
Dnes se dozvíme něco o tom, jak se učit slovíčka prostřednictvím příběhů. Toto je ukázka 

5 slovíček z aplikace 2000 SLOVÍČEK, která je dílem Jakuba Poka, nejznámějšího trenéra 

paměti v České republice.  

Pohodlně se usaďte, odložte své mobilní telefony, případně zaměstnejte své potomky a 

hlavně zanechte myšlenek na to, co všechno ještě musíte udělat. Zkrátka vyčleňte si jen 

pro sebe zhruba 5 minut, během kterých vás nebude nic rušit a vy se budete moci 

soustředit na naše slovíčka. 

Nyní si přečtěte následující příběhy a pokuste se je co nejpřesněji představit jako by to byl 

nějaký film. Ideálně po přečtení každého příběhu zavřete na chvilku oči a zkuste si ho 

ještě jednou přehrát. 

Pokud vám zavírání očí nevyhovuje, nenuťte se do něj, účastníkům paměťových kurzů 

však pomáhá k lepšímu soustředění se. Připraveni? Jdeme na to. Představujte si, jak se 

procházíte po vánočních trzích a dostanete chuť na pečené kaštany. Jeden KAŠTAN si 

koupíte, a když jej rozkrojíte, vyvalí se z něj pach ČESNEKU a uvnitř najdete malou 

vlaječku NATO. Zdá se vám to příliš bláznivé?  Představy příběhů zkrátka vyžadují notnou 

dávku fantazie, vytrvejte, půjde to ☺ 

Dále si zkuste představit, jak chytáte v potoce PSTRUHY a najednou se přiřítí 

TRAUTENBERK a všechny nachytané pstruhy vám sebere. 

Vidíte velký HRNEC, ve kterém se již několik hodin něco vaří, ale stále se nic neuvaří, jen 

se celý hrnec POTÍ. 

V luxusní restauraci si největšího HUMRA poručí známý LOBISTA a STRČÍ si ho celého 

najednou do pusy. 

No a na závěr si představte velkou chlupatou MOUCHU, která přistane na FLANELOVÉ 

košili vašeho AJŤÁKA, kterého to však vůbec nevyvede z míry a dál se věnuje 

programování. 

Možná si říkáte, co to po vás chceme za nesmysly, věřte však, že jste uplynulých pár 

minut nepromarnili. Odpovězte na následující otázky a hned poté se dozvíte, k čemu to 

celé bylo. Co smrdí z rozkrojeného KAŠTANU a jaká vlajka se uvnitř nachází? 

KAŠTAN se řekne anglicky CHESTNUT [ČESNAT]. 

Kdo vám vzal všechny nachytané PSTRUHY? 

PSTRUH se řekne anglicky TROUT [TRAUT]. 

Co dělá HRNEC, ve kterém se již několik hodin něco vaří?   

HRNEC se řekne anglicky POT [POT]. 

Kdo si objedná v luxusní restauraci největšího HUMRA a co s ním udělá? 

HUMR se řekne anglicky LOBSTER [LOBSTR]. 

Na jaké košili a koho přistane chlupatá MOUCHA? 

MOUCHA se řekne anglicky FLY [FLAJ]. 



Pojďte se s námi naladit na cestovatelskou vlnu. Účastníci našich kurzů si často stěžují, že 

se jim pletou hlavní města států, že sice jednotlivé názvy znají, ale přiřadit je ke správné 

zemi už je problém.  Dnes se podíváme na to, jak si zapamatovat hlavní města 

balkánských států. 

 

Jak už asi tušíte, určitě na to nepůjdeme biflováním. Místo toho se budeme snažit si 

v názvu státu a města najít něco pro nás lépe uchopitelného a vytvořit si z obou pojmů 

vtipný příběh, který si dobře zapamatujeme.  Potřebujeme co nejvíce zapojit fantazii a 

kreativitu! Pamatujte, že je vždy nejlepší zachovat počátek názvu země nebo města – 

paměti stačí malé naťuknutí například v podobě kosy a už vám naskočí Kosovo. 

