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PÁR SLOV PRO STUDENTY 

Jedním z ústředních témat psychologie je 
analý.la učení a paměti. Skoro všechny kapi
toly této knihy se vztahuj í k uvedeným 
jevlun, kapitola 7 (Učení a podmiňováni) 
a kapitola 8 (Paměť) jsou věnovány výhradně 
učení a paměti. Zde uvádíme metodu čten í 
a studia informací, jež jsou předkládány for
mou učebnice. Teoretické základy metody 
jsou probrány v kapitole 8, zde je metoda po
psána s větší podrobností pro čtenáře , kteří ji 
chtěj í použít při studiu této učebn ice. 

Tento přístup ke studiu jednotlivých kapi
tol učebnice, nazývaný metoda PQRST, se 
ukázal jako velmi účinný pro zlepšení pocho
pcní a zapamatování klíčových myšlenek 
a informací. Název metody je odvozen od 
prvních písmen pěti kroků, které student sle
duje při srudiu každé kapitoly - Preview 
(přehled), Q.estjon (otázka), Read (č tenO, 
Sc1f-recitation (opakování vlastn ími slovy) 
a Test (zkouška). První a poslední etapa (pre
view a Test) se týkají kapitoly jako celku , 
prostřední tři etapy (Q,yestion, Read, Self
- recitation) se týkaj í každého hlavního od
dílu kapitoly.-

Etapa P: Nejprve si prohlédněte celou kapi 
tolu, rychle ji projděte, abyste získali 
představu o hlavních tématech. Přečtčte si 
obsah kapitoly a pak si projděte přís l uš
nou kapitolu, dávejte pozor na názvy 
hlavních oddílů a pododdílů a zbčžnč si 
prohlédněte obrázky a ilustrace. Nejdůle

žitějším bodem této etapy je pozorné pře
čtení stručného souhrnu, který je uveden 
na konci každé k.:tpitoly, po projití kapi
toly. Na úvahu o každém bodu stručného 
souhrnu si nechte tolik času, kolik potře
bujete. Napadnou vás otázky. na které 
možná najdete odpověď po přečtení ce
lého textu. Etapa P vám poskytne přehled 
hlavních témat, obsažených v kapitole, 
a přehled o jejich uspořádání. 

Etapa Q Jak jsme uvedli dříve, etapy Q R, 
S mllžete použít u každého většího oddílu 
k.:tpitoly. Typická kapitola v této učebnic i 

• ~ ' ef()d~ J'QItST rok. j.k je '«k 1"'I'.;ln., je ~i1<>ic". n~ pr.i<i: T. • ,! 
A. Robin""n (1981). Sf>.chc I Rcrg (l971I);jcjich pooje ~i1<>;:cn~ 
, .. pn.pčvku R. I~ Robin""", (1970). 

má přibližně pět až osm hlavních oddílů. 
Při studiu jednoho oddílu používejte sou
časnč erapy Q R a 5, ncž přejdete k od
dílu následujícímu. Dříve než si přečte
te urč i tý oddíl, přečtěte si název oddílu 
a n~ízvy pododdílů. Potom převeďte názvy 
témat do jedné nebo více otázek, na které 
byste rádi při čtení textu nalezli odpověď. 
Zeptejte se sami sebe: ,Jaké jsou hlavní 
myšlenky, které se autor snaží v tomto od
dílu vyjádřit?" To je etapa Q 

Etapa R: Potom si oddíl pozorně prectete. 
Při čtení se pokuste nalézt odpověď na 
otázky, které jste si položili v etapě Q 
Přemýšlej te o tom, co čtete, a pokuste se 
najít souvislosti mezi novou látkou a tím, 
co víte. V textu si můžete označit nebo 
podtrhnout klíčová slova nebo slovní spo
jení. Pokuste se však označit nanejvýš 
10-15 % textu. Příliš časté podtrhávání je 
v rozporu se zamýšleným účelem, kterým 
je zdllraznit klíčová slova a myšlenk)' pro 
závěrečnou etapu. Je pravděpodobně nej
lepší odložit dělání poznámek, dokud ne
máte přečtený celý oddíl a vyhledané 
všech ny klíčové myšlenky, abyste mohli 
posoudit, které jsou nejdů leži tější. 

Etapa S: Po přečtení oddílu se snažte vzpo
menout si na hlavní myšlenky a odříkejte 
si je zpaměti. Je to účinný prostředek pro 
upevnění látky v paměti. Vyjádřete myš
lenky svými vlastními slovy a od říkej te si 
je zpamčti (nej lépe nahlas, pokud nejste 
sami, tak potichu). 
Zkontrolujte si, jestli přeřík.'Í..váte látku 
přesně a úplně. Tento postup vám pomů
že odhaljt mezery ve vašich vědomostech 
a pomůže vám uspořádat si informace 
v hlavč. Po ukončení jednoho oddílu ka
pi toly přejděte ke druhému oddílu a opět 
použijte etapy Q RaS. Tímto způsobem 
pokračujte, dokud neproberete všechny 
oddíly kapitoly. 

Etapa T : Po přečtení bpitoly byste se mčli 
přezkoušet z celé látky. Prohlédnčte si 
svoje poznámky a zkuste si vybavit z pa
měti hlavní myšlen ky. Pokuste se poro
zumčt tomu, jaký je vztah mezi rllzný
mi f.1kry a jak jsou tato fakta v kap itole 
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uspořádána. Tato etapa může vyžadovat, 
abyste si prolistovali kapitolu a zkontrolo
vali klíčová fakta a myšlenky. Měli byste si 
zároveň znovu přečíst stručný souhrn ka
pitoly, protože když to uděláte, měli byste 
být schopní doplnit detaily ke každému 
bodu stručného souhrnu. Neodkládejte 
ruto etapu na večer před zkouškou. Nej
vhodnější čas k prvnímu ověření znalosti 
kapitoly je bezprostředně po jej ím pře

čtení. 

Výzkumy uk..'lZují, že metoda PQRST 
je velmi užitečná a určitě vhodnější než pro
sté přečtení kapitoly (Thomas a Robinson, 
1982). Odříkání zpaměti je zvlášt' důležité. Je 
lepší strávit podstatnou část srudijního času 
aktivním pokusem o přeříkáni látky než vě
novat celou dobu opakovanému čtení látky 
(Gates, 1917). Studie také ukazují, že po-

Pdr slt)'/) pro studenty xxiii 

zorné čtení stručného souhrnu kapitoly před 
čtením kapitoly samé je zvláště účinné (Re
der a Anderson, 1980). Jestliže si nejdříve 
přečtete stručný souhrn kapitoly, získáte pře
hled o celé kapitole, který vám pomůže uspo
řádat si látku v prllběhu čtení kapitoly. 1 když 
nebudete postupovat krok po kroku podle 
metody PQRST, měli byste zvláštní po
zornost zamem na význam přeříkání látky 
a čtení strllčného souhrnu kapitoly jako 
úvodu k dané látce. 

Metoda PQRST a různé další srudijní 
dovednosti, včetně použití poznámek z před
nášek, přípravy na zkoušku a její vykonání, 
jsou probrány ve vynikající knize s názvem 
Building Heller Study Skills: Practica/ Me/hadi 
for Succuding in College, kterou vydal A.me
rican College Testing Program, lowa City, 
Iowa. Tato kniha se zaměřuje na praktické 
metody získání osobního a studijního úspě
chu na vysoké škole. 



Psychologie 
jako věda 
aj ako lidské dílo 
KAPITOLA 1 Předmět psychoLogie 

Poznámka pro stude nty 

Návod, jak efektivně číst tuto učebnici, je obsažen v předcházející části a bylo by dobré se s ním 
seznámit dříve, než začnete číst tuto část. 

1 



2 

Kapitola 1 

Předmět 
psychoLogie 

Předmět stud ia psychologie 

H istorické ú klady psychologie 

Nativismus versus empirismus 

POČátky vědecké psychologie 
Strukturalismus a funkcionalismus 

Behavioralismus 
Ccsta!tistická psychologie 

Ps)'choloanalýza 
Moderní vývoj 

M oderní psychologické přístupy 

Biologický přístup 
Behaviorální přisrup 

Kognitivní přisrup 
Psychoanalytický přístup 
Fenomenologický přístup 

Vztahy mezi psychologickými 
a biologickými přístupy 

Jak se provádí psychologický výzkum 
Vytváření hypotéz 

Experimenty 
Nové oblasti psychologického výzkumu: 

Interdisciplinární výzkumy 
Korelační metoda 
Metoda pozorování 

Etické problémy v psychologickém výzkumu 
Hlavní oblasti psychologie 

Současné tendence v psychologii: 
Jsme od pňrody sobečtí? 

Nkdo si dnes nemůže dovoLit neznat 

psychoLogii, která se dotýká skutečně 

každé obLasti našeho života. NapříkLad: 

Jakým způsobem je ovLivněna výchova 

vašich dětí tím, jak vás vychovávali vaši 

rodiče? Jak nejLépe skoncovat s návykem 

na drogu? Může se muž starat o dítě 

stejně dobře jako žena? Do jaké míry jsou 

prózkumy veřejného mínění sebespLňují-

cím proroctvím? Je možné rozpomenout 

se pod vLivem hypnózy podrobněji na své 

dětství? Jak mají být konstruována zaH-

zenf v jaderných eLektrárnách, aby bylO 

minimaLizováno riziko Lidského selhání? 

Jaký vliv má dLouhodobý stres na náš 

imunitní systém? Nakolik je v léčbě 

deprese účinná psychoterapie? Psycholo-

gové se zabývají těmito a mnoha dalšími 

otázkami. 

Psychologie se rovněž dotýká našeho 

života prostřednictvím svého vlivu na 

veřejné minění a na tvorbu zákonó. 

Psychologické teorie 



a výsledky ry-tkumu ovlivňovaly V'tnik záko
nů, které se týklljí diskriminace, trestu smrti, 
pornografie, sexuálního chování a podmínek, 
za kterých je člověk považován za zodpověd
ného za své jednání. Například zákony, které 
se dotýkají sexuálních deviací, se v posled
ních 45 letech značně změnily, poté co vý
sledky výzkumu ukázaly, že mnoho sexuál
ních aktivit, které se dříve označovaly jako 
perver'le, jsou .. normální" v tom smyslu, že je 
praktikuje včtšina lidí. 

Protože se psychologie dotýká tolika ob
lastí života, je důležité i pro ty, kteří se ne
hodlají specializovat na tuto oblast, aby vě
děli něco o jejích základech a metodologii 
ry-F-kumu. Kurz úvodu do psychologie by vám 
mčl pomoci lépe porozumčt tomu, proč lidé 
myslí a jednají tak, jak mysli a jednají, a po
skytnout vám vhled do vlastních postojů a re
akcí. Měl by vám také pomoci v hodnocení 
mnoha tvrzení, která jsou činěna ve jménu 
psychologie. Každý z nás viděl v novinách 
podobné titulky, jako jsou ryto: 

• Nová forma psychoterapie usnadňuje vy
bavování potlačených V'lPomínek 

• Ůzkost lze ovlivnit autoregulací mozko-
vých vln 

• Nalezeny důkazy pro telepatii 

• Hypnóza pomáhá při kontrole bolesti 

• Emoční stabil ita souvisí s velikostí rodiny 

• Homosexualita souvisí s postoji rodičů 

• Transcendentální meditace pomáhá při 
řešení problémů 

• Mnohočetná osobnost jako následek 
zneužívání v dětství 

Tato tvrte llí mllžcte posoudit na základč 
znalostí psychologických fakrů, které již byly 
spolehlivě potvr'leny, a odhadem, zda jsou 
nová tvr'lcní ve shodě s těmito již ověřenými 
údaji. Druh)' způsob jak posoudit jejich plat
nost se opírá o znalost standardních metod 
vědecké práce. Můžete také ohodnotit, zda 
argumenty, které podporují nové tvrzení, 
splňují obvyklá kritéria pravdivosti. Tato 
kniha vás vybaví pro oba uvedené kroky: 
Jednak poskytuje přehled o současném stavu 
vědění v psychologii - to znamená, že se po
kouší předkládat nejdůležitější, ověřená fakta 
z této oblasti. Rovněž se zabývá podstatou 
výzkumné činnosti - tedy tím, jakým způso
bem psycholog určuje v)'Zkumný program, 
který je schopen poskytnout důkazy pro vy
vrácení nebo potvrzení hypotézy. 

Předmět studia psychologie 3 

V této kapitole se budeme nejprve zabývat 
typem témat, která jsou v psychologii srudo
vana. Po krátkém exkurzu do historie psy
chologie se budeme věnovat přístupům, které 
psychologové zavedli při zkoumání těchto 

témat. Dále popíšeme výzkumné metody po
užívané v psychologických výzkumech včetně 
etick)'ch zásad, které byly pro provádění vý
zkumu stanoveny. V závěru se budeme po
drobněji věnovat několika hlavním oblastem 
psychologie. 

Předmět studia 
psychologie 

Psychologie muze být definována jako ve
duki studium chovlínf a duievních procesli. Za 
touto definicí je skryto udivující množství 
témat. Abychom si ukázali jejich šíř i , krátce 
se seznámíme s pěti problémy, které repre
zentují oblasti psychologického zkoumání. 
(Všech ny ryto problémy jsou detailněji pro
brány na ruzn}'ch místech knihy) . 

Poškozeni mozku a rozpoznáváni tváH 
Nikoho jistě nepřekvapí, že se poškození 
mozku odráží i v chování jedince. Překvapu
jící je naopak skutečnost, že při poškoze
ní specifické oblasti mozku může dojít ke 
zmčnč chování pouze v určitých smčrech, 
zatímco v ostatních směrech je naprosto nor
mální. V některých případech např. dochází 
k tomu, že lidé s poškozením specifické ob
lasti pravé hemisféry nerozpoznávají známé 
tváře. J iné aktivity však provádějí naprosto 
normálnč. Známý příklad tohoto stavu, který 
se nazývá prozopagnozie, popsal neurolog 
Oliver Sacks (1987)· ve své knize Thc Man 
Who Mis/ook H i; Wife for fl Ha/ (česky: Muž, 
který si plelI mllnu l/w s kloboukem II jiné kli
nicki povídky, Mladá fronta 1993). V jiném 
případě si jedinec s prozopagnozií stěžoval 

číšníkovi na tO, že ho nčkdo upřeně sleduje. 
Číšník mu vysvětlil, že se na sebe dívá do zr
cadla. Podobné případy nám napoví mnohé 
o normálních funkcích mozku a poukazují na 
to, že řada psychických funkcí - např. rozpo
znávání tváří - je lokalizována ve specific
kých oblastech mozku. 

• Sou<.íotj knihy je: .. d. odk:nu na publika«. U\·.d."'m ~ulOn 
.. roku. v nichtjlOlJ u,'.dcny důkalrči podrob".jii inrorm.co. Vine 
bibliognflCkt litb~j..,.. uveden)· v ..,znomu 1;!~r.lUry n. konci knih~ 
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PRŮM~RNY 
POCET 

ZDDPDVEZENYCH 

Kapitola 1 Ndmti pjJchologit 

RYSY 
SITUAČNí 
VLIVY 

(napf. ~Iechetnost, (napt. tlak u 
cilh\l'05l) strany 

Udajfclho, I ,"'om~t 
~ ?hlidO 

DAR NA DDIROONNÉ U(1lY 

OBR. 1-1 

Přeceňování vlastnosti Při rozhodovánf, zda 
přfčinou štědrého pffspěvku na dobročinné účely byla 
dárcovo šlechetnost. nebo situočn( vlivy, máme 
tendenci pliklonit se k tomu, te to zpOsobi/a 
vlastnost (rys) osobnosti. 

Přeceňováni vlastnosti 
Předpokládejte, že v obchodním domě se 
nějaký člověk snaží získat peníze na dobro
činné účely a úpěnlivě prosí zákazníky o přís
pčvek. Žena se rozhodne dát mu 50 dolarů. 
Budete si myslet, že je šlechetná? Nebo jed-

15 

10 

OTÁZEK 5 

o 

1-3 

OBR. 1-2 

3-5 5-7 7-' 
VeK PROBANOO v oOBe 
NAROlENlsOUROlENCE 

•• 

Vybavení raně vzpomínky V pokusu zabývoj'cfm se ranými 
vzpomfnkomi bylo kladeno vysokonolským studenttJm 20 ot6zek, které se 
týkojf udólostf spojených s narozením mlod!fho sourozence. Je zde 
znózorněna souvislost mezi prtJměmým pattem zodpovězených at6zek 
o věkem respondenta v období narozenf sourozence. Pokud k narození 
sourozence do!lo dffve, net byly respondentům tři roky, nikdo z nich si no 
ně nevzpomrnol. Pokud k tomu do!lo později, počet zodpovězených 
oMzek stoupal v zóvislosti na věku respondenta při narozen! sourozence. 
(Sheingald a Tenney, 1982) 

nala pod tlakem situace, protože ji sledovalo 
mn07.5tví lidí? Experimenty, které se zabý· 
valy situacemi podobnými, jako je tato, uká
zaly, že většina lidí se domnívá, že žena je 
šlechetná. Máme sklon myslet si, že cho
vání ostatních lidí vypl)'Vá z jej ich osobnost· 
ních rysů, a ne ze situace, ve které se nachá
zcjí - i když některé situace mohou na 
chování většiny lidí velice silně působit ve 
směru, který můžeme dobře předvídat (viz 
ob" 1.1). 

Dětská amnézie 
Mnoho dospělých si pamatuje události ze 
svého dětství, avšak jenom do určitého ob
dobí. Téměř nikdo si nedokáže vybavit udá· 
losti z prvních tří let života. Všimněme si tak 
významné události, jako je narození sou ro
zence. Pokud vám v době jeho narození byly 
více než tři roky, vzpomínáte si na tuto udá
lost, př ičemž vzpomínek je tím více, čím 
starší jste v té době byli. Většina lidí však 
má problémy vybavit si vzpomínky spojené 
s tOuto událostí, pokud se sourozenec narodil 
dříve, než jim byly tři roky (viz obr. 1.2). 
Tento jev, objevený Sigmundem Freudem, se 
nazývá detská anméúe. Je to obzvláště pře
kvapující, neboť první tři roky našeho života 
jsou velmi bohaté na zážitky. Je tolik věcí, 
které se nikdy nebudou opakovat: nejprve 
jsme bezmocným novorozencem, pak lezou
cím, žvatlajícím b:ltoletem a konečně chodí
cím, mluvícím dítětem. Tyto pozoruhodné 
změny však zanechávaj í v naší paměti pouze 
malé stopy. 

Obezita 
Zhruba 35 milionů Američanů je obézních, 
což znamená, že mají nejméně o 20 % vyšší 
hmotnost, než odpovídá jejich tělesné stav
bě a výšce. Obezita je nebezpečná - přisp ívá 
k vyššímu výskytu diabetu, vysokého krev
ního tlaku a srdečních nemocí. Psychologové 
se zabývají faktory, které vedou lidi k tomu, 
že jedí příliš mnoho. Jeden z faktorů 
může mít vztah k deprivaci v minulosti. Jest
liže je krysám omezováno množství potra
vy, tak následně po této deprivaci, pokud 
mají možnost jíst tolik, kolik chtějí, jedí ví
ce než ostatní krysy, které takto omezovány 
nebyly. 

Vliv násilí v televizi na agresivitu děti 
Na otázku, zda sledování televizních p.(o
gramů s tematikou násilí vyvolává u děti vyšší 
agresivitu, najdeme řadu kontroverzních od-



Psychologo~ se zabývajl otdzkou, proc n~kteff lidi! 
jedl pfflil Men motni! pff6ny patff genetické 
faktory a faktory prostfed!. jako je napf. tendence 
plejldat se v konkrétnl situad. 

povědí. Někdo se domnívá, že skutečnč do
chází k vystupňování agresivity, zatímco jiní 
zastávají názor, že sledování násilí v televizi 
má kalarzní líiinky, což znamená, že by ve 
výsledku mohlo dokonce dojít k redukci agre
se, protože si ji děti prožívají zprostředko
vaně. Tento druh)' názor však dosavadní vý
zkumy nepotvrzují. V jednom experimenru 
se jedna skupina dětí dívala na kreslené filmy 
obsahující násilí, zatímco druhá skupina se 
po stejnou dobu dívala na filmy, v nichž se 
žádné násilné scény navyskytovaly. Děti, 
které sledovaly fumy obsahující násilí, se 
chovaly agresivnějším způsobem ke svým 
vrstevníků m, zatímco míra agresivity druhé 
skupiny dčtí zůstala nezměněna. Navíc tyto 
následky sledování násilí v televizi mohou 
i přetrvávat: tím více násilných programů 
sleduje chlapce ve věku 9 let, tím vyšší bude 
pravděpodobně míra jeho agresivity v 19 le
tech (viz obr. 1.3). 

Historické základy psychologie 5 
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OBR. 1-3 

SLEOOVANI NASILI 
V O!TSTVI 

Vztah mezi sledod nfm nh ilf v televizi v dětství a agresivi tou 
v dospě losti Vztah mezi zálibou ve sledovánf násil! v televizi chlapa 
ve v~ku 9 let a jejich agresivním chovánlm ve v~ku 19 let podle odhadu 
jejich vrstevnfk!l. (Eran, Huesmonn, Lefkowítz a Walder, 1972) 

Historické základy 
psychologie 

Kořeny moderní psychologie lze sledovat do 
5. a 4. století před naším letopočtem. Velcí 
řečtí filozofové Sokrates, Platon a Aristoteles 
formuloval i základní otázky týkající se dušev-

Psycholog/cki! studie doklddaj!. te televiznf programy obsahujfd ndsi/( 
mohou mft lkodlivý vliv na malé divdky. 
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Recký filozof Sokrotes p%tll zdk/adnt otázky 
týkajtcf se duJevntho tivota. Mnoho z nich je 
aktudlntch I dnes. 

ního živora: Vnímají lidé správně realitu? Co 
je to vědomí? Jsou lidé ve své podstatě racio
nální, nebo iracionální? Má člověk možnOst 
svobodné volby? Tyto otázky, které jsou 
stejně důležité nyní jako před dvěma tisíci 
lety, souvisejí s povahou naší mysli a dušev
ních procesů, a jak uvidíme v další části, jsou 
klíčovými prvky kognitivního přístupu. 

Další psychologické otázky zkoumají sou
vislost mezi funkcemi našeho těla a chováním 
a mají rovnčž dlouhou historii. Hippokrates, 
obvykle označovaný jako .. otce lékařství", žil 
zhruba ve stejné době jako Sokrates a velmi se 
zajímal o fyziologii (odvětví biologie. kleré llu
duje funkce živých organiJmti nebo jqich MJ/i). 
Učinil velmi důležitá zjištění, která se týkají 
řízení jednotlivých orgánů těla mozkem. Tím 
položil zák1ady moderního postoje k fyziolo
gii a k biologickému přísrupu v psychologii. 

Nativismus versus 
empirismus 
Jedna z nejstarších diskusí psychologie přetr
vává dodnes. Týká se otázky, zda jsou lidské 
schopnosti vrozené, nebo získané zkušeností. 
Nativistické hledisko zastává názor, že člověk 
přichází na svčt s vrozenou základnou vědo-

mostí a pochopením reality. Filozofové věři
li, že člověk může docílit znalostí a chápání 
světa pečlivým logickým myšlením a intro
spekcí. V 17. století Descartes podpořil nati
vistický pohled názorem, že některé pojmy 
(např. Bůh, já, geometrické axiomy, dokona
lost a nekonečno) jsou vrozené. Descartes je 
rovněž významný svým pojetím těla coby 
stroje, které může být zkoumáno podobně 
jako jiné stroje. Právě zde jsou kořeny mo
derního pohledu na myšlení jako zpracování 
informací, kterému se budeme věnovat v další 
části této kapitoly. 

Empirické hlediJko zastává názor, že vědo
mosti jsou získávány prostřednictvím zkuše
ností a interakcí s okolím. Ačkoli toto 
hledisko zastávali již někteří řečtí filozofové, 
je nejvíce spojováno s anglickým fIlozofem 
17. století Johnem Lockem. Podle jeho náwru 
je mysl člověka při narození tabllla rma, tedy 
nepopsaná deska, na niž zkušenost v průbě

hu zrání jedince "vpisuje" znalosti a chápání 
světa. Toto hledisko bylo podnětem pro vznik 
asociativní psychologie, jež. naopak popírala, že 
člověk přichází na svět s vrozenými myšlen
kami nebo schopnostmi. Zastávala názor, že 
myšlenky vstupují do mysli prostřednictvím 
smyslll, poté jsou společně asociovány na zá
kladě principů, např. podobnosti neho kon
trastu. Na ranou asociativní teorii navazuje 
soudobý výzkum paměti a učeru. 

V současné době se na diskusi mezi na
rivismem fl empirismem poukazuje jako na 
diskusi dědičnost-výchova (vrozené-:dskanej. 
Ačkoli někteří psychologové stále zastávají 
názor, že lidské myšleni a chování je výsled
kem v první řadě biologie, či naopak zkuše
nosti, včtšina psychologů se kloní k in te
grovanému přístupu, podle něhož biologické 
procesy (např. dědičnost nebo procesy v moz
ku) ovlivňují myšlenky, pocity a chování, 
avšak zkušenosti na nč rovněž působí. K pro
blému dědičnost-výchova se budeme opako
vané vracet v dalších kapitolách. 

Počátky vědecké 

psychologie 
Filozofové a učenci se i v průběhu dalších 
staletí zabývali otázkami fungování mysli 
a těla. Počátky vědecké psychologie jsou 
obvyk1e datovány rokem 1879, kdy Wil
hclm Wundt založil první psychologickou 
laboratoř na unive rzitě v Lipsku v Němec
ku. Podnětem pro založení laboratoře bylo 
Wundrovo přesvědčení, že se mysl a chování, 
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podobně jako planety, chemické Jatky či lid
ské orgány, mohou stát předmětem vědec
ké analýzy. Svůj výzkum zaměřil primárně 
na smysly, především na zrak. Dále se svými 
spolupracovníky zkoumal i pozornost, emoce 
a paměť. 
Wundt se při své práci do vysoké míry opí.ral 
o introspekci cohy metodu zkoumání dušev
ních procesů. Introspekci lze definovat ja
Řo pozorování fl zaznammávání pavohy svého 
vlastního vnímám: myi/tní tl dtení - např. 

úvahy o okamžitých smyslových vjemech při 
působení podnětu v podobě záblesku nebo 
barevného svčda.lntrospcktivní metoda byla 
přejata z filozofie, Wundt ji obohatilo no
vou dimenzi. Pouhé sebepozorování totiž ne
stač ilo, bylo je třeba doplnit o experimenty. 
Wundt při experimentech systematicky mč
nil fyzikální vlastnosti podnětu, např. in
tenzitu, a introspektivní metodu používal ke 
stanovení závěru, nakolik tyto fyzikální změ
ny ovlivňují vědomé vnímání podnětu pro
bandem. 

Metoda introspekce se však neosvědčila, 
obzvlášť při sledování rychl)'ch duševních 
procesů. I po důkJadném nácviku introspekce 
ruzní lidé uvádčli různé vjemy i u jednodu
ch)'ch podnčtů. Na zákJadě těchto experi
mentů mohlo být vysloveno jen nčkolik závě
ru. Introspekce se proto nestala ústřední částí 

současného kognitivního přístupu. Na dru
hou stranu ještě uvidíme, že reakce některých 
psycholog .... l na introspekci hrály důlež itou 
roli při vzniku dalších moderních přístupů. 

Strukturalismus 
a funkcionalismus 
Chemie a fy,úka v průběhu 19. století zazna
menaly velké pokroky, např. při rozkJádání 
komplexních sloučenin (molekul) na menší 
části (atomy). Tyto pokroky inspirovaly psy
chology k pátrání po duševních elementech, 
jejichž spojováním by vznikJy složitčj ší zku
šenosti. A právě tak, jako chemici rozkládali 
vodu na vodík a kyslík, nčkteří psychologové 
chtčli rozložit chuť limonády (vjem) na prv
ky jako sladkost, hořkost a chlad (počith.')'). 

Hlavním propagátorem tohoto směru ve 
Spojených státech byl E. B. Titchener, psy
cholog z Cornellovy univer,úry a Wundtův 
žák. Titchener pro tento smčr psychologie 
zavedl název strukturalismus - roúládání 
(analýza) duševních struktur. 

Jiní psychologové však s tímto analytic
kým přísrupem strukturalismu nesouhlasili. 

Historické 7,áklady psychologie 7' .:._...; 

Wi!helm Wundt zaloti! prvnf psychologickou labora
to! na univerzité v Lipsku. 

William James, významný psycholog na 
Harvardově univerzitě, se domníval, že by se 
na analýzu prvk .... , včdomí mčl kJást menší 
důraz a naopak větší po7..ornost by měla být 
věnována jeho proměnlivé, osobní podstatě. 
Jeho přístup byl nazván funkcionalismus a je 
defmován jako studium operací mysli slouiídch 
adaptaci organúmll na okolní prostředí a jungo
vání v nem. 

Zájem psychologů 19. století o adaptaci 
vyšel z publikací Charlese Darwina o evo
luční teorii. V této době panoval názor, že 
se vědomí vyvinulo na zákJadě své důležité 
role při řízení aktivit jedince. Podle funkcio
nalistů bylo pro účely zjištční adaptačních 
mechanismů organismu na prostředí nutno 
pozorovat skutečné chování. Proto funkcio
nalismus rozšířil rámec psychologie o chová
ní coby předmět zkoumání. Strukturalisté 
i funkcionalisté považovali psychologii za 
vědu o vědomé zkušenosti. 

Behaviorismus 

Strukturalismus a funkcionalismus hrály dů
ležitou roli v raném vývoji psychologie. Pro 
oba přístupy byl charakteristický systema
tický přístup k předmčru studia, byly proto 
označeny za soupeřící psychologické skoly. 
Kolem roku 1920 však tyto školy byly nahra
zeny novými školami: behaviorismem, gestal
tistickou psychologií a psychoanalýzou. 

Nejvčtší vliv na vědeckou psychologii Se
verní Ameriky získal behaviorismus. Jeho 
zakladatel John B. Watson nesouhlasil s ná
zorem, že předmětem studia psychologie je 
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vědomá zkušenost. Watson při svém studiu 
chování zvířat a malých dětí o vědomí neho
vořil. Tvrdil, že psychologie zvířat a psycho
logie dětí jsou samostatné vědecké disciplíny 
a že se mohou stát vzorem pro psychologii 
dospělých. 

Podle jeho názoru by psychologie splnila 
podmínky vědeckosti v případě, kdy by psy
chologická data mohla být podrobena po
zorování, jako je tomu u jiných věd. Chování 
(angl. behavior) je pozorovatelné, vědomí 

není. Věda by se měla zabývat pouze pozo
rovatelnými fakty. Vzhledem k tomu, že psy
chologům přestávala stačit introspekce, beha
viorismus se rychle uchytil a řada mladších 
amerických psychologů se začala nazývat 
behavioristy. (Výzkum podmíněných reflexů 
ruského fYziologa Ivana Pavlova byl považo
ván za důležitou součást behavioristického 
výzkumu, avšak hlavní podíl na rozšíření vli
vu behaviorismu měl právě Watson.) 

Podle \J\fatsona je téměř všechno chování 
výsledkem podmiňování a prostředí formuje 
chování jedince posilováním určitých návyků. 
Například dáme-li dítěti sušenku, aby pře
stalo fňukat, jeho chování tak spíše posílíme 
(odměníme). Podmíněná reakce byla považo
vána za nejmenší jednotku chování, na jejímž 
základě mohou vznikat mnohem složitější 

\!"Lorce chování. Všechny typy složitých vzor
ců chování vznikající na základě specifIc
kého nácviku nebo výchovy byly vnímány 
pouze jako vnitřně propojená sít podmíně
ni'ch reakcí. 

Behavioristé uvažovali o psychologických 
jevech v pojmech podněru a reakce, čímž 
došlo ke vzniku názvu S-R plych%g;( (sti
mulus-response, podnět-reakce). Je důležité 
zdůraznit, že S-R psychologie sama o sobě 
není teorií, ale soustavou pojmů pro předá
vání psychologických informací. S-R termi
nologie je v psychologii užívána dodnes. 

Gestaltistická psychologie 

Kolem roku 1912, tedy v období rozvoje be
haviorismu v Americe, se v Německu začíná 
prosazovat gestaltistická (tvarová) psycholo
gie. ceSlal, je německé označení pro tvar 
a tento termín byl použit pro označení pří
stupu, který zastával Max Wertheimer a jeho 
kolegové Kurt Koffka a Wolf gang Kohler. 
Všichni tři psychologové emigrovali do Spo
jených srntů. 

Cenrrem zájmu gestaltistických psycholo
gů bylo vnímání. Percepční zkušenosti podle 
jejich názoru závisejí na vzorcích vznikajících 
v důsledku působení podnětů a dále na orga-

William James, John B. Watson a Sigmund Freud byli kUrovými pfedstoviteli vznikajicf psychologie. James 
založil směr zvaný funkcionalismus, Watson byl zakladatelem behaviorismu a Freud \i}ltvofil teorii a metodu 
psychoanalýzy. 



nizaci zážitků. To, co vidíme, se úzce vztahuje 
k pozadí a k dalším rysům celkového vzorce 
srimulace (viz kap. 5). Celek tedy není pou
hým součtem částí, jelikož závisí na vztahu 
mezi jednotlivými částmi. Když se např. po
díváme na obrázek 1.4, uvidíme spíše velký 
trojúhelník jako jeden tvar než tři malé úhly. 

Gestaltističtí psychologové se zabývali vní
máním pohybu, velikosti, dále sledovali pro
měny barev pii zmčnách osvětlení. Jejich 
aktivity vyllstily v řadu interpretací učení, pa
měti a řešení problémů založených právě na 
vnímání. Gestaltističtí psychologové měli po
dil na položení základll současného výzkumu 
v oblasti kognitivní psychologie. 

Psychoanalýza 

Psychoanalýza je teorií osobnosti a zároveň 
metodou psychorerapie. Její počátky jsou 
spojeny se jménem Sigmunda Freuda a spa
dají na přelom 19. a 20. století. 

Ústřední myšlenkou Freudovy teorie je 
pojem nevědomí, které mllžeme definovat 
jako myJ/enky, pas/oje, podni/y, přání, motivy 
a emoa,jichž si nejsme vědomi. Freud se do
mníval, že nepřijatelná (tj. zakázaná) dětská 
přání jsou vytlačována z vědomí a stávají se 
součástí nevčdomí, odkud i nadále ovlivňují 
naše myšlenky, pociry a jednání. Nevědomé 
myšlenky se manifestují mnoha způsoby, 
např. ve snech, přeřeknutích a chybných úko
nech. Freud v rámci terapie využíval metodu 
'VOlných (lsociad, při níž je pacient vyzván, aby 
řekl cokoli, co mu přijde na mysl, aby mohlo 
dojít ke zvědomční nevědomých přání. Stej
nému účelu slouží i analýza snll. 

V klasické freudovské teorii obsahovala mo
tivace skrytá za nevědomými přáními téměř 
vidy sex či agresi. Z tohoto důvodu nebyla 
Freudova teorie při svém prvním uvedení 
všeobecnč přijata. Většina současných psy
chologů tedy plně nesdílí Freudovo pojetí ne
vědomí, avšak souhlasí s názorem, že jedinci 
si nejsou zcela vědomi některých důležitých 
aspektů svého chování. 

Moderní vývoj 

Přestože gcsraltistická psychologie a psycho
analýza výrazně přispčly k rozvoji psycholo
gie, do druhé svčtové valky hyl dominantním 
smčrem behaviorismus, především ve Spo
jených státech. Po válce se zájem o psycholo
gii zvýšil. Byly vyvinuty moderní přístroje 
a elektron ická zařízení a mohlo být zkou-
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GestaLtistický obraz Kdyl se dfvóme no tn úhly rovnostranného 
trojúhelnfka, vidíme spfše jeden velký trojúhelnfk net tn malé úhly. 

mano širší spektrum otázek. Záhy se ukázalo, 
že starší teoretické přístupy již nejsou dosta
čující. 

Tento názor byl v padesátých letech 
20. století dále potvrzen rozvojem počítačů. 
Počítače mohly provádět takové úkony -
např. hraní šachu nebo dokazování matema
tických teorémll - , jaké předtím mohli vyko
návat pouze lidé. Počítače tak psychologům 

nabídly {Ičinný nástroj pro vytváře n í teorií 
o psychologických procesech. H erbert Simon 
(budoucí držitel Nobelovy ceny) a jeho ko
legové na konci padesátých let publikovali 
řadu prací uvádčjících, jak mohou být psy
chologické jevy simulovány prostřednictvím 
počítače. Dále byla v rámci prntupu zaloie
ného lla zpracování informací přehodnocena 
řada psychologických konceptŮ. Pojetí člo

včka coby zpracovatele informací pro psycho
logii znamenalo dynamičtější přístup než 
S-R teorie a zároveň umožnilo přesnější for
mulování některých myšlenek gesta1ristické 
psychologie a psychoanalýzy. Starší názory 
na podstatu mysli tak mohly být vyjádřeny 
konkrétněji a porovnány s novými daty. Na
příklad funkci paměti mllžcme přirovnat ke 
způsobu, jakým počítač uchovává a znovu vy
bavuje informace. Stejně jako počítač může 
přesunout informaci z dočasné paměti do in
te rních paměťových čipů (RAM), aby byla 
uchována v trvalé paměti na hardd isku, tak se 
může i naše kr:itkodobá paměť chovat jako 
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přestupní stanice k dlouhodobé paměti (Ar
kinson a Shiffrin, 1971; Raaijmakers a Shiff
rin, 1992). 

Dalším důležitým podnětem pro psycho
logii v padesátých letech byl rozvoj moderní 
Ijngvistiky. Lingvisté se začali intenzivně za
bývat mentálními strukturami potřebnými 

pro porozumění jazyku a jeho produkci. Prů
kopníkem této oblasti zkoumání byl Noam 
Chomsky, jehož kniha Syllt(/(tic Slmc/um 

(Syntaktické struktury) z roku 1957 dala 
podnět k prvním zásadním psychologickým 
analýLám jazyka a ke vzniku psycholingvis
tiky. 

V padesátých letech se výrazně začala 

rozvíjet i neuropsychologie. Objevy týkající 
se mozku a nervového systému pouk:izaly 
na úzký vztah mezi nervovými a duševními 
procesy. V posledních desetiletích došlo v dů
sledku rozvoje biomedicínské technologie 
k rychlému pokroku ve výzkumu zmíněného 
vztahu mezi nervovými a duševními procesy. 
Rogcr Sperry v roce 19?1 obdržel Nobclovu 
cenu za to, že proká7 \ aah mezi specific
kými oblastmi mml- I a konkrétními myšlen
kovými a beha\lurálními procesy, o nichž 
budeme hovořit v kapitole 2. 

Rozvoj modelů zpracovávání informací, 
psycholingvistiky a neuropsychologie vyústil 
v kognitivní psychologick-ý přísrup, jehož 
hlavním cílem je vědeck.-i anal)'za dušev
ních procesů a strukrur, zatímco kognitivní 
psychologie se zabývá především myšlením 
a získ.1.váním poznatků. V následujících kapi
tolách uvidíme, že se kognitivní přístup roz
šířil do mnoha oblastí včetně psychologie 
motivace, vnímání, osobnosti a sociální psy
chologie. 

V průběhu 20. století se tedy těžiště zájmu 
psychologů vrátilo do stejného místa, odkud 
původně vyšlo. Po odmítnutí introspekce, 
která se ukázala být nedostačující, a zaměřen í 

psychologie na zkoumání pozorovatelného 
chování psychologové znovu přistoupili ke 
sledování vnitřních duševních strukrur a pro
cesll, tentokrát však mají k dispozici nové, 
lepší nástroje zkoumání. 

Moderní psychologické 
přístupy 

Po krátkém exkurzu do historie psycholo
gie se nyní zaměříme na některé nejdůleži
tější současné přísrupy. Co je vlastně přísrup? 

V podstatě se jedná O úhel pohledu na nej
různější témata . Na každé psychologické té
ma rotiž můžeme nahlížet z několika úhlů 
pohledu. A to se týká všech lidsl..-ých činností. 
Vezměme si např., že přecházíme silnici. Bio
logický přístup řík.-i, že se jedná o projev akti
vace svalů pohybujících nohama. Behavio
rální pohled se nC'Labývá žádnými vnitřními 
aspekty, spíše se zaměří na zelené světlo na 
semaforu, které představuje podnět a sám akt 
přecházení silnice reakci na něj. Z kognitiv
ního hlediska jsou důležité duševní procesy 
vyvolávající chování, pro něž je typický cíl 
a plán. Cílem je navštívit kamaráda a přechá
zení silnice je součástí plánu pro dosažení 
vytyčeného cíle. 

Ačkoli v psychologii exisruje celá řada pří
stupů, hlavní přístupy k modernímu studiu 
psychologie představuje pět z nich, s nimiž se 
seznámíme na následujících řádcích (viz obr. 
1.5). Protože je o těchto pěti přísrupech po
jednáváno v průběhu celé knihy, zde se zmí
níme pouze o jejich základních bodech. 
Rovněž mějte na paměti, že se tyto přístupy 
nemusí navzájem vylučovat, spíše odrážejí 
různé aspekty téhož komplexního jevu. 

Biologický pflstup 

Lidský mozek se skládá z více než 10 mi
liard nervových buněk a téměř nekonečné
ho množství spojení mezi nimi. M llže být 
pokládán za nejsložitější strukruru ve vesmí
ru. Principiálně má každá psychologick.í 
událost v nějaké míře souvislost s činnoslÍ 
mozku a nervového systému. Biologický pří
srup ke srudiu člověka i jiných živočišných 
druhů se snaží dát do souvislosti vnější cho
ván í s elektrickými a chemicl..-ými událostmi, 
které se odehrávají uvnitř těla, především 
v mozku a nervovém systému. Tento přístup 
se snaží specifikovat neurobiologické procesy, 
které jsou podkladem pro duševní činnost 
a chování. Například biologický přístup k de
presi se snaží pochopit ruto poruchu v dů
sledku vzniku abnormálních změn nepřízni
vě ovlivňujících hladinu neurotransmiterů, 

což jsou chemické látky produkované moz
kem, které umožňují komunikaci mezi ner
vovými buňkami. 

Abychom si přiblížili podstanl biologic
kého přístupu, můžeme použít výše uvedený 
příklad. Studium rozpoznávání tváří u pa
cientŮ s poškozeným mozkem naznačuje, že 
se na rozpoznávání tváří podílejí specifické 
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oblasti mozku. Lidský mozek je rozdělený na 
pravou a levou hemisféru. Oblasti, kde je 
centrum pro rozpoznávání tváří, jsou lokali
zovány především v pravé hemisféře. Pro lidi 
je typická specializace hemisfér, např. II vět
šiny praváků je levá hemisféra specializována 
na chápání jazyka a pravá na interpretaci pro
storových vztahů. Biologický přístup přispěl 
i ke srudiu paměti. Zdůrazňuje V)'rznam urči
tých mozkových struktur, včetně hipokampu, 
který se podílí na upevňování vzpomínek. 
Z tohoto pohledu může být dětská amnézie 
zčásti způsobena nezralostí hipokampu, ne
boť tato část mozku není v období roku až 
dvou po narození ještě plně vyvinuta. 

Behaviorální přístup 

Ve stručném historickém přehledu psycholo
gie jsme uvedli, že se behaviorální přístup za
měřuje na pozorovatelné podněty a reakce. 
Například S~R analýza našeho sociálního 
chování se může zaměřit na to, s jakými lidmi 
se stýkáme (zde by se tedy jednalo o sociální 
podnět), jak na ně reagujeme (odměňování, 
trestání, neutrální reakce), jak reagují oni na 
nás (odměňování, trestání, neutrální reakce) 
a jak odměny podporují či narušují interakci. 
Specifikujme si tento přístup na výše uvede~ 
ných typových příkladech. I ěkteří lidé se 
přejídají (specifická reakce) jenom za přífOm~ 
nosti určitých podnětů. Součástí mnoha te
rapeutických programů, směřuj ících ke kon
trole hmotnosti, je snaha naučit se vyhýbat 
těmto podnětům. Co se týká agresivity, děti 
častěji reagují agresivně, např. strkáním do 
druhého dítčte, když je takové chování od
měněno - ústupem toho druhého -, než když 
je jejich chování potrestáno - druhé dítě útok 
opěruje. 
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OBR. 1~5 

Přistupy v psychologii 
K analýze psychologických 
fenomén" je molno plistoupit 
z mnoho směr". Každý z nich 
poskytuje poněkud jiné 
vysvětlenf toho. pral jedino 
jednojf právě tak. jak jedno jl: 
o každý z nich m"že být 
pffspěvkem k no~emu pochopeni 
osobnosti jako celku. Řecké 
pfsmeno psf je někdy používáno 
jako zkratko pro psychologii. 

Z historického hlediska nebral striktní 
behaviorální přístup vůbec v úvahu duševní 
procesy. Dokonce ani současní behavioristé 
obvykle nezohledňují duševní procesy, které 
se odehrávají mezi podnětem a reakcí. Jiní 
psychologové než behavioristé často pouka
zují na to, že když osoba vypovídá o svém vě
domém zážitku (verbální sdělení), tyto údaje 
mají souvislost s vnitřními duševními pro
cesy. Avšak, obecně řečeno, behavioristé se 

Vědci zlskávajf pfedstavu o lidském mozku pomocf studia mozkové 
aktivity zvffat. V tomto experimentu je opici implantovdna elektroda 
do buňky v oblasti vizud/nlho systému a tímto zpusobem muže být 
méfen elektriCký potencid/ jediného neuronu. 
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Pokud agresivnl dltt! bude mit ze s~ho chováni uiitek, agresivita bude posflena a dftt! se pravdt!podobnt! 
bude chovat agreslvnt! i v budoucnu. 

rozhodli nezabývat se duševními procesy, 
které se nacházejí mezi podnětem a reakcí. 
V současnosti se jen málo psychologů pova
žuje za striktní behavioristy. Nicméně mnoho 
moderních vývojových směrů v psychologii se 
vyvinulo z práce raných behavioristů (Skin
ner, 1981). 

Kognitivní přístup 

Moderní kognitivní přísrup je zčásti návra
tem ke kognitivním kořenům psychologie 
a zčásti je reakcí na omezenost behaviorismu 
a pojetí podnět-reakce (přičemž ani jeden 
z těch to dvou směrů nebral v úvahu složitou 
jednotu lidských aktivit jako usuzování, plá
nování, rozhodování a komunikace). Stejně 

jako v 19. století se moderní kognitivní studie 
zab}'Vají duševními procesy, jako je vnímání, 
zapamatování, úsudek, rozhodování a řešení 
problému. Na rozdíl od 19. století však sou
časný kognitivní přísrup není založen na in
trospekci, ale na předpokladech, že: 1. tomu, 
co organismus dělá, můžeme pl ně porozumět 
pouze prostřednictvím studia duševních pro
cesů; 2. duševní procesy můžeme objektivně 
zkoumat tím, že se zaměříme na sledování 
specifického chování, stejně jako to činí be
havioristé, ale musíme je interpretovat z hle-

diska duševních procesů, které jsou jej ich 
podkladem. Při interpretaci chování slouží 
kognitivním psyc hologům analogie mysl i 

látitky z raného dětsM sl obvykle nepamatujeme. 
Tato holti~ka sl pmvděpodobnt! nebude pamatovat 
události spojené s narozenim mladš(ho sourozence. 



a moderního pOCltace. Vstupní informace 
je zpracována mnoha způsoby: je tříděna, 
porovnávána a kombinována s ostatními in 
formacemi, které jsou již přítomny v paměti, 
transformována, znovu tříděna atd. Vezme
me-Ii v úvahu dětskou amnézii, kterou jsme 
popsali na začátku kapitoly, dospějeme k zá
věru, že příč i nou chybějících vzpomínek na 
události prvních tří let našeho života je sku
tečnost, že proběhla zásadní vývojová zmčna 
ve způsobu organizace zkušeností v paměti. 
Takovéto změny jsou obzvláši výrazné ko
lem třetího roku, kdy dochází k velkému 
rozvoji jazykových schopností a jazyk nám 
začíná nabízet nový způsob organizace vzpo
mínek. 

Psychoanalytický přístup 

Jak jsme již uvedli, základy psychoanalytic
kého přístupu k výkladu lidského chování 
položil Sigmund Freud v Evropě př ibližně 

ve stejné době, kdy ve Spojeni'ch státech 
vznikl behaviorismus. Z určitého pohledu 
byla psychoanalýza směsí kognitivních a fy
ziologických znalostí 19. století. Freud kom
binoval zejména tehdy platné znalosti 
o vědomí, vnímání a paměti s myšlenkou 
o biologické povaze pudll a tím vytvořil 
odvážnou novou teorii k v)'k1adu lidského 
chování. 

Základním předpokladem Freudovy teorie 
je, že mnoho z našeho chování má kořeny 
v procesech, které jsou nevčdomé. Nevědo
mím rozumí Freud myšlenky, strachy a tužby, 
kterých si jedinec není vědom, jež však nic
méně ovlivňují jeho chování. Věřil, že mno
ho těchto impulzů, které jsou zakázány nebo 
trestány rodiči nebo společností v průběhu 
dětství, je odvozeno od přirozených pudů. 
Protože se každý z nás s tčmito pudovými 
impulzy rodí, mají na nás pronikavý vliv a ně
jakým způsobem se s nimi musíme vyrovnat. 
Pokud jsou zakazovány, pouze se přesouvají 
z vědomí do nevědomí. Odtud potom ovliv
ňují naše sny nebo přeřeknutí a mohou se 
manifestovat jako kolísání nálady, příznaky 
duševní poruchy, nebo na druhé straně mít 
sociálně přijatelnější podobu, jako je umě
lecká tvorba. Prožíváme-Ii vůči člověku, kte
rého si nemůžeme dovolit znepřátelit, siln)' 
vztek, může tento \'Ztek přejít do nevědomí 
a následně se může projevit ve spánku v po
době snu o dotyčném človčku. 

Freud věřil, že jsme ovládáni stejnými pu
dy jako zvířata (především sexualitou a agre-
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sivitou) a že neustále svádíme boj proti spo
lečnosti, která nás nutí tyto pudy ovládat. 
Psychoanalytické hledisko tak nabízí nový 
úhel pohledu na problémy, které jsme uvedli 
na začátku kapitoly. Freud např. tvrdil, že 
agresivní chování je založené na vrozeném 
instinktu. Jeho tvrl-ení sice není obecně přijí
máno psychologií, jejímž hlavním předmě
tem je člověk, avšak souhlasí s ním někte
ří biologové a psychologové, kteří zkoumají 
agresi u zvířat. 

Fenomenologický přístup 

Fenomenologický přístup je již tradičnč spo
jován se sociáln ími psychology, kteří se za
bývají tím, jak vnímáme, chápeme a inter
pretujeme svůj sociální svět. Tento přístup 
v rámci psychologie osobnosti zastávají hu
manističtí psychologové, kteří odmítají tvr
zení o lidské povaze, k nimž dospěli beha
vioristé a psychoanalytici. Spíše zdůrazňují 
jedinečné lidské vlasrnosti, jež odlišují zdra
vé jedince od nemocných lidí či zvířat. Po
dle humanistických teorií je hlavní motivační 
silou tendence k seberealizaci. Všichni máme 
základní potřebu plně rozvíjet svůj potenciál 
a vyvíjet se dále, než se nacházíme nyní. Přes
tože nám v tom mohou bránit překážky ze 
strany okoli nebo společnosti, naší přiroze
nou tendencí je rozvíjení našeho potenciálu. 
Například žena, která žije v tradičním man
želství a již deset let se věnuje výchově dětí, 
najednou může začít prožívat silnou touhu 
uplatnit se v nějakém zaměsrnání. 

Fenomenologická nebo humanistická psy
chologie je více ve spojení s literaturou a hu
manitními obory než s vědou. Z tohoto dů
vodu je obtížné poskytnout detailní popis to

ho, co říká fenomenologie k našim vybraným 
problémům jako rozpoznávání tváří a dětská 
amnézie, protože to není typ problémú, které 
fenomenologové studuji. Výrazným příno

sem fenomenologických a humanistid_-ých 
psychologů je stud ium osobnosti. Tomuto 
přístupu se budeme věnovat podrobněji v ka
pitole 13. 

Vztahy mezi 
psychologickými 
a biologickými přístupy 

Behaviorální, kognitivní, psychoanalytický 
a fenomenologick-ý přístup vycházejí 'l ryze 
psychologických konceptů (např. vnímání, 
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nevědomí, seberealizace). Ačkoli ryto čtyři 

přístupy někdy nabízejí odlišná vysvětlení 

jednoho jevu, jsou tato vysvětlení vidy psy
chologického rázu. Biologický přístup před
stavuje jinou rovinu než ostatní přístupy. 

Kromě psychologie vychází i z pojmů fyzio
logie a jiných odvětví biologie (ncurorrans
mitery, hormony). 
Přece jen však existuje způsob, jakým se 

dostává biologický přístup do přímého kon
taktu s psychologickými přístupy. Biologicky 
orientovaní vědci se mohou snažit vysvětlit 
psychologické pojmy z hlediska jejich biolo
gických protějšků. Vědci se mohou např. po
kusit vyložit schopnost rozpoznávat obličeje 
pouze pomocí změn ve spojích mezi neurony 
v určitých oblastech mozku. Tato metoda re
dukuje psychologické pojmy na biologické, proto 
se tento způsob výkladu nazývá redukcionis
mus. Na různých místech knihy si ukážeme 
příklady, kdy bylo použití redukcionismu uži
tečné, tedy v situacích, kdy fakta byla nejprve 
srozumitelná pouze na psychologické úrovni 
a nyní jsou přinejmenším částečně srozumi
telná i na úrovni biologické. 

Pokud tedy může být redukcionismus ús
pěšný, proč vůbec usilujeme o psychologický 
výklad jevů? Nebo jinak, je psychologie 
pouze něčím, co je užitečné jenom do té 
doby, než biologové vše zjistí a vypočítají? 
Odpověď na tuto otázku je jednoznačné ne. 

Za prvé je nutno zdůraznit, že psycholo
gické poznatky, pojmy a principy slouží bio
logům jako vodítko pro jejich práci. Mozek 
obsahuje miliardy mozkových buněk a bez
počet spojů mezi nimi. Kdyby si biolog vyty
čil za úkol, že si náhodně vybere nějaké 
buňky a bude je zkoumat, nezjistil by nic vý
znamného. Musí se naopak zaměřit na speci
fické buňky. A právě v tom mu pomáhají 
psychologické poznatky. Pokud z psycholo
gického výzkumu např. vyplyne, že se naše 
schopnost rozlišovat mluvená slova (tj . určit, 
kdy se liší) řídí jinými principy než schopnost 
rozlišovat různá prostorová uspořádání, bio
logové pak mohou začít pátrat v různých ob
lastech mozku po nervových podkladech pro 
každou rozlišovací schopnost (levá hemisféra 
řídí rozlišování mluvených slov a pravá je 
zodpovědná za prostorovou orientaci). Jako 
další příklad by bylo možno uvést výsledek 
psychologického výzkumu, který naznačuje, 
že naučení se nějaké motorické dovednosti 
představuje pomalý proces, jenž se prakticky 
nedá rozdělit na jednotlivé fáze. Biologové by 
se v takovém případě mohli zaměřit na rela-

tivně pomalé mozkové procesy, které trvale 
mění spoje mezi neurony (Churchland a Sej
nowski, 1988). 

Za druhé je nutno zdůraznit, že biologický 
přístup vidy úzce souvisí s minulými okol
nostmi a současným prostředím. Například 
obezita může být důsledkem jak genetické 
predispozice ke snadnému přibírání váhy 
(biologický faktor), tak i nevhodných jídel
ních návyků (psychologický faktor). Biolog 
se bude snažit porozumět první příčině, avšak 
i nadále zde zůstává prostor pro psychologa, 
aby prozkoumal a vysvětlil vliv minulé zku
šenosti a současného prostředí působícího na 
jídelní návyky jedince. 

Přesto tendence k redukcionjsmu po
stupně sílí. Pro řadu psychologických témat 
nyní máme jak psychologické vysvětlení, tak 
i informace o tom, jak konkrétn í procesy 
v mozku probíhají (např. které části mozku 
se na nich podílejí a jak jsou vzájemně pro
pojeny). Takovéto biologické poznatky sice 
neodpovídají naprostému redukcion ismu, 
přesto jsou velmi důležité . Vědci zkoumají
cí mozek již dlouho rozlišují krátkodobou 
a dlouhodobou paměi (které jsou psycholo
gickými pojmy), avšak nyní už také mají in
formace o tom, jak jsou tyto dva druhy 
paměti v mozku zakódovány. Proto budeme 
u řady témat uvádět jak pohled psycholo
gický, tak i biologický. 

Klíčovým tématem této knihy a současné 
psychologie obecně je skutečnost , že psycho
logické jevy mohou být pochopeny na psy
chologické i biologické rovině. Biologická 
analýza nám ukáže, jak mohou být psycho
logické pojmy realizovány na biologické bá
zi, v mozku. Oba typy analýzy jsou stejně 
důležité, ačkoli pro mnohá témata - včetně 

témat zabývajících se sociálními interakce
mi - JSou relevantní pouze psychologické 
analýzy. 

Jak se provádí 
psychoLogický výzkum 

Nyní. když máme určité znalosti o problé
mech , které psychologie studuje, a o teoriích, 
které je vykládají, můžeme se zabývat VÝ4 
zkumnými metodami, které se ke zkoumání 
těchto problémů používají. Obecně je možno 
říci, že se výzkum provádí na dvou stupních: 
1. vytváření vědecké hypotézy a 2. ověřování 
hypotézy. 



Vytváření hypotéz 

Výchozím bodem výzkumného projektu je 
stanovení hypotézy - tvrzení, které bude ave
ŤQVáno - o zkoumaném tématu. Pokud nás 
zajímá dčtská amnézie, můžeme si stanovit 
hypotézu, že si lidé vybaví více vzpomínek na 
rané dětství, pokud se vrátí na místo, kde se 
konkrétní události skutečně odehrály. Jak 
výzkumník k takové hypotéze dospěje? Jed
noznačná odpověď neexistuje. Bystrý pozo
rovatel přirozeně se vyskytujících siruací má 
pravděpodobně výhodu při vytváření hypo
téz. Můžete si třeba uvědomit, že si na SN

dium na střední škole vzpomenete snáz, 
jste-li doma II rodičů. Vzápětí můžete stano
vit výše uvedenou hypotézu. D ále je důležité 
znát relevantní vědeckou literaturu, kon
krétnč dosud publikované knihy a články 
o tématu, kterým se zabýváte. 

Nejdůležitějším zdrojem vědeckých hypo
téz často bývá védecld. teorie, soubor tvrzení 
o konkrétním jevu, která spolu lÍ2:ce souvisejí. 
Například jedna z teorií sexuální motivace 
(viz kap. 10) uvádí, že existuje genetická pre
dispozice pro heterosexualitu nebo naopak 
homosexualitu. Toto tvrzení vede k vytvoření 
testovatelné vědecké hypotézy, že jednova
ječná dvojčata (která mají stejné geny) budou 
mít s větší pravděpodobností stejnou sexuální 
orientaci než dvojvaječná dvojčata s polovi
nou shodných genů. Jedna konkurenční teo
rie naopak zdůrazňuje vliv dětské zkušenosti 
coby zdroje sexuální orientace a formuluje 
odlišné hypotézy, které také mohou být ově
řovány. V knize dále uvidíme, že testování hy
potéz konkurenčních teorií je jedním z nej
silnějších podnětii pro vědeck)' pokrok. 

Termín vťdecký znamená, že pro sh romaž
ďování dat se užívají výzkumné metody, které 
jsou: a) nezávislé, to znamená, že nestraní 
žádné hypotéze, a b) reliabilní (spolehlivé), tO 

znamená, že umožňují jiným kvalifikovaným 
osobám opakovat pozorování a získat stejné 
výsledky. Zatímco některé metody jsou více 
používány určir)'mi psychologickými směry 
než jinými, každá metoda může být použita 
kterýmkoli směrem. Jedinou výjimkou jsou 
někteří fenomenologicky orientovaní psycho
logové, kteří vědecké postupy zcela odmítají. 

Psychologové při výzkumu psychologic
kých jevů spolupracují s vědci z jiných oboru, 
především s biology. Popis některých inter
disciplinárních přístupů je uveden v násle
dujících Nových oblastech psychologického 
výzkumu. 
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Experimenty 

Základním představitelem vědecké metody je 
experiment. Badatel pečlivé kontroluje pod
mínky, většinou v laboratoři, a provádí mčřen í 

za účelem zj i štění vztahů mezi proměnnými, 
kdy proměnnou rozumíme něco, co mů:te na
bývat růzl/ých hodl/ot (viz tab. 1.1). 
Cílem experimentu může být zj ištění vztahu 
mezi dvěma proměnnými - pamětí a spán
kem (např. zda schopnost vybavit si V"l.pO

mínky'l dětství klesá s nedostatkem spán ku). 
Pokud dojde k systematickým změnám pa
měti podle délky spánku, můžeme konstato
vat, že vztah byl skutečnč zjištěn. 

