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1.  ÚVOD 

Epizodická paměť je paměť na události z osobní minulosti. Vzhledem k dynamickému rozvoji 

v oblasti neurověd i kognitivní psychologie stoupá množství poznatků o epizodické paměti, její 

pochopení však není jednotné. V současnosti je široce uznávána definice navržená Endelem 

Tulvingem (1983), že epizodická paměť je paměť na vzpomínky osobní minulosti doprovázené 

autonoetickým uvědoměním (uvědoměním sebe sama), různí autoři a výzkumy se však liší 

v rozšiřujících pojetích a charakteristikách. 

Roztříštěnost pojetí epizodické paměti dává vznik novým směrům bádání a novým myšlenkám, 

ale chybí zde propojení mezi jednotlivými směry a ucelený koncept. Cílem práce je proto porovnat 

jednotlivé přístupy mezi sebou a uvést jejich shody a odlišnosti, a to jak z hlediska kognitivní 

psychologie, tak z hlediska neurobiologie. 

V práci je uveden nejprve základní koncept epizodické paměti, její zařazení v rámci paměti 

všeobecně i její hlavní charakteristiky. V následujících kapitolách jsou představeny další modely 

a koncepty tak, aby postihovaly šíři vzájemných odlišností v pojetí a přístupech k epizodické 

paměti. Ty jsou doplněné o obecnější kapitolu neurobiologického pohledu, jelikož jednotlivé 

modely jsou z větší části spíše kognitivně psychologické nebo je v nich neurobiologické hledisko 

uvedeno jen stručně vzhledem k velké specifitě výsledků výzkumů. Jednotlivé modely se dotýkají 

následujících oblastí: probíhajících paměťových procesů, vybavení konkrétního obsahu, 

specifického procesu vybavení, teoretické struktury ukládání a vybavování, vztahu k sobě sama a 

životnímu kontextu, vybavení si živého a bohatého časoprostorového kontextu, doby trvání 

událostí. Většina modelů se zabývá jen několika málo vybranými tématy a často se v rámci nich 

názorově rozcházejí, a právě odlišnosti jednotlivých modelů jsou hlavním obsahem práce. 

Porovnání jednotlivých modelů prostupuje celou prací, zevrubné porovnání všech modelů 

najednou je shrnuto v poslední kapitole. Nakonec jsou jednotlivé přístupy vneseny do 

komplexního vykreslení epizodické paměti včetně všech základních směrů, ze kterých ji lze 

nahlížet. 
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2.  ZÁKLADNÍ KONCEPT 

2.1.  Rozdělení paměti a definice epizodické paměti 

První konkrétní rozdělení paměti, která až do té doby byla považována za jeden celek (byť úvahy 

o jejím rozdělení byly již dříve), přišlo na přelomu do druhé poloviny 20. století, kdy Hebb navrhl 

rozlišení mezi krátkodobou a dlouhodobou pamětí (Baddeley, 2001), (jinak řečeno také primární 

a sekundární pamětí) a kdy tento koncept vydefinovali Atkinson a Shiffrin (1968). Nedlouho poté, 

v roce 1972, se konala konference na téma Organizace lidské paměti, kde Endel Tulving navrhl 

rozlišení v rámci dlouhodobé paměti na sémantickou – zahrnující fakta o světě a epizodickou – 

paměť na osobní vzpomínky (Tulving, 2002). Během 70. se začalo vynořovat další rozdělení, 

konkrétně mezi implicitní a explicitní pamětí, díky poznatkům z neurobiologie (Baddeley, 2001). 

Studie amnestických pacientů, kteří byli schopni zvládat širokou škálu úkonů, přestože selhávali 

v konvenčních paměťových testech silně potvrdily toto rozdělení (Squire, Knowlton, 1993). 

Názvy implicitní a explicitní byly poprvé použity Grafem a Squierem v roce 1985 (Squire, 1987). 

Dlouhodobá paměť tak byla rozdělena na explicitní paměť charakterizovanou vědomým 

vybavením faktů anebo událostí (informativní charakter); a implicitní paměť bez vědomého 

vybavení, „zahrnující dovednosti, návyky a jiné cesty (např. motorika, zručnost), kde je paměť 

vyjádřena výkonem spíše než vybavením“ (Squire, Knowlton, 1993, str. 457). Epizodická paměť 

na události osobní minulosti tak spadá do kategorie explicitní, resp. deklarativní paměti, která se 

vyznačuje vědomým vybavením vzpomínek. Dělení dlouhodobé paměti znázorňuje Obr. 1. 

 

 

Obr. 1.: Klasifikace dlouhodobé paměti (založeno na: Squire, 1992, cit. v Baddeley, 2001). 
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V roce 1983 v knize Elements of episodic memory Tulving upřesnil návrh z r. 1972 a definoval 

epizodickou paměť konkrétněji. Obohatil koncept o dvě podstatné charakteristiky: o komplexnost 

obsahu při vybavení vzpomínky – vybavení „co, kdy a kde“ a o tzv. “rekolektivní zkušenost” - 

uvědomění si minulého prožitku znovu-vybavením, resp. znovu-prožitím události, 

charakteristické uvědoměním sebe sama – uvědomění autonoetickým (Tulving, 1983, 2002). 

„Tulving uvedl nový koncept pojetí epizodické a sémantické paměti, kdy místo rozlišení dle 

paměťových úkonů definoval rozlišení na podkladě odlišných paměťových systémů a kde navrhl 

rozdělení mezi dvěma druhy uvědomění: autonoetickým sebeuvědoměním a noetickým pocitem 

vědění“ (Gardiner, 2001, str. 1351). Příklad noetického uvědomění je, že vím, jaké je hlavní město 

mé země bez potřeby nebo vůbec schopnosti vybavit si odkud tu informaci mám. Noetické 

uvědomění je charakteristické pro sémantickou paměť, paměť na fakta a vědomosti o světě, kterou 

Tulving také definoval v Elements of episodic memory (1983). 

Implicitní a explicitní paměť má kromě charakteristiky přítomnosti či nepřítomnosti vědomí při 

vybavení odlišný i neurobiologický podklad. Jak se shoduje více autorů, zatímco hipokampální 

komplex a mediální temporální lalok je zásadní pro explicitní paměť, pro implicitní paměť nikoliv. 

Ta je spojována s posteriorním neokortexem (percepční schopnosti zachycení známých objektů či 

tváří) a bazálními ganglii (motorické sekvence) (Moscovitch et al., 2005). Implicitní a explicitní 

rozdělení je zřejmé také například z posthypnotické amnézie (Barnier, 2002 cit. v Newcombe et 

al., 2007) anebo u amnestiků, kteří technicky zvládají hrát golf, aniž by si pamatovali, kam střelili 

jaký míček (Squire, 1983 cit. v Newcombe et al., 2007). 

Existují i modely, které deklarativní paměť nedělí do dalších oddělených systémů, ale považují 

sémantickou a epizodickou paměť za dva charakterově odlišné druhy vybavení, pohybující se na 

určitém kontinuu jednotného paměťového komplexu (viz. Jeong et al., 2015; Rajah, McIntosh, 

2005) (viz. kapitoly Dvou-procesuální modely a Neurobiologie epizodické paměti). 

2.2.  Epizodická paměť a překryv s jinými druhy paměti 

Co se týče rozdělení explicitní paměti, oba systémy, sémantický a epizodický, mezi sebou nemají 

jasnou hranici a byť jsou funkčně odlišné, jejich role se překrývají. Za prvé jsou hranice nejasné 

v překryvu epizodických a sémantických vzpomínek. Jisté je, že epizodické vzpomínky nejsou 

prosty faktických sémantických informací (Burianova, Grady, 2007). Podobně faktické 

informace sémantické paměti leckdy nesou alespoň nějakou sporou informaci o kontextu nabytí 

vědomosti. Zadruhé u epizodických vzpomínek může docházet k procesu „sémantizace“ 

(„episodic-to-semantic shift theory“: Cermak, 1984 cit. v Kopelman, Bright, 2012), kdy 
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epizodické vzpomínky dostávají sémantický charakter s postupujícím stářím (podobný efekt je 

popsán v samostatné kapitole modelu „Competitive trace theory“, kdy k nabývání epizodických 

vzpomínek sémantického charakteru dochází opakovaným vybavováním vzpomínek). V souhrnu 

– kromě toho, že se světy epizodických a sémantických vzpomínek překrývají ve své jasné 

oddělenosti na fakta na jedné straně a události na druhé, také může docházet k přeměně 

epizodických vzpomínek na „sémantizované“ – kdy si fakticky vybavuji kontext události. 

Dále se liší názory v procesu ukládání vzpomínek: nabýváme faktických informací o světě díky 

prožitým událostem – resp. díky tomu, že si je pamatujeme? Je možné, že si pamatujeme události 

jen tehdy, když zároveň umíme využívat sémantickou paměť k jejich pochopení a uložení do 

paměťového systému? Tulvingův názor v níže uvedeném modelu SPI (Tulving, 2001) je, že 

epizodické vzpomínky se ukládají pouze přes sémantický systém. Zato Nadel a Moscovitch (1997) 

říká, že sémantické vzpomínky se dostávají do paměťového úložiště z paměťové stopy události, 

z níž je postupně epizodický kontext zapomenut. 

Z hlediska neurobiologie sémantická paměť zahrnuje typicky struktury laterálního a anteriorního 

temporální kortexu a ventro-laterálního prefrontálního kortexu, zpravidla na levé straně (více 

autorů, cit. v Moscovitch et al., 2005), naopak nezávisí esenciálně na hipokampálním komplexu a 

mediálním temporálním laloku jako epizodická a poškození těchto oblastí ji tedy neovlivní, nebo 

ovlivní jen minimálně (Moscovitch et al., 2005). Epizodické paměti bývá přisuzována dále aktivita 

pravé strany prefrontálního kortexu (Burianova, Grady, 2007). Zajímavostí je, že ve studii např. 

Lundstroma et al. (2005) byla v rámci testů na vybavení položek zaznamenána aktivita naopak 

levého prefrontálního kortexu pro epizodickou paměť. Tento případ je jedním z mnoha 

poukazujících na odlišnosti výsledků v rámci zkoumání komplikovaného paměťového systému a 

na odlišnosti vznikající specifitou výzkumů, popř. zobecněním informací v rámci shrnutí. Tulving 

(2002) vše uvádí na pravou míru: levý prefrontální kortex je významně více zapojený než pravý 

v procesu kódování do epizodické paměti, zatímco pravý prefrontální kortex je více zapojený do 

epizodického vybavení. Vzhledem k tomu, že epizodické kódování často doprovází sémantické 

vybavení, levý frontální lalok bývá také spojován s vybavením sémantické paměti. 

Kromě sémantické paměti se epizodická překrývá ještě s autobiografickou, což bude rozvedeno 

v samostatné kapitole. Má blízko i k pracovní paměti, ze které v zásadě čerpá informační podklady 

ukládané do paměťových stop (souvisí např. s percepčním systémem a epizodickým bufferem, 

které jsou zmíněny dále), ale pracovní paměť je krátkodobá, zatímco epizodická dlouhodobá. 

Rozlišení epizodické paměti od dalších druhů paměti ji také pomáhá definovat, konkretizovat a 

vymezit její hranice. 
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2.3.  Další charakteristiky epizodické paměti 

2.3.1. Ontogenetický vývoj a vznik epizodické paměti 

Epizodická paměť se rozvíjí až kolem 3-4 let věku, poté, co se malé děti učí nejprve mluvit 

(Suddendorf, Busby, 2003). K rozpoznávání sebe sama dochází kolem druhého roku věku, kdy se 

malé děti například umí poznat v zrcadle. Záhy dochází i k rozvoji řeči s oddělováním „Já“ a „Ty“. 

Někdy v tuto dobu jsou uloženy i první vědomé vzpomínky z vlastního života, před věkem dvou 

let si lidé zpravidla nic nepamatují, je to období tzv. dětské amnézie. (Eysenck, Keane, 2008). 

Dětská amnézie se týká také nedostupnosti autobiografických vzpomínek o naší vlastní identitě a 

životní linii nás samých, roli v tomto procesu mají pravděpodobně návyky, sociální interakce a 

vytváření jazyka u malých dětí. Také hraje roli v pozdějším vývoji epizodické paměti možná 

dřívější funkce implicitního systému stejně jako sémantického, zatímco epizodický se utváří 

postupně s rozvojem hipokampu a prefrontálního kortexu (shrnuto v: Newcombe et al., 2007). 

2.3.2. Mentální časové cestování (mental time travelling) 

Mentální časové cestování (mental time travelling) je schopnost promítnout si sebe sama do 

minulosti v čase a znovu si prožít minulé v procesu vzpomínání, nebo si předem imaginárně prožít 

možné budoucí „přemýšlením o“, uvažováním „jaké by to asi bylo, kdyby“, tedy dovoluje 

imaginární nakládání s „Já“ v potenciálních situacích. (Suddendorf, Busby, 2003 a Suddendorf, 

Corballis, 2007). Tulving (1983) charakterizoval autonoetické uvědomění tak, že zahrnuje 

subjektivní vnímání času. Jak uvedl později: „no sense of subjective time, no mental time travel“ 

a „no autonoesis, no mental time travel“ (aneb: bez subjektivního vznímání času a bez 

autonoetického uvědomění žádné mentální časové cestování) (Tulving, 2002, str. 2). Mentální 

časové cestování je charakteristikou epizodické paměti. Jiní autoři dokonce uvádí, že časové 

cestování do minulosti je také známo jako epizodická paměť (Dere et al., 2017; Suddendorf, 

Corballis, 2007). 

