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Pracovní paměť je kognitivní systém sloužící ke zpracování informací, ukládání visuálně prostorových a 

verbálních podnětů, řídící exekutivní funkce. Právě koordinace činnosti exekutivních funkcí je hlavní náplní 

činnosti pracovní paměti. Pracovní paměť hraje ústřední roli při procesu učení, při uvažování, a při řešení 

problémů (Barrouillet et al., 2008; Camos, 2008; Klingberg, 2009; Zhao, Zhou, 2010). Inteligence se dělí na dvě 

složky, kterými jsou tzv. krystalizovaná inteligence a fluidní inteligence (Cattell, 1971).  

Krystalizovaná inteligence (Gc) je odrazem našich dovedností, získaných znalostí a zkušeností, úzce se pojí 

s verbálními schopnostmi, vývojem jazyka a je ovlivnitelná vzděláváním (Cattell, 1971; Kline, 1998; Dearyet al, 

2007). Fluidní inteligence (Gf) zahrnuje schopnost logicky uvažovat a řešit nové problémy nezávisle na dříve 

získaných znalostech, které jsou ovlivněny naší zkušeností v každodenním životě, a to jak v profesním tak ve 

školním prostředí (Klingberg, 2009; Jaeggietet al., 2008; Perriget et al., 2009; Alloway, 2009). Fluidní 

inteligence (Gf) je rozhodující při řešení široké škály kognitivních úkolů a je považována zajeden z 

nejdůležitějších faktorů při učení (Jaeggiet et al., 2008). Navíc Gf úzce souvisí s tím, jak budeme úspěšní při 

řešení problémů, zejména ve složitých a náročných prostředích (Jaeggietet al., 2008). Na základě provedených 

studií lze říci, že krystalizovanou inteligenci (Gc) je možné zlepšit prostřednictvím trénování pracovní paměti, a 

dále byl zjištěn vztah mezi školní úspěšností a Gc (Alloway, 2009). Nicméně Gf vykazuje vyšší korelaci s 

pracovní pamětí než Gc. Mnoho výzkumníků se ve svých studiích zmínilo o problematické korelaci mezi 

tréninkem pracovní paměti a Gf, z toho důvodu tento článek pojednává o tomto fenoménu ze dvou perspektiv. 

První perspektivou je pozitivní vliv tréninku pracovní paměti na Gf a druhou perspektivou jsou některé 

doposud sporné věci, týkající se této problematiky. 

1. Trénink pracovní paměti pozitivně ovlivňuje GF 

Je prokázáno, že trénink pracovní paměti zvyšuje kapacitu pracovní paměti. Kapacita pracovní paměti přitom 

úzce souvisí s fluidní inteligencí (Gf), což je jeden ze zásadních poznatků. Gf je totiž hlavním limitujícím 

faktorem naší schopnosti plnit současně více úkolů najednou, tj. jak dobře jsme schopni omezit vnímání 

rozptylujících podnětů (Klingberg, 2009). Studie ukazují, že lidé s vyšší kapacitou pracovní paměti se často 

potýkají ve svém životě s náročnými úkoly, které vyžadují hodně pozornosti a úsilí (Kane et al., 2004). Halford 

et al. (2007) se domnívá, že pro pracovní paměti a inteligenci je společná určitá maximální kapacitu prvků, 

které mohou obsáhnout. Z toho důvodu je pravděpodobné, že tréninkem určité sítě neuronů může dojít k 

přenosu tohoto tréninku na podobné úkoly, resp. Řečeno jinými slovy, k vzájemnému překrývání se 

neuronových sítí (Kane, Engle, 2002). Některé studie prokázaly, že trénink pracovní paměti může nejen zvýšit 

kapacitu pracovní paměti, ale má vliv i na zlepšení řešení problémů a uvažování. Dokonce se v této souvislosti 

můžeme setkat s generalizací, která přesahuje konkrétní tréninkový efekt (Jaeggi et al., 2008; Klingberg, 2009). 

Trénink pracovní paměti může zlepšit také samotný IQ skór u dané osoby. Některé studie prokázaly, že 

zvyšování kapacity pracovní paměti může vést ke zvýšení IQ (Hessels, Schlatter, 2002; Hessels, Schlatter, 2008). 