Schopnost přesně kontrolovat promčnné 
odlišuje experimentální metody od jiných 
metod vědeckého pozorování. Pokud je ovč
řována hypotéza, že jedinec bude při řešení 
matematické úlohy dosahovat lepšího vý
konu, pokud mu bude slíbeno, že za dobrý 
výkon dostane více penčz, experimentátor 
náhodně rozděli osoby do tří skupin. První 
z nich řekne, že za dobrý výkon obdrií deset 
dolarů, druhé skupině nabídne za dobrý 
výkon pět dolaru a třetí skupina nedostane 
žádnou odměnu. Experimentátor pak hod
notí a porovnává výkon všech tří skupi n, aby 
viděl, zda má vyšší flllanční odměna za násle
dek lepší výkon. 

V tomto pokusu se výše finanční odměny 
nazývá nezávi slou proměnnou, neboť je n~
závislá na tom, co subjekt delá. Dosažený vý
kon se nazývá závislá proměnn á, protožejijí 
hodnota na uíkladě hypotézy uívisí na hodno
tách nezávislé proměnné. Nezávislá proměnná 

TAB. 1·1 

Terminologie experimentálnfho výzkumu 

hypotéza: tvrzení, které může být testovtlno 
proměnná: něco, co nabývtl rúznych hodnot 

nedvfslá proměnná: proměnntl, jež je 
nezávislá na tom, co pokusná osoba dělá 

zAvfslá proměnná: proměnnti. jejfž hodnoty 
bezprostředně závisejí na hodnotě nez:ivislé 
proměnné 

experimenUlní skupina: skupina. v niž je 
pHtomen zkoumaný stav 

kontrolní sk upina: skupina, v niž není 
přftomen zkoumany stav 

měření: systém pro přiřazováni tfselnych 
hodnot proměnnym 
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Interdisciplinární výzkumy 

Psychologové stále častěji spoju· 
jí své síly s odborníky z jiných 
oborů, aby mohli zkoumat psy
chologické jevy i z da1ších úhlů. 
T}'to nové přísrupy pravděpo
dobně budou v nadcházejících 
desetiletích hrát důležitou roli. 
Obzvláši důležitými oblastmi 
jsou kognitivní neurověda, evo
luční psychologie, kognitivní vé
da a kulturní psychologie. Na 
následujících řádcích tyto pří
stupy stručně popíšeme a uve
deme přík1ady konkrétního vý
zkumu. 

Kognitivni neurověda 
Kognitivní neurověda se zabývá 
kognitivními procesy a do vysoké 
míry se opírá o poznatky a me
tody neurovědy (odvětví biologie 
7.abývajíd se mozkem a nervo
vým systémem). V podstatě se 
snaží zjistit, jak jsou duševní 
aktivity realizovány v mozku. 
Klíčovou myšlenkou tohoto pří
s~pu je, že .kognitiv?í ps)'chol~
gle poskytuje hypotezy o SpeCI
fIckých kognitivních kapacitách 
- např. rozeznávání tváří -
a neurověda je doplňuje návrhy, 
jak mohou být tyto specifické 
funkce v mozku realizovány. 
Pro kognitivní neurovědu je ty
pické využívání nových techno
logií pro účely zkoumání mozku 
normálních jedinců (v protikladu 
k jedincům s poškozeným moz
kem), s jejichž pomocí zkoumají, 
co se děje při řešení kognitivních 
úloh. Zobrazování funkcí ner
vového systému (neuroimaging) 
a techniky skenování mozku na
bízejí vizuální obrazy mozku při 

činnosti, přičemž se zároveň zo
brazují oblasti mozku, které vy
kazují nejvyšší aktiviru při řeše
ní konkrétních úkolů. Příkladem 
mohou být srudie krátkodobé
ho či dlouhodobého zapamato
vání informací. Když si lidé ma
jí zapamatovat jistou informaci 
pouze na několik sekund, vzrůs
tá aktivita v předních oblastech 
mozku, když se jedná o dlouho
dobé uchování informací, zvy
šuje se aktivita mO'Lku ve zcela 
jiné oblasti, konkrétně nedale
ko střední části mozku. Pro krát
kodobé uchovávání informací 
v protikJadu k dlouhodobému 
tedy mozek evidentně využívá 
jiné mechanismy (Smith a Joni
des, 1994; Squire a kol., 1993). 

EvoLučnf psychoLogie 
Evoluční psychologie se zabývá 
biologickým původem kognitiv
něpsychologických mechanismů. 
Mezi další obory přispívající 
k tomuto studiu, kromě biologie 
a psychologie, patří antropologie 
a psychiatrie. Klíčovou myšlen
kou evoluční psychologie je, že 
se psychologické mechanismy, 
stejně jako biologické, musely 
v průběhu milionů let vyvíjet 
procesem přirozeného výběru. 
Tím myslíme, že maj í genetic
ký podklad a že se v minulosti 
osvědčily jako užitečné při řešení 
některých problémů přežití nebo 
zvýšeni pravděpodobnosti repro
dukce. Pro ifustraci vezměme 
v úvahu zálibu ve sladkostech. 
Tato záliba může být pokládána 
za psychický mechanismus a má 
genetický podklad. Tuto zálibu 

máme mimo jiného proto, že 
v naší evoluční minulosti zvýšila 
pravděpodobnost našich předků 
přežít (ovoce, které má sladkou 
chut, má nejvi-iší výživnou hod
notu), což zvýšilo pravděpo
dobnost přežití příslušných genů 
(Symons, 1991). 
Existují dva způsoby, kterými 
může evoluční přístup ovlivnit 
studium psychologických problé
mů. Za prvé nabývají nčkterá 
témata z pohledu evolučního 
přístupu obzvláštní důležitosti 
z hlediska jejich vazby na přeiití 
a úspěšnou reprodukci. Mimo 
jiných zahrnují tato témata prin
cipy, podle nichž si vybíráme 
partnera a jak nakládáme se 
svými agresivními pocity. Tato 
témata patří k těm, která evo
luční psychologie zkoumá nej
častěji (Buss, 1991). 
Evoluční přístup nám může také 
poskytnout nové pohledy na té
mata, jež jsou nám již známá. 
Tento bod si můžeme ilustrovat 
tak, že se budeme znovu zabývat 
příkladem obezity. Připomeňme 
si, že při popisu obezity jsme 
uvedli, že deprivace potravy 
v minulosti může vést k přejí
dání v budoucnosti. Evoluční 
teorie poskytuje interpretaci to
hoto jevu. Relativně donedávna 
byli lidé nedostatkem jídla de
privováni. Adaptačním mecha
nismem pro kompenzování ne
dostatku jídla je přejídání se 
v době, kdy je jídla naopak do
statek. Evoluce tedy možná 
upřednostňovala jedince s ten
dencí přejídat se v období násle
dujícím po hladovění. 

je ta, s níž experimentátor manipuluje , a zá
vislá proměnná je ta, kterou pozoruje. Závislá 
proměnná je téměř vždy nějaký měři telný rys 
chování pokusné osoby. Výraz "je funkcí ně
čeho" je užíván k tomu, aby vyjádřil závi slost 
jedné proměnné na druhé. V tomto pokusu 
tedy můžeme říci, že výkon pokusné osoby je 
funkcí množství slíbených peněz. Skupiny, 
j imž j sou zaplaceny peníze, se obvykle nazý-

vají experimentální skupiny, tedy skupiny, 
v nichi j ( pfítonten zkoumaný stav. Skupina, 
která neobdržela žádnou finanční odměnu, 
se nazývá ko ntrolní skupina, tedy skupina, 
v níž není pNtontw zkoumaný stav . Obecně 
řečeno , kontrolní skupina slouži jako výchozí 
bod, s nímž jsou srovnávány experimentální 
skupiny. 

Jedním z důlež i tých rysů výše uvedeného 



Kognitivnf věda 
Kognitivní věda popisuje ty ob
lasti psychologického výzkumu, 
které: a) se zabývají kognitivní
mi procesy, jako je vnímání, usu· 
zov;Í.ni, rozhodování, paměť a ře
šení problémů; b) se překrývají 
s jinými obory, které se o tyto 
procesy zajímají, jako počíta
čová věda. Hlavními cíli v této 
nové oblasti byla snaha o zjiš
tění, jak jsou informace repre
zentovány v naší mysli (men
tální reprezentace); jaké typy 
operací (~výpoétú~) mohou být 
použity ke zkoumání těchto 
reprezentací při zkoumání pro
cesů vnímání, paměti a úsud
ku. K oborům, které jsou vedle 
psychologie v kognitivní vědě 
obzvláště důležité, patří ncu· 
rověda, antropologie, lingvis
tika, filozofie a věda o umělé 
intdigenci. (Věda o umčlé in
teligenci je odvětví počítačo
vé vědy; zabývá se konstruo
váním počítačů, které mohou 
inteligentně jednat, a počíta
čovými programy, které mo
hou simulovat procesy lidského 
my~lcní.) 

Ustřední myšlenku kogni
tivní vědy představuje pojetí, že 
kognitivnímu systému člověka 
je možné porozumět tak, že ho 
připodobníme obrovskému po
čítači, který provádí složité vý
počty. Stejně jako může být slo
žitý výpočet počítače rozložen 
na řadu jednodušších početních 
úkonů, jako je uchovávání, vy
bavování a porovnávání sym
bolů nebo reprezentací, může 
být činnost jedince rozložena na 
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své elementární duševní složky. 
Navíc mohou být tyto zák1adní 
duševní složky rovněž předsta
vovány uchováváním, vybavová
ním a porovnáváním symbolů. 
Exisruje rozsáhlá paralela mezi 
výpočty ~čítače a mentálními 
výpočty. Cinnost počítače může 
být analyzována na různých 
úrovních - např. na úrovni hard
waru s důrazem na čipy a na 
úrovni reprezentace a algoritmů 
s důrazem na uspořádání údaju 
a procesy. Podobně může být 
lidská kognitivní aktivita ana
lyzována na úrovni ~hardwaruw 
neboli neuronů a na úrovni 
mentálních reprezentací a pro
cesů . Pojetí mentálních výpOČtů 
a úrovní analýLY poté patří k zá
k1adním kamenům kognitivní 
vědy (Osherson, 1990). 

KuLturní psychoLogie 

Západní vědecká psychologie 
dlouho předpok1ádala, že pro 
lidi všech kultur jsou typické 
stejné psychické procesy. To
muto názoru posrupem času 
stále více oponovali zastánci 
kulturní psychologie, interdis
ciplinárního hnutí sdružujícího 
psychology, antropology, socio
logy a další odborníky. Kulturní 
psychologie se zabývá otázkou, 
jak kultura, v níž jedince ži
je, její tradice, jazyk a světový 
názor, ovlivňuje jeho mentální 
reprezentace a psychické pro
cesy. 
Uveďme si přík1ad. V Severní 

Americe a v mnoh}'Ch částech 
západní a severní Evropy jsou 
lidé považováni za individuální 

a autonomní bytosti s jedineč
nými schopnostmi a vlastnost
mi. Naopak mnohé východní 
kultury - včetně l ndie, Cíny 
a Japonska - k1adou důraz na 
vzájemné vztahy mezi lidmi 
a individualitu v podstatě potla
čují. Východní kultury věnují 
sociálním otázkám více pozor
nosti nci západní. Proto lidé 
z východních kultur vysvčtlí 
chování nějakého člověka od
lišným způsobem než lidé ze 
západních kultur, nezaměří se 
na vlastnosti onoho jedince, ale 
spíše na sociální situaci, v níž 
se chování vyskytlo. O tendenci 
západních lidí přeceňovat vlast
nosti jedince na úkor si tuace 
jsme v jednom přík1adč mluvili 
na začátku kapitoly. Rozdíly 
mezi Východem a Západem při 
interpretaci chování se odrážejí 
i ve výchově. Asijští studenti 
jsou zvyk1í na zdůrazňování sku
pinových jevů, nikoliv indivi
duálních, a je pro ně typické, že 
se učí ve skupinách v mnohem 
vět ší míře než individualisti čtí 
Američané. Studijní skupiny jsou 
přitom velice užitečné a mohou 

i vysvětlovat, proč jsou asijští 
stude nti úspěšnější v matema· 
tice i dalších předmětech. Když 
má např. americký student po
tíže s matematikou, on i učitel 
mají tendenci připisovat stav 
studentovým vlastnostem. Když 
se podobný problém vyskytne 
na japonské škole, stude nt i uči
tcl se při objasňování nedos
tatečného výkonu zaměří na si
tuační faktory (Stevenson, Lee, 
a Graham, 1993). 

experimentu je náhodné rozdělení pokus
ných osob do skupin. Pokud by rozdělení ne
bylo náhodné, experimentátor by si nemohl 
být jist, že k výsledkům přispěla pouze nezá
vislá proměnná. Experimentátor by proto 
nikdy neměl dávat probandům na výběr, do 
jaké skupiny chtějí být zařazeni. Většina by si 
vybrala skupinu s nejvyšším finančním ohod
nocením, zatímco jedinci, které vnější tlak 

znervoznuJe, by naopak chtčli být zařazeni 
do skupiny bez finanční odměny. Při zařazení 
podle volby by každá skupina obsahovala jiné 
druhy lidí a příčinou lepších či horších vý
sledků skupin by mohly být rozdíly v jejich 
osobnosti spíše než výše odměny. Nebo např. 
předpok1ádejme, že experimentátor nejdříve 
se všemi skupinami provede experiment s fi
nanční odměnou a poté bez ní. 1 zde hrozí 
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několik problémů. Výkon totiž může záviset 
na denní době (ráno, odpoledne, večer) nebo 
se může stát, že se probandi llčastnící se po
zdějších experimentů mohou připravovat na 
zkoušky. protože se mezitím přiblížil konec 
pololetí. K těmto nekontrolovaným proměn
ným může přistupovat ještě celá řada dalších 
proměnných, jejichž existence si experimen
tátor není vědom. Všechny tyto problémy lze 
vyřešit právě náhodným rozdělením pro
bandú do skupin . 

Experimentální metoda nemusí být apli
kována pouze v laboratoři. Při výzkumu 
obezity je možno sledovat účinky různých 
metod kontroly váhy tak, že se zkoušejí naji
ných, avšak podobných skupinách obézních 
jedincu. Experimentální metoda je záležitostí 
logiky, nikoli prostoru. Přesto se většina ex
perimentů provádí v laboratořích, jelikož je 
v tomto prostředí možné přesněji měřit cho
vání a i lépe kontrolovat proměnné. A také 
zde se ke slovu opět dostává náhodné roz
dělení: pokud dvě kliniky pro léčbu obezity 
pracují s odlišni'mi metodami a dosahují od
lišných výsledků, nemůžeme se samozřej
mostí tvrdit, že rozdíly skutečně vznikly 
v důsledku odlišných metod, jelikož kliniky 
mohou mít zcela jiný typ klientely. 

Dosud uvedené experimenty zkoumaly pů
sobení jedné nezávislé proměnné . Pokusy, 
ve kteri'ch je zkoumání omezeno pouze na 
použití jedné nezávislé proměnné, jsou pro 

potřeby studia některi'ch problémů příliš 

omezující. Může být nezbytné sledovat, 
jakým způsobem spolupůsobí několik nezá
vislých proměnných a jaký mají vliv na jed
nu nebo více závislých proměnných . Studie, v 
nichž se užívá současné manipulace několika 
proměnni'mi, se nazývají multivariahlí e:xpe
rimentya v psychologickém ryzkumu se často 
využívají. Ve ryše uvedené hypotetické srudii 
řešení matematického úkolu by experimentá
tor mohl dále měnit obtížnost úloh . Pak by 
pracoval se šesti skupinami probandů, vždy 
s jednou trojicí skupin (deset dolaru, pět do
lan\ bez odměny) s lehčím llkolem a druhou 
trojicí s těžším zadáním. 

Měřeni 

Pro psychology, kteří pouZ1vaJl experimen
tální metody, je často nezbytné předkládat 
údaje o množství nebo kvantitě. Někdy mo
hou b)'r proměnné měřeny fYzikálním způso
bem - např. počet hodin spánkové depriva
ce či dávka léku. Jindy může být proměnná 
škálována podle určitého klíče, např. k hod
nocení pacientových pocitů agrese může psy
choterapeur použít pětibodovou škálu s roz
sahem "nikdy", "zř ídkakdy", "někdy", "často" 
a "vždy". Za účelem zabezpečení přesné 
komunikace se proměnným phlazují čúelllé 
hodnoty a tento proces se nazývá měřením. 

V experimentech nejsou většinou prová
děna měření pouze u jednoho subjektu, ale 

VMecký pracovník zaznamendvd mozkovou aktivitu spící Jeny ve spdnkovém experimentu. 



u souboru mnoha subjektů. Proto má výsle
dek ry-lkumu nejprve formu sady č ísel , která 
musí být zpracována a interpretována. Toto 
je základním úkolem statistiky, vidy, kterd 
se 'll tomto prípadě 'ZIlbývd shromaZd'ová"ím 
údajli o skupin; jedincli II poté vyrudfením zá
věrů o této skupině. Statistika m:i významnou 
roli nejen u experimentálního výzkumu, ale 
také u jiných metod·. Nejčastěji užívaným 
smcistickým údajem je aritmetický príimčr. 

Je to sou/el hodnol 'lIýsledlui merení dNenj 
počtem merení. Ve srudiích s experimentál
ní a kontrolní skupinou se srovnávají dva 
průměry: pri'lměr výsledků subjektů v ex
perimentální skupině a průmčr výsledkli 
v kontrolní skupině. Tím, co nás zajímá, je 
samozřejmě rozdíl mezi těmito dvema vý
sledky. Jestliže je rozdíl mezi prlllnčry \'elký, 
můžeme ho přímo akceptovat. Avšak co když 
je rozdíl mal)'? Co když jsou naše měření 
chybná? Co kdy-i je tento rozdíl způsoben 
pouze několika extrémními případy? Statisti 
kové tento problém vyřešili tím, že vytvořili 
testy, které hodnotí významnost rozdílu. Psy
chologové, kteř í říkají, že rozdíl mezi experi
mentální a kontrolní skupi nou je "statisticky 
významný", tím myslí, ie údaje byly statis
ticky vyhodnoceny a že je pravdepodobné, 
že rozdíl nevznikl náhodou nebo že není 
způsoben několika extrémními případy. 

Korelační metoda 

Ne vsechny problémy jsou přístupné expe
rimentálnímu zkommtní. Je mnoho situací, 
kde vědec nemá žádnou kontrolu nad tím, 
které subjekty jsou pod vlivem jakých pod
mínek. Například pokud chcere restovat 
hypotézu, zda jsou lidé s podváhou více se n
zitivní k chuťovým podnětům ncž lidé s nor
mální hmotností, nemllžere vybrar skupinu 
osob s normální hmotností a požadovat na 
nich, aby polovi.na z nich radikálne zhubla. 
Spíše můžeme vybrat osoby, kreré již mají 
podváhu, a další, kteří mají normální váhu, 
a zj i šťovat, zda se také liší co do senzitivity 
k chuťovým podnětům. Obecne řečeno, ko
relační metodu můžeme použít k určení , 
jestli některé promenné, které nemllieme 
kontrolovat, souvisejí čili korelují s jinými 
proměnnými, které nás zajímají. 

• Tatodim...jo...m.. k IOCIN. aby p".kylh ,;Icnm krilký .... oo do 
problmwIky mmnl • IIlmmky. OboJhJeji; pojednJni oe nach"" 
y Dod:.tku. 
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Ve vyse uvedeném případu jsme měli 
pouze dvě hodnoty proměnné u hmotnosri -
nízká a normální. Je obvyklejší, že máme 
u každé proměnné mnoho hodnor a je nutné 
rozhodnout, v jakc míře korelují hodnoty 
jedné proměnné s hodnommi druhé pro
měnné. Rozhod nutí je možné pomocí ko
relačního koeficientu, který se obvykle ozna
čuje malým písmenem r. Korelačn í koefici
ent /lriuje sil/peli, 'll( klerlm spolu dve prombml 
SOl/visejí, a je vyjadřován číslem s hodnotou 
me-l.i O a 1. Zádný vztah znamená O, úplná zá
vislost je označena 1. S růstem hodnoty r od 
O k 1 se těsnost vztahu zvyšuje. 

Korelační koeficient může mít kladnou 
nebo zápornou hodnotu (+ nebo -). Zna
ménko ukazuje, zda dvě promenné korelují 
kladně, nebo záporné. Například, pokud je 
hodnota korelačn ího koeficienru mezi po
čtem absencí studenta ve třídě a konečným 
výsledkem zkoušek -0,40, potom korelace 
mezi llčastí na výuce a výsledkem zkoušek 
bude +0,40. Míra korelace je stejná, ale zna
ménko určuje, jestli hodnotíme počet ab
sencí, nebo účastí studenm ve rřídč. M íra 
ntahu mezi dvěma proměnnými je určena 
absolutní hodnotou r. Když hodnota r roste 
od O k I , roste i míra vztahu." 

Pro jasnější představu o korelačním koefi
cientu si probereme hypotetickou studii zná
zorněnou na obrázku 1.6. V části 1.6a vidíme, 
že do studie byli zahrnuti pacienti s poškoze
ním mozku, které pacientům působilo pro
blémy s rozeznáváním tváří (prozopagnozie). 
Nás zaj ímá, zda se srupei1 nedostatečného 

rozpoznání tváře či srupeň chyb zvyšuje 
úměrně rozsahu poškozené tkáně. Každý 
bod na grafu 1.6a představuje procento chyb 
jednoho pacienta právě v tesru rozpoznávání 
tváří. Například pacient s 10% poškozením 
mč1 15% chybovost, ale pacient s 55% poško
zením mozku se dopustil chyby v 95 %. 
Pokud by se chyby v rozeznávání tváří vidy 
zvyšovaly úmčrně rozsahu poškození, body 
na grafu by smčrem zleva doprava vykazovaly 
systematicky vzestupnou tendenci. A kdyby 
se všechny body nacházely na diagonále. ko
relace r by se rovnala 1, byla by tedy úplná. 
Několik bodů se však nachází vpravo a vlevo 
od přímky, takže korelace dosahuje 0,90. Tak 
vysoká korelace ukazuje, že se v případě roz
sahu poškozené tkáně a počru chyb " testu 
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rozeznávání tváří jedná o velmi silnou těsnost 
vztahu . Korelace zobrazená na obrázku 
1.6a je pozitivní, protože více chyb je spojeno 
s včtším poškozením mozku. 

Kdybychom se místo na chyby zaměřili 

naopak na správné odpovědi, získali bychom 
graf na obrázku 1.6b. V tomto případě je ko
relace negativní, přibližně -0,90, jelikož mm
Jí počet správných odpovědí souvisí s vidím 
poškozením mozku. Diagonála na obrázku 
1.6b je zrcadlovou inverzí grafu 1.6a. 

Podívejme se ještě na graf na obrázku 1.6c. 
Zde jsou znázorněny chyby v testu jako 
funkce pacientovy výšky. V tomtO případě 

pochopitelně není důvod předpokládat sou
vislost mezi výškou pacienta a rozeznáváním 
tváří a graf také nulovou souvislost ukazuje. 
Body směrem zleva doprava přibývají a ubý
vají nesystematicky, spíše poskakují kolem 
horizontální přímky. Korelace je rovna nule. 

V psychologickém výzkumu se hodnota 
korelačního koeficienru 0,60 a vyšší považuje 
za dosti vysokou. Korelace mezi 0,20 a 0,60 
mají praktickou a teoretickou hodnotu a jsou 
užitečné ve vytváření předpok1adů. Korelace 
mezi O a 0,20 musí být posuzovány velmi 
opatrně a při vytváření předpovědí jsou uži
tečné jen minimálně. 

Testy 
Jedním ze znám}'ch př ípadů použití korelační 

metody je testován í, které měří některé 
schopnosti, výkony nebo jiné psychologické 
rysy. Test představuje standardní situaci, 
které je vystavena skupina lidí,jež se liší nčja
kS'm rysem (např. matematické schopnosti, 
pravorukost nebo agresivita). Hodnoty vý
sledků testu mohou být korelovány s hodno
tami jiných proměnných. Například výsled
ky osob v testu matematických schopností 
mohou být korelovány s jejich následnými 
známkami z matematiky ve škole. Pokud 
bude korelace vysoká, tenro test může být 
užíván k predikci, kdo z nových žáků má být 
zařazen do skupiny pro matematicky nadané. 

Vztahy příčiny a následku 
Mezi experimentálními a korelačními studie
mi je důležitý rozdíl. V experimentální studii 
je hodnota jedné proměnné (nezávislá pro
měnná) soustavně měněna tak, aby se zj istil 
její kauzální vliv na druhou proměnnou (zá
vislá proměnná). Z korelačních studií nemo
hou být vyvozovány vztahy příčiny a násled
ku . Rozdíl si uk:ižeme na několika příkladech. 
Studie prokázaly, že čim více se chlapci dívaj í 

na televizní pořady obsahující násilí, tím jsou 
agres ivnější. Je to tím, že sledování takových 
pořadů vyvolává agresi, nebo naopak agresiv
nějš í chlapci volí pořady s tematikou násilí? 
Pokud bychom měli k dispozici pouze kore
laci, nemohli bychom určit, kted proměnná 
je příčinou a která následkem. (Jak již bylo 
v této kapitole uvedeno, jiné studie prokazují 
kauzální vztah mezi sledováním pořadů s te
matikou násili a agresivním chováním. Zde je 
však důleži té uvědomit si, že studie použily 
náhodného rozdělení probandů do skupin 
s odlišnými podmínkami. ) 

Korelace se tmhe objevit i u dvou proměn
ných, kdy an i jedna z nich není příčinou. Na
příklad dlouho před tím, než lékařské studie 
prokázaly, že kouření způsobuje rakovinu, 
bylo známo, že existuje korelace mezi kouře
ním a rakovinou plic. Vědělo se tedy, že lidé, 
kteří kouří, s včtší pravděpodobností one
mocní rakovinou. Tabákové společnosti po
hotově přispěchaly s názorem, že je možná 
ješ tě třetí příčina . Pokud by lidé žijící ve zne
čištěném životním prostředí měli vyšší ten
denci kouřit než lidé "l venkovských oblastí, 
kde je čistý vzduch, mohlo by být "la příčinu 
vyššího výskytu rakoviny označeno právě 

znečištěné životní prostředí, ne kouření. 
Stručně řečeno, pokud existuje korelace 

mezi dvěma proměnnými , je pravděpodobné, 
že změna jedné proměnné bude příčinou 

změny druhé proměnné, avšak bez dalších 
experimentů není takový závěr opr:ivněný. 

Metoda pozorování 
Přímé pozorováni 

V raných fázích výzkumu v dané oblasti 
mohou být laboratorní experimenty a kore
lační studie předčasné a pokrok může být 
nejlépe učiněn pozorováním předmětu na
šeho záj mu ve formč, v jaké se přirozeně 
vyskytuje. Pečlivé pozorování zvířecího a lid
ského chování je na počátku velkého procen
ta výzkumů v psychologii. Napřík1ad pozoro
vání primánl v jejich př i rozeném prostředí 

nám může podat informace o jejich sociál
ní organizaci, což nám pomůže v pozdčjších 
laboratorních "Ýt-kumech (viz obr. 1.7). Vi
deonahrávky novorozenců nám uka"lují de
tailně vzorce jejich pohybů těsně po narození 
a typ podnětů, na které reagují. Výzkumníci 
musí být trénováni v přesném pozorování 
a zaznamenávání, aby se do jejich zpráv o po
zorování nepromítaly jejich vlastní přání 
nebo osobnostní charakteristiky. 
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Oiagramy ilustrujíci korelaci Hypotetické údaje 
deseti podentll, kteď majf určitý stupeň po~kozen( 
mozku souvisejfd s rozliJovánfm tván. Na grafu 
1.6ojsou no vodorovné ose fazeni padenti 
no záklodě velikosti jejich po~kozenf mozku. 
Nolevo je podent s nejmen~fm po~kozením mozku 
(10 %), napravo pacient s největlfm po~kozen(m 
(55 %). No svislé osejsou procenta chyb v testu 
rozpoznáván' tváff. Korelace je +0,90. Graf 
1.6b zobrazuje stejná data, ov~ak nynf je na svislé 
ose procento správných odpovédf, a koreloce je tedy 
-0,90. Graf 1.6c znázorflUje výkon podentú v testu 
rozpoznáván' tváff joko funkci jejich vý~ky. 
Zde existuje nulová korelace. 

Metody přímého pozorován í mohou vyža
dovat použití l aboratoře, jestliže problém, 
který je srudován, je zčásti biologické pova
hy. William Masters a Virginia Johnsonová 
(1966) např. v rozsáh lé studi i fYLiologických 
aspektů lidské sexual ity vyvinuli techniky, 
které umO'lňovaly v laboratoři přímé sledo
vání sexuálních reakcí. Z ískané (tdaje obsa
hovaly: a) pozorování chování, b) záznamy 
fyziologických změn a c) odpovědi na otázky 
týkající se pocitů učástníků před , během a po 
sexuální stimulaci . 

Masrers a Johnsonová dospěli k závěru, že 
lidská sexuali ta má nejen biologické aspekty, 
ale ještě řadu dalších. Jej ich pozorování ana-
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OBR. 1-7 

Kapitola 1 

tomických a /)rziologických komponent se· 
xuáln ího chování výraznou měrou přispěla 

jak k pochopení podstaty lidské sexuality, tak 
i k řešení sexuáln ích probléml!. 

Metoda dotazováni 
Některé problémy, které je obtížné sledovat 
přímo, mohou být srudovány pomocí užití 
dotazníků nebo rozhovorů. To znamená, že 
místo aby vědci pozorovali, zda se lidé ur· 
čitým způsobem chovají, jednoduše se jich 
ptají, jesrli tak činí. Lidé se však mohou sna
žit ukazovat se \' přízn ivčjším světl e, a proto 
je tatO metoda náchylnější ke zkreslením ncž 
přímé pozorování. Přesto však metoda dota
zování přinesla mnoho dllležitých výsledků. 
Například dříve ncž Masters a Johnsonová 
zkoumali sexuální chování v laboratoři, Včt
šina informací o tom, jak se lidé sexuálně 
chovají, pocházela z rozsáhlých dotazovacích 
průzkumů, které probíhaly pod veden ím Al· 
freda Klnsc)'e o 20 let dříve. Informace z tisí
cÍ! individuálních rozhovorll byly analyzovány 
a tvoří základ prací Sexl/al Behavior in Ihe 
I-II/man Mall' (Sexuální chování muže; Kinsey, 
Pomeroya Martin, 1948) a Sexual Behavior i" 
the I-II/man Female (Sexuální chování ženy; 
Klnse)', Pomero)', Man"in a Gebhard, 1953). 

Metody dotazování jsou také čas[Q využí-

Sledováni paviánů v jejich přirozeně lokalitě Studie v terénu nám 
často mohou ffc; vice nel experimentá/nf studie. Profesorka Shir/ey 
Strumová sledovala v Keni stejnou skupinu paviána vice nel 15 let. 
Dokázala rozpoznávat jednotlivá zvflata a provddé/a denn( zdznamy 
jejich chovánf a sodá/nich interakcf. Jejf údaje poskytly pozoruhodné 
informace o mentálnfch schopnostech paviána a významu přátelstvf 
v jejich sodá/ním systému. 

............ _ ..... -

vány ke zj išťování politických ná'l..Oríi, k prů
zkumu trhu, potřebných oblastí lékařské 

péče atd. Nejznámějšími výzkumy tohoto ty
pu jsou průzkum veřejného mínění a sčítání 
lidu. Kvalitní dotazníkové šetření vyžaduje 
pečlivě připravené, předem testované dotaz
níky, osob)' trénované v jejich apl ikaci a sou
bor osob, které představují reprezentativní 
norek populace, která má být zkoumána. 

Připadové studie 
Další metodou nepřímého pozorovam JC 
práce s částečným životopisem konkrétního 
jedince. Požádáme ho, aby si npomnčl na 
důleži té události ve své minulosti. Pokud se 
např. jedná o výzkum vlivu dětských zážitků 
na rozvoj deprese v dospělosti, výzkumník 
patrně práci zahájí dotaz.y na události v dčt
ství. Případové studie využívají iivolopis pro 
vědecké líiely a představují důležitý zdroj in
formací pro psychology zabývající se výzku
mem jedinců. 

Hlavním omezením je nutnost spolehnoU[ 
se na vLpomínky probandů a jej ich rekon
strukce minulých událostí. Vzpomínky totiž 
často jsou neúplné a zkreslené. Proto se pro 
potvrzení získaných informací používají ještě 
i další zdroje dat, mezi nčž patří různé do
kumenty, nebo se přistupuje k rozhovorům 
s příbuznými zkoumané osoby, aby i oni 
uvedli své vzpomínky na minu lé události. 
Přesto mají případové studie tolik omC'lení, 
že nej sou příliš vhodné pro ovčřování teori í 
nebo testování hypotéz. Spíše jsou vhodné 
pro vytváření hypotéz, které jsou pak testo
vány přesnějš ími metodami či ověřovány na 
včtším vzorku probandů. VCdci pracují s pří
padovými studiemi podobnč jako psychote
rapeuti nebo l ékaři při stanovení diagnózy 
a návrhu léčby konkrétního jedince. 

Etické problémy 
v psychologickém výzkumu 
Psychologové ve svých studiích pracují s lid
mi , proto musí b}'f citliví k etickým pro
blémům, které mohou vyvstat při provádění 
výzkumu. Americká psychologická asociace 
(APA) a její protějšky v Kanadě a Velké Bri 
tánii proto stanovily smčrn ice pro péči o lid
ské a zvířecí subjekty a zacházení s nimi 
(American Psychological Association, 1990). 
Ve Spojených státech vyžaduj í federální 
předpisy po každé instituci, která provádí fe
derálnč financovaný výzkum, aby ustanovila 
vnitřní kontrolní výbor, který zkoumá navr-
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Védd zabýYajíd se výzkumem vefejněho m(něnf se ptajf jedinců nebo, jak je tomu v tomto pffpadé, dvojic na 
jejich postoje a způsoby chován(. Aby byly výsledky výzkumu platně, vzorek respondentů mus( být 
reprezentativní vzhledem k popu/ad, která je studována. 

hované výzkumy a zabezpečuje , aby bylo se 
všemi subjekty řádně zacházeno. 

První zásadou, která charakterizuje etické 
zacházení s pokusnými osobami, je mini 
mální riziko. Federální nařízení určuje, že ri
ziko, které je ve v)'zkumu oéekávatclné, by 
ntmi/o být vyiií ne:i riziko, st' kttrým je mazné 
Sltlul! St v bltném tivote. Je samozřejmé, že 
hy pokusná osoba neměla být ,')'stavena fy
zickému násilí nebo možnosti zranění, avšak 
nelze vždy jasně vymezit, jaka míra psychic
kého stresu je ve výzkumném projektu eticky 
ospravedlni telná. V běžném životě jsou lidé 
samozřejmě často nezdvořilí, lžou a zúzkost
ňují druhé. Kdy je však pro včdce eticky 
ospravedlnitelné dělat pokusné osobě tytéž 
věci za úče lem splnění cílů v)'zkulllného pro
jektu? Přesně tímto typem otázek se zabývají 
u každého jednotlivého případu kontrolní 
rybo')'-

Druhou zásadou, která ovlivňuje etické 
zacházení s pokusnými osobami, je jejich 
infonnovaný souhlas. Pokl/mi osoby musí 
vstoupit do studie dobrovolně fl musí jim být 
dowleno, pokud si to pi-ejí, Z ní kdykoli bez 
jak/kaji pokuty vystoupit. Musí být rovněž 

předem informovány o všech aspektech sru-

die, které by mohly ovlivňovat jejich ochotu 
spolupracovat. 

Požadavek informovaného souhlasu, stejně 
jako požadavek minimálního rizi ka, není 
vždy jednoduché uskutečnit. V konkrétním 
případě stojí někdy informovaný souhlas 
proti jinému obecnému požadavku v)'zkumu: 
že pokusné osoby nemají znát hypotézu, 
která je ve studii testována. Pokud studie plá
nuje srovnávat pokusné osob)', které se učí 

zpaměti řadu známých slov, s pokusnými 
osobami, které se učí zpaměti řadu nezná
mých slov, nevzniká žádný etický problém, 
nebot' se pokusným osobám předem pouze 
řekne, že se budou učit zpaměti slova. Není 
nutné, aby pokusné osoby včděly, jakým způ
sobem se slova u jednotlivých subjeknl liší. 
] když je pokusným osobám podán "test 
s překvapením" pomocí slov, o kter)'ch 
neočekávaly, že budou testována, nevzniká 
etický problém. Co když se však stud ie snaží 
porovnat pokusné osoby, které se učí zpaměti 
slova a jsou v neutrální náladě, S osobami, jei 
se učí slova a jsou rozzlobené nebo uvedené 
do rozpaků? Je jasné, že tento výzkum by 
nevedl k platným závěrům, pokud by bylo 
pokusným osobám předem oznámeno, že 
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budou zámčrně provokovány (hrubým za
chazcním) nebo záměrně uváděny do roz
paků (předstíráním, že nechtěně rozbily sou· 
část vybavení laboratoře). Proto smčrnice 

určují, že pokud má být povoleno, aby byla 
taková studie vůbec realizována, musí být 
pokusné osoby po své účasti na studii co 
nejdříve itiformovány. Důvody, proč byly po
kusné osoby drieny v nevědomosti ohledné 
postupu srudie - nebo proč byly podváděny
jim musí být vysvětleny. Jakákoli přetrváva
jící zloba nebo rozpak)' pokusných osob se 
jim musí pomoci zpracovat tak, aby nijak ne
utrpěla jejich důstojnost a aby II nich pokus 
spíše stoupl na ceně, než hy klesl. Kontrolní 
výbor musí být přesvědčen, že následná vy
svčtlení jsou tomuto úkolu přiměřená. 

Třetím principem etického výzkumu je 
právo na ochranu infonnací pokusných osob. 
biformare, kleri by mohly být o pokusné osobě 
v prtibehu studie získány,je nutno povai:Huat Ul 

dlruerné fl nesmějí být bez svolení pokl/Sné osoby 
dostupllé j iným osobám. Běžně používaným 
posrupcm je odděleni jmen nebo jiných infor
mací, podle kterých by bylo možno probanda 
identifikovat, od údajů ihned poté co byly zís
kány. Tyto údaje jsou posléze identifikovány 
pouze pomocí kódů nebo č ísel jednotlivých 
případů. Takto je zabezpečeno, že nikdo jiný 
kromě experimentátora nemá přístup k infor
macím, jak který subjekt odpovídal. 

I když jsou všechny etické podmínky spl
něny, musí vý/.kumníci zvážit náklady studic 
a její potenciální zisk - ne v ekonomickém 
smylsu, ale ve smyslu lidských hodnot. Je 
opravdu nezbytné provádět studii, při níž 
jsou pokusné osoby podváděny nebo uváděny 
do rozpaků? Převáží potenciální zisk újmu, 
kterou účastníci pokusu utrpí? Pouze v pří
padě, že jsou si badatelé jistí, že studic po
skytne užitečné závěry - ať praktické, či teo
retické - může být výzkum ospravedlněn. 

Další etické aspekt)' se objevují v pokusech 
se zvířaty. Zvířata (vět šinou hlodavci nebo 
ptáci) figurují přibližně v 7-8 % všech psy
chologických studií a pouze velmi málo 
z nich podstupuje bolestivé nebo zraňující 
procedury. V posledních letech se však proje
vuje zvýšený zájem o otázky používání zvířat 
ve výzkumu, jejich opatrování a zacházení 
s nimi. Jak federální předpisy, rak předpisy 
Americké psychologické asociace požadují, 
že jakékoli boles tivé nebo poškozující po
stupy prováděné se zvířaty musí být důsled
ně ospravedlnitelné poznatk)', které budou ze 
srudie získány. Přesná pravidla rovněž určují, 

v jakých podmínkách mohou být zvířata 
v laboratořích chována a jak je o ně nutné 
pečovat. 

Mimo těchto specifických smčrnic by dlli
ším zásadním etickým principem měla být 
zásada, že všechny osoby, které se psycholo
gické studie účastn í, by měly být ve výzkumu 
považovány za rovnoprávné partnery. Ně
které z výzkumů, o kter)'ch je pojednáno 
v texru této knihy, byly prováděny před tím, 
než byly formulovány etické zásady, a včtšina 
kontrolních výborů by je nyní nepovolila. 

Hlavní oblasti 
psychologie 

Snažili jsme se porozumět povaze psycholo
gie tím, že jsme se zaměřili na její témata, 
jednotl ivé směry a metody. Toto porozumění 
můžeme prohloubit, seznámíme-li se s tím, 
co jednotliví psychologové děl ají. 

V USA :Isi polovina osob, které dosáhly 
vzdělání v psychologii, pracuje na univerzi
tách. Navíc k učebním povinnostem věnují 
mnoho času výzkumu nebo poradenství. Jiní 
psychologové pracují ve školách, v nemocni
cích nebo na klinikách, ve výzkumni'ch in5[i
tutech, ve státních úřadech nebo v obchodu 
a průmyslu. Dlliší mají soukromé praxe a na
bízejí veřejnosti své služby za honorář. Nyní 
uvedeme stručný popis některých oblastí psy
chologie. 

Biologická psychologie 
Biologičtí psychologové (také nazývaní fyzio
l ogičtí psychologové) se snaží objevit vztah 
mezi biologickými procesy a chováním. 

Experimentální psychologové 
Experimentální psychologové obvykle zastá
vají behavioniln í a kognitivní přístup a užívají 
experimentální metody ke studiu reakcí lidí 
a zvířat na senzorické podněty,jejich vnímání 
svčm, učení a paměti, uvažování, emočních 
reakcí a motivací k činnosti. 

vývojová psychologie, sociální psycholo
gie a psychologie osobnosti 
Tyto tři oblasti se překrývají. Vývojoví psy
chologové se zabývají lidským vývojem a fak
tory, které formují naše chován í od narození 
do stáří. Mohou studovat specifické schop
nosti, např. vývoj řeči dítěte, nebo konkrétní 
období života,jako je kojenecké období. 



Sociální psychologové se zajímají o to, jak 
vnímáme a interprerujeme své sociální pro
střed í a jaký vliv má na naše postoje a chování 
interakce s druhými lidmi. Také se zabývají 
sociálními vztahy mezi jednotlivci i v rámci 
skupin a dále skupinovým chováním. 

Psychologové osobnosti zkoumají myšlen
ky, emoce a chování určující individuální styl 
interakce jedince s okolím. Dále se zabývají 
rozdíly mezi lidmi a snaží se sloučit všech ny 
psychologické procesy v celistvém popisu je
dince. 

Klinická a poradenská psychologie 
Největší podil psychologů tvoří kliničtí psy
chologové, kteří užívají psychologické po
znatky v diagnostice a terapii emočních a be
haviorálních problémů , mezi nčž patří např. 
duševní nemoci, drogová závislost, manžel
ské a rodinné konflikty. 

Poradel1ští psychologové se zabývají v mno
ha oblastech stejnou činností jako klin ičt í 

psychologové, avšak většinou jde o méně 
závažné problémy. tasto pracují se srudenry 
středních škol a pomáhají jim s problémy 
v oblasti sociáln í adaptace a volby povolání. 

Školni psychologie a pedagogická 
psychologie 
Vzhledem k tomu, že se u dětí v prvních le
tech školní docházky často setkáme s váž-
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nyml CmOCOlm! problémy, řada základních 
škol zaměstnává psychology, kteří jsou od
borníky v oblasti dětského vývoje, vzdělá

vání a klinické psychologie. T ito školní 
psychologové pomáhají jednotlivým dětem 
při zvládání emočních problémů a problémů 
s učením. Naproti tomu odborníci, kteří pra
cují v oblasti pedagogické psychologie, se 
zabývají problematikou vyučování a učení. 
Mohou pracovat ve školách, ale spíše jsou 
zaměstnáváni na vysokých školách pedago
gického směru, kde zkoumají výukové me
tody a účastní se přípravy učitelů a školních 
psychologů. 

PrOmyslová a inženýrská psychologie 
Průmysloví psychologové (exisruje také ozna
čení psychologové organizace) pracují obvy
kle pro konkrétní podnik. Zabývají se např. 
výběrem nejvhodnějších osob pro jednotlivý 
typ práce nebo tvorbou tréninkových pro
gramů. 

Inženýrští.psychologové se snaží zkvalitnit 
V'l.tah mezi lidmi a stroji, podílejí se na ná
vrzích strojů, které minimalizují možnost 
selhání lidského faktoru. Jedním ze způso
bů, jak pomáhají zkvalitnit V"Ltah člověka 

a stroje, je navrhování zařízeni s co nejefek
tivnějším umístěním signálních a říd icích 

prvků, aby se zlepšil výkon, bezpečnost a po
hodlí pracovníkl't. 



SOUČASNÉ TENDENCE V PSYCHOLOGII 

Jsme od přírody sobečtí 

George C. Williams, Slale University ofNew York, Stony Brook 

Ano, v jistém biologickém smys
lu jsme sobečtí. A tento smysl 
bychom měli mít na paměti 
při projednávání lidských otá
zek, etické fi lozofie a podobných 
témat (Williams, 1996: kapito~ 
ly 3 a 9). Jsme sobečtí tak, jak 
nám to ge ny nařizují. Geny jsou 
krajně sobecké, protože kdyby 
nebyly, nepřežily by. Geny pře

dávané z ge
neracI na ge
neraci jsou prá
vě ty, které se 
umějí prosadit. 

A k tomuto 
účelu musí být 
schopny posta
vit těla co nej
vhodnější pro 
přenos genů. 

Jedinec gene
tickou bitvu vy
hrává tím, že 
dospěje do re
produkčního 
věku a ůspěšně 

získává zdroje Gídlo, hnízdo, 
partnera) nutné pro další repro
dukci. 

V tomto smyslu skutečně 
jsme sobcčti, avšak potřeba re
produkce neznamená, že se od 
nás nikdy neočekává naopak ne
sobecké chován í v tradičním 

slova smyslu. Jedinci mohou po
máhat druhým - a také to často 
dělají - při získávání zdrojů 
a vyhýbání se ztrátám a nebez
pečí. Z biologického hlediska je 
u nesobeckého chování důležité 
pozorovat okolnosti, za nichž se 
vyskytuje. Nejlogičtějším příkla
dem je chování rodičů vůči svým 
potomkům. Lze jej vysvětlit tak, 
že kdyby se o své ho .potomka 
nestarali, nemohli by reprodu
kovat své geny. Proto se např. 
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matka stari o dítě, pták přiná
ší do hnízda potravu a rostlina 
musí každé semín ko opatřit 

optimálním množstvím Zlvln. 
Přesto tento druh péče nelze zo
becnit. Exi stují totiž mecha
nismy, podle nichž rodič pozná 
svého powmka a nesobecké cho
vání zaměří výhradně na něj. 

Pokud by byla reprodukce re
dukována pouze na otázku sexu 
a rodiče by k sobě nepoutal 
žádný vztah, každý powmek by 
jednoduše měl polovinu genů 

od každého rodiče. Z pohledu 
rodičů by syn nebo dcera byli 
ohledně genetické výbavy důle
žití pouze z poloviny a jejich 
reprodukce by byla pro účely 
přenosu genů jen z poloviny dů
ležitá jako reprodukce rodiče. 

Jenže částečně stejná genetická 
výbava se týká nejen přímých 
potomků, ale všech příbuzných. 
Tato výbava může sloužit úče
lům genetického sobectví jedin
ce tak, že se bude chovat neso
becky ke všem příbuzným, nejen 
ke svému potomkovi. Takové
to chování je založeno na tzv. 
rodové selekci, která představuj e 

přírodní výběr pro adaptivní 
využití vodítek naznačujících 

stupeň a pravděpodobnost pří

buznosti. Ať je j iž důkaz o ro
dové příbuznosti jakýkoli, od 
jedince se očekává, že bude ve 
svém chování upřednostňovat 

příbuzné před cizími jedinci 
a blízké příbuzné (rodiče, po
tomky, sourozence) před vzdále
nějšími. 

Pták, jehož samička nakladla 
vajíčka do jeho hnízda, může 
bi't evolucí odměněn, pokud bu
de sedět na vajíčkách a posléze 
bude krmit mláďata. Co když se 
ale nejedná o jeho vlastní po-

tomky? Jak si muze být jist, že 
jeho samička nebyla oplodněna 
nějakým jiným samcem a nějaké 
vajíčko , případně více, obsahuje 
cizího potomka? Nevěra v našem 
smyslu je II řady druhů ptáků 

běžným jevem. Samci si protO 
samičky pečlivě hlídají a pří

padné rivaly ze svého teritoria 
vyhánějí. Bylo zjištčno, že sam
ci ptačích druhů , II nichž je asi 
10 % vajíček oplodněno jejich ri
valy, se budou k mláďan.im cho
vat méně pozorně než samci 
ptačích druhu, II nichž k nevěře 
sam iček nedochází. 

Rodová selekce je jedním z fuk
IOru aktivujících nesobecké cho
váni. Vztah mezi dvěma nepří
buznými jedinci, který s sebou 
přináší okamžitý či očekávani' 

zisk, představuje další faktor. Ji
ným fakto rem je klamání nebo 
manipulace instin ktu rodových 
selekcí nebo alrruisticki'ch č i ko
operativních instinktů . Ani pta
č í samice si nemohou být j isty, 
že jsou mláďata jejich powm
ky, jelikož dochází k tomu, že 
v době krátké nepřítomnosti sa
mice jsou do jejího hnízda nakla
deny cizí vajíčka (Sayler, 1992). 
K tomuto chován í dochází u řa

dy druhů. Samice tak mláďatům 
zajišťuje kvalimější genetickou vý
bavu tím, že využívá rodičovské 
inst inkty jiné samice. Klamání 
a manipulace jsou nejvíce rozví
jeny u našeho vlastního druhu. 
Opíráme se přiwm o jazyko
vé schopnosti. Jindřich V., jak 
uvádí Shakespeare, oslovoval své 
vojsko .. My, skupina bratrů". 

Fem inistky naopak hovoří o ~se
sterství". Ke klamání emocí 
jiných a manipulaci s nimi mů 

že docházet z čestných i nečest
ných příčin . 



Proč se nerodíme jako sobci 

Frans B. M. de Waalová, Emory University 

..Ai je již člověk povaiov.í.n za sebeso
bettějsího NOra, součásTÍ jeho pod
staty bezpochyby jsou principy, na 
jejichi :základě jedná \"C prospěch ji
n}'Ch a usiluje o jejich štěstí, ačkoli mu 
nepřináší žádný prospěch , pouze ra
dost z toho, že štěstí druhf'Ch s nimi 

sdílí: Adam Smith, 1759 

Kdy;' se Lennr Skutnik v roce 
1982 potopil do ledo\,é vody 
v řece Potomac, aby zachránil 
člověka z havarovaného letadla, 
nebo když holandští civilisté po
skytli úkryt židovským rodinám 
za druhé světové války, ohrožo
vali svůj život kvuli zcela nezná
mým lidem. Podobně když Binti 
Jua, nížinná gorila v chicagské 
Brookfield Zoo, zachránila chlap
ce v bezvědomí, který spadl do 
jejího výběhu, chovala se tak, jak 
ji to nikdo neučil. 

Takovéto jednání na nás dělá 
velký dojem, protože pomohlo 
zástupcům našeho druhu. Při své 
práci na evoluci empatie a mo
rálního cítční jscm našla tolik 
příkladu, kdy se zvířata o sebe 
starala a reagovala na negativní 
prožitky příslušníku svého ro
du, ai jsem dospěla k přesvěd
čení, že přeži t í závisí nejen na 
síle bojovat, ale i na spolupráci 
a vstřícnosti (de Waal, 1996). 
U š i mpanzů je např. běžné, že 
opodál stojící zvíře přistoupí ke 
zraněnému šimpanzovi a opatr
ně ho obejme kolem ramen. 

I navzdory těmto pečovatel
ským tendencím jsou lidé a další 
zviřata biology rutinně prezen
továni jako naprostí sobci . Dů
vod spočívá v domněnce, že se 
chováni vyvinu lo za účelem do
sahování vlastních cílu. Můžeme 
zcela logicky předpokládat, že 
neuspěšné geny se v procesu pri
rozeného výběru dostávají do
nevýhodné situace. Jsme však 
oprávněni nařknout zvíře ze so
bectví jen proto, že se jeho cho
vání vyvinulo pro jeho vlastn í 
dobro? 

Při zdůvodňování, proč se 
zvíře v aktuální situaci chová 
právě tak, jak se chová, je irele
vantní uvažovat o procesu vývoje 
chování v průběhu mnoha mili
onů let. Zvířata sledují pouze 
okamžité důsledky své ho chová
ní, a ani ty jim nejsou vždy sro
zumitelné. Můžeme se domní
vat, že si pavouk plete s íť , aby 
do ní chytal mouchy, ale takové 
tvrzení je pravdivé pouze na 
urovni fungováni. Nemáme totiž 
žádný důkaz o tom, že pavouci 
vědí, k čemu jsou sítč dobré. Ji
nými slovy, účel chování nic ne
vypovídá o motivaci chování. 

Nedávno bylo pojetí ~sobectví~ 
oloupeno o svůj charakteristicki' 
význam a bylo aplikováno vně 
oblas ti psychologie. Ačkoli nč

kdo pojem sobectví vnímá jako 
synonymum chován í pro docí
lení vlastního prospěchu, sobec
tví v sobě obsahuje záměr sou
středit se pouze na sebe a na 
zisk, který z takového jednání 
plyne. Popínavá rostlina tak 
může s1edo\'at vlastní zájem tím, 
že přeroste strom, avšak vzh le
dem k tomu, že rosdiny nedis
ponují záměrným jednáním 
a včdomostmi, nemohou být so
becké - tedy kromě bezvýznam
ného metaforického smyslu. 
Z té hož důvodu nemohou být 
sobeckě ani geny. 

Charles Darwin nikdy neslu
čoval adaptaci se sledováním vlast
ního zájmu a zastával názor, že 
motivy chování jsou především 
alt ruistické. V tomto směru byl 
ovlivněn Adamem Smithem, 
morálním filozofem a otcem 
ekonomiky. O rozdílu mezi cho
váním pro dosažení vlastního 
prospěchu a sobeckými motivy 
nemálo vypovídá skutečnost, že 
Smith, který kladl velký důraz 
na vlastní zájem coby řídicí 

princip ekonomiky, psal i o obec
né lidské schopnosti chápat 
druhé. 

Kořeny této tendence nejsou 
žádnou záhadou. Pro všechny 
druhy, pro něž je dulcžitá spolu 
práce, je typická loajalita ke sku
pině a tendence vzájemně si 
pomáhat. Tyto tendence se vy
vinuly na základě uspořádání 

sociálních vztahů, pro něž je 
příznač né zajímat se o příbuzné 
a další příslušníky rodu, u kte
rých je pravděpodobnost, že 
zájem bude opčtován. Podněty 
pomáhat druhým nikdy neexi
stovaly bez vztahu k přežití. 

Tyto podněty se časem odděli
ly od následků, které spolu
utvářely jejich vývoj, a začaly 

existovat samy o sobě, i když 
nepřinášely žádné výhody, např. 
při pomoci zcela cizím jed in
cum. 

Kdybychom každé chování 
označili za sobecké, mohli by
chom rovnou říci, že život na 
Zemi vznikl přeměnou slu neční 
energie. Obě tvrzení mají jistou 
obecnou hodnotu, ale při objas
ňovallI rozmanitosti chování 
nejsou příliš užitečná. Některá 

zvířata přežívají jen díky bez
ohlednému chování, živory ji
ných závisejí na vzájemné spo
lupráci. Pojetí, které nedokáie 
rozpoznat protikladné nastavení 
mysli, může být užitečné pro 
evoluční biology, v psychologii 
však nemá místo. 

i l , 

~ 
~ ~ 

( I .. • 
Dos~lý somte Jfmpanze, který byl v sou
boJI .se wl:em porlllen, Je uti!.fDVdn dDSp(
VDJ/dm Jfmpanzem. TokO'l'l!to Huti!JDVdnfH 

nebylo zoznomendno u jiných Zl'ffedch 
druha. Jde o UTt/tOU formu empotfe, 
z nfl nevyplývd tddný ztejmý ulitek. 
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SHRNUTÍ 

I . Psychologie může být definována jako vědecké stu
dium chování a duševní činnosti. 
2. Kořeny psychologie mohou být ")'sledovány do 
4. a 5. století před naším letopočtem. Rečtí filozofové 
Solaares, Platon a Aristoteles položili základní otázky 
týkající se myšlení, zatímco Hippokrares, .. otcc lékař
ství", učinil mnoho důležitých pozorování týkaj ících 
se toho, jak mozek řídí ostatní orgány. Jedna z nejra
nějších diskusí lidské psychologie se zabývala otázkou, 
zda jsou schopnosti vrozené {narivisrické hledisko}, či 
získané zkušeností (empirické hledi sko). Vědecká psy
chologie se zrodila v druhé polovině 19. století s názo
rem, že myšlení a chování mohou být předmětem 
vědeckého zkoumání. První experimentální psycholo
gickou laboratoř založil Wilhelm Wundt na univer
zitě v Lipsku v roce 1897. 
3. Mezi nejranější psychologické "školy" patřil struk
turalismus (analyzuje duševní struktury), funkciona
li smus (studuje, jak mysl pracuje, aby se organismus 
mohl adaptovat na prostředí a fungovat v něm), beha
viorismus (studuje chování bez zřetele k vědomí), 
gestaltistická psychologie (soustřed í se na vjemy tvarů 
vyvolávané podněty a na organizaci zkušenosti) a psy
choanalýza (zdů razňuje roli nevědom)'ch procesů při 
vývoji a motivaci osobnosti). 
4. Moderní vývoj psychologie zahrnuje teorii zpracová
vání informací, psycholingvistiku a neuropsychologii. 
5. Ke studiu psychologie je možno přistupovat z něko
lika pohledů. Biologický přístup dává do vztahu naše 
jednání s událostmi, které se odehrávají v našem těle, 
především v mozku a nervovém systému. Behaviorál
ní přístup se zabývá pouze těmi vnějšími aktivitami 
organismu, které je možno pozorovat a mČřit. Kogni
tivní přístup se zabývá duševními procesy, jako je chá
pání, zapamatování, rozhodování a řešení problémů, 
a vztahem těchto procesů k chování. Psychoanalytický 
přístup zdůrazňuje nevědomé motivy, které mají pů

vod v sexuálních a agresivních impulzech, jež byly 
v dětství potlačeny. Fenomenologický přístup se za
měřuje na subjektivní zkušenost jednotlivce, svobodu 
volby a motivaci k seberealizaci. Konkrétní oblast psy
chologického zkoumání může být často analyzována 
z více perspektiv. 
6. Biologický přístup se liší od ostatních tím, že jeho 
principy jsou odvozeny z biolog ie. Biologicky oriento
vaní vědci se často pokoušejí vysvětlit psychologické 
principy z biologických. Redukcionismus může být 
někdy užitečný, ale některé principy mohou být stano
veny pouze na psychologické úrovni. Behaviorální jevy 
jsou stále častěji sledovány na biologické a zároveň 
psychologické rovině. 
7. Součástí psychologického výzkumu je vytváření hy-

potéz a jejich následné testování za použití vědeckých 
metod. Jestliže je to možné, dáváme přednost experi
mentální metodě, protože u ní lze kontrolovat všechny 
proměnné kromě jedné, kterou zkoumáme. Experi
mentátor manipuluje s nezávislou proměnnou. Je sle
dováno, zda je závislá proměnná (obvykle nějaký 
měřitelný rys lidského chování) ovlivněna změnami 
nezávislé proměnné. V jednoduchém uspořádání po
kusu experimentátor mění pouze jednu nezávislou 
proměnnou a sleduje její vliv na závislou proměnnou. 
Důležit)'ffi prvkem uspořádání pokusu je náhodné 
rozdělení probandů do experimentální a kontrolní 
skupiny. 
8. V mnoha pokusech je nezávislá proměnná fakto
rem, který je buď přítomen, nebo nepřítomen. Nejjed
nodušší uspořádání pokusu zahrnuje experimentální 
skupinu (kde je tento faktor u skupiny subjektů příto
men) a kontrolní skupinu (kde je faktor u jiné skupiny 
subjektů nepřítomen). Jestl iže je rozdíl v průměrech 
mezj experimentální a kontrolní sk'Upinou statisticky 
významný, znamená to, že rozdíl je způsoben nezávis
lou proměnnou a nevzniká vlivem náhodných faktorů 
nebo v důsledku několika výjimečných případů. 
9. Jestliže nemá vědec kontrolu nad tím, do jak)fch 
podmínek vstupuje který subjekt, je možno použít ko
relační metodu. Tato metoda určuje, zda přirozeně se 
vyskytující rozdíl je ve vztahu s jiným rozdílem, který 
nás zajímá. Míra korelace mezi dvěma proměnnými se 
vyjadřuje korelačním koeficientem r. Je to číslo mezi 
-1 a 1. Žádný vztah je určen hodnotou O; úplná 
zavislost je určena hodnotou 1. Když roste hodnota 
r od O k 1, míra vztahu se zvyšuje. Korelační koeficient 
může být pozitivní nebo negativní, závisí na tom,jestli 
v závislosti na vzrůstající proměnné druhá proměnná 
roste (+), nebo klesá (-). 
10. Jiným přístupem k výzkumu je metoda pozoro
van i. Badatelé musí být trénováni v přesném pozoro
vání a zaznamenávání faktů. Jevy, které je těžké 

pozorovat přímo, mohou být zkoumány nepřímo, a to 
dotazováním (dotazníky a rozhovorem) nebo pro
střednictvím pří padových studií. 
11. K základním etickým principům patří minimální 
riziko, informovan}' souhlas a právo na ochranu infor
mací. Jak-ýkoli bolestivý či poškozující poStup při vý
zkumu zvířat musí být opodstatněn poznatk)', které 
budou výzkumem získány. 
12. Mezi hlavní oblasti psychologie patří biologic
ká psychologie; experimentální psychologie; vývojová 
psychologie, sociální psychologie a psychologie osob
nosti; klinická a poradenská psychologie; školní 
psychologie a pedagogická psychologie; průmyslová 
a inženýrská psychologie. 