Suddendorf a Busby (2003) shrnují, že tato dovednost potřebuje různé prerekvizity (citují různé 

zdroje, viz. zdroj) jako koncept „Já“ a sebeuvědomění, jazykové a sociální dovednosti a vnímání 

času. U lidí je kritické období pro rozvoj těchto dovedností kolem 3-4 let, kdy, jak bylo zmíněno, 

zaniká období dětské amnézie a je to také potenciálně období, ve kterém se rozvíjí epizodická 

paměť. U zvířat nejsou tyto dovednosti adekvátně potvrzené, aby se dalo tvrdit, že zvířata umí 

cestovat v čase tak, jako lidé, viz. kapitola Paměť epizodického typu. 
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2.3.3. Rozličnosti při vybavování epizodických vzpomínek 

Proces vybavování vzpomínek není vždycky jednoznačný. Jsou případy, kdy si chceme vybavit 

konkrétní informaci, kterou máme jistojistě uloženu v paměti, ale nejsme toho schopni. Stejně tak 

si lze vybavit konkrétní událost z osobního života bez vybavení obsahu vzpomínky (např. při 

podívání se na fotografii) (Mayes, Roberts, 2001). Běžné jsou i tzv. falešné vzpomínky, 

zaznamenávané třeba při slovních testech (respondenti si pamatují, že v textu bylo určitě uvedeno 

slovo, které tam ve skutečnosti nebylo). S touto subjektivitou a možnými falešnými vzpomínkami 

musí počítat i vědecký výzkum, jak například oddělil Gardiner (2001) – kdy samotné rozpoznání 

položky osobou je objektivní, ale úsudek, zda si osoba položku „pamatuje“ nebo ji „ví“ je již 

subjektivní záležitostí. Není možné při výpovědi respondentů o epizodě, která nebyla výzkumně 

sledována s jistotou říct, zda osoba popisuje ve svých vzpomínkách událost, která se skutečně stala. 

Perspektiva vzpomínajícího při vybavování může být z pohledu hráče i pozorovatele, egocentricky 

(hráč, aktér – subjektivní vidění z místa) i alocentricky (pozorovatel z vnějšího pohledu). 

Pozorovatel si uvědomuje časoprostorový kontext, v úzkém slova smyslu to znamená, že percepční 

informace o objektech, které pozoruje napříč časem z různé perspektivy automaticky i vědomě 

integruje s dostupnými sémantickými znalostmi, v širším slova smyslu se časoprostorový rámec 

projevuje skrze uvědomění jedincova vlastního životního kontextu (autobiografickou paměť), kdy 

danou epizodu zařazuje do autonoetického uvědomění, a svých zkušeností v jejichž kontextu 

danou epizodu vnímá. Do pozdějšího vybavení se přidávají také emoce přítomné během epizody. 

(Mayes, Roberts, 2001). 

2.4.  Charakteristické procesy doprovázející epizodickou paměť 

Charakteristickými kognitivními procesy spojenými s použitím epizodické paměti jsou: 

- Kódování – počáteční registrace a získání informace zachycené senzorickým systémem. 

Neurální kódování do mozkových struktur. 

- Uložení – vytvoření relativně stabilní paměťové stopy, neuronových sítí a propojení 

- Konsolidace – procesy a zpracovávání paměťových stop, fyzický proces pokračující i po 

percepčním zachycení vjemu, umožňující posílení synapsí pro dlouhotrvající paměť 

- Vybavení – přístup k uloženým informacím, reaktivace, „znovuprožívání 

časoprostorových sérií scének“ (Mayes, Roberts, 2001, str. 1395). 

(Převzato z: García-Lázaro et al., 2012). 
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Mayes a Roberts (2001) považují kódování, uložení a vybavení jako tři charakteristiky, které by 

měl obsahovat každý model epizodické paměti. Ne všechny modely se však zabývají všemi 

procesy, konsolidací se zabývají některé více (např. model Mnohonásobné paměťové stopy a 

model Kompetitivní paměťové stopy) a některé méně (např. model SPI, Autobiografický model) 

mnohdy se výzkum zaměřuje třeba jen na vzájemné porovnání procesů kódování a vybavení, jako 

je třeba metoda HERA, (hemispheric encoding/retrieval assymetry) (Tulving, 2002). Nalézt rozdíl 

mezi kódováním epizodické a sémantické paměti je složitější než rozdíl ve vybavení, jelikož obojí 

vychází (kóduje se) z fyzických prožitků osob, nicméně rozdíly ve vybavení jsou zřejmé třeba 

z dvou-složkových testů sledujících, zda si osoba vzpomíná na epizodu včetně kontextu s pocitem 

vzpomínání, nebo zda si vybaví jen vědomost prostou jakéhokoli kontextu (Tulving, 2001, 

Gardiner, 2001). Zatímco kódování a vybavení jsou oddělené procesy opačného charakteru, 

uložení informací stojí tak trochu bokem, jelikož zpracovávají materiál, který již je přítomen 

v rámci jednoho mozku. Z tohoto pohledu je ukládání, resp. úložiště o to komplikovanější, že na 

něj lze nahlížet i jako na statický prvek, nikoliv dynamický proces, jakýsi box, sklad informací, 

jak Tulving (2001) zmiňuje v souvislosti s Platonovou metaforou paměti jako úložiště 

s měřitelnou kapacitou. Konsolidace naopak oba procesy svým způsobem obsahuje (viz. kapitola 

o Standardním modelu systémové konsolidace). 

Přístupy k epizodické paměti, co se týče procesů, se značně liší, informací přibývá v průběhu času 

a poznatky v oblasti neurobiologie se zpřesňují. Mnohé modely se těchto vlastností paměti úzce 

dotýkají, proto budou v práci tyto procesy hojně diskutovány. 

2.5.  Testování epizodické paměti 

V laboratorním prostředí typicky používané testy oblíbené pro svou jednoduchost a 

zpracovatelnost a širokou škálu specifikovaného užití jsou rozpoznávací slovní testy. Běžně 

používané jsou ještě testy s volným vybavením (free recall) nebo testy s nějakým vodítkem 

(například parciální informací ze studijní části) (cued recall) (Fletcher et al., 1997). Ve vhodné 

úpravě tyto testy mohou dělat jak zdraví jedinci, tak osoby s nějakým druhem postižení, staří lidé, 

děti i zvířata. Gardiner (2001) říká: „standardní laboratorní test tedy zahrnuje obvykle 

prezentování listu verbálního materiálu a následné ptaní se subjektů na rozpoznání materiálů, 

kterým byly vystaveni“. Pokus však nemusí být jen slovní, je možné použít mnoho druhů položek, 

jednotlivá slova či sousloví, věty, fotografie, kresby, 3D objekty, pachy atd. V prvním kole se 

respondentovi předloží skupina položek, které má následně v druhém kole (vybavovací fázi testu) 

konkrétním způsobem reprodukovat. Důležitým prvkem při reprodukci je něco, co dokazuje 
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epizodickou paměť, tedy charakterizuje onu konkrétní událost časoprostorovou specifitou, 

konkrétní asociací atp. Není to test na vědomosti o předloženém materiálu, ale na paměť pro výskyt 

daného materiálu v konkrétním osobním kontextu, tedy osobou prožité zkušenosti experimentu. 

Tulving prováděl testy s odpověďmi „ano-ne“, kdy u odpovědi „ano, pamatuji si danou položku 

z předchozí prezentace“ byla osoba dotazována, zda si jednotlivé položky pamatuje (epizodická 

paměť) nebo zda je „ví“ (sémantická paměť). Jedná se o rozpoznávací test (recognition tasks), kdy 

osoba rozlišuje mezi více položkami. 

Slovní testy však příliš neodpovídají realitě každodenního života a bohatému časoprostorovému 

kontextu, který je jedním z definujících charakteristik epizodické paměti. Proto jsou v dnešní době 

velice oblíbené testy využívající virtuální realitu (např. 3D prostor pokoje, města, cesty 

automobilem apod.) dobře použitelné i v laboratořích. Poskytují plně kontrolovatelnou 

experimentální situaci v bohatém kontextu, která umožňuje interakci mezi objektem a stimuly, 

které se k němu dostávají (Plancher et al., 2008). Případně je možné využít jiné než slovní testy, 

využívající reálné prostředí (obývací pokoj, místnost), testující například paměť na událost 

schování materiální položky (Holland a Smulders, 2011) nebo paměť na událost, během níž 

subjekty očichávaly různé pachy (Saive et al. 2003). 

U zvířat je přítomnost epizodické paměti otázkou a zatím zůstává její existence u zvířat 

nepodložená, vzhledem k neprokazatelné přítomnosti autonoetického uvědomění. U zvířat (zejm. 

savců, potažmo obratlovců) je všeobecně uznávaný model Paměti epizodického typu, tzv. 

„episodic-like memory“. Takové testy zahrnují zpravidla nácvik dovednosti (např. rozlišit dva 

druhy krmiva) a pak unikátní epizodu s následným testem při němž zvířata demonstrují paměť na 

„co“, „kdy“ a „kde“ se stalo v předchozí epizodě. 

Testování zahrnuje dále neurozobrazovací metody, často spojené s nějakým druhem výše 

popsaného experimentu (třeba virtuální reality, slovních testů atp.). Používané jsou: 

elektroencefalografie (EEG), pozitronová emisní tomografie (PET), „event-related potentials“ 

(ERPs) (specifická forma v rámci EEG zachycující elektrické fluktuace v mozkové aktivitě na 

povrchu hlavy, korespondující se specifickým senzorickým, kognitivním nebo motorickým 

úkonem) a dnes především funkční magnetická rezonance (fMRI), popř. magnetická rezonance 

(MRI). Tyto metody poskytují detailnější informace o lokalitě zpracování v mozku. Další metodou 

poskytující neurobiologické informace jsou pitvy (např. rozřezaný mozek slavného pacienta 

H.M.). Pro funkční studie mozku s vysoký rozlišením v čase se používají metody patch clamp a 

in vivo elektrody, dobře možné studie jsou i in vitro modely neuronů, které však neposkytují 

strukturní konektivitu shodnou s mozkovými oblastmi (Brewer et al., 2013). 
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3.  DVOU-PROCESUÁLNÍ MODELY 

Následující modely pojímají epizodickou paměť z hlediska dvou odlišných módů/procesů 

vybavení (popř. dvou paměťových systémů), resp. z hlediska pocitů přítomných při vybavení. 

Z pozorování a výzkumů vychází najevo, že jsou zde minimálně dva jasně oddělitelné a 

pojmenovatelné pocity/druhy procesů při vybavování informací. 

3.1.  „Pamatuji si“ a „vím“ („Remember – know model“) 

Návrh na rozlišování „pamatuji si“ u epizodických vzpomínek a „vím“ u sémantické paměti přinesl 

již Tulving (1983). K tomuto rozlišení dobře sloužily rozpoznávací testy s odpověďmi ano-ne, kdy 

osoby vypovídaly, zda již položky viděly při předchozím kole testu. Takový pokus je použitelný i 

na zvířata při předchozím tréninku, po kterém pak ano-ne umí vyjádřit jinak, než verbálně. Aby 

však byl test skutečně zaměřený na epizodickou paměť, musí obsahovat specifičtější výpovědi 

charakterizující paměť na událost, nejen rozpoznání položky. Testy na pamatování a vědění (RK 

testy – remember-know) tedy měly k ano-ne odpovědím ještě dodatečné otázky, jako zda si osoby 

„starou“ položku „pamatují“, nebo ji „ví“, tedy zda si starou položku vybavují z předchozí studijní 

události i s jejím kontextem, nebo zda je jim položka prostě jen povědomá a pouze ví, že ji již 

viděli, aniž by si vybavili příležitost, při které to bylo. (Tulving, 2001; Gardiner, 2001). Tyto 

dodatečné otázky sledovaly, zda si osoba vybavuje položku prostřednictvím mentálního časového 

cestování a znovuprožívá ji za doprovodu autonoetického uvědomění (odpověď „pamatuji si“, 

bohatá na kontextuální informace značící epizodickou vzpomínku) anebo zda k takovému 

vybavení nedochází a charakter vybavení je noetický (sémantická vzpomínka). 

I tak je metoda značně subjektivní. Rozhodnutí, zda si položku respondent pamatuje nebo ji ví je 

čistě na něm. Gardiner rozšířil RK testy o další kontextuální podrobnosti. Např. provedl pokus 

(Gardiner, 1998) se třemi možnými odpověďmi reflektující pocity při vybavení: „pamatuji si“, 

„vím“, a „hádám“. Pouze „pamatuji si“ bylo spojeno se znovu-vybavením a uvědoměním sebe 

sama a pouze „pamatování a vědění“ obsahovalo specifickou složku přesvědčení a vědomí, že 

položka již byla studována. Také přidal do pokusu asociace, buď z těch, kdy si osoba vytvořila 

asociaci pro lepší zapamatování položky, nebo když studované slovo/položka automaticky 

vyvolala nějakou vzpomínku. Díky dodatečným otázkám na takový kontext v případě 

respondentovy odpovědi, že si položku pamatuje, je pak možné ověřit epizodický charakter 

vzpomínání. Na rozdíl od Tulvinga ještě „vědění“ specifikoval podrobněji tak, že se má jednat o 

intenzivní pocit familiárnosti, tedy přesvědčení, že stará položka v předchozím testu byla (bez 
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vybavení si okolností) a přitom respondent věděl, že se jedná o nedávnou událost. Tento pocit 

vědění se tedy liší od klasického pocitu vědění na fakta typu: jaké je hlavní město mé země. 

3.2. „Rozvzpomínání“ a „familiarita“ („Recollection – familiarity model“) 

V jádru shodný s modelem „Remember-know“ svým dvou-procesním charakterem při 

vybavování, je model Yonelinas (2001, 2002), který používá odlišné pojmy: „rozvzpomínání“ 

(„recollection“) a „familiarita, familiárnost“ („familiarity“). Překryv názvů může být trochu 

zavádějící, vzhledem k tomu, že existuje více pohledů na to, co vlastně familiarita znamená a 

obnáší. Familiarita má tři různá pojetí, shodná v jednom: popisují pocit „tohle už jsem viděl“. 

1) Familiarita pojmenovává pocit důvěrné známosti vzhledem ke vzpomínce ve smyslu 

sémantického pocitu „vědění“ - Gardiner (2001, str. 1351) říká: „episodická paměť je 

identifikována s autonoetickým vědomím, které dává za vznik pamatování ve smyslu sebereflexe 

v mentálním znovu-uzákonění předchozích událostí, ve kterých byl člověk přítomen. 