Mnozí další autoři, jako např. Kvaschev (in Lazar, 1986), poukazují na fakt, že výsledky tréninku pracovní 
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paměti pozitivně korelují s hodnotou IQ skóru. V Kvashchevově experimentu (in Lazar, 1986) došlo např. ke 

zlepšení celkového IQ skóru v testované populaci o celkovou hodnotu 7,8 bodu IQ. Hallowell (2005)  ve své 

studii dospěl k závěru, že skupina, která podstoupila trénink pracovní paměti, zlepšila svůj střední výkon v IQ 

testech zhruba o 10 procent. Tato kontroverzní studie ukázala, že trénink s úkolem pracovní paměti zlepšuje 

výkon fluidní inteligence na velmi specifickém testu u zdravých mladých dospělých. Zjištění, že kognitivní 

trénink může zlepšit Gf je důležitým výsledkem, protože tato forma inteligence byla považována za do značné 

míry neměnnou. Výsledky studií nám poskytují důkaz, že odpovídajícím tréninkem pracovní paměti je možné 

zlepšit potenciál Gf. Jaeggi et al. (2008) ve svém výzkumu zjistil, že v testovaných skupinách, u jedné po 17 

dnech a druhé po 19 dnech tréninku pracovní paměti, došlo ke zvýšení celkového výkonu zhruba o 40 %. 

Starší lidé s nižší kapacitou kognitivního výkonu také vykazují efekt blízkého a dalekého přenosu (resp. 

generalizace) nabitých schopností po tréninku pracovní paměti. Buschkuehl et al. (2008) uvádí, že jsou schopni 

blízkého přenosu v oblasti vizuální pracovní paměti a dalekého přenosu v oblasti vizuální epizodické paměti. 

V jeho výzkumu podstoupili 80letí lidé trénink pracovní paměti, kdy byli trénováni podobu 13 týdnů, dvakrát 

týdně, asi 15 minut s dvě typy úkolů zaměřenými na pracovní dané oblasti pracovní paměti. Oba úkoly byly 

upraveny po každém pokusu na individuální úroveň výkonu daného jedince. Tato studie přinesla důkaz, že 

starší pacienti s nižší kapacitou kognitivního výkonu také vykazují blízký a daleký efekt přenosu (genralizace) 

po tréninku pracovní paměti. Nedávná studie Liet et al.(2008) uvádí výsledky, které indikují efekty blízkého a 

dalekého přenosu spíše u starších dospělých (70 – 80 roků) než u mladších dospělých (20 – 30 let). 

Trénink pracovní paměti může zlepšit výkon u osob s mentálním postižením. Je dobře známo, že určitá 

postižení jednotlivých složek pracovní paměti jsou pevně spojeny s vývojovými poruchami, jako je například 

Downův syndrom a Williamsův syndrom, které jsou doprovázeny specifickým narušením vývoje řeči a 

mentálním postižením (Gathercole, Alloway, 2006; Jarrold et al., 1999; Van der Molen et al., 2007). Malé zvýšení 

výkonnosti pracovní paměti může výrazně zlepšit výkon těchto jedinců obecně, což může pomoci zejména 

osobám s mentálním postižením, a to jak ve vzdělávacích zařízeních, tak v jejich každodenním životě (Perrig et 

al., 2009). O deficitu pracovní paměti se uvažuje jako o jednom ze zásadních kognitivních nedostatků u poruch 

způsobených alkoholem v prenatálním vývoji u dětí (Rasmussen, 2005). Loomes et al. (2008) provedl u těchto 

dětí trénink pracovní paměti, přičemž výsledky ukázaly, že rozsah verbální pracovní paměti u takto postižených 

dětí, se v experimentální skupině výrazně zvýšil, navíc děti v experimentální skupině se lépe vyrovanly s dalšími 

úkoly. 

Trénink pracovní paměti může jako vedlejší efekt u lidí trpících ADHD (porucha pozornosti/hyperaktivita) 

zlepšit výkon při čtení a prostorově vizuálních úkolech. Porucha ADHD je spojována s abnormalitami v čelním 

laloku (Schweitzer etal., 2000). Klingberg (2009) používá intenzivní a adaptivní trénink pracovní paměti s 

dětmi a dospělými trpícími ADHD. Výsledky ukazují, že trénink pracovní paměti vedl k výraznému zvýšení 

výkonu nejen v úkolech primárně spojovaných s pracovní pamětí, ale výrazně se zlepšil u 26 % osob 

v experimentální skupině i výkon v testu inteligence, kterým byly Ravenovy standardní progresivní matrice. 

Buschkuehl et al. (2008) provedl svou pilotní studii s ADHD dětmi, v níž prokázal, že ADHD děti, které se 

zlepšily během tréninku pracovní paměti, vykazovaly významně vyšší skóre v neverbálním testu inteligence než 

děti v kontrolní skupině, u kterých ke zlepšení pracovní paměti nedošlo. 