KLÍČOVÉ POJMY 

psychologie 
fYziologie 
introspekce 
strukturalismus 
funkcionalismus 
nevědomí 
redukcionismus 
hypotéza 
teorie 
proměnná 

nezávislá proměnná 
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závislá proměnná 
experimentální skupina 
kontrolní skupina 
měření 

statistika 
korelační koeficient 
případová studie (kazu istika) 
minimální riziko 
informovaný souhlas 
právo na utajení informací 

OTÁZKY ROZVÍJEJÍCÍ KRITICKÉ MYŠLENÍ 

1. Zamyslete se nad otázkou: ,J aké jsou determinanty 
sexuální orientace jedincc?" Jak hy k odpovědi přistou~ 
pily různé psychologické přísrupy, o nichž jsme v téro 
kapitole hovořili? Jaké uvedené metody hy každé hle
disko pravděpodobně použilo? 
2. Na obrázku 1.3 jsou uvedeny v)'slcdky klasické stu
die, podle nichž má preference devítiletých chlapců 

DOPORUČENÁ ČETBA 

Kterýkoli předmět našeho zájmu a jakýkoli současný 
vědecký obor můžeme nejlépe pochopit, pokud se se
známíme s jeho h istorií. Mezi některé užitečné knihy 
patří: H ilgard, Psychology in America; A Historical Sur
'Ut'y (1987); Wertheimer, A Brit[ Hislory of Psychology 
(4. vyd., 2000); Schultz, A Hislory of Modem Psy
chology (4. vyd ., 1987). Zajímavou publikaci napsali 
i Kimble, Wertheimer a White, Por/raits of Pionem in 
P'yd,,/,gy (1991). 

Jednotlivými přístupy v psychologii se zabývají tyto 
knihy: Medcof a Roth (eds.), ApproQcht's /0 Psychology 
(1988); Anderson, Cognitive Psychology and lts lmpli
calions (3. vyd., 1989); Peterson, Personalily (1988); 
Ro)"ce a Mos, Humanistic Psychology: Conupls and Cri
ticism (1981); Bower a H ilgard, Theories of Learning 
(5. vyd., 1981); Lundin , Theories and Systems of Psy
,h,/,gy (3. vyd ., 1985). 

Metodami psychologického výzkumu se zabývají 
ryto publikace: Wood, Fundomm/als 0/ Psychologicol 
Rest'orch (3. vyd. , 1986); Snodgrass, Levy-Berger 

sledovat televizní programy obsahující násilí vztah 
k agresivnímu chování ve věku devatenácti let. Proč 
studie neuspčla při dokazování, že sledování pořadů 
s tematikou násilí u chlapců vyvolává větší agresivitu? 
Jaké podklady bychom potřebovali, abychom mohli 
dospčt k takovému tvrzení? 

a H aydon, Humon Experimenlal Psychology (1985); 
Ray a Ravizza, Me/hods Toward a Scimu of Behavior 
alld Experimu (3. vyd., 1988); Elmcs, Kantowitz 
a Roediger, Research Me/hods ill Psychology (3. vyd., 
1989). Další informace o potřebných znalostech pro 
provádění psychologického výzkumu poskytuje Stan
kovich, Thillking Straigh/ AbouI Psychology (1992). 

Jednoduchým, ale elegantním úvodem do základů 
statistiky je: PhiUips, How 10 Think obout StatisticJ 
(přepracované vydání, 1992). D obrý úvod do kogni
tivní neurovědy nabízejí Kosslyn a Koeni,S', Wel Mind' 
The New Cogllitive Neurosáť1lCť (1992). Uvod do evo
luční psychologie nabízejí Barkow, Cosmides a Tooky, 
Tbe Adapled Mind (1990) . 

Obecný úvod do kognitivní včdy je podán v kni
hách Gardner, The Minďs New Scienu: A History oflhe 
Cognitive Rtvo/u/ion (1985); Osherson, lnvilo/ion /0 

Cognitive Sciť1lce (svazek 1-3) (1990). Úvod do kul
turní psychologie nabízí Shewder, Cullural Psychology 
(1990). 

VYBRANÁ LITERATURA V ČEŠTINĚ 

Ferjenčík, J. (2000): Úvod do metodologie psychologic
kého výzkumu. Praha, Portál. 
H unt, M. (2000): Dějiny psychologie. Praha, Portál. 

Thagard, P. (2001): Úvod do kognitivllí vedy. Praha, 
Portál. 
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Kapitola 2 

BioLogické 
zákLady psychoLogie 

Neurony. základní stavební kameny 
nervového systému 

Akční porenciá1y 
Synaptický přenos 
Neurotransmitcry 

Organizace nervového systému 
Rozdělení nervového systému 

Nové oblosti psychologického výzkumu: 
Molekulám( psychologie 

Strukrura mozku 

Jádro 
Limbický systém 
Velký mozek 
Zobrazování mozku 
Asymetrie mozku 

Jazyk a mozek 
Autonomní nervový systém 

Endokrin ní systém 
Vliv genetiky na chovaní 

Chromozomy a geny 
Genetické studie chování 

Současné tendence v psychologii: 
Ma agresivnf chovánf biologický podklad, 
nebo na něj pl1sobi vlivy prostředf? 

Chování, počínaje mrknutím oka, přes 
hraní tenisu až po psaní počftačového 

programu, je závisLé na integraci mnoha 

procesů v našem těle. Tato integrace je 

zabezpečována nervovou soustavou za 

pomoci endokrinního systému. Všimněme 

si např. všech procesll, které musí být 

efektivně koordinovány, abyste mohli 

zastavit s autem na červenou. Nejprve je 

nutné červené světlo uvidět , to znamená, 

že světlo musí být zaznamenáno jednou 

soustavou vašich smyslových orgánů, 

očima. Nervové vzruchy musí být převe· 

deny do mozku, kde je vjem analyzován 

a porovnán s minulými zážitky, které jsou 

uloženy v paměti , výsledkem je uvědo· 

mění si, že červené světlo v u rčitých 

souvislostech znamená povel .. stát". 

Proces, který ovládá přesun vaší nohy na 

brzdový pedál a jeho stlačení. je iniciován 



v motorických oblastech mozku, odkud jsou 
ovládány svaly nohy a chodidla. Aby mohl 
mozek vyslat správné signály, musí vědět, kde 
se noha nachází a také kam ji chcete přesu
nout. Mozek nepřetržitě zaznamenává úda
je o poloze jednotlivých částí tčla V'Lhledem 
k sobě navzájem, což je nezbytné ke koordi
naci přesných pohybů. Nicméně auto neza
stavíte pomocí jednoho náhlého pohybu no
hy. Specializovaná část vašeho mozku do
stává nepřerriirou zpětnou vazbu ze svalů 

nohy a chodidla a jste si tak vědomi, jak velký 
tlak nohou na brzdový pedál vyvíjíte a jak 
máte podle toho své pohyby měnit. V témže 
okamžiku vám oči a některé jiné smysly 
vašeho těla sdělují, jak rychle auto zastavuje. 
Jestliže se rozsvítila červená, když jste se 
rychle blížili ke křižovatce, mohou být akti
vovány také některé endokrinní žlázy, což 
může vést k tomu, že se vám zvýší tepová 
frekvence, rychleji dýcháte a zahájí se další 
metabolické změny, které jsou spojeny se 
strachem. Tyto procesy v případě nutnosti 
zlepšují vaši reakriviru. Zastavení na červe
nou je rychlá a automatická reakce, která 
však v sobě zahrnuje černé složité proce
sy předávání zpráva přizpůsobování. Infor
mace nezbytné k těmto činnostem jsou pře
nášeny pomocí rozsáhlých sítí nervových 
buněk. 

Nervový systém, smyslové orgány, svaly 
a žlázy nám umožňují uvědomovat si naše 
okolí a adaptovat se na ně. Vnímání událostí 
je závislé na tom, jak smyslové orgány dete
kují podněty a jak mozek zpracovává infor
mace, které přicházejí ze smyslových orgántL 
Mnoho z našeho chování je motivováno ta
kovými potřebami,jako je hlad, ž ízeň a vyhý
bání se vyčerpání nebo bolesti. Naše schop
nosti mluvit, myslet nebo řešit problémy 
jsou závislé na mozku, který je neuvčřitelně 
složitý. Nejvlastnějším základem i těch nej
spletitějších myšlenkových pochodů jsou spe
cifické elektrické a chemické pochody v moz
ku. Z těchro důvodů můžeme na základě 

znalostí relevantních biologických procesů 

pochopit prakticky všechny aspekty chování 
a duševních funkcí. Druhá kapitola nabízí 
přehled těchto procesů . 

Neurony, základní stavební 
kameny nervového systému 

Základní jednotkou nervové soustavy je neu
ron, sptcializwaná bunko pfenáJející nervové 

Nc:urony, základní stavební kameny nervového systému 33 

impulzy čili zprávy na da/H neurony, i/ázy 
o svaly. Je důležité jejich činnost dobře po
chopit, protože se v nich skrývá podstata ta

jemství mozkových funkcí, a tcdy i lidského 
vědomí. Známe jejich úlohu při přenosu 

nervových impulzů a víme, jak1m způsobem 
pracují některé nervové okruhy, teprve však 
začínáme rozplétat jejich složitějš í funkce 
v oblasti pamčti, emocí a myšlení. 

V nervovém systému najdeme dva druhy 
neuronů: velice malé neurony, které se nazý
vají lokální neurony, a větší neurony, tzV. mak
ronťurony. Ačkoli včtšina neuronů patří me
zi lokální, podrobnější poznatky o podstatě 
jejich fungování jsme získali v podstatě ne
dávno. Většina výzkumníků se totiž domníva
la, že se vůbec nejedná o neurony nebo že to 
sice jsou neurony, avšak nezralé a neschopné 
přenosu informací. Dnes naopak víme, že lo
kální neurony sku tečnč přenášejí informace 
k dalším neuronům. Při své činnosti jsou vět
šinou v kontaktu jen se sousedními lleU.fOlly 
a v těle - na rozdíl od makroneuronů - ne
přenášejí informace na dlouhé vzdálenosti. 

Makroneurony jsou na druhé stranč zkou
mány už dlouho a detailně, a proto v této ka
pitole budou naším hlavním předmětem zá
jmu. Přestožc se makroneurony značně liší co 
do velikosti a vzhledu, mají určité společ

né vlastnosti (viz obr. 2.1). Z jejich bunčč
ného tčla vysrupují krátké výčnělky, které se 
nazývají dem/rity (z řeckého slova dendroll 
označujícího strom). Dendrity a buněčné tělo 
přijímají nervové signály od přilehlých neu
ronů. Zprávy jsou přenášeny k dalším neuro
nům (nebo svalům a žlázám) pomocí štíh
lého, trubicovitého výčnělku nervové buňky 
nazývaného axon. Axon se na svém konci 
větví do mnoha jemných kolaterál, z nichž 
každá končí malým zduřením, které se na
zývá synoptické zokoncení. 

Synaptické zakončení se ve skutečnosti 

nedotýká neuronu, jemuž má být předán 
vzruch. Mezi synaptickým zakončením a bu
něčným tělem nebo dendrity přijímajícího 
neuronu se nachází nepatrná mezera. Toto 
spojení se nazývá synapse a mezera se nazývá 
synoptická s/irbi1Jo. Jestliže nervové podráž
dční putuje po axonu a dosáhne synaptické 
štěrbiny, způsobí uvolnění neurotransmiteru, 
chemicki látky uvobiující se do synapticki ilir
billy a stimulující dollí neuron. T ímto proce
sem se vzruch přenáší z jednoho neuronu na 
druhý. Na dendritech a bunččných tělech je
diného neuronu mohou mít synapse axony 
velkého mn07..ství neuronů (viz obr. 2.2). 
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soma 
(buněčn 
tělo) 

OBR. 2-1 

dendrity 

synaptická 
zakončení 

axon (uvnitr r 
myelinové pochvy) -.... 

směr prenosu 

Schematicky obrazek neuronu Sipky ukazuji sm~r vedeni neNového 
vzruchu. Některé axony se větvi, větve se nazývoj' koloterály. Axony 
mnoha neuronů jsou pokryty myelinovou pochvou, která napomáhá 
zvýšení rychlosti vedení nervového vzruchu. 

--(~~Š:-'ynap,';CI'á zakončeni 

kolaterála 

OBR. 2-2 

Synapse na těLe neuronu Na dendritech o na buněčném těle neuronu tvon synapse mnoho různých axonů, 
z niehl kaldý se opakovaně větvf. Ko/dá větev oxonu konči zduřenfm, které se nazývá synoptické zakončenf. 
Synoptické zakončení obsahuje neurotransmitery, které se uvolňujf, a tímto zpJsobem přenáš( vzruch ples 
synapsi na dendrity nebo buněčné tě/o pfijfmojfciho neuronu. 



neuron 
ze srlnlce 

ok. 

dendnt 

buněčné tělo 

neuron 
z čichové oblasti 

mozku 

~n,éčné tělo 

OBR. 2·3 

.. ~J5;,,?uněčné 
J... lělo 

axon 

neuron 
z mrchy 

Tvary a poměrné velikosti neuronO Axon neuronu 
z mrchy (není zde zobrazen celý) mate být i pfes 
metr dlouhý. 

Přestože neurony mají shodné obecné 
vlastnosti, velmi se liší co do velikosti a tva
ru (viz obr. 2.3). Neuron v míše, vedoucí od 
konce páteře až k palci na noze, mtlže mít 
axon dlouhý devadesát až sto dvacet centi
metrů, neurony v mozku naopak mohou být 
dlouhé pouze několik tisícin centimetru. 

Neurony se na základě obecné funkce dělí 
na tři rypy. Senzorické neurony přenášejí nru
chy přijímané receptory do centrálního ner
vového systému. Receptory jsou specializo
vané buňky ve smyslových orgánech, svalech, 
kůži a kloubech zaznamenávající fyzikální 
nebo chemické změny a získané informace 
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transformují do vzruchů, které se přenášejí 
prostřednictvím senzorických neuronů. Mo
torické neurony vedou signály vycházejíci 
z mozku nebo míchy k výkonným orgánům, 
jmenovitě svaltJln a žlázám. lntemel/rony při
jímají signály od senzorických neuronů a pře
dávají impulzy jiným interneuronům nebo 
motorickým neuronům. 1nterneurony se na
cházejí pouze v mozku, očích a míše . 

Nerv je svazek dlouhých axonů náležejících 
stO'UŘ.ám nebo tisícům neuronů. Jednotlivé ner
vy mohou obsahovat axony jak senzorických , 
tak motorických neuronů. Bunččná tčla neu
ronů se v nervovém systému obyčejnč vysky
tují ve shlucích. V mozku a míše je shluk bu
něčných tčl neuronů nazýván nukleus Gádro), 
vně mozku a míchy hovoříme o ganglionu. 

Nervový systém se kromě nervových bu
nčk skládá z velkého množství gliových blll/ek. 
Tyto buňky jsou rozmístěny mezi neurony 
(a často je obklopují). Na jeden neuron v prů 
měru připadá devět gliových bunčk, které 
celkem tvoří polovinu objemu mozku. Je
jich název je odvozen z řeckého slova glia 
(tj. klih), protože jednou z jejich základních 
funkcí je uddovat neurony na místč. Nemají 
axony ani dendrity a nej sou specializovány 
k přijímání ani k přenášení signálů. Dále mají 
za úkol poskytovat neuronům živlny a v moz
ku "dohlížet na pořádek" tak, že sbírají a hro
madí odpadní produkty a pohlcují odumřelé 
neurony a cizorodé látky, čímž udržují přeno
sovou kapacitu neuronů (Sontheimer, 1995). 
Nekontrolovatelné bujení gliových buněk je 
příčinou téměř všech mozkových nádorů. 

Odhady počtu neuronů a gliových bunčk 
v lidském nervovém systému se velmi liší. 
Dosud není mezi vědci úplná shoda ohledně 
jejich počtu. V samotném lidském mozku se 
odhady různí od 10 miliard k 1 bilionu neu
ron ů; vzhledem k množství neuronů je glio
vých buněk pravděpodobně devětkrát více 
(Groves a Rebec, 1992). 

Akční potenciáLy 
Informace se pohybuje neuronem ve formč 
nervového impulzu, který se nazývá akční 
potenciál (neboli vzruch). Lze ho definovat 
jako elektrochemický impulz HNcf SI! Z dendri
tické oblasti smerem k axonálnímu zakončení. 
Každý akční potcnciál je výsledkem pohybu 
elektricky nabitých molekul, tzv. iontů, do 
neuronu a z neuronu. Následné dochází 
k aktivaci elektrických a chemických proCCSll, 
které ústí ve vznik akčního potenciálu. 
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Iontové kan.1ly Chemické latky jaka sodík, draslfk, vapnfk a chlor 
procházejf ptes bunětnou membranu prastřednictvfm proteinových 
molekul nazvaných iontové konaly. 
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Aktnf potencláL (vzruch) o) Béhem aktnfho potencialu se sodfkový kandl 
v membrdné neuronu otevfe a ionty sod(ku vstupují do axonu, takle 
uvn;tf buňky vznikne klodný náboj. b) Jakmile vznikne aktn( potencidl 
no jednom mfstě axonu, sodíkově kanály se v tomto místé uzavfou 
a otevfou se v jeho těsném sousedstvf. Po zavřeni sodíkových kandlú 
dojde k otevfenf draslfkových kanálJ a draslfkové ionty vystoupr z axonu, 
t(ml dojde k pfesunutf kladného náboje vně buňky. (upraveno podle: 
Sto" o Taggart, 1989) 

.. ,-'" . --- - ~ 

Bunččná membrána neuronu je polopro
p1l5/mi, což znamená, že některé chemické 
látky mohou touto membránou procházet 
snadno a jiné skrz ni mohou projít pouze 
v případech, kdy se pro tento účel otevřou 
specifické průchody. azývají se ion/ovl ka
nály. Jsou tvořeny bílkovinn}'mi molekulami, 
které vytvářejí póry skrze buněčnou mem
bránu (viz obr. 2.4). Tyto proteinové struk
tury regulují tok elektricky nabitých ionni, 
např. sodíku (Na'), draslíku (K·), vápníku 
(Ca··) nebo chloru (Cn do neuronu nebo 
naopak ven. Každý iontový kanál je selek
tivní, pokud je otevřen, umožňuje průchod 
pouze jednoho typu iontu. 

Pokud neuron právč nepřenáší informa
ce, označuje se jako klidový neuron. Obsahuje 
proteinové struktury nazývané iontové pum
py. které pomáhají udržovat rozdíly v kon
centracích různých iontú na obou stranách 
bunččné membrány tím, že je pumpují do
vnitř anebo ven z buňky. Iontová pumpa 
např. dopravuje ionty sodíku z neuronu po
každé, jakmile do něj tyto ionty vswupi, 
a naopak dopravuje ionty draslíku do neu
ronu pokaždé, jakmile z něj vystoupí. Tímto 
způsobem je u klidového neuronu zachována 
vysok.i koncentrace Na· vně buňky a jeho 
nízká koncentrace uvnitř. Souhrnný efekt 
tčchto iontových kanálů a pump způsobuje, 
že buněčná membrána klidového neuronu je 
polarizovaná, s pozitivním nábojem vně buil~ 
ky a negativním uvnitř. 

Pokud dojde ke stimulaci klidového neu
roml, napčtí mezi oběma stranami mem
brány se sníží. Pokud je pokles napčtí do
statečné velký, sodíkové kanály se v bodu 
stimulace krátce otevřou a sodíkové ionty 
(Na·) proudí do buňky. Tento proces se na
zývá depolariuue a jeho výsledkem je stav, 
kdy se vnitřek buňky stane vů.či vnějšku 
buňky pozitivním. Sodíkové kanály, které se 
nacházejí v sousedství bodu stimulace, vní
mají pokles napětí, otevírají se a způsobují 
depolarizaci přilehl}'ch oblastí. Tento proces 
depolarizace opakující se po celé délce axonu 
dává vzniknout nervovému impulzu. S tím, 
jak impulz putuje po neuronu, se za ním za
vírají sodíkové kanály a jsou aktivovány různé 
iontové pumpy tak, aby rychle uvedly bunčč
nou membránu do klidového stavu (viz obr. 
2.5). Důležitou roli sodíkových kanálů ilus
truje účinek loldlních anestetik, např. novo
kainu či xylocainu. Tato anestetika zabraňují 
otevření sodíkových kanálů. čímž dochází 
k zastavení akčního potenciálu a zabráněn í 



vstupu senzorických signálů do mozku (Rag
dalea kol., 1994). 

Akční potenciál se šíří od dendritické ob
lasti k axonálnímu zakončení rychlostí od jed
noho do sta metrll za sekundu v závislosti na 
průměru axonu. Tlustší axony jsou obvykle 
rychlejší. Rychlost může být rovněž ovliv
něna tím, zda je axon neuronu pokryt tenkou 
rukovoll dciní nazývanou myelinová pochva. 
Tato pochva sestává ze specializovaných glio
v}'Ch buněk, jež JSOll obaleny kolem axonu. 
Mezi nimi vznikají krátké proluky (viz obr. 
2.1 ), které se nazývají Ranvierovy zářezy. 
Izolování myelinovou pochvou umožňuje 

nervovému vzruchu přeskakovat od jednoho 
Ranvierova zářezu k druhému, čímž se rych
lost vedení vzruchu podstatně zvyšuje. Tento 
proces se naz}'Vá Ja/tatorní vedeni (pojem 
saltatorní pochází z latinského slova so/llIre, 
skákat). PřílOmnost myelinové pochvy je ty
pická pro ty oblasti nervového systému, kde 
je naprosto zásadní, aby byl akční potenciál 
přenášen rychle. Týká se to např. axonů 

stimulujících kosterní svaly. Při roztrouiené 
skleroze, nemoci, jejíž první symptomy se ob
jevují mezi šestnáctým a třicátým rokem, 
imunitní systém napadá a ničí právě myeli
nové pochvy. Výsledkem je vážná motoricko
nervová dysfunkce. 

Synaptický přenos 

Synaptická spojení mezi neurony jsou ne
smírně důležitá, neboť jsou místem, kde se 
realizuje přenos vzruchů mezi jednotlivými 
nervovými buňkami. Jestliže stimulace neu
ronu prostřednictvím mnoha synaps í do
sáhne urči té prahové úrovně, v neuronu 
vzniká 'VZruch. Vzruch neuronu má fo rmu 
jednotlivého krátkého impulzu a poté je po 
dobu několika tisícin sekundy neuron neak
tivní. Síla neurálního vzruchu je konstantní 
a tento vzruch nemůže být spuštěn podně
tem, který nedosahuje prahové úrovně. Tento 
princip se naz}'Vá zákon ~vie, nebo nic". Ner
vový impulz se po svém vzniku š íří axonem 
do mnoha synaptických zakončení. 

Jak jsme již řekli, neurony se přímo v syna
psích nedotýkají, nachází se mezi nimi úzká 
mezera, přes kterou musí být signál přenesen 
(viz obr. 2.6). Kdyi se nervový impulz pohy
buje axonem neuronu a dosáhne synaptic
kého zakončení, stimuluje uvnitř tohoto za
končení synoptické vtÍcky. T)'to váčky jsou 
malé, okrouhlé nebo nepravidelné útvary ob
sahující neurotransmitery. Po jejich aktivaci 
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Uvotňováni neurotransmiteru do synaptické !t érbiny Neurotransmiter 
je transportován k presynoptické membráně v synoptických váčcích, které 
se spojf s membránou a uvo/n( sv"j obsah do synoptické !těrbiny. 
Neurotronsmitery proudí Jtěrbinou o vátou se no receptorově molekuly 
v postsynaptické membráně. 

dochází k vylití neurotransmiteru do synap
se. Neurotransmiter se v synaptické š těrbině 

rozšíří a váže se na nellrorecep/orov! mo/ekuly 
v buněčné membráně postsynaptického neu
ronu. Molekuly neurotransmiteru a molekuly 
neuroreceptoru do sebe zapadají stejným způ
sobem jako klíč do zámku. Tyto dvě mole
kuly mohou podle principu klíče a zámku 
způsobovat při své aktivaci změny v propust
nosti membrány postsynaptického neuronu. 
Některé neurotransmitery, jsou-li navázány 
na receptor, mají excitoclli tilillek, což zna
mená, že umožní vstup pozitivně nabit}'ch 
ionru do buňky, např. sodíku, a tím dochá
zí k depolarizaci postsynaptického neuronu 
a k navození stavu, kdy je uvnitř buňky 
(v protik1adu k jej ímu okolí) pozitivní náboj. 
Jiné neurotransmitery mají illhibiCni IiCilleŘ. 
a způsobují opačn)í proces, jehož výsledkem 
je negativní náboj uvnitř buňky (v protikla
du k jejímu okolí). K tomuto stavu dochází 
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Snímek z elektronového mikroskopu ukazuje 
vysokou hustotu synaptických zakon~en( na mem
brdné postsynaptického neuronu. 

rak, že např. pozitivně nabité ionty draslíku 
proudí z neuronu, nebo naopak do buňky 
vstupují negativně nabité ionty (chlor). Exci
tační llčinek tedy zvyšuje pravděpodobnost, 
že se v neuronu objeví vzruch, zatímco inhi
biční účinek tuto pravděpodobnost snižuje. 

Určitý neuron může být prostřednictvím 
mnoha tisíců synapsí ve spojení se sítí jiných 
neuronů. Na někter)'ch z těchto synapsí jsou 
uvolňovány neurotransmitery, které mají ex
citační účinek, zatímco na jiných jsou uvol
ňovány neurotransmitery, které jsou inhi
biční . V závislosti na způsobu aktivace různé 
axony uvolňují neurotransmitcry v různou 
dobu. Jestliže v kterémkoli okamžiku převáží 
excitační vlivy ostatních neuronů na určit), 

neuron nad jejich inhibičními vlivy, pak na
stává depolarizace a v neuronu vzniká vauch 
podle zákona "vše, nebo nic" . 

Jestliže je neurotransmiter uvolněn a pro
niká synaptickou štěrbinou, doba jeho akti
vity musí být velmi krátká. J inak by jeho 
efekt byl příliš dlouhý a byla by ztracena 
možnost přesného řízení aktivity nervového 
systému. Časová omezenost jeho působení 
je dosažena dvěma cestami. Některé neu
rotransmitery jsou témčř okamžitě odstra
něny ze synapse pomocí procesu nazývaného 
zpětné vychytávám' (reuptake), při kterém je 
neurotransmiter zpětně absorbován synaptic
kým zakončením, ze kterého byl uvolněn. 

Zpětné vychytávání přerušuje působení neu
rotransmiteru a šetří jím, v synaptickém za
končení není nutno produkovat tolik této 
látky. Působení jin)'ch neurotransmiterů je 
ukončeno procesem degradace, kdy enzymy, 

které se nacházejí v postsynaptické mem
bráně, reagují s neurotransmiterem, chemic
ky ho štěpí, a tím ho inaktivují. 

Ne U rotra n S m i te ry 

Dosud bylo popsáno sedmdesát různých neu
rotransmiterů a další jistě ještě budou ob
jeveny. Některé neurotransmitery se navíc 
mohou vázat na více než jeden typ recep
torových molekul a mají nhné účinky. Na
příklad neurotransmiter glutamát může ak
tivovat minimálně šestnáct nhných typů 
receptorových molekul, což znamená, že 
neurony reagují nhnými způsoby na jeden 
neurotransmiter (Westbrook, 1994). Exisrují 
neurotransmitery, které mají excitační účinek 
v některých částech nervového systému a in
hibiční na jiných místech, neboi se vážou 
na různé typy receptorových molekuL V té
to kapitole pochopitelně nemllžeme probrat 
všechny typy neurotransmiterů, proto se za
měříme na ty, které nejvíce ovlivňují chování. 

Acetylcholin 
Acetylcholin (ACh) je neurotransmiter, kte
rý se nachází na mnoha synapsích nervového 
systému. Většinou se chová jako excitační 

transmiter, ale může mít také inhibiční efekt 
v závislosti na typu receptorové molekuly na 
postsynaptické membráně. ACh převažuje 
v oblasti mozku nazývané hipokampus, která 
hraje klíčovou roli ve vytváření nových pamě
ťových stop (Squire a Zola, 1996). Tento 
neurotransmiter hraje zásadní roli u AJzhei
merovy nemoci, devastujícího onemocnění, 
které se objevuje u mnoha starých lidí, zahr
nuje poškození paměti a dalších kognitivních 
funkcí. Bylo prokázáno, že mozkové buňky, 
které vytvářejí Ach, mají u pacientů s AJzhei
merovou chorobou sklon k degeneraci, a pro
to je také produkce ACh v mozku snížena. 
Čím méně produkuje mozek ACh, tím včtš í 
jsou poruchy paměti. 

ACh je rovněž uvoliíován na každé syna
psi, jejímž prostřednictvím končí nerv na 
vláknu kosterního svalu. ACh je přiváděn 
k útvarům naz)'Vaným Ilťrvosvnlové ploténky , 
které se nalézají na svalových buiíkách. Na 
nervosvalových ploténkách se nacházejí re
ceptorové molekuly, které po aktivaci ace
tylcholinem spouštějí molekuhírní reakce 
uvnitř svalových buněk, jež mají za následek 
svalovou kontrakci. Určité látky ovlivňující 

funkčnost ACh mohou způsobovat svalové 
ochrnutí. Například botulotoxin, který vy-



tvářejí bakterie v nesprávně konzervovaném 
jídle, blokuje receprory na nervosvalové plo
ténce a vyvoláním ochrnutí dýchacích svalů 
může způsobit smrt. Některé nervově para1y
zující plyny vyvinuté k válečným účelům 
a mnoho pesricidů způsobují ochrnutí tím, že 
blokují enzym, který rozkládá ACh poté, co 
byl neuron aktivován . Jestliže selže proces 
odbourávání ACh, dochází k nekontrolova
nému nárůstu koncentrace ACh v nervovém 
systému, co2 znemožňuje normální synaptic
ký přenos. 

Noradrenalin 
Noradrenalin (NA) je neurotransmiter, který 
je produkován hlavně v oblasti mozkového 
kmene. Dvě dobře známé lád • ."Y, kokain a am
fetaminy, prodlužují působení A zpoma
lením procesu jeho zpětného vychytávání. 
V důsledku zpomalení zpětného vychytávání 
jsou přijímající neurony aktivovány déle, což 
je příčinou stimulujícího efektu těchto látek. 
Naopak lithium urychluje zpětné vychytávání 
NA a způsobuje pokles nálady. Jakákoli látka, 
která ovlivňuje množství NA v mozku, sou
visí se zlepšením nebo zhoršením nálady je
dince. 

Dopamin 
Dopamin je co do chemického složení velice 
podobný noradrena1inu . Uvolnění dopaminu 
ve specifických oblastech mozku navozuje in
tenzivní příjemné pocity. Současný výzkum 
se zabývá rolí dopaminu při vzniku závislostí. 
Příliš velká koncentrace v některých oblas
tech mozku může mít za následek vznik 
schizofrenie, zatimco jeho nedostatečné množ
ství v jiných oblastech mozku může vést 
k rozvoji Parkinsonovy choroby. Léky uží
vané při léčbě schizofren ie, např. thorazin 
nebo clozapin, blokují receptory pro dopa
min. Naopak L-dopa, nejčastčji předepiso
vaný lék pro léčbu Parkinsonovy choroby, 
hladinu dopaminu v mozku zvyšuje. 

Serotonin 
Serotonin patří do stejné třídy chemick)'ch 
látek jako dopamin a noradrenalin - mezi 
fl\'. monoaminy. Serotonin, podobně jako 
noradrenalin, hraje důležitou roli při regu
laci nálady. Nízké hladiny serotoninu jsou 
spojovány s depresivními pocity. Proto také 
byla vyvinuta specifická antidepresiva, tzv. 
inhibitory zpetllého vychytávání ;erotollilll1, 
která zvyšují hladinu serotoninu v mozku 
tak. že zamezují neuronům, aby serotonin 

Neurony, záldadní stavební kameny nervového s)'sté'Tlu 39 

vyc hytávaly. Mezi inh ibitory zpětného vy
chytávání serotOni nu patří i Prozac, Zoloft 
a Paxil, léky nejčastěji předepisované při de
presích. SerolOnin dále hraje důleži tou roli 
při regulaci spánku a chuti k jídlu, r:tkže 
je čas to využíván k léčbě poruchy příjmu 
potravy - blllimie. Látka LSD navozující 
změny nálady llčinkuje tak, že vyvolává zvý
šení hladiny serotoninu v mozku. Chemic
ké složení LSD se podobá serotoni nu a je 
známo, že se LSD hromadí v určitých moz
kových buňkách, kde napodobuje účinky 

serotoninu a způsobuje nadměrnou stimu
laci těchto bunČk. 

GABA 
Camaaminomásclná kyselina (CA BA) pů
sobí jako inhibiční neu rotransmirer a využívá 
jej včtšina synapsí v mozku (Feldman, Meyer 
a Quenzer, 1997). Například pikrotoxin blo
kuje receptory CABA a způsobuje tak křeče, 
nebot bez inhibičního vlivu CARA není do
statečná kontrola řízení svalových pohybíL 
Zklidňující vlastnosti některých benzqdiau
pimi, které se používají ke zmírnění úzkosti 
pacienta, jsou založeny na podpoře aktivity 
GABA (v;z kap. 15). 

Glutamát 
Excitační neurotransmiter glutamát se vysky
tuje ve více neuronech centrálního nervového 
systému než jakýkoli jiný neurotransmiter. 
Existují přinejmenším tři typy glutamáto
vých receptorů a jeden z nich hraje důležitou 
roli při učení a paměti. Nazývá se NMDA 
receptor podle chemické sloučeniny (N-met
hyl D-aspartát), která se používá k jeho de
tekci. Neurony v hipokampu (oblast blízko 
střední části mozku) jsou obzvláště bohaté na 
NMDA receptory a je známo, že hipokam
pus má klíčovou úlohu v utváření nových pa
mčťov}'ch stop. 

NMDA receptor se liší od ostatních re
ceptorů tím, že jsou k jeho aktivaci nutné dva 
po sobě jdoucí signály od různých neuronů. 
Signál přicházej ící od prvního neuronu Zpll
sobuje senzirizaci buněčné membrány, ve 
které se nachází NMDA receptor. Jakmile je 
tato membrána senzi tizována, druhý signál 
(zprostředkovaný glu tamátem, pocház.ejícím 
z druhého neuronu) aktivuje receptor. Po
kud dojde k tčmto dvěma signálům, umož
ní NMDA receptor, aby do huň!...)' vsroupilo 
velké množství ionnl vápníku. Zdá se, že 
vstup těchto iontů způsobuje dlouhodobé 
změny v membráně neuronu, jejichž dílsled-
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HMOA 
receptor 

enzym depolarizoyonó membrána 

OBR. 2-7 

NMDA receptory a dlouhodobá potendace Na obrdzku je zndzorněn mechanismus, pomod něhol by mohly 
NMOA receptory uskutečňovat dlouhodobé změny no synoptických spojenfch (dlouhodobá potenciace). 
Neurotronsmitery uvolňované z prmfho vysílajfcfho neuronu (modré trojCJhelnfčky) aktivuji ne-NMOA receptory 
p1ijfmajfcího neuronu (l), které poté částečně depo/arizujf buněčnou membránu (2). Tato čdstečná 
depolarizace vyvoldva senzitizad NMOA receptarO, které mohou být nyn( aktivovdny glutamátovými 
transmitery, které plicházejf od druhého vysflaj(ciho neuronu (3). Aktivace NMOA recepto,,; zpOsobuje otevfeni 
vápníkových kanálO, které jsou s nimi spojeny (4). Jakmile ionty vápnfku vstoup( do buňky, reagujf s rtJznými 
enzymy (5), cal vede provděpodobné k restrukturoci buněčné membrány (6), Toto restrukturoce zpOsobuje, 
že p1ijimajid neuron je dt/ivějj( vůči neurotransmiterům prvnfho vysflajfdho neuronu. První vysl1ajio' neuron 
je tedy následné schopen i samostatné aktivovat p1ijfmajfd neuron, col je podstatou dlouhodobé potendace. 

kem je vyšší citlivost vůči signálu prvního neu
ronu, pokud se znovu později objeví. Tento 
jev je znám jako dlouhodobá potenciace (viz 
ob •. 2.7). 

Tento mechanismus, ve kterém dva kon
vergující signály posilují synapsi, poskytuje 
možnou odpověď na otázku, jakým způso
bem dochází v paměti ke spojení dvou růz
ných událostí. Například jméno nějakého 
člověka se učíme tak, že si spojíme vzhled 
dotyčného člověka s jeho jménem. Dlouho
dobá potenciace posiluje synapse, takže se 
nám při pohledu na dotyčného člověka vy
baví jeho jméno. Mechanismus receptoru 
NMDA poskytuje překvapivou teorii asocia
cí událostí v paměti - teorii, která je vědci 
aklivně zkoumána (Malinow a koL, 1994; 
Zalutsky a NicoU, 1990). 

HERVOVÝ 
IYITÉM 

OBR. 2-8 

Organizace nervového 
systému 

Výzkum neurotransmiteru a receptoru při
nesl řadu poznatků využitelných v praxi. Ně
které z nich jsou uvedeny v následujících No
vých oblastech psychologického výzkumu. 

Organizace nervového 
systému 

Rozdělení nervového 
systému 
Všechny části nervového systému jsou na
vzájem propojeny. Pro přehlednost je mož
no nervový systém rozdělit na dva základní 
oddíly, z nichž každý má dvě části (viz 
ob" 2.8). 

cENTRÁLNI 

~ 
MOZEK 

J 'ERVOVÝ 
IYlIÍM MíCHA 

1. PERIFER,I 

~ 
IOMATICK'Í IYlTÉM 

'ERVOVÝ 
IYlIÍM AUTO'OM,IIYlTÉM 
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Molekulární psychologie 

Jak již bylo uvedeno, když ner
mvý impulz dospěje ke konci axo
nu, uvolní se neurotransmitery, roz
lijí se do synaptické štčrbiny a spojí 
se s receptory na druhé straně štěr
biny. Podle principu kliče a zámku 
se reakcí dvou molekul změní elek
trické vlastnosti cílové buňky tak, 
že dojde buď ke vzruchu, nebo 
k inhibici vzruchu. 

Aby byl tento princip zachován, 
potřebuje každý klíč svůj zámek 
a každý neurotransmiter potřebuje 
svůj receptor. Mnoho obecně po
užívan}'Ch látek - od tranJ..'Vilizérů 
jako diazepam až po pouliční drogy 
jako heroin a crack - reaguje s re
ceptorovými molekulami velmi po
dobným způsobem jako neuro
transmitery. Tyto látky mají dosta
tečně podobný tvar své molekuly, 
jako mají molekuly ncurotransmi
teru k tomu, aby pracovaly tak,jako 
by byly pravým klíčem k zámku re
ceptorové molekuly. 

Dobrým příkladem podobnosti 
molekuly jsou opíáty, skupina drog, 
ke které přísluš í heroin a morfin. 
Co do tvaru molekuly jsou opiáty 
podobné skupině neurotransmiterů 

v mozku, které se nazývají endor
finy. T yro látky blokují vnímání 
bolesti. Objev fakru, že opiáty na
podobují přirozeně se v mO'Lku vy
skytující látky, podnítil výzkum che
mického řídicího systému v těle, 

který se aktivuje při stresu a bo
lesti. Jedinci, kteří jsou lhostejní 
k bolesti, mohou mít neobyčejnou 
schopnost v případě nutnosti zvýšit 
produkci těchto látek, které potla
čují vnímání bolesti. 

Zkoum:iní jednoho z endorfinů 
nazývaného enkefalin pomohlo vy
světlit, proč užívání látek, jako je 
morfin, může vést k n:ivyku. Za 
normálních podmínek enkefalin 
obsazuje pouze určitý počet opiáto
vých receptorů. Morfin potlačuje 

vnímání bolesti tím způsobem, že 
se váže na receptory, které zůstaly 
neobsazeny. Přt1i š mnoho morfinu 
může způsobit snížení produkce 
enkefalinu, a v důsledku toho zů
stanou některé opiátové receptory 
neobsazeny. Tělo poté vyiaduje ke 

snížení bolesti více morflOU k za
plněni těchto neobsazených recep
torů. Jestliže je podávání morfinu 
přerušeno, opiátové receptory zů
stanou neobsazeny, což způsobu
je bolestivé abstinenční příznaky 

z odnětí morfinu. 
Skutečnos t, že mozek synteti

zuje látky, které se podobají opiá
rum, provokuje k výkladům v mno
ha oblastech. Sportovce provozující 
jogging láká teorie, že fyzická akti
vita zvyšuje produkci enkefalinu, 
což způsobuje uspokojení během. 
Akupunkruristé tvrdí, že jehly pod
něcují tvorbu enkefalinů, které po
té působí jako přirozená anesteti
ka. Některé důkazy pro podporu 
tohoto názoru pocházejí z po
zorování. Stimulace připomínající 
akupunkturu redukuje reakce na 
bolest, a aktivizuje enkefalinové 
nervové systémy dokonce i u zví
řat (Chen, Celler a Adler, 1996). 
Vzhledem k tomu, že u zvířat vět
šinou nefunguje placebo efekt, jsou 
takové studie pravdépodobně nej
pevnějším podkladem pro závěr, že 
akupunktura přímo aktivuje ner
vové enkefalinové systémy, ačkoli 
způsob, jak k tomu dochází, zatím 
Zll stává nejasný. 

Látky, které mají vliv na duševní 
funkce a na náladu, např. opiáty, se 
nazývají psychoaktívní látky. Vše
obecné řečeno, působí prostřednic
tvím ovlivnění některého z mno
ha neurotransmiterov}'Ch systémů. 
Různé látky mohou mít různé 

účinky na stejné synapsi. Jedna 
látka může napodobovat efekt urči
tého neurotransmiteru, jiná může 
obsadit receptor tak, že přiroze

ný neurotransmiter nemá možnost 
vazby a jiné látky mohou ovliv
ňovat proces zpětného vychytávání 
neurotransmiteru nebo proces je
ho degradace. Působení těchto lá
tek vidy buď zvyšuje, nebo snižuje 
účinnos t synaptického přenosu. 

Dvě látky, chlorpromazin a re
serpin, se ukázaly být účinn)wi 

v léčbě schizofrenie (duševní ne
moc, o které se hovoř í v kap. 15). 
Obě působí na úrovni noradrener
gního a dopaminergního systému, 

ale za jejich antipsychotický účinek 
odpovídá primárně jejich vliv na 
dopaminergní systém. Zdá se, že 
chlorpromazin blokuje dopamino
vé receplOry, zatímco reserpin sni
žuje hladinu dopaminu tím, že ničí 
zásobní váčky v synaptických za
končeních obsahujících dopamin. 
Účinnost těchto látek v léčbě 
schizofrenie vedla k vytvoření do
pamírJovi hypotizy. Podle ní je 
schizofrenie způsobena nadměr

nou dopaminovou aktivitou urči

tých skupin buněk v mozku. 
Klíčovým důkazem pro tuto hypo" 
tézu je fakt, že antipsychotické lát
ky jsou klinicky účinné v té míře, 
v jaké blokují přenos impulzů v do
paminergním systému. 

Výzkumy v oblasti systému neu
rotransmiter-receptor napomohly 
porozumční tomu, jaký je mecha
nismus účinku léků. V minulosti 
byly psychoaktivní látky objevo
vány témčř výhradně náhodou a je
jich ověřování zabralo roky dalšího 
VYLkumu. Nyní, kdyi máme více 
znalostí o neurotransmiterech a re
ceptorech, mohou být nové léky 
navrhovány a vyvíjeny systematič
těji. 

V průběhu minulých deseti let 
byl učiněn velký pokrok v oblas
ti molekulárního základu výměny 
informací mezi neurony. Začíná se 
zdát, že se tohoto procesu účastní 
různé typy molekul, nikoli pou
ze transmiter a receplOr, ale také 
enzymy, které transmitery vyrábějí 
a degradují, a různé další moleku
ly modulujlci jejich působení. Po
každé, když je identi6kována no
vá molekula, objevili jsme možnost 
pro přinejmenším dvě nemoci nebo 
formy duše\'ní poruchy. Někteří 
lidé jistě budou mít těchto molekul 
příliš mnoho a někteří příl i š málo. 
Výzkum v této oblasti se ukázal být 
tak produktivní, že (omulO poli 
byl dán název moMwlární psycho
logie (Franklin, 1987). Základní 
myšlenka tohoto nového oboru spo
čívá v tom, že duševní děje a jejich 
poruchy mohou být anal)'"LOv:iny 
z hlediska molekulárních dějů ode
hrávajícich se mezi neurony. 
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Centrální nervový systém zahrnuje vlech
"y neurony mozku a páteřní míchy. Periferní 
nervový systém ustává z ntrn/i, které spojují 
mozek a míchu s ostatními Ms/mi /ěla. Periferní 
nervový systém se děli na část somatickou , 
která prendH informacejak kt smyslovým re(ep
tonim, walúm a povrchu tt/a, tak i od nich, 
a část autonomní,jež propojuje vnitiní organy 
a žlázy. 

Senzorické nervy somatické část i perifer
ního nervového systému přenášejí informace 
o vnějších podnětech z kůže, svalů a klou
bů do centrálního nervového systému, jejich 
prostřednictvím si uvědomujeme bolest, tlak 
a změny teploty. Motorické nervy somatic
kého systému vedou vzruchy z centrálního 
nervového systému ke svalům tčla, kde za
hajují jejich aktivaci. Všechny svaly, které 
používáme k volním pohybům, stejně jako 
k automatické regulaci stoje a rovnováhy, jsou 
ovládány prostřednictvím těchto nervů. Ner
vy autonomního systému vedou k vnitrním 
orgánům, vycházejí z nich a regulují procesy, 
jako je dýchání, srdeční frekvence a trávení. 
O autonomním nervovém systému, který 
hraje Wavní úlohu u emocí, hovoříme později 
v této kapitole. 

Většina nervových vláken, kte rá spojují 
různé části těla s mozkem, se sdružuje v pá
tání míle, kde je chráněna kostěnými pá
teřními obratli. Některé z nejjednodušších 
reflexů typu podnět-odpovčd· se realizují na 
úrovni páteřní míchy. Příkladem je patelární 
reflex, záškub nohou jako odpověd· na poklep 
na šlachu, která vede přes čésku kolena (pa
tella). Lékaři často užívají tento test k hod
nocení funkce míšních reflexů. Přirozenou 

funkcí tohoto reflexu je zajistit, aby dolní 
končetina měla snahu se narovnat, jestliže je 
koleno ohýbáno tím,jak na tčlo působí gravi
tace. Tento reflex je důležitý při zabezpečení 
stoje celého těla. Jesdiže poklepneme na šla
chu pod čéškou, k ní připojený sval se napne 
a signály od senzorických receptorů, které 
jsoll roztroušeny ve svalu, jsou přenášeny pro
středn ictvím senzorických nervů do páteřní 
míchy. Zde mají se nzorické neurony synapse 
přímo s motorickými neurony, které přenášejí 
impulzy zpět ke stejnému svalu, ze kterého 
vzešly původní nruchy, což způsobuje jeho 
stah a tím extenzi (natažení) dolní končetiny. 
Přestože se může tato odpověď udát pouze 
na úrovni páteřn í míchy bez účasti mozku, 
může být ovlivňována z vyšších nervových 
center. Jesdiže do sebe silou zaklesnete prsty 
rukou před tím, než dojde k poklepu na šla-

chu, extenze bude zvýšená. Nebo pokud bu
dete mít vědomou snahu zabránit reflexu 
těsně před tím, než vám lékař poklepne na 
šlachu, mllže se vám to podařit. Základní 
mechan ismus se nachází v páteřní míše, ale 
může být modifikován ze strany vyšších moz
kových center. 

Struktura mozku 

Mozek je možno popisovat různými způsoby. 
Na obrázku 2.9 je znázorněn jeden z nich. 
Tento přístup dělí mozek na tři oblasti po
dle umístění: 1. zadní mozek, který Zilhrnuje 
všechny struktury v zndní řili pO$leriorni ob
lasti mozku v tlsné blízkosti míchy, 2. střední 
mozek tvořící strední lást mozku; a 3. přední 
(koncový) mozek, k nčmuž patří struktury 
umísthzé v prední čili anteriorní Msli mozku. 
Kanadský VÝ".lkumník PauJ McLean navrhl 
jiný způsob organizace mozku . Je založcn 
na strukturách mozku, nikoli na umístění 
jeho jednotl ivých částí. M c.Lean navrhuje 
rozdělen í na tři koncentrické vrstvy: a) jádro, 
které reguluje větš i nu primitivního chování; 
b) limóický systém kontrolující emoce, a c) 
velký mouk ((erebrum) regulující vyšší in
telektuální procesy. Obrázek 2. 10 ukazuje, 
jak tyto vrstvy na sebe nasedaj í, což je možno 
porovnat s podrobnějším popisem průřezu 
lidským mozkem na obrázku 2.11. Při dis
kusi o stnlkturách mozku a jej ich funkcích 
se budeme opírat právě o McLeanovo roz
dělení. 

Jádro 

Jádro mozku , známé také pod poj mem moz
kový kmen, řídí neúmyslné chování jako kaš
lání a kýchání a také "primitivní" chování 
ovladatelné vůli , např. dýchání, zvracení, 
spaní, jedení, pití, regulování teploty a se
xuální chování. Mozkový kmen obsahuje 
všech ny struktury zadního a středního moz
ku a dále dvě struktury předního mozku, kon
krétně hypotalamus a talamus. Jádro mozku 
tedy zahrnuje oblasti od zadního mozku až 
k přednímu mozku. V této kapitole se bu
deme zabývat pěti strukturami mozkoto-ého 
kmene: prodlouženou míchou, mozečkem, 
talamem, hypotalamem a retikulární formací. 
Tyto struktury zodpovídají za regulaci nej
důležitějšího primitivního chování nezbyt
ného pro přežití. V tabulce 2. 1 jsou uvedeny 
funkce těchto pěti struktur a dále funkce 
mozkové kůry, corpus callosum a hipokampu. 
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zodní mozek přední (koncový) Il1O 

mOlefek 

OBR. 2·9 

UmísUni hlavních mozkových st ruktur Zadní mozek obsahuje vfechny struktury, které jsou umístěny v posteriorní (zadní) části 
mozku. 5tfedn( mozek je umfstěn ve střední části mozku o přední (koncový) mozek zahrnuje struktury, které jsou v onteriorní 
(ptednf) fósti mozku. 

První mírné ro7..šíření páteřní míchy při 

vstupu do lebky se nazývá prodlouu"ó mícha 
(medu"a ob/ongata), která řídí dýchání a ně
které reflexy, jenž pomáhají organismu udržet 
vzpřímený postoj. Na tomto místě se hlavní 
nervové svazky, které přicházejí z páteřní 
míchy, kříží tím způsobem, že pravá strana 

<erebfUm 

jódro 

mozkový kmen 

mozku je spojena s levou stranou těla a levá 
strana mozku s pravou stranou tčla. 

Mozeček 

Moucek (urebtflllm) je svinurý útvar, připo
jený zezadu na mozkový kmen a vyčnívající 
nad prodlouženou míchu. Zabývá se přede-

OBR. 2- 10 

Funkčn í organizace lidského mozku J6dro 
o limbický systém jsou zobrozeny plně, levá mozková 
hemisféro byla odstroněno. Mozeček pfinóletejfd 
k jádru fidi rovnováhu a svalovou koordinad; 
tolomus sloutijaka pfepínad relé pro zprávy, které 
pfichdzeji od smyslavých orgóna; hypotalamus (zde 
nenf znázorněn, ale nochdzf se pod tolomem) 
reguluje endokrinní aktivitu a livot udriujfcf funkce, 
jako je metabolismus a fizen( tělesné teploty. 
Umbický systém se zabývá emotivitou a aktivitami, 
které uspokOjuji zák/adnf iivotn( potfeby. Mozková 
karo (vnějši vrstva nervových buněk pokrývajících 
cerebrum) je centrem vyHf nervové činnosti, kde 
jsou podťovány vjemy, zahajovány volnf akce, 
činěna rozhodnuti a formulovány plány. 



44 Kapitola 2 Biologicki základy psychologi( 

'-,,------- (orpus (ollosum 

(erebrum ------,'7'7'7.-).- ::;.~~S:~~jj~\----- tolamus 

epifýzo 
hypotalamus 

hypofýzo 
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přední mozek 

mícha ,;: , • střední mc.zek 
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OBR. 2-11 

Lidsky mozek Tato schematickd kresba zndzorfluje hlavni struktury centrdlnfho neNového systému. 
(Je zde zachycena pouze nejhofejJf tdst michy.) 

vším koordinací pohybu. Určité pohyby mo
hou být zahájeny z vyšších úrovní, ale jejich 
koordinace závisí na mozečku. Poškození 
mozečku vede k trhavým. nckoordinovaným 
pohybům . 

Talamus 
Nachází se tčsnč nad středním mozkem 
uvnitř mozkových hemisfér. Vytváří dvě 

stnlktury jader nervových buněk připomína

jící tvar vajíčka, Jedna oblast talamu pracuje 

TAB. 2-1 

tasti lidského mozku 

Struktura 

mozkova kllra 

corpus caLLosum 
taLamus 

hypotalamus 

retikulárni formace 

hi pokampus 
mozeček 

prodloužená mrcha 

Funkce 

skláda se z někoLika koro'lých oblasti: primarni motorické oblasti, primarni 
somatosenzorické oblasti, primárni zrakové oblasti, primarni sluchové oblasti 
a z asociačních oblastí 

spojuje obě hemisféry veLkého mozku 
řídí pncházejicí informace ze senzorických receptorů do veLkého mozku, hraje 
důLežitou roli při kontroLe spanku a bděni 

zprostředkovává jedeni, piti a sexuáLní chováni, reguluje endokrinnf aktivitu 
a udržuje homeostázu; hraje roli při proživáni emoci a reakcfch na stres 

kontroluje bděni, podflf se na schopnosti zamHit pozornost na specifické 
podněty 

hraje důležitou roli u paměti, podfli se na behaviorálním vyjadřováni emocí 
hlavnfm úkolem je koordinace pohybů 
kontroluje dýcháni a některé reflexy pomáhajfcf organismu udržet vzpřímený 
postoj 



jako relé a přicházející informace ze smyslo
vých receptoru (zrak, sluch) vysílá do velkého 
mozku. Jiná oblast talamu má důležitou 
úlohu v řízení spánku a bdění. 

Hypotalamus 
Hypotalamus je mnohem menslm ún'arem, 
který je umístěný přímo pod ta1amem. 
Centra v hypotalamu ovládají příjem potravy, 
tekutin a sexuální chování. Hypotalamus re
guluje endokrinní aktiviru a udržuje homeo
stázu. Homeostáza nastává při normálních 
funkcích (harakterúticl?ých pro zdravý organis
mus, jako je normál ní těle sná teplota, srdeční 
frekvence a krevní tlak. Jesdiže je organismus 
vystaven nepříznivým vlivům, je homeostáza 
porušena a jsou uvedeny do pohybu procesy, 
které ji mají obnovit. Kdyi je nám horko, po
tíme se. Když je nám naopak zima, roz
třeseme se. Oba procesy mají za cíl obnovit 
normální tělesnou teplotu a jsou řízeny z hy
potalamu. 

Hypotalamus rovněž hraje důležitou roli 
při prožívání emoci a reagování na stresující 
siruace. Mírná elektrická stimulace určitých 
oblastí v hypotalamu nbuzuje příjemné po
city, zatímco stimulace přilehlých oblastí na
vozuje pocity, které jsou nepříjemné nebo 
bolestivé. Prostřednictvím svého vlivu na hy
pofýLu, která se nachází přímo pod ním (viz 
obr. 2.11), hypotalamus řídí endokrinní sys
tém a produkci hormonů . Tento vliv je ob
zvláště důležitý v těch případech, kdy musí 
být při stavech ohrožení organismu mobili 
zován soubor fyz iologických procesů (reakce 
"útok, nebo útěk"), který je pomáhá zvlád
nout. Hypotalamus bývá nazýván d[ky této 
své zvláštní úloze v mobilizaci těla k akci 
.. stresovým centrem". 

Retikulárni formace 
Retikulární formace je síť nervových okru
hu, která sahá od nižších částí nervového 
kmene vzhůru až k truamu a prochází někte
rými jinými strukrurami mozkového jádra. 
Tento systém má důležitou úlohu v řízení 
stavu bdělosti. Jestliže se zavede elektrický 
proud o určitém napětí do elektrod implan
tovaných do retikulárního systému kočky ne
bo psa, zvíře usne, zatímco stimulace prou
dem o vyšší frekvenci spící zvíře probudí. 

Retikulární formace hraje také důležitou 
roli v naší schopnosti zaměřit pozornost na 
jednotlivé podněty. Všechny smyslové recep
tory mají nervová vlákna, která vedou do re
rikulárního systému. Tento systém funguje 
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jako ft.lrr, který povolí některým senzorickým 
informacím proniknout až do oblasti moz
kové kůry (do systému vědomí) a j iné blo
kuje. Tímto způsobem je v kterékoli chvHi 
stav našeho vědomí ovlivňovaný procesem 
fLltracc právě v retikulární formaci. 

Limbický systém 

Okolo mozkového jádra se nacházejí struk
tury, které se společně nazývají limbický 
systém. Tento systém je lízce propojen s hypo
talamerll tl zabezpeeuje vySií kOl/trolu nckterých 
forem instinktivního chování, které je Huna 
hypotalamem a mozkovým kmenem (viz obr. 
2.10). Zvířata, která mají pouze rudimentální 
limbický systém (např. ryby a plazi), usku
tečňují aktivity jako příjem potravy, útočení, 
útěk z nebezpečí a páření pouze jako formy 
stereotypního chování. U savců může lim
bický systém inhibovat některé instinktivní 
vzorce chování a tím dává organismu mož
nosti k tomu, aby byl více f1ex.ibilní a lépe se 
adaptoval na změny prostředí. 

Jedna část limbického systému, hipokam
pus, má zvláštní význam pro paměť. Chirur
gické odstranění nebo náhodné poškození 
této struktury ukazuje, že je klíčová pro vští
pení si nových údajů jako trvalých vzpomí
nek, ale není nezbytná pro vybavování 
starých vzpomínek. Jakmile se pacient po ta
kovéto operaci zotaví, nebude mít potíže 
v poznávání starých přátel nebo vybavování si 
starých zážitků, i nadále bude mít doved
nosti, které si osvojil dříve. Bude si však 
vzpomínat pouze velmi málo, pokud vůbec, 
na události, které se staly v období asi jed
noho roku před operací, a nebude schopen 
si zapamatovat nic z toho, co se událo po 
ope raci. Například nepozná nového člověka, 
s nímž tentýž den strávil několik hodin. Bude 
řešit tu samou skládanku každý týden znovu 
a znovu a nikdy si nebude pamatovat, že j i již 
jednou vyřešil, bude číst znovu a znovu stejné 
noviny, aniž by si pamatoval jejich obsah 
(Squire a Zala, 1996). 