Autonoetické vědomí je odlišeno od noetického, jež dává za vznik vědomí minulosti, které je 

limitované pocitem familiarity, resp. vědění. Noetické vědomí je identifikováno nikoliv 

s episodickou, ale se sémantickou pamětí, která vyvolává obecné vědomosti.“ 

2) V některých zdrojích je familiarita stručně uvedena jako důvěrný pocit známosti, ale ve 

vztahu k epizodickým, nikoliv sémantickým vzpomínkám. Jak shrnuje Conway (2001, str. 1382): 

„jiný rys epizodických vzpomínek je, že mohou dávat vznik pocitu familiárnosti, což může vést 

k pocitu, že něco se stalo – aniž je vyvolán obsah toho, co to bylo, tedy aniž by byla vyvolána 

epizodická vzpomínka. To se děje zpravidla, když jsou vzpomínky aktivovány, ale nepřekročí práh 

vedoucí k jejich plnému vybavení… Epizodická paměť podporuje vybavování s pocitem 

familiárnosti, kdežto autobiografická primárně s pocitem „vím to“.“ 

3) Moscovitch et al. (2005) uvádí familiaritu jako samostatný, třetí druh paměti vedle 

epizodické a sémantické, a sdílí atributy obou předchozích. Familiarita je paměť spíše na stimuly 

než události, které jsou osobě známé, ale nevybavuje si k nim žádný obsah a vybavení přitom 

doprovází noetické uvědomění. Příkladem je případ, kdy potkáme známou osobu, k níž si 

neumíme zařadit nebo vybavit kontextuální informace. Zajímavé přitom je, že Moscovitch vychází 

z modelu Yonelinas.  

Jak napovídá název článku Yonelinas (2001) Components of episodic memory: the contribution of 

recollection and familiarity, ani zde není familiarita chápána jako ekvivalent pocitu pro 

sémantickou paměť, ale jako dva oddělené procesy v rámci paměti epizodické. Yonelinas (2002) 

se o sémantické paměti v souvislosti se svým modelem nezmiňuje. 
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Kromě toho, že Yonelinas si v zásadě vystačí s jednotným paměťovým systémem obsahujícím dva 

odlišné procesy vybavení v porovnání s Gardinerem (2001), který sleduje rozdělení sémantické a 

epizodické paměti, tak se také více než Gardiner zaměřuje na prvky chování, nikoliv stav vědomí 

při vybavování. Také počítá více s Jacobyho dělením (Jacoby, 1991). V Jacobyho modelu je 

rozvzpomínání pojato jako analytický, vědomě kontrolovaný proces, zatímco familiárnost je 

relativně automatická. Rozvzpomínání v něm obnáší vybavení si kontextu a zpracování s jakým 

byla položka studována, familiarita je založena na plynulosti procesu. 

Yonelinas (2001, 2002) popsal rozvzpomínání jako prahový proces, v němž je vyvolána 

kvalitativní informace, zatímco familiarita je klasický signál zachycující proces, při němž je 

vyvolána kvantitativní informace. Principem familiarity je, že studované položky budou více 

známé než nové, tedy osoba přijme jako familiárnější ty, které již byly studovány a se kterými se 

v minulosti setkala. Familiarita je pak ukazatelem, že se jedná o reálnou vzpomínku osoby. 

Mandler (cit. v Yonelinas, 2002) jde dokonce tak daleko, že předpokládá vliv familiárnosti i na 

implicitní složku paměti. Rozvzpomínání je popsáno jako „prahový proces, při kterém subjekt buď 

uspěje ve vybavovacím procesu nebo selže“ (Yonelinas 2001, str. 1365). V praxi to znamená, že 

osoba si může vybavit mnoho kvalitativních informací ohledně vybavené zkušenosti, například 

„kdy“ nebo „kde“ položka byla prezentována, ale budou tu také nějaké kvalitativní položky té 

dané události, které nepřekročí práh vybavení a pro tyto bude subjekt neschopný si vybavit 

jakoukoli přesnou kvalitativní informaci. V takovém případě pak záleží schopnost vybavení už 

pouze na položkách vybavených s pocitem familiárnosti, které podpoří i sebevědomí 

vzpomínajícího. 

Model (Yonelinas, 2001) je postavený na čtyřech předpokladech. Zaprvé, že vzpomínání je 

prahový proces, kterým je vyvolána kvalitativní informace studované události (co, kde), zatímco, 

což je druhá podmínka, že familiárnost je signál zachycující proces, kterým jsou akceptovány 

položky překračující kritérium pro familiární odpověď. Model dál předpokládá, že oba procesy 

pomáhající rozpoznání jsou nezávislé a čtvrtý předpoklad říká, že rozvzpomínání vede k relativně 

vysoké jistotě vybavení. 

Test, uvedený Yonelinas (2001) byl takový, že pokusné osoby studovaly seznam slov a poté 

dostaly nový seznam, kde byla stará slova z předchozího listu smíchána s novými a neznámými. 

Osoby určovaly, která slova již viděly na předchozím listu a která jsou nová a k tomu doplňovaly 

svou jistotu, nakolik jsou si jisti svou odpovědí. Následně se vyhodnotily špatné a správné 

odpovědi vůči pocitu jistoty respondentů, resp. zda se pletli, nebo měli pravdu se svou jistotou. 

(Např. osoba si mohla být jistá, že položka byla v původním listě a ona ve skutečnosti nebyla). 
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Asymetrie v do grafu (viz. obr. 2.) vynesených odpovědích, „ano, bylo to v předchozím listě“ a 

„ne, položka je nová“ dokazuje, že familiárnost není jediným prvkem, který rozmístění ovlivňuje, 

ale že jsou zde alespoň dvě odlišné paměťové (vybavovací) komponenty. V zásadě jde o to, že 

existuje varianta, kdy rozpoznávání se zlepšuje, přestože pocit familiárnosti zůstává stále stejný. 

Stará (již studovaná) položka bude správně rozpoznána, pokud si na ni osoba rozvzpomene nebo 

pokud bude familiární (v takovém případě bez rozvzpomínání) – viz svislá osa pravého grafu. 

Nová (neznámá) položka bude nesprávně akceptována jako stará, pokud u ní vznikne pocit 

familiarity – viz vodorovná osa pravého grafu. 

 

Obr. 2.: Levý graf: Rozmístění familiarity pro staré (již viděné v testu) a nové položky. Pravý graf: ROC křivka 

(receiver operating characteristic) – asymetrická (vyšší křivka) a symetrická (nižší křivka). Asymetrie značí, že 

rozpoznání staré položky musí být asociováno s větší variabilitou (více druhů rozpoznání) než rozpoznání nové. 

 

Důkazy z oblasti neurobiologie jsou známy z případů mozkových lézí (Yonelinas, 2002), kde 

vychází, že oba procesy závisí na odlišných oblastech, rozvzpomínání spíše na hipokampu, 

zatímco familiárnost na oblastech obklopujících hipokampus (parahipokampální oblast). Tyto 

procesy jsou nezávislé při vybavení a částečně nezávislé při kódování. (Yonelinas 2002). Další 

důkazy pocházejí z elektrofyziologických studií, kdy odpovědi, pro které bylo charakteristické 

„vím“, měly časnou temporálně parietální pozitivitu, zatímco odpovědi „vzpomínám si“ zde měly 

negativitu a pozdní frontální aktivitu a na levé parietálně temporální oblasti pozitivitu, podobné 

výsledky potvrdily i další elektrofyziologické výzkumy, stejně tak výsledky funkční magnetické 

rezonance potvrdily, že při těchto procesech se jedná o odlišné mozkové oblasti. (Yonelinas, 

2001). Dalším prvkem, kterým se oba procesy odlišují je rychlost – Mandler (cit. v Yonelinas, 

2002) i Yonelinas se shodují v tom, že vybavování s familiaritou je rychlejší než rozvzpomínání. 
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3.2.  Shrnutí teorií rozlišujících dva druhy vybavení 

Principiálně se teorie shodují, že jsou zde dva odlišné procesy vybavování. Jeden proces 

charakterizuje sémantické vybavení, tedy paměť na fakta s noetickým uvědoměním (bez pocitu 

„já jsem to prožil“), bez vybavování si dalších konsekvencí, který doprovází pocit „tohle vím“. 

Pocit familiárnosti „tohle je mi dobře známé“ ve smyslu „to znám, to už jsem zažil“ také odpovídá 

tomuto druhu vybavení, alespoň z hlediska absence kontextuálních informací. Druhý proces je 

spojený s epizodickým vzpomínáním, doprovázený rozvzpomínáním na jednotlivé detaily 

události, doprovázený autonoetickým uvědoměním sebe sama v daném kontextu a pocitem „tohle 

si pamatuji, vzpomínám si na detaily“. Jak je nastíněno v modelu Yonelinas (2001), dvě 

komponenty jsou minimální množství procesů, které ovlivňují paměť, resp. vybavování, této 

otázky se dotýká i tým Moscovitche (2005), kde je familiarita jako třetí druh paměti vedle 

epizodické a sémantické (nicméně kombinuje charakteristiku obou předchozích a nepřináší nový 

jedinečný druh vybavení). Yonelinas není jediný, kdo pracuje s modelem „Recollection- 

familiarity“. Například Aggleton a Brown (1999, cit. v Moscovitch, 2005) také navrhli rozdělení 

na dva subsystémy. První zahrnuje hipokampus a spojení s mamilárními tělísky a anteriorní 

thalamické jádro, které zajišťují vybavování ve smyslu znovuprožívání v časoprostorovém 

kontextu. Druhý systém zahrnuje perirhinální kortex a spojení s dorsomediálními jádry thalamu, 

které zajišťují vybavení s pocitem familiarity bez potřeby vybavení kontextu. S oběma koncepty 

– „Remember- know“ i „Recollection- familiarity“ pracuje mnoho dalších výzkumníků a rozvádějí 

teorie zase jinými směry. 

3.3.  Sjednocené modely 

Pokusů zabývajících se rozdělením procesů rozvzpomínání a familiarity je mnoho a zpravidla se 

shodují v tom, že rozvzpomínání náleží hipokampu, kdežto familiarita přidruženým oblastem 

mediálního temporálního laloku. Jsou však také pokusy, které prokazují i jiný názor, kdy 

poškození hipokampu ovlivnilo významně oba druhy procesů, jak shrnují Jeong et al. (2015) a oba 

procesy rozvzpomínání i familiarity by mohly být vysvětleny jako kontinuální škála bez separace 

paměťového systému. Vysvětlením může být hypotéza, že hipokampus podporuje oba procesy 

vybavování, když jsou vzpomínky silné (tedy když přesnost a jistota obou procesů je vysoká), pak 

je aktivita hipokampu podobná pro oba druhy vybavení (Smith et al. 2011 cit. v Jeong et al., 2015). 
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4. NEUROBIOLOGIE EPIZODICKÉ PAMĚTI 

4.1.  Oddělený či jednotný systém 

Většina výzkumů vychází ze základního (Tulvingova) předpokladu, že je zde několik oddělených 

paměťových systémů. Studie, které tomu nasvědčují, pochází především z případů amnestických 

pacientů, pak i z laboratorních testů. Prvním pacientem, přinášejícím mnoho informací do 

výzkumu paměti byl r. 2008 zesnulý Henry Molaison, pacient, který byl operován roku 1953 

neurochirurgem Scovillem z důvodu na epilepsie (Dossani et al., 2015). Během operace došlo 

k oboustrannému odstranění vždy 8 cm posteriorně z mediálních temporálních laloků. U pacienta 

se neočekávaně rozvinula anterográdní amnézie – nebyl si schopen zapamatovat téměř žádné 

nedávné události, ani faktické, ani autobiografické (ale v r. 2007 byl schopný říct, že si nepamatuje 

věci a ukázat tak vhled do vlastního problému). Retrográdní amnézie (neschopnost pamatovat si 

staré, vzdálené vzpomínky) u něj byla jen částečná a intelekt a osobnost zůstaly prakticky 

nepoškozené. Další neurobiologické studie však ukazují, že pacienti s resekcí mediálního 

temporálního laloku většinou trpí poškozením autobiografické paměti, nikoliv sémantické, naproti 

tomu pacienti se sémantickou demencí zahrnující poškození fronto-temporálního laloku mají 

různé sémantické poškození při souběžném relativním zachování autobiografické paměti, levý 

inferiorní prefrontální kortex a levá posteriorní temporální oblast je spojena se sémantickou 

pamětí, zatímco levostranná aktivita mediálního temporálního laloku a ventromediálních 

frontálních oblastí, temporální oblasti, retrospleniálního kortexu a mozečku je spojena 

s autobiografickou pamětí (více autorů cit. v Burianova et al., 2010). Aktivita pravých 

dorzolaterálních prefrontálních oblastí je aktivní při laboratorních výzkumech epizodické paměti 

(Duzel et al. 2004; Gilboa 2004 cit. v Burianova et al. 2010) a další klinická zjištění přiřazují 

k epizodické paměti i anteriorní prefrontální kortex a mediální temporální laloky (Rajah a 

McIntosh, 2005). 

Na téma oddělených systémů přesto není jasný náhled. Rajah a McIntosh, (2005, str. 476) 

argumentují tím, že „paměťový systém je definovaný jako neurální systém, který ukazuje unikátní 

paměťově specifické aktivační vzorce a funkční interakční vzorce“ což podle jejich názoru 

nesouhlasí s výsledky jejich studie za použití pozitronové emisní tomografie, kdy sledovali 

rozdílnost vybavení u dvou co nejrozličnějších paměťových úkolů (tak, aby zastupovaly 

sémantikou a epizodickou paměť), kdy z výsledků vyplynulo, že podobnosti v neurálních 
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interakcích jsou takové, že se jedná zřejmě o jediný paměťový systém, jehož odlišnosti se pohybují 

spíše na škále kontinua zpracování paměti v rámci daného výkonu. 

