobuje zhoršenie pamäti sa nám štatisticky potvrdila na hladine významnosti 5% 

(p<0,05* ; p=0,025298222 ). Priemerné štandardné skóre v experimentálnej skupine bolo 

95,03 čo je pokles oproti kontrolnej vzorke o 10,98%, kde bolo priemerné skóre 106,76. So 

subtestu IST - pamäťové úlohy ďalej vyplýva že, respondent ktorý dlhodobo užíva kanabis 

si zapamätá v priemere 8 slov z 20, pričom respondent ktorý neužíva kanabis si zapamätá 

v priemere 13 slov z 20. Teda pri užívaní kanabisu ako uvádza O´Brien je spomalené 

vnímanie času a prítomné sú pocity uvoľnenia a zostreného senzorického uvedomovania. 

Vnímanie zvýšeného sebavedomia a zvýšenej kreativity nesprevádza lepši výkon, 

dochádza k narušeniu krátkodobej pamäte a motorickej koordinácie. Analgezia (znížená 

vnímavosť bolesti), antiemeticka (mechanizmus chrániaci organizmus pred vstrebaním 

jedov a toxínov požitých ústami) a antiepileptická účinnosť a zvýšený apetít sú hlavnými 

účinkami, pričom niekedy sa im pripisuje klinicky význam (O´Brien, 2001). Distribúcia  

CB1 (cannabinoid receptor type 1)  väzobných miest v mozgu koreluje s účinkami 

kanabinoidov na pamäť, vnímanie, motorickú kontrolu a antikonvulzívne účinky 

(uvoľnenie kŕčov nervového systému a taktiež svalových kŕčov) (Ameri, 1999). Schopnosť 

viazať sa receptoru CB1 narušujú kogníciu a pamäť a menia činnosť motorickej kontroly 

(Pertwee, 1997). 

Hypotéza č. 3 a to že v rámci kontrolnej skupiny existuje medzi výsledkami v teste 

číselný štvorec a výsledkami v teste štruktúry inteligencie štatisticky významný vzťah sa 

nám nepotvrdila, avšak pri  hypotéze č. 4: V rámci experimentálnej skupiny existuje medzi 

výsledkami v teste číselný štvorec a výsledkami v teste štruktúry inteligencie štatisticky 
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významný vzťah, môžeme badať malú koreláciu. Štatisticky sa nám síce nepotvrdila, ale 

pri našom súbore danej veľkosti to môže mať určitý význam. Korelácia medzi výsledkami 

týchto dvoch testov vyšla r = - 0,15312, čo nám napovedá že môže ísť o nepatrný súvis pri 

dlhodobom užívaní kanabisu medzi zhoršujúcou sa pozornosťou a zhoršujúcou sa 

pamäťou. Samozrejme je potrebné urobiť ďalšie merania a výskumy, prípadne zväčšiť 

vzorku.  

 

4.8 ZÁVER 

 

 V tejto stručnej práci sme sa snažili urobiť stručný prehľad do tajov pamäte 

a pozornosti a taktiež sme sa snažili dať čitateľovi stručný náhľad na psychoaktívne látky 

a konopné drogy. Cieľom nášho výskumu bolo zistiť zmeny pamäti a pozornosti pri 

dlhodobom užívaní kanabisu u mladých ľudí do 30 rokov pomocou testu číselný štvorec 

(pozornosť) a testu štruktúry inteligencie (pamäť), čo sa nám do istej miery podarilo.  

Dokázali sme že jestvuje rozdiel medzi dlhodobým užívaním kanabis a neužívaním tejto 

drogy vôbec a to hlavne v zmene pozornosti a pamäti, čo bolo hlavným jadrom nášho 

výskumu. Inak povedané užívanie tejto psychoaktívnej látky zhoršuje pamäť a pozornosť. 

Táto psychoaktívna látka má teda negatívne účinky na organizmus a to nie len v oblasti 

pamäte a pozornosti. Samozrejme treba brať do úvahy faktory ktoré mohli pôsobiť na 

respondentov počas testovania. Niektorý mohli byť unavenejší ako druhý, mohlo tam 

pôsobiť aj to kedy počas dňa sa vykonával výskum. Ideálne by bolo skúmať túto 

problematiku kontrolovaným experimentom, zohľadniť všetky potreby respondentov 

a v neposlednom rade o mnoho zväčšiť vzorku. Ďalej by bolo vhodné použiť viaceré 

pozornostné skúšky ale aj viaceré pamäťové úlohy a navzájom ich porovnať. Práve toto by 

bolo cieľom nášho výskumu v budúcnosti. Taktiež by bolo dobré tému rozpracovať 

o ďalšie premenné a zobrať do úvahy ďalšie negatívne účinky kanabisu a podrobne ich 

rozpracovať v ďalších výskumoch.  
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Príloha č. 7: Ukážka slov na naučenie z testu štruktúry inteligencie – subtest pamäťové 

úlohy 

 

 



 

66 
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