Limbický systém se také účastni řízení 

emočního chování. Opice s poškozením v ur
či té oblasti limbického systému reagují se zu
řivostí na sebemenší podnčty, z čehož se dá 
usoudit, že poškozená oblast měla na emoční 

ladění inhibiční vliv. Opice s poškozením 
v jiné část i limbického systému se vůbec ne
chovají agres ivně a nej sou nepřátelské, ani 
když jsou napadeny. Jednoduše ignorují útoČ
n.íka a chovají se, jako by se nic nestalo. 
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Mozkové hemisféry Kotdó z hemisfér se skládá 
z několika velkých la/oka, které jsou odděleny 
brázdami. Novfc k Mmto zevně viditelným lalokům 
se II hloubi postronnf brázdy nalézá rozsáhlý vnitlnf 
zdhyb klll}', zvaný inzula. aj 8oln( pohled. 
b) Pohled shora. c) Ph'čni průtet mozkovou kOrou. 
Pov~imněte se rozdflu mezi povrchověji letící ~edou 
hmotou (zobrazena jako tmavě fulová) a hlouběji 
u/olenou Mou hmotou. d) Fotografie lidského 
mozku. 

dJ 

týlní 
1,Iok 

Pokud si zde popisujeme mozek jako sou
Stavu tří koncenrrid..jch strukrur - mozkové 
jádro, limbický systém a velký mozek (po
psaný v následující část i) - nesmí nás to vést 
k představě, že tyto strukrury jsou na sobě 
nezávislé. Můžeme použít analogii řady pro
pojených počítačů. Každý má specializované 
funkce, ale musí spolupracovat, aby dosáhly 
nejefektivnějšího výkonu. Podobné je pro 
analýzu informací přicházejících od smyslo
vých orgánů potřebný určitý způsob zpraco
vání a rozhodovacích procesů (k nimž je 
dobře uzpůsoben velký mozek), které se liší 
od j iných procesů řídících reflexní aktivi
ty (limbický systém). Jemná regulace svalo
vých pohybů (při psaní nebo hře na hudební 
nástroj) vy':ř.aduje jiný typ řídicího systému, 

mozeiek spankový lolllk 

čelni 
lalok 

v tomto případě zprostředkovaného primární 
motorickou oblastí v předním mozku. Všech
ny tyto aktivity jsou organizovány do celist
vého systému zabezpečujícího integritu orga
OIsmu. 

Velký mozek 

Velký mozek (cerebrum) se skládá ze dvou 
mozJových hemisfér a u lidí je vyvinut lépe než 
u jakýchkoli jiných živočichů. Jeho vnější 
vrstva se nazývá mozJová kůra (cortex v lati
nč označuje stromovou kůru). Mozková kůra 
(často nazývaná pouze kůra nebo korrcx) má 
u konzervovaného mozku šedou barvu, pro
tože je tvořena tě ly nervových buněk a nemye
linizovanými nervovými vlákny - odtud ná-



zev sedá kůra mozková. Vnitřní část mozku, 
nacházející se pod kortcxem, je tvořena pře
vážně myelinizovan)'mi axony a má bílou 
barvu. 

Kaidý senzorický systém vysilá informace 
do specifických oblastí velkého mozku. Mo
torické reakce čili pohyby částí těla jsou řízeny 
další oblastí velkého mozku. Zbytek velkého 
mozku, který není ani senzorid-ý. ani moto
rický, se skládá z flJociainích ob/astí. Ty zabíra
jí nejvčtší plochu lidského velkého mozku 
a mají na starosti paměť, myšlení a jazyk. 

Před tím, než se budeme zabývat někte
rými z tčchto oblastí, si musíme urči t mez
níky, jej ichž pomocí budeme určovat polohu 
jednotlivých oblastí mozkových hemisfér. 
Obě hemisféry jsou ve svém základu syme
trické, s hlubokou brázdou mezi sebou, která 
baí zepředu směrem dozadu. První dělení 
tedy odlišuje pravou a levou hemisféru. Kaž
dá hemisféra se dělí na čtyř i laloky: čelní 
(frontální), temenní (parieM/llí), týlllí (okcipi
tá/ní) a spánkOtJý (temporální). Jejich v~me
zení je zachyceno na obrázku 2.12. Celní 
la10k je oddělen od temenního lruoku cent
rá/ní hrázdoll (sukus cmtm/iI), která se na
chází kousek od vrcholu hlavy, směřuje ke 
stranám až k oblasti uší. Oddělení temenního 
la10ku od týlního je méně zřetelné, pro nás 
postačí, když budeme včdět, že temenní lalok 
je na vrcholu mozku za centrální brázdou 
a že týlní lalok tvoří zadní část mozku. Spán
kový lalok je oh raničen pomocí hluboké 
brázdy na boční straně mozku, která se na
zývá postranní brázda (sukus /afera/is). 

Prlmárni motorická oblast 
Primární molorická ob/asI řídí volní pohyby 
těla. Nachází se těsně před centrální brázdou 
(viz obr. 2.13). Elektrická stimulace určitých 
núst motorické kury zpusobuje pohyby od
povídajících částí těla. Jestliže jsou tato místa 
poškozena, jsou pohyb)' narušeny. Tělesné 
schéma, které je reprezentované v motoric
kt!m kortexu, má přibližně tvar člověka posta
\'tného hlavou dolu. Napřík1ad pohyby pal
cem u nohy jsou ovládány z části ku ry blízko 
vrcholu mozku, zatímco pohyby jazyka a úst 
ovládají oblasti motorické oblasti umístěné 
nejníže. Pravá část těla je ovládána z moto
rické oblasti levé hemisféry, pohyby levé části 
těla z motorické oblasti pravé hemisféry. 

Prlmárnf somatosenzorická oblast 
V temenním laloku se nachází somatosenzo
rická oblast, která je oddělená od motorické 
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oblasti centrální brázdou. Jestliže je tato ob
last elektricky stimulována, vznikají pocity na 
opačné polovinč tčla, jako by se odpovídají
cí část tčla hýbala nebo se jí něco dotýkaJo. 
Vnímání horka, chladu, doteku, bolesti a tč
lesn)'ch pohybu, to vše je přenášeno do této 
oblasti. 

Většina nervových vláken se ve svých dra
hách, které vstupují a vystupují ze somato
senzorické a motorické oblasti, kříží a pře
chází na opačnou polovinu tčla. V důsledku 
tohoto překřížení přicházejí smyslové vjemy 
z pravé poloviny tčla do somatoscnzorické 
kury levé hemisféry II svaly pravé ruky a nohy 
jsou ovládány levým motorickým kortexem. 

Zdá se obecným pravidlem, že velikoS[ so
matosenzorické nebo motorické oblasti od
povídající určité části tčla je přímo úměrná 
její senzi tivitě a intenzitě užívání. Napřík1ad 
mezi čtyřnohými savci má pes pouze málo 
korové hmot)' reprezentující přední tlapy, za
tímco mýval - který rozsáhle používá přední 
tlapJ...")' ke zkoumání svého okolí a k manipu
laci s předmčty - má odpovídající korovou 
oblast mnohem větší. Krysa, která zkoumá 
své okolí z velké části pomocí citlivých vousů 
po stranách čenichu, má pro každý z těchto 
vousu oddčlenou kortik .. ilní oblast. 

Primární zraková oblast 
V zadní část i obou týlních laloků se nalézá 
primární zraková ob/ast. Obrázek 2.14 uka
zuje vlákna optických nervů a nervové dráhy 
vedoucí od každého oka ke kuře zrakové 
oblasti. Všimnčte si, že některé z opticJ...-ých 
vhiken z pravého oka vedou přímo do pravé 
hemisféry, zatímco jin .. í přecházej í na druhou 
stranu v místě křížení zvaném chiasma op/i
mm a vedou do druhé hemisféry. Analogické 
uspořádání platí pro levé oko. Nervová vlák
na z pravých stran obou očí vedou do pravé 
mozkové hemisféry a nervová vlákna z levé 
strany obou očí vedou do levé hemisféry. 
Z toho vyplývá, 'l..e zničení zrakové oblasti 
jedné hemisféry (dejme tomu levé) bude mít 
za následek vznik slepých polí v levé polovině 
obou očních bulbu, z čehož vyplývá ztráta 
zraku pro pravou polovinu zorného polc. 
Tyto skutečnosti jsou někdy nápomocné při 
určování přesné lokalizace mozkových ná
doru nebo jiných abnormalit. 

Primární sluchová oblast 
Primární s/uchová ob/asI se nachází na boku 
spánkového laloku každé hemisféry a hraje 
duležitou roli při analýze komplexních slu-
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OBR. 2-13 

lokaLizace funkd v kllie levé hemisféry Hlovn( část kortexu se účastni tvorby pohybů o zpracovávánf 
senzorických vstupních informae(. Tyto oblasti (zahmujie( motorickou, somatosenzorickou, vizuálnf, auditami 
a olfaktami ablast) jsou pfftomny na obou stranách mozku. Jiné funkce se nacházejf pouze na jedné straně 
mozku. Brocova oblast a Wern ickeho oblast, které se účastni tvorby a porozuměnf leči, a angulárnf gyrus, 
který se účastní propojování sly!ené a viděné formy slov, jsou pfftomny pouze v levé polovině lidského mozku. 

chových signálů , např. řeči. Obě uši jsou re
prezentovány ve sluchových oblastech obou 
hemisfér, avšak spoje s protilehlou stranou 
jsou silnější. Znamená to, že pravé ucho vy
sílá informace k pravé i levé primární slu
chové oblasti, avšak více informací vysílá ke 
sluchové oblasti na levé straně mozku. Pro 
pravé ucho platí opačná analogie. 

Asoci ační obLasti 
l'Vlnoho rozsáhlých oblastí mozkové kůry, 
které nejsou bezprostředně spojeny se senzo
rickými nebo motorickými procesy, se nazý
vá asociační oblasfi. Frontální asociační oblasti 
(části čelního laloku před motorickou oblasti) 
hrají význačnou úlohu v myšlenkových pro
cesech spojených s řešením problémů. Na
příkJad opice s poškozením v oblasti čelního 
laloku zuácejí schopnost řešit problém s od
loženou odpovědí. V uspořádání tohoto po
kusu se pokusná opice dívá, jak je jídlo umís
těno do jedné ze dvou misek a jak jsou 
následně misky zakryty stejnými předměty. 
Poté je mezi opici a misky postavena neprů
hledná zástěna, po určité době je zástěna 

odstraněna a opice si může vybrat jednu ze 

dvou zakrytých misek. Normální opice si pa
matují správnou misku s jídlem po odkJadu 
i několika minut, zatímco opice s poškoze
ným čelním lalokem nedokážou vyřešit tento 
problém po odk1adu delším než několik se
kund. Neurony opic s nepoškozeným čelním 
lalokem vysílají v průběhu odložené odpo
vědi akční potenciály, čími pravděpodobně 
dochází k zapamatování správné misky 
(Goldman-Ralcic.1996). 

Posteriomí as()(;arní oblasfi jsou umístěny 
blízko různých primárních senzorických ob
lastí a skJádají se pravděpodobně z podob
lastí, z nichž každá slouží urč i tému účelu. 
NapříkJad spodní část spánkového laloku je 
spojena se zrakovým vnímáním. Léze (tj. 
poškození mozku) v této oblasti způsobují 
zhoršení schopnosti rozpoznávat nhné tvary 
a odl išovat jeden od druhého. Nedochází 
tedy ke ztrátě zrakové ostrosti, jako by tomu 
bylo v případě léze v primární zrakové oblasti 
týlního laloku. V takovém případě jedinec 
totiž "vidí" tvary a může sledovat obrysy 
předmětu, ale nedokáže podobu předmětu 
identifikovat nebo jej odlišit od jiných před
mětů (Goodglass a Butters, 1988). 
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Zrakově dr~hy Nervová vlákna z vnitfni poloviny 
sftnice, bUllf nosu, se kfflf v mfstě zvaném chiosma 
opticum o plechdzejf do protilehte strony mozku. 
I toho vyplývá, Je vjemy z pravé strany obou očních 
bulba jsou pfevddény do pravé hemisféry a vjemy 
z/tvé strany obou očních bu/bl} do hemisféry levé. 

Zobrazování mozku 

Pro účely podrobného zobrazen í mozku ži
vého člověka, aniž bychom u pacien ta vzbu
zovali strach nebo ho poškodili, bylo vyvi
nuto mnoho technik. Dříve než byly tyto 
techniky zdokonaleny, mohla být přesná lo
kalizace mozkového poranění určena pouze 
zkusmým neurochirurgickým výkonem, po
mocí komplikované neurologické diagnosti
ky nebo pitvou po smrti pacienta. Nové tech
niky jsou závislé na složitém počítačovém 
zpracování, které se stalo uskutečnitelným 
teprve nedávno. 

Jednou z těchto technik je výparetní tomo-
grafit (Cf). Postup spočívá ve vyslání úzkého 
paprsku rentgenového záření skrze hlavu pa
cienta a měření množství radiace, které pro
jde na druhou stranu. Revolučním aspektem 
této techniky je tO, že mčření jsou prováděna 
ve směru stovek tisíců různých os. Tato mě
ření jsou potom shromaid'ována v počítači 
a po matematickém zpracování vzniká obraz 
příčného průřezu mozkem, který může být 
vytištěn nebo zobrazen na televizním moni
toru. Příčný řez může být proveden na které
koli úrovni a v jakémkoli požadovaném úhlu 
(torno je z řeckého slova, jež značí "plátekU 

nebo "řez"). 
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Novčjší a ještě efektivnější technikou je 
magl/etická rezol/ance (M R). Tato zařízení po
užívají k vytváření obrazu silná magnetická 
pole, pulzy elektromagnetických vln a počí
tače. Při tomto postupu leží pacient v "ru
nelu", kde jej obklopuje velký magnet, kter)' 
generuje silné magnetické pole. Jestliže je 
část těla, která je z.koumána, umístěna do sil
ného magnetického polc a vystavena půso
bení pulzu elektromagnetických vln, tkáně 
vysílají energii, kterou je možno měřit. Stejně 
jako u CT, i zde se pomocí počítače zpra
covávají stovky tisíců takových měření a vý
sledkem je dvojrozměrné zobrazení části 
tčla. Mezi vědci je tato technika obyčejně 
nazývána nukleární magnetická rezonance, 
protože to, co je mčřeno, jsou zmčny v ener
getických hladinách jader atomu vodíku 
v těle, způsobené elektromagnetickými pulzy. 
Většina lékařii však vynechává slovo "nu
kleární" a jednoduše hovoří o magnetické 
rezonanci, neboi se obávají toho, že by veřej
nost mohla spojovat toto slovo s radioaktivi
tou,jež se zde vůbec neužívá. 

MR poskytuje větší přesnost než cr v dia
gnostice nemocí mozku a míchy. Zobrazení 
pni řezu mozkem pomocí MR např. zná
zorňuje známky charakteristické pro roztrou
šenou sklerózu, které nejsou prokazatelné 
pomocí CT. Dříve bylo nutno tuto diagnózu 
prokázat při hospitalizaci injekcí barviva do 
páteřního kanálu. MR je také užitečná v de
tekci abnormalit v míše a mozku, jako jsou 
výhřezy meziobratlových plotének, nádory 
a vrozené malformace. 

Zatímco CT a MR poskytují zobrazení 
anatomických podrobností mozku, je často 
žádoucí určit v různých částech mozku 
úroveň neurální aktivity. PaútromJ'uó emisní 
tomografie (PET) je zobrazovací technika, 
která s pomocí počítače tyto dodatečné infor
mace poskytuje. Vychází ze skutečnosti , že 
každá buňka našeho těla potřebuje k prová
dění různých metabolických procesů energii. 
V mozku neurony využívají jako hlavní zdroj 
energie glukózu (získávanou z krevního ře
čištč). Malé množství radioaktivní stopové 
sloučeniny může být smícháno s glukózou 
tím způsobem, že každá molekula glukózy 
bude mít na sobě nepatrnou stopu radioak
tivní látky (kterou je označena). Jestliže je 
tato neškodná smčs vstříknuta do krevního 
oběhu, po několika minutách začnou moz
kové bu iíky využívat radioaktivně označenou 
glukózu stejným způsobem, jako spotřebová
vají běžnou glukózu. PET snímač je ve své 



50 Kapitola 2 Biologickf záklll/ly psychologii 

Technik obsluhuje MR tomograf. který vytvdff potitatový obraz .. fezu " mozkem padenta. 

podstatě vysoce citlivý detektor radioaktivi
ty. Neurony mozku, které jsou nejvíce ak
tivní, spotřebovávají nejvíce glukózy, a proto 
jsou nejvíce radioaktivní. PET snímač měří 
množství radioaktivity a posílá údaje do počí-

ťervené oblasti oznatuji misto s nejvym mozkovou aktivitou. modré 
oblasti označuji mista s nejniž.ff mozkovou aktivitou. 

račc, který vytváří barevné příčné zobrazení 
mozku za využití různých barev přcdstavu
jích rozdílné úrovnč neurální aktivity. Měření 
radioaktivity je založeno na emisi pozitivnč 
nabitých částic nazývaných pozitrony-odtud 
název "pozitronová emisní tomografie", 

Jestliže srovnáváme PET zobrazení nor
málních osob s jedinci, kteří mají neuro
logické poruchy, zjistíme, že pomocí této 
technik]' je možno identifikovat množství 
mozkových poškození (epilepsie, krevní 
sraženiny. mozkové n:ídory apod.). Pro psy
chologický výzkum je PET zobrazování vy
užíváno ke srovn:ívání mozkÍl osob se sch i
zofren ií s jedinci, kteří schizofrenií netrpí. 
Pomoci této metody byly zjištěny rozdíly 
v úrovni metabolismu v různých korových 
oblastech mezi tčmito dvěma skupinam i 
osob (Andreasen, 1988). PET byla také po
užív:ína ke zkoumání, které mozkové oblasti 
jsou aktivovány během takových vyšších ner
vových činností, jako je poslech hudby, počí
tání nebo mluvení. Cnem je identifikace 
mozkových struktur, které se těchto aktivit 
účastní (Posner, 1993). 

Zobrazen í pomocí C1~ MR a PET posky
tují neocenirelné nástroje ke studiu vztahů 
mezi mozkem a chováním. Tyto přístroje 
jsou příkladem toho, jak se pokrok v jedné 
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Zobrazeni pomoci PEr zndzorňuje tfi oblasti levé 
poloviny mozku, které jsou aktivn! v pnlběhu slov
nlho úkolu. 

oblasti vědy posouvá vpřed díky technickému 
rozvoji v jiné oblasti (Raichle, 1994; Pechura 
a Martin, 1991). rET zobrazování může být 
např, využito ke zkoumání rozdílú neudlní 
aktivicy obou mozkových hemisfér. Tyto roz
díly se označují jako tlsymetrie mozku. 

Asymetrie mozku 

Při zběžném pohledu vypadají obě poloviny 
lidského mozku jako své zrcadlové obrazy. 
Při bližším pohledu však odhalíme asymetrie. 
Pokud se při pitvě měří mozek, levá hemi
sféra je téměř v-idy větší než pravá. Pravá he
misféra obsahuje mnoho dlouhých nervových 
vláken, která spojují vzdálenčjší oblasti moz
ku, zatímco levá hemisféra obsahuje mnoho 
kratších vláken zabezpečujících bohatší spo
je uvnitř ohraniccnějších oblastí (H ellige, 
1993). 

Již v roce 1861 francouzsk}r lékař Paul 
Broca zkoumal mozek pacienta, který trpěl 
ztrátou řeči, a nalezl poškození v oblasti levé 
hemisféry, těsně nad postranní brázdou v čel
ním laloku. Tato oblast, nazývaná Broco'Utl 
oblast (znázornčna na obr. 2.13) se účastní 
tvorby řeči. Zničení odpovídající oblasti v pra
vé hemisféře zpravidla k narušení řečových 
funkcí nevede. Oblasti. které se ':ičastní poro
zuměni řeči a schopností psát a rozumět psa
nému slovu, jsou obvykle mké lokalizovány 
v levé hemisféře. Z toho vyplývá, že u osob, 
které prodělaly cévní mozkovou příhodu, 

která zasáhla levou hemisféru, je pravděpo
dobnější, že budou trpčt poruchou řečových 
funkcí, nei u lidí, u nichž je poškození ome-

Org:mizacc ncn'ového s)'stému Sl 

zeno na pravou hemisféru. Někteří leváci 
mají řečová centra situována do pravé hemi
sféry, ale velká většina z nich má funkce tý
kající se porozumění jazyku lokalizovány do 
hemisféry levé (stejně jlLko praváci). 

Přestože úloha levé hemisfé ry u jazyko
vf'ch schopností je již delší dobu známa, 
teprve nedávno bylo možné zjistit, které 
funkce může každá z hemisfér vykonávat 
samostatně. U zdravého jedince jsou moz
kové funkce integrovány jako celek. Infor
mace z jedné hemisféry jsou bezprostředně 
přeneseny na druhou stranu prostřednictvím 
širokého svazku spojujících nervových vlá
ken, který se nazývá corpm mllosum. Tento 
most spojující hemisféry může způsobovat 
problémy při některých formách epilepsie. 
V těchto případech záchvaty, které V'"wikají 
v jedné hemisféře, mohou přecházet na dru
hou stranu a vyvolávat masivní elektrické vý
boje v neuronech druhé hemisféry. Ve snaze 
zabránit takovým generalizovaným záchva
tům lékaři některým těžkým epileptiklun 
chirurgicky přerušují corpus caUosum. U nč
kterých jedinců byla tato operace úspěšná, 
počet záchvatů se snížil. Navíc nebyly patrné 
žádné nežádoucí následky. 

Jedinci s rozštěpeným mozkem 
Demonstrace změny duševních funkcí po 
oddělení obou hemisfér byla podmíněna ně
kolika vysoce specializovanými testy. Dříve 
než si je popíšeme, budeme potřebovat více 
teoretických informací. Ukázali jsme si, že 
motorické nervy se kříží po výstupu z mozku 
tím způsobem, že levá m07.ková hemisféra 
řídí pravou stranu těla a pravá hemisféra 
levou. Uvedli jsme také, že oblast, kde se 
tvoří řeč (Brocova oblast), je umístčna " levé 
hemisféře. Jestliže je pohled očí flXován 
přímo dopředu, obraz. nalevo od flXačního 
bodu je prostřednictvím obou očí veden do 
pravé strany mozku a obraz vpravo od flXač
ního bodu je veden do levé strany mozku (viz 
obr. 2.15). V normálně fungujícím mozku je 
o podnětech vsrnpujících do jedné hemisfé
ry informováno i v dnlhé hemisféře, takže 
mozek pracuje jako celek. Nyní si ukážeme 
případ, kdy je corpus caUosum u jedince pře
rušeno - vzniká rozštěpený mozek - a hemi
sféry mezi sebou nemohou komunikovat. 

Průkopnická práce Rogera Sperryho z této 
oblasti byla v roce 1981 ocenčna Nobelovou 
cenou. V uspořádání jednoho Sperryho tesrn 
sedí pokusná osoba (která prodělala opera
ci vedoucí k oddělení mozkových hemisfér) 
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před promítacím plátnem, přes ktere si ne
vidí na ruce (viz obr. 2.16a). Její pohled je 
ftxován na bod ve středu promítacího plátna 
a na levou stranu plátna je velmi krátce (po 
dobu jedné desetiny sekundy) promítnuto 
slovo "matička" . Připomeňme si, že tento 
zrakový vjem se dostává do pravé poloviny 
mozku, odkud jsou řízeny pohyby levé polo
viny těla. Pomocí své levé ruky muže pokusná 
osoba snadno hmatem vybrat matičku z hro-

. ~ 
(lokové pole 

pravě 
zrokove pole 

Odl pravým 
lXMimotvorem 

nmrbólni myUeni 

.ri 
lJlIkove 

polo 

Senzorické Informace přicházejfcí do hemisfér Jestliie jsou oči fixovány 
v pffmém směru, zrakové vjemy 1 oblasti nalevo od fixaťního bodu 
vstupujf do pravé hemisféry a vjemy z oblosti napravo od fixotnrho bodu 
vstupujf do Levé hemisféry. Levá hemisféra řídí pohyby pravé ruky a pravd 
hemisféra ffdf pohyby levé ruky. Sluchové vjemy z velké části vstupují do 
druhé hemisféry, ale některé zvukové vjemy přicházejí do hemisféry na 
téže straně, jako je ucho, které je zachytilo. Levá hemisféro md jazykové 
schopnosti jako psanf a mluvení a matematické schopnosti. Pravá 
hemisféra razumf pouze jednoduchým jazykovým podnětam, jejf 
nejvýznačnéj!f schopnost( se zdá být smysl pro prostorové vztahy 
o pfedstovivost. 

mádky předmětů, které ale nevidí. Nemůže 
však experimentátorovi sdělit, které slovo 
bylo na plátno promítnuto, neboi řeč je kon
trolována levou hemisférou a zrakový vjem 
nápisu "matička" nebyl do této hemisféry 
přiveden. Zdá se, že pokusná osoba neví, co 
dčlá její levá ruka . Zatímco smyslový vjem 
přicházející z levé ruky vstupuje do pravé he
misféry, levá hemisféra nedostává žádné in
formace o tom, co dělá nebo čeho se dotýká 
levá ruka. Všechny tyto vjemy jsou vedeny do 
pravé hemisféry, která dostává také původní 
zrakový vjem slova "matička" . 

Je důležité zajistit, aby nápis na promíta
cím plátně nebyl déle než desetinu sekundy. 
Jestliže zůstává déle, pokusná osoba může 
pohnout očima a nápis může být projikován 
také do levé hemisféry. Pokud může osoba 
s rozděleným mozkem volně pohybovat oči
ma, informace přicházejí do obou mozko
vých hemisfér. Z tohoto důvodu nejsou dů

sledky přetnutí corpus callosum v běžném 
životč pokusné osoby bezprostředně pozoro
vatelné. 

Další pokusy ukazují, že osoba s rozděle
ným mozkem může vyjadřovat řečí pouze to, 
co se děje v levé hemisféře. a obrázku 
2.16b je zná'1"orněna jiná testová situace. 
Slovo "zeměkoule" je krátce promítnuto na 
plátno tím Zpllsobcm, že jeho část .. země" je 
vnímána pravou hemisférou a "koule" hemi
sférou levou. Pokud se pokusné osoby ze
ptáme, co vidí, odpoví nám, že slovo "koule". 
Pokud se jí zeptáme, jaká koule, může zkusit 
hádat např. "červená koule", "velká koule" 
a na slovo zeměkoule může přijít pouze ná
hodou. Test s jinými složenými slovy dává 
podobné výsledky. Část slova, která je vní
mána pravou hemisférou, nevstupuje do vě
domí levé hemisféry. Pokud je corpus cal
losum přerušen, jedna hemisféra nemůže 

využít vjemů té druhé. 
Jestližc jsou osobě s rozštěpeným mozkem 

zavázány oči a k její levé ruce je umístěn 
známý předmět (hřeben, zubní kartáček nebo 
klíč), je zřejmé, že ví, o jaký předmět se jedná. 
Jeho funkci může naznačit např. pohyby. Svoj i 
znalost však nedokáže vyjádřit slovy. Jestli
že se jí zeptáme, co se děje, když manipuluje 
s předmětem, neví. Takto to vypadá po dobu, 
kdy do levé hemisféry nevstupuje žádný smy
slový vjem, který se týká daného předmětu. 
Avšak jestliže se pravá ruka náhodně dotkne 
předmětu nebo předmět vydá charakteristický 
zvuk (např. cin knutí klíče), hovořící hemisféra 
ihned podá správnou odpověď. 



Organizace nervového systému 53 

U I .. nruj 

.1 

OBR.2-16 

TestovAnf schopnosti hemisfér o) Jedinec s rozděleným mozkem je schopen hmatem vybrat levou rukou správný pfedmět. pokud 
je jeho název krátce promítnut tak. aby byl vjem pteveden do pravé hemisféry. ale nedokáže tento předmět pojmenovat nebo slovy 
popsat. co jeho ruka dě/d. b) Slovo "zeměkoule" je kratce promítnuto no plátno Um zpOsobem. že jeho (dst "země" je vn(mana 
pmou hemisférou a "koule" levou hemisférou. Pokusná osobo sděluje. že vidí slovo "koule", ale neví, jaká koule. cJ Soupis 
obytejnjch pfedměM (včetné "knihy" a "šálku") je nejpNe ukázán pokusné osoM tak. tejej vnímají obě hemisféry. Jedno slovo 
ze soupisu ( .. kniha") je poté krátce promítnuto tok, aby bylo vnimáno pouze pravou hemisférou. Pokud k tomu pokusnou osobu 
IYzveme, je schopno levou rukou napsat slovo "kniha", av$ak neni schopna řicf, které slovo její levá ruka napsala, a hádá slovo 
361ek': 

Přestože pravá hemisféra nedokáže hovo
řit, má jisté jazykové schopnosti . Rozpozná 
význam slova .. matička" , jak jsme to vidčli 
v prvním pokusu, a umí také trochu psát. 
V experimentu znázornčném na obrázku 
2.16c,je osobě s rozštěpeným mozkem uk:i
zán soupis obyčejných předmětů, jako je hr
níček, nůž, knížka a sklenice. Tento seznam 
je promítán po dostatečně dlouhou dobu, aby 
mohla být slova projikována do obou hemi 
sfér. Následně je odstraněn a na levou stranu 
plátna je krátce promítnuto jedno ze slov 
(např. "kniha") tak, aby jeho vjem vstoupil 
pouze do pravé hemisféry. Jestliže se pokusné 
osoby zeptame, co viděla, její levá ruka začne 
psát slovo "kniha". Jestliže se jí zeptáme, co 
její levá ruka napsala, nebude včdět a bude 
hádat, že jedno ze slov ze soupisu. Pokusná 
osoba ví, že něco napsala, neboť cítila svým 
tělem pohyby při psaní. Protože však nemá 
propojení mezi pravou hemisférou , která vidí 
a píše ono slovo, a levou hemisférou, která 
řídí řečové funkce, nebude moci sdělit, co na
psala (Sperry, 1970, 1968; dále viz i H eUige, 
1990; Gazzaniga, 1995). 

Spedalizace hemisfér 
Zkoumání osob s rozštěpeným mozkem 
ukázalo, že hemisféry pracují odlišně. Levá 
hemisféra vládne našimi schopnostmi vyjad-

řovat se jazykem. Dokáže uskutečňovat mno
ho složitých logických a analytických aktivit 
a je obratná v matematice. Pravá hemisféra 
dokáže chápat velmi jednoduché jazykové 
operace. Reaguje na jednoduchá slova výbě
rem předmětll , jako je matička nebo hřeben, 
avšak nedokáže pochopit abstraktnější v)'
razy. Například pokud pravá hemisféra do
stane pokyn "mrkni", "kývni", "zavrť hlavou" 
nebo "usměj se", zareaguje jen zřídka. 

Pravá hemisféra má však vysoce vyvinutý 
smysl pro prostorové uspořádání a rozezná
vání tvarů. Je nadřazena levé hemi sféře v ob
lasti chápání geometrie a perspektivy. Doká
že sesravit z barevných kostek složitý obrazec 
mnohem lépe než levá hemisféra. Jesdiže je 
jedinec s rozštěpeným mozkem vyzván, aby 
pravou rukou sestavil z kostek obrazec podle 
předlohy, bude dělat velké množství chyb. 
Někdy má obtíže zabránit levé ruce, aby 
automaticky neopravovala chyby, kterých se 
dopouští pravá ruka. 

Studie s normálními lidmi potvrzují spe
cializaci obou hemisfér. Například slovní 
informace Gako je slovo nebo bezesmyslné 
slabiky) jsou identifikovány rychleji a přes
něji, jestliže jsou krátce promítnuty rak, aby 
vstoupily do levé hemisféry (tj. do pravého 
zorného pole), než když vstupují do pravé 
hemisféry. Naopak, rozpoznávání tváří, vý-
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razů tvare, sklonu bojí a umístění bodů je 
mnohem rychlejší, jestliže jsou tyto situace 
vnímány pravou hemisférou (Hellige, 1990). 
Elekrrocncefalografické (EEG) studic pro· 
kazují, že elektrická aktivita levé hemisféry se 
zvyšuje při provádění úkolu týkajícího se ver
bálních schopností, zatímco při provádění 
prostorového úkolu se zvyšuje EEG aktivita 
v pravé hemisféře (Springer a Deutsch, 1985; 
Kosslyn. 1988). 

Z těchto údajů bychom však neměli dovo
zovat, že hemisféry pracují oddělenč. Pravý 
opak je pravdou. H emisféry se liší ve svých 
specializacích, ale stále svoji činnost inte
gruji. A právě tato spolupráce umožňuje, že 
duševní činnost je komplexnější než pouhý 
součet specializovaných funkcí jednotlivých 
hemisfér. Jak poznamenal Levy (1985, s. 44): 

Studie pacienta s rozštěpeným mozkem dokazujf, ie ka1dd mozkovd 
hemisféra je specializovand na jiné psychické funkce. Například pravd 
hemisféra je zaměfend na prostorové vztahy a zobrazovdnf 
geometrických tvoru, col vede k ndzoru, le maltfi maji rozvinutý 
"prový mozek'" 

Tyto rozdíly je možno vidět v odlišnosti přís
pěvků obou hemisfér při všech kognitivních 
aktivitách. Jestliže člověk čte povídku, pravá 
hemisféra může hrát speciální úlohu v rozpo
znávání vizuální informace, udržování celist
vosti smyslu povídky, oceňování humoru 
a vyjadřované nálady, odvozování významu 
od minulých asociací a porozumění metafo
rám. V téže chvíli hraje levá hemisféra důle
ži tou roli v porozumění jazykové skladbě po
vídky, v překladu napsaných slov do jejich 
fonetické reprezentace a v odvozování vý
znamu z komplexních V'aahů mezi obsahem 
poj mll a syntaxí. Na žádné aktivitě se však 
neúčastní pouze jedna hemisféra a nemá na 
ní samostatný podíl. 

Jazyk a mozek 

Velká část našich informací o mechanismech 
tvorby řeči v mozku pochází z pozorování 
pacientů, kteří trpěli poškozením mozku. 
Poškození mohlo být způsobeno nádorem, 
zrančním hlavy nebo prasknutím cévy. K po
pisu fe{01Jiho deficitu způsobeného mozh01Jým 
poiltozmím je užíván výraz afázie. 

Jak jsme se již zmínili, Broca pozoroval 
v roce 1860, že poškození určité oblasti na 
boční část i levého čelního laloku je spojeno 
s poruchou řeči, která se nazývá expmivnl 
afázie. Jedinci s poškozením Brocovy oblasti 
mají problémy se spdvnou výslovností slov 
a p1."tsobí jim obtíže mluvit pomalu, pečli

vě. Jejich řeč má obvykle smysl, ale skládá 
se pouze z klíčových slov. Podstatná jména 
jsou většinou vyjadřována v jednotném čís l e. 

Tyto osoby mají tendenci vynechávat pří
davná jména, příslovce a spojky. Nemají však 
potíže v porozumění jak mluvené, tak psa
né řeči. 

V roce 1874 Car! Wernicke, německý ba
datel, referoval o tom, že poškození na jiném 
místě mozkové kůry (také na levé hemisféře, 
ale v oblasti spánkového laloku) je spojeno 
s poruchou řeči, nazývanou receptivlll afozie. 
Lidé s poškozením na tomto místě, nazý
vaném Wem;c/.:eho ob/aJl, nejsou schopni po
rozumčt slovům. Slova sice slyší, ale nero
zumčjí jejich významu. Bez obtíží mohou 
vytvářet ře tězce slova přesně je vyslovovat, 
ale dčlají chyby ve správném používání slov 
a jej ich řeč nedává smysl. 

Na zákl adě zkoumání těchto poruch Wer
nicke vyvinul model, týkající se vytváření 

a porozumční řeči. Přestože je tento mo
del přes 100 let starý, jeho podstata je stále 



platná. Nonnan Geschwind na jeho základě 
vyvinul teorii známou jako Wernickeho
·Geschwlndův model (Geschwind, 1979). 
Podle tohoto modelu je Brocova oblast po
kládána za zásobárnu artikulačních vzorců 
určujících sekvenci zapojen í jednotlivých sva
lů, které se účastní při vyslovení každého jed
notlivého slova. Jestliže jsou tyto kódy přene
seny do mororické oblasti, jsou aktivovány 
svaly rtů, jazyka a hrtanu a výsledkem je vy
slovení slova. Na druhé straně je Wernickeho 
oblast místem, kde jsou shromažďovány slu
chové V'torce a významy slov. Jestliže má být 
vysloveno slovo, jeho sluchový norec musí 
být aktivován ve Wernickeho oblasti a pře
nesen pomocí svazku nervových vláken do 
Brocovy oblasti, kde aktivuje odpovídající 
artikulační norec. Dále je artikulační norec 
přenášen do motorické oblasti k vytvoření 
mluveného slova. 

Jestliie mli být porozuměno mluvenému 
slovu někoho jiného, musí být přeneseno ze 
sluchové oblasti do Wernickeho oblasti, kde 
je slyšená forma slova porovnána se svým 
sluchovým vzorcem, který pak aktivuje vý
znam slova. Jestl iže je vnímáno psané slovo, 
nejprve je registrováno v primární zrakové 
oblasti a poté přepojeno do gyrus angularis, 
který spojuje vizuální formu slova s jeho 
sluchovým V'torcem ve \rVernickcho oblasti. 
Jakmile je nalezen sluchový norec slova, je 
nalezen jeho význam. Z toho vyplývá, že 
významy slov jsou skladovány společně se 
svými sluchovými norci ve Wernickeho 
oblasti. Brocova oblast skladuje artikulační 

V'wrce a gyrus angularis porovnává psanou 
formu slova s jeho sluchovým vzorcem, nic
méně ani jedna z těchto dvou oblastí neskla
duje informace o vi"tnamech slov. V}"Znamy 
slov jsou získány pouze tehdy, když je akti
vován jej ich sluchový vzorec ve Wernickeho 
oblasti. 

Wernickeho·Geschwindův model vys\'ět
luje mnoho typů řečových deficitů, které se 
u afatiků vyskytují. Poškození, které je OIne
zcno pouze na Brocovu oblast, narušuje 
t ... orbu řeči, ale má malý vliv na porozumění 
slyšenému nebo psanému slovu. Poškození 
Wernickeho oblasti narušuje porozumění 
řeči po všech stránkách, avšak jedinec je stále 
schopen slova řádně vyslovovat (neboi Bro
cova oblast je intaktni), i když řeč nedává 
smysl. Tento model také předpovídá, že je
dinci, kteří mají poškození v oblasti g)'rus 
angularis, nehudou schopni číst, ale nebudou 
mít problémy s porozuměním mluvenému 
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slovu nebo s vlastní řečí. A nakonec, jestliže 
bude poškození omezeno pouze na slucho· 
vou oblast, jedinec bude schopen číst a mluvit 
normálně, ale nebude schopen porozumět 
mluvenému slovu. 

Autonomní nervový systém 

Již dříve jsme uvedli, že se periferní nervový 
systém skládá ze dvou oddílů. Somatický 
systém řídí kosterní svalstvo a dostává infor
mace z kll že, svalů a rllzných smyslových re
ceptort'" Autonomní nervový systém řídí 
žlázy a hladké svalstvo, které zahrnuje sr
deční sval, svalstvo céva svalovou vrstvu ža
ludku a střev. Tyto svaly se nazývají "hladké", 
protože rak vypadaj í, jestliže jsou pozorovány 
pod mikroskopem. (Kosterní svaly naopak 
vyhlížejí jako pruhované.) Autonomní ner
vový systém má jméno podle toho, že mnoho 
aktivit, které řídí, je autonomních čili sebere
gulujících - např. trávení a krevní oběh -
a pokračují, i kd)"'.l človčk usne nebo je v bez
vědomí. 

Autonomní nervový systém má dva oddíly, 
symptllikm a ptlrtlsymptllikus, které často fun
gují protichůdně. Obrázek 2.17 ukazuje pro
tichlidný vliv těchto dvou oddílů na různé 
orgány. Parasympatikus např. zužuje oční 
'lornice, stimuluje produkci slin a zpomalu
je srdeční rytmus. Působení sympatiku má 
v těchto případech opačný účinek. Normál
ní stav našeho tčla (někde mezi extrémním 
vzrušením a vegetativním klidem) je udržo
ván pomocí rovnováhy mezi těmito dvěma 
systémy. 

Sympatikus má tendenci pracovat jako 
celek. Během emočního vzrušení se současně 
zrychluje srdeční frekvence, rozšiřují se tepny 
v kosterních svalech, zužují se tepny v kůži 
a v trávicím systému a zvyšuje se pocení. Jsou 
také aktivovány některé endokrinní žlázy pro
dukující hormony, kten: dále zvyšuj í aktivaci 
organIsmu. 

Parasympatikus má na rozdíl od sympati
ku sklon k ovlivňovliní pouze jednoho orgá
nu současně. Jestliže je sympatjkus považo
ván za převládající během prudké a vzrušené 
aktivity, p:tTasympatikus je dominantní bě
hem období klidu. Účastní se na trávení 
a obecně řečeno podporuje ty funkce orga
nismu, které obnovují a chrání energerické 
zdroje organismu. Například snížená srdeční 
frekvence a zpomalené dýchání, které jsou 
výsledkem plisohení parasympatiku, vyžadují 
mnohem méně energie než rychlá srdeční 
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frekvence a zrychlené dýchání, jež jsou ved
lejším produktem aktivace sympatiku. 

Sympatický a parasympatický systém jsou 
ve svém působení obvykle antagonistické, 
avšak z tohoto pravidla existují výjimky. I a
ph'klad během vzrušení a strachu je převažu
jící sympatikus, nicméně častým symptomem 
při atrémním strachu je bezdččné vyprá7.d
nční močového měchýře nebo střev. Jiným 
ph'kladem je dokončený sexuální akt u muže, 
který vyžaduje erekci (parasympatikus), ná
sledovanou ejakulací semene (sympati kus). 
Pi"estoíc jsou tedy tyto dva systémy nav-újem 
antagonistické, spolupracují na komplexních 
aktivitách. 

Endokrinní systém 

o nervovém systému můieme hovořit jako 
o systému, ktef)' řídí f)'chle se měnící tělesné 
aktiviry prostřednictvím své schopnosti pří
mo ovlivňovat svaly a žlázy. (Žlázy jsou or
gány nacházející se na různých místech těla, 
které produkují speciáJní látky, např. pot, 
mléko nebo urč itý hormon.) Endokrinní sys
tém působí pomalu a nepřímo řídí aktivitu 
jednotlivých buněčných soustav prostřednic
tvím honnonů, chemických látek, které jsou 
vY/litovány niznými endokrinnimi žlázami (Ij. 
Zlázami s vnitfni sekreci) do krve fl dopravo
vány do jiných MJtí ti/a, kde specifický", zpJiso
btm pilJObí na buňky rozpoznávající informaci, 
kttrOlI obsahují (viz obr. 2.18). H ormony pů
sobí na rozdílné typy buněk. Každá cílová 
buňka je vybavena receptory, které rozpoznají 
pouze molekuly roho hormonu, který je ur
čený pro tuto buňku. Receptory vytáhnou 
příslušnou molekulu hormonu z krevního 
proudu a vtáhnou ji do builky. Některé endo
krinní žlázy jsou aktivovány nervovým sys
temem, zatímco jiné změnami ve vnitřním 
chemickém prostředí organismu. 

Jedna z nejdůležitějších endokrinních žláz 
- hypofýza - je zčásti v)'chlípením mO'.~;ku 

a nachází se přímo pod hypotalamem (viz 
obr. 2.11), Hypofý-Ga se často nazývá "řídicí 
ilázaa, neboť produkuje největší počet růz
ných hormonů a řídí sekreci ostatních endo
krinních žláz. Jeden z hormonů hypofýz)' má 
rozhodujíci úlohu v řízení tělesného růstu. 
Přiliš málo tohoro hormonu může způsobit 
nanismus (trpaslictví), zatímco hypersekrcce 
může mít za následek gigantismus . Další 
hormony hypofýzy spouštějí činnost jiných 
endokrinních žláz, např. štítné žlázy, pohlav-
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ních žláz a kůry nadledvinek. Chování mno
ha zvířat, jako jsou námluvy, páření a roz
množování, je založeno na komplexní souhře 
aktivity nervového systému a vlivu hypofýzy 
a pohlavních žláz. 

V zrahy mezi hypofýzou a hypotalamem 
ilustrují složitost vazeb mezi endokrinním 
a nervovým systémem. Určité neurony v od
povědi na stres (strach, úzkost, bolest, 
emočnč zátěžové události atd.) vylučují 
v hypotalamu látku, která se nazývá fakto r 
uvolňující kortikotropin (corticotropin -re1ea
se factor, CRF). CRF stimuluje hypofýzu 
k vy l učování adrenokortikotropního hormo
nu (ACT H ), který je hlavn ím stresovým 
hormonem. ACTH je dáJe přenášen pomocí 
krevního oběhu do nadledvinek a dalších tč
lesných orgánů a způsobuje uvolňování dal
ších asi 30 hormonů, z nichž každý hraje 
svoji úlohu v adaptaci organismu na nouzo
vé situace. 

Nadledvin ky mají důležitou úlohu v určo
vání nálady jedince, množství jeho energie 
a schopnosti zvhídat stres. Dřeň nadledvinek 
vylučuje adrenalin a noradrenalin. Adrenalin 
mnoha způsoby připravuje organismus na 
náhlé nouzové situace, často ve spolupráci se 
sympatickým nervovým systémem. Adrena
lin např. ovlivňuje hladké svalstvo a porní 
žlázy podobným 'l,působem jako symparikus. 
Způsobuje zúžení cév v trávicím systému 
a urychluje srdeční frekvenci. Noradrenalin 
také připravuje organismus na jednání v nou
zových situacích. Jakmlle se dostane pro
střed nictvím krevního proudu do hypofýzy, 
stimuluje tuto žlázu k vylučování hormonu, 
který llčinkuje na kůru nadledvinek a který 
také stimuluje játra ke zvýšení hladiny glu
kózy v krvi, čímž dodává tělu dostatek ener
gie pro zvýšenou aktivitu. 

Hormony endokrinního systému a neu ro
transmirery neuronů mají obdobné funkce, 
všechny přenášejí informace mezi buňkami 
tČla. Neurotransmitery přenášejí zprávy mezi 
přilehlými neurony a jejich efekt je pouze 
místní. Naopak hormony mohou putovat tě
lem na dlouhou vzdáJenost a působit růz

nými způsoby na mnoho odlišn}'ch buněk 
těla. Základní podobnost mezi těmito che
mickými posly (navzdory jejich odlišnostem) 
je možno ukázat na tom, že některé z nich 
slouží oběma funkcím. Adrenalin a noradre
nalin např. působí jako neurotransmitery, 
jestliže jsou uvoli'lovány neurony, a jako hor
mony, jestliie jsou uvolňovány nadledvin
kami. 
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Některé endoknnni žlázy Hormony vylučované endokrinnfmi i/dzomi jsou stejně nezbytné k integrod 
aktivity orgonismu jako nervový systém. Endokrinni a nervový systém se vJak li$; rychlostí, jakou mohou 
ptlsobit. Nervový impulz projde tělem v několika setinách sekundy. Endokrinni ilázy potfebujf k vyvolánf svého 
účinku sekundy, nebo spHe minuty. Hormon poté, co byl uvolněn, musf putovat no svoje alové mfsto krevnfm 
proudem, coi je mnohem pomalejJf zptlsob. 

VLiv genetiky 
na chování 

Abychom mohli porozumět biologickým zá
kladům psychologie, musíme něco vědět 
o vlivech dědičnosti. Genetika chování kom
binuje metody genetiky fl psychologie při stu
diu dMičnosti charakteristik chování (Plomin, 
Owen a McGuffin, 1994). Víme, že mnoho 
tělesných vlastností - hmotnost, stavba kostí, 
barva vlasů a očí atd. - je vrozených. Genetici 
chování se zajímají o to, do jaké míry jsou 

psychické vlastnosti - duševní schopnosti, 
tem perament, emoční stabilita apod. - pře

nášeny z rodičů na potomstvo (Bouchard, 
1984, 1995). Výsledkem jednoho nedávného 
v)'Zkumu dokonce bylo tvrzení, že inteli
gence má genetick)í podklad. Výzkumný tým 
vedený Robertem Plominem z Londýnského 
institutu psychiatrie identifikoval specifický 
gen podílející se na inteligenci (Plomin 
a kol., 1998). Takováto zjištění však nejsou 
nezvratná. Jak dále uvidíme, expresi genu 
v průběhu vývoje jedince do vysoké míry 
ovlivňují i podmínky prostředí. 
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Chromozomy a geny 

Jednotky dědičnosti, jež dostáváme od svých 
rodičů a dále přenášíme na svoje potomstvo, 
se nazývají ch romozomy, struk/ liry nachfÍze

jín' st vjádru kaml buM?y lila. Většina bunčk 
obsahuje 46 chromozoffit'L Při početí obdrží 
člověk 23 chromozomů ze spermie od otce 
a 23 chromozomů z vajíčka od mMky. Těchto 
46 chromozomů vytváří 23 párů, které se 
zdvojují pokaždé, když se buňka dělí (viz 
obr. 2.19). 

Každý chromozom sestává z mnoha jcd
notliv)'Ch jednotek dědičnosti, které se na
z}vají geny. Gen je lísek molekuly t/eoxyribo
mdltoVi kyseliny (DNA), ktem je vlastním 
nositelem genetické informace. Molekula 
DNA vypadá jako stočený žebřík nebo jako 
spirála stočená ze dvou vláken, jak je zobra
zeno na obrázku 2.20. 

Každý gen předává builcc kódovanou in
strukci za účelem vykonání specifické funkce 
(obvykle se jedná o výrobu určité bílkoviny). 
Ačkoli všechny buňky v tčle obsahuj í stejné 
geny, specifická povaha každé buiíky je dána 
tím, že jen 5-10 % genů v buike je aktivních. 
Během procesu vývoje z oplozeného vajíčka 
každá buňka nčkteré geny zapne, přičemž 
rypne všechny ostatní. Jestliže jsou např. ak
tivní ~nervové geny", builka se vyvíjí jako 
neuron, protoie geny řídí buňku k vytváření 
produktů, které jí umožňují provádět neu
rální funkce (což by nebylo možné, kdyby 
geny nepříslušné neuronu, např. "svalové 
geny", nebyly vypnuty). 

Geny, stejnč jako chromozomy, exisrují 
v párech. Jeden gen z každého páru pochází 
z chromozomu spermie a druhý z chromo
wmu vajíčka. To znamená, že dítě obdrží 
pouze polovinu genů každého rodiče. Počet 
genů na každém lidském chromozomu je 
kolem 1000, možná i vice. Protože je počet 
genů tak vysoký, je extrémně nepravděpo
dobné, že by dva lidé měli stejnou genetickou 
výbavu, i kdyby byli sourozenci. Jedinou v)'
jimkou jsou jednovaječná dvojčata, která mají 
úplně stejnou genetickou výbaY\l, neboť se 
vyvinula z téhož oplodněného vajíčka. 

Dominantni a recesivni geny 
Důležitou vlastností některých genů je jejich 
dominance a r~UJi'Uita. Jestl iže jsou oba geny 
genového páru dominantní, u jedince se ma
nifesrují ty charakteristické rysy. které jsou 
určeny těmito dominantními geny. Jestliže je 
jeden gen dominantní a druhý recesivní, opět 
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je to dominantní gen, který určuje charakte
ristické rysy jedince. Pouze pokud jsou oba 
geny, které byly získány od rodičů, recesiv
ní, vyjádří se recesivní rysy. Například geny, 
které určují barvu očí, působí podle zákonů 
dominance a recesiviry. Gen pro modrou 
barvu je recesivní a gen pro hnědou barvu 
dominantní. V důsledku toho modrooké dítč 
může mít dva modrooké rodiče, nebo jed
noho modrookého rodiče a jednoho hnědo
okého (u kterého je jeden ze dvojice genů, 
které určují barvu očí, recesivní - pro modrou 
barvu očí). Nebo mŮ:l..e mít dva hnědooké ro
diče, z nichž každý nese jeden recesivní gen 
pro modré oči. Naproti tom u hnědooké dítě 
nikdy nemá oba rodiče modrooké. Mezi další 
charakteristiky, které jsou určovány recesiv
ními geny, patří např. plešatost, albinismus 
nebo hemofilie. 

Přestože většina lidských vlastností není 
determinována působením pouze jednoho 
genového páru, exisrují důležité výjimky. 
Z psychologického hlediska jsou velmi důle
žité některé nemoci, jako je fenylkcronuric 
a H untingtonova nemoc. Obě dvě mají za 
následek poškození nervového systému s vý
slednými kognitivními problémy. Genetici 
identifikovali gen, který je zodpovědný za fe
nylketonurii, a byli schopni určit přibližnou 

lokalizaci genu zodpovědného za H unting
tonovu nemoc. 

OBR. 2-19 

Chromozomy Na teta fotografii je zachycena 
46 chromozomů feny (si/ně zvětšeno). Mul by měl 
22 pdrO stejnych, ale ve 23. pdru by měl 
chromozomy XY. misto zde Zndzornénych XX. 
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Struktura molekuly DNA Kotdé z vl6ken molekuly 
je tvofeno stffdaj'crmi se sekvencemi cukru (5) 
o fosfotu (F). Jednotlivé pfflky stoceného tebffku 
jsou tvofeny ltyfml bázemi (A. G, T. C). V průběhu 
buněčného dělen' se od sebe jednotlivá vlákna 
molekuly ONA odděl', jedna báze z katdého páru 
zůstává pfichycena no jednom vláknu. Katdé vlákno 
potom vytvon' nové, k sobě doplňkové vlákno, zo 
pouliU volnych báz', které jsou v buňce dostupné. 
Molekula adeninu, pfichycená no vláknu, pfitohuje 
molekulu thyminu apod. Tfmto způsobem vzniknou 
dvě shodné molekuly DNA tom, kde dlfve bylo pouze 
jedno. 

Fenylketonurie vzniká jako v)'sledek půso
bení recesivního genu, který je získán od 
obou rodičů. Dítč nedokáže metabolizovat 
normálním způsobem esenciální aminokyse
linu (fenylalanin), jejíž deriváty poté způso
bují nevratné poškození nervového sys tému 
a mozku. Jedinci, kteří trpí fenylketonurií, 
jsou od dětství vážně mentálně postižení 
a zpravidla se nedožívají ani třiceti let. Jest
liže je však fenylketonurie zjištěna krátce po 
narození a novorozenec dostává dietu s níz
kým obsahem fenylalaninu, pak jsou dosti 
vysoké šance na jeho další život v dobrém du
ševním a tělesném zdraví. Do té doby, než byl 
lokalizován gen pro fenylketonuri i, mohla 
být nemoc diagnostikována, až když bylo dítě 

tři týdny staré. Nyní je mozne určit ještě 

v době těhotenství, zda má dosud nenarozené 
dítě gen pro fenylketonurii, a tak je možné 
začít s odpovídající dietou ihned po porodu. 

Hunringtonova nemoc je způsobena jedi
ným dominantním genem. V dlouhodobém 
průběhu nemoci dochází k degeneraci ur
č i tých mozkových oblastí a v konečném 
důsledku ke smrti. U obětí této nemoci se 
postupně objevují poruchy ře6, přestávají 

ovládat své pohyby a vykazují znatelný úpa
dek paměti a duševních schopností. Nemoc 
obvykle propuká mezi třicátým a čtyř icátým 
rokem věku. Do téro doby nemá nemocný 
žádné příznaky nebo známky přítomnosti 
choroby. Jakmile se již jednou Huntingto
nova nemoc projeví, její občti žijí deset až 
patnáct let s postupným zhoršováním pří

znaků. 
Po izolaci genu pro Huntingtonovu nemoc 

mohou genetici testovat jedince, jimž hrozí 
riziko vzniku této nemoci, a stanovit, zda 
jsou, či nejsou přenašečem genu. Huntingto
novu nemoc sice zatím nelze l éčit, přinej

menším však byla izolována bílkovina produ
kovaná příslušným genem a právě ona hy se 
mohla stát klíčem k léčbě. 

Geny vázané na pohlavní ch romozomy 
Normální žena má dva shodně vyhlížející 
chromozomy ve 23. páru, které se nazývají 
chromozomy X. Normální muž má ve 23. pá
ru pouze jeden chromozom X a druh)', který 
vypadá poněkud odlišně, se nazývá ch romo
zom Y (viz obr. 2.19). Tímto způsobem je 
23. chromozomový pár normální ženy ozna
čov:ín symbolem :xx a u normálního muže 
symbolem XY. 

Ženy tedy mají dva chromozomy X, což 
pro ně představuje ochranu před recesivní
mi znaky obsaženými na ch romozomu X. 
U mužů, kteří mají jeden chromozom X 
a jeden Y, se vyskytuje více recesivních znaků, 
jelikož se gen obsažený v jednom z těchto 
chromozomů nesetká s dominantním genem 
ve druhém chromozomu. f{ada geneticky 
podmíněni'ch vlastností a poruch je vázána 
na 23. chromozomový pár, a proto se ozna
čují vlastnosti a poruchy váza,,; "a pohlavní 
chromozomy. Pokud muž od své matky získá 
v chromozomu X gen pro barvoslepost, bude 
barvoslepý. Ženy nejsou tak často barvoslepé, 
neboť barvoslepá žena musí mít otce, který 
je barvoslepý. a matku, kter:í je buď také 
barvoslepá, nebo nese recesivní gen pro bar
voslepost. 
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Některé znaky jsou určeny jedjným genem, 
avšak většina lidských vlastností je určována 
mnoha geny - jsou tedy polygenní. Znaky 
jako např. inteligence, hmotnost a cmociona
~ta nespadají do určitých oddělených kate
gorií, ale jsou spojitě proměnné. Většina lidí 
není ani hJoupých, ani chytrých, inteligen
ce je celkově rozložena v širokém rozmezí, 
přičemž většina jedinců se nachází blízko 
středu. Někdy může mít určitý genetický de
fekt za následek mentální retardaci, ale ve 
většině případů jsou intelektové schopnosti 
jedince určovány velkým počtem genů, ovHv
ňujících faktory. které jsou podkladem pro 
rozdílné schopnosti. Samozřejmě že to, co se 
stane s tímto genetickým potenciálcm, závisí 
na podmínkách prostředí (Plomin, Owen 
a McGruffin, 1994). 

Selektivní pářeni 
Jednou z metod, které jsou používány při stu
diu dědičnosti vlaslností u zvířat, je selektiv
ní páření. Zvířata, z nichž některá mají silně 
a některá málo vyjádřenou určitou vlast
nost, jsou spolu pářena. Například při studiu 
schopnosti učení u krys jsou samičky, které 
jsou málo učenlivé v testu běhání bludištěm, 
pářeny se samci, kteří jsou rovněž málo učen
liví. Na druhé straně jsou pářeny samice, kte
ré jsou v tomto testu dobře učenlivé, se samci, 
kteří jsou rovněž dobře učenJivL Potomstvo, 
které je výsledkem tohoto odděleného páření, 

je testováno ve stejném bludišti. Po několika 
generacích hlodavců můžeme vytvořit tod 
~chytrých" a "hloup}'ch" krys (viz obr. 2.21). 

Metoda selektivního páření byla často uží
vina k ukázce dědičnosti mnoha charakteris
tických typů chování. Byli např. šlechtěni psi, 
aby byli buď letargičtí, nebo lehce dráždiví; 
kuřata, aby byla agresivní a sexuálně aktivní; 
o\"OCné mušky, aby byly více či méně vábeny 
světlem; a myši, aby byly více či méně při
tahovány alkoholem. Jestliže na některou 

vlastnost nebo rys působí genetické vlivy, 
je moiné je měnit pomocí selektivního pá
ření. Jestliic selektivní páření nemá na vlast
nosti vliv, předpokládáme, že jsou primárně 
závislé na vlivech prostředí (Plomin , 1986). 

Studium dvojčat 
Z etických důvodů nejsou u lidského druhu 
metody selektivního páření možné, proto 
je místo who nutné pozorovat podobnosti 
chování u osob, které jsou v příbuzenském 
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vztahu. V rodinách se často vyskytují určité 
znaky. Rodiny však nejsou spřízněny pouze 
geneticky, ale sdílejí také stejné prostředí. 

Jestliže se v rodině nacházejí hudební talenty, 
nevíme, zda jsou v tomto případě důležitější 
vro'.lcné schopnosti, nebo dtiraz, který rodiče 
kladou na výchovu k hudbě. Synové otců 
alkoholiků mají včtší pravděpodobnost stát 
se alkoholjky než synové otců nealkohol iků. 

Hrají zde větší roL genetické vlohy, nebo 
podmínky prostředí? Ve snaze odpovědět na 
otázky tohoto typu se psychologové začali 

zabývat výzkumem dvojčat, především dvoj
čat, která byla adoptována a vyrostla vodliš
ném prostředí. 
Jednovaječná dvojčata se vyvíjejí z jednoho 

oplodněného vajíčka a v důsledku toho mají 
stejnou genetickou výbavu (říkáme jim též 
monoz.ygolická, neboi pocházejí z jedné zy
goty neboli oplodněného vajíčka). Dvojva
ječná dvojčata, nazývaná rovnčž diz.ygotická, 
se vyvíjejí z různých vajíček a nejsou gene
ticky spřízněna více než sourozenci. Studie, 
které srovnávají jednovaječná a dvojvaječná 
dvojčata, pomáhají řešit otázky vlivu pro
středí a vlivu dědičnosti. U jednovaječných 
dvojčat nalézáme větší podobnosti v inteli
genci než u dvojvaječných, a to i když jsou po 
narození oddělena od svého sou rozence a vy
chovávána v různých rodinách (viz kap. 13). 
Jednovaječná dvojčata jsou si také podobnější 
v některých osobnostních rysech a v pravdě
podobnosti onemocnění duševní poruchou, 
jako je např. schizofrenie (viz kap. 15). 