4.2.  Emoce v epizodických vzpomínkách 

Jak uvádí Rolls (2013), epizodický paměťový systém je součástí limbického systému, který se 

značně liší od limbického systému zajišťujícího prožívání emocí. Emocionální stavy jsou běžnými 

součástmi epizodických vzpomínek při jejich vybavení. Hipokampus je struktura, která je 

zapojená v epizodické paměti, ale nikoliv v emocích, na rozdíl od amygdaly, orbitofrontálního 

kortexu a anteriorního cingulárního kortexu. Emoce se tedy do epizodických vzpomínek dostávají 

právě z těchto oblastí. 

4.3. Hipokampus a přidružené oblasti 

Navzdory rozsáhlým výzkumům není zatím ustanoveno, jak vlastně přesně deklarativní paměť, 

potažmo epizodická paměť fungují z hlediska neurálního podkladu. Mnoho výzkumů je 

zaměřených jen úzce na konkrétní paměťové úkony a tak informace nejsou příliš ucelené. „Savčí 

hipokampus kóduje informace dlouhodobé epizodické paměti a prostorové orientace, ale kódovací 

mechanismy zůstávají nepolapitelné. I když známe molekulární detaily mnoha druhů synapsí 

v hlavních regionech hipokampu, nevíme, zda jsou tyto oblasti vlastním vodičem do anatomicky 

přesné sítě, nebo vyžadují externí elektrické a chemické vstupy.“ (Brewer et al., 2013, str. 102). 

Neshody vznikají občas v názvosloví. 

Hipokampus samotný zahrnuje oblasti CA a 

gyrus dentatus. Hipokampální formace zahrnuje 

tyto dvě oblasti a subikulum; hipokampální 

komplex pak zahrnuje i okolní oblasti – 

entorhinální, perirhinální a parahipokampání 

oblasti neokortexu (Moscovitch et al., 2005), tedy 

oblasti mediálního temporálního laloku, 

obklopující hipokampus. Strukturu 

hipokampálního komplexu, resp. hipokampu a 

obklopujících oblastí, ukazuje Obr. 3. 

Obr. 3.: Znázornění oblastí hipokampu a přidružených oblastí. (Medical dictionary, 2011). 
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Hipokampální spoje jsou zpravidla spoje zprostředkující přímou (dopřednou) excitaci, ale oblast 

CA3 hipokampu se liší rekurentní kolaterální excitací (zpětnými bočními spoji) (Brewer et al., 

2013). Tzv. funkční tri-synaptická síť v rámci hipokampální formace začíná v entorhinální kůře, 

pokračuje do gyrus dentatus a pokračuje do oblasti CA3 a dále do CA1 (Cajal, 1986; Amaral, 

Lavenex, 2006 cit. v Brewer et al., 2013). Z oblasti CA1 již informace vystupují více směry a spojů 

je více, třeba přímo z entorhinálního kortexu do CA3 oblasti, viz. dále. Propojení znázorňuje obr. 

4. 

 

 

Obr. 4.: Levý diagram: Dopředné spoje (plné linky) z neokortikálních oblastí skrze parahipokampální gyrus a 

perirhinální kortex do entorhinálního kortexu (mediální temporální lalok) – následně do hipokampu. Zpětné spoje 

(přerušované linky) skrze hipokampální pyramidální buňky obl. CA1, buňky subikula a parahipokampálního gyru 

zpět do neokortexu. D – hluboké pyramidální buňky; DG – granulární buňky gyrus dentatus, F – přední vstupy do 

asociačních korových oblastí; mf – mechová vlákna; PHG – parahipokampální gyrus, a perirhinální kortex; pp – 

prefrontální cesta; rc – rekurentní kolaterála CA3 hipokampálních pyramidálních buněk; S – povrchové pyramidální 

buňky; 2 – druhá pyramidální vrstva entorhinálního kortexu; 3 – pyramidální buněčná vrstva 3 entorhinálního kortexu. 

Tlusté čáry nad buňkami reprezentují dendrity. (Rolls, 2013). 
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Gyrus dentatus funguje jako oddělovací mechanismus na překrývající se vzpomínky (pattern 

separation) a z něj vedou mechová vlákna do CA3 oblasti. Dle Rollsovy teorie (Rolls, 2013) CA3 

region funguje (interpretace ze zvířecích modelů) jako asociační paměťová síť spojující 

dohromady různé kvalitativní druhy informací nebo jednoduchý „přitahovač informací“, 

umožňující velmi rychlé kódování (i při jediném výskytu události) prostorových a objektových 

informací anebo vybavení celé epizodické vzpomínky z nějaké jiné části. Jinak řečeno, informace 

jsou schopné se poskládat dohromady a vybavit se jako jedna ucelená vzpomínka v oblasti CA3 i 

když jsou vyvolány jen některou z částí (třeba prostorovou vzpomínkou, emocemi atp.). Zpětná 

projekce do neokortexu umožní vyvolání neurální aktivity všech oblastí, které byly aktivní při 

kódování originální vzpomínky. Přímá cesta z entorhinálního komplexu do oblasti CA3 (perforant 

path) patrně dostačuje jako vodítko pro vybavení vzpomínky, ale nikoliv pro proces učení. Hlavní 

propojení hipokampu se vzdálenějšími částmi zajišťuje fornix (oblouk) jako největší neurální 

výstup z hipokampu (v menší míře také přístup do hipokampu) (Aggleton et al., 2010). Spoje 

vedou například do thalamické oblasti, mamilárních tělísek, do neokortexu. Hlavní výstup 

z hipokampu do neokortexu začíná v oblasti CA1, odkud jdou informace do subicula, 

entorhinálního komplexu, parahipokampálních struktur a prefrontálního kortexu, což jsou oblasti, 

kde běžně dochází k vybavování vzpomínek z hipokampu. Další spoje vedou ze subicula i přímo 

z CA1 oblasti hipokampu do orbitofrontálního kortexu a anteriorního cingulárního kortexu, ty jsou 

pravděpodobně spojeny s emoční složkou epizodické paměti; a subikulární spoje do posteriorního 

cingulárního kortexu, které jsou nejspíš zapojeny ve vybavení prostorové informace epizodické 

paměti. (Rolls, 2013). Hipokampus je zapojen jak do prostorového zpracování, tak do paměťových 

procesů. U lidí například poškození hipokampu vede k neschopnosti zpracovat úkony na umístění 

objektů, pakliže si musí osoba zapamatovat, kde objekt byl. (Burgess et al. 2002). 

4.4.  Další oblasti zapojené do procesů epizodické paměti 

Dalších oblastí zapojených do procesu epizodického vzpomínání a ukládání je mnoho, někdy už 

se ale netýkají epizodické paměti tak esenciálně, jako např. hipokampus nebo je jejich role 

diskutovaná a nejasná. Například absence mamilárních tělísek může také způsobovat anterográdní 

amnézii stejně jako absence anteriorních thalamických jader (Aggleton et al., 2010). Další 

diskutovanou oblastí je například precuneus (Lundstrom et al., 2005) při vybavování, Burges et al. 

(2002) uvádí precuneus v roli prostorové paměti v rámci paměti epizodické. 
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5. SYSTÉMOVÉ MODELY 

Následující modely se všechny zabývají otázkou, jakým způsobem jsou epizodické, popř. jiné 

informace přítomné při vědomém vybavování strukturovány v paměti, což úzce souvisí s procesy 

kódování, konsolidace a vybavení, skrze které lze pozorovat a dedukovat, jak asi se informace 

dostávají do mozku a z něj a jak jsou v něm uloženy. 

5.1. Modely oddělující percepční, sémantický a epizodický systém 

5.1.1.  Hierarchický model SPI: Seriálně-Paralelně-Nezávislý 

Tulvingův SPI model („serial-parallel-independent“) (Tulving, 2001) počítá s třemi odlišnými 

systémy – epizodickým, sémantickým a percepčním, které jsou hierarchicky řazeny. Kódování do 

paměti je seriální, úložiště paralelní a vybavení nezávislé – jinak řečeno:  

- kódování probíhá „v řadě za sebou“ (seriálně) z percepčního systému do epizodického, 

tedy od základního smyslového vjemu po ucelenou komplikovanou epizodickou představu. 

Položky mohou povýšit do vyššího systému nebo zůstat uloženy pouze v tom, ve kterém již jsou. 

- informace v jednotlivých systémech jsou uloženy „vedle sebe“ (paralelně), položky se 

ukládají zvlášť, nikoliv jako celek do jedné paměťové stopy. Paměťová stopa je zde jako jakýsi 

balík široce rozptýlených, ale systematicky hierarchicky organizovaných rysů. 

- vybavení z jednotlivých systémů může probíhat nezávisle („independent“) na ostatních 

systémech, z každého systému zvlášť bez aktivity ostatních systémů, nebo ze všech systémů 

najednou. 

Nejnižší je percepční systém, tedy ten, který zachycuje informace o objektech, přijímá a ukládá 

vjemy a dělá je dostupnými pro jiné informační systémy. Sémantický systém dělá to samé jako 

percepční, akorát již s faktickými informacemi a epizodický systém oba předchozí rozšiřuje 

v procesech a přidává povědomí o „Já“ a subjektivním čase. Přehledně jsou systémy znázorněny 

v Obr. 5. 

 

Obr. 5.: Přehled systémů dle modelu SPI. (Tulving, 2001). 

•→ Paměť na události z osobní minulostiEpizodický systém

•→ Znalosti přítomného↑ Sémantický systém

•→ Identifikace objektů↑ Percepční systém
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Tulving (2001) model obhajuje čtyřmi postřehy. Zaprvé – paměť takhle může bez problémů 

operovat na nižších úrovních (percepčních) bez vybavení si dalších vzpomínek, stejně jako je tomu 

u leckterých zvířat nebo u nemluvňat. Mimoto sémantická paměť může fungovat samostatně, bez 

jakéhokoli zásahu paměti epizodické, stejně jako tomu u některých druhů amnézií nebo u malých 

dětí, které si podstatně dříve umí vybavit nějakou vědomost než událost. Zadruhé – není zde tok 

percepčních informací přímo do epizodické paměti, informace musí jít přes sémantický paměťový 

systém. Třetí rozdíl je, že model odpovídá dvojité disociaci v oblasti retrográdní amnézie. 

Poškození, které způsobuje retrográdní amnézii, může zasahovat (kromě zasažení obou druhů 

paměti) poškození pouze epizodické paměti, nebo pouze sémantické paměti (Wheeler, McMillan, 

2001). Čtvrtý argument pro SPI model lze nalézt v anterográdní amnézii, kdy dle modelu 

sémantické poškození samotné být nemůže, pouze oba druhy poškození nebo epizodické samotné. 

Nakonec – SPI model je velice dobře použitelný s modelem „Pamatuji si a vím“ (Gardiner, 2001) 

a dvouprocesuálním modelem Yonelinas (Yonelinas, 2001). 

Koncept SPI byl navržen původně jako čistě teoretický, proto téměř neposkytuje porovnání 

s neurobiologickými podklady nebo vlastní výzkum v oblasti neurobiologie. Navazují na něj další 

modely, které se v otázce funkcí systému (kódování, konsolidace, vybavení) v rámci epizodické 

paměti posouvají dále. 

5.1.2.  Model mnohonásobného vstupu („Multiple input model“) 

Simons et al. (2001), se shodují v základu s modelem SPI v dělení systémů, neshodují se však 

v neprostupné hierarchizaci, kdy informace z percepčního systému nemohou vstoupit přímo do 

epizodického. Navrhují proto model MI, model mnohonásobného vstupu (multiple input). 

V popsaném pokusu (Simons et al., 2001) prezentovali osobám se sémantickou demencí (tedy s 

poškozením sémantické paměti) dvě skupiny fotografií obličejů, kdy první soubor obličejů byly 

obličeje pacientům známé a druhý soubor neznámé. V druhém kole testu byly fotografie 

prezentovány znovu, jednak zcela shodné a jednak odlišné (obličeje byly vyfoceny z jiné 

perspektivy, z profilu) a pacienti byli dotazováni, zda si vybavují, že jim tento konkrétní obličej 

byl prezentován. Bylo zjištěno, že pacienti si relativně dobře pamatují tváře jako takové i při 

sémantické demenci, pokud byly fotografie shodné, vykazovali pacienti velmi dobrou epizodickou 

paměť i když neposkytli žádné sémantické informace, nicméně když byly percepčně odlišné i 

fotografie známých obličejů, tak fotografie nerozpoznali.  
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Model mnohonásobného vstupu na rozdíl od modelu SPI uznává možnost, že informace mohou 

téct přímo z percepční paměti do epizodické, aniž by šly hierarchicky přes paměť sémantickou. 

Doplňují Tulvingův model a říkají, že „percepční rámec typicky pracuje ve spojení se 

sémantickým rámcem tak, aby podpořil nové epizodické učení a percepční informace může být 

dostatečná i bez významově podstatného vkladu sémantického rámce, pakliže je percepční 

informace podržena tak dlouho, že obnoví předchozí vzpomínku“ (Simons et al., 2001, str. 112). 

Z tedy vyplývá, že episodická paměť může být vykreslována na podkladě jak percepční paměti, 

tak sémantické nezávisle. 

5.2. Modely vycházející z konsolidačního procesu 

5.2.1. Standardní model systémové konsolidace a Teorie hipokampální indexace 

(Pozn.: Nejedná se o samostatné modely epizodické paměti.) 

Konsolidace byla popsána na přelomu 19. a 20. století jako časově závislý proces, kterým se 

zkušenosti ukládaly do trvalých paměťových stop (Müller, Pilzecker, 1900 cit. v Moscovitch et 

al., 2005), („Standardní model systémové konsolidace“ viz. Squire, Alvarez, 1995 cit. in Yassa, 

Reagh, 2013). Oblast hipokampálního komplexu a mediálního temporálního laloku je v 

konsolidačním procesu považována za dočasné úložiště, dokud není vytvořena trvalá stopa. 

Konsolidace vzpomínek začíná, jakmile je informace registrována v neokortexu (smyslové korové 

oblasti) a přijata komplexem hipokampu a přidruženými strukturami, kde se váže na skupinku 

neuronů komplexu hipokampus – neokortex, takový proces zahrnuje jak vazbu krátkodobou (o níž 

není pochyb) v řádu sekund, tak delší v řádu minut, maximálně pár dnů (Moscovitch, 2005). 