Předpokládáte tady, že názvy jste již mnohokrát slyšeli a jen je potřebujete správně přiřadit. 

 

Začneme menší rozcvičkou. Dva nám nejbližší státy – Slovinsko a Chorvatsko, názvy 

zemí si ani nemusíme převádět na uchopitelná slova, ale zkusíme si představit něco pro 

danou zemi typického. Každý bude mít samozřejmě jinou představu a to, co vás napadne, 

je vždy nejlepší, ale můžete se pro tentokrát inspirovat našimi příběhy. 

 

SLOVINSKO = LUBLAŇ 

Většině Čechů, kteří Slovinskem často jen projíždí na dovolenou k Jadranu, se možná 

vybaví tak trochu předražená slovinská DÁLNIČNÍ ZNÁMKA. Slovo Lublaň zase může 

připomínat LUBRIKAČNÍ GEL. Můžete si představit, jak si na hranicích koupíte drahou 

DÁLNIČNÍ ZNÁMKU a vztekle si ji nalepujete na sklo pomocí LUBRIKAČNÍHO GELU, 

který jste k tomu dostali od Slovinců jako bonus. 

CHORVATSKO = ZÁHŘEB 

Chorvatsko si každý většinou nějak představí, můžeme si například vybavit pěkné 

chorvatské PLÁŽE. Záhřeb je trochu jako ZA HŘEBENEM. Představte si tedy nudistickou 

PLÁŽ v Chorvatsku, kde prodává Chorvat zmrzlinu a přirození si zakrývá ZA HŘEBENEM. 

MAKEDONIE = SKOPJE 

Makedonie může být MÁK a Skopje je trochu jako SKOPE. Představte si horu MÁKU, 

kterou SKOPETE do malé kuličky . 

 

SRBSKO = BĚLEHRAD 

Hračka. Oba pojmy jsou totiž velmi dobře představitelné. Srbsko je zkrátka SRP a 

Bělehrad je bílý hrad nebo klidně jen BÍLÁ barva. Můžete si tak představit SRP, který se 

ostří tak, že ho celý nabarvíte na BÍLO. 

ČERNÁ HORA = PODGORICA 

Černou horu můžeme klidně nechat jako ČERNOU HORU. Důležité ale je opravdu si 

představit velkou horu, která je celá černá. Příběhy si nemůžete jen říkat nebo číst, ale aby 

metoda fungovala, je třeba si je živě představit. Podgorica je poměrně těžké slovo a 

možná jste ho vlastně ani neznali.  Ve slově můžeme vidět  „pod“ - to může být například 

PODPÍRAT a „gori“ - to je trochu jako GORILA. Představte si velkou ČERNOU HORU, 

kterou PODPÍRÁ obrovská GORILA.  



BOSNA A HERCEGOVINA = SARAJEVO 

Bosna může být mafiánský BOSS a Sarajevo například indické SÁRÍ - tradiční indický 

dámský oděv. Představte si velkého mafiánského BOSSE, který sedí za stolem 

v barevném SÁRÍ.  

KOSOVO = PRIŠTINA 

Kosovo lze nahradit KOSOU (pokud se bojíte zaměnitelnosti se srpem, můžete použít 

například kozu) a Prištinu můžeme změnit na PRYŽ. Zkuste si tedy představit KOSU, 

která ale moc dobře nekosí, jelikož celé její ostří je z PRYŽE. 

 

Představili jste si všechny uvedené obrazy opravdu důkladně? Jestli ano, tak věříme, že 

se vám již hlavní města států bývalé Jugoslávie nebudou plést a že si podobným 

způsobem vyzkoušíte zapamatovat i některá další hlavní města.  

Krásný příchod jara vám přeje vaše Škola paměti. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Jistě to všichni znáte - potkáte se s novým kolegou, podáte si ruce, představíte se, 

odejdete do kanceláře… a ne a ne si vzpomenout, jak se dotyčný vlastně jmenoval. 