Jedním z překvapivých výsledků studií 
adoptovaných dětí je tvrzení, že vliv genů 
s věkem vzrůstá. Psychické znaky malých dčtí 
nejsou příliš podobné znakům ani jejich bio
logických rodičů, ani adoptivních. D alo by se 
očekávat, že se adoptované děti budou v ně
kter)'ch vlastnostech, např. v obecných kog
nitivních schopnostech nebo vyjadřovacích 
schopnostech, stále více podobat svým ado
ptivním rodičům a stále méně biologickým 
rodičům. V protikladu k těmto očekáváním 
se však ukázalo, že čím více se děti bližily 
k šestnácti letům včku, tím více se v uvede
ných znacích podobaly svým biologickým ro
dičům (Plomin, Fulker, Corley a Defries, 
1997). Zdá se tedy, že genetické vlivy postu
pem času nabývají na závažnosti. 

Molekulární genetika chováni 
Někteří výzkumní pracovníci na základě 

svých výzkumů dospěli k závčru, že určité 
znaky, např. aspekty osobnosti, mají podklad 
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ve specifických genech, které ovlivňují speci
fické receptory ncurotransmirerů (Zucker
man, 1995). V řadě studií tohoto rypu se pra
cuje se členy rodiny, kteří mají specifickou 
psychickou vlastnost, a ta se srovmi.vá s těmi 
členy rodiny, kteří tuto vlastnost nemají. vý
zkumníci se za použití technik molekulární 
genetiky pokoušejí najít geny či segmenty 
chromozomů, jež mají spojitost se zkouma
ným rysem. Například kombinace znaků na
zvaná "vyhledávání nových podnětů" (podle 
škál osobnostních dotazníků je pro ni typic
ká tendence k impulzivitě, neustálé aktivitě, 
vznětlivosti) byla dána do vztahu s genem, 
který řídí receptor D4 pro dopamin (Benja
min a kol., 1996). 

Tento typ analýq bývá občas využíván pro 
práci se specifickými znaky chování. Jak jsme 
již uvedli, synové otců alkoholiků mají mno
hem větší pravděpodobnost stát se alkoho
liky než náhodně vybraní jedinci. Jeden 
nedávný výzkum uvádí, že když synové alko
holiků pijí alkohol, v jejich těle se uvolňuje 
větší množství endorfinu (přirozeného opiá
tového neurotransmiteru majícího vztah k po
zitivním prožitkům) než v těle jiných lidí 
(Gianoulakis, Krishnan a Thavundayil, 1996), 
což by mohlo znamenat, že u synů alko
holiků exisruje dědičná predispozice k alko
holismu. 
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Dědičnost učenLivosti běhani b Ludiště m u krys Průměr chyb v pokusu 
běhdnf bludHtěm u kmenu "chytrých" a "hloupých" krys, šlechtěných 
podle schopnosti řešit tento test. 

Podobné analýzy však někdy mohou být 
zavádějící, a je nutno posuzovat je s opatr
nostÍ. Kdysi jsme se např. mohli setkat s tvr
zením, že se gen kódující receptor D2 pro 
dopamin vyskytuje pouze u alkoholiků, proto 
je genetickým podkladem pro alkoholismus. 
Novějš í studie však dospívají k závěru, že se 
vyskyruje i v těle dalších lidí, kteří k pří

jemným pocitům dospívají jiným způsobem, 
a může souviset se zneužíváním drog, obezi
tou, patologickým hráčstvím a dalšími for
mami ~nezdrženlivého~ chování (Blum, Culi, 
Braverman a Comings, 1996). Od okamžiku 
objevení genu se naše znalosti o jeho roli ve 
vztahu k chování změnily, a v důsledku no
vých poznatků může dojít k dalším změnám. 
Před tím, než jednoznačně prohlásíme, že byl 
identifikován genetický základ pro chování, 
bychom tedy měli počkat, až tato informace 
bude potvrzena dalšími studiemi, jelikož to, 
co na první pohled vypadalo jako nezpochyb
nitelné genetické vysvětlení, se později uká
zalo být mylnou domněnkou. 

Vlivy prostředí na či nnost geml 
Vrozený potenciál, se kterým jedinec přichází 
na svět, je velmi silně ovlivněn prostředím, 
v němž žije. O tčchto vzájemných vlivech bu
deme pojednávat v pozdějších kapitolách, na 
tomto místě budou dostačovat pro ilustraci 
dva příklady. Sklon k onemocnění diabetem 
je dědičný, i kdyi přesné způsoby jeho předá
vání nejsou známy. Diabetes je nemoc, kdy 
slinivka neprodukuje dostatek inzulinu, který 
je nezbytný pro využití cukrů, jež slouží jako 
energetický zdroj pro tělesný metabolismus. 
Vědci předpokládají, že produkce inzulinu 
je určena geneticky. Avšak lidé, kteří mají 
genetickou vlohu pro rozvoj diabetu, touro 
nemocí neonemocní vždy. Například jestliže 
jedno z páru jednovaječných dvojčat má dia
betes, druhé dvojče onemocní touto nemocí 
pouze asi v polovině případů. Nejsou ještě 
známy všechny vlivy prostředí, které přispí
vají k rozvoji diabetu, ale jedním z nich, který 
se jeví jistý, je obezita. Osoba s nadváhou 
vyžaduje více inzulinu nd osoba s normální 
tělesnou hmotností. Následkem toho má 
jedinec, který je geneticky predisponován 
k rozvoji diabetu, větší pravděpodobnost, že 
touro chorobou onemocní, jestliže bude mít 
nadváhu. 

Podobná situace je u duševní poruchy 
schizofrenie. V kapitole 15 si ukážeme, že se 
na jejím rozvoji podle dosavadních nálezů 
podílí dědičnost. Jestliže jedno jednovaječné 
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Jednovaječnd (monozygotnf) dvojčata se vyvinula z jednoho 
oplodni!ného vnjtčka, dvojvaječná (dlzygotnf) dvojfata vznikla ze dvou 
různých vajitele. a proto se jejich genetická výbava liJ( jako u dvou 
sourozenru. 
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dvojče onemocní schizofrenií, je vysoká prav
děpodobnost, že i druhé dvojče bude vykazo
vat některou ze známek duševní poruchy. 
Avšak to, jestli se II něj vyvine, nebo nevyvine 

plně vyjádřená porucha, závisí na množství 
faktorll prostředí. Geny sice mohou jedince 
k této nemoci prcdisponovat, ale výsledný 
stav podmiňuje a utváří prostředí. 



SOUČASNÉ TENDENCE V PSYCHOLOGII 

Jak biologie ovlivňuje agresi 

L. Rowell Huesmann, University oj Michigan 

Pravděpodobnost agresivního cho
van! zvyšují neuroanatomické, 
neurofydologické, endokrinní 
a další fyziologické abnormality. 
Sice se zdá, že tyto faktory ne
vyvolávají násilné chování u lidí 
přímo, biologické odlišnosti u dě

tí jsou ovlivně
ny tím, bylo-Ii 
dítě v raném 
období S\iho ži
vota vyStaveno 
pusobení růz

ných prostředí 

(či biosociá1-
ních interakcí), 
na jehož zá
kladě došlo k in
dividuálně od
lišnému sociál
nímu vývoji. 

Rané bioso-
ciální interakce 

pravděpodobně hrají zásadní roli 
při rozvoji naučeného agresivního 
chování. První pocity vLteku elitě 
prožívá ještě před dosažením prv
ního roku a u dvouletých dětí je 
fyzická agrese (tendence druhé bít 
nebo do nich strkat) běžná. Z cel
kového pohledu je možno říci, že 
čím agresivni:ji se projevuje šes
tileté, sedmileté a osmileté dítě, 
tím agresivnější bude tento jedinec 
v dospě losti (H uesmann, Eron, 
Lefk.owitt a Walder, 1984). Bio
logické rozdíly ovlivňují způsob 

chování díti:te, jeho schopnost učit 
se novým vi:cem i jeho emoční 
reakce na situace, jež často ústí 
v agresivní chování. 

Co tedy řadíme mezi biologic
ké faktory, které by ni:které jedince 
mohly predisponovat k agresivní
mu chování? 

Za prvé na agresi působí roz
díly v produkci neurotransmiteru. 
Obzvlášti: důležitými centry, kte
rá určují anatomické rozdíly ve 
vztahu k agresivitě, jsou prefron
tální mozková kůra, hypotalamus 
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a amygdala. Elektrická stimulace 
těchto jader nebo jej ich poškoze
ní může zvyšovat sklon jedince 
k agresivnímu chování (viz Moyer, 
1976). Anatomické rozdíly kte
réhokoli uvedeného cenm. způso
bené zraněním, nádorem apod. 
rovněž zvyšují tendence k agresi. 
Pozorovatelné změny v agresivitě 
však zároveň závisejí i na situač

ních faktorech. Studie elektrické 
stimulace zvířat zjistily, že stejná 
stimulace, jež vyvolává agresi vůči 
malému protivníkovi, nemusí nut
ni: vyvolat agresi proti většímu pro
tivníkovi. 

Za druhé bylo zjištěno, že se 
u jedinců s nízkou hladinou sero
toninu - neurotransmiteru po
dílejícího se na potlačování im
pulzivních reakcí při frustraci 
- vyskytuje vyšší tendence k agresi 
(Knoblich a King, 1992). Pokud 
u zvířat dojde k vyčerpání zásob 
serotoninu (např. působením léků 
nebo v důsledku úpravy skladby 
potravy), začnou se chovat agresiv
něji. Linnoila se svými kolegy 
(1983) zjistil, že muži, kteří se do
stali do vězení za násilné trestné 
činy s impulzivním podkladem, 
mají nižší hladiny serotoninu nci 
pachatelé násilných trestných či
nů, kteří nejednali impulzivně. 
Větší pravděpodobnost výskytu 
agresivního chování byla zjištěna 
i u děti s nízkými hladinami seroto
ninu (viz Knoblich a King, 1992). 

Za třetí se zdá, že působení 
vyšší hladiny testosteronu na dítě 
během těhotenství a v raném dět
ství má za následek rozvoj neuro
fyziologických struktur vice pre
disponovaných k agresi. Vyšší hla
diny testosteronu prakticky vždy 
zvyšují pravděpodobnost výl;kytu 
agresivního chování v daném oka
mžiku. Reinisch (1981) zjistil, že 
s~ u dívek, jejichž matky byly 
v těhotenství léčeny hormonem 
podobným testosteronu, vyskytuje 

vyšší tendence k agresiVlt~ nd 
u srovnatelné kontrolní skupiny. 
Podobně adolescentní chlapci, kte
ří mají vyšší hladiny testosteronu, 
se nechávají snadno vyprovokovat 
k agresivnímu chování (Olweus 
a ko!., 1988). Účinky testosteronu 
však nejsou pouze jednosměrné. 
Z několika nedávných studií totiž 
vyplynulo, že se v situacích, kdy 
jsme v dominantní roli nebo se: 
právě vůči někomu chováme agre
sivně, zvyšuje hladina testosteronu 
jak u mužů, tak i u žen (Booth 
a koL, 1989). 

Na agrt:sivní chování působí jis
tě i další biologické faktory (např. 
stupeň aktivace) než jen výše uve
dené. Tyto tři uvedené faktory 
slouží jako vhodná ilustrace inter
akce biologických faktoru a pro
středí. Co odpovídá za biologické 
rozch1y? Důležitou roli bezesporu 
hraje dědičnost. Studie jednova
ječných dvojčat, jež byla od naro
zení vychovávána odděleně, po
ukazují na vyšší korelaci agrt:siviry 
mezi jednovaječnými dvojčaty 

v protikladu k dvojvaječným dvoj
čatům stejného pohlaví (Tellegen 
a kol., 1988). Rozsáhlé dlouho
dobé studie chlapců adoptovan}"Ch 
v kojeneckém věku zjistily vysokou 
podobnost mezi agresivními ten
dencemi biologického otce a adop
tovaněho chlapce (Mednick a koL, 
1987). Genetické vlivy mohou být 
vyjádřeny na základě biologick}'Ch 
rozdílů, o nichž jsem se zmínil 
výše - patří sem testosteron, sero
tonin a neuroanatomie limbického 
systému -, či na základě jiného 
mechanismu. Ai je již skutečná 
podstata jakákoli, biologické pre
dispozice bezpochyby spoluurčují, 
jak interakce jedince s prostředím 
formuje jeho sociální scénáře, pře
svědčení a schémata a jak lidé 
emočně a kognitivně reagují na 
provokující a frustrující podněty 
z prostředí. 



Agrese jako naučená reakce 

Russell Geen, University ar Missouri-Columbia 

Vliv naučeného a vrozeného na 
agresivní chování nelze pojmout 
jako faktory buď-anebo. Prakticky 
každý psycholog zabývající se tím
to problémem by vám řekl, že se 
na agresivitě podílejí oba faklOry 
a že kladení většího důrazu na je
den nebo druhý z nich závisí na 
úhlu pohledu. 
Důkazy o podilu učení na 

vzniku agresivního chování vy
cházejí ze dvou zdrojů. První 
z nich se opírá o kontrolované 
studie chování v přirozených i ex
pe rimentálně navozených pod
mínkách. Experimentální studie 
dOSpěly k závěru, že agme je do 
vysoké míry ovlivnitelná odmě
nami a tresty, stejné jako jiné 
oper-m ině podmíněné chování. 
U lidského chování navíc hraje 
důležitou roli to, nakolik si agre
wr myslí, že agresivním chová
ním dosáhne svého dle, a jak dů
ležité pro něj vytčené cíle jsou 
(Perry, Perry a Boldizar, 1990). 
Skutečnost, že chování je funkcí 
očekávání odměn a subjektivní 
hodnotou těchto odměn, je již 
dlouhou dobu přijímána jako zá
kladní postulát teorie sociálního 
učeni. Výzkum dále ukázal, že 
agresivní antisociální chování 
vede až k zážitkům z raného dět
ství, kde působí nemalý vliv členů 
rodiny. Jedna skupina výzkum
ných p racovníků zabývající se tím-
10 problémem dospěla k tvrzení, 
že .základním zdrojem zkuše
ností s antisociálním chováním, 

které se u jedince začne proje
vovat před obdobím dospívání, je 
rodinné prostředí a hlavní roli zde 
hrají rodinní příslušníci ~ (Patter
son, Reid a D ishion, 1992). Děti 
se učí , že rvaní, křik a výbuchy 
hněvu jsou účinné prostředky pro 
dosažení toho, co jedinec poža
duje od ostatních členů rodiny. 
Takovéto chování se postupně 
zobecňuje a agresivní antisociální 
chování se pak začne projevovat 
nejen doma, ale i mimo rámec ro
diny. 

Dalším zdrojem důkazů pro 
zdůrazňování vlivu učení na agre
sivní chování jsou studie, jež 
dospívají k závěru, že rozdíly 
v násilném chování jsou funkcí 
kulturních a sociálních proměn
ných. Existují např. důkazy 
o tom, že se výskyt násilných činů 
systematicky mění podle kultury. 
Obyvatelé některf'ch zemí jsou 
pevněji přesvědčeni o tom, že ná
silí řeší problémy. než lidé přís lu
šející k jiným kulturám (Archer 
a McDaniel, 1995). Další studie 
poukazují na to, že pojetí agrese 
ve Spojených státech amerických 
se mění podle příslušnosti k díl
čím kulturám. Například výskyt 
domácího násilí v bělošských ne
hispánských rodinách na venkově 
nebo v maloměstech na j ihu země 
je vyšší nei v podobných rodinách 
iijících v j iných oblastech. Tento 
fakt je připisován různým re
gionálním normám pro agresivní 
chování (Cohen a N isben, 1994). 

Postavit dědičnost proti výcho
vě v otázce agrese není správné. 
Geen (1990) se domnívá, že dě
dičnost a učení hrají roli poza
d"ových proměnných určujících 

stupeň potenciálu pro agresi , ne
mají však charakter be-Lprostřed
nich příčin. 

Agresivní 
chování je re
akcí na situač
ní podmínky, 
které jedince 
provokují a pod
něcují ho k ú
toku. A i když 
je nějaký jedi
nec predispo
nován k agres i 
a je schopen 
jednat agresiv
ně, jeho chová
ní nejdřív mu
sí b}'f vyvoláno určitou situací. 
Pravděpodobnost výskytu agresiv
ního chování a jeho intenzita se 
budou lišit jednak druhem pod
nětu pro agresi a jednak úrovní po
tenciálu pro agresi, která je dána 
několika proměnnými. Lidé s vro
zenou predispozici k násilnému 
chování se při napadení bezpochy
by budou chovat agres i vněji než 
jedinci bez takových dispozic. Po
dobně lidé, které k agresivitě do
vedlo sociální učení, se budou 
chovat agresivněji nei lidé bez té
[O zkušenosti. Dědičnost a sociální 
učení se v tomtO směru vzájemně 
dop l ňují. 

.5 
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" Kapitola 2 BiQlogické zak/ady psychologir 

SHRNUTÍ 

1. Základní jednotkou nervového systému je speciali
zovaný typ buňky nazývaný neuron. Lokální neurony 
jsou malé buňky komunikující pouze se sousedními 
neurony, zatímco makroneurony přenášejí nervové 
vzruchy na velké vzd:i.lenosti. Z buněčného těla mak
roneuronu vystupuje množství krátkých v>,čnělků na
zývaných dcndriry a jeden štíhl)r, trubicovitý výčnělek 
nazývaný axon. Stimulace dcndritů a buněčného těla 
vede ke vzniku nervového impulzu, který se šíří po 
celé délce a:'{onu. Senzorické neurony předávají signály 
od receptorů do mozku a páteřní míchy. Motorické 
neurony přenášejí signály z mozku a páteřní míchy ke 
svalům a 'llázám. Svazek dlouhých axonů, přináležejí
cích stovkám až tisícům neuronů, tvoří nerv. 
2. Podnčt se pohybuje neuronem ve formě elektroche
mického impulzu a šíří se od dendritů k axonálnímu 
zakončenÍ. Tento putující impulz neboli akční poten
ciál je založen na depolarizaci, což je elektrochemicky' 
proces, při nčmž dochází ke změně napětí postupně 
na jednotlivých místech neuronu. 
3 . Akční potenciál, jakmile již jednou vznikl, putuje 
axonem k mnoha malým zduřením v axonálním za
končení, která se nazývají synaptická zakončení. Tato 
zakončení uvolňují chemické látky - neurotransmite
ry - odpovědné za přenos signálu z jednoho neuronu 
na sousední. Neurotransmitery se vylévají do nepatrné 
mezery ve spojení mezi neurony (nazývané synapse) 
a vážou se na neuroreceptory v buněčné membráně 
přijímajícího neuronu. Nčkteré neurotransmitery mají 
excitační účinky, zatímco jiné naopak inhibiční. Pokud 
je excitační působení na přijímací neuron dostatečně 
silné, vzniká depolarizace a neuron pod le zákona "vše, 
nebo nic" začne vysílat impulzy. 
4. Mezi neurotransmitery a receptory dochází k celé 
řadě interakcí, které pomáhají vysvčtlit různé psy
chologické jevy. Mezi nejdúležitčjší neurotransmitery 
patří acetylcholin, noradrenalin, dopamin, serotonin, 
GABA a glutamát. 
5. Nervový systém se dělí na centrální nervový systém 
(mozek a páteřní mícha) a !X!rifemí nervový systém (ner
vy spojuj ící mozek a míchu s jinými částmi těla). Peri
ferní nervový systém se dčlí na somatickou část (která 
nese zprávy od smyslových receptorů, svalů a povrchu 
tčla a také zprávy i směrem k nim) a autonomní část 

(která má vztah k vnitřním orgánúm a žlázám). 
6 . Lidský mozek se skládá ze tří koncentricky'ch vrs
tev: jádra,l imbického systému a velkého mozku. Jádro 
se skládá z prodloužené míchy, která je zodpovědná za 
dýchání a posrurální reflexy; mozečku, který se zabývá 
koordinací pohybů; talamu, který je přepínací stanicí 
pro přicházející senzorické informace; a hypotala
mu, který je důležitý pro emotivitu a udržování ho
meostázy. Retikulární formace procházející některými 
z výše uvedených struktur řídí bdčlost a spánek. 

7. Limbický systém řídí některé instinktivní aktivity 
(příjem potravy, útočnost, útěk před nebezpečím, pá
řenO, které jsou regulovány hypotalamem. H raje také 
důležitou roli v emotivitě a paměti. 
8. Velký mozek se dělí na dvě mozkové hemisféry. 
Zprohýbaný povrch hemisfér - mozková kúra - hraje 
základní úlohu v rozlišování, rozhodování, učení 

a myšlení, tj. ve vyšší nervové činnosti . Určité oblasti 
mozkové kůry jsou centrem pro specifIcké smyslové 
vjemy a pro řízen í pohybú. Zbytek mozkové kůry je 
tvořen asociačními oblastmi, do jejichž kompetence 
spadá paměť, myšlení a jazyk. 
9 . Pro zobrazování mozku jako procesu nepoškozují
cího pacientovo zdraví, bylo vyvinuto několik technik. 
Patří mezi ně výpočetní tomografie (CT), magnetická 
rezonance (M R) a pozitronová emisní tomografie 
(PET). 
10. Jesdiže je přerušeno corpus callosum (svazek ner
vov)'ch vláken spojující obě mozkové hemisféry), je 
možno pozorovat důležité rozdíly v činnosti každé 
z mozkových hemisfér. Lev.i hemisféra má jazykové 
a matematické schopnosti. Pravá hemisféra zčásti ro
zumí jazyku, ale nedokáže se pomocí řeči domluvit. 
Má však velmi dobré schopnosti prostorového vn í
mání. 
11 . Pojem afázie je používán k označení jazykových 
deficin'i v dúsledku poškození mozku. Lidé s poško
zenou Brocovou oblastí mají potíže se správnou arti
kulací a hovoří pomalu a s velk}rmi obtížemi. Lidé 
s poškozenou Wernickeho oblastí slyší slova, ale ne
chápou jejich význam. 
12. Autonomní nervový systém je tvořen sympatic
kým a parasympatickým systémem. Autonomní ner
vový systém je obzvláště důležitý u emočních reakcí, 
neboi zprostředkovává řízení hladkého svalstva II žláz. 
Sympatikus je aktivní během stavu vzrušení a para
sympatikus ve stavu klidu. 
13. Endokrinní žlázy vylučují do krevního oběhu hor
mony, jež pak putují tělem a pllsobí na různé dru
hy buněk. H ypofYza bývá označována jako " říd i cí 
žláza", jelikož řídí sekreci dalších endokrinních 
žláz. Nad ledvinky hrají důležitou roli při regulaci ná
lady, aktivace a schopnosti organismu vyrovnávat se 
se stresem. 
14. Dědičný potenciá1 jedince je přenášen chromo
zomy a geny a má vliv na jeho psychické a tělesné 
vlastnosti . Geny jsou l,sek)' molekul D NA obsahující 
genetickou informaci. Některé geny jsou dominantní, 
jiné recesivní a některé jsou vázány na pohlavní chro
mozomy. Většina lidských vlastností je polygenních, 
to znamená, že jsou určovány působením mnoha ge
nů, a nikoli pouze jedním genovým párem. 
15 . Selektivní páření (páření zvířat, která mají ve větší 
č i menší míře vyjádřeny určité vlastnosti) je jednou 
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2 metod studia vlivu dědičnosti. Jinou metodou zjišio
v:lní podílu vlivu dědičnosti a prostředí je srudium 
dvojčat. Zde jsou porovnávány vlastnosti jednovaječ
ni"Ch dvojčat (které mají shodnou genetickou výbavu) 
s dvojvaječnými dvojčaty Gejichi generická shodnost 

KLÍČOVÉ POJ MY 

neuron 
neurorransmiter 
nerv 
nukleus 
ganglion 
akční potenciál 
centralní nervový systém 
periferní nervový systém 
somatický systém 
autonomní systém 
zadní mozek 
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je stejná jako u normálních sourozenců). Chování zá
visí na interakci mezi dědičnými vlivy a vlivy pro
středí. Geny určují hranice potcnciálu jednotlivce, ale 
to, co se s tímto potenciálem stane, závisí na vlivech 
prostředí. 

střední mozek 
přední mozek 
jádro 
homeostáza 
limbický systém 
velký mozek (cerebrum) 
afázie 
hormon 
geneti ka chování 
chromozom 
gen 

OTÁZKY ROZVÍJEJÍCÍ KRITICKÉ MYŠLENÍ 

t. Neurony tvoří asi jen desetinu buněk mozku (zby
tek připadá na gliové buúky). Znamená to, že k myš
lení využíváme jen desetinu mozku? Pravděpodobně 
nc. Jaké existují ještě další možnosti? 
2. Lokální anestetika, např. taková, s nimiž se mů
žeme setkat u zubaře, blokují propustnost pro ionty 
sodíku těch neuronů, které se nacházejí v blízkosťi 
místa vpichu anestezie. Lékaři je pochopitelně apliku
jí na místa v bezprostředním okolí 'l.droje bolesti. Co 
myslíte, že by se stalo, kdyby bylo anestetikum vp ích
nuto do mozku? Domníváte se, že by i nadále pouze 
blokovalo bolest a vnímání dotekových podnětů? 

ebo by mělo i jiné účinky? 
3. Proč máme symetrický mozek (tj. proč obě hemi
sféry vypadají podobně)? Máme pravou a levou moto
rickou korovou oblast, pravý a levý hipokampus, pravý 
a levý mozeček atd. V každém případě je levá strana 
zrcadlovým obrazem pravé stran)' (stejně jako je levé 
oko zrcadlovým obrazem pravého oka nebo levé ucho 
zrcadlovým obrazem pravého ucha). Napadá vás způ
sob, proč je mozek uspořádán právě tímto symetric
kým způsobem? 

DOPORUČENÁ ČETBA 

Úvodem do fYzio logické psychologie je: Carlson, 
F()Undations oj Physiological Psychology (3. vyd., 1995); 
Groves a Rebec, Introduclioll 10 8iological Psychology 
(4. vyd., 1992); Kolb a Whishaw, Flmdammla/s oj 
Human Neuropsychology (4 . vyd., 1996); Schneider 

4. U pacientů s rozděleným mozkem, jimž byl chirur
gicky přetnut corpus callosum, se zdá, že pravá a levá 
hemisféra pracují nezávisle na sobě. Pacient např. umí 
přečíst slovo prezentované jedné hemisféře a dok.i.ie 
na něj i reagovat, aniž by druhá hemisféra věděla, co to 
vlastně bylo za slovo. Znamená to, že takový pacient 
má jakési dva mozk-y, přičemž každý z nich umí něco 
jiného? Nebo se stále jedná o pacienta jen s jedním 
mozkem? 
5. Kaj.dý rok se setkáváme s výsledky nových objevů, 
které se zabývají .. genem pro alkoholismus", drogovou 
závislost, schizofrenii, sexuální orientaci, impulzivitu 
či jinou psychickou vlastnost. Po provedení dalších 
studií se však často ukáj-c, že zkoumaný gen se vzta· 
huje k urč i té vlastnosti pouze u některých lidí, nikoli 
u všech. Dále se také prokáf-c, že se zkoumaný gen 
vztahuje ještě k dalším znakům chování, nejen k jed
nomu, s nímž byl původně spojován. 'apadají vás ně
jaké důvody, proč geny mohou tímto zpusobcm 
ovliv'10vat psychické vlastnosti? Jinými slovy, proč 
mezi přítomností genu a silou projevu konkrétní psy
chické vlastnosti neexistuje vztah jedna ku jedné? 

a Tarshis, AII llllrodllc/io" 10 Physiological Psychology 
(3. vyd., 1986); Rosenzweig a Leiman, Physiological 
Psychology (2. vyd., 1989); Kalar, Biological Psychology 
(6. vyd., 1998). 

Přehlednou publikací, která objasňuje molekulární 
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základy nervových dějů, je: Alberrs a koL, Mo/em/ar 
Bi%gy oJ/he Cell (3. vyd., 1994); a Levitan a Kaszma
rek, The Neuron: Cell and Mo/ecu/ar Bi%gy (1997). 
I eurálními základy paměti a kognitivních funkcí se 
zabývá Squire, Memory and Hmin (1987), o vědomí 
v pojetí neurá!ních mechanismů pojednává Crick, The 
Astonishing Hypothesis: The ScientiJic Search for the Sou/ 
(1994). 

Přehled genetických vlivů na chování podávají Plo-

min, D e Fries a McClearn , Behav;ora/ Genetics: A Pri
ma (2. vyd., 1990). Přehledem psychoaktivních látek 
a jejich vlivem na tělo, mozek a chování se zabývá Ju
lien, A Pr;mer oj Drug Ac/iorz (6. vyd., 1992), a Julien, 
Drugs and /hr Body (1988). 

Přehled výzkumu funkcí mozkov)"ch hemisfér je 
uveden v knihách Springer a Deutsch, Left Bmin. 
Right Smin (4 . vyd., 1993); Hellige, Hemispheric 
Asymmetry: Whots Right {/nd Whots Left (1994). 
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Připoutání 

Připoutání a pozdější v)'\'oj 
Pohlavní identita a přijeti sexuální role 

Nové oblosti psychologického výzkumu: 
Předškolnf zařizení a jejich vliv 

Vývoj v adolescenci 
Současné tendence v psychologii: 

Nakolik rodIle ovlivňuji vývoj svých dětí? 

Lidé jsou ze všech savců při narození 

nejvíce nezralf a potřebují nejdelšf dobu 

k dosažení soběstačnosti. Obecně řečeno, 

čím stojí organismus na fylogenetickém 

žebříčku výše, tím složitější je jeho ner-

vová soustava a tím delší dobu potřebuje, 

aby dosáhl zralosti. Například lemur, jed-

noduchý primát. se může samostatně 

pohybovat krátce po porodu a brzy je 

schopen se o sebe starat. Mláďata nižších 

opic jsou závislá na matce několik mě-

síců, m ládě šimpanze několik let. Avša k 

i šimpanz - jeden z našich nejbližších 

přfbuzných - dostih ne samostatnosti 

dlouho před lidským dítětem narozeným 

ve stejný den jako on. 

Vývojoví psychologové se zabývají 

otázkami, jak a proč se vyvíjejí různé 

aspekty lidského fungování a jak se 

tyto aspekty v průběhu života mění. 

Studují tělesný vývoj jako změny výšky 

" 
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a hmotnosti a získávání motorických doved
ností; kognitivní vývoj jako změny" myšlen
kov)'ch procesech, jazykových schopnostech 
a paměti; a osobnostní a sociální vývoj jako 
zmčny sebepojetí, pohlavní identity a mezi
lidských vztahů. V)'Voj speciflCki'ch psychic
kých schopností a funkcí bude detailněji po
psán v následujících kapitolách. Tato kapitola 
nabízí obecný přehled duševního v)'Voje a za
bývá se dvěma ústředními otázkami: 1. Jak-ý 
vliv má interakce biologických faktorů a fak
torů prostředí na průběh vývoje (tento po
hled často bývá označován jako pomer dMi!
tlosti (I výrhovy)? 2. Je lépe vnímat vývoj jako 
postupný. kontinuální proces 'l.ITIčny, nebo 
spíš jako sérii nesouvislých, kvalitativně od
lišných stadií? 

Interakce mezi 
dědičností a prostředím 

Po staled probíhala diskuse ° tom, zda je 
v určování průběhu lidského ",,,,oje díHeži 
tější dědičnost (příroda, angl. nature), nebo 
prostředí (kultura, výchova, ang!. nurture). 
V 17. swletí anglický filozof John Locke od
mítl tehdy platný názor, že dítě je malý do
spělý, který přichází na svět plné vybaven 
schopnostmi a znalostmi a který má pouze 
vyrůst, aby se tyto vrozené charakteristiky 

projevily. John Locke naopak věřil, že mysl 
narozeného dítčte je labula rasa ("nepopsaná 
deska"). Píšou se na ni zkušenosti dítěte: co 
vidí, slyší, cítí, čeho se dotýká. Podle Loc
keho názoru totiž všechny znalosti získáváme 
prostřednictvím smyslů. Naše znalosti jsou 
zprostředkovány zkušenostmi, nejsou dány 
předem. 

Evoluční teorie Charlese Darwina (1859), 
jež zdll razňuje biologický základ lidského vý
voje, vedla k návratu zdůrazňování vlivu dě
dičnosti. Nicméně s nárůstem behaviorismu 
ve 20. století získali opět pozice zastánci vlivu 
prostředí . Behaviori sté, jako John B. Warson 
a B. F. Skinner, tvrdili, že lidská mysl je zcela 
poddajná: výchova od malička může z dítěte 
učinit jakýkoli typ dospělého, nehledě na jeho 
děd ičnou výbavu. Watson pronesl toto ex
trémní tvrzení: 

Dejte mi tucet zdrav)'Ch, dobře sta\'čnich dčtí 
a můj vlastní svět, ve kterém bych je mohl vy
chovávat, a já vám ručím 7.;1 to, že z kteréhokoli 
z nich, náhodně vybraného, mohu vychovat ja
kéhokoli odborníka - lékaře, právníka, umělce, 
obchodníka, velitele a samO'dejmě i žebráka 
nebo 7Jodčje, nezávisle na jejich talentu, sklo
nech, schopnostech, povolání a rase jejich 
prcdku. (1930, s. 104) 

V současnost i většina psychologů souhlasí 
nejen s tím, že duležitoLL úlohu ve vývoj i hraje 

John Lode i Charles Darwin ovlivnili různým zpllsobem debatu o vlivu d~ditnosti a prostředí. Locke 
upřednostňoval roli smyslů pn z(skdvdnf poznatkll, pliCemi poznatky jsou podle n~ho za/oteny pfedev~(m 
na zkušenosti. Darwin zdúrazňoval biologický zdklad Iidskeho vývoje, col vedlo k obnovenf zdjmu o roli 

déditnosti. 



jak vliv dědičnoSti, tak prostředí, ale také s tím, 
it v)voj č lověka je provizen jejich ustavičnou 
interakcí. V kapitole 12 např. uvidíme, že vý
\1lj mnoha osobnostních rysů, jako je sociabi
lita a emoční stabilita, je ovlivněn stej nou mě
rou dědičností i prostředím. V kapitole 15 si 
podobně ukážeme, že duševní poruchy mo
hou mít jak genetické příčiny. tak příčiny po
cházející oz prostředí. 

Dokonce i vývoj, který se zdá být očivid ně 
determinován vrozeným biologickým rozvr
hem, může být ovlivněn událostmi z prostřed í. 

V okamžiku početí je již předurčeno pozoru
hodné množství osobnostních charakteristik 
genetickou výbavou oplodněného vajíčka. 
Genyurčují růst našich bunčk, a tak výsledkem 

Interakce mezi dědičností a prostřcdim 71 

našeho vývoje je člověk, nikoli ryba, pták nebo 
šimpanz. Určuj í mimo jiných vlastností naše 
pohlaví, barvu kůže a v lasů a celkovou velikost 
těla. Tyto genetické determ inanty ve vývoji 
jsou vyjádřeny prostřednictvím procesu zrá
ní - vrozelloll poS/01lp1l0Slí nisllI o Zn/bl, které 
jsoll re/olivll; Ileuivislé ilO Vfl;jiích IIdá/oslech. 

Lidský plod se vyvíjí v matčině tčle pod le 
přesnč určeného časového rozvrhu a změny 
v chování dítěte, které odpovídají dosaže né 
v)'Vojové etapč Gako převracení se a kopánO, 
také podléhají přísné posloupnosti. Nicménč 
je-Ii prostředí v dčloze nějakým způsobem 
abnormální, proces zdní rm"tže být narušen. 
Například jestliže matka onemocní zardčn 

kami v průbčhu prvních tří mčsíců tčho-

V.ftchrry détl prochdzejl stejnými stadii malarického vývoje, 
ale kDldé dité jimi prochdzf ruznou rychlosti. 
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tensrvi (kdy se vyvíjejí základy jednotlivých 
orgánll plodu podle genericky daného pro
gramu), dítě se mllže narodit neslyšící, nevi
domé nebo s poškozením mozku. Typ poru
chy závisí na tom, který orgán byl v době 
infekce v kritickém období vývoje. Podvýživa 
marky, kouření, požívání alkoholu a léků mo
hou spolu s jinými vlivy prostředí narušoval 
normální proces zrání plodu. 

Motorický vývoj po narození raké ilustruje 
interakci mezi dědičností a prostředím. Prak
ticky všechny dčti procházejí stejným sledem 
motorického chování ve stejném pořadí: otá
čejí se, sedí bez podpory, stojí s podporou, le
zou a pak chodí. Ne všechny děti procházejí 
tOutO posloupností stejnou rychlostí a vývo
joví psychologové se začali velmi brzy v histo
rii svého oboru ptát, zda může učení a zkuše
nost hrát při těchto rozdílech důležitou roli. 
Zpočátku se zdálo, že odpověď zní ne 
(McGraw, 1935/1975; Dennis a Dennis, 
1940; GeseU a T hompson, 1929), novější stu
die však ukazují, že procvičování nebo zá
měrná stimulace mohou do určité míry moto
rické dovednosti u rych lit. Novorozenci 
napříkJad mají reflexní chůzový mechanismus 
- jestliže jsou drženi ve vzpřímené pozici a je
jich nohy se dotýkají pevného podkladu, dě
lají nohama pohyby, které jsou velmi podobné 
chůzi. Skupina dčtí, s nimiž byly tyto pohy
by prováděny několik minut několikrát denně 
v průběhu prvních dvou mčsíců věku, začala 
chodit o pčt až sedm týdnů dříve ne'l dčti, 
které takto cvičeny nebyly (Zelazo, Zclazo 
a Kolb, 1972). 

Vývoj řeči nabízí další příklad interakce 
mezi genetid.l' determinovanými charakte
ristikami a zkušenostmi poskytovan)'mi pro
středím. Při normálním vývoji se všechny děti 
naučí mluvit, ovšem až po dosažení určité 
úrovně neurologického vývoje. Až na výjimky 
není žádné dítě mladší jednoho roku schopno 
mluvit ve větách. Děti vychovávané v pro
středí, kde na nč lidé mluví a odměňují je za 
zvuky, které jsou podobné řeči, začnou mluvit 
dříve než děti, kterým se této pozornosti ne
dostalo. Například děti vyrůstající v americké 
rodinč střední vrstvy začínají mluvit kolem 
jednoho roku včku. Děti vychovávané v San 
Marcos, odlehlé vesnici v Guatemale, mají 
málo verbálních interakcí s dospělými a nevy
slovují první slova před druhým rokem věku 
(Kagan, 1979). Všimněte si, že při osvojování 
dovedností ovlivněných prostředím se liší 
rychlost osvojování, nikoli výsledný stupeň 
doved nosti. 

vývojová stadia 

Při objasňování posloupnosti vývoje někteří 
psychologové pojímají vývoj jako samostatné, 
kvalitativně odlišné kroky neboli vývojová 
stadia. Životní běh pojímáme v podobě no
vorozeneckého období, dčtství, adolescence 
a dospělosti. Rodiče o svých dospívajících dě

tech někdy říkají, že "procházejí tím hroz
ným obdobím". Vývojoví psychologové však 
pracují s přesnějším pojetím vývojových sta
dií, které obsahuje tyto charakteristiky: a) 
chování je v určitém stadiu organizováno 
kolem dominantního tématu; b) chování 
v jednom stadiu je kvalitat ivně odlišné od 
minulého a budoucího chování; c) všechny 
děti procházejí stejnými stadii ve stej ném po
řadí. Vlivy prostředí mohou urych lovat nebo 
zpomalovat vývoj, ale posloupnost vývojo
vých stadií je neměnná. Dítě nemůže dosáh
nout pozdějšího stadia bez toho, aby prošlo 
dřívějším stad iem. Ne všichni psychologové 
však souhlasí s tvrzením, že vývoj postupuje 
podle pevně dané posloupnosti kvali tativně 
odlišných stadií. 

S koncepcí vývojových stadi í je úzce spo
jena představa, že v lidském vývoji existují kri
tická období, to znamená rozhodlljiti {asO'fJá 
obdobi v průbihll života, ve kterých st musí stát 
urhté události. aby vývoj mohl probíhat normál
ním způsobem. Kritická období byla jasně Sta

novena pro vývoj lidského plodu. NapříkJad 
období šestého a sedmého týdne po oplodnění 
je kritické pro normální vývoj pohlavních 
orgánů. Zdali se vyvinou z primitivních po
hlavních orgánů plodu mužské, nebo ženské 
genitálie, závisí na přítomnosti mužských po
hlavních hormonů nezávisle na XX nebo XY 
uspořádáni pohlavních chromozomů plodu. 
Za nepřítomnosti mUŽSkých pohlavních hor
monů se v obou případech vyvinou ženské ge
nitáhe. Jestliže je podána injekce mužských 
pohlavních hormonů později ve vývoji, 
vzniklé změny již nelze vrátit zpět. 

Po narození nastává kritické období pro vý
voj zraku. Jestliže je dčtem s vrozeným očním 
zákalem tato porucha napravena před se
dmým rokem života, jejich zrak se bude vyví
jet zcela normálně . Jestliže však dítě prožije 
sv)'ch prvních sedm let, aniž by vidělo, dů
sledkem bude trvalá porucha zraku (Ku man, 
Fedrova Novikova, 1983). 

Existence kritických období v psychickém 
vývoji nebyla dosud dostatečně prokázána. 
Pravděpodobně je správnější hovořit o citli
vých obdobích - obdobích, která jsou optimální 
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pro určitý druh vývojového procesu. Jestliže 
není určitého typu chování dosaženo během 
tohotO cidivého období, nemusí se již později 
rozvinout do svého plného potenciálu. Napří
klad první rok života je citlivým obdobím pro 
utváření úzkého připoutání k rodičům (Tizard 
a Rees, 1975). Předškolní období je mimo
řádné významné pro rozvoj intelektu a osvo
jení si jazyka (Curtiss, 1977, 1989; Cardon 
a kol., 1992). Děti s nedostatečnou jazykovou 
stimulací do šesti až sedmi let věku se pak už 
nemusí naučit mluvit (Goldin-Meadow, 
1982). Zkušenosti dítěte v těchto citlivých ob
dobích utvářejí budoucí průběh jeho vývoje 
v tOm smyslu, že později jej bude již téžké 
měnit. 

Schopnosti 
novorozence 

Na konci 19. století psycholog William Ja
mes prohlásil, že novorozenci vnímají svčt 

jako .. hučící, překypující zmatek". Jeho ná
zor přetrvával ještě v šedesátých letech 
20. století. Nyní však víme, že narozené dítě 
\'stupuje do světa s dobře fungujícími smyslo
vými systémy a je připravené vnímat podněty 
z okolí. 

Vzhledem k tomu, že nám malé děti nejsou 
schopny říci, co dělají nebo na co myslí, vývo
joví psychologové vyvinuli důmyslné postupy 
pro zkoumání schopností novorozenců a ko
jenců. Základní metodou zkoumání smyslo
v}'ch schopností novorozence je navození 
změny v jeho okolí a sledování reakce dítěte, 
V'edec muže např, působit na dítě prostřed
nictvím zvuku nebo zábleskem světla a sledo
vat indikárory roho, že dítě podněty vnímá, 
jako je kupř. otočení hlavičky, zmčna srdeč
ního rytmu nebo mozkových vln nebo změny 
frtkvence sání bradavky. V některých přípa
dech vědci vystavují dítě současně dvěma pod
něrum a určují, jestli dítě sleduje déle jeden 
podnět nebo druhÝ. Jestliže se tímto způso
bem ditě chová, dá se předpokládat, že je 
schopno podněty od sebe rozeznat a jeho cho
vání může poukazovat na to, že jednomu 
znichd:ivá přednost, V tomto oddíle uvedeme 
n~ktcré výsledky výzkumů schopností novo
rozence. První sledovanou oblastí bude zrak. 

Zrak 
Jak ještě uvidíme v kapitole 5, zrakový systém 
neni při narození dostatečně vyvinutý, Novo-

Schopnosti novorozence 73 

rozenci mají chabou zrakovou ostrost a jejich 
schopnost zaostřovat je omezená, předměty, 
na které se dívají, vidí rozmazaně, Jsou sil
ně krátkozrací, Úrovně zraku dospělého do
sáhnou ve dvou letech (Courage a Adams, 
1990). Přestože jsou zrakové schopnosti no
vorozenců ještě nedokonalé, tyto děti tráví 
hodně času pozorováním okolí. Systematicky 
zkoumají svět a zastaví se, jestliže v zorném 
poli zpozorují předmět nebo prostě nějakou 
změnu. Zvláště je přitahují oblasti s vysokým 
světelným kontrastem, např, okraje před

mětů, Místo aby pozorovali celistvý předmět, 
jak to dělají dospělí, pozorují ty oblasti, ve 
kterých je nejvíce světelných kontrastů a pře
chodů, Rovněž upřednostňují složité vzory 
před jednoduchými a dále zakřivené tvary 
před rovnými, 

Předpoklad, že by novorozencům mohla 
být vrozená schopnost preferovat lidské tváře, 
vyvolal velký zájem, Nicméně pozdější vý
zkumy ukázaly, že děti jsou přitahovány tvá
řemi nikoli proto, že jsou lidské, ale že mají 
mnoho vlastností, které mají děti rády: zakři
vené linie, velký kontrast, zajímavé "okraje", 
pohyb a slo7.itost (Banks a Salapatek, 1983; 
Aslin, 1987). Novorozenci se většinou dívají 
na vnější kontury tváře, ale od dvou měsíců 

věku svoj i pozornost začínají zaměřovat na 
vlastní tysy tváře - oči, nos a ústa (Haith, 
Bergman a Moore, 1977). V tomto období ro
diče s uspokojením pozorují, že dítě začíná 
navazovat oční kontakt. 

-
Ptestote děti rddi zkoumaji tvdf osoby, kterd o ně peruje. ~dd zjis
tili, te dftě nenf pfitahovdno lidskou tvdff jako takovou, ale Idkajf je 
jejf jednotlivé charakteristiky - zakfivend linie, pohyb a sloiitost. 
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Sluch 

Us.lYŠí-li novorozenec hlasitý zvuk, lekne se . 
Také otočí hlavu ve směru zdroje zvuku. Za
jímavé na tom je, že tato odpověď s otočením 
hlavy mizí asi po šesti týdnech včku a obje
vuje se znovu až ve věku tří až čtyř mčsíců, ve 
kterém dítč také již vyhledává zdroj zvu ku 
oči ma. Důvody pro dočasnou nepřítomnost 
odpovědi s otáčením hlavou jsou nejasné. 
Pravděpodobně představují vývojový přechod 
od reflexní odpovědi řízené podkorovými ob
lastmi mozku k vůli kontrolované snaze zjis
tit zdroj zvuku . Ve věku čtyř měsíců dítč ve 
tmč natáhne ruku směrem ke zdroji zvuku, 
od šesti měsíců věku děti vykazují význačný 
nárůst reakcí na zvuky doprovázené zrako
vými podněty. na nčž přesně ukážou prstem. 
Tato dovednost se zdokonaluje až do dvou let 
(Hillier, Hewitt a MorrongieUo, 1992; Ash
mead a kol., 1991; Field, 1987). 

Novorozenec je schopen rozpoznat rozdíl 
mezi dvěma velmi podobnými tóny, např. 

o rozdílu pouze jednoho stupně hudební 
stupnice (Bridger, 1961). Novorozenci jsou 
schopni odl išit zvuk lidského hlasu od jiných 
dni hll zvuků. V kapitole 9 si ukážeme, že roz
lišují různé vlastnosti lidské řeči. Například 
jednoměsíční dítě je schopno rozpoznat roz
dil mezi podobnými zvuky ~pa" a .,ba"'. Malé 
děti dokonce dokážou rozlišovat zvuky řeči 

lépe než dospělí. Jsou zvuky, které dospčlí 
"slyší" jako identické, jelikož v jejich rodném 
jazyce mezi nimi není žádný rozdíl (Asi in, Pi
soni a Ju sczyk, 1983). Zvuky "ra" a "la" jsou 
v angličtině odlišné, zatímco v japonštině 
splývají. Japonští novorozenci tyto zvuky do
kážou odlišit, dospělí nikoli. 
Dět i do šesti měsíců získají tolik informací 

o jazyce, že postupně začnou .. eliminovat" 
zvuky, které dospělí kolem něj neužívají (Kuhl 
a kol., 1992). Zdá se tedy. že se děti rodí s me
chanismy vnímání, které jsou již naladény na 
charakteristiky lidské řeči;\ které jim pomá
hají učit se mluvit (Eimas, 1975). 

Chuť a čich 

Novorozenci rozeznávají rozdíly v chutích 
krátce po narození. Mnohem větší přednost 
dávají sladkým tekutinám než těm, které jsou 
slané, hořké , kyselé nebo nevýrazné. C harak
te ristickou odpovědí novorozence na sladkou 
tekutinu je uvolněný v)'raz podobný mír
nému úsměvu, někdy spojený s olíznutím rnt 
Kyselá tekutina má za následek sešpulení rtů 

a nakrčení nosu. Jako odpo\'ěď na hořce 
chutnající tekutinu d ítě otevírá ústa s koutky 
obrácenými dolů a vystrkuje jazyk, což je vý
razem odporu. 

Novorozenci také rozeznávají pachy. Otá
čej í hlavu směrem ke sladké vůn i a jejich sr
deční rytmus a dýchání se zpomalují, což pou
kazuje na tO, že je upoutána jej ich pozornost. 
Skodlivé zápachy jako čpavek nebo zkažcné 
vejce způsobují od\'Tacení hlavičk-y od zápa
chu, srdeční rytmus a dýchání se zrychlují, což 
značí úzkost. Děti jsou schopny rozpoznávat 
dokonce i jemné rozdíly ve vůních. J iž po ně
kolib dnech kojení kojenec dúsledně obrací 
hlavičku k chomáči vary namočenému do 
matčina mléka místo k jinému chom:iči na
močenému do mléka jiné matky (Russell , 
1976). Vrozená schopnost rozlišovat pachy 
má jasně adaptivní ,,)'znam: pomáhá novoro
zenci vyhnout se škodlivým látkám a tím se 
zvyšuje pravdčpodobnost jeho přežití. 

Učení a paměť 

Dříve se předpokládalo, že novorozenci ne
mají schopnost učení ani paměti. Výsledky 
výzkumu raného učení však tento předpoklad 
vyvrátily. V jedné studii se učili novorozenci 
pouze nčkolik hodin po porodu ornčet hla
vičkou napravo nebo nalevo v závislosti na 
tom, jestli slyšeli zvuk bzučáku, nebo čisti 
tón. Aby se mohH napít sladké tekutiny, otá
čeli novorozenci hlavičku napravo př i tónu 
a naopak nalevo při zvuku bzučáku. Již po 
několika opakováních novorozenci prováděli 
tuto činnost bezchybnč - otáčeli hlavičku na
pravo po zaznění tónu a nalevo po zvuku 
bzučáku. Vědci poté obrátili podmínky po
kusu tak, že novorozenci měli otáčet hlavič
kou na druhou Stranu, když zazněl tón nebo 
bzučák. Dčti se naučily těmto novým pravi
dlům úkolu velmi rychle (Siqueland a Lip
sin, 1966). 

Ve věku tří měs lcll mají děti již překvapivě 
dobrou pamčť . Jestliže je připevněna h račka, 
která visela nad postýlkou, pomocí stuhy 
k jedné z končetin tříměsíčního dítěte , dítě 
rychle objeví, pomocí které ruk')' nebo nohy 
může hýbat hračkou. Po osmi dnech je totéž 
dítě umístěno do stejné situace a pamatuje si, 
kterou rukou nebo nohou pohnout - přestože 
mezitím ve styku s touto hračkou nebylo 
(H ayne, Rovee-Collicr a Borza, 1991; Rovee
Collier a I-h yne, 1987) (viz obr. 3.1). 

Překvapivější jsou však důkazy, že se děti 
něco naučily a zapamatovaly ze zážitků před 



porodem, z období nitroděložního života. 
Uvedli jsme již dříve, že novorozenci dokážou 
odlišit lidský hlas od jiných zvuků a dávají mu 
také před nimi přednost. ovorozenci, kteří 
jsou testováni v prvních dnech po porodu, se 
naučí sát dudlík, aby se spustila nahrávka řeči 
nebo zpívané hudby.Jejich sání je mnohem in
tenzivněj ší při přání spustit nahrávku řeči než 
neřečových projevů či insmnncntální hudby 
(BlItterficld a Siperstein, 1972). Rovněž dá
vají přednost tlukotu srdce a ženskému hlasu 
před mužským hlasem a upřednostňují hlas 
vlastní matky před hlasem neznámé ženy. Ne
dávají však přednost hlasu svých otců před 
hlasy jiných mužů (DeCasper a Prescott, 
1984; DeCasper a Fifer, 1980; Brazelron, 
1978) (,i, obr. 3.2). 

Zdá se, že tyto preference mají svůj původ 
\. prenatálních zkušenostech dítěte se zvuky. 
Hlas matky je v děloze slyšitelný, což může 
V)"'S\'ět!ovat, proč novorozenec dává přednost 
hlasu své matky před jinými hlasy. Nejpřeh.'Va
pivěj$í jsou však některé důkazy svědčící pro 
to, že je rnO'iné dosud nenarozené dítě v dě-

OB R. 3-1 

bn~ ut tni Jestlile je hralka nad postýlkou 
pňpevnéno pomocf stuhy k ruce dítěte tak, le její 
pohyb mMe zpOsobit pohyb hralky. drtě brzy tuto 
souvislost zjistf o má rodost z toho. le se hračka 
pohybuje. kdyl hýbe spróvnou rukou. Dvouměsílní 
déti se to nauď, ale brzy zapomínají. Tňměsflní 
děti si vzpomenou no odpovfdajfcf pohyb je~tě 
po nékJJ/ika dnech. 
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OBR. 3-2 

Pref erence hlasu matky Novorozenec m(Jte ukazovat, že dává přednost 
některým zvukOm, napt. hlasu matky, si/nějUm sáním dudlfku, pokud tím 
zptJsobuje, le jsou do sluchátek tyto zvuky pou~těny. 

loze ve skutečnosti naučit nčkteré ze zvuko
vých charakteristik jednotlivých slov. V jed
nom pozoruhodném experimentu četly tě
hotné že ny nahlas každý den v průběhu 
posledních šesti týdnů těhotenství úryvky 
z dětských povídek. Některé ženy předčítaly 
prvních dvacet osm odstavců povídky Dr. Se
usse The Cal in Ihe Hal (Kočka v klobouku). 
Jiné tčhorné ženy čcrly posledních dvacet osm 
odstavců stejné povídky, avšak se zamčněný
mi hlavními podstatnými jmény, např. "dog 
in the fog" (pes v mlze) místo "cat in the hat". 
V době, kdy se děti narodily, slyšelo každé 
z nich jednu z uvedených variant povídky po 
celkovou dobu asi 3,5 hodiny. 

Dva nebo tři dny po narození jim bylo 
umožněno sát speciální dudlík připojený na 
záznamové zařízení, jehož prostřednictvím 
byla sledována rychlost sání (zařízení znázor
něné na obr. 3.2). V této srudii záznamové 
zařízení spouštělo a zastavovalo magnetofon 
s nahrávkou povídky podle způsobu sání. Je
den způsob sání spouštěl nahrávku povídky, 
kterou slyšely děti před narozením, rozdílný 
způsob sání pouštěl nahrávku povídky, kterou 
dítě dříve neslyšelo. Některé z dětí slyšely na
hrávku hlasu vlastní matky, jiné slyšely na
hrávku hlasu neznámé ženy. Stejně jako v pře
dešlých experimentech bylo zjištěno, že dítě 
upřednostňuje hlas matky před hlasem cizí 
ženy. Výsledky však rovněž ukázaly, že novo-
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rozenci dávali přednost známým povídkám 
před neznámými - i když hyly tyto dvě po
vídky čteny neznámým hlasem (DeCasper 
a Spence, 1986). 

Shrneme-Ii výsledky uvedeného vý.tkumu, 
dospějeme k závěru, že odporuje vnímání 
světa dítětem coby "hučícího, překypujícího 
zmatku" a zároveň nepodporuje domněnku, 
že mysl dítě při narození představuje "nepo
psanou desku", Dítě přichází na svět dobře vy
bavené pro vnímání a učení. 

Kognitivní vývoj 
v dětství 

Přestože většina rodičů si je vědoma intelek
tových změn, které doprovázejí tělesný růst 
jejich dětí , kdyby měli tyto změny popsat, 
bylo hy to pro ně obtížné. Způsoby. jimiž 
současní psychologové tyto změny popisují, 
hyly nevýrazněji ovlivněny švýcarským psy
chologem Jeanem Piagetem (1896-1980), 
který je široce uznáván jako jeden z nejvliv
nějších myslitelů 20. století. Před Piagetem 
ovládal názory psychologů na kognitivní 
vývoj dětí biologický přístup, se zaměřením 
na proces zrání, který kladl důraz téměř vý
hradně na složku "dědičnosti" v procesu v)'
vojc, a přístup zaměřený na prostředí s proce
sem učení, který kladl téměř výhradně důraz 
na složku "výchovy". Na rozdíl od těchto pří
stupů se Piaget zaměřil na interakci mezi 
zráním přirozených schopností dítčte a jeho 

Děti si rddy hrajI .s pfedméty denn( potfeby. Piaget véfil, Je děti 
po.stupujt jako .. védd M

, kdyJ experimentujf s objekty ve svém okolf, 
aby zjistily, co .se stane. 

interakcemi s prostředím. V této kapitole se 
seznámíme s Piagetovou teorií vývojových 
stadií, poté i s kritikou jeho přístupu a ně
kolika dalšími přístup}~ Rovněž se zmíníme 
o práci Lva Vygotského, ruského psychologa, 
jehož teorie kognitivního vývoje, která byla po
prvé publikována ve třicátých letech 20. sto
letí, si v nedávné době znovu vydobyla zájem 
odborné veřejnosti . 

Piagetova teorie 
vývojových stadií 
Piaget se na základě pozorování své dcery 
začal zaj ímat o vztah mezi přirozeným pro
cesem zrání a vlivem interakcí dítěte s pro
středím. Piaget pohlížel na dítě spíše jako na 
aktivního účastn íka v (Omto procesu než jako 
na pasivní přijímající subjekt biologického 
vývoje nebo podnětů vnucovaných prostře

dím. Piaget se konkrétně domníval, že by se 
na dítě mělo pohlížet jako na zkoumajícího 
vědce, který provádí experimenty s okolním 
světem, aby zjistil , co se stane (,Jak to chutná, 
když olíznu medvídkovi ucho?M "Co se stane, 
kdyi shodím talíř ze stolu?"). Výsledky 
těch to miniarurních experimentů vedou dí
těte k vytváření schémat - teoru o tom, jak 
fimguje fyzikální a sociální svet. Když se dítě 
setk.'i s novým objektem nebo událostí, sna
ží se je asimilovat, tj. pochopit ve smyslu 
již existujícího schématu. Pokud není staré 
schéma dostačující k tomu, aby na jeho zá
kladě mohla být pochopena nová událost, 
dítě - jako dobrý vědec - schéma modifikuje, 
a tímto způsobem rozšiřuje svoji teorii chá
pání světa. Piaget nazval tento proces revize 
schémat akomodace (Piaget a lnhelder, 1969). 

Piaget po ukončení studia psychologie nej
prve administroval a vyhodnocoval testy inte
ligence pro Alfreda Bineta, autora IQtestu 
(viz kap. 12). Piaget se stále více zajímal o to, 
proč se děti dopouštějí určitých druhů chyb. 
Ptal se, čím se jejich uvažování liší od uvažo
vání dospělých. Začal pečlivě pozorovat své 
tři dčti při hře, často jim předkládal jednodu
ché vědecké a morální problémy a tázal se jich, 
jak došly ke svým odpovědím. Na základě 
tčchto pozorování dospěl k závěru, že schop
nost dčtí přemýšlet a uvažovat prochází ně
kolika stupni kvalitativně odlišných stadií 
a každé z nich má ještě nčkolik dílčích fází. 
Za hlavní stadia označil senzomotorické sta
dium, předoperační stadium, stadium kon
krétních operací a stadium fo rmálních operací 
(viz tab. 3.1). 
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TAB. 3·1 

Pilgetoya stadia kognitivního vývoje Hodnoty v~ku jsou uvedeny jako prtJměrné. Ůdaje mohou koUsat 
v [/Ms/osli no inteligend, kultufe o sodoelronomických faktorech, ov$ak pořadí vývoje se zdá shodné pro 
všechny děti. Zde uvádfme pouze ve/mi strulnou charokteristiku kaldého vývojového stodia, Pioget popsal 
v kaldém 5tadiu vfce podrobnějších období. 