Kortex není schopen v počáteční fázi paměť podpořit sám (vytvořit paměťovou stopu), v počáteční 

fázi je potřebný hipokampus. Z něj jde signál zase do neokortexu a vytváří se trvalá paměťová 

stopa, která jakmile je vytvořena, hipokampus přestává být k vybavení potřebný (Yassa, Reagh, 

2013). Tento proces podporují důkazy, že synapse se zpočátku mění mnohem dynamičtěji 

v hipokampu nežli v kůře (Frankland, Bontempi, 2005 cit. v Yassa, Reagh, 2013). 

S konsolidačním procesem souvisí teorie hipokampální indexace. S myšlenkou hipokampálního 

indexování přišli poprvé Teyler a DiScenna v r. 1985 a v r. 1986 ji představili jako „Indexovou 

teorii hipokampální paměti“ („Hippocampal memory indexing theory“, viz. Yassa, Reagh, 2013). 

Když hipokampální komplex velice rychle kóduje všechny vědomě přidružené dostupné 

informace do neokortikálních neuronů, nechá sám v sobě sporou informaci, index, jako ukazatel, 
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kde je v neokortexu připojená daná informace. Vědomá paměťová stopa pak obsahuje ono spojení 

mezi neokortexem a hipokampálním komplexem a reprezentuje vědomě zažitou událost. 

5.2.2.  Teorie mnohonásobné paměťové stopy („Multiple trace theory“) 

Model mnohonásobné paměťové stopy zohledňuje klasický konsolidační proces (standardní 

model konsolidace). Dle Standardního modelu jsou „všechny druhy explicitní paměti závislé na 

hipokampálním komplexu po dobu konsolidace, a tak poškození hipokampu/ mediálního 

temporálního laloku a diencephalonu vede k časově omezené retrográdní amnézii jak 

sémantických, tak epizodických vzpomínek. Vzpomínky získané více nedávno jsou nejvíce 

poškozené, starší jsou normálně zachovány, protože již byly konsolidovány před poškozením“ 

(Moscovitch et al., 2005, str. 41). Kisbourne a Wood (1975 cit. v Moscovitch 2005) navrhli, že 

retrográdní amnézie je poškození pouze epizodické paměti, poškozující nedávné a staré 

vzpomínky rovnoměrně. Nadel a Moscovitch (1997) však nalezli řadu problémů v rámci 

standardního modelu. Shledali, že retrográdní amnézie postihuje nejrůznější druhy paměti, které 

však mohou, byť v menšině, postihovat ztrátu paměti za mnohem delší období, dokonce zpětně za 

celý život než jen od doby poškození. Kromě toho zjistili, že navzdory amnézii přetrvávají leckdy 

schématické sémantické prostorové vzpomínky (např. plán města) (viz. kapitola prostorové 

modely). 

Nadel a Moscovitch (1997) navrhli teorii Mnohonásobné paměťové stopy („Multiple trace 

theory“), která navazuje také na Tulvingův model SPI. Popisují několik fází, jak probíhá ukládání 

paměťové stopy. V prvních se shodují se Standardní konsolidační teorií, při zohlednění fenoménu 

s vytvořením indexu v hipokampu se však neshodují, že by se paměťové stopy po krátkém čase 

stávaly nezávislé na hipokampu. Navrhují, že zde není delší konsolidační proces posilující 

paměťové stopy tak, že se stanou nezávislé, ale jiný proces. Při každém vybavení vzpomínky se 

vytváří nová hipokampální stopa (procházející pak stejným krátkým konsolidačním procesem), 

která sdílí nějaké nebo všechny informace s původní epizodou, a tak je vzpomínka posílena nebo 

podpořena vícenásobnou stopou (multiple trace). Tím vysvětlují, že staré vzpomínky jsou při 

retrográdní amnesii spíše zachovány, protože mají více stop. V dalších fázích ukládání paměťové 

stopy uvádějí, že „fakta o světě, která jsou získána skrze kontext specifických epizod, jsou 

separována od těchto epizod, a nakonec uložena nezávisle na nich.“ (Moscovitch a Nadel , 1997, 

str. 223). Mnohonásobné paměťové stopy jsou pak integrovány s již existujícími sémantickými 

znalostmi, které mohou být již nezávislé. Tím navrhují jiné pořadí zápisu epizodických a 
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sémantických vzpomínek, než model SPI (Tulving, 2001), který počítá pouze s tokem informací 

ze sémantického systému do epizodického, nikoliv naopak. 

 „Jsme přesvědčeni, že udržení a vybavení živých autobiografických vzpomínek závisí na 

hipokampu bez ohledu na to, před jakou dobou byly získány. Proti tomu sémantické vzpomínky 

nějaký čas profitují z přínosu hipokampu, než mohou být vyvolány nezávisle na něm. I sémantické 

vzpomínky mohou mít asociované epizodické elementy závislé i nadále na hipokampu. Liší se 

však vzpomínky prostorově detailní (epizodické) a ty s více schématickým rázem (sémantické), 

které jsou dostačující pro navigaci, ne však pro znovuprožívání prostředí, ve kterém byly získány“ 

(Moscovitch et al., 2005, str. 35). 

5.2.3. Teorie kompetitivní paměťové stopy („Competitive trace theory“) 

Teorii Kompetitivních paměťových stop (CTT) navrhli Yassa a Reagh (2013) a navazují tak na 

předchozí modely: Standardní model systémové a modelu Mnohonásobné paměťové stopy, které 

nahlížejí na danou problematiku odlišně: podle Standardního konsolidačního modelu se 

vzpomínky stávají na hipokampu nezávislé, jakmile nabydou korového spojení, takže hipokampus 

není pro vybavení potřebný, zato model Mnohonásobné stopy zastává názor, že hipokampus je 

potřebný pro vybavení, bez ohledu na stáří vzpomínky. 

Model reviduje význam epizodické a sémantické paměťi: výrazy byly vlastně užívány jako 

vyjádření vzpomínek s bohatými kontextuálními detaily a těch, které detaily nemají. „Epizodický“ 

v modelu CTT znamená zkušenost kontextuálního rozvzpomínání spíše než paměť. Sémantická 

paměť zde označuje vědomost, která vznikala v průběhu času a měla mnoho opakování. Termíny 

jsou brány relativně, ne absolutně. „Model má tři podmínky: 1) vzpomínky jsou nejvíce epizodické 

a pravdivé, jakmile jsou poprvé kódovány, 2) s každým dalším vybavením se stávají méně 

epizodickými a přesné detaily mohou být nahrazeny iluzorními, 3) hlavní rysy zkušeností jsou 

zároveň konsolidovány a ztrácejí detaily během času“ (Yassa, Reagh, 2013, str. 3). 

Proces kódování je v souladu s teorií Hipokampální paměťové indexace: nejprve jsou percepční 

informace přijaty smyslovými korovými oblastmi, které aktivují několik hipokampálních synapsí. 

Hipokampus pak aktivuje neokortex a vzájemné spojení zesílí konsolidací. Pokud se při pozdějším 

vybavování vzpomínky aktivuje jen malá část neokortikálních neuronů, skrze hipokampus se 

mohou aktivovat další přidružené kontextuální informace. To znamená: hipokampus neslouží jako 

úložiště jako takové, ale jako spojující a přetvářející složka vzpomínek, uložených v neokortexu. 

Dále už se od teorií odchylují a přinášejí svou vlastní, odlišnou od teorie mnohonásobné stopy 
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v tom, že se zde nevytváří stopa mnohonásobná při opakovaném vybavování, ale nová (staronová), 

která soutěží se vzpomínkou starou, jak je detailněji popsáno dále. 

Proces probíhá následovně: jakmile je vzpomínka vybavena (ať už vnitřním či vnějším vodítkem), 

hipokampus znovu obnoví originální paměťovou stopu, resp. její hlavní rysy, a to tak, že se jedná 

v podstatě o novou vzpomínku (jedná se o novou sesterskou stopu staré uložené vzpomínky), která 

se se starou buď překrývá velice přesně nebo nikoliv, protože během znovuobnovení skrze 

hipokampus může docházet k dezinterpretacím a následnému ukládání iluzorních vzpomínek. 

V rámci toho se také ztrácí kontextuální informace a epizodická vzpomínka sémantizuje. Přesné 

důvody, proč k tomu dochází známy nejsou, ale roli může mít např. sociální atraktivita, tedy 

psychologická potřeba být ideální v rámci společnosti, kdy se vzpomínka upraví. Na podobné téma 

narážel i Conway a Pleydell-Pearce (2000), když popisovali, že zařazované vzpomínky musí být 

kongruentní s autobiografickým „Já“. Při vybavení staré vzpomínky a procesu znovu-ukládání 

sesterské vzpomínky dochází ke kompetici, pokud se „nová“ vzpomínka se starou neshoduje a 

nepřekrývá (odtud název teorie). Pokud se shodují, dochází k posílení vzpomínky (tedy vlastně 

konsolidaci). Překrývající se vzpomínky při opakovaném vybavování nesou vyšší důvěryhodnost 

a dochází jednak ke ztrátě kontextuálních detailů a za druhé k jejich přeměně spíše na sémantické, 

kdy „víme“ co jsme epizodicky prožili, což překryje původní originální a velice detailní epizodu. 

Staré epizodické vzpomínky se tedy zdají epizodické a plné kontextu spíše díky funkci hipokampu 

je znovu obnovit, než že by se skutečně vyvolávala původní epizodická vzpomínka. Zatímco nové 

epizodické vzpomínky nemají sémantické komponenty, staré ano. Pokud se sesterské vzpomínky 

(původní a znovu-vybavená verze původní vzpomínky) neshodují, ztrácí se detaily, protože zde 

dochází k inhibici některé ze vzpomínek. Proces je znázorněn více v Obr. 6., kde je porovnán u 

zdravých jedinců a amnestiků. 

Názor teorie, že staré epizodické vzpomínky jsou více sémantické a méně kontextuální, zatímco 

nové jsou hodně kontextuální a málo sémantické souhlasí i s křivkou zapomínání (Ebbinghaus, 

1885 cit. v Yassa, Reagh, 2013). Z průměrných hodnot křivky by se teoreticky mohly vymykat 

falešné vzpomínky (např. ze slovních paměťových testů) a situace, ve kterých se snažíme si rovnou 

zapamatovat vědomě faktické informace, které jsou pak rovnou uloženy téměř prosty kontextu 

(viz. přístup v pokusu Hollanda a Smulderse, 2011). Zajímavé je také nevztahovat křivku 

zapomínání ztráty kontextu a navyšování nepřesných vzpomínek ke stáří vzpomínek, ale k počtu 

vybavení (Distributed Reinstatement Theory - Sutherland et al., 2010 cit. v Yassa, Reagh, 2013). 

Počet vybavení se však mnohem hůře měří v rámci pokusu. Navrhovanou metodou je 

optogenetická technika za pomoci označené populace neuronů zapojené v kódování. 
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Obr. 6.: Pokaždé, když je vzpomínka 

vybavena, hipokampus kóduje 

částečně se překrývající stopy, které 

soutěží s podobnými stopami 

z jiných reaktivací z neokortexu. 

V hipokampu se stopy nepřekrývají 

kvůli separaci (pattern separation). 

V neokortexu jsou překrývající se 

stopy posíleny (konsolidovány) 

zatímco nepřekrývající se stopy 

pozbývají bohatší kontext. Během 

aktivace nedávných vzpomínek je 

zdravý hipokampus je schopen 

znovu obnovit či předělat kontext 

vzpomínky, a uložit jej do přídatné stopy. U amnézie, nedávné vzpomínky nemohou být vyvolány, jakmile nefunguje 

hipokampus, když nebyly ještě žádné prvky vzpomínek konsolidovány. Během starých vzpomínkových reaktivací 

nepoškozený hipokampus pokračuje v přeskupování kontextu vzpomínek, a silně konsolidované sémantické 

vzpomínky se vytváří díky mnoha předchozím reaktivacím. U amnézie staré vzpomínky mohou být vyvolány alespoň 

do té míry, kde jsou založeny na sémantických vzpomínkách. U poškození hipokampu změna kontextu už dále nemůže 

probíhat a vybavení může být méně kontextuální než u zdravých jedinců. (Převzato z: Yassa, Reagh, 2013). 

 

6.  AUTOBIOGRAFICKÝ MODEL 

6.1.  Epizodická a autobiografická paměť jako překrývající se systémy 

Autobiografická paměť je paměť na události vlastního života, určující identitu jedince, což se 

značně překrývá s pamětí na události osobní minulosti. Autobiografické znalosti mohou obsahovat 

jak „autobiografické sémantické vědomosti“ (např.: kde jsem se narodil, jaké je moje rodné číslo), 

které nemají kontextuální informace a ani nemusí pocházet přímo z prožitých situací jako spíš 

zprostředkovaně, tak i „autobiografické epizodické vzpomínky“, které naopak kontextuální 

informace mají a byly prožity osobně. V překryvu se jedná pouze o tu část sémantických a 

epizodických vzpomínek, které jsou vztaženy k sobě sama (k identitě jedince) (Brewer, 1996 cit. 

v Newcombe et al., 2007). 

Lze si však představit i epizodické vzpomínky nepodstatné pro paměť autobiografickou, které 

nejsou vztaženy k životní linii jedince a pro jeho vlastní identitu nemají význam, (Eysenck, Keane, 

2008) a jsou naopak plné senzoricko-percepčních detailů událostí (jako třeba vybavení si zamykání 
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dveří od práce minulou středu). Taková vzpomínka je tedy pouze epizodická a ne autobiografická. 

Kopelman a Kapur (2001) se na to dívají tak, že epizodická paměť je širší termín než paměť 

autobiografická, (zahrnuje autobiografické vzpomínky stejně jako výstupy ze specifických 

učebních úkonů jako je vybavení si listu slov), nicméně termín autobiografická a epizodická jsou 

často použity zaměnitelně. 