Jména a obličeje. Upřímně říkám, že zapamatovat si, jak se kdo jmenuje, je jedním z 

nejtěžších úkolů pro naši každodenní paměť. Ale na druhou stranu také jedním z 

nejčastějších. 

Ve světě badatelů o lidské paměti je znám experiment, kterému se říká Pekař – pekař. 

Experiment ukazuje, proč nám jména dělají takový problém. Při pokusu dali vědci dvěma 

skupinám osob obrázky mužských tváří. První skupině byla řečena vlastní jména a druhá 

skupina uslyšela povolání. Samotná jména a povolání pak zněla stejně. U fotografií tak 

měla první skupina napsaná jména Pekař, Řezník, Kovář a druhá skupina povolání pekař, 

řezník, kovář atd. Následně byla oběma skupinám promítnuta pouze sada fotografií, ke 

kterým museli přiřadit označení. Kdo myslíte, že byl úspěšnější? Ti z vás, kteří vsadili na 

povolání, vyhráli. 

Proč si ale stejné slovo vybavujeme hůř, když se jedná o jméno? Odpověď je jednoduchá, 

jména jsou pro naši paměť neuchopitelné pojmy bez významu. Kdysi se totiž ten, kdo 

pracoval v pekárně a byl celý den od mouky, jmenoval Pekař. Pan Řezník nám zase na 

rohu ve svém řeznictví prodával maso. 

Jenže… V dnešní době už jména nemají žádnou souvislost s tím, co lidé dělají. A tak se 

nám stává, že pan Pekař je učitel, pan Kantor je kuchař a pan Kuchař je krejčí. Když se 

vrátíme k našemu experimentu, je zřejmé, že povolání automaticky vyvolaly u účastníků 

asociace k dané činnosti.  

Jestliže dnes už jména ztratila skutečný význam, musíme si najít techniku, jak si je 

zapamatovat jinak. Základem je začít se správně dívat a pozorovat obličej dané osoby. 

Důraz je třeba klást především na několik částí obličeje. Tvar hlavy, obličej může být 

kulatý, plochý, s vystouplou bradou. Výrazným znakem může být nos. Stejně tak oči, uši, 

obočí, ústa nebo vlasy, případně pleš, která je výborně asociativní. Barva vlasů, pihy, 

znaménka, to vše můžeme využít. Dám vám pár tipů, na co se zaměřit.  



Nos 

Všímejte si nosů. Někdo má malý pršáček, ten možná snadno přehlédnete, ale jiný zase 

nos jako skobu. To bude váš člověk! 

Oči 

Všímejte si nejenom barev, ale i velikosti. Oči vás možná nebudou upoutávat tak často, 

ale když už se to stane, pracujte s nimi! Pozorujte například i mrkání nebo mhouření.  

 

Uši 

Nemusíte se nutně zaměřovat jen na samotné uši, všímejte si i výrazných náušnic, 

tetování na uších nebo piercingů.  

Pusa 

Zkuste si všímat rtů, zubů, knírku, vousů, ale i toho, co je pod pusou - brady. Hodně lidí 

mívá kolem úst různá znaménka nebo pihy.  

Vlasy 

A nakonec vlasy. Na první pohled vás můžou upoutat třeba dlouhé tmavé kudrnaté vlasy. 

A co když někdo nemá vlasy? Nevadí, pleš je pro vizualizace výborná. Jedině lidem bez 

vlasů se může stát, že jim na hlavě vyroste celá zahrádka zeleniny. :) 

 

Pozorování a představivost vám pamatování rozhodně ulehčí. Není to ale to jediné, 

na co byste se měli zaměřit, když nechcete zapomenout, jak se kdo jmenuje. Vše 

začíná už samotným představováním. Základním problémem je to, že většinou jména 

představovaných ani neposloucháme. Jsme celí soustředění na to, jak se tvářit, jak 

podávat ruku, jak vyslovit své jméno a vlastně ani nevnímáme jméno druhé osoby. 