Vývojove stadium Charakteristika 

1. senzomotorické stadium 
(narozeni-2 roky) 

Odtguje sebe od objektO. 
Rozezntivti sebe jako aktivního činitele a lačínti jednat ztiměrně: napr. tahá 

za stuhu, aby hýbalo hračkou. nebo tfese chřestnkem, aby dělalo hluk. 
Dosahuje vědom! sttilosti objektu: uvědomuje si, že objekty dále existují. 

i když nejsou přítomné pro bezprosUednf smysLové vnímtiní. 
2. předoperatni stadium 

(Z-7Iet) 
Učf se ulivat jazyk a vytváří reprezentace objektO pomod představa sLov. 
MyUenf je stáLe egocentrické: má obtfže s uvědomováním si názorO druhého. 
md! předméty podle jednoho rysu, napf. dtivá dohromady všechny 

červené hračky, nezávisLe na jejich tvaru, nebo všechny kostky, nezávisLe 
na jejich barvě. 

3. stadium konkrétnfch 
operad (7-1 2 let) 

Dokáže logicky přemýšLet o operadch, objektech a událostech. 
Chápe stáLost počtu (v 6 letech), množství (v 1 letech) a hmotnosti 

(v 9 letech). 
THdf pfedměty podle rOzných vlastnosti a dokáže je sefadit podle jedné 

vlastnosti, např. velikosti. 
4. stadium form.1lnich 

operaci (12 Let a vfce) 
Dokáže mysLet logicky o abstraktních pojmech a systematicky testovat 

hypotézy. 
Zabývá se abstrakd, budoucností a ideoLogickými problémy. 

Senzomotorické stadium 
Piaget označil první dva roky života jako sen
zomotorické stadium, období, kdy děti aktivně 
odhaluj{VZlahy mezi svým jednáním a díi5ledky 
tohoto jednání. Zkoumají např., jak daleko se 
musí natáhnout, aby mohly uchopit předmět, 
co se stane, kdyi shodí talíř ze stolu . Tímto 
zpusobem se začínají vydělovat od okolního 
světa. 

Důležit)'Jll objevem tohoto stadia je vč

domi stálosti objektu, tedy toho, že objekt 
zůstává existovat, i když ntrlÍ bezpro5třťdne 
d~Jlupný smyslovému vnímánI. Jestliže se přes 
hračku, po které se osmiměsíční dítč natahuje, 
pfehodl látka nebo se schová za zástěnu, 

ihned se přestane natahovat a ztrácí zájem. 
Ditě se nezdá překvapené nebo rozrušené, ne
činí žádné pokusy hračku hledat a jedná tak, 
jako by hračka přestala existovat (viz obr. 3.3). 
t\aopak dítě, kterému již bylo deset měsíců, 
aktivně hledá předmět, který byl ukryt pod 
Ulku nebo za zástčnu. Starší dítě si patrně 
u\"ědomuje, že objekt existuje, přestože ho 
pr:í\i není vidět. Dítě dosáhlo vědomí stálosti 
ob.iektu. V tomto věku je však pátrání ome
zené. Jestliže mělo dítě opakovanč úspěch 
J{ hledání hračky ukryté na jednom místě, 
bude pokračovat v jejím hledání na (olméž 
místě, i kdyi vidělo, že ji dospělý schoval jinde. 
Teprve po dosažení prvního roku života bude 
dítě sous tavnč hledat objekt tam, kde ho na
po<-ledy vidělo, ne-.távisle na tom, co se dělo 
~ pitdcházejících situacích. 

Předoperačni stadium 
Ve věku jednoho a půl roku až dvou let za
čínají děti používat řeč. Slova jako symboly 
mohou reprezentovat věci nebo skupiny věcí 
a jeden objekt může reprezentovat (symboli
zovat) jiný. Takto milže tříleté dítč používat 
hůl, jako kdyby byla kůi't. a jezdit na ní po 
místnosti, kus dřeva se může stát autem a pa
nenka milic být někdy maminkou, jindy mi
minkem. Přestože tří- až čtyř leté děti myslí 
s použitím symbolických výrazů, jejich slova 
a představy dosud nejsou organizovány v lo
gickém pořádku . Piaget nazývá období od 
dvou do sedmi let věku předopernčnim sta
diem, neboť dítě ještě nechápe určitá pravidla 
neboli operau. Operace je myšlenkový postup 
pro tHdbtf, spojování o dolSi zpracovdní infor
mací logickým zptisobem. NapříkJad přelijeme
li vodu z vysoké a úzké nádoby do nízké a ši
roké, dospělý ví, že se objem vody nezmčnil, 
protože si dok..-lže tuto transformaci předsta
vit i obráceným způsobem, tedy tak, že zpětné 
přelití vody z nízké, široké nádoby do vysoké 
a úzké vyústí ve výchozí stav před prvním pře
litím. V přcdoperačním stadiu kognitivního 
vývoje je chápání reverzibility a průběh dal
ších duševních operací nedostatečné či zcela 
chybl. Pod le Piageta děti v tomto stadiu ještě 
nejsou schopny konzervace, nechápou tedy, 
že Innoiství látky zthtávtÍ stejné, i Myi SI! její 
podoba zmťtzí. Proto nedokážou pochopit, že 
množství vody zůstává stejné, když je voda 
přelita z úzké skJenice do široké. 
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OBR. )-3 

Stálost objektu Jestlile ukryjeme hrotku za zdstěnu, dítě se chová 
tok. jako by hračko plestola existovat. Ditě lotim nemó vědomf 
stálého objektu. 

Absence procesu konzervace je rovnčž ilus
trována postupem, při nčmž má dítč z mode
lovací hmoty udělat kouli, která je shodná jako 
jiná koule ze stejného materiálu. Dítě pak pro
hlásí, že koule "jsou stejné". Experimentátor 
poté jednu kouli vymodeluje do formy válce. 
Dítě ho pozomje, a jasně tedy vidí, že žádn}; 

OBR. 3-4 

kus hmot)' ncbyl přidán ani odebrán. V této 
situaci se dítě asi čtyři roky staré domnívá, že 
dva předměty už neobsahují stejné mno7.ství 
hmot)'. n Válcc jí obsahuje víc," říká (viz obr. 
3.4). Až děti starší sedmi let věku usuzují, že 
mnO'l-5tví modelovací hmory ve válci a odpo
vfdající kouli je stejné. 

Pojetf konzervace Pětileté dítě usoudi, le dvě koule z modelovacr hmoty majr stejnou velikost. Pokud je vJok 
jedna z koulf vymodelována do tvaru dlouhého válce, lekne, le válec obsohuje vrce modelovacr hmoty. Teprve 
drtě o několik let starJI prohlási, le tyto dva rozdllné tvoty obsahu jr stejné mnolstvf modelovacr hmoty. 

• 
d< 



Piaget včřil, že klíčov}'m rysem předope
nlčního stadia je to, že dčti nejsou schopny 
uměřit svoji pozornost na více než jeden 
aspekt siruace současně. Takto není dítě \' pře
doperačnfm období schopno v úkolu zamčře
ném na konzervování množství modelovací 
hmoty věnovat pozo rnost zároveň délce 
a tloušt'ce vymodelovaného objektu. Domi
nanci zrakového vnímání lze ilustrovat na cx
perimenru s konzervací poČtu. Vyrovnáme-li 
proti sobě dvě řady knoflíků tak, aby dva a dva 
~tály vidy naproti sobě, malé děti správně uve
dou, že počet knoflíků je \' obou řadách stejný 
(vizobr.3.5). Pokud však knoflíky v jedné řadě 
přestavíme a uděláme z nich jakýsi shluk, pě
tileté děti řeknou, že v rovné řadě je jich vk, 
ačkoli jsme žádné knoflíky nepřidali ani ne
ubrali. Zrakový vjem dlouhé řady je pro děti 

duleiitější než vzpomínka na tO, že při vyrov
naní konflíkú do stejn)'ch řad byl jejich počet 
identicl,"ý. Na druhou stranu sed mileté děti již 
dospívají k závčru, že pokud byl počet knof
líku před přerovnáním stejný, musí být stejný 
i po jejich přesunu. V tomto věku se tedy 
~hodný počet stává důležitějším než zrakové 
vnímání. 

Dalším klíčovým prvkem tohoto období je 
podle Piageta egocentrismus. Pro dčti v pře
doperačním období je nejdůležitější jejich 
vlastní pohled, věří, že se ostatní na svět dívají 
stejn)ma očima jako ony (Piaget, 1950). Pro 

--
OBR. 3-5 
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ilustraci tOhoro procesu Piaget vymyslel "pro
blém tří hor~. Dítě chodí kolem stolu, na nčmž 
jsoll tři hory o různých výškách. Pak si dítě 
stoupne k jedné stranč stolu a sleduj e, jak ex
perimentátor opakovaně pokládá na sriH pa
nenku. Umísťuje ji vždy na jiné místo (takže 
se na hory dívá pokaždé z jiného úhlu). Poté 
má dítě vybrat fo tografii , na níž je znázornčn 
úhel pohledu panenko)'. Děti před dovršením 
šesti sedmi let většinou vyberou fotografi i se 
svým úh lem pohledu (Piage t a I nhelder, 
1948/1956). 

Piaget zastával názor, že rigiditu předope
račního myšlení vysvětluje právě egocentris
mus dčt í. Vzhledem k tomu, že si malé děti 
nedokážou představit jin); úhel pohledu než 
Sv\lj, n eumějí provést revizi schémat tak, aby 
do nich zakomponovaly změny v okolí. Proto 
si nedokážou představit opačně prováděné 

operace či neumějí konzcn:ovat Illno7.ství. 

Operační stadia 
Mezi sedmým až dvanáctým rokem děti 

zvládnou proces konzervace a začnou prová
dčt další logické operace. Dokážou seřadit 
předměty podle velikosti nebo váhy. Rovněž 
si začínají vyvářet mentální reprezcntace nč

kolika po sobě jdoucích činností. Pětileté dítě 

dokáže dojít ke svému kamarádovi domů, ale 
neumí popsat cestu nebo ji nakreslit na papír. 
D ojdou, kam potřebují, protože vědí, kdc 

- -
Konzervilce počtu Pokud jsou dvě lady sedmi knoflíků uspolódóny tak, že si novzdjem odpovfdojf, větlino 
děti udává. že obsahujf stejný počet knoflíků . Pokud je jedna lada shrnuta na hromódku, děti m/odff festi 
ol sedmi let feknou, že v p/Jvadnf ladě se nachází více knoflfk/J. 
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mají zatočit, avšak celkový přehled O cestě 

nemají. Naopak osmileté dítě cestu už i na
kreslí. Toto období Piaget nazývá stadium 
konkrétních operací. Definuje je jako ob
dobí, kdy dítě sice pouzívá abstraktní pojmy, 
avIak pouu ve vztahu ke k01/krétllím phdmě
trim, tedy k takovým, k nimž má přímý pří
stup přes smyslové orgány. 

V jedenácti až dvanácti letech děti dospívají 
k myšlení na úrovni dospčlého. Toto stad ium 
se nazývá stadium formálnich operací. Jedi 
nec v tomto stadiu má schopnost ll'Uazova! na 
úrovni symboM. V jednom testu na formální 
operační myšlení se má dítč pokusit zjistit, co 
určuje dobu pohybu kyvadla z jedné strany 
na druhou a zpčt. Dítě dostane k dispozici 
šňurku s háčkem a několik 'lávaií, která lze 
na háček zavěsit. Může mčnit délku šňůrky, 

hmotnost závaží a výšku, z níž kyvadlo roz
k)'Ve. Děti nacházejíd se ve stadiu konkrét
ních operací nesystematicky zkoušejí mčnit 
několik proměnných. Naopak adolescentní 
jedinci si nejprve stanoví několik hypotéz 
a pak je začnou testovat. Dospívají k závěru, 
že pokud má jedna proměnná (váha) vliv na 
dobu trvání kmitu, zjisti to zmčnou jedné pro
měnné a ponecháním zbylých proměnných ve 
stejném stavu. Pokud zvolená proměnná dobu 
kmitu nijak neovlivní, zkusí jinou. Zvažování 
všech možností - formulování důs l edků všech 
hypotéz a potvrzení, či vyvrácení těchto dů
sledků - je právě podstatou formálních myš
lenkových operací. 

Kritika Piagetovy teorie 

P iagetova teorie je velkým intelektuálním 
úspěchem. Vedla k revoluci ve způsobu nahlí
žení na kognitivní vývoj dčtL Současné přes
nější metody testování intelektových schop
ností nejmladších a předškolních dětí však 
ukazují, že Piaget jejich schopnosti podceňo
val.Jak jsme si již dříve ukázali, mnoho ll kolů 

pro testování teorií vývojových stadií vyžaduje 
několik dovedností, např. pozornost, paměť 
a specifické znalosti některých faktU. Dítč 
může ve skutečnosti mít schopnost, která je 
v pokusu vyžadována, ale v úkolu selže, neboť 
postrádá nčkteré jiné nezbytné dovednosti pro 
pokus ne tolik podstatné. 

Tyto skutečnosti jsou zřetelně ukázány na 
studiích stálosti objektu. Již víme, že když dí
těti mladšímu osmi měsíců ukážeme hračku 
a poté ji před jeho zraky ukryjeme nebo při
kryjeme látkou, chová se tak, jako by přestala 
existovat, už se ji nepokouší hledat.l dítě starší 

osmi měsícu, které opakovaně uspč lo v hle
dání hračky ukryté na jednom místč, bude po
kračovat v jejím hledání na tomtéž místě, ač
kol i ji dospělý ukryl jinde. 

Všimněte si však, že úspěšné splnění tohoto 
testu požaduje po dítěti nejenom chápání 
roho, že předmčt nadále existuje, ale i zapa
matování, kam byl ukryt, a vynaložení určité 
tčles né aktivity na hledání. Piaget věřil, že 
raný kognitivní vývoj závisí na senzomotoric
kých aktivitách, proto se vážně nezabýval 
možností, že by dítě mohlo vědět, že objekt 
nadále existuje, ale nebylo by schopno doká
zat ro jeho hledáním. 

V jedné ze studií zabývajících se touto te
matikou nebylo po dčtech vyžadováno, aby 
předmět aktivně hledaly. Na prvním obrázku 
3.6 vidíme použité zařízení sestávající z desky, 
která je na j.ednom konci připevněna panty ke 
stolu. Deska je původně v pozici, kdy leií plo· 
chou na stole. Jakmile se dítě dívá, začne se 
deska pomalu otáčet smčrem od něj jako pa· 
dací most ai do té doby, než opíše celý úhel 
180 stupňů a zůstane opět ležet plochou na 
stole. Deska se poté opčt otáčí opačným smě
rem, k dítěti. 

Když se děti poprvé dívaly na otáčející se 
desku, pozorovaly ji po dobu téměř celé mi
nuty. Po opakovaných pokusech však ztratily 
zájem a začaly se zajímat o nčco jiného. Vzá
pčtí byla na stůl za desku umístčna barevná 
krabička, v místě, kde by měla být při vztyčo
vání desky do vzpřímené pozice zakryta. (Dítě 
ve skutečnosti vidě lo pouze obraz krabice, 
vznik1ý zrcadlením, nikoli skutečnou krabici.) 
Jak je ukázáno na obrázku 3.6, dětem byla 
poté ukázána bud' možná událost, nebo ne
možná událost. Jedna skupina dčtí v i děla 

desku, jak se otáčí z výchozí pozice do bodu, 
kdy by měla narazit do krabičky. V tomto 
místě se deska zastavila a otáče l a se zpět do své 
výchozí pozice. Jiná skupina dčtí viděla,jak se 
deska otáčí do vzpřímené pozice a poté po. 
kračuje v otáčení,jako by jí v cestě iádná kra
bice nestála. 

Experimentátoři uva'l..ovali, že pokud by se 
dčti domnívaly, že krabice nadále existuje 
i poté, co byla zakryta deskou, měly by b}'t pře
kvapené, když by se zdálo, že deska krabicí 
prošla - nemožná událost. Na tuto desku by 
se pak dívaly déle, než by se dívaly na událost, 
ve které by se zdálo, že deska před svým ná· 
vratcm do výchozí pozice narazila do krabice. 
A přesně k tomu došlo. Přestože byla ne
možná událost percepčně idcntick.:i s událostí, 
kterou již nčkolikrát viděly a už je příliš neza-



jímala, přesto je zaujala víc než reálná událost, 
kterou nikdy předtím neviděly, tedy deska 
zastavující se o krabičku a pak se navracející 
zpátky (Baillargeon, Spclke a Wasserman, 
1985). 

Je nutné uvést, že dčti účastnící se rohoto 
experimentu byly pouze čtyři a půl měsíce 
staré, a vykazovaly tedy poje(Í stálosti objekru 
o čtyři až pět mčsíců dříve, než předpokládá 
Piagetova teorie. Opakováním této studie 
oylo zjištěno, že některé děti staré pouze tři 
a. půl měsíce již mají pojetí stálosti objektu 
(Bail!argeon, 1987; Bail1argcon a DeVos, 
1991). 

i'lovčjši studie pracující s Piagetovým poje
tím konzervace rovněž prokázaly, že k vývoji 
dukvních kapacit dětí dochází dříve, než se 
Piaget domníval. V jedné studii konzervace 
počtu byly seřazeny dvě řady hraček, jedna 
proti druhé (podobně jako na dříve popsaném 
oor. 3.5). Pak experimentátor řekl: ~Tohle jsou 
moji vojáci a (Ohle jsou tvoji vojáci. Kterých je 
vic, m}'Ch vojáků, tvých vojáků, nebo je jich 
stejné?- Po odpovčdi dítěte experimentátor 
prodloužil jednu řadu hraček tak, že mezi 
hračkami zvčtšil rozestup, a zopakoval otázku. 
Piagct a ostatní dříve udávali, že pětileté dítě 

selháv:l. při konzervaci a tvrdí, že v prodlou
iené řadč je více vojáků. Experimentátor však 
uvedl ještč druhou skupinu podmínek. Místo 
aby popisoval hračky jako jednotlivé vojáky, 
rek.!: .Tohle je moje armáda a tohle je tvoje ar
máda. Která je včtší, moje armáda, tvoje ar
mada, nebo jsou obě stejné?~ S touto jedno
duchou zmčnou slov byla většina dětí schopna 
konzervace a usoudila, že obě "armády" jsou 
stejné, i když byla jedna řada prodloužena. 
Byly-li děti vedeny k tomu, aby si vyložily si
tuaci jako pohled na skupinu nebo soubor 
~píše než jako na řadu jednotlivých položek, 
jejich úsudky ohledně shodnosti byly méně 
často ovlivnčny vedlejší percepční transfor
m3d ~larkman,1979). 

Alternati vy Piagetovy 
teorie 
Existuje obecná shoda mezi vývojovými psy
chology v tom, že výše uvedený druh nálezů 
výrazně zpochybnil Piageto\!U teorii a odha
lil, ze Piaget podcenil schopnosti dětí. Není 
v~ak shoda v tom, kterou alternativu k jeho 
teorii ncjlťpc prosazovat. Někteří psycholo
gové upřednostňují přístupy zaměřené na 
zpracovávání informací, jiní jsou zastánci 
přísrupů zaměřených na získávání znalostí 
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HABITUACI 

UDAlOSTI V TESTU 

moiná událost 

Hmaina ..dálost 

OB R. )·6 

Testova ní sUlosti objektů Dítě pozoruje otáčejfcf 
se desku do té doby, nelo ni začne ztrdcet zdjem. 
Paté je za desku umísténa krabice tak, le ji 
postavend deska zakrývá. Dftěti je ukdzdna buď 
molnd uddlast (deska se otdč(, dokud nenarazf 
na krabici, a pak se vrac( zpdtky), nebo nemolná 
uddlost (deskajoko by procházela krabicf). Dítě 
vénuje vrce pozornosti nemolné uddlosti, col 
naznačuje, le si uvědomuje, le krabice existuje, 
i kdylje zakrytá deskou. 

a d:'liší skupina psychologů straní sociokul
n lrnímu přístupu. Na následujících řádcích 
tyto alternativy stnlčnč probereme. 

P ři's tupy orie ntova né na zpracováni 
i nformaci 
Již jsme uvedli, že mnoho experimentů zpo
chybňujících Piagemvy názory bylo inspiro
váno včdci, kteří vidí kognitivní vývoj jako 
osvojování si různých dovedností zpracovávat 
informace. Domnívají se, že ve standardním 
Piagcrově pokusu není možno těchto několik 
dovedností oddčlit od rozhodující doved-
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nosti, O které se experimentátor domnívá, že 
je v pokusu hodnocena. Na\rlC teoretici využí
vající přístupu orientovaného na zpracování 
informací spolu nesouhlasí ohledně zpochyb
nční, kterými se jejich teorie dOrJ'kají Piagc
rových nálezů. Nesouhlasí spolu např. v od
povědích na otázky, zda je vývoj spíš řadou 
kvalitativně odlišných stadií, či kontinuálním 
procesem změny. Někteří se domnívají, že by 
mčlo být opuštěno celé pojetí stadii (Klahr, 
1982). Podle jejich názonl se rÍlzné doved
nosti vyvíjejí průběžně a kontinuálně, nikoli 
v oddčlených stadiích. J iní teoretici využíva
jící přístupu orientovaného na zpr:lcoV<iní in
formací se domnívají, že postupně vznikající 
změny při v)'Voji dovedností pro zpracová
vání informaci vedou k tomu, že se nám jeví, 
že vývoj myšlení probíhá ve stadiích (Case. 
1985). O těchto teoreticích se někdy hovoří 
jako o neopiagetovcích. Jiná skupina neopia
getovců souhlasí s tím, že vývojová stadia exi
stují, ale objevují se pouze v u:7..ších oblastech 
poznání. Například jazykové dovednosti dí
tč[e, chápání matematik)', sociální usuzo\'ání 
apod. se mohou vyvíjet způsobem podobným 
vývojovým stadiím, ale každá oblast posru
puje svými vlastními krok"")', relativně nezá
visle na os tatních (l\landler, 1983). 

PHstupy zaměřené na získáváni poznatků 
Někteří vývojoví psychologové, zpo..::hybňu
jící existenci kvalitativně odlišn)'ch vývojo
vých stadií kognitivního V)'Vojc, včří, že po 
skončení období raného dětství mají dčti 

a dospělí v podstatě stejné kognitivní procesy 
a kapacity a že rozdíl mezi nimi je tvořen 
v prvé řadě rozsáhlejší poznatkovou z,íklad
nou dospělých. Poznatk"")' nemyslí pouze roz
sáhlejší souhrn faktů. aJe hlubší porozumční 
způsobu, kter}'ll1 jsou fakta v určité oblasti 
uspořád:ína. 

Rozdíl mezi fakty a uspořádáním f.'lk rCl 
ilustruje srudie porovnávající skupinu deseti
let}'C!l dětí, kte ré soutěžily na šachovém rur
naji, se skupinou vysokoškolsk-ých studentll, 
kteří byli šachoví amatéři. Pokud byli všichni 
požádáni. aby si zapamatovali a vybavili řadu 
náhodni·ch čísel, podali vysokoškolš tí studenti 
snadno lepší výkon než desetileté dět i. Avšak 
pokud byla cestována jejich schopnost vybavit 
si aktwilní pozici šachO\iých figurek ve hře na 
šachovnici, desetiletí šachovi odborníci to do
kázali lépe než osmnáctiletí šachoví amatéři 
(Chi, 1978). Z roho vypl)'vá, že rozhodujícím 
rozdílem mezi těmito dvěma skupinami ne
byla různá stadia kognitivního vývoje nebo 

roí'"..dílné schopnosti zpracovávat informace, 
ale pozn:uky z urči té oblasti. D esetileté děti 
hlouběji chápaly strukruru šachové hry, proro 
byly schopny o rganizovat a rekonstruovat 
herní si tuaci zpaměti pomocí .,shlukovánt 
oddčlenich část í informací na větší smyslu
plné jednotky (např. útok bí1ého krále po 
křídle) a vyřaze ním nepravdě podobn)'ch 
umístční figurek z uvažování. (O otázce řešen í 

problému odborníky versus amatéry budeme 
diskutovat v kap. 9.) 

Casn ější schopnos t dětí řešit Piagetovy 
úkoly konzervace může b)'t také vysvětlena 

zvyšujícím se množstvím poznatkll o světě 

spíše nci kvalitativním posunem v kognitiv
ním vývoji. Je např. pravděpodobnější že dítě, 
které neví, že množství nebo počet je roz.ho
dujícím rysem určujícím, co je myšleno výro
kem "víc modelovací hmoty~ nebo "víc hracích 
k:llnenl .... bude usuzovat, že se změn il a k'Van
tira, když se zmčnil pouze její vizuální vzhled. 
Je možné, že starší dítě se jednoduše naučilo 
podstatný určující rys .. \'Íc~. Pokud je mto hy
potéza správná. pak dítč, které selhává v po
kusu konzervace v jedné oblasti, může kon
zervovat v j iné oblasti, v závislosti na svém 
cháp:íní určité oblasti. Důkazy pro ruto hypo
tézu byly získány ve studii, v níž bylo dětem 
v mateřské školce vyprávěno o řadě "operac!', 
které provedli lék:tři nebo včdci. Některé ope
race změnily zvíře tak, že vypadaJo jako jiné 
zvíře, jiné operace zmcnily zvíře tak, že vypa
dalo jako rostlina (viz obr. 3 .7). Dětem bylo 
např. vyprávčno, že 

lékaři V""lali koně (dítčti jc ukázán obrázek koně) 
a operovali ho tak, že mu přidali černé a bílé 
pruhy po celém tčlc. Ustřihli mu hi"ívu a spletli 
mu žíně v ocasu. Odnaučili ho ržát a naučili 
ho žrát divokou trávu místo ovsa a sena. Na
učili ho také žít v diyoké Africe místo yc stáji. 
Když to všechno udělali , vypadalo loto zvíře 
t.,klů (dítěti je uk.-izán obrázek zebry). Když 
skončili, bylo to zvíře kŮ 11, nebo zebra? (Keil, 
1989, s. 307) 

U operací, které přetvořily jeden dnlh zví
řete na d ruh)', větš i na dětí při konzervaci se
Ihá\,:ua. Asi 65 % z nich souhlasilo s tím, že 
kůň byl doopravdy změněn na zebru. Avšak 
u přeměny zvířete na rostlinu pouze asi 25 % 
1. těchto dčtí souhlasilo s cím, že se ježek 
doopravdy změnil na kakrus (Keil, 1989). Po
dobné studie ukazují, že dčti v předoperačním 
stadiu v nc krer)'ch oblastech ignorují zásadní 
zmčny ve vzh ledu,jclikož se už naUČil y. že zra
kem nepostřehnutelné, avšak d ůleži té charak
terizující prvky předmětu zůstaly stej né. 



Sociokulturnf přistupy 
Přestože Piaget zdůrazňovaJ interakci dítě
te s prostředím, prostředí, které měl na 
mydi. představovalo bezprostřední fyzikální 
prostředí. Sirší sociální a kulturní kontext, 
v němž se dítě nachází, v Piagetově teorii 
prakricky nehraje žádnou roli. Avšak mnoho 
z toho, co se vyvíjející se dítě musí naučit , vy
plývá 7-C specifických způsobů, kterými jeho 
kultura vidí realitu, z toho, jaké role jsou oče
Jci~'ány od různ}rch osob (a různých pohlaví) 
a jaké normy řídí sociální vztahy. V těchto 
oblastech neexisrují univerzálnč platné údaje 
nebo správné pohledy na realitu, které mají 
být objeveny. Pro kulturní antropology a jiné 
sociální vědce, kteří se řídí sociokulturním 

08R.]-7 
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přístupem k vývoji, by tedy dítě nemčlo být 
viděno jako přírodní včdec hledající "prav
divé" znalosti, ale jako novČ příchozí do kul
tury, jenž se při úsilí zařadi t se do kultury 
snaží vidět soci:i1ní realitu očima této kulnlry 
(Eem, 1987, 1993; Schweder, 1984). 

Základy tohoto pohledu na kognitivní vý
voj jedinec najdeme v práci Lva Vygotského 
(1934/1986) . Vygorskij se domníval, že se 
učíme chápat a poznávat svčt kolem sebe jako 
kdysi učedníci. Vedou nás totiž zkušenčjší je
dinci, kteří nám pomáhají poznávat svět a roz
víjet nové dovednosti. Vygotskij rozlišil dvě 
úrovnč kognitivního vývoje: aktuální llroveil 
vývoje projevující se ve schopnosti řešit pro
blémya potenciální úroveň vývoje dítčte, která 

Testováni stálosti objektťl Df!!tem bylo vyprávěno, jak lékafi nebo vědci operovali ]vr'te tak, že nokonec 
vypadalo jako jiné Mře (kaň vypadal joko zebra) nebo zvfte vypadalo jako rostlina lježek vypodol jako 
kaktus). Dtti, které fekly, le nové zvffeje "doopravdy" jiné zvffe nebo rostlino, v procesu konzervace 
selh6vo]f. Oéti, které lekly, le nové zvffe je nadole ndooprovdy" původnf zvfte, jsou schopny konzervoce. 
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Podle \o}'gotského se dMi nejlépe utf, kdy! jim nékdo zkušenějš( zprostfedkovdvá nové poznatky. NapNklad 
starš( dně male pomoci svému sourozenci pN osvojováni nových dovednostf. 

je dána druhem řešení problémů, jakého je 
dítě schopno pod vedením dospě lého nebo 
zkušenějšího vrstevníka. Pokud chceme po
znat skutečnou úroveň kognitivního vývoje 
dítěte a učit ho dál, musíme podle Vygorského 
znát nejen jeho aktuální, ale i potcnci:ilní úro
veň vývoje. 

Vzhledem k tomu, že jazyk je primárním 
prostředkem pro výměnu sociálních vý.mamů, 
považoval V)'gotsky jeho vývoj za ústřední bod 
kognitivního vývoje. Získání jazykových do
vedností v podstatě považoval za ncjdíHcžitější 
aspekt vývoje dítčte (Blanek, 1990). Jazyk to
tiž hraje dúlcžitou roli při vývoji nových do
vedností a získávání nových poznatkiL Když 
dítěti při získávání nových dovedností po
máhá dospělý nebo vrstevník, komunikace 
mezi nimi se stane součástí myšlení dítěte. 
Děti využívají své jazykové schopnosti jako 
vodítko pro své aktivity, při nichž si procvičují 
novč nabyté dovednosti. T akie to, co Piagct 
označoval za egocentrickou řeč, Vygotskij po
važoval za základní složku kognitivního vý
voje. Dčti si podle něj povídají proto, aby si 
poskytly vedení a komrolu. Tento druh řeči 
označuje jako soukromou řeč. Tento proces 
můžeme sledovat II dítěte, které instruuje sebe 
sama, jak provést určitý úkon, např. jak si za-

vázat tkaničku, podle předešl )~ch instrukcí,jei 
slyšelo od dospělého (Berk, 1997). 

vývoj morálního usuzování 

Piaget se kromě studia vývoje myšlení dítěte 
zabýval i vývojem morálního usuzování. 
Domníval se, že porozumění morálním pra
vidlilln a sociálním konvencím musí odpoví
dat celkové úrovn i kognit ivního vývoje dí· 
těte. Na základě pozorování toho, jak děti 
různého věku hrají hrr, např. kuličky, dospěl 
k závěru, že se chápán í pravidel vyvíjí v po
sloupnosti čtyř stadií (Piaget, 193211965). 
První stadium se objevuje na počátku předo

peračního období. Dčti se v tomto stadiu 
účastní "paralelní hry", kdy si dítč hraje podle 
pravidel, je-i.. si stanovilo samo. Dítě může 
např. třídit kuličky podle barcv nebo kutálet 
po místnosti nejprve velké kuličky a za nimi 
malé. Tato .,pravid la" vnášejí sice do hry dí· 
těte určitý řád, dítě je však často a libovolné 
mčnÍ a také neslouží žádnému skupinovému 
účelu, např. spolupráci nebo soutčženÍ, 

Na začátku pátého roku včku se u dítěte vy
vine smysl pro povinnost dodržovat pravidla, 
která jsou pojímána jako absolutní morální 
impe rativy u rče né nějakou autoritou, např. ro-
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diří. Pravidla jsou daná, nedotknutelná a není 
mO'iné je měnit. Je IHltné se podle nich řídit 
do posledního písmene a neexisruje důvod, 
který by opravňoval je změnit. Děti v tomto 
stadiu např. odmítají návrhy, že by se mohla 
posunout startovní čára, ze které se házejí ku
ličky, aby se vyhovělo mladším dčtem, které 
chtějí také hrát. 

V tomto stadiu děti posuzují čin více z hle
diska jeho následkil než z hlediska zámčrů, 
které k němu vedly. Piagct např. vyprávěl 
dětem několik příběhů. D va příběhy v'.Ídytvo
řil)' pár. V jednom takovém páru chlapec roz
bil hrníček, protože se snažil ukrást manne
ládu, kdyi jeho matka nebyla doma. D ruh)' 
chlapec rozbil celou sadu hrníčkll, avšak ne
šťastnou náhodou, nedělal při tom nic špa t
ného. Piaget se ptal dětí: .. Který chlapec víc 
zlobil?" Dčti v předoperačním období měly 
~klon určovat jako zlobivějšího chlapce, který 
udělal více škody nezávisle na úmyslech nebo 
moth'íldch vedoucích k jednání. 

Ve třetím stadiu morálního v)'Voje dítě za
číná uznávat některá pravidla sociálních kon
\'encí - společné dohody mohou být libovolně 
stano\'ovány i měněny, když s tím všichni zlÍ
častnění souhlasí. Zmenšuje se rovněž stupcú 
morálního realismu dítěte. Kdyiděti činí 010-

d.lni úsudky, zaměhljí se nyní na "subjektivní'" 
úvah)', jako je úmysl dané osoby, a vidí trest 
jako !idskýčin, nikoli jako nevyhnutelnou, da
nou odplaru. 

Počátek stadia fo rmálních operací se obje
\'lije ve stejné době jako čtvrté a konečné sta
dium chápání morálních pravidel dítětem. 
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Mladiství vytvarejl pravid la, aby se byli 
schopni vypořádat i se siruacemi, se kterými 
se nikdy nesetbh. Toto stadium je charakte
rizováno ideologicljm způsobem morálního 
usuzování, které se dotýká širších soci,i1ních 
prob lémů ncž pouze osobních a interperso
nálních siruací. 

Americký psycholog Lawrence Kohlberg 
rozšíři l Piagetovo pojetí morálního rozhodo
vání i na období adolescence a dospčlost i 

(Kohlberg, 1976, 1969). Ve snaze zj istit, zda 
exisrují obecné platná stadia ve vývoji mrav
ních soudů, vytvoř i l morální d ilemata ve 
formě povídek. V jedné povídce např. mUž,je
hož umírající 'l..cna potřebuje lék, který si ne
může dovolit, prosí lékárníka, aby mu prodal 
lék l evněj i . Kdyi lébrník odmítne, muž se 
roz.hodne lék ukrást. Pokusné osoby poté d is
kumjí o činu tohoto muže. 

Kohlberg z.koumal odpovčdi na řadu poví
dek tohoro typu, z nichž kaidá obsahovala 
morální dilema, a určil šest vývojových srad ií 
morálního llsudku sdružených do tří úrovn í: 
pfedlwnvenhlÍ, konvmční II pOJ/konvenční (viz 
tab. 3.2). Odpovědi byly označovány jako od
povídající určitému stadiu nikoli na základě 
toho, jestli bylo chov~ní označeno jako dobré 
či špatné, ale na základě důvodů, které byly 
udány pro určitý typ chování. Pokud např. po
kusn:i osoba souhlasila s tím, že muž mčl lék 
ukrást, protože: nNecháš-li svoji ženu umřít, 
budeš mít potom potíže" nebo ho odsoudila 
za krádež, protože: "Ukradneš-li lék, chytí tě 
a půjdeš do vězení", obě odpovědi jsou hod
noceny jako stadium I . V obou případech byly 

Pt~!ote se malé déti ůčastnf paralelnf hry, pravidla, podle kterých 
se f(dr $Oddlnf Interakce, zatínaj( chápat, a! kdyt jsou star.ff. 
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mužovy činy hodnoceny jako špatné nebo 
dobré na základě očekávaného potrestání. 

KohJberg se domníval, že všechny děti za
čínají na úrovni I, na níž serrv;ivají do věku asi 
deseti let, poté začínají hodnotit činy podle 
n:ízorů druhých lidí (úroveň II). Většina mla
distvých uvažuje na této ú.rovni ve včku kolem 
třinácti let. Společnč s Piagctcm se Kohlbcrg 
domnívá, že pouze ti, kteří dosáhli v myšlení 
stadia formálních operací, jsou schopni ab
straktníhozpttsobu myšlení, které je nutné pro 
úroveň lIJ, pro postkonvenční morálku. Nej
vyšší, šcS(é stadium vyžaduje formu lování 
ahstmktních etických princi Pl) a jejich do
držování, což má zabrán it scbez:\vrŽcní. 

Kohlbcrg zjistil. že méně než 10 % jím 
zkollman)'ch dospě lých osob dosáhlo princi
piálního stadia šest, jehož příkladem může být 
n:lsledující odpověď šestn:ktiletého chlapce 
na dilema muie s nemocnou manželkou: 
"Z hlediska zákona společnosti muž nebyl 
v pr:ívu, ale z hlediska zákona přírody nebyl 
v pdvu lékárník, a tím je muž ospravedlnčn. 
Lidski 'Život je nad jakýkoli finanční zisk. Ne
z:ivisle na tom, kdo umírá, i kdyby to byl úplnč 
někdo cizí,je povinností č lovčka zachránit ho 
před smrtI' (Kohlbcrg, 1969, s. 244). Ko hl
berg v závěru svého života šesté stadium vy
škrtl z teorie. Úroveň Hl je nčkdy označována 
jako vysoké stadiulII ZiÍsadového uvaiavání. 

Kohlberg uvedl důkazy pro tento sled sta-

TAB. 3-2 

dH u dčtí z různých kultur, včetně Spojell)'ch 
států , Mexika, T chaj -wanu a Turecka (Colby, 
Kohlberg, Gibbs a Liebcrman, 1983; Nisan 
a Kohlberg, 1982). Na druhé stranč však exi
srují dúkazy pro to, že lidé používají v rúzných 
situacích různá pra\ridla a že jednotlivé etapy 
nejdou po sobě (Kurtines a Greif, 1974). Te
orie byla rovnčž kritizov:ína proto, že byla .,za
měřena na muže", neboť staví na morálním 
žebříčku "maskulinní" zpúsob abstraktního 
uvažování založený na pnivu a spravedlnosti 
v)'še než "femininní" způsob uvažování, který 
je založen na starosti a péči o druhé (Gilligan, 
1982). 

Piagetovo tvrzení, že malé děti neumějí 
rozlišovat mezi společenskými konvencemi 
(pravid ly) a morálními zásadami, bylo také 
prověřováno. V jedné takové studii byl sedmi
letým děrem dán seznam určir)'ch činů a byly 
požádány, aby označily ty činy, které jsou 
špatné, i když je nezakazuje žádné pravidlo. 
Děti mezi sebou široce souhlasily v tom, že 
lhaní, kr:ídež, bouchání do druhého a sobec
kost jsou špatné, ačkoli nejsou zakázány žád
nými pravidly. Naproti tomu si myslely, že 
není nic špatného na rom , když se Žvýká žvý
kačka při vyučování, když se oslovuje učitel 
křestním jménem, kdyi chlapci vstupují na 
dívčí záchody nebo když se jí občd rukama -
pokud nej sou tyto činy zak.1.zány n čjakými 
pravid ly (Nuccl i, 1981) . 

Stadia morálního usuzování Kohlberg byl přesvědlen, te mravní ůsudek se vyvíjí s věkem v následujfcfch 
etapách, (Kohlberg, 1969) 

Úroveň , stadium Charakteristika 

úroveň I: předkonvenčni morálka 

stadium 1 
stadium 2 

úroveň ll: 

stadium 3 

stadium 4 

úrovelÍ III: 

stadium 5 

stadium 6 

orientace na trest - posLouchá plfkazy, aby se vyhnuL potrestání 
orientace na odměnu - přizpllsobuje se, aby zfskaL odměnu, jedná tak, aby se mu 

vrátilo, co poskytL 

konvenční morálka 

orientace na to bYt hodným dítětem - přizpůsobuje se, aby se vyhnuL nesouhLasu ze 
strany druhých 

orientace na autoritu - dodržuje zákony a sociMnf pravidLa, aby se vyhnuL odsouzeni 
ze strany autorit a vzniku vLastních pocítil viny, že "nedě~ svoji povinnost" 

postkonvenčni moráLka 

orientace na spoLečenskou smLouvu - jedná podLe principů obecně uznávaných jako 
podstatné pro vefejné blaho, tyto principy podporuje proto, aby ziskaL uznáni od 
vrstevniků a tfm i uznáni sebe samého 

orientace na univerzáln! etické principy - jedná podLe samostatně zvoLených etických 
principů (které si obvykLe (enl spravedlnosti, důstojnosti a rovnosti), tyto principy 
podporUje, aby zabránil odsouzeni sebe samého 



Osobnostní a sociáln í 
vývoj 

Rodiče, kteří mají první dítč, často bývají 
přthrapeni tím, že se II dítěte od začátku pro
jevují jeho specifické osobnostní rysy. Při 

druhém dítčti naopak bývají překvapeni zjiš
těním, že druhé dítč je úplně jiné než první. 
již v prvních ti'dnech života vykazují děti 
roulily ve své aktivitě, ve svých reakcích na 
zmčny v okolí a ve nrušivosti. Některé děti 
křičí často,jiné zřídka. Nčkten! snášejí přcba
lo\".ini a koupání bez zbytečného povyku,jiné 
při tom kopou a bijí kolem sebe. Některé dítč 
je citlivé na jakýkoli zvuk, jiné si nevšímá ani 
největšího hluku. Děti se také liší v tom, jaký 
\"ltah mají k mazlení. Některým se líbí, když 
jsou chovány, a tisknou se k osobě, kted. je 
drií,jiné ztuhnou a kroutí se (Korner, 1973). 
Tyto ~SQbl/ostní charakteristiky, které se vzta
hují k nálndl, se nazývají temperament. 

Tem perament 

Vf"lkum remperamenru je vclice aktivní vý
zkumnou oblastí. V otázce definice, identifi
kace a měřeni různých temperamentů nepa
nuje velká shoda. Zárove!'l není příliš jasné, 
do jako míry temperament v raném dčtství 
předpovídá dále se vyvíjející osobnost jedince 
(Kohnstamm, Bates a Rothbart, 1989). 

Jedna průkopnická studie temperamentu 
byla zah~ena v padesárých letech 20. století. 
Zahrnov',ua skupinu 144 dětí z rodin se střed
ním a vyšším socioekonomickým statusem. 
Počáteční data byla získána z rozhovorlt s ro
diči a posléze byla doplněna informacemi od 
učitelek a o výsledky testů administrovaných 
dětem. U dětí bylo sledováno devět rysů, které 
pak hyl)' ~loučeny do tří základních tempera
mentov}'ch typu. Hravé děti, které pravidelné 
~paly i jedly a pohotově se adaptovaly na nové 
~ituacc, byly označeny jako hodné (přibližné 
40% vzorku), děti, které byly snadno popud
li\é,jedly a spaly nepravidelně a na no\·é si
tuace reagovaly intenzivně s negativním ná
bojem, byly označeny jako zlobivé (přibližné 
ID % vzorku). Poslední skupinu rvořily děti, 
které byly poměrně neaktivní, nerady setrvá
valy v nových situacích a pro adaptaci na ně 
potřebo\'Ollyvícc času než děti z první skupiny. 
Tyla dč t i byly označené jako pY/imirn! (při
bli ž n ě 15 % \~lorku). Zbylých 35 % dětí oe
bylo zařazeno do žádné z uvedených skupin 
(Thomas, kol. , 1963). 
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Z původního vzorku bylo celkem 133 je
dinců sledováno až do dospělosti a testovou 
metodou byl u nich sledován temperament 
a psychologické charakteristik')'. Výsledky na
bídly nejednotné informace o kontinuitě tem
peramentu. Na jedné straně výsledky hodno
cení temperamentu uváděly, že v prvních pěti 
letech byla zjištěna vysoká korelace: zlobivé 
děti mély po nástupu do školy více problémů 
s učením nei hodné děti. Hodnocení tempe
ramentu a přizpi'isobivosti v dospělosti rovnčž 
vysoce korelovalo s výsledky z dčtství, kon
krétně ve věku tří, čtyř a pěti let. Na druhé 
straně bylyvšechoy korelace nízké (kolem 0,3) 
a při posouzení jednotlivých rysů oddělené 

bylo zjištčno, že většina rysů vykazuje malé, 
případně iádné zmímky kontinuity v čase 
(Thomas a Chess, 1986, 1977; Chess a Tho
mas, 1984). 

Výzkumníci zdůrntlují, že kontinuita, či 

naopak nespojitost temperamentu v čase je 
funkcí intcr;\kce genotypu dítčte (vrozených 
charakteristik) a prostředí. KJíčem ke zdra
vému v)rvoji jedince je podle jejich názoru si
tuace, kdy si dobře odpovídá temperament dí
těte a jeho rodinné prostředí. Pokud rodiče 
nabídnou zlobivému dítěti šťastné a stabilní 
zázemí, problematické chov:íní dítčte s postu 
pujícím časem ustupuje (Bclsky, Fish, a Isa
helia, 1991). Thomas a Chess citují případ 
Carla, který byl od prvních měsíců až do pěti 
let velmi problematickým dítětem. Jeho orec 

Nťkteré dťti lze uklidnit snadno, jiné obtltnť. 1)Ito od/i$nasti jsou zákla
dem temperamentovych rozdt/Ů. 
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využil synova"zdravéhou charakteru a dok..-lzal 
pracovat s jeho negJtivními reakcemi na nové 
sin.:!ce, podařiJo se mu chlapce zklidnit a změ
nit jeho reakce. Ve věku 13 let bylo možno 
Carla přeřadit ze skupiny zlobivých dětí do 
skupiny hodných dětí. Přesto se Carlův vro-
7-cny temperament při větších životních změ

nách na krátkou dobu vždy přihlás il o slovo. 
Například kdyi ve starším školním včku začal 
chodit na hodiny klavíru, zprvu na ně reabro
val velice negativně, na novou situaci si zvykal 
pomalu, avšak výsledkem byl nakonec nad
šený z;íjem. Podobná reakce nastala poté, co 
Car! začal chodi t na vysokou školu (Thomas 
a Chess, 1986). 

Jedna nová studie nabízí další dli kazy 
o kontinuitě temperamentu v čase. Sedmde
sat devět dět í bylo ve včku jednadvaceti mě

síců rozděleno buď do skupiny plachých dčtí, 
nebo do skupiny odvážných dětí. Kdyl. bylo 
dětem třináct let, skupina plachých dětí dosá
hla v testu cxtraverze, delikventního a agre
sivního chování signifikantně nižšího skóre 
ncždruh:í skupina (Schwarr-z, Snjdman, a Ka
gan, 1996). J iný vý7.kum dospčl k závčru , že 
tendence VSl\tpovat do neznámých situací, či 
se jim naopak vyhýbat (tato tendence předsra
vuje jednu složku temperamenru) zůstává 
v čase poměrně stabilní (Kagan a Snidman, 
1991 ). 

Rané sociáLní chování 
Od druhého měsíce života se pn"1Il1črné dítě 
při pohledu na tvář své matky či otcc začne 
usmívat. Potčšení rodiče toto chování inten 
zivně pos ilují. Je zřejmé, že schopnost dítčte 
usmívat se v tak raném věku se vyvinula pro 
účely posilování pouta mezi rodičem Ol dítě
tem. První ll směvy rodičům říkají, že j e d ítč 

poznává a má je rádo, a povzbuzuj í j e, aby se 
k nčmu chovali ještč láskyplněji a stále jej sti
mulovali k úsměvu. T ímto procesem dochá
zí k navození vzájemně se posilující soci:ílní 
interakce. 

Děti na celém světě se začínají usmívat při
bližně ve stej ném včku. Vyplývá z toho, že pro
ces zrání je pro první úsměv důležitějš í než 
podmínky, ve kterých dítě vyrůstá. Slepé děti 
se začínají usmívat př ibližně ve stejném věku 
jako děti, které vidí, což znamená, že llsměv je 
vrozenou reakcí (Eibl- Eibesfcldt, t 970). 

Ve třetím nebo čtvrtém mčsíci dčti dávají 
najevo - usmíváním se nebo broukáním - že 
poznávají a upřednostňují členy rodiny, když 
je vidí nebo slyší, avšak jsou stáJe dosti vstřícné 

i k cizím lidem. Ve včku asi sedmi nebo osmi 
měsíců se toto chován í začíná mčnit. Děti za
čínaj í při sctk:í.ní s cizími lidmi vyjadřovat 
různé formy úzkosti a zároveň sil ně protestují, 
kd)'-l. jsou ponechány v neznámém prostředí 
neho s neznámou osobou. Rodiče jsou často 
uvedeni do rozpaků, když zj istí, že jejich dříve 
družné dítě, které vidy vítávalo pozornost 
osoby,jei je má hlídat v nepřítomnosti rodičů, 
nyní bezútěšnč pláče , když se připravují k od
chodu, a pláče ještě nějakou dobu poté, co 
odešli. Přestože tento J/rach z cizích osob nevy
kazují všechny děri, počet dčtí, které tento 
strach mají, se dramaticky zvčtšuje asi od 
osmého měsíce do jednoho roku. Úzkost 
z opu š tční rodiči (separační úzkost) dosahuje 
vrcholu mezi čtrnácti a osmnácti mčsíci věku 
:1 později se posl\lpně zmírňuje. Ve věku tří let 
si je větši na dčtí i v nepřítomnosti rodičů do
statečně jistá na to, aby byla schopna bez obav 
se stýkat s jinými dětmi a dospělými . 

Růst a mizení tčchto dvou strachů se zdají 
být pouze mírně ovlivnčny podmínkami, v ni
chž dítě vyrllstá. Stejný obecný jev je možno 
nalézt me'!.i americkými dětmi vychováva
nými pouze doma i mezi těmi, které jsou 
umístěny v jeslích. Na obrázku 3.8 je znázor
nčno, 'l-C přcsto'l.t! se v různých kulturách liší 
procento dětí, které pláčou, kdyl. jejich matky 
opustí místnost, profil nástupu a ústupu pláče 
je ve vztahu k včku velmi podobný (Kagan, 
Kcarsleya Zelazo, 1978). 

Jak si ryto strachy vysvčtlujeme? U jejich 
zač:ítku i llstupu se zdají důležité dva faktory. 
Jedním z ni ch je růst kapacity paměti. Ve 
druhé polovinč prvního roku života se zlep
šuje sc hopnost dčti vybavovat si minulé udá
losti a porovnávat minulost se současností. 
Tato schopnost umožňuje dítčti objevovat ne
obvyklé a nepředvídatelné události a někdy 
se jich bát. Vznik strachu z cizích osob souvisí 
se V'" .. mikem strachu z rllzných podnětů, které 
jsoll neobvyklé nebo neoček..-lvané. Tajuplná 
maska nebo čertík v krabičce , které rozesmá
vají čryřměs íční dí tě, často způsobí , že se 
osmimčs íční dírě chová vystrašené a llZkostnč. 
Když děti zjistí, že cizí lidé a neobvyklé ob
jekty nejsou všeobecnč škodlivé, tyto strachy 
se postupně zmenšují. 

Zda se logicky správné předpokl:idat, že \)'
voj paměti se účastní na separační úzkosti. 
Dítč nemůže "postrádat" rodiče,jestliže si ne
může vybavit jeho přítomnost před chvílí 
a uvést ji do souvislost i s jeho současnou ne
přítomností. Jestliže rodič opustí mistnost, 
dítč si uvědomí, že něco není v pořadku. Toto 
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Vfechny ditl, ...tetni nevidomých děti, se zatfnajf usm(vat pfib/llně ve stejném věku, col poukazuje na to, 
te pro objeveni prvnfho úsmm je zránf dli/elitějšf nd vlivy výchovy. 

vědomí vede k úzkosti a tísni. Jak se zlepšuje 
!iChopnost rozpomínání se na minulé případy 
opuštění a návratu, dítě dokáže lépe před\·ídat 
návrat nepřítomného rodiče a úzkost se zmír
ňUJe. 

Druhým f.'Lktorem je růst samostatnosti. 
Jednoroční dítč je stále ještě vysoce závislé na 
péči rodičů, ale dvou- až tříleté je již schopno 
samo si vzít talíř nebo dojít do skřínč pro 
hračky. Také ui používá jazyka k vyjadřování 
svj'Ch přání a pocitů. Z tčchto důvodů se sni
luje závislost na opatrovnících obecnč a ro
dinn}~ch opatrovnících obzvláště a otázka pří
lomnosti rodičů se stává pro dčti méně 
nalěhavou. 

Připout ání 

Skkll dilhe k vyhledávání blízkosti urtitých lidi 
a PQrit vitU jistoty v jejich blízkosti se nazývá 
připoutání. Psychologové se zpočátku do
mní~-ali , že připoutání k matce se vyvinulo 
proro, že ona jakožto zdroj potravy uspoko
juje jednu ze základních potřeb potomka. 
Avšak v někter)'ch případech tato teorie ne
\}hovovala. i\:lpříklad káčata a kuřata se od 
narození živi sama, a přesto svou matku ná
_ledují a tráví s ní velkou část svého času. 

Útěcha, kterou získávají z matčiny přítom-

nosti, se nedá odvodit J,ouze z její úlohy při 
obstarávání potravy. Rada dobře zmímých 
pokusů s opicemi ukazuje, že to, co připou
tává dítě k matce, je nčco víc než pouze po
třeba výživy (Harlow a Harlow, 1969). 

--alril:k6 pr"lesnf kmenr (n,.. 25) 
-- gualemaltlf Indiáni (n '" 34) 
--kibuc v Izraeli (n . 122) 
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OBR. 3-8 

Reakce děti na odchod matky Pfestote se procento děti, které pláčou 
pf! odchodu motky, v nJzných kulturách liJi, prolil nástupu Q ůstupu této 
ůzkosti je ve v~ech kulturách podobný. 
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Mláďata opic byla záhy po narození odlou
čena od svých matek a umístěna ke dvěma 
umělým "matkám" vyrobeným z drátÍl a dře
věné hlavy. Tělo jedné matky bylo jenom 
z drátu, tčlo druhé bylo navíc pokryto pěno
vou gumou a froté látkou, což ji činilo měkčí 
a příznivčjší pro přichycení (viz obr. 3.9). Obě 
dvě matky mohly krmit mláďata pomocí láhve 
připevněné na hrudi. 

Pokus měl určit, zda »matka", která byla 
vždy zdrojem potravy, bude tou, na kterou 
bude mládě šplhat a držet se jí. V)'slcdky byly 
jasné. Nezáleželo na tom, která matka posky
tovala jídlo, mláďata opice vidy šplhala na 
měkkou matku z froté látky. Tato matka, která 
byla čistě pasivní, ale příjemná na dotek, byla 
zdrojem bezpečí. Například zřejmý strach, 
který mládě pociťovalo v cizím prostředí, byl 
zmírněn, jestliže se mládě mohlo dostat do 
kontaktu s matkou z látky. Pokud se mládě 
drželo této oblečené matky i pouze jednou 
rukou nebo nohou, mělo zájem zkoumat 
předměty, které pro ně byly jinak příliš hro-
1,ivé, než aby se jim přiblížilo. 

Přestože kontakt s měkkou, umělou mat
kou poskytuje důležitý rys mateřské péče, není 
pro uspokojivý vývoj dostačující. Opičí mlá
ďata, která byla přichycena k umělým matkám 
a v průběhu prvních šesti měsíců živora oddě

lena od ostatních opic, vykazovala v dospělosti 
různé typy neobvyklého chování. Tyto opice 
později zřídkakdy navazovaly normální 
vztahy s ostatními opicemi (buď se krčily stra
chy, nebo se chovaly nepřirozeně agresivně) 
a jejich sexuální chování bylo nepřiměřené. 
Jestliže opičí samičky, které byly ochuzeny 
o raný sociální kontakt, otěhotněly (po znač
ném úsilí), byly pro své prvorozené potomky 
špatnými matkami s tendencí zanedbávat je 
nebo jim i ubližovat. Po narození dalších po
tomků se však jejich chování vůči mládatům 
zlepšilo. Pro opice je tedy interakce s ostatními 
členy jejich druhu vprůběhu prvních šesti mě
síců života rozhodující pro normální sociální 
vývoj. U opic vychovaných umělou matkou 
dochází v dospělosti k přiměřenému cho\'ání, 
pokud mají v průběhu prvních šesti měsíců ži
vota příležitost navázat interakci se sv)'mi vrs
tevníky. 

T když bychom měli být opatrní v zobecňo
vání výsledků výzkumů u opic na lidský vývoj, 
máme zde důkaz toho, že připoutání dítěte 
k matce sleduje stejný účel. Poskytuje dítěti ji
stotu nezbytnou ke zkoumání jeho okolí 
a utváří základy pro interpersonální vztahy 
v pozdějších letech. Většina aktivit na poli vý-

zkumu připoutání vychází z práce psychoana
lytikaJohna Bowlbyho v padesátých a šedesá
t)'ch letech 20. století. Bowlby na základě 
sV)ích výt-kumů dospčl k názoru, že neúspěch 
ve vytvoření bezpečného připoutání k jedné 
nebo několika primárním osobám v raných le
tech souvisí s neschopností vytvářet blízké 
osobní vztahy v dospělosti (Bowlby, 1973). 

Mary Ainsworthová, jedna z Bowlbyho 
spolupracovníku, provedla rozsáhlé pozoro
vání dětí a jejich matek v Ugandě a ve Spoje
ných státech a potom vyvinula laboratorní 
postup pro hodnocení jistoty připoutání dětí 
přibližně od dvanácti do osmnácti mčsÍCu 
věku (Ainsworth, Blehar, ,.vaters a Wall, 
1978). Postup se nazývá neznámá situace a ob
sahuje několik po sobě následujících událostí, 
v nichž jsou pozorovány reakce dítěte na od
chod pečující osoby z místnosti a její násled
ný příchod (viz tab. 3.3). Pozorovatel sleduje 
dítě v průběhu celé scény skrz jednosměrné 
zrcadlo a zaznamenává různé údaje: úroveň 
aktivity dítěte, zapojení do hry, pláč a jiné 

OBR. 3- 9 

Reakce opice na umělou matku Pfestote je opička 
krmena matkou vytvořenou z drátů, tráv; v;ce času 
s matkou, která je potatena froté látkou. Tato 
matko poskytuje pocit bezpelí a bezpeénou 
zdklodnu, odkud opička zkoumá cizí objekty. 



známky úzkosti, V't.dálenost od matky a po
kusy upoutat její pozornost, vzdálenost od cizí 
žen)',ochom navázat s ní kontakt apod . Na zá
kladě těchto projC\'Ů chování byly déti rozdč
I('n)' do tří skupin: 

jisti pripoulani: Bez ohledu na to, zda jsou 
děti rozrušeny při odchodu matky, nebo 
nejsou (fáze 3 a 5), ty, které jsou klasifiko
vány jako jistě připoutané, s matkou 
po jejím návratu navazují kontak(. Něktc
r)'m stačí vědět, že se matka vrátila, 
a kJidně si hrají dál.Jiné usilují o tč1esný 
kontakt s matkou. Další jsou zcela zaujaty 
matkou a při jejím odchodu projevují 
úzkost. Do této kategorie spadá přibližně 
60-65 % amerických děd. 

Ntjúli pripou/ani: vyhýbavi. Tyto děti se po 
opětovném shledání viditelně vyhýbají in
terakci s matkou. Některé si math.)' téměř 
vůbec nevšímají,jiné se střídavě pokoušejí 
o interakci s matkou a o vyhnutí se kon 
takru s ní. Vyhýbavé děti mohou matce 
věnovat malou pozornost, kdyi. je v míst
nosti, a často nevypadají tlzkostnč, když 
odejde. Jestliie jsou úzkostné, nechají se 
~nadno utišit jak matkou, tak cizí ženou. 
Do této kategorie spadá přibližně 20 % 
amerických dětí. 

Ntjistt pripou/ani: ambivalentní. Děti jsou 
klasifikovány jako ambivalentní, jestliže 
po opětovném shledání matce vzdorují. 
Vyhledávají tělesný kontakt a zároveň se 
mu brání. Mohou např. plakat, aby je 
matka vzala do naruče, a pak se V"l.tekle 
kroutit, aby je položila na zem. Některé se 
chovají velmi pasivně, s pláčem volají 

TAB. ].] 