Z pohledu autobiografické paměti postavené do popředí jsou epizodické vzpomínky jen částí 

autobiografických vzpomínek, skrze autobiografické vědomosti, třeba životní událost vlastní 

svatby, si lze vybavit jednotlivé epizodické detaily toho, kdy jsem jedl koláček a usmíval se při 

tom na tančící lidi. Odlišností je zde kontextuální, senzoricko-percepční bohatost epizodických 

vzpomínek a znovu-prožívání nebo také rozvzpomínání, které autobiografické vzpomínky 

evokovat nemusí. (Newcombe et al., 2007; Conway, 2001; Barnabe et al. 2012). 

Autobiografické vzpomínky také pomáhají utvářet celkový koncept sebe sama, který se odráží ve 

vnímání během prožívání epizod. Naopak, výsledky epizod, které nesouvisí samy o sobě s životní 

autobiografickou linkou, přesto nesou informace například o tom, jak si osoba poradila s daným 

úkolem a přispívají do sebepojetí odrážejícího se v autobiografické paměti. 

6.2. Senzoricko-percepční epizodická paměť v kontextu autobiografické 

Velmi zajímavý je Conwayův model epizodické paměti v rámci kontextu autobiografické paměti 

(Conway, 2001), který přináší mnoho nových vhledů k pojetí epizodické paměti. 

6.2.1. Autobiografická paměť a členění autobiografických vzpomínek 

Autobiografická paměť podle Conwaye zahrnuje povědomí zadržované řádově v týdnech, 

měsících až celém životě. Conway a Pleydell-Pearce (2000) uvádí (i ve starších pracích, viz. 2000) 

dělení autobiografické paměti na tři podskupiny. 

1) Životní periody zahrnující časové úseky definované dlouhotrvající událostí – jako 

jednotlivé školní úseky, „když jsem bydlel s Aničkou“, „když jsem pracoval v bance“ atp. 

2) Obecné události zahrnující opakované nebo delší události – jako procházky po louce, 

dovolená atd. 

3) Vzpomínky vázané k události, což znamená jednotlivé krátké události, které trvaly vteřiny 

až hodiny, jako skok padákem, pád z kola atd. 
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Vybavování z těchto tří rovin může probíhat různě. Obsahy životních period nejsou aktivní vždy, 

ale když už, mohou mít přístup k mnoha obecným událostem. Systém ve vědomém vybavovacím 

modu může preferovat vyhledávání vzpomínek třeba jen na úrovni obecných událostí. Epizodické 

vzpomínky se pojí pouze ke třetí kategorii autobiografických vzpomínek – kdy je přístupný bohatý 

percepčně senzorický kontext a dochází k rozvzpomínání za autonoetického uvědomění. 

6.2.2. Časové rozlišení epizodických vzpomínek  

Dle Conwaye (2001) epizodická paměť zahrnuje velice detailní senzoricko-percepční povědomí o 

nedávných událostech, zadržované v intervalu s řádem minut až hodin, to znamená nikdy nebude 

mezi epizodické vzpomínky spadat „dovolená“, ale pouze krátce trvající úsek jako „oběd na té 

písečné pláži třetí den“ atp. 

Kromě toho definuje epizodickou paměť jako schopnost si vybavit detaily toho, co se stalo před 

několika minutami až hodinami. Většina takových aktuálních vzpomínek je ztracena, a to 

nejpozději během následující spánkové periody, kdy pravděpodobně dochází ke konsolidaci, 

mimo jiné i konsolidaci do autobiografické paměti. Kvůli době, po jakou jsou tyto nedávné 

epizodické vzpomínky zadrženy, se jedná o jiný druh paměti než krátkodobou neboli pracovní. Ty 

nedávné epizodické vzpomínky, které jsou konsolidovány a uloženy v paměti jsou pak přístupné 

samy o sobě, nebo prostřednictvím vybavování autobiografických vzpomínek. 

6.2.3. Epizodický buffer 

Cesta, kterou se informace dostávají do dlouhodobé paměti souvisí s epizodickým bufferem, který 

navrhl Alan Baddeley (2000). V epizodickém bufferu se jednotlivé komponenty z pracovní paměti 

skládají v plynulé celky, je to dočasné úložiště s limitovanou kapacitou sdružující různé druhy 

informací (multimodální informace, vizuální, prostorové, zvukové atd.), který je schopen vázat 

informace z podřadných systémů a z dlouhodobé paměti, do jednotných epizodických 

reprezentací. Vybavení z epizodického bufferu je vědomé. (Baddeley, 2000).  

Dle Conwaye (2001) nedávné epizodické vzpomínky obsahují mimo jiné reprezentace 

z epizodického bufferu, mentální reprezentace sdružující informace pracovní paměti s různými 

oblastmi z dlouhodobé paměti atd. Epizodické vzpomínky jsou tak podle něj „krátkými shrnutími 

reprezentací předchozích stavů pracovní paměti“ (str. 1381). 
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6.2.4. Epizodická paměť jako nástroj pro dosahování cílů 

Conway (2001) vztahuje celkovou motivaci člověka i roli epizodické paměti k zaměření se na cíle. 

Epizodická paměť tady funguje jako informační nádrž na povědomí o nedávném dění a nástroj k 

utříbení toho, zda již osobních cílů bylo dosaženo, nebo ne. Cíle jsou roztříděny do hierarchického 

uspořádání – například musím dokončit nejprve jednu činnost (hierarchicky nižší cíl), než budu 

moci přistoupit k té, o kterou mi skutečně jde (hierarchicky vyšší cíl). Cíle v tomto hierarchickém 

systému jsou součástí „pracovního Já“ a systém registruje skrze pohnutky, zda již bylo 

předchozího cíle dosaženo, nebo nikoliv. Například: pohnutka „dát si pauzu“ znamená, že činnost, 

nebo ucelená část činnosti byla dokončena. Během pauzy pak registruji, že mléko vrácené zpět 

v lednici znamená, že jsem si ho již nalil do hrnku. Přidružená epizodická informace, která je 

(časově) velice blízko samotné události tedy zahrnuje informace o tom, zda cíle již bylo dosaženo 

nebo nebylo, nebo byl cíl například pozměněn nebo opuštěn. Taková informace je velice 

senzoricko-percepčně bohatá a při vybavení je doprovázena autentickým i autonoetickým 

znovuprožíváním. Autobiografická paměť má v zaměření se na cíle svou roli v širším měřítku, kdy 

cíle sjednocuje s identitou a přáními „Já“ (self). 

6.2.5. Shoda paměti a představy o sobě („memory-self congruency“) 

Conway a Pleydell-Pearce (2000) uvádí jako jednu z funkcí autobiografické paměti, že tzv. 

„uzemňuje self“, to znamená, že autobiografické vzpomínky dávají hranice představě o sobě 

samém (Já, self) tak, aby cíle, kterých chce „Já“ dosáhnout, byly dosažitelné a realistické. Jinými 

slovy to znamená, že paměť a „představa o sobě“ potřebují být ve vzájemném souladu, 

kongruentní. Například, když je vyvolána dobrá vzpomínka z celkově negativního životního 

období, vzniká neshoda mezi reálnou pamětí a celkovým pocitem sebe sama. Vzpomínající pak 

při takové neshodě vyhodnotí vzpomínku například jako: „to byla jen náhoda“ a snaží se ji jinak 

podobně vyčlenit nebo mohou vznikat změněné vzpomínky, aby zapadaly do celkového 

autobiografického kontextu osoby. Autobiografické vzpomínky (násobná selhání nebo naopak 

úspěchy) tedy mají vliv na vnímání sebe sama a ovlivňují tak i osobní cíle. Mimo jiné mohou vést 

k iluzivním nebo falešným vzpomínkám, jak bylo zmíněno v modelu Kompetitivní paměťové 

stopy. 
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6.2.1. Typické schéma vybavovacího procesu z autobiografické paměti 

K prozkoumání, jak probíhá charakteristický vybavovací proces může sloužit pokus se slovním 

vodítkem (Conway, 2001). Pokusné osobě se například předloží slovo židle (sloužící jako vodítko 

k vybavení). Typické vybavení probíhá skrze vybavení si prostředí člověka, třeba jakou židli má 

doma. Vybavení se pak řetězí skrze úvahy, kdy ji koupil až ke konkrétní vzpomínce, že tu židli má 

od dětství a koupil ji s mámou v Nábytkářství Žabák v Žamberku za slunného dne. 

Charakteristický konečný bod těchto mentálních konstrukcí je vstup do epizodické vzpomínky. 

6.2.2. Mozkové oblasti zapojené do autobiografické paměti 

Jak uvádí Burianová a Grady (2007), důkazy pro fyziologické oddělení autobiografické a 

epizodické paměti existují, byť se některé pohledy lišily například v tom, zda je hipokampus 

zásadní pouze pro autobiografickou paměť nebo pro oba druhy paměti. Pokusy byly dělány hlavně 

porovnávací, mezi jednotlivými druhy paměti. Vzájemné porovnání autobiografické s epizodickou 

však není tak jasné. Vzhledem k tomu, že u obou se vybavují kontextuální informace (co, kde, 

kdy), pracují zde vlastně mnohem spíše stejné mozkové oblasti než při porovnávání obou se 

sémantickou pamětí. Z některých výzkumů je patrné, že autobiografické vybavení zahrnující 

ověřování interních osobních informací zprostředkovává ventromediální prefrontální kortex, 

zatímco epizodické vybavení zahrnující externí neosobní informace zprostředkuje dorsolaterální 

prefrontální kortex. (Burianova, Grady, 2007). Oddělené systémy indikují i případy osob 

s poškozeným mediálním temporálním lalokem nebo organickým poškozením středního 

thalamického jádra – kdy tyto osoby měly normální krátkodobou paměť (měřenou mnoha testy) a 

zachovanou autobiografickou a sémantickou paměť starší několik a více let (Milner, 1966, Corkin, 

1984 cit. v Moscovitch et al., 2005). 

Neuchopitelnost systému je vidět i zde (Conway, Fthenaki, 2000 cit. v Conway, 2001): 

autobiografický typ paměti může být postižený při poškození v mnoha odlišných oblastech – 

v oblastech frontálního, temporálního i okcipitálního laloku, stejně jako ve středním mozku – 

hipokampu, amygdale, fornixu a thalamu. Taková informace je až nepříjemně obecná, a 

znázorňuje, jak se mezi sebou jednotlivé výzkumy liší ve svých výsledcích a jak obtížné je nalézt 

konkrétní struktury zapojené do konkrétních paměťových procesů. 

Eleanor Maguire (2001) shrnuje výsledky podobně: napříč výsledky studiemi o autobiografické 

paměti nalezneme shody i odlišnosti, které jsou dány hlavně metodologickými odlišnostmi 
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výzkumů. Výzkumy se shodují v mediální a levě lateralizované aktivitě při autobiografickém 

vybavování – konkrétně v levé části hipokampu a mediální frontální kůře. Neshody se objevují 

v aktivaci hipokampu při vybavování a v aktivaci dorzolaterálního prefrontálního kortexu. 

6.2.3. Autobiografické vybavení z hlediska vybraných systémových modelů 

Jak porovnala Barnabe et al. (2012), dle Standardního konsolidačního modelu (Alvarez, Squire 

1994, cit. v Barnabe et al. 2012) v hipokampu nebo mediálním temporálním laloku dochází 

k indexaci autobiografických vzpomínek (resp. epizodických i sémantických, ze kterých se pak 

autobiografické skládají). Ty se pak konsolidují a vytvoří samostatné paměťové stopy 

v neokortexu, již nezávislé na hipokampu. Naproti tomu model Mnohonásobné paměťové stopy 

(Nadel, Moscovitch 1997) přináší předpoklad, že pouze epizodické vzpomínky zůstávají závislé 

na hipokampu nebo mediálním temporálním laloku, zatímco sémantické vzpomínky jej využívají 

jako časově omezené úložiště a stávají se (alespoň z většiny) nezávislé, uloženy v neokortexu (zde 

lze vzít v úvahu pouze ty epizodické a sémantické vzpomínky, které následně utvářejí 

autobiografickou paměť). Obě teorie se shodují, že hipokampus je nezbytný pro kódování 

epizodických vzpomínek, liší se však v tom, zda je nezbytný pro jejich vybavení. Dle modelu 

mnohonásobné paměťové stopy by staré autobiografické sémantické vzpomínky měly zůstat 

nepoškozeny při poškození hipokampu (nicméně stále závisí na stupni poškození), zatímco staré 

epizodické autobiografické vzpomínky poškozeny budou. U modelu Standardní konsolidace 

autobiografické vzpomínky zůstanou zachovány (resp. gradient zachování vzpomínek je závislý 

na stupni poškození). Z výsledků testu porovnávajícího tyto dvě metody na autobiografickém 

vybavování u osob s retrográdní amnézií však Barnabe et al. (2012) uvádí, že data byla neúspěšná 

v tom, aby mohla potvrdit, že některý uvedených modelů více odpovídá realitě. 

Přidáme-li k tomuto náhledu ještě model Kompetitivní paměťové stopy, pak oproti modelu 

Mnohonásobné paměťové stopy zůstanou zachovány i sémantizované epizodické autobiografické 

vzpomínky. 
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7.  PROSTOROVÉ MODELY 

7.1.  Model zahrnující prostorový kontext epizodické paměti 

Burgess et al. (2001) vyzdvihuje důležitost vybavení si prostorového kontextu. V modelu je 

zastáván názor, že vybavení si bohatého kontextu reálných událostí (a vybavení si prostorového 

kontextu) je centrální charakteristikou epizodické paměti a kombinuje jej s ideou, že mediální 

temporální alocentrické reprezentace jsou použity v dlouhodobém úložišti, zatímco parietální 

egocentrické reprezentace jsou použity k představám, manipulacím a znovuprožívání vzpomínek 

vybavení. Burgess et al. (2001) vychází z Marrova návrhu z roku 1971, podle nějž hipokampus 

poskytuje mechanismus pro rychlé ukládání denních událostí pro pozdější přesun do neokortexu, 

který slouží ke klasifikaci a reorganizaci informací. (Vychází tedy z teorie Hipokampální indexace 

a dalších principů fungování hipokampu, jak jsou blíže popsány v podkapitole „Hipokampus a 

přidružené oblasti“ a pracuje v teorii s neurobiologickými podklady procesu kódování). 