Představování bychom neměli uspěchat, měli bychom si představovaného člověka 

pozorně prohlédnout, všimnout si všech zajímavých, netradičních rysů, či nedokonalostí v 

obličeji.  

Pokud jste jméno dobře neslyšeli nebo nestihli, klidně se na něj zeptejte. Nemusíte se 

stydět, představovaný se naopak bude cítit potěšen vaším zájmem o jeho jméno. Můžete 

se zeptat i na další podrobnosti, které vám mohou pomoci při vytváření vašeho obrazu. 

Zároveň je dobré v průběhu hovoru jméno několikrát zopakovat. To má hned dvojí efekt. 

Působí velmi dobře, když nově představené osoby oslovujeme hned jejich jménem. U 

ostatních to hned vyvolá respekt a vám se jméno lépe vštípí do paměti. 

A teď to nejdůležitější. To bychom nebyli ve Škole paměti, aby na jména a obličeje 

neexistovala technika!  Je to metoda, která klade důraz na specifický rys v obličeji a 

následné propojení specifického rysu se jménem. 

Tři kroky k uložení jména: 

1. Výběr specifického znaku v obličeji 

2. Přeměna jména na obraz 

3. Propojení vybraného znaku v obličeji s obrazem 

  



Nejlépe si to ukážeme jak jinak než na praktických příkladech. Potkáme-li například pana 

RŮŽIČKU, který má velké odstáté uši, je užitečné si představit souvislost právě mezi jeho 

specifickým rysem v obličeji či na hlavě a jménem. V tomto případě tedy velké odstáté UŠI 

a RŮŽE. Zde se nabízí představa, že pan Růžička má ve svých velkých odstátých UŠÍCH 

napíchané malé RŮŽIČKY, které mu čouhají ven a on s nimi naráží do všeho, co potká. 

Zdá se vám to absurdní? To je ale správně!  Naše představy by měly být co nejvíce 

fantazijní a vtipné, aby nám zůstaly v paměti.  

Takž si můžete představovat, jak novému kolegovi roste na pleši ZAHRÁDKA. Nebo jak 

přiletí STRAKA, ukradne všem šperky a sedne si na velký nos školní inspektorky?  Jak 

snadno si vybavíte, že on je ZAHRÁDKA a ona STRAKOVÁ? 

Nebojte se, trénujte, pozorujte a věřte, že čím větší absurditu si představíte, tím snáz vám 

jméno utkví v paměti. Hledejte si obrázky osob na internetu a zkuste si u toho říkat, jak 

byste si daného člověka zapamatovali, kdyby to byl třeba váš kolega v práci. A aby vám to 

šlo lépe, připravil jsem pro vás ještě dva další příklady: 

 

MICHAL SMETANA 

 

1. Výběr specifického znaku v obličeji 
Rezavé vousy 

 

2. Přeměna jména na obraz 
Michal = MÍCHAČKA, Smetana = SMETANA 

 

3. Propojení vybraného znaku v obličeji s obrazem 
Můžete si představit, jak má Michal ve vousech MÍCHAČKU. Z 

míchačky vytéká SMETANA, ve které si máčí svůj pěstěný plnovous, 

aby byl světlejší.  

  

LENKA VOŘÍŠKOVÁ 

 

1. Výběr specifického znaku v obličeji 
Lesklé blond vlasy 

 

2. Přeměna jména na obraz 
Lenka = LEN, Voříšková = OŘÍŠEK 

 

3. Propojení vybraného znaku v obličeji s obrazem 
Představte si, jak si Lenka do vlasů včesává LEN, aby byly krásně 

rovné a lesklé a na každém prameni vlasů má navlečený jeden 

OŘÍŠEK, protože to je teď největší hit!:-) Zvláštní představa? Určitě 

jí ale nezapomenete. 

 