2. Některé nevýhody tréninku pracovní paměti 

Postup tréninku pracovní paměti je zatím nejednotný. Z toho důvodu je obtížné objasnit, co je účinnou složkou 

tohoto tréninku (Zhao, Zhou, 2010). Různí výzkumníci používají ve svých experimentech různé metody 

tréninku pracovní paměti. Někdo např. upřednostňuje visuálně prostorové úlohy při tréninku pracovní paměti, 
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jiný dává přednost úlohám pracujícím s číselným rozsahem, další má trénink postavený na úkolech jazykového 

rozsahu atd. (Klingberg, 2009). Někteří autoři provádějí nácvikovou strategii tréninku pracovní paměti 

spočívající na opakování a upevňování materiálu různé povahy (Leeetetal., 2007; Naumannetet al., 2008). Jiní 

používají úkoly založené na opakování např. číselných řad pozpátku coby metodu tréninku pracovní paměti 

(Jaeggietet al., 2008). S přihlédnutím k faktu, že pod pojmem pracovní paměť rozumíme celý komplex 

důležitých kognitivních funkcí, který má velmi složitou strukturu, je důležité vědět, které aspekty pracovní 

paměti tím kterým typem tréninku posilujeme. Právě to se za stávajících okolností může jevit jako problém. 

Dalším problematickým hlediskem je to, že některé studie byly učiněny na malých vzorcích. Např. výzkumy 

Perrigetala (2009) ukazují, že zobecnění takovýchto výsledků získaných na malých vzorcích je mnohdy 

problematické. 

Studie o tréninku pracovní paměti jsou zatím stále spíše ve fázi jakési sondy, mnoho experimentálních studií 

není po metodologické stránce adekvátně provedeno, kontrola procesu samotného tréninku je zatím 

nedostatečná, například vliv experimentátora na výsledek tréninku a placebo efekt nejsou zatím dobře 

kontrolovány (Zhao,Zhou, 2010). Shipsteadetal. (2010) poukazuje na to, že doposavad povedené studie 

tréninku paměti trpí mnohdy špatným experimentálním plánem. Většina publikovaných studií využívá tzv. 

bezkontaktní kontrolní skupinu, takže je nemožné určit, zda všechny změny dosažené tréninkem pracovní 

paměti jsou způsobeny skutečným zlepšením kognitivních funkcí nebo k nim došlo v důsledku tzv. 

Hawthornského efektu. Vědci došli prozatím k závěru, že výsledky studií jsou velmi rozporuplné, což je 

pravděpodobně zapříčiněno nedostatečnou metodologií při ověřování efektu tréninku, nebo neefektivním 

měřením kognitivních funkcí. 

U vážných postižení intelektu je navíc velmi obtížné zlepšit jakkoli stav takto postižených lidí i jejich duševní 

funkce. Mnoho praktiků pracujících s osobami se středně těžkým až těžkým mentálním postižením jistě bude 

souhlasit, že je velmi obtížné u těchto osob jít v tréninku nad rámec jejich konkrétní úrovně a zlepšit jejich 

duševní funkce. Mezi vědci, kteří pracují v této oblasti, jsou mnozí, kteří se kloní na pesimistickou stranu 

ohledně profitu těchto lidí z tréninku kognitivních funkcí (Jensen, 1999). 

Některým studiím chybí externí validita, tj. možnost prokázat proklamovaný přenos tréninkem nabitých 

schopností i do jiných než trénovaných oblastí je zatím poměrně problematická. Výkon v tréninkových úkolech 

může být tréninkem zlepšen, avšak přenos tohoto učení na jiné úkoly nebo oblasti života zůstává překvapivě 

vzácný (Jaeggiet et al., 2008). Ve skutečnosti, když se v literatuře o tréninku pracovní paměti demonstruje 

působivé zlepšení v trénovaných úlohách, efekt přenosu do úloh či funkcí, které nebyly trénovány, je více méně 

vzácná (Healyetet al., 2006). 

Někteří badatelé se domnívají, že Klingbergovy výzkumy zdaleka nejsou tak nesporné, jak se může na první 

pohled jevit. Jeho tzv. nezaujatý článek má na jedné straně zcela jistě mnoho dobrých a podložených argumentů, 

nic méně je zde i druhá strana mince. Jak Klingbergův článek, tak také články dalších badatelů jsou téměř 

kompletně všechny před vydáním schvalovány představiteli firmy Cogmed, což je firma prodávající Klingbergův 

software sloužící k tréninku pracovní paměti. Nicméně je třeba na tomto místě podotknout, že již byla 

publikována celá řada výzkumů týkajících se tréninku pracovní paměti, které byly realizovány zcela mimo 

firmu Cogmed, za použití softwaru jiných stran. I tyto výzkumy potvrdily pozitivní vliv tréninku pracovní 

paměti na kognitivní funkce. 

Na závěr lze konstatovat, že trénink pracovní paměti je pro člověka užitečný. Avšak vzhledem k tomu, že 

studium dopadu tréninku pracovní paměti na jednotlivé kognitivní funkce je teprve v počátcích, je zapotřebí 
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mnohé problémy analyzovat a řešit. Některé metody tréninku pracovní paměti musí být znovu přezkoumány, 

zejména je zapotřebí věnovat zvýšenou pozornost použití vhodné metodologie pro ověřování výsledku 

tréninku pracovní paměti. 
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