Burgess et al. (2001) popisuje zkráceně pokus, v němž použili bohatý prostorový kontext virtuální 

reality, ve kterém respondenti procházeli virtuálním městem a při každé ze šestnácti návštěv jim 

byl poslán předmět postavou, kterou zde potkali. Skenování proběhlo pomocí funkční magnetické 

rezonance (viz Obr. 7.) za současného návratu do stejného virtuálního prostředí, kdy byly subjekty 

v roli oné postavy a měli si vybrat předmět (ze dvou nabídnutých), který pošlou. Sledováno bylo 

místo (zda objekty vyberou předmět stejný, jaký k nim byl poslán na shodném místě předtím) a 

šířka předmětu (ve verzi testu na vybavení paměti měl subjekt vybrat předmět, který mu byl poslán, 

ve verzi nepaměťové měl být vybrán nejširší předmět). Metodou funkční magnetické rezonance 

zaznamenali mozkovou aktivitu odpovídající návrhu modelu, proudící z parahipokampální 

(mediální temporální) oblasti do mediální parietální oblasti skrze retrospleniální kortex. V rámci 

modelu usuzují, že průběh aktivity kopíruje proces vzájemné integrace prostorových reprezentací 

(alocentrických, „tělesně centrovaných“ a „hlavově-centrovaných“) mezi parahipokampální 

oblastí a precuneem.  
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Obr. 7.: Snímky 

z analýzy funkční 

magnetické rezonance: 

oblasti aktivace paměti 

v prostorovém 

kontextu porovnané 

s „nepaměťovou“ 

kontrolou (výběr 

širokého předmětu). 

Barevná škála značí Z-

skóre. (Burgess et al., 

2001). 

 

Úsudek zpracování prostorových informací v předpokládaných oblastech podporuje i pokus 

s pacientem Jonem (Varga Khadem, 1997, cit. v Burgess et al., 2001) s bilaterálním poškozením 

hipokampu, který byl vystaven také testu používajícího virtuální realitu. Při změněné perspektivě 

ve vybavovací fázi testu oproti původní prezentaci, se jeho poškození enormně projevilo na 

výsledcích testu (selhával v alocentrických reprezentacích), zatímco při shodném, egocentrickém 

pohledu (během kontrolního testu) byly projevy poškození jen mírné. 

Výsledky těchto a dalších výzkumů využívajících realistické prostředí virtuální reality shrnuje 

komplexně Burgess et al. (2002). Hipokampus se v rámci prostorové paměti podílí ve třech 

konceptech: prostorový rámec (egocentrický, snímající okolí senzory v rohovce, natočením hlavy 

nebo pohybem těla; a alocentrický, závislý na poloze předmětů, nikoliv na pohybu těla), 

dimenzionalitu (2D, 3D), a orientaci pohybem sebe sama v prostoru. Vyplynuly také důležité 

poznatky z neurozobrazovacích metod: zpracování prostorových scén zahrnuje parahipokampus – 

především geometrii prostorových scén, ale není potřebný pro paměť; pravý hipokampus je 

zapojen především do paměti na lokalizaci v rámci prostředí (projevující se ve standardních 

objekt-umisťujících testech) a vyžaduje spíše alocentrickou perspektivu; levý je více angažován 

v kontextuálně závislé epizodické a autobiografické paměti (nikoliv nutně verbálně prezentované). 

Mimo oblast mediálního temporálního laloku je pravděpodobně egocentrická reprezentace využita 

v parietálním laloku. Jak v epizodické paměti, tak v navigaci to může vyžadovat překlad uložené 

alocentrické hipokampální informace do parietální egocentrické. Role hipokampu jak 

v prostorové, tak v epizodické paměti zůstává poněkud otázkou, ale může být vysvětlena například 

praktičností využití na perspektivě nezávislých reprezentací v dlouhodobé paměti. 
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7.2.  Schématické (sémantické) prostorové reprezentace 

Moscovitch et al. (2005) se na prostorovou paměť dívají v kontextu sémantické (sémantizované) 

paměti. Prostorovou paměť rozdělují na tu, která zachycuje detailní, percepčně prostorové 

reprezentace (epizodické reprezentace) a na schématické topografické reprezentace (či kognitivní 

mapy). Schématická paměť zachytí třeba plán města ve smyslu, kde jsou které ulice, detailní 

prostorová paměť uchovává živé vzpomínky na konkrétní objekty, lavičky, popelnice, lampy. 

Schématické reprezentace jsou postačující k navigaci. Autoři vycházejí z Burgessova výzkumu, 

ve kterém alocentrické reprezentace závisí na hipokampálního komplexu, nicméně poukazují na 

to, že zatímco epizodické detailní prostorové představy s poškozením hipokampálního komplexu 

zanikají, schématické sémantické prostorové představy nikoliv. Dle modelu Mnohonásobné 

paměťové stopy se sémantické informace vydělují za postupné ztráty kontextu, tedy i schématické 

kognitivní mapy vycházejí nebo mohou vycházet z epizodických paměťových stop. 

7.3. Model vytváření scénových konstrukcí („Scene constructions model“) 

Hassabis a Maguire (2007) navrhují koncept dotýkající se přímo základní definice epizodické 

paměti. Ze shrnutí dosavadních poznatků navrhují, že centrálním definujícím rysem (nebo jedním 

z rysů) epizodické paměti by měl být proces mentálního vytváření konstrukcí scének, který 

obchází nutnost přítomnosti uvědomění sebe sama v subjektivním čase a je charakteristický pro 

více kognitivních procesů, které jsou zapojeny ve stejných mozkových oblastech. Těmi 

kognitivními dovednostmi jsou třeba navigace nebo epizodické přemítání o budoucnosti. 

Buckner a Carrol (2007) pozorovali překryv v aktivovaných mozkových oblastech 

prostřednictvím funkční magnetické rezonance během vybavování vzpomínek a jiných aktivit, 

jako jsou přemítání o budoucnosti nebo navigace. Z tohoto pozorování vzešla myšlenka, že 

odlišené kognitivní funkce by mohly sdílet jednotlivé procesy. Navrhli, že sjednocujícím procesem 

by mohla být projekce sebe sama (self), kterou definují jako „schopnost přesmyku perspektivy 

z okamžité přítomnosti do alternativní perspektivy“ (Buckner a Carrol, 2007, str. 49), která 

vyžaduje přesmyk v percepci z aktuálního prostředí do alternativního, například představování si 

budoucího prostředí ve vztahu k sobě. Jejich návrh je vlastně velmi shodný se základní 

Tulvingovou (1983) definicí, v níž je obsaženo mentální časování sebe sama (self). 

Model Hassabis a Maguire (2007) navrhuje podobné řešení, ale s jiným spojujícím prvkem – 

vytvářením mentálních prostorových schémat – scénových konstrukcí (scene construction).  

Model je jedinečný v tom, že se dívá na kognitivní funkce jako na konkrétní dovednosti v rámci 
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jednoho celku (bez dělení paměti na jednotlivé systémy), kdy každý proces využívá jinou škálu 

tzv. operačních komponent (těmi se myslí třeba právě mentální časové cestování, uvědomění sebe 

sama nebo jejich návrh vytváření mentálních konstruktů scén. Během scénových konstrukcí (viz. 

Obr. 8.) však nemusí docházet k přímému vědomému spojení se sebou samým a dokonce ani 

k přímému spojení s časovou představou – příkladem je vybavení si cesty do restaurace třeba za 

účelem navigace jiné osoby – nejedná se ani o epizodické vzpomínání na vlastní minulost, ani o 

epizodické přemítání o vlastní budoucnosti, které jsou spojeny s vlastní osobou a časem. Operační 

komponentu vytváření mentálních prostorových schémat tedy přisuzují hipokampu, který má 

dovednost zpracovávat prostorové informace (viz. např. Burgess et al., 2002). 

Obr. 8.: Mozkové oblasti zapojené do 

vytváření mentálních prostorových schémat 

(scene construction). (Sagitální (a) a axiální 

(b) snímky z „glass brain“ a (c) snímek 

MRI.) Aktivuje se temporo-parietální 

frontální oblast zahrnující bilaterálně 

hipokampus, parahipokampální gyrus, 

retrospleniální a posteriorní parietální kortex 

a ventromediální prefrontální kortex. 

(Hassabis a Maguire, 2007). 

Dalo by se tedy usuzovat, že ostatní oblasti zapojené do vybavování epizodických vzpomínek na 

Obr. 9. jsou spojeny spíše právě s funkcí vnímání sebe sama. Při pokusu zaměřeném na rozlišení 

epizodických reálných vzpomínek a imaginativních vzpomínek byly anteriorní mediální 

prefrontální kortex a oblasti posteriorního parietálního kortexu (zahrnující posteriorní cingulární 

kortex a precuneus) jedinými oblastmi, které byly preferenčně zahrnuty ve vybavovacím procesu 

epizodických reálných vzpomínek oproti imaginativním. 

Obr. 9.: Obrázek ukazuje oblasti zapojené 

ve vybavování reálných epizodických 

vzpomínek proti imaginativním 

„vzpomínkám“. Aktivují se oblasti 

posteriorního parietálního kortexu 

zahrnující precuneus a posteriorní 

cingulární kortex, a anteriorní mediální 

prefrontální kortex. ( Obr. (a) axiální a (b) 

sagitální jsou snímky z „glass brain“, (c) je 

MRI scan). (Hassabis, Maguire, 2007). 
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Autoři teorie proto navrhují, že tyto oblasti, které jsou odlišné u epizodického vybavování oproti 

imaginacím, jsou tedy preferenčně vázané ke vnímání sebe sama a dalším operačním 

komponentám typickým pro epizodickou paměť. Oblasti anteriorního mediálního prefrontálního 

kortexu byly mimo jiné i ty, které spojoval Tulving (2002) s autonoetickým uvědoměním a 

mentálním časovým cestováním. Aktivaci posteriorní parietální oblasti naopak přisuzují 

rozpoznávání, ve smyslu familiarity (Wheeler, 1997, cit. v Hassabis, Maguire, 2007). 

 

8.  PAMĚŤ EPIZODICKÉHO TYPU 

Paměť epizodického typu (episodic-like memory) znamená „paměť, která je podobná epizodické“, 

někdy také zkráceně „WWW memory“, odvozené od „what, where, when“ (co, kde kdy). Na rozdíl 

od epizodické paměti nevyžaduje podmínku autonoetického sebe-uvědomění (důvody viz níže) a 

celkově se poněkud liší. Model byl navržen v souvislosti s výzkumem epizodické paměti u zvířat, 

u kterých zatím není epizodická paměť vědecky prokazatelná. Podstatné pro tento model je, že 

člověk či zvíře dokáže přizpůsobit své chování a reagovat na základě dřívějších událostí, což je 

z hlediska evoluce výhodné, jelikož to umožňuje např. vyhýbat se nebezpečným místům a věcem 

nebo si ukládat potravu na horší časy. Takové dovednosti nemusí být zprostředkované epizodickou 

pamětí, minimálně lidé ji však k takovým účelům používají (Holland, Smulders, 2011). 

8.1.  Model „Co, kdy, kde“ („What, when, where“) 

Model „what, when, where“ (co, kdy, kde) se týká především zvířat (a to především savců, popř. 

obratlovců), jako alternativní varianta epizodické paměti u lidí, protože v současné době nejsou 

zřejmé důkazy o tom, že by zvířata měla také subjektivní autonoetické znovu-prožívání 

vybavované události. (Stejně tak ale nejsou důkazy, že zvířata epizodickou paměť nemají). Paměť 

epizodického typu (episodic-like memory je synonymum pro „what, when, where“ model) má 

charakter stejný jako epizodická paměť v tom smyslu, že zvíře (člověk) je schopné si vybavit tři 

komponenty, tedy obsah informativního charakteru: co, kde a kdy prožilo. Kromě těchto tří 

obsahových komponent zahrnuje i další úkony či dovednosti, např. pamatování si události, která 

se stala jen jednou jedinkrát, rozlišování scenérií, zpětné propojování informací a další (Morris, 

2001).  

První návrh, že zvířata mají něco, co se podobá lidské epizodické je z roku 1998, kdy byly Clayton 

a Dickinsonem (1998) provedeny pokusy na sojkách ukládajících si trvanlivou nebo zkáze 
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podléhající potravu na různá místa. Další návrhy (Eacott et al., 2005 cit. v Holland, Smulders, 

2011) pak přicházejí s odlišnými prvky tří komponent, konkrétně „what, where a which“ 

(nahrazující časový kontext relativním kontextem události). Paměť epizodického typu se liší 

nicméně nejen autonoetickým uvědomím, jehož přítomnost zde není esenciální, ale i pojetím od 

původní Tulvingovy definice, jelikož „pamatování si co se stalo v jakém prostorovém kontextu a 

v jakém časovém kontextu není to samé, jako pamatování si toho, jakou položku jsi schoval 

v konkrétní lokaci před konkrétním časem“ jak říkají Holland a Smulders (2011, str. 96), 

v souvislosti s pokusem např. se sojkami. Tito autoři upozorňují na rozdíl v tom, zda testovaný 

předem ví, že bude v budoucnu informace potřebovat nebo ne, to znamená, zda má v danou chvíli 

k pamatování pasivní či aktivní přístup a podotýkají, že vědomým nácvikem můžeme ukládat 

informace mj. do sémantické paměti, zatímco epizodické vzpomínky jsou většinou kódovány 

pasivně. Pakliže by si sojky tedy aktivně pamatovaly, kam potravu ukládají, může to mnohem 

spíše odpovídat sémantickému „vědění“. Jak se zamýšlí Suddendosrf a Busby (2003): Co se týče 

sojek, je namístě nepřehlédnout fakt, na kterém výzkum stojí, že sojky ukládají červy a oříšky. 