Fbe experimentu s neznoimou situací 
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matku, ale kdy-i. se matka vrátí, tak se k ní 
nesnaží přiblížit, a kdyi se přiblíží matka, 
tak jí vzdorují. Do této kategorie spad:i 
přibližnč 10 % amerických dětí. 

Protože nčkteré děti nespadají do žádné 
z tčchto kategorií, autoři novějších smdií za
ved li kategorii čtvrtou, kterou označili termÍ
nem dezorganizované dlli (Main a Solomon, 
1986). Děti z této kategorie se často chovají 
rozporuplné. Mohou se např. přibližovat 

k matce, a přitom dávat pozor, aby se na ni ne
dívaly, přibli:i..ovat se k ní a poté j í unikat, nebo 
náhle vykřiknout potom, co se uklidnily. Ně
které se jeví zmatené, otupčlé nebo depresiv
ní. Do této kategorie spadá nyní přibližně 
10-15 % amerických dětí, a to s vyšším pro
cenmálním výskytem u dčtí, jež jsou zane
dbané nebo pocházejí z rodin, ve kterých se 
rodiče léčí na psychiatrii. 

Badatelé ve snaze vysvětlit rozdíly mezi 
dětmi v připoutaní včnovali největší pozor
nost chování prim:irního pečovatele, obvykle 
math.)'. Zjistili, že jisté připoután í vytváří cit
livost pečovatele vůči potřebám dítčte. Matky 
jistě připoutaných dčtí např. reaguj í obvykle 
okamžitě, když je d ítě přivolává, a láskyplné je 
berou do náruče. Jejich reakce rovněž více od
povídají potřebám dítěte (Clarke-S tewart, 
1973). Například při zahájení a ukonče ní 
krmení dítčte se řídí jeho signály, věnují po
zornost tomu, co dítěti chutná. Naproti tomu 
matky nejistě připoutaných dětí reaguj í spíše 
na základě svých vlastních potřeb nebo n:Had 
než na základě signálu dítčte. Jestliže např. 
dítč pláče, aby na sebe upoutalo pozornost, 
reagují na nč pouze tehdy, když j sou ochotny 
se s dítětem pomazlit, ale jindy neberou pláč 
na včdomí (Stayton, t 973). 

1. Matka s ditetem I/stoupí do experimentalní místnosti, položí dítě na zem mezi hrafky a jde si sednout 
na opaéný konec místnosti. 

2.00 místnosti vstoupí cizí žena, ch .... íli ti~e sedí, chvíli ho .... oří s matkou a pak se pokusí dítě zapojit do 
hry s hralkou. 

3. Matka nenápadně opusU mlstnost. Jestliže dítě zůstává klidné, cizí žena si k němu opět sedne. 
Jestliže se dítě rozruší, pokuSí se je ukoneWt. 

4. Matka se vráti a zafne si hrát s dítětem, zatfmco cirl žena nemipadně odejde .... en z mfstnosti. 
5. Matka znOl/u odchází, tentokrát nechál/oi dftě 1/ místnosti samotné. 
6. Cizí žena se vracf. Jestliže se dítě rozrušl, pokusl se je utěšit. 
1. Matka se vracf a cizl žena odchází. 
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Ne všichni vývojoví psychologové souhlasí 
s tím, že citlivost pečovatele je hlavn í příči nou 
chování připouraného dítěte . Bylo např. zjiš
těno, že se pláč dítěte v prvním roce jeho ži
vota změní více než citlivost matky k pláči. 
Kromě toho matčina citlivost během tříměsíč
ního období predikuje pláč dítěte během ná
sledujících tří měsícú významně lépe než pláč 
dítčte citlivost matky k pláč i . Stručnč řečeno se 
zdá, že matka ovlivňuje pláč dítěte více ne-l dítě 
citlivost matky k pláči (EcU a Ainsworth, 
1972). Chování matky se tedy zdá být nejdů

ležitějším faktorem při vytvářen í jistého či ne
jistého připoutání (l sabclla a Belsky, 1991). 

Tuto otázku by mohly jednoznačněj i zod
povědět nové výzkumy. Vzpomeňme si, že 
klasifikace stupně připoután í není založena na 
lom, nakolik je dítě úzkostné, kdyi matka 
odejde z místnosti, ale na tom,jak dítě reaguje 
po jejím návranl. V současné době se zd:i, že 
temperament dítčte předpovídá jeho reakci na 
odchod matky, nikoli však na její příchod 
( Vaughn , Lefever, Seifer a Barglow, 1989; 
rrodi a Thom pson, 1985). Například tzv. 
hodné děti při odchodu matky nevykazují 
známky úzkosti. Po jejím návratu ji buď ra
dostnč běží přivít:lt, čímž poukazují na jisté 
připoután í, nebo naop:lk vykazují známky ne
ji5lého připout:iní. Zlobivé děti při odchodu 
matky typickyvykazlljí známky úzkosti. Po je
jím návratu buď za ní běží a luH se k ní, čímž 
SI! projevuje jisté připoutání, nebo vykazují 
rysy nejistého ambivalentního připoutání 
(Belskya Rovine, 1987). Celkov.í re:\kce dětí 
na odchod a příchod primární pečující osoby 
je tedy funkcí citlivosti pečovatele vůč i dítěti 
a temperamentu dítěte . 

Připoutání a pozdější 
vývoj 
Kdy-.é badatelé o několik let později znovu 
testovali připoutání dětí, zjistili, že se za
řazení k jednotlivým typům nezměn i lo -
pokud rodina nezažila podstatné změny ži
votních podmínek (Main a Cassidy, 1988; 
Thompson, Lamb a Estes, 1982). Tíživé ži
votní změny pravděpodobně ovlivňují citli
VOS t rodičů k dítěti, což může naopak ovlivnit 
jeho pocity bezpečí. 

Zdá se, že existuje vztah mezi ,,""LOrd ra
ného připoután í a způsobem, jakým se dítě 
vypořádává s novými zkušenostmi během 
několika následujících let. V jedné studii dali 
badatelé dvouletým dě tem řadu úkolů, které 
vyi ... 1dovaly použití nástrojů. Některé úkoly 

odpovídaly jejich schopnostem, jiné byly 
pomčrně složité. Dčti, které byly ve dvanácti 
měsících vě ku označeny za jistě připoutané, 
přistupovaly k problémům s nadšením a vy
trvalostí. Když se dostaly do nesnází, málokdy 
plakaly nebo se vztekaly a spíše hledaly pomoc 
u přítomných dospělých. Ty děti , které byly 
dříve označeny za neji stě připoutané, se cho
valy zcela odlišným Zpllsobcm. Měly nízkou 
frustračnÍ toleranci, snadno se rozzlobily, má
lokdy požádaly o pomoc, mčly skJon ignoro
vat nebo odmítat pokyny dospě lých a pokusy 
o řešení úkolů rychle ndávaly (Matas, Arend 
a Sroufe, 1978). 

Tato studie i jiné výzkumy poukazuji na to, 
že dčti,jež jsou do dosažení dvou let jistč při

pourané, mají lepší předpokJadyvyrovnávar se 
s novými zážitky. Přesto si nemůžeme být jisti, 
zda kvalita raného připoutá ni je přímo zad· 
povědná za pozdčj ší kompetenci dětí při ře

šení problémů. Rodiče ci tliví vl!či potřebám 
svého dítěte v kojeneckém vě ku mu pravdě
podobně budou poskytovat vhodné prostřed í 

po celé období raného dětství, budou u něj 
podporovat nezávislost a snahu vyrovnávat se 
s novými zážitky, přesto mu vždy budou v pří
padě nutnosti nablízku. Proto se kompetence 
dítěte řešit problémy může opírat především 
o současný stav vztahu mezi ním a rodiči, ne 
již tolik o v'Ltah, který mezi nimi panoval před 
dvčma lety. Do hry navíc vstupuje tcmpera
ment dítěte, který má - jak jsme si již ukázali 
- velký vliv na zvhidání neobvyklých situací 
a samozřejmě i na kompetence malého před
školáka. (Viz diskuse O vlivech předškolních 
zař ízení na připoutani v následujících Nových 
oblastech psychologického výzkumu.) 

Gender identita a přijetí 
sexuální role 
Včtšina dčtí si osvojuje gender (rodovou) 
identitu, stálé pojetí se/Je samého jako muit 
nebo uny. Avšak včtš i na kultur rozpracovává 
biologické rozdíly mezi mužem a ženou do 
všudypřítomné síté přesvědčení a praktik, kte
ré ve skutečnosti prostupují každou oblasl 
lidské aktivity. Jednotlivé kultury definují 
společc nsky žádoucí sociální chování, role 
a osobnostní charakteristiky. Tyto požadavky 
se samozřejmě v čase mění. Ai ui se jedná 
o jakoukoli současnč platnou definici, každá 
kultura nadále usiluje přeměnit dčti muž
ského a ženského pohlaví na dospělé muže 
a že ny. 

Akceptace vlastnosli a chowíní. které určitá 



kultuTo pokládá Zll phmerené pro zeny a pro 
muu, se nazývá přijetí sexuální role. Všimněte 
si, že přijetí sexuální role a pohlavní identita 
nej:;ou stejné věci. Dívka může pevně akcep
tovat sebe jako ženu, ale stále ještě nemusí při
jímat všechny typy chování, které její kultura. 
považuje za ženské, a nemusí odmítat všech
ny typy chování, které jsou označovány jako 
mužské. 

Je \'~ak pohlavní identita a přijetí sexuální 
role pouze produktem kulturních příkazů 
a očelciváni, nebo jsou zčásti "J'sledkem "při
roreného~ vývoje? V tomto směn! spolu jed
notlivé teorie nesouhlasí. Zde si uvedeme čtyři 
z nich. 

Psychoanalytická teorie 
Prvním psychologem, který se pokusil po
dat souhrnný popis gender identity a přijetí 
st:ruální role, byl Sigmund Freud, jehož psy
choanalytická teorie v sobě obsahuje teorii 
\):vojov)'Ch stadií psychosexuálního vývoje 
{Freud, 1933/1964). Psychoanalytick.:i teo
rie je detailněji pojednána v kapitole 13, zde 
u\·cdeme pouze náčrt pojmů, které se vzta
hují k jeho teorii gender identity a přijetí 
-exuální role. 

Delt. které byly v 15 mésfdch hodnoceny jako 
r!fJlstt ptipoutané, majf v matefslcé §ko/e tendend 
drut se stranou a být méné aktivnf. 
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Podle Freuda se dčti začínají zamčřovat na 
svůj genitál ve věku kolem tří let, toto období 
se nazývá počátkem falického období psychose
xuálního vývoje. Konkrétně řečeno, obě po
hlaví si začínají uvčdomovat, že chlapci mají 
penis a dívky nemají. V průběhu stejného ob
dobí začínají rovnčž pociťovat sexuální pocity 
vůči rodiči opačného pohlaví a cítí žárlivost 
a v.ltek vůči rodiči stejného pohlaví, což Freud 
nazýval oidipovskýkonJlikt (nazvaný pod le sta
rořecké legendy o Oidipovi, který zabil svého 
otce a oženil se se svou matkou). V průběhu 
dalšího zrání nakonec příslušníci obou pohlaví 
vyřeší tento konflikt prostřednictvím identi
fikace s rodičem stejného pohlaví a modelují 
svoje chování, postoje a osobnostní charak
teristiky podle tohoto rodiče ve snaze být 
jako on. 

Psychoanalytická teorie byla vždy sporná 
a řada jejích kritiků poukazuje na nedostatek 
empiricky pod ložených fakt pro rvrzení, že 
určujícím čini telem přijetí sexuální role a gen
der identity je objev genitálií dítětem ne
bo identiflka.ce s rodičem stejného pohlaví 
(McConaghy, 1979; Maccohy aJacklin, 1974; 
Kohlb"g, 1966). 

Teorie sociálního učeni 
Na rozdLl od psychoanalytické teorie má teo
rie sociáln ího učení podstatně přímočařejší 
vysvětlení přijetí sexuální role. Zdůrazňuje 

odměny za chování odpovídající sexuální roli 
a tresty za jeho nedodržování. Rovněž uvádí 
způsoby, kterými se děri učí prostřednictvím 
pozorování dospělých chování odpovídající 
jejich sexuální roli (B:mdura, 1986; Mischel, 
.1966, Perry a Busse)', 1984). Učení prostřed

nictvím p<Ywrování dětem rovnčž umožiíuje 
napodobovat a tím si i osvojovat chování od
povídající jednotlivým poh.lavím. 

Na tomto místě je vhodné zdůraznit dvč 
širší tvr.lení teorie sociálního učení. Na rozdíl 
od psychoanalytické teorie pojímá teorie soci
álního učení chování odpovídající jednotlivým 
pohla\,jm jako jakékoli jiné naučené chování. 
Nemusí býr formulovány iádné speciální psy
chologické princip)' nebo procesy, které hy vy
světlovaly, jak děti přijímají své sexuální role. 
Za druhé, pokud není nic speciálního na cho
vání odpovídajícím jednodi"J'm pohlavím, 
není přijetí sexuální role samo O sobě ničím 

nevyhnutelným nebo nezměnitelným. Děti 
přijímají své sexuální role proto, že sexualita je 
základem toho, na čem jej ich kultura staví své 
tresty a odměny. Pokud se kultura stane ve své 
ideologii méně sexuálně orientovaná, děti 
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Předškolní zařízení a jejich vliv 

Předškolní 'Zařízení představují 
ve Spojených státech kontroverzní 
téma, jelikož řada lidí vážně pochy
buje o jejich prospěšném vlivu na 
malé děti. Nemálo Američanů se 
rovněž domnívá, Že by dčti měly 
být doma v péti matky. Jenu ve 
spo lečnosti, kde vétšina matek 
chodí do pr:ke, jsou přcdškohú za
řízení prostou realitou: ve skuteč

nosti y předškolních zařízeních 
najdeme více tří- a čtyřletých dětí 
(43 %) než doma v péči matky či 
jiné osoby (35 %) . (POZll. přckl.:Jdc 
zejména o mladší přcdškoláky; do· 
cházka pětiletých dčtí do příprav
ného ročníku - kindergartcn - je 
v Americe všeobecná.) 

Rada výz.lrumníků se pokusila 
zjistit účinky předškolních zařízení 
na děti. Jedna velice známá studie 
(Belsky a Rovinc, 1988) zjistila, i.e 
malé děti, které více nei dvacet ho
din týdně strávily v předškolním 
zařízení či v péči jiné osoby než 
matky, vyka7.ovaly více známek ne
jistého připoutání k matce než děti 
v péči matky. Tyto výsledky se však 
týkaji pouze malých, obtížně zvla
datelných chlapců s nedostatečně 
vnímavými matkami. Clarke-Ste
wart (1989) rovněž zjistil, že malé 
děti, které více nei dV'.tcet hodin 
týdně strávily v předškolním zaří
zení či v péči jiné osoby nti matky, 
vykazovaly méně známek jistého 
připoutání k matce (47 %) než děti 
v péči matky (53 %). Ji ní výzkum
níci naopak dospěli k závěru, že 
kvalitní péče poskytovaná před
školním zařízením či jinou osobou 
než matkou nemá na vývoj dítěte 

žádný negativní dopad (Phi ll ips 
a koL, 1987). 

Nedávný výzkum předškoln í 
péče se méně zabýval protikladem 
vlivu předškolního zařízení a péče 
matky a více se zaměřil na rozdíl 
mezi vysoce kvalitními a málo kva
litními předškolními zaříze n ími. 

U dětí, jei od raného věku dochá
zelydo kvalitního předškolního za
řízení, byla pozdčji na základní 

Pfedlka/nf zaf(zenf, kterd jsou dobfe vybovena a maj( dostatečné 
mnotsM persondlu, majf pozitivnf vliv na vývoj dftéte. 

škole zj i štěna vyšší sociální kompe
tence (And ersson, 1992; Field, 
1991 ; Howes, 1990) a vyšší aserti
vita (Scarr II Eisenberg, 1993) nci 
u děti, které začaly do předškol
ních zařízení docházet v pozděj
ším věku. Na druhé s traně nekva
limí předškolní zař(zení mohou 
mít negativní vl iv na přizpůsobi
vost dětí, především chlapců a ob
zvláště těch, jejichž rodinné zá
zemí je vysoce stresující (Garrett, 
1997). Kvalitní předškolní zaříze
ní mohou naopak snížit vliv nega
tivních Vlivů takového rodinného 
prostředí na dítě (Phillips a kol., 
1994). 

Co znamená kvalitní předškolní 
zařízení? Bylo specifikováno něko
lik aspektů: počet dětí ve tříd ě, po
měr učitelek k počtu dětí, malá 
fluktuace učitelek, odpovídaj ící 
uroveň jejich V'~dělán í. Pokud jsou 
tyto podmínky splněny, zdá se, že 
učitelky jsou vnímavější vůči potře
bám dětí, věnuj í jim vice pomr
nosti, více je verbálně stimulují 
a děti následně dosahují vyšších 
skóre v testech inteligence a pro
bíhá u nich úspěšnější sociální vý
voj (G alinsky a kol. , 1994; I-Iel
bum, 1995; J-Iowes, Phillips 
a Whitebook, 1992). Jiný vý-t.kum 
dospěl k závčru, že dobře vybavená 

předškolní zařízení, jež dětem na
bízejí pestřejší škálu činností, rov
něž mají na vývoj dětí pozitivní vli\' 
(Scarr a kol., 1993). 

Rozsáhlá studie více nci jed
noho tisíce děti v deseti předškol
ních zařízeních zjistila, že kvalitní 
zařízení (hodnocená podle kvalifi
kace učitelek a množství individu
ální pozornosti věnované jednotli
vým dětem) pro děti znamenala 
rychlejší rozvoj řečových doved
ností t\ myšlení - ve srovnání s dčtmi 
pocházejícími z podobného typu 
rodin, které však nedocházely do 
kvalitního předškolního zařízení. 

Tento závěr platil především pro 
dčti z rodin s nízkým socio-ekono
mickým statusem (Garrett, 1997). 

Při celkovém pohledu se zdá, že 
vývoj dětí docházením do před
školních zařízeni není znevýhod
něn. Negativní dopady se vztahují 
k emočnímu prožívání, pozitivní 
účinky jsou naopak parrné přede
vším v sociální sféře. Kognitivní vý
voj je buď ov l ivněn pozitivním 
směrem, či žád ným. Uvedená zjiš
tění se však týkají pouze kvalitních 
předškolních zařízení. Méně kva
limí prostředí tohoto typu na děti 
obvykle mívá negativní dopad, a to 
bez ohledu na prostředí, v němž 
děti vyr(lstají. 

, 
1 

I' 
s 



budou ve svém chování přijímat méně vyhra
něné sexuální role. 
~Inoho různ}'ch druhů důkazů podporuje 

obecné principy sociálního učení, týkající se 
přijetí sexuální role. Rodiče diferencovaně tre
<tají a odměňují chování odpovídající nebo 
neodpovídající sexuální roli a slouží jako první 
modely pro maskulinní fl femininní chování 
dítěte. Většina rodičů obléká již od raného 
dětství odlišnč chlapce a dívky a kupuje jim 
odliš-né hračky (Rheingold a Cook, 1975). 
RtYlsáhlá powrování, která byla prováděna 
v předškolních zařízeních, zjistila, že rodiče 
odměňuji své dcery, když se hezky oblékaj í, 
tančí, hrají si s panenkami a poslouchají své 
rodiče, avšak kritizují je, když manipulují 
s předměry, běhají, skáčou a lezou. Naproti 
tomu odměňují rodiče své syny za to, že si hrají 
~ kostkami, nářadím nebo autíčky, ale kritizují 
je za hraní si S panenkami, když žádají o po
moc, nebo dokonce když se sami dobrovolně 

hlásí,úněkomu pomohou (Fagot, 1978). Ro
diče mají sklon žádat od chlapcú větší nezá
mlostavicod nich očekávají. Také reagují po
maleji na jejich žádost o pomoc a méně je 
uměřujl na interpersonální aspekt úkolll. 
:\ konečně rodiče trestají chlapce casrěji než 
dí\'k~', d to jak tělesně, rak slovně (Maccoby 
aJacklin, 1974). 

:\ ěktcfí vědci se domnívají, že rodiče tím, 
jak.odli1ně reagují na chlapce a dívky, jim nc
mucují svť vlastni stereotypy, ale jednoduše 
reagují na vrozené rozdíly mezi chováním 
obou pohlaví (Maccoby, 1980). Napříkbd 
chbpci již od raného dětství vyiadují více po
zomo~ti od dívky a VÝLkumy napovídaj í, ie 
muži jsou vrozeně fyzicky agres ivnějš í než 
uny (Maccoby a Jacklin, 1974). To mllže být 
duvodcm, proč rodiče trestají chlapce častěj i 
nei dívky. Na těchto úvahkh může být něco 
pra\"dy. ale je také jasné, že rodjče přisnlpuj í 
k dětem se stereotypními očekáváními , která 
\-rdou k tomu, že se chovají k chlapcům a dív
hmru·l.dil ným způsobem. Například dospělí, 
kteří ~e dívají na novorozence v porodnici přes 
iklo, \'čři, že dokážou rozpowat rozdíly. No
\orozence, o kterých si myslí, že to jsou 
chlapci, popisují jako statné, silné a s výraz
nými rysy, děvčata jsou vidčna jako nčžná, 
s jemnými rysy, poddajná (Luria a Rubin, 
1971). 

Otcové se včtšinou účastní podporování 
gender roli vice než matky, především II svých 
synu. ~1ají sklon negativně reagovat, např. 
pieru;ením hry dítěte nebo vyjádřením ne
souhlasu, jestliie si jejich syn hraje s "holči -
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čími" hračkami, zatímco matky takto nerea
gují. Otcové se naopak méně starají o to, zda 
se jej ich dcery zabývaj í "klučičími" aktivitami, 
avšak i zde vyjadřují více nesouhlasu než 
matky (Langlois a Downs, 1980). Rodiče 
a ostatní dospělí se sice chovají k dčtem podle 
sexmi.l ního stereotypu, avšak děti jsou ještě 
mnohem přísnějš ími rozhodčími. Vrstevníci 
prosazují dodržování sexuálního stereotypu 
mnohem silněji než rod i če . Obzvl áště chlapci 
kritizují jiné chlapec, když je vidí, jak se za
bývají .,dívčími" aktivitami. Jsou připraven i 

chlapce rychle nazvat zženstilým, když si hra
je s panenkami, jestliže pláče, když ho jiný 
chlapec udeří, nebo když si dělá starosti o jiné 
dítč, které je v nesnázích. Naproti tomu dív
ky w lik nenamítaj í, když si jiné dívky hrají 
s "klukovskými" hračkam i nebo se zab}'Vají 
chlapeckými činnostmi (L anglo is a Downs, 
1980). 
Těch to několik jevů účasmících se přijetí 

se.xuá1ní role bylo možno snadno vyloiit z hle
diska teorie sociálního učení . Na druhé stranč 
vsak existuje několik jevů, které teorie sociál
ního učení neumí již tak snadno vysvětlit. 

Za prvé pokládá dítč za pasivního příjemce 
vlivů prostředí: společnosti, rodičů, vrstevníkll 
a sdělovacích prostředkú, které souhrnně na 
dítě pthobí. Tento pohled na dítč si odporuje 
s výše uvedenými pozorováními, která zjistila, 
že dět i samy vytvářejí a samy na sobě a svých 
vrstevnících uváděj í v platnost vlastní pře
mrštěné verze pravidel, podle kterých se ve 
společnos ti řídí příslušnost k jednotlivým po
W:wím, a to tvrdošíjněji než většina dospěl}'Ch 
ve svém světě. Za druhé existuje zajímavý 
vývojový vzorec pohledu dítěte na pravidla 
mající vztah k pohlaví. Většina čtyřletých 
a většina devít iletých dětí se např. domnívá, že 
by neměla existovat omezení vázaná na po
hlaví, která by podmiňovala volbu povolán í: 
pokud si to přejí, ai jsou ženy lékařkami a muži 
zdravotními sestrami. Avšak mezi těmito 
dvčma včk)' mají dčti rigidnější názory. Asi 
90 % šest iletých a sedmiletých dětí se do
mnív,í, že hy me/a existovat omezení povolání, 
založená na příslušnosti k pohlaví (Damon, 
1977). 

Připomínají vám tato pozorování něco zná
mého? Pokud se domníváte, že se tyto děti po
dobají Piagetovým morálním realistům v pře
dopcračním období, máte pravdu. Z tohoto 
dúvodu vytvoři l psycholog Lnwrence Kohl
bcrg (1966) teorii kognitivního vývoje přijetí 
sexuá.lni role, která je přímo založena na Pia
getovč teorii kogni tivního vývoje. 
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Psychoana/ytická teorie i teorie sodáln(ho u~n( twdf, te ditě pfijfmá sexuólnf roll nopodobovcfnfm 
chfJVdn( rodiče nebo jiného dospělého stejného pohlovi. Av.tok teorie se IIýznamm! li.ti ve vySVl!'tlovánf 

důvodů tohoto chovdnf. 

Kognitivněvývojová teorie 
Přestože dvouleté děti dokážou identifikovat 
příslušníky vlastního pohlaví na fotografiích 
stejně starých dětí a jsou obvykle schopny 
idcnrifikov'J.t na fo tografii pohlaví stereo
typnč oblečených mužů a žen, nedak.Holl 
přesně oddělit fotografie chlapců a dívek 
nebo předpovědět na základě příslušnosti 
k určitému pohlaví, které hračce bude dítč 
dávat přednost (Thompson, 1975). Ve věku 
kolem dvoLl a půl roku se však začíná objevo
vat pojmové pojetí přís lušnost i k pohlaví 
a v tomto období začíná kogn i tivněvývojová 
teorie relevantně vysvětlovat, co bude násle
dovat. Konkrétně řečeno tato teorie tvrdí, že 
rozhodující úlohu v přijetí sexuální role hra
je gender identita . Dochází k tomuto sledu: 
,Jsem dívka (chlapec), proto chci dělat dívčí 
(chlapecké) věc i " (Kohlberg, 1966). Jinými 
slovy, důvodem, který nutí dčti , aby se cho
valy způsobem, jenž odpovídá jejich pohlaví, 
je motivace chovat se souhlasnč s gender 
identitou - nikoli získat pochvalu z vnějšku. 
Výsledkem je to, že se ochotně ujímají úkolu 
chovat se v souladu s typickou sexuální rolí 
k sobě i k vrstevníkům . 

Gender identita se podle kognitivněvývo

jové teorie vyvíjí od druhého do sedmého roku 

věku, v souladu s principy předoperačního sta
dia kognitivního vývoje. Děti v předoperač· 
ním období se příliš spoléhají na zrakové do
jmy a následně nejsou schopny konzervovat 
existenci objektu, když se jeho vzhled změní, 
což m:i souvislost s jejich pojetím příslušnosti 
k pohlaví. Tríleté děti jsou schopny oddčlic 
fotografie chlapců a dívek, ale mnoho z nich 
nedokáže říci,jestli se samy stanou tatínkem, 
nebo maminkou, až vyrostou (Thompson, 
1975). Pochopení, že pohlaví jedince zůstáv:í 
stejné, přestože se mění jeho věk a vL.hled, se 
nazývá pohlavní stálost a představuje přímou 
obdobu konzervace objekru v IX>kusech s vo
dOll, modelovací hmotou a knoflík]'. 

Již dříve jsme uvedli, že se psychologové, 
kteří se orientují na přísrupy zaměřené na zís· 
kávání poznatků, domnívají, že děti často se· 
lhávají v pokusech konzervace proto, že jed
noduše nemají v dané oblasti dostatečné 

znalosti. Viděli jsme např., že děti, které kon
zervovaly při přeměně zvířete na rostlinu, se
lhávaly při konzervaci, kdY-L šlo o přeměnu 
zvířete na zviře. Děti nevěnují pozornost dra
matickým změnám ve vizuálním vzhledu -
a tudíž konzervují - pouze pokud chápou, že 
se nezmčnil některý z podstatných určujících 
rysl! objektu. To napovídá, že stálost gendcru 
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dítěte může rovněž záviset na jeho porozu
měni mužství a ženství. Avšak co my dospěli 
víme o pohlaví, co by děti nevěděly? Jednou 
zodpovědí jsou pohlavní orgány. Pro všechny 
pl'1krickě účely představují pohlavní orgány 
základní definující rys mu7..ství a ženství. Do
kážou malé děti, které to chápou, konzervovat 
pohlaví? 

Ve studii navr-lcné k testování této mož
nosti byly použity jako podněty barevné foto
grafie celé poStlvy batolat ve věku mezi jed
ním a dvěma roky (Bem, 1989). Stejně jako je 
znázorněno na obrázku 3.10, na první foto
grafii bylo zachyceno zcela nahé batole s plně 
viditelnými pohlavními orgány. Na druhé fo
tografii bylo zachyceno totéž batole oblečené 
jako dítě opačného pohlaví (chlapec s paru
kou) a na třetí fotografii bylo zachyceno totéž 
batole, normálně oblečené - jako příslušník 
vlastního pohlavL· S využitím těchto šesti fo
tografií bylo u dčtí ve věku mezi třemi a pčti 
a půl lety zjišťováno vědomí pohlavní stálosti. 
Experimentátor nejprve dítěti ukázal fotogra
fii nahého batolete a požádal je, aby určilo jeho 
pohlaví. Dále experimentátor uk.áz.'lI dítčti fo
tografii neodpovídající skutečnému pohlaví 
batolete, přičemž dbal na to, aby si dítč uvě
domilo, že se jedná o stejné batole jako na 
první fotografii, kde bylo zachyceno nahé. Fo
toglliic s nahým batoletem byla odstraněna 
a dité bylo požádáno, aby určilo pohlaví bato
lete, kdyí se dívalo pouze na fotografii ncod
J)lJ\'idající jeho skutečnému pohlaví. Na závěr 
bylo dítě požádáno, aby určilo pohlaví stej
ného batolete na fotografii odpovídající jeho 
skutcenému pohlaví. Tento postup byl dále 
opakován s jinou sadou tří fotografii. Děti byly 
pož.ídány, aby své odpovědi vysvětlily. Děti 
h~1y hodnoceny, že dosáhly gender stálosti, 
pouze pokud správně určily pohlaví batolete 
ve \w šcsti případech. 

Sada fotografií různých batolat byla použita 
k určení, zda děti vědí, že pohlavní orgány 
t\'On rozhodující rys příslušnosti k určitému 
pohlaví. Zde byly znovu děti požádány, aby 
uréily pohlaví batolat na fotografIÍch a aby vy
s\1!t1ily své odpovědi. Nejjednodušší část testu 

• """', .Y>..u:...bo<J je .1I&lI1wIruh: citlirl, pn:tIo byly di:ri fo'ogn
""", ......... pii'"."",,", pn...jmmIim jednoho u Ivých rodib.i. 
R,.l'" !"'IM1 pitemllý_hlas Iryuiitim IČ<Ch,o fut<>grafil "" 'Y
li,,", • rWKt 4Yoo děd, k,"': jtJlu uchj.'C<"y n. obnl,ku 3. 10, rov

,,",\,,""'11 r""""" _hl.o.. . pubhbd tkhto fOlog,...fil. A ,,. · .. ve. 
~.liIl.x, .lM .blbly • tffo INdii jllw poIm."" utOOy. flO!'k)1~ pí· 
..,.; __ k """"- ir oe jejich děti budou Iiéu,nit ,ru,hl, "" k,.n' 
,..1o.J.., Uod.:ay,otizIry 1ýbjici oe futognfií, n. nich! j .. ", u<hy-
;e.o ... .,bto. 
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byla ta, ve které mělo dítč rozhodnout, které 
ze dvou nahých batolat je chlapeček a které 
holčičlG!. V nejobtížnčjší části cestu byly dě

tem ukázány fotografie batolat, která byla od 
pasu dolů nahá a od pasu nahoru oblečená do 
šatů neodpovídajících jejich pohlavím. Aby 
mohlo dítě správně určit na těchto foro
grafiích pohlaví batolete, muselo vědět, že 
pohlavní orgány nejsou jediným indikátorem 
pohlaví, avšak jsou- Ii v rozporu pohlavní uka
zatele s kulturně definovanými ukazateli po
hlaví Gako je oblečení, llčes a hračky), ukaza
tele pohlavních orgánll mají přednost. 

Výsledky ukazují, že 40 % tříletých, čtyř
letých a mladších pčtiletých dětí vykazuje gen
der stálost, k níž tedy dochází mnohem dříve. 
nei předpovídala kognitivnčvývojová teorie 
Piageta a Kohlberga. Je však důležitějš í, že 
plných 74 % z těch, kteří uspču v testu znalosti 
pohlavních orgánů, vykazovalo gender stálost, 
v porovnání s pouze 11 % (tři děti) z těch, kteří 
selhali v testu znalosti pohlaví. Děti, které spl
nily test znalosti pohlaví, častěji vylG!zovaly 
osobní gender stálost. Správně odpovídaly na 
otázku: ~Pokud by sis někdy hrá1(a) na přcvlé
kanou a nasadil(a) si dívčí (chlapeckou) paruku 
a díva (chlapecké) šaty, co bys ve skutečnosti 
byl(a) - chlapec, nebo dívk:l?" 

Tyto výsledky uka'wjí, že děti jsou si vč

domy své gender identity v mnohem rančjším 
včku , ncž se odborníci pllvodně domnívali. 
Zároveň se tak ale projevuje nedostatek teorie 
sociálního učení. NedoUžc totiž určit, proč 
děti organizují své sebepojetí na prvním místč 
okolo své mužskosti nebo ženskosti. Proč by 
mčlo mít pohlaví prioritu vllči ostatním mož
ným kategoriím sebedefinování? K zodpově
zení této otázky je určena následující teorie, 
teorie gender schématu (Bem, 1985). 

Teorie gender schématu 
Jak jsme již viděli,jak teorie sociálního učení. 
tak kognitivněvývojová teorie poskytují 10-
gick.1. vysvčtlení pro to, jak si může vyvíjející 
se dítč tyto informace osvojovat. Kultura však 
také poskytuje dítěti mnohem hlubší infor
mate,jmenovitč to, že rozdíly mezi muži a že
nami jsou tak důležité, že by se dítě mělo tímto 
pohledem dívat na celé své okolí. Všimnčme 

si např. dítčte, které poprvé vstoupí do mateř

ské školy, jež mu poskynlje řadu nových hra
ček II aktivit. Existuje mnoho potenciálních 
kritérií,jcž by dítě mohlo použít při rozhodo
vání, kterou hračku a aktivitu vyzkoušet. Mělo 
by si hrát venku, nebo uvnitř? Mělo by dát 
přednost hračkám, se kterými je moino pro-
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OBR. 3· 10 

Testováni gender stálosti Poté co byla détem u/r;6zóna fotografie nahého batolete, byly požádány, aby uraly 
pohlovf téhol batolete na fotografii, kde je zachyceno oblečeno v Jotech, které neodpovídajf jeho pohlovf, 
Q na fotografii, kde je oblečeno v lotech, odpovfdajfcrch jeho pohlovf. Déti, které dokážou na všech 
fatogrofifch správné určit pohlaví botolete, dosóhly pohlavní stálosti. (Bern, 1989, s. 653-654) 

vozovar uměleckou činnost, nebo hračkám, 
s nimiž je možno mechanicky manipulovat? 
Má se účastnit aktivit, které může provádět 
s ostatními dčtmi? Nebo si má hrát samo? 
Ze všech potenciálních kritérií zdllrazňujc 
kultura nejvíce jedno: "Rozhodně nejprve 
uvaž, jestli odpovidá určitá hračka nebo ak
tivita tvému pohlaví." V každém případě je 
dítě povzbuzováno k tomu, aby na svět po
hlíželo očima svého pohlaví, jinými slovy aby 
se přizpusobi.lo gender Jchémalu (Bern, 1993, 
1985,1981). Děti se učí hodnotit své možnosti 
chování tímto pohledem, proto je teorie gen
der Jchématu teorií přijetí sexuální role. 

Rodi če a učitelé nezprostředkovávají dětem 
gender schéma přímo. Místo toho jsou jed
notlivé lekce tiše vnořeny do každodenních 

praktik příslušné kultury. Vezměme např. 
v úvahu učitelku, která si přeje zacházet 
s dětmi obou pohlaví stejným zpusobem. 
Proto je postaví do fronty na zmrzlinu tak, že 
stojí střídavě chlapce a dívka. Pokud v pondělí 
koná dozor na chodbě chlapce, v úterý hlídá 
dívka. Do hry ve třídě musí být vybrán stejný 
počet dívek a chlapců. Tato uči telka se do
mnívá, že děti učí dllJežitosti rovnosti obou 
pohlaví. Má pravdu, ale nevědoml-y je rovněi 
učí duležitosti existence jednotlivých pohlaví. 
Tyto děti se učí, že přestože se může určit~ 
aktivita zdát na pohlaví nezávislá, tak se jí ne
mohou účastnit, aniž by věnovaly pozornost 
rozlišení mezi mužem a ženou. Již i používání 
zájmen v jazyku - on, ona,jemu,jí - vyžaduje 
pohled z hlediska pohlaví. 
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Děti se rovněž učí používat pohled z hle
di,ka pohlavi samy na sebe k vytvoření sebe
pojetí ti'kající se jejich mužství nebo ženství 
ik posouzení své hodnoty ve smyslu odpovědi 
na. otázku: Jsem dostatečně maskulinní, nebo 
femininní? V tomto smyslu je teorie gender 
schématu teorií gender identity, stejně jako 
teorii přijetí sexuální role. 

Teorie gender schématu je tedy jednou 
z moin}'Ch odpovědí na otázku, proč by měly 
deci organizovat svá sebepojetí v prvé řadě 
okolo ~vého mužsl:Vi a ženství. Teorie gender 
~hematu, stejně jako kognitivněvývojová te
Dne, \1dí vyvíjející se dítě jako aktivního čini
tele \' jeho vlastní socializaci. Teorie gender 
'iChématu \'~ak, stejně jako teorie sociálního 
učení, tvrdí, že přijetí sexuální role není ani 
nevyhnutelné, ani neměnné. Děti přijímají 
sexuální role protO, že pohlaví se stalo nejdů
leži tějším ohniskem, okolo něhož se kultura 
rozhodla vytvořit svoje pojetí reality. Pokud 
bude kultura ve své ideologii méně diferenco
vina podle pohlaví, budou děti ve svém cho-
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vání a sebepojetí méně výrazně přijímat své 
sexuální role. 

vývoj v adolescenci 

Adolescence označuje obdoóí přechodu z det
ství do dospelosti. Zahrnuje období zhruba od 
12 do 19-20 let, kdy je tě lesný rust téměř 
ukončen. V tomto období dosahuje mladý 
člověk pohlavní zralosti a vytváří si vlastní 
identitu jako jedince oddělený od rodiny. 
(Pozn.: Toto širší pojetí je běžné v americké 
a části české odborné literatury. Někteří češ
tí autoři kladou začátek adolescence až po 
ukončení pubescence.) 

SexuáLni vývoj 
Puberta, krerá je obdobím pohlavního dozrá
vání prembi'ující dítě I/tI biologicky zralého do
spilého, schopného sexuální reprodukce, trv,í asi 
tři až čtyři roky. Je zah:ijena obdobím velmi 
rychlého tělesného rustu (adolescentní ru-
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SlOVÝ spurt) spojeným s postupným v)'Vojem 
pohlavních orgánli a sekundárních pohlav
ních znaků (růst prsů II dívek, růst vousů 

II chlapců a objevení se pohlavního och lupení 
II obou pohlaví). 

I\1cnarche, proní memlruablÍ k.rvácení, se 
objevuje v období puberty relativně pozdě -
přibližně 18 mčsícú poté co rychlost tělesného 
nlstu dívek dosáhla svého vrcholu. První men
struační periody jsoll nepravidelné a k O'/Julaá 
(uvolnění zralého vajíčka) včtšinou dochází asi 
až rok po rnenarche. K první ejakulaci II chlap
ců dochází asi dva roky po zahájení rúsrového 
spurru. První semeno neobsahuje spermie,je
j ich počet a plodnost postupně narůstají. 

vek n:ístupu puberry a rychlost jejího pn'i
běhu se značnč tiší. Některé dívky zazname
nají menarche ve věku II let, jiné v 17 letech, 
přičemž prltlnčrný věk je 12 let a devět mč
sícU. Chlapci v pruměru začínají zrychleně 

rust a dosahují zralosti o dva roky později než 
div]..:)'. Začínají ejakulovat semeno se živými 
spermiemi někdy mezi 12 a 16 lety, pruměr je 
14 a púl roku. Široká variace v načasování pu
berty je jasně viditelná v sedmém a osmém 
ročníku základn í školy. Některé z dívek vypa
dají jako zralé ženy s vyvinuti'mi ňadrya ob
lými boky, zatímco jiné mohou mít stále ještě 
tvary mladých dívek. Někteří chlapci jsou ty
pičt í adolescentn í čahou ni , zatímco jiní mo
hou vypadat skoro stejně jako ve věku devíti 
nebo desíti let (viz diskuse o hormonálních 
změnách v pubertč v kap. 10). 

Psychologické aspekty puberty 
Obecným názorem je, že adolescence je ob
dobím "bouří a krizí" charakterizova ným ná
ladovostí, vnitřním :zmatkem a vzpurností. 
Výzkumy však tento pcsimisticl-ý názor ne
potvrzují. Nedávná studie sledovala více než 

Podle teorie gender schématu jsou děti neustdle povzbuzovdny, aby se na svět dfvaly pohledem, jenž odpovfdd jejich gender 
schématu. Děti musf tedy posuzovat. zda se ur6td hralka nebo aktivita hodi k jejich pohlavf . 



300 mladých adolescentů, jak postupovali od 
šestého do osmého ročníku - oni a jejich ro
diče byli hodnoceni dvakrát ročně na základě 
pohovoru a psychologických testů. Poslední 
posouzení bylo provedeno v závěrečném roč
níku střední školy (Petersen, 1989). Bylo zjiš
těno, že většina adolescentů překonala toto 
období bez většího chaosu . Zísbné údaje 
nicméně ukazují, že puberta má významný 
vliv na vnímání vlastního těla, sebevědomí, 

nálady, vztahy s rodiči a příslušníky opačného 
pohlaví. 

Rada vlivů dospívání je spojena s přímým 
vlivem hormonálnfch zmčn (Buc hanan, 
Eccles a Becker, 1992), avšak včtšina z nich je 
lÍzce propojena s osobními a sociálními dů

sledky tělesných zmčn a především s časovým 
pníběhcm těchto změn. Pokud adolescent do
zrává v předstihu, nebo naopak se zpožděním 
(o rok dříve či později, než je průměr), má 10 
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vliv na jeho spokojenost s jeho tčlesn)'m vzhle
dem. U chlapcť1 ze sedmého a osmého ročníku, 
kteří dosáhli období puberry, bylo zazname
n:mo pozitivnější ladění ncž u jejich spolllžákil, 
kteří dosud puberty nedosáhli. Chlapci v pu
berté dále uvádčlj vyšší spokojenost s tělesným 
V"l.hledem a váhou než chlapci dozrávající po
zději. U amerických chlapcil tedy sledujeme 
7.důrazňování síly a l)'Zického výkonu. Chlapci, 
kteří br.t:y dozrávají, však na dmhou stranu vy
bzují znám!...)' menší sebekontroly a nižší emo
cionální stability, dále se II nich častěji vys!...)'
ruje kouření, pití, braní drog a konflikty se 
z:íkonem (Duncan a kol., 1985). Naopak 
chlapci dozrávající později mají sami 7-C sebe 
v sedmém ročníku horší pocit, avšak v posled
ním roce středoškolského studia patřili do sku
piny nejzdravčjších chlapců (Petersen, 1989). 

Casnč dozrávající dívky naopak mají potíže 
se sebehodnocením, objevují se u nich deprese 

Existuje velkd promi!nlivost vilku, ve kterém zatind puberta, a ryChlo.Sti, s jako.u po.stupuje. V dtls/edku toho. 
mohou být ~ktefi dosprvaj(cf vylil a fyzicky vyspělejJf nel jejich vrstevnId. 
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a llzkosti (Brooks-Gunn a Ruble, 1983), tytO 
dívky měly nižší sebehod nocení (S immons 
a Blyth, 1988) a celkově byly méně spokojeny 
se Svou váhou a svým vzhledem. Casněji do
zrávající dívky byly uváděny do rozpakll tím, 
že jejich tvary jsoll více ženské než tvary jejich 
spolužaček. obzvláštč v dllslcdku spojování 
ženské amlktiviry se štíhlostí. Casné dO'Lrá
v:iní dívek může být spojeno s včtší oblíbeností 
ve třídě, dochází k tomu však včtšinou na zá
kladě toho, že jsou vnímány jako sexuálně vy
spělejší než ostatní spo!už.'lčky. Dříve dozrá
vající dívky častěji mívají konflikty s rodiči, 
chodí za školu a mívají emocionální a behavi 
orální problémy (Caspi a Moflin, 1991; Stat
tin a Magnusson, 1990). 

Je však důležité zdůraznit , že ve výše uve
dené studii prožívalo pubertu 50 % chlapcíl 
i dívek jako relativně neproblematické období. 
A si 30 % adolescentů mělo pouze občasné 
problémy. Patnáct procent uvádí, žc uvázli 
v "sestupné spirále problémú a zmatkú". Tyto 
emocionální a studijní problémy, ktcré byly 
pozorovatclné již v osmém ročníku, pokračo
valy nebo se horšily ke konci středoškolského 
studia (Petersen, 1989). 

mavn(m vývojovým uk-olem adolescence je utvdfen( vlasm( identity. 
Adolescent hledá odpovMi na otázky typu wKdo jsem?~ .. Kam směfujl?" 

vývoj identity 
Psychoanalytik Erik Erikson se domníval, že 
hlavním úkolem, který je postaven před ado
lescenta, je vytvořit si pocit vlastní identity 
a najít odpovědi na otázky "Kdo jsem?" 
a ,.,Kam směřuj i?" Ačkoli Erikson tento ak
tivní proces sebeurčení spojoval s pojmem 
kri:u identity, věřil, že je klíčovou součástí 

zdravého psychosociálního vývoje. Podobně 
se většina vývojových psychologů domnívá, 
že adolescence by mčla být obdobím .,experi
mentování s rolemi", ve kterém mladí lidé 
mohou prozkoumávat různé způsoby cho
vání, zájmy a ideologie. Adolescent si při 
pokusu o vytvoření integrovaného konceptu 
sebepojetí n1úže sám na sobě "vyzkoušet" 
mnoho přesvědčení, rolí a zpllsobů chování, 
může si je upravit či se jich vzdát. 

Adolescenti usilují o sloučení hodnot a ús
pčšných pokusů do jakéhosi systematického 
obrazu. Pokud jejich rodiče, učitelé a vrstev
níci zastávají obdobné hodnoty, Wed:í ní iden
tity je pro adolescenta snazší. V podmínkách 
primitivn ích společností, kde je málo identi
fikačních modelů a počet sociálních rolí je 
omezený,je likol vytvořit vlastní identitu rela
tivně jednoduchý. Ve složité společnosti, jako 
je naše, je to pro mnoho adolescentů obtížný 
úkol. Jsou postaveni tváří v tvář témčř neko
nečnému počtu možností, jak se chovat a co 
v životě dčlat. Výsledkem jsou velké rozdíly 
mezi adolescenty ve způsobu pokračování vý
voje jejich identity. Navíc mMe být kterákoli 
určitá část identity adolescenta v různých ob
lastech živora (např. v oblasti sexu, zaměst
nání, ideologie) v rliz.ném stadiu vývoje. 

V ideálním případě by měla být krize iden
tity vyřešena mezi 20. a 25. rokem věku, aby 
se jedinec mohl posunout k dalším vývojovým 
tlkolům. Když je tento proces úspčšný, říkáme, 
že člověk získal vlastní identitu, což obvykle 
znamená, že si zvolil či přijal určitou sexuální 
orientaci a chování, profesionální zamčření 
a světový n:izor. Dokud si člověk krizi identity 
nevyřeší, nemá konzistentní sebepojetí nebo 
soubor vnitřních mčřítek k ocenění vlastní 
hodnoty ve včtšině oblastí svého života. Erik
son rento netlspěšný výsledek nazval Iwnfuzí 
identity. 

Eriksonovy myšlenky empiricky zkoumal 
James M arcia (1980, 1966), který vytvořil po
lostrukturovaný rozhovor s otevřenými otáz
kami. Na základě získaných odpovčdí dospěl 
k názoru, že v r<Ímci Eriksonova kontinua 
utváření identity existují čtyři statusy č i pozice 
identity. Jsou rozlišeny pod le toho, zda člověk 
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vnímá svou identitu jako p roblém a zda již 
dospěl k nějakému řešení. 

• /Mauna iJmt1Ja. Lidé s tímto sr-atusem prošli 
krizí identity, obdobím aktivního kladení otá
Uk a scbeurčowním. Zaujali ideologické 
pozice, ke kterým sami dospěli, a zvolili si po
\'olánL Začali o sobě přemýšlet např. nejen 
pkoo studentovi medicíny, ale také jako o bu
doucím lékaři. Přehodnotili náboženská a po
iitic\ci přesvědčení SV)~h rodin a odloiili ta, 
klení neodpovídala jejich identitě. 

• Pftjatá identita. Lidé s tímto statusem také 
nujali profesionální a ideologické pozice, ale 
nejeví žádné ',,-":.lmkl' toho, že by prošli krizí 
identity. Akceptovali bez námitek náboženské 
vpnin! své rodiny. Když se jich někdo zeptá 
na jejich politické názory, často odpovídají, 
že o politice nikdy mnoho nepřemýšleli. 
~ěkteň se jeví jako angažovaní a kooperativní 
lidé, jiní spíše jako rigidní, dogmatiční a kon
formní. Působí dojmem, že by byli ztraceni, 
kdyby se v jejich ii\'otě objevily události, které 
by byly výzvou pro jejich nereflektovaná pra
vidla a hodnoty. 

• MMatonum. Tento starus 'Zaujímají mladí lidé 
obvykle uprostřed krize identity. Aktivně 
hledají odpovědi, ale stále nemají vyřešcný 
konflikt mezi očdclváním rodičů a sv}'mi 
vl.utními plány. Chvíli vyjadřují s velkou in
tenzitou určité politické II náboženské názory 
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a po období dalších llVah je opouštějí. V l1I:j
lepším případě se jeví jako citl iví, morální 
a otevření vůči novým názorům, v nejhorším 
případě jako ú'l,kostní, licoměrní a váhaví 
(Searr, Weinberg a Levine, 1986). 

• Difilu idmtity. T ímto pojmem Marcia ozna
čuje totéž, co Erikson výrazem konfuze iden
city. Někteří lidé z této katebTQrie v minulosti 
prožili krizi identity,jiní ne. V každém pří
eadě však dosud nemají stabilní sebepojetí. 
rtíkají, že by mohlo být ~zajímavé~ jít na práva 
nebo snad začít podniknI, ale v žádném 
směm nepodnikají palřičné kroky. Ríkají, 
že se o náboženství a politiku nezajímají. 
Nčkteří se jeví jako cynici, jiní jako povrchní 
a zmatení. Samozřejmé nčkteří jsou jcštč 
příliš mladí na to, aby mohli splnit V}'Vojový 
úkol adolescence. 

Počet procent mladých lidí, kteří dospčli 
k dosažené identitě, podle očekávání stále 
roste od období před studiem na střední škole 
až po studium ve vyšších ročnících vysoké 
školy, zatímco počet procent těch, kteří "y
kazují difuzi identity, stále klesá. Všimněte 
si, 'te staV kri'l.c iden tity - moratorium -
vrcholí" prvních dvou letech vysoké školy. 
Studie všeobecnč ukazují, že l'!roveň dosažené 
identity je značnč vyšší u volby povolání ncž 
u politické ideologie (Waterman, 1985). 



SOUČASNÉ TENDENCE V PSYCHOLOGII 

Rodiče nemají trvalý vliv na osobnost či inteligenci svých dětí 

Judith Rich Harrisová 

Když jste byli mají, rodiče se O vás 
hodne: starali . Naučili vás spoustu 
věcí. Ve vašich V'Lpomínk:ích na 
dčtství hrají hlavní roli. To všcch~ 

no je možná pravda, přesto vaši 
rodiče moiná nezanechali velké 
stopy na vaší osobnosti a intcli· 
genci či na tom, jak se chov:\le, 

kdyi právě ne· 
jsou s vámi. 

Nechce se 
vám tomu včřit? 
Zkuste tedy ale
spoň na chvíli 
odložit stranou 

piWudkY' pr0-
čtete si výsledky 
studií, které mě
ly :t..a úkol od
dělit od sebe ú
činky genů a vli
vu rodinného 
prostředí. 

Z těehto stu
dií vyplývá, že 

po eliminaci podobností vznikají
cích v důsledku působení genů se 
u lidí, kteří vyrostli ve stejném pro
středí, nevytváří o nic fHXIohnčjší 
osobnost nci u jedinců mihodné 
vybranf'ch ze stej né populace. 
Téměř všechny podobnosti ffiC-Ú 

bratry a sestrami vychovanými ve 
shodném prostředí vznikají na zá
kladě jejich společn)dl genů. 

Pokud bychom vlal i v úvahu souro
zence, kdy jedno dítě bylo adopto
váno, nebudou o ruc více podobní 
ncž obdobní sourozenci vychovaní 
v odlišném pros t ředí. V prl'lmčru 

není adoptované dítě, já vychovali 
optimističtí rodiče, nijak příjem

nější nei dítč vychované negativisry 
a podobně dítě vychované sečtělými 

rodiči není o nic chytřejší nei dítč 
rodičů, jejichž oblíbenou aktivitou 
je sledování laciných televizních 
se ri á l ů. 

Vzhledem k tomu, že se vyse 
uvedené výsledky dostávají do roz
poru s teoriemi zabývajícími se vý-
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vojem dětí, řada psychologů po
dobná fakta opomíjí nebo je jedno
duše bagatelizuje. Jenže právě tento 
typ faktů, který neodpovídá dosa
vadním pojetím, se poslední dobou 
objevuje stále častěji (H arris, 1995, 
1998). Jedna nedávná studie pouka
zuje na to, že se děti umísťované do 
předškolních zařízení před třetím 

rokem včku ve svém chování nijak 
neodlišují od děti, které taro zaří
zení nenavštěvovaly (N IC HD 
Early Child Care Research Net
work, 1998). Děti vynlstající v pro
s třed í, kde musí se sourozenci 
bojovat o pCYlomost rodičů. se osob
nostně nijak neliší od jedináčků 
(Falbo a Polit , 1986). Dnešní 
chlapci a děvčata se chovají stejně 

odlišnč jako před několika desít
kami let, ačkoli rodiče usilují 
o stejný přistup k oběma pohlavím 
(Seroin, Powlishta a Gulko. 1993). 
Dčti hovořící doma korcjskyči pol
sky a ve škole anglicky budou dále 
ve svém životě primárně hovořit 
anglicky. Jazyk naučený v prostředí 
m imo rodinu Tedy získá prvenství 
před jazykem rodičů, a dčti dokonce 
mluví anglicky bez cizího přízvuku 
(H mis, 1998). 

A jak se vyjádři t k tvrzení, že dys
funkční rodiče mívají dysfunkční 
děti a že naopak z dětí vychováva
ných v láskyplném prostředí vyriJ
stají lepší lidé než zdětí, které tako
vou péči nepo'waly? Tato tvruní 
bohužel vycházejí ze studií, jei ne
odlišují genetické vlivy od vl ivů 

prostředí či příčiny od nás ledků. 

Dochází ke V'lniku problémů v dů
sledku dysfunkční výchovy ze strany 
rodičů, nebo na základč osobnost
ních charakteristik obsažených 
v genetickém základu? Má výchova 
založená na pohlazeni a pochV'J.le 
za následek vývoj kladně hodnoce
né osobnosti, nebo naopak taková 
osobnost dítěte u rodičů vyvolává 
tendence dítě hladit a chválit? Na 
základě analýz studií, jci využívaly 

moderní techniky, se zdá, že uve
dené problémy byly alespon zčásti 
zdědčné a že kJ:ldnč hodnocená 
osobnost dítčte u rodičů podněco
vala tcndence dí tě více hladit 
a chválit (plomin, Owen a McGuf
fin. 1994; Reiss, 1997). 

Je zcela evidentn í, že rodiče 

ovliV1iují chování dítčte v domácím 
prostředí. Zde však dochází k dal
šímu zdroji nejasnosti. Je chování 
dítčte doma úspěšným prediktorem 
jcho chování ve škole nebo na hfišti? 
Kdyi výzkumní pracovníci zjistí, že 
se dítč chová odlišnč " různých so
ciálních situacích, obvykle předpo
kládají, že chování dětí v přítom
nosti rodičů je podstatnější či je 
d louhodobějšího rázu ncž v jejich 
nepřítomnosti. Na dru hou strJ.llU 
však děti doma hovořící korejsky 
nebo španělsky a mimo rod inné 
prostřed í anglicky pak v dospělosti 

hovoří v naprosté včtšině anglicky. 
Chlapce, který se doma uhodl a pak 
jeho pláč u matky vzbudí soucit, 
se snadno naučí, že pláč na hři šti 

nebude mít stejnou odezvu, a v do
spělosti nepUče téměř vůbec. Dítě 

podřizující se doma staršímu souro
zenci si v kolektivu stejně starých 
dětí nenechá rozkazoval. Dčti si 
osvojují jiná pravidla chování pro 
domova j iná pro ostatní prostředí 
a do dospělosti si s sebou při mí
šejí především chování upevněll~ 
mimo rodinné prostředí. Je to cel
kem logické, jelikož dospělost pře
ce budou trávit j inde nci doma 
s rodiči. 

Názor, že se dčti snaží co nej
rychleji dospět a že svůj svč t vnímají 
jako mlhavou napodobeninu svčta 
dospělých , je jen úhel pohledu do
spělých. Dítě si neklade za cíl podo
bat se co ncjvíce matce nebo otci, ale 
především chce, aby se mu včci da
řily. Musí se naučit, jak si poradit 
mimo rodinné prostředí. A tak jsou 
pravidla jiná. Dčti nejsou v rukou 
svých rodič(I tvárnou hlinou. 



Vliv rodičů na vývoj dětí nelze popřít 

Jerome Kagan, Harvard University 

Vy ... oj dovedností, hodnot a sociál
ního chování posilující adaptaci na 
společnos t , v ní1. dítě vyrůstá, vy
žaduje peč l ivé sladění řady re1a
tivn~ nezávislých vlivů a sil. Nej
diiló.itéjši z nich jsou vrozené. 
tempef'.Imcnrové dispozice, dále 
lpolečcnská třída, národnost a ná
boženství rodiny dítčte. Neméně 

podstatné jsou i vttahy dítěte 

, jeho wurozcnci, období historie, 
v níi dítě prožívá dětství, a samo· 
1.řejmě chování a osobnost rodičů. 

Vliv rodi['Ů na dítě můžeme roz
dělit do dvou skupin. První z nich 
jiOu společné činnosti rodičů a dí
těte. Z dětí, jimž rodiče často čtou 
a povídají si s nimi, vynisrají jedin
ci s nejbohatší slovní zásobou, nej
vy;~ími inteligenčními kvocien
t)' a nejlepšími výsledky ve škole 
(Gunfried, Fleming a Gottfried, 
1998; :\Iinio, 1980). Rodiče, kteří 
detem poskytují prostor pro vyjá
dfení srcho názoru, aJe zároveň od 
nich vyžadují poslušnost, jsou na 
nejlepší cestě vychovat ze svých dětí 
ohleduplné jedince (8aumrind, 
1967), Velky vliv rodiny se odráží 
vt ryslcdcich studie více nei tisíce 
dětí z deseti různ}'ch mčst ve Spo
jen}'ch státech, Některé ze sledova
n}'ch děti byly vychovávány doma, 
dal;;í v různé míře navštěvovaly 
pfed;kolní zafízení. Zásadním vý
~ledkem studie bylo J>O'wání, že 
nej~'ětší vljv na vývoj vlastnosti 
a o<;Qbnosti tříletého dítěte má ro
dina (;\, ICI ID Early Child Care 
Re-;earch Network, 1998). Jednou 
,. nej\')\Tl1znějších ilustrací velkého 
divu cho\".ini rodičů na vývoj dítěte 
je ~kutecnost, že nčkteré děti, ktere 
() lfely nebo v důsledku války přišly 

o domov, dokázaly po adoptování 
vhodnou rodinou znovu dosáhnout 
intelektových a sociálních doved
ností,jcž se v době deprivace rodi
čovské péče zhoršily(Rathbun, Oi
Virglio a Waldfogcl, 1958). 