Proč to dělají? Je možné, že by očekávaly, že budou potřebovat potravu v budoucnu a jsou tedy 

schopny určitého plánování? Přesto však nelze s jistotou říci, zda to dělají vědomě, podobně jako 

jsou vyvinuty jiné dovednosti u zvířat, které dělají tak nějak automaticky, jako třeba echolokace 

netopýrů nebo tah ptáků na jih. Morris (2001) uvažuje nad otázkou přítomnosti epizodické paměti 

u zvířat z hlediska jazyka a vědomí, jazyk je u zvířat jen těžko použitelný pro sdělování osobních 

vzpomínek či dokazování sebeuvědomění a je otázka, zda si zvířata uvědomují sebe sama stejně 

či přinejmenším dostatečně podobně, jako lidé.  

8.2.  Pokusy v rámci modelu Paměti epizodického typu 

Pro zkoumání Paměti epizodického typu se využívají nejrůznější druhy zvířat, i lidé. Oblíbené jsou 

například kočky, psi, opice, zebřičky nebo sojky. Zvířata je zpravidla před pokusem potřeba naučit 

jeho pravidla (sémantické informace – např. u sojek, že červ shnije, zatímco oříšek zůstane v 

pořádku) před tím, než mohou absolvovat samotný test s unikátním výskytem události (one-trial 

task), zatímco lidí se můžeme přímo zeptat jakou položku schovali v jaké lokalitě. Prvotním 

pokusem (Clayton a Dickinson, 1998), který byl dělán na zvířatech v souvislosti s Pamětí 

epizodického typu je sledování chování sojek, které si ukládají jídlo do skrýší na pozdější 

konzumaci. Zvířata si pamatují, co a kam uložila i přibližně kdy, což se prokázalo na laboratorním 

pokusu s ukládáním různého druhu jídla (oříšky a červi) které mají jinou dobu trvanlivosti (složka 

„kdy“ a „co“), které sojky uměly bez problémů najít přesně na místě, kam krmivo schovaly (složka 
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„kde“). Pokud byly sojky připuštěny ke svým skrýším brzy po schování (4 hod), preferovaly 

schované červy – tedy mířily přímo rovnou k nim, zatímco když byla doba delší (124 hod), velice 

rychle přišly na to, že červi jsou již zkažení a již se jimi nezabývaly, zato mířily k oříškům. Pokus 

byl udělán tak, že na odkrytí měly sojky jednu jedinou příležitost, již předem se naučily, že červi 

po delší době shnijí. Aby se předešlo možnosti, že po dlouhé době sojky prostě zapomněly, byla 

vytvořena i pokusná skupina, která byla naučena, že červ neshnije a zůstane čerstvý (i po 124 hod 

laboranti vyměnili červy za čerstvé při výuce sojek). V takovém případě pak sojky při odkrývání 

skrýší na jeden pokus mířily k červům vždy preferenčně i když byly připuštěny ke skrýším po 124 

hod i po 4 hod. Prověření paměti na časovou složku bylo ještě prověřeno přírodou inspirovaným 

pokusem, kdy se sojky učily, že čím déle nechají krmivo schované, tím větší je pravděpodobnost, 

že jim ho někdo ukradne. V takovém případě jejich sklon k odkrývání skrýší po dlouhém časovém 

úseku výrazně poklesl i ve skupině, která byla naučená, že červ neshnije ani za 124 hodin. Je tedy 

zřejmé, že sojky si umí vybavit co ukryly (oříšky nebo červy), kde to ukryly (vpravo či vlevo) a 

kdy (4 nebo 124 hodin zpět). 

Holland a Smulders (2011) se rozhodli namodelovat pokus testující Paměť epizodického typu u 

lidí. První den testu účastníci schovali čtyři mince nízké a čtyři mince vysoké hodnoty 

v přeplněném obývacím pokoji. To samé prováděli i druhý den. Při schovávání účastníci neustále 

recitovali jednoduchý text, aby se předešlo verbálnímu ukládání informace. Třetí den byli účastníci 

dotázáni, kam a který den schovali mince které hodnoty. Skupiny účastníků byly přitom dvě. Jedna 

skupina, „aktivní“, věděla předem, že si budou moci nechat prvních pět mincí, které si správně 

vybaví třetí den. To je vedlo k tomu pamatovat si aktivně daná místa i hodnoty mincí. Druhá, 

„pasivní“ skupina věděla, že mince schovávají pro někoho jiného. Ve vybavovacím testu byly 

navíc otázky na kontext (třeba rozmístění předmětů v obývacím pokoji), který se oba dny lišil, 

tedy otázky na epizodickou paměť jako takovou. Nakonec se ptali účastníků, jak si vybavovali 

informace, zdali si účastníci vybavují, jak se pohybovali po místnosti a ukládali mince, nebo zda 

prostě ví, kde mince jsou. Z výsledků vyšlo najevo, že účastníci používali k vyřešení úkolu 

zaměřeného na paměť „co, kdy, kde“ paměť epizodickou. Většina účastníků potvrdila, že používali 

mentální časové cestování k tomu, aby si uložené mince vybavili. Jediné, v čem se „aktivní“ 

skupina lišila od „pasivní“ byl celkový výkon v úspěšnosti vybavení, což nastiňuje, že zvýšená 

pozornost zvyšuje výkon v pamatování si „co, kdy a kde“. Z pokusu vyplývá i možnost použití 

takového testu k testování epizodické paměti u těch druhů, které ji mají. 
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8.3. „Co, kde, v jakém kontextu“ („What, where, which“) 

Model „co, kde, v jakém kontextu“ (Easton, Eacott, 2008) se liší od modelu „co, kdy, kde“ tím, že 

reaguje na skutečnost, že lidé mají potíže s pamatováním si data nebo časového údaje epizodických 

událostí. Časová dimenze je spíše dedukována z kontextu či příležitosti (měl jsem zrovna krátké 

vlasy, sněžilo, bylo šero atp.) a možná dokonce ani nemůže být efektivně zpracována epizodickým 

paměťovým systémem. Jedná se v zásadě o předefinování původního Tulvingova konceptu, který 

navrhoval prvky „co, kdy, kde“ a zbavuje definici nutnosti znalosti přesného časového elementu. 

Výhoda modelu spočívá v možnosti lepšího porozumění neurálním mechanismům, vzhledem 

k tomu, že model lépe koresponduje přirozenému vybavování vzpomínek (Eacott, Easton, 2010). 

Příklad pokusu zohledňujícího model „co, kde, v jakém kontextu“ inspirovaný pokusy na zvířatech 

a reálným prostředím (Saive et al., 2013) pracoval s pachy (jako složkou „co“) v rámci 

specifických umístění („kde“) a vizuálně bohatým prostředím („jaký kontext“). Lidé byli během 

tří dnů vystaveni vždy třem neznámým pachům v konvicích na stole (aniž by věděli, že si mají 

něco specificky pamatovat) na specifických vizuálně zajímavých místech a čtvrtý den měli za úkol 

si vybavit všechny tři složky „what, where, which“. Test na vybavení epizody obsahoval jednak 

rozpoznání pachu v souvislosti s prostorovým kontextem, za druhé prostorově kontextuální úkol 

testující sílu asociace prostorové lokace s vizuálním kontextem. Cílem testu bylo nejprve prokázat 

validitu takového pokusu a následně ho upravit pro podmínky vhodné k souběžnému výzkumu 

s fMRI (kdy byly pachy předkládány vícekrát). Výsledky úspěšně potvrdily použitelnost pokusu 

k výzkumu epizodické paměti u lidí i za použití magnetické rezonance. 

 

9.  SHRNUTÍ A POROVNÁNÍ PŘÍSTUPŮ 

Prezentované modely jsou vybrány tak, aby pokrývaly rozsah šíře pojetí epizodické paměti, 

reprezentovaly základní možné náhledy i základní poznatky a informace o epizodické paměti. 

Původním záměrem této práce bylo dané modely podrobněji porovnat ve smyslu specifického 

porovnání každého přístupu zvlášť v jednotlivých konkrétnostech, nicméně s hlubším pohledem 

do materiálů a tématu jsem pochopila, že je lepší informace o epizodické paměti shrnout v jejich 

rozmanitosti a poukázat na všechny možné strany, ze kterých lze danou problematiku nahlížet a 

pojmout porovnání v globálnějším měřítku. V práci vyniká krása a šíře neuchopitelnosti paměti na 

naše osobní vzpomínky. Z jednotlivých přístupů vznikla mapa epizodické paměti (Obr. 10.), 

shrnující, co všechno se dá na epizodické paměti definovat. 
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Obr. 10.: Mentální mapa možných cest definování epizodické paměti. 



41 

 

Ke shrnutí epizodické paměti byla zvolena metoda mentálního mapování. „Mentální mapy jsou 

vynikající pomocník paměti. Obdobně jako plány měst nebo silniční či turistické mapy nám 

mentální mapy umožňují zorganizovat si fakta a myšlenky tak, aby se náš mozek mohl od samého 

počátku pracovně angažovat způsobem, který je mu vlastní. Díky tomu se informace oproti 

tradičnímu způsobu zapisování poznámek rychleji zapamatují a mnohem snáze a spolehlivěji 

vybavují“ (Buzan, 2007, str. 14). Autor dále uvádí, že s mentální mapou je vhodné začít uprostřed, 

aby měl mozek svobodu jít všemi směry, je vhodné doplňovat slova obrázky pro lepší 

představivost, využívat barvy, rovněž podnětné pro zpracování mozkem a pomáhající rozlišení a 

orientaci, je vhodné dát větvím strukturu přirozeně dynamickou (asi jako struktura neuronu, 

stromu či plánku města), slova mají být stručná pro zvýšení přehlednosti a účinnosti. 

Pro zpracování mentální mapy byla zvolena otázka: jakými všemi způsoby se dá definovat (tedy 

také zkoumat) epizodická paměť? Mapa zahrnuje skutečně pouze epizodickou paměť (nikoliv 

sémantickou, jako je třeba zahrnuto ve dvou-procesuálních modelech) a vztahuje se pouze k lidem. 

Porovnání všech základních modelů najednou alespoň v hrubém měřítku zobrazuje Tabulka.1. 

Tabulka 1.: V tabulce jsou vyjmenovány 

jednotlivé modely, kterými se práce 

zabývá. Vlevo jsou charakteristické 

přístupy k epizodické paměti: křížek 

značí, že se tím kterým konkrétní model 

primárně zabývá, barva značí pro model 

nejcharakterističtější oblasti přístupu. 
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Oddělené paměťové systémy x x  x x       

Co, Kdy, Kde – vybavení obsahu x          x 

Zahrnuje teorii konsolidace, index       x x x x  

Specifické procesy/pocity vybavení   x x        

Autonoetické uvědomění podmínkou x x x x x x x x x   

Řeší více autobiografickou paměť  x          

Řeší více mentální časové cestování x x        x x 

Řeší více prostorové hledisko         x x  

Řeší hranice s jiným druhem paměti x x  x x x     x 

Řeší více neurobiologický náhled       x x x   
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10. ZÁVĚR 

Cílem práce bylo porovnat vzájemně základní modely a výzkumná pojetí epizodické paměti 

z hlediska kognitivní psychologie a neurověd. Toto porovnání v práci proběhlo na několika 

rovinách. Jednak jsou v rámci textu zahrnuty přímo konkrétní rozdíly a shody jednotlivých 

modelů, dále jsou modely cíleně vybrány do jednotlivých kapitol tak, aby už samy o sobě 

postihovaly především odlišnosti mezi modely. Tím je mimo jiné epizodická paměť vykreslena ve 

velmi všeobsahujícím měřítku, které jednotlivé, konkrétně zaměřené výzkumy ani zdaleka 

neobsahují. Bylo zvoleno především porovnání přístupů modelů mezi sebou jako celků pro 

zachycení jejich komplexní odlišnosti, nikoliv z odděleného hlediska neurobiologie a kognitivní 

psychologie zvlášť. Vzhledem k příliš velké specifitě neurobiologických výsledků jednotlivých 

výzkumů bylo navíc neurobiologické hledisko ve větší obecnosti zachyceno v samostatné kapitole. 

Původním záměrem práce bylo modely mezi sebou porovnat především v prvním slova smyslu – 

v jednotlivých detailech vzájemných shod a odlišností. Během hlubšího prozkoumávání tématu 

však vyšlo najevo, že už samotný sběr dat, v rámci něhož by se následně modely porovnávaly, je 

tak obsáhlý, že je především lepší zůstat u shrnutí všech náhledů a poskytnout tak globální náhled 

na téma na úkor konkrétního porovnávání. Dalším problémem v hlubším celkovém porovnání je 

radikální odlišnost modelů – jakmile se jeden zabývá časem, druhý prostorem a třetí systémem 

ukládání, není na nich mnoho co porovnávat a má proto význam spíše jejich radikální rozdílnost 

uvést jednu vedle druhé. Takové shrnutí pak poskytuje vhodné podklady pro celkovou orientaci 

v tématu, vhodnou pro následné porovnávání již podobných modelů mezi sebou. V práci je tedy 

doslova vykreslen celkový obrázek rozmanitosti náhledů na epizodickou paměť, poskytující 

základní jistotu v tom, že při jakémkoli dalším novém pojetí či modelu nebude opomenuta nějaká 

důležitá složka charakteristiky či definice a model tak bude plnohodnotný v celé své šíři. Za tímto 

účelem byla použita metoda mentálního mapování. 

Výzkum v oblasti paměti na osobní události stále probíhá, protože existuje mnoho cest, které ještě 

nejsou probádané. Bylo by zajímavé nejen prohlubovat poznatky v rámci již existujících teorií, ale 

také zkusit bádat novými směry, například pracovat s interními epizodickými prožitky tady a teď, 

kdy osoba vědomě v bdělém stavu prožívá stav či děj, který se neodehrává ve fyzickém smyslu 

pohybu osoby v prostoru mezi jinými objekty. Epizodická paměť v tradičním pojetí totiž bere 

epizody jako fyzicky proběhlé události a nebere v potaz imaginativní události, které nejsou ani 

mentálním časovým cestováním ani snem nebo falešnou vzpomínkou. Takový výzkum by opět 

zahrnoval multidisciplinární přístup kognitivní psychologie a neurověd.  
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