Rodiče dále působí na děti pro
střednictvím sV}~'ch vlastností. Děti 
si o sobě vytvářejí často nesprávný 
názor založený právě na předpo

kladu, že jsou-li biologickými po
tomky svých rodičů, mu sí mít i řadu 
stejných vlastností jako oni. Toto 
emocionálně podmíněné přesvěd

čení se nazývá identifikace a je zá
kladem národní hrdosti a loajality 
k etnickým a náboženským skupi
nám. Vnímá-Ii tedy dítě rodiče ja
ko laskavého, spravedlivého a chyt
rého člověka, dochází k závěru, že 
i ono je přinejmenším zčásti ta
kové, ne-li více, aje pak sebejistěj
ší, než by mělo být, Naopak díte:' 
jež vnímá přinejmenším jednoho 
svého rodiče jako chladného člo
věka nespravedlivě rozdávajícího 
tresty, se stydí, jelikož se s těmito 
vlastnostmi ztolO'.lňuje (Kagan, 
1998). 

Jako důkaz lI};še uvedených tvr

zení slouží skutečnost, že se dítě při 
kritice svých rodič& rychle rozzlobí 
a jeho \"t;tek není nijak malý. Dítč 
totiž podvědomě předpokládá, že 
kritizování jeho rodičů znamená 
i kritizování jeho samého. 

Provokativní nh-o r Harrisové 
v knize Thc Nurfure Assumptio71 
zní, že rodiče mají na vývoj vlast
nosti a osobnosti sV}kh dětí mini
milní vliv, přičemž rozhodující vliv 
v této oblasti sehrávají vrstevníci. 
Tento názor však nepotvrzují dvě 
skupiny faktů. Za prvé, vrstevníci 

mají do pěti šesti let věku dítěte na 
jeho vývoj jen malý vliv, ale na 
druhé stranč šestileté děti žijící 
v odlišných historických obdobích 
se ve svém chování a osobnostech 
značně liší. Děti novoanglických 
puritánů ze 17, století byly mno
hem poslušnější než dnešní děti 

z Bostonu, jeli
kož se k nim je
jich rodiče cho
vali odlišně. 

Za dmhé si 
dčti vybírají ta
kové kamarády, 
kteří mají po
dobné hodno
ty a zájmy. Dí
tě s pozitivním 
vztahem ke ško
le se bude ka
marádit 5 dětmi 
podobných zá
jmů, A pokud 
takové dítě ús-

, 

pčšně vystuduje vysokou školu, 
není přece logické usuzovat, že 
svého úspěchu dosáhlo vlivem 
svých kamarádů. 

Najít přesvědčení sdílené vše
mI společnostmi, starověkými 

i moderními, je skutečně obtížné. 
Neznám však žádnou společnost, 
jei by tvrdila, že vliv rodiny na vý
voj dítěte je zanedbatelný. Tato 
shoda v názorech naznačuje mož
nou exis-tenci univerzální pravdy. 
Tváří v tvář vědeckým důkazům 
a každodenní rodičovské zkuše
nosti je prohlášení, že rodiče mají 
na své děti jen malý vliv, stejné jako 
jednoho mlhavého zář ijového rána 
říci, že všechny stromy zmizely, 
protoie nejsou vidět. 

, .. 



10. Kapilola 3 Pryrhirký vývoj 

SHRNUTÍ 

1. Dvě základní otázky vývojové psychologie jsou: 
a) Jakým způsobem dochází při určování průběhu vý
voje k interakci mezi biologickými fakrory a zkuše
nostm i vyplývaj ícími z prostředí (~dčdičnost" versus 
"výchova")? b) Má být vývoj chápán jako spojitý pro
ces změn, nebo jako série kvalitativně oddčlcnich sta
dií? S těmito otázkami souvisí další: Existují kritická 
nebo senzitivn í období. v jejichž prllbéhu musí nastat 
určité zážitky, aby psychický vývoj probíhal normálně? 
2. Generické determinanty se vyjadřují prostředn i c

tvím procesu zrání: vrozené určenou posloupností 
tčlesných zmčn, které jsou relativně nezávislé na pro
středí. Například vývoj motoriky je z větší bsti proce
sem zrání, neboi všechny dčti zvládají dovednosti, 
jako je lezení, stání II duhc, ve sTejném sledu II při
bližně ve stej ném včku. Avšak i tyto mohou být modi
fikovány atypickým nebo nepřiměřeným prostředím. 
3. Novorozenci se rodí se všemi smyslovými systémy 
fungujícími, jsou předem připraveni vnímat svět II učit 

se z okoii. Existují některé důkazy pro to, že novoro
zenci reagují různým způsobem na zvuky, které slyšeli, 
ještě když se nacházeli v děloze. 
4. Piagetova teorie popisuje stadia kognitivního vý
voje, počínaje se nzomotorickým stadiem (ve kterém je 
důležitým objevem trvalost objekru), přes předope
rační stadium (děti začínají užívat symboly) a stadium 
konkrétních operací (vyvíjí se pojem konzervace) po 
stadium formálních operací (při řešení problému jsou 
systematicky testovány hypotézy) . 
5. Objevily se nové metody testování, které odhalují, 
že Piagetova teorie podceňuje schopnosti dítěte, a rov
něž se objevily alternativní přístupy. Přístupy oriento
v:mé na zpracování informaci pojímají kognitivní 
vývoj v tom smyslu, že odráží postupný v)'Voj procesů , 
jako je pozornost a paměr. Jiní Teoretici zdůrazňují 
nárůst specifICkých znalostí dítčte. Jin í se zaměřují na 
vliv sociálního a kulrurního kontextu. 
6. Piaget se domníval, že chápání morálních pravidel 
a úsudků se v dětství vyvijí v souladu s kognitivními 
schopnostmi. Kohlberg rozšířil Piagetovo pojetí O ob
dobí dospíván í II dospělosti. Speciftkoval předkon

venčni, konvenčni a postkonvenční snlpeň morálky. 
7. V prvních týdnech živow se u dčtí začínají proje
vovat individuální rozdlly v úrovni aktivity, reago~ 
vání na -tměny v prostředí a dráždivosti. Tyto osob
nostní charakteristiky se označují jako temperament 
II pravděpodobné jsou vrozené. Dosud nebylo objas
nčno, do jaké míry temperament tvoří základ po
zdější st ruktury osobnosti jedince. 
8. Někte ré rané sociální chování jako úsmčv odrážej í 
vrozené reakce, které se objevují přibližně ve stejném 
věku u všech dčtí (i u nevidomých). Objevení se 
mnoha dalších druhlt sociálního chování - včetně 

ostražitosti vll či cizím osobám a úzkosti ze separace 

od osob, které o ně primárně pečují - je závislé na vy
víjejících se kognitivních dovednostech dítěte. 
9. Tendence dítěte vyhledávat blízkost konkrétních 
lidí a jeho pocit jistoty v jejich přítomnosti se nazývá 
připoutání. Lze jej hodnotit prostřednictvím experi
mentu , při němž se sleduji reakce dítčte na odchod 
matky (či jiné pečující osoby) z místnosti a její opě
tovný návrat. Na základě reakcí dítěte dochází ke kla
sifikaci dítěte coby: a) jistě připouraného, b) nej i stě 

připo utaného s vyhýbavým chováním, c) nejistě při
poutaného s ambivalentním chováním. 
10. Gendcr identita vyjadřuje, do jaké míry se jedinec 
pokládá za muže nebo ženu. Je od lišná od přijetí sexu
áln í role, které odpovídá osvojení si těch charakteristik 
a chování, jež spo lečnost považuje za přiměřené pro 
jedince odpovídajícího pohlaví. Freudova psychoana
lytick.'Í. teorie zastává názo r, že se gender identita 
a přijetí sexuální role vyvijejí od zaznamenání rozdílů 
mezi mUŽSkými a ženskými pohlavními orgány dítě· 
tem k jeho závčrečné identifikaci s rodičem téhož 
pohlaví. Teorie sociálního učení zdůrazňuje odměny 

a tresty, které dítě obdrží za chování odpovídající a ne
odpovídající jeho sexuální roli, a dále proces identifi
bce s dospělými téhož pohlaví, který je založen na 
učení pozorováním. 
11. Kognitivněvývojová teorie gender identity a přijetí 
sexuální role zastává názor, že jakmile se dčti dold
žou idenrifikovat jako muži a ženy, jsou motivovány 
k osvojení si chování přís lušícího jejich pohlaví. Dět
ské chápání pohlaví odpovídá Piagetovým stadiím 
kognitivního vývoje, obzvláště jejich chápán í gender 
stálosti, tedy uvědomění si, že pohlaví jedince zůstává 
neměnné, bez ohledu na změny jeho věku a vzhledu. 
Taro teorie, stejné jako Piagetova teorie, z níž vychází, 
podcei'luje úroveň chápání dítčte. 
12. Při snaze naučit se vnímat svět očima svého p<r 
hlaví Bemová zdůrazňuje vliv kulrury jedince. Teorie 
gender schémaru, s tej ně jako kogn i tivněvývojová teo
rie, vnímá děti při vývoji přijetí pohlavní role jako 
aktivní činitele a podobně jako teorie sociálního učení 
odmítá závěry, že tradiční přijetí sexuální role je nevy
hnutelné a neměnné. 
13. Puberta má velký vliv na vnímání vlastního těla, 
sebehodnocení, náladu ft sociální vztahy, avšak vět
ši na jed i nců tímto obdobím prochází bez větších 
potíží. V porovnání se svými prepubertálními spolu
žáky udávaj í dříve dozrávající ch lapci včtší spokoje
nost se svým vzh ledem a častějš í pozitivní l adění. 
Naproti tomu dříve dozrávající dívky udávají vice 
depresivit)', úzkostí, rodinných konfliktů a nespo
kojenosti se svým vzhledem v porovnání se svými 
méně vyzrálými spolužačkami. Na základě Erikso
novy teorie je hlavním úkolem období dospívání vy
tváření vla stní identity. 



KLÍČOVÉ POJMY 

mni 
krifická období 
;chéma 
!!tIllOmowrické stadium 
predoperační stadium 
operace 
konzervace 
\ladium konkrétních operací 
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stadium formálních o perací 
tem perament 
připoutání 

gender iden tita 
přijetí sexuální fole 
dospívání (adolescence) 
puberra 
menarche 

OTÁZKY ROZVÍJEJÍCÍ KRITICKÉ MYŠLENÍ 

1. Někteří psychologové jsou toho názoru, že způsob 
připoutáni dítčte má vliv na to, jaké typy partnerských 
I'ztahů bude vytvářet v dospělosti. Jaké typy partncrskfch 
\"lllhů zde připadají v úvahu? Dokázali byste srovnat své 
..&xpělé typy připoutám'" s typem připoutáni v dětství či 
~ (IO\':lOOu prostředí, v němi jste vyrůstali? 
2.Jakou úroveň morálního usuwvání pravděpodobné 
implikují kampaně orientované na dospívající, které 
bojuji proti uiívání drog či příliš časnému zahájení se
xuilní aktivity? Dokázali byste vymyslet témata kam
paní, jci hy pracovala s vyšším stadiem morálního 
u~ulO\'ání? 

DOP ORUČENÁ ČETBA 

Souhrnné učebnice zabývající se vývojem jsou: Berk, 
CbiM Droekpmmt (4. vyd., 1997); Ncwcombe, Child De
ve/opmm!: Cha/lgt Over Tinu (8. vyd., 1996). Všeobec-
1I)'m pojednáním o vývoji v průběhu života je: Ri ce, 
Huml/II Dew/opll/ml (3. vyd., 1998). Hlavními přístupy 
ke ~lUdil1 vý\'oje se zabývá Miller, Theories oj Deve1op
mmtrl/ P.ydn!ogy (3. vyd., 1993). 

Meti knihy, které se zabi'Vají raným dětstvím , patří: 
O .. of\ky (ed.), Handboolr. oj lnfimt Development (2 . vyd ., 
1987); Lamb a Bornstein, Developmenl in Infanry: An 
IfÚroduct;(1II (2. vyd., 1987); Rosenblith, In Ihe Beginning: 
fHt·tkpmmt.from Conttptit)ll 10 Age T'IJJ() Years (2. vyd., 
1992). Ctyřdi1ný přeh led hlavních teorií a výzkumu za
bi'\Ajicí se \')'\'Ojcm dítéte je obsažen v publikaci : Mussen 
rod.), fI"J/m, ofChi/d P'Y'MI,KY (4 . vyd., 1983). 

Úvodem do problematiky je: FlaveU, Cogn;l;ve Deve
hpmtnl (1 vyd., 1992). Ctivý souhrn výzkumu dčtské 

3. Označili by vás rodiče při pohledu do minulosti za 
hodné, zlobivé, nebo průměrné dítě? Které aspekty 
vaší současné osobnosti nejlépe odrážejí vaše vrozené 
vlastnosti a které jsou naopak odrazem výchovy? Které 
aspekty jsou dány působením jak děd ičnosti , tak i vý
chovy? 
4. D ok .. ízali byste na základč Mareiových kategorií 
dosažené identity, přejaté identity, moratoria a difuze 
idemity specifikovat, kdy jste si vytvořili svou nábo
žcnskou, sexuáln í, pracovní a politickou identitu a jak 
se tyto identity mění? 

paměti obsahuje Kait, The Development oj Memory in 
Chi/drm (3. vyd., 1989). Dllcm z oblasti výzkumu pa
měti u dětí z hlediska teorie zpracování informad jc: Si
eglcr, Chi/drmí Think.ing (2 . vyd., 1991). Krátkým lÍvo
dem do problematiky Piagctových vývojových stadi í je: 
Phillips, PiagetJ Theory: A Primer (1981). 

O morálce dítčtc a sociálním uvažování pojednává 
Damon, Sodal and Penonality Development: From lnfanry 
Through Adolescence (1983); Turiel, The Dť'lJelopmetlt oj 
Sodal Knowledge: M orality aud Couvention (1983). Shr
nutí VÝ-.lkumů v této oblasti nabízejí Kohnstamm, Bates 
a Rothbart (eds.), Temperament in Childhood (1989). So
ciokulturn í př ístup popisuje Bern, Tbc Lenses ofGender 
( 1983). 

Problematikou adolescence se zabirv:í Steinberg, Adq
leJunu (4. vyd., 1986); Kimmcl a Wiener, Adolescence: 
A Dť'lJrlopmentalTransit;on (1985). 
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Kapitola 4 

Senzorické procesy 

C harakteristika smyslových orgánů 

Citlivost 

Senzorické k6dování 

Z rak 

Svčtlo a zrak 
Zraková soustava 

Vnímáni světla 
Vnímáni tvarů 
Vnímání barev 

Sluch 
Zvukové vlny 
Sluchová soustava 

Vnímaní intenzity zvuku 

Vnímání výšky zvuku 
Nové oblasti psychologického výzkumu: 

Umělé ucho a oko 
O statní smysly 

Cích 
Chuť 
'nak a teplota 
Bolest 

Současné tendence v psychologii: 
Měla by se chronická bolest léčit opióty? 

TvM je nejcharakterističtější části lid-

ského těla. Tvar a velikost vašich oči, uši, 

nosu a úst způsobují, že se od ostatních 

tolik Lgíte. Původním účelem rysů vaší 

tváře však neni to, abyste byli pozna-

telni. ale aby vám umožnily vnímat 

okolni svět. Oči jej vidí, uši jej slyší. nos 

jej cíti, ústa jej ochutnávají a tyto schop-

nosti nám spolu s dalšími smysly posky· 

tujf většinu znalostí o světě. Příště, až se 

podíváte do zrcadla, zkuste se podívat na 

svoji tvář jako na vysoce kompli kovaný 

senzorický systém, připevněný na zá-

kladně, kterou nazýváme tělem umožňuji-

c1m nám zkoumat vnější svět. 

Svět, který známe prostřednictvim 

smyslů , není stejný jako svět, jaký znají 

jiné živo6šné druhy prostřednictvím 

svých smyslů. Každý z našich smyslů je 

na laděn tak. aby vnímal určitý rozsah 

, 

• 

s 
ř 



podnětů, který má vztah k našemu prezltl, 
a není citlivý vůči podnětům mimo tento roz
sah. Různe ži\'očišné druhy mají různé roz
sahy citlivosti, neboť mají rUzné potřeby dů
ležite pro jejich přežití. Například psi jsou 
mnohem citlivější vůči pachům než lidé, 
neboť se při činnostech, které jsou rozho
dující pro jejich přežití, jako je vyhledávání 
potravy, sledování stop a identifikování pří
~lušníků svého druhu, převážně spoléhají na 
pachy. 

V te to kapitole budeme hovořit o někre
f)'ch důležitých vlastnostech smyslů , s důra
um na lidské smysly. Některé z výzkumll, 
klere uvádíme, se zabývají psychologickými 
fenomény, zatímco jiné práce se zabývají 
biologickým základem těchto fenoménů. 

\' iádné jiné oblasti psychologie spolu biolo
~e a psychologie pravděpodobně rak úspěšně 
nespolupracují. 

Na psychologické a biologické úrovni ana
li'Zy odlišujeme čití a vnímání. Na psycho
logické fO\~ně poč itky představují zái;itky 
vyv;lanijtdlloduchými podllity (např. blikající 
modré světlo), zatímco \jemy jsou přcdstavo
v:iny integrací a smysluplnou illttrpre/ad po
M.1i (např. Jede požární vozidlo."). Na bio
logické úrovni jsou procesy čití spojeny se 
sm)',lov}mi orgány a nervovými drahami, 
klert vycházejí ze smyslových orgánů a po
dOeji se na úvodních fázích získávání in
formací o podnětu. Procesy vnímání mají 
\'"luh k vyšším úrovním nervového systému, 
k mozkové kúře, jež je úzce spojena s přisu
zováním \'}ÍUlamu. Toto rozdělení je vhodné 
především z didaktických důvodů, ve skuteč
()O)II je obtížné přesně určit hranice mezi 
čitím a vnímáním. Psychické a biologické 
události odehrávající se v počátečních sta
diich zpracovávání podnětu někdy mohou 
ovlivnit způsob jeho interpretace. Z pohle
du nen'O\-ťho systému navíc neexisruje ostrý 
picdč! mezi přijetím vstupních informací 
SnlplO\o}<mi orgány a následným využitím 
tichlO informací mozkem. Kromě příjmu 
senzorick)'ch informací je jednou z nejdů l e
ii.lej~ích vlastností mozku neustálé vysílání 
tprá,· z jeho nejvyšších úrovní zpět na úvodní 
roviny zpracováváni senzorických informací. 
T)10 zpltni projtRrt upravují způsob zpra
cov~.\"ánj senzorických vstupních informací 
IDamasio, 1994; Zcki, 1993)< Na rozdíly 
mezi ~cmy a počitky budeme dbát samo
mjme i n~dále. V této kapitole probereme 
senzorické procesy a v kapitole 5 se zamě
ňme Tli procesy vnímání. 

Chal1lklcrisrik.:1 smyslov}'Ch orgánů 111 

Tato kapitola se zaměřuje na jednotlivé 
smysly: zrak, sluch, čich, chuť, hmat (včetně 
vnímání tlaku, teploty a bolesti). V každo
denním životě se kterékoli činnosti líčastní 
větší počet smyslů - vidíme broskev; když do 
ní kousneme, cítíme její povrch, chuť a Vlllli 
a slyšíme rovněž zvuk svého žvýkání. Pro 
naše účely si je však probereme postupně. 
Než budeme probírat jednotlivé smysly neboli 
smyslové orgány, budeme se zabývat nčkte
rými vlastnostmi společnými všem smyslům. 

Charakteristika 
smyslových orgánů 

V této části se budeme zabývat dvčma vlast
nostmi, které jsou společné všem smys lům. 
První z nich popisuje citlivost, tedy smysly na 
psychologlcké úrovni, druhá se zabývá SUIZ!)

r;ckjm kódováním, tj. biologickou úrovní. 

Citlivost 
Jednou z nejzajím avějších vlastností smyslo
vých orgánů je jejich vysoká citlivost pro 
účely zjišťování přítomnosti nebo změny 
předméru či jevu. Nčkleré příklady téw cit
livosti jsou uvedeny v tabulce 4.1. U péti 
smyslů jsme zkoušeli odhadnout minimální 
podnčt, který dokážou detekovat. Na rčchto 
minimálních hodnotách je nejpozoruhodněj
ší to, jak jsou nízké - to znamená, jak citlivé 
jsou jim odpovídající smysly. To platí zvláště 
pro zrak. V klasickém experimentu, který 
prováděli Hecht, Shlaer a Pirenne (l942), 
bylo zj i štěno, že lidský zrak je ve skutečnosti 
tak citlivý, jak je to z fyzikálního hlediska jen 
možné. Nejmenší jednotka svčtelné energie 
se nazývá kvantum. H echt a jeho kolegové 

TAB. 4-1 

Minimální podněty Pnblilné minimálnf podMty pro jednotlivé smysly. 
(Galanter, 1962) 

Smysl Minimálni podnět 

zrak plamen svičky viditelný za jasné noci ze vzdálenosti 
48 kilometrů 

sluch tikot hodinek slyšitelný za ticha ze vzdálenosti 6 metrů 
chuť čajová lžička cukru rozpu~těná v 10 litrech vody 
čich jedna kapka parfému rozptýlená do prostoru 6 místnosti 
hmat pád mušího kHdla na vaši tvát z ~ky 1 centimetru 
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prokázali, že človčk je schopen zaznamenat 
záblesk světla, který měl energii pouze sto 
kvant. Dále prokázali, že pouze sedm z těch
to sta k-vant ve skutečnosti vsrupuje do kon 
taktu s molekulami, které jsou v oku zodpo
včdné za převod světelné energie na vjem. 
a že každé z tčchto sedmi kvant ovlivňuje 
jinou molekulu. Nejmenší vnímající částice 
v oku (molekula) je tedy citlivá na minimální 
možné množství svčtelné energie (k-vanrum). 

Absolutni práh 
Představte si, že se setkáte s nějakou Cizí 
bytostí a chcete určit, jak je cidiv:i vůči svčt
lu. Co byste dělali? Nejpřímočařejším způso
bem hy pravděpodobně bylo určit minimální 
množství svěda, které je tento tvor schopen 
detekovat. Podle tohoto principu se mčří cit
livost. To znamená, že nejbčžnčjším způ

sobem odhadu citlivosti určitého smyslu je 
určeni absolumillO prahu, tedy minimální 
velikosti podll/Nu, který je možno spolehlivé od
Mit od neprítol1mosli podnitu - např. nejslabší 
světlo, které může být spolehhvě od lišeno od 
tmy. Postupy, které se používají k určení ta
kového prahu, se nazývají psychofyúcké me
tody. Při aplikaci jedné bčžnč užívané metody 
experimentátor nejprve určí řadu podnětll, 

jejichž velikosti se různč pohybují kolem 
prahové hodnoty (např. sada tlumených svě
tel různé intenzity). Podněty jsou postupně 

50 -----------
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VELIKOST PODNETu 
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Určení absoLutniho prahu na zákLadě detekce podnětů Na svislé oseje 
znázorněna procento odpovédf pokusné osoby "ano, vnfmám podnět", na 
vodorovné ose je uvedena velikost fyzikálniho podnětu. Podobný graf lze 
zfskot pti pouiitf jakéhokoli podnétu. 

předkládány v náhodném pořadí a pokusná 
osoba má říci "ano", jestliže podnět zazname
nala, a .,ne", jestliže jej nezaznamenala. Kaž
dý podnět je předložen mnohokrát a určuje 
se procen to souhlasných odpovědí každého 
jednotlivého podnětu. 

Na obrázku 4.1 je znázorněn graf souhlas
n)ích odpovědí v závislosti na velikosti pod
nčtu (např. intenzita světla). Uvedená data 
jsou pro tyto druhy experimentů typická, pro
cento souhlasných odpovčdí postupně stou
pá v závislosti na rostoucí intenzitě svčůa. 
Pokusná osoba občas zaznamená podněty, 
které mají hodnotu deseti jednotek, a pod
něty s intenzitou 35 jednotek občas neza7.na
mená. Jestliže je výkon charakterizován právě 

takovýmto grafem, psychologové hovoří o de
finici absolutního prahu jako hodnoty pod
nčtu, při níž je podnčt v 50 % pokusů za
znamenán. Pro údaje zobrazené na obr:ízku 
4.1 odpovidá hodnota absolutního prahu 27 
jednotkám. (H odnota absolutního prahu je 
od jedince k jedinci značně odlišná a v pro· 
běhu času se mění i u každého jedince v zá
vislosti na jeho tělesném stavu a úrovni mo
tivace.) 

Vnímáni změn intenzity 
Okolní svčt se soustavnč mem a pro naše 
přežití je nutná schopnost tyto změny zazna
menávat. Není překvapivé, že psychologové 
včnovali velké úsilí studiu naší schopnosti de
tekovat změny intenzity podnětu. 

Studium zmčn detekce podnčtu se sou
střeďuje na otázku, jak mnoho se musí dva 
podněty lišit, abychom je od sebe doká7.ali 
rozlišit. V typické studii tohoto typu je pro
bandům prezentována dvojice podnětů. Prv
ní z nich se nazývá standardní, protože s ním 
bude srovnáván druhý podnět, srovmívací. Po 
každém prezentování p:íru podnětů má pro
band za úkol označit srovnávací podnět jako 
větší, či menší. Mčří se difcrenčni práh ne
boli nej menší pozorovatcl.ný rozdíl. Lze jej 
definovat jako minimální rozdt'l ve velikosti 
podnětu, který je newytný pro odliietlÍ dvou 
půso/;icích podnět/i. 

Představte si měření citlivosti zrakového 
systému na změny jasu svčtla . Typické vý
sledky takového expe rimentu jsou uvedeny 
v grafu 4.2. Průběh experimentu spočíval 
v tom, že standardní podnět (padesátiwatto
voí. žárovka) byl V'l.dy desetkrát prezentován 
spolu se srovnávacím podnětem (v rozsahu 
od 48 do 52 wattú). Zaznamenávalo se pro
cento odpovědí, pod le nichž byl srovnávad 



podnět ohodnocen jako jasnější než stan 
dardní podnět. Pro stanovení nej menšího po
zoroV'J.tclného ro7.dílu byly nalezeny dva bo
dy, jeden odpovídající hodnotě 75 % a druhý 
25 % na ose znázorňujíci odpověď, že srov
njvad podnět je jasnější. Psychologové se do
hodli, že polovina této v"LCl.álenosti označující 
lntenzitu podnčru bude označena za nej
men\i pozorovatelný rozdíl. V tomto případě 
b)·j tedy vypočítaný nejmenší pozorovatelný 
rozdil roven (51-49)12, tedy jednomu wattu. 

Pokud je nčkdo vysoce citlivý na zmény, to 
znamená, že zaznamená nepatrné rO'l..díly 
mezi pusobídmi podnčty. vypočítaná hod
nota nejmenšího pozorovatelného rozdílu 
hude malá. Pokud je nčkdo naopak velice 
málo citlivý na 'l,mčny, vypočítaná hodnota se 
hude pohybovat v širším rozmezí. Obecně ře
&:no. čím je hodnota standardního podnětu 
\'Čtiii, tím méně je senzorický systém citlivý 
nl změny intenzity. Kdyby např. v místnosti 
bylo zapáleno deset svíček a vy byste byli 
-chopni zaznamenat zapáleni jen jedné další 
svíčky, nk v případě, že by v místnosti by
lo sto zapálených svíček, vy byste potřebovali 
ke spolehlivému zaznamenání změny dalších 
dNt svíček. Jinými slovy, me-Li nejmenším 

Haft $mysly jsou II)'Joce dtliVf! pfi zjW'ován( 
pII/amnosll objektu. Plamen svitky je za jasné 
IIOCI viďi/elny ze vzdalenosti 48 kilometru. 
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VysLedky pokusu tykajid ho se zrni!ny intenzity podnětu No svislé ose 
je znázorněno procento odpovědf pokusné osoby: "Ano, podnět je vétJf 
než standardnf podnět. " Na vodorovné ose je uvedeno velikost 
fyzikálnfho podnětu. Stondordn( podnět je v tomto pffpadě střednf 
hodnota vzhledem k rozsohu podnětt1. 

powrovatclným ro'l..dílem a standardním pod
nčtem existuje ntah přímé úměry. 

Tento lllněmý vl.fah se nazývá Weberů'll

-Fechwmi'll uíllou, protože tento jev poprvé 
podrobné zkoumal fyziolog Ernst Heinrich 
Weber v roce 1834. Ve zkoumání pak pokra
čoval fyzik Gustav J;Cchner v roce 1860. Je
jich práce vedla k poznatku, že téměř u všech 
senzorických systémll platí, že zmčnám in
tenzity podnčtu geometrickou řadou (každé 
zvýšení představuje násobek předešlé hod
noty: 2, 4, 8 atd.) odpovídají zmčny v počit
cích probíhající jen aritmetickou řadou (kaž
dé zvýšení je tedy d:íno prostým přidáváním 
hodnoty: 1,2,3 atd.). Jako příkJad může být 
uveden počitek hlasitosti, kdy je desetiná
sobné zvýšení fyúk..ální amplitudy zvuku vní
máno jen jako dvojnásobné zesílení. 

V tabulce 4.2 jsou uvedeny nčkteré typické 
nejmenší pozorovatc1né rozdíly u různých 

senwrických kvalit. RO'J'..díly jsou vyjádřeny 
v podobč procentuální změny, která musí na
stat, aby proband od sebe rozeznal dva pod
něty. Z tabulky vyplývá, že celkově jsme více 
citlivčjší ke zmčnám svčtla a zvuku ncž ke 
změnám chuti a hmatu. Uvedená čísla mů

žeme použít jako odhad pro to, jak velká 
zmčna podnčtu musí nastat na jakékoli ro
vini:: intenzity, aby proband spo lehlivě za
'l,nametlal zmčnu. Pokud tedy divadelní 
osvětlovač chce docílit nemípadnou, avšak 
zaznamenatelnou zmčnu ve stupni osvícení 
jev i štč, mčl by intenzitu svčtla zvýšit o 10 %. 



114 

PRŮMtRNY 
REAKCNfCAS 
(milisekundy) 

OBR. 4-3 
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Tak by při použití stowattové žárovky do
šlo k desetiwattovému nárůsru a při osvčtlení 
o intenzitě 10 tisíc watru hy došlo k nárůstu 
o tisíc watru. 

Reakční čas 

Dosud jsme probírali situace, v nichž je roz
poznání podnětu poměrně složité, jelikož 
podněty nejsou přLliš znatelné (absolutní 
práh) nebo rozdíly mezi nimi jsou příliš malé 
(změna ve vnímání podnětu). Avšak i v pří
padech, kdy je podnět snadno rozpoznatelný 
a rozdíly mezi podněty lze lehce zachytit, nč
které podněty zaznamenáváme snadněji než 
jiné. Včtšina lidí snáze odliší červenou barvu 
od zelené než od oranžové, ačkoli hy si nikdo 
červenou barvu s oranžovou nespletl. Vzhle
dem k tomu, že metody pro zkoumán í de
tekce podnětu jsou založeny na chybách, 
jichž se probandi dopouštějí, nelze je apliko
vat na situace, kdy jsou změny mezi podněty 
snadno rozeznatelné. V takových případech 
se využívá metody měření reakčního času či lj 

cosu mezi zaédtkem působení podnětu a zaédt
kem patrné reakce na podnět. Tento koncept 
zavedl v roce 1850 Hermann von Helmholtz, 
psycholog a fyziolog, který používal mčření 
reakčního času jako hrubé měřítko toho, jak 
rychle nervové dráhy přenášejí informace. 

Reakční časy můžeme rozdělit na dva 
druhy. jednoduchý reakční cos vyžaduje stisk
nutí tlačítka nebo jinou jednoduchou reakci, 
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Vliv intenzity podnětu na reakčni tas Průměrný reakční čas na podněty 
v~ech kvalit se zkracuje v závislosti no r()stu intenzity podnětu . Od 
určitěho stupně jil nár()st intenzity podnětu nezpůsobuje daHí růst 
rychlosti reakce. 

TAB. 4-2 

Nejmenš; pozorovateLné rozdfly u různých 
senzorických kvaLit (vyjádfeny v podobě 
procentuálnfch změn nutných pro přesné rozmenf 
změny) 

Kvalita Nejmenšf pozorovateLný rozdíl 

intenzita světla 8% 
intenzita zvuku 5% 
frekvence zvuku 1% 
koncentrace pachu 15 "10 
koncentrace soli 20 "10 
zvýšeni v~hy zMěže 2% 
elektrický ~ok 1% 

např. mrknutí oka nebo určitou zvukovou 
reakci, ihned po rozpoznání podnětu. Tyto 
reakce se obvykle měří při výzkumu jednodu
ché detekce. Výzkumníci v těchto případech 
často dospívají k závěrům, že čím je intenzita 
podnětu menší, tím je reakční čas pomalejší. 
Na grafu 4.3 jsou znázorněny typické prů
měrné reakční časy na produkci tónu v zá
vislosti na intenzitě tónu (Chocolle, 1940). 
Ačkoli se tón pokaždé nacházel nad absolut
ním prahem pro sluch, u intenzivnějších tó
nů byly zaznamenány kratší reakční čas)'. Po
dobné výsledky byly získány u jednoduchých 
reakčních časů při detekci zrakových a hma
tových podnětů (Coren, Ward a Enns, 1999). 

Výberový reakéní čas vyžaduje jednu či více 
různých reakcí v závislosti na působícím pod
nětu (např. stisknutí tlačítka vpravo při roz
svícení červeného světla a tlačítka vlevo při 

rozsvícení zeleného světla). Tento postup se 
často využívá při výzkumech rozlišovacích 
schopností. Jak jistě rušíte, čím menší je roz
díl mezi podněty, tím nastává delší výběrový 
reakční čas (Coren, \-Yard a Enns, 1999). 

Senzorické kódováni 
Nyní, když víme něco o citlivosti různých 
smyslů, mužeme zkoumat biologické základy 
čití. Začneme otázkou, jak jsou podněty pře
nášeny ze smyslových receptorů do mozku. 

Mozek má při vnímání okolního světa zá
sadní problém. Každý smysl reaguje na určit}, 
druh podnětu - zrak reaguje na světelnou 

energii, sluch a hmat na mechanickou ener
gii, čich a chuť na chemickou energii. Mozek 
však není schopen vnímat žádnou z nich. 
Rozumí pouze jazyku elektrických signálů 
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~rojeoých s nervovými vzruchy. Každý smysl 
tedy musí nějakým způsobem umožnit pro
ce~ lransdukce, tedy pr(tozi! odpavídající Jy
'l.IkJ/ní lnn-gii do elektrických sigmíhi, aby se 
",w,!y lylO signály nakonec dosla! do mozku. 
Transdukcť je umožněna specializovanými 
bUJíkami ve smyslových orgánech, kleré se 
naz~'\"2ji rccep(Ory. Například z.rakové recep
tory se nacházejí v tenké vrsrvě uvnitř oka, 
každá buňka zrakového receptoru obsahuje 
chemickou látku, která reaguje na svědo, 

a tatO reakce spouští řadu kroků , jejichž vý
,ledkem je nervový vzruch. Receptory pro 
,[uch jsou jemné vláskové sluchové buňky 
nacholzcjid se hluboko v uchu . Vibrace vzdu
(hu, které jsou podstatou zvuku, tyto vlásko
vé buňky ohýbají, což má za následek vznik 
nervového vzruchu. Podobně je tomu i II ji
n~(h smys l ů, 

Receptor je specializovaný druh nervové 
buňky neboli neuronu (viz kap, 2), Jakmile je 
akth'ován, předává clektrick)' signál neuro
num, které jsou s ním ve spojení. Signál po
~lUpuje až do přijímací korové oblasti mozku, 
přiČťmi každému smyslu odpovídá jiná ko
ro\-<1oblast, Kdesi v mozku vyústí elcktricJ...-ý 
~ignál \"C vědomý smyslový zážitek. Z toho 
plyne, že dtíme-li dotek, vjem se .. objeví" 
v našem mozku, nikoli v kůži, Elektrické 
\'zl'th.:hy, které přímo vyvolávají vjem doteku, 
j'illl! \'Šak samy způsobeny elektrickými im
pul'ty receptorů pro dotek umístěn)'C!l v kůži, 
VCdom)' zážitek hořké churi vzniká tedy 
v mozku, rle na jazyku, avšak mozkové im
pulz)' zprostředkující churové zážitky jsou 
~lmy vyvolány elektrickými impulzy v chuťo
vych receptorech na jazyku, Tímto způsobem 
hnjí receptory důležitou roli při zpracová
\aní vnéjšlch jevů na vědomé vnímání. Řada 
aspektu vědomého vnímání vzniká na zá
klade specifick}-ch neurálních aktivit odehrá
njkich 'IC v receptorech, 

Kódování intenzity a kvality podnětu 
~ak o;enzorické systémy se vyvinuJy tak, aby 
b~·ly 'iChopny zachycoV'Jt informace o před
mětech a jevech vnějšího světa. Jaké infor
mace potrebujcme k tomu, abychom poznali, 
že n ~ nás působí krátký záblesk jasně červe

ného světla? Jistě by bylo užitečné znát inten
ziN světla Uas), jeho kvalitu (červená barva), 
In'lní (krátké), umístění podnčtu a okamžik, 
kdy na nás podnet začne působit. Každý sen
wrick}' s)'s tém nlím o výše zmíněných polož
kách poskytuje určité informace, Výzkum se 
nejvíce soustředí na intenzitu a kvalitu. 
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Jestliže např. vidíme sytou červen, vnímá
me kvalitu červené barvy intenzivním způso
bem, jestliže slyšíme slabý, vysol.."ý tón, jeho 
kvalitu intenzivně nevnímáme, Z toho "y
pl}'v:í, že receptory a jim odpovídající nervové 
drállY musí kódovat jak inrenziru, tak kvali tu 
podnětll. Otázka zní, jak tOtO kódování pro
vádějí. Vědci zkoumající p rocesy kódován í 
vždy potřebují zjistit, které neurony jsou kon
krétními podněty aktivovány. Obvyklým po
stupem je záznam elektrické aktivity jedno
tlivých bunčk v receptorech a odpovídajících 
nervových drah,ích vedoucích do mozku, za
tímco je subjekt vystaven působení určitých 
podněn"t. Tímto posn!pcm lze přesně určit, 
na jaké vlastnosti podnětu konkrétní neuron 
reagt!Je. 

Typický pokus se záznamem ,lktivity jed
notlivých neuronll je zn,ízorněn na obrázku 
4.4. T}'k.-i se zkoumání zraku , ale postup je 
obdobný i při pokusech zabývajících se j i
nými smysly. Před zahájením cxpcrimenru 
podstoupí zvíře (v tomto případě opice) chi
rurgick-ý zákrok, při nčmž mu jsou do speci
fick)'ch oblastí mozku pro zrak zavedeny 
drátky. Tyto tenké drátky jsou v podstatě 
mikroelcktrody, které jsou kromě zakončení 
izolovány a slouží k zaznamenávání elek
trické aktivity neuronll, s nim iž j sou v kon
takru. Tento postup není bolestivý, opice se 
může libovolně pohybovat a není nijak ome
zována. V průběhu e.xperimentu je pak opice 
umístčna do testovacího zařízení, Mikroc\ek
trody se napojí na záznamové přístroje a ze
silovače, Poté jsou opi ci prezentován)' různé 
zrakové podněty, Experimentátor při půso
bení každého podnětu může na základč to
ho, které mikroclektrody produkují setrva
le sign:il)', sledovat. jaké neurony reagují na 
podněty, Vzhledem k tomu, že elektrické 
signály j sou skutečnč malé, musí být zesí1e
n}' a 'wbrazeny na osciloskopu transformují
cím elektrické signály do podoby g rafu, Ten 
zaznamenáv:i mčnící se elektrické napětí. 

Většina neuronů produkuje řadu nervových 
impulzú, které se na grafu zobrazují jako ver
tikální hroty, A dokonce i v nepřítomnosti 
podnětu mnoho buněk stále reaguje, ačkoli 
velice pomalu (r-LV, JpOflttÍflllí aktivita), Pokud 
dojde k prezentaci podnětu, na něž je neuron 
citlivý, na záznamu se objeví rychlý sled 
hronL 

S pomocí Z<lznamů aktivity jednotlivých 
neuron l! zjistili vědci mnoho informací 
o tom, jak senzori ck}' systém kóduje inten
zitu a kval itu podnčru, Primární pro kódo-
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OStiloskop 

zesilovač 

mikroelektroda 

obrazovka 

receptivní pole 

s vě telný podnět 

OBR. 4-4 

Záznam aktivi ty jednotlivých neuron ů Opice 
v anestézii je umfstěna do zařizeni, které drží její 
hlavu ve fixnf pozici. Podnět, jími bjvá obvykle 
zazálenf nebo pohyb světelného proužku, je 
promitnut no obrazovku. Mikroelektroda, kterti je 
implantována do zrakového systému opice, 
zaznamenává aktivitu jediného neuronu, tato 
aktivita je zesi/ena a znázornéna na osciloskopu. 

vaOl ITltenziry podnčtu je počet nervových 
vzruchiL. Tento proces si můžeme zn:ízornit 
na příkladu hmatlL. Je- li na kůži vyvinut 
lehký tlak, v nervovém vláknč vznik..-i série 
elektrických impulzů. Jestliže se tlak zvýší, 
vuuchy hudou mít sice stejnou velikost, ale 

zvýší se jejich počet (viz obr. 4.5). Totéž platí 
i pro jiné smysly. Obecně řečeno, čím vyšší je 
inte nzita podnětu, tím včtší je počet vzruchů 
a tím s il nějš í je vjem tomu to podnčtu odpo
vídající. 

Intenzita podnčtu může být kódována 
i jinými prostředk)'. Jedním z nich je kódo
vání prostředn ictvím časového vzorce elek
trických impulzů. Při nižších inte1l'l.,itách jsou 
nervové vzruchy navzájem rozprostřeny v ča
se a intervaly mezi jednotlivými vzruchy jsou 
promčnlivé. Při vyšších intenzitách podnčtu 
mohou být intervaly mezi nruchy kon
stantní (viz obr. 4.5). Dalším prostředkem je 
kódov:íní na základě počtu akti vovaných 
neuronú: čím je podnčt včtší, tím vÍCe neu
ronů je aktivováno. 

Kódování kvality podnčtu je složitější zá
ležitostí. Základní myšlenku navrhl Johan
nes Muller v roce 1825. Podle Mullera je 
mozek schopen rozeznávat informace při

cházející z různých smyslových orgánl' -
patří sem např. svčtlo nebo zvuky -, protože 
jsou vedeny rozdílnými senzorickými nervy 
Gedny nervy vedou zrakové podněty, jiné 
sluchové atd.). Mullerova teorie sperifid,)~h 
neroovf(h energii byla podpořena následný
mi 'Ý/.kumy, které zjistily, že nervové drá
hy začínajíc í II rllzných receptoru končí 
v různých korových oblastech. V současné 

době je ji';;. všeobecně přijímáno tvrzení, 
že mozek kóduje kvalitativní rozdíly mezi 
smyslovými orgány podle specifld.jch ncr
vových drah. 

J ak je však zajištěno rozpoznávání kvality 
podnčtll týkající se jednoho smyslu? Jak odli
šíme červenou barvu od zelené, sladkou chuť 
od hořké? Je pravdčpodobné, že kódování je 
opčt zajištčno tím, že jsou používány roz
dílné neurony pro rúznou k'\Taliru podnětů. Je 
např. dokázáno, že sladkou chut odlišujeme 
od kyselé na základč toho, že pro bidou 
kvaliru chuti jsou k dispozici různá nervová 
vlákna. Tím způsobem reaguj í primárnč na 
sladké podněty vlákna pro sladkou chuť, na 
kyselé podnčty vlákna pro kyselou chuť a to 
samé platí i pro slané a hořké podnčty. 

Princip specifičnosti však není jediným 
přijatelným kódovacím principem. Senzo
rický systém mt."d.e také užívat ke kódování 
kvality vjemll vzorce nervm»'ch nruchů . 
V případč, že určitý nerv reaguje maximální 
mírou na sladké podnčty, na ostatní druhy 
chutí múie ta ké reagovat, ale v od lišné míře. 
Jedno vlákno např. reaguje na sladkou chuť, 
ménč na hořkou a ještě méně na slanou. 
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OBR. 4·~ 

KOdovinf intenzity podně t u Reakce nervového 
vlákna vedoudho z kOle na aj malÝ, b) střednf 
a c) silný tlak pasob'c' no receptoty, které jsou vůči 
rnlmu dllivé. lvyfovánf intenzity podnětu má za 
ndsledeJr zvýfenf počtu a pravidelnosti nervových 
~lru,hIJ v tomto vláknu. (Go/dsteln, 1984) 

SbJIci chuť pak povede k aktivaci velkého 
mn(Yi.:,rví vláken, některých více než jin}'ch 
a tento specifický vzorec ncur:i1ní aktivity 
bude kódem pro sladkou chui. V případě 
hořké chuti bude vwrcc pro kódování jin)'. 
JJk ~i ukážeme dále, kdy se budeme zabývat 
~m.l',ly detailnčji, v kódov~íní kvality podnčtu 
IiC llhstní jak princip speci fičnosti, tak vy tvá -
re01 v/.Orců. 

Zrak 

Lidé jsou obdařeni těmito smysly: a) zrakem, 
h) sluchem, c) čichem, d) chutí, e) hmatem 
(crli kožními smysly) a f) tělovými smysly 
(nlpř. umožňují vnímání polohy hlavy vzhJe
dem k lčlu). Vzhledem k tomu, že tělové 

,;mr,ly vidy nezpusobují Vlnik vědomi'ch po
čilků intenzity a kvality, nebudeme se jimi 
v této kapitole dále zabývar. 

POU7-C první tři z výše uvedených smyslů 
jwu schopny získávat informace z větší vzdá
kno~ti, přičemž nejcitlivějším z nich je II lidí 
zrak. ~ejprve se budeme zabývat povahou 
podnc:tú, na které je zrak citlivý, poté si popí
~mc zrakovou soustavu s obzvláštním dů

razem n~ to, j~k receptory zajišťují proces 
transdukce signálll, a potom se budeme za
býval způsobem zpracovávání informací o in
Itn7.itě a kvalitě podnčnl. 
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Světlo a zrak 

Každý ze smyslll reabruje na určitou formu 
energie, kterou je pro zrak světlo. Podstatou 
světla jsoll elektromagnetické vlny představu
j ící energii, jež vychází ze slunce a dalších 
částí kosmu a neustále obklopuje naši pla
netlI. ElcklTomagllctir!ui energie nezahrnuje 
jen světlo, ale i část kosmického záření, rent
genové paprsky, ultraftalové a infračervené 

paprsky a vlny přenášejfcí televizní a rozhla
sový signál. Můžeme si ji představit jako ne
ustále proudící vlny o rllzných vlnových dél
kách (tj. wdálenostech mezi vrcholy vln), 
které se značnč liší, od nejkratších vln kos
mického záření (mají délku biliontin centi
metru) až po nejdelší ddiové vlny (měří ně
kolik kilometrů). Naše oči jsou citlivé pouze 
vůči malému rozsahu tohoto kontinua - na 
vlnové délk,l' v rozsahu př ibližnč 40(}-700 na
nometrl,. Nanometr je jednou miliardtinou 
metru, viditelná energie tvoří tedy pouze ma-
10 1l část 'I. celého spektra elektromagnetické
ho záření. 

Zraková soustava 
Zrakovou sous tavu č lovčka tvoří oči, odpoví~ 

dající části mozku a spoje mezi nimi (viz obr. 
2.14 se zjednodušeným zn:izornčním zrakové 
soustavy). Oko se skládá ze dvou systémů, 
z nichž jeden vytvMí obraz a druhý převádí 
tento obraz na elektrické impulzy. H lavní 
části těchto systémů jsou zobrazeny na ob
rázku 4.6. 

Systém vytv;iřející obrn funguje na prin
cipu kamery. Jeho úkolem je zaostřit svčt!o 

odrážející předměty. aby obraz tčchto před
mětů vznikl na sítnici, slabé vrstvy v zadní 
části oční bulvy (viz obr. 4.7). Systém, krerý 
se zabývá utvářením obrazu, se skládá z ro
hovky, zornice II čočky. Bez nich bychom vi
děli pouze svčtlo, nikoli však tvary. Rohovka 
tvoří prllhledný vnější povrch oka, zde vstu
puje do oka světlo, světelné paprsky se tu 

ohýbají, čímž se 'lačíná tvořit obraz. Cočka 
dokončuje proces zaostřování svěda na sítnici 
(viz obr. 4.7). Aby mohla čočka zaostřovat 
předměty, nacházející se v různých vzdále
nostech od oka, mění Svllj tvar. Více se za
obluje při zaostřování bli .. ..ších předmětů 

a zplošťuje se při zaostřování předmětů vzdá
lenějších. V některých případech se čočka př i 

zaostřování ndálených předmětů dostateč
ně nezplošti, přestože dobře zaostřuje blízké 
předměty. Lidé s takovýma očima jsou tzv . 
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myopdlí (krátkozrací). V jiných případech se 
čočka dostatečnč nczaoblí při zaostřování 

blízkých předmětŮ, i když dobře ".aostřujc 
vzdálené předměty, lidé s takovýma očima 
jsou hypmnetropiltí (dalekozrací). Tyto po
ruchy zraku jsou časté a mohou být jedno
duchým způsobem korigovány pomocí brýlí 
nebo kontaktních čoček. 

Trerí součástí systému, který utváří obraz, 
je zornice. Je to kruhov)' otvor v duhovce, 
která je barevnou částí oka. Velikost zornice 
se mční v závislosti na intenzitě svčtla, nej
širší je za šera a ncju7.ší za jasného svčtla, aby 
bylo zajištěno, že čočkou do oka pronik.-i do
~tatck svčtla, a aby byla zajištčna odpovídající 
I .. ."valita obrazu při rozdíln)'ch svčtelných lírov
ních. 

Všechny dosud vyjmenované součásti oka 
slouží k tomu, aby vytvořily co nejostřejší 
obraz na sítnici. Zde přejímá aktivitu trans
dukční systém. Srdcem tohoto systému jsou 
receptory. Existují dva rypy receptorových 
buněk, tyčinky a čípky, pojmenované pod le 
svých odlišných tvaru (viz obr. 4.8). Tyto dva 
druhy receptoru jsou specializovány na roz
dílné úkony. Tyčinky jsou určeny k vidění 

v noci, nebot' pracují při nižších světclnf'ch 
intenzitách a slouží k nebarevnému vidění. 
Cipky jsou specializovány k vidění ve dne, 
neboi JSOll citlivé k vyšším světelným intenzi
tám a zabezpečují vnímání barev. Je pozoru
hodné, že tyčinky a čípky jsou umístěny ve 
vrstvě sítnice odvrácené od rohovky (všim
něte si šipky na obrázku 4.8 ukazující směr 
přicházejícího světla). V sítnici se rovněž na
ch:izí sí ť neuronu, podpurné buňky :l cévy. 

OBR. 4·7 

iOSlloté těleso 
lomi(e 

08R. 4-6 

Pohled na pravé oko shora Světlo, které vstupuje 
do oko, dřfve nel se dostane k sítnici, prochdzí 
těmito strukturomi: rohovko, komorový mok, čočka 
o sklivec. Mnolstvf světlo, které vstupuje do oka, je 
regulováno velikosti zornice, což je malý otvor 
v pledni části oko, který je ohraničen duhovkou. 
Duhovko je tvoleno svalovým prstencem, který se 
mtUe stohovat nebo roztahovat. čími je ovládáno 
velikost zornice. Duhovko dává oku jeho 
chorokteristickou bONU (modrou, hnědou atp.). 

Chceme-li se zamčřit na detaily nějaké
ho předmětu, navyklým způsobem pohneme 
očima rak, aby se předmět promítal do oblasti 
ve středu sítnice, jež se nazývá i/lltá skvn/tl 

Utváfenf obrazu v oku Koldy bod no pozarovaném pledmětu vysflá světelné paprsky do v~ech směnt ale 
pouze nékteré z nich skutečně vstoupí do oko. Světelné paprsky. pacházejícf ze stejného bodu předmětu, 
procházejf rOznými částmi rohovky. Jestliže má byt vy/vofen ostrý obraz pfedmětu, je nutné, aby se tyto 
paprsky spojily (konvergovaly) na jednom místě sítnice. Koldému bodu na pozorovaném pfedmétu je phfazen 
odpovídajícf bod obrazu předmétu no sitnici. V~imněme si, že obraz no sftnici je pfevráceny a mnohem menší 
nel skutečný předmét. Všimněme si také, že k nejvěWmu ohybu poprskl} docházf pti průchodu rohovkou. 

bl 
n 
o 



(macula). Důvodem je způsob rozmlstem 
receptoru na sítnici. Ve středu sítn ice jsou 
receptory hustč nashromáždčny. mimo oblast 
ilute skvrny, tedy na periferii, je receptorů 
mém:. Je proto logické, že žlutá skvrna před
sta~1Jje část oka, s jejíž pomocí nejlépe vidíme 
detaily. Chcete-li si udělat jasnčjší představu 
o lom, jak se vnímání detailů mění při vzda
[m".Íní předmětu od žluté skvrny, podívejte se 
n1 obrázek 4.9 a srále se snažte pozorovat 
písmeno A ve středu kruhu. Velikost okol
mch písmen byla přizpůsobena tak, aby byla 
stejně viditelná. Všimnčte si, že při snaze 
o zacho\':Í.ni stejné viditelnosti všech písmen 
musí bi" písmena na kraji přibližnč desetkrát 
\'čt ~í než písmeno ve středu. 

Pokud dojde k tomu, že svčtlo, odražené 
od předmětu, se setká s rcceprorovými buň
kami, jak)'tTI způsobem převádí receptor 
S\'čtlo nJ elektrické impulzy? Tyčinky a číp"--y 
olhahují chemické látky nazývané fotopig
mtnty, které pohlcují světlo. Absorbce svčtla 
fotopigmenty zahajuje proces, jehož výsled
kem je nervový vzruch. Jakmile je tato pře-
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měna uskutečněna, elektrické impulzy se 
musí dostat do mozku prostřednictvím spo
jujících neuronů. Vzruchy z tyčinek a čípků 
se nejprve přenášejí na bipolární builky 
a z bipolárních bunčk k neu ronllln, které 
se nazývají gangliové hlinky (viz obr. 4.8). 
Dlouhé axony gangliových buněk po výsrupu 
z oka vytvářejí zrakový nerv, který vede do 
mozku. V místě, ve kterém zrakový nerv 
opouští oko. se nenacházej í iádné receptory. 
v této oblasti jsme k podnětům slepí (viz obr. 
4.10). Této částečné slepoty si nejsme včdomi 
- i kdyi je slepou skvrnou v našem zrakovém 
poli - neboť ji mozek automaticky vyp l ňuje 

(Rarnachandran a Gregory, 1991). 

Vnímání světla 
Citlivost 
O cidivosri zraku vzhledem k vnímání světla 
rozhodují tyčinky a čípky. Mezi tyčinkami 
a čípky jsou tři základní rozdíly, které vy
světlují mnoho jevů, včetně vním;íní intenzi
ty neboli jasu. Prvním rozdílem je skutečnost, 

_ omokrilWlí buňko 
• gang/iO'lo buňko 

CJ bipolOrní buňko 
_ horizonlólní buňko 

_ tyčinko 

lípek 

OlL 4-8 

Xlltmiltický průřez sitnld Zde je znázorněn schematický prtJřez silnici, z%leny no poznotcích ziskonych 
pomoci elektronového mikroskopu. Bipo/árnf buňky dostóvoji signály z jednoho nebo vice receptorO o přenášeji 
ly/a signály ke gangliovým buňkám, jejich! axony vytvářeji zrakový nerv. Wimněme si, že je zde několik typlÍ 
blpoJdrn fch a gangliových buněk. V retině se také nacházeji parole/nf propojeni neuronlÍ. Neurony, které se 
nazývajl han'zontální buňky, vytválejf parolelní propojeni v blízkosti receptorlÍ, zatímco neurony nazjvoné 
ama~nrmí buM:y V'jt'áfejf parole/nf propojení v blízkosti gangliových buněk (Oowling a Boycott, 1966). 
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ie tyčinky a čípky jsou aktivovány rl'l:mými 
,:.rovnčmi svčtla. Za jasného dcnniho svčtla č i 

v dobře osvětlené místnosti jsou aktivní pou
ze čípky. Tyčinky v takovém případč nevysí
lají 'Žádné ncrvovt! signály. Na druhé straně za 
noci osvčtlené měsícem nebo v málo osvět
lené místnosti přebírají aktiviru výhradně 

tyčinky. 

Druhým rozdílem je odlišná specializace 
čípků a tyčinek, kterou můicme sledovat 
podle způsobu připojení ke g:mgliovým buň
bm, např. na obrázku 4. 11 . Vlevo jsou zná
zornčny tři sousedící čípky. Každý z nich se 
napojuje na jednu ga ngliovou buňku. 20a
mCll,í to tedy, že pokud na čípek začne půso
b it svčtlo. zvjií se i aktivita příslušné gan
gljové buňky. Každá gangliová buňka je 
s nejbližší soused ící buňkou spojena tak, že 
mixuje aktivitu této sousední buňk)'. Zárovei\ 
je každá gangliov,} buňka prostřednictvím 

dlouhého axonu propojená se zrakovou ob
lastí mozku. T)'to axony vytvářejí zrakový 
nerv. Na pravé straně ohdzku jsou zná
zornčny tři sousedící tyčinky. Každá z nich 
je spoje na se třemi gangliovými builkami. 
V tomto případě vš,lk nedochází ke spojům 
mezi gangliovými bui'lkami, které by sn ižo
valy nervovou aktivitu. 

D llsledky tčchto rozdílil ve spojích si mů
žeme ukázat na příkladu. Představte si, že 
bodové světlo pusobí buď na čípky, nebo na 
tyčinky. Když by pl,sobilo na čípky, na světlo 

OBR. 4-9 

Zrakovfi ostrost klesá směrem od středu Velikost 
pismen je pnzpJJsobena tak, te pn zaměřenf pohledu 
na prosttedni pismeno A jsou ostatní písmena 
přibližně stejně snadno llte/ná. 

by reagovala pouze jedna gangliov,í buňka. 
Propojení této buňky se sousedními buňkami 
hy sní'l.ilo jejich aktivitu, čímž by došlo 
k tomu, že by signál z této buňky - ve srov
míní se sign:Uem z okolních buněk - byl ve
lice ostrý. Když by však svčtlo pusohiJo na 
tyčinky, zareagovaly by až tři gangliové buú
ky najednou. Tato aktivita hy sice pomohla 
zajistit, aby se signál dosral až do mozku, 
zároveň by nám však chyběla informace 
o přesném umístění zdroje svčtla. Spoje mezi 
gangliovými buňkami a čípky tedy umožňu
jí přesnější zrakové vnímání v podmínkách 
dostatečného OSVětlCllí, zatímco vzájemné pro
pojení tyčinek s několika gangliovými buň
kami zvyšuje citlivost na svčtlo za podmínek 
nedostatečného osvětleni. 

Třetím rozdílem je odlišné rozmístční ty. 
činek a čípkil na sítnici. Žlutá skvrna obsa
huje mnoho čípků, avsak relativně málo 
tyčinek. Jeden dllsledek výskytu menšího 
počtu čípků na periferii jsme si j iž ukázali 
(viz obr. 4.9). D llsledek rozmístční tyčinek 
můžeme snadno sledovat při pozorování 
hvčzd na noční obloze. Možná jste si všimli. 
že chceme-Ii se zamčřit na nčjakou !wčz· 
du, která není příliš dobře vidět, musíme se 
upřeně zadívat trochu stranou od hvězdy. Pak 
totiž nejasné světlo vycházející z hvčzdy akti
vuje maximální možný počet ryčinek. 

Adaptace na světlo a tmu 
Dobrým príkladem adaPlflu "a svi"o a tmu je 
vstup z osvčrJené ulice do temného sálu kina. 
V sále, který je osvčtlen pouze slabým svět
lem odraženým z phítna, zpočátku téměř nic 
nevidíte. Po několika minut;ich se však roz
koukáte natolik, že si bez potíží najdete s\,: 
sedadlo. Později dokonce rozeznáte i tváře. 

Když vyjdete zpět na ulici , ostré svčtlo vás 
téměř zabolí do očí. Po několika sekundách 
bude vše vypadat normálnč, neboť proces 
adaptace na jasnější svčtlo je rychlejší. 

Na obrázku 4.12 je znázorněno sn ižování 
absolutního prahu ve tmč v závislosti na čase. 
Kiivka má dvě části. Horní část je zprostřed
kována čípky a ni'l.ší část tyčinkami. Systém 
TVořený tyčinkami potřebuje mnohem delší 
dobu k adaptaci, ale je citlivějš í k podstatně 
slabším svč telným intenzitám. 

Vnímání tvarů 

Schopnost 'UllÍmat dt'fni/y se naz)"Iá zrako"á 
ost roS I. Lze ji mčřit několika způsob)', při
čemž nej-známčjším z nich je tabule pro kon· 
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(o) 

+ 
(b) 

0I1. 4-tO 

Ulllist!ni s\!pé skvrny a) Zakryjte si pravé oko a upfete pohled na kfižek v pravém horním rohu obrázku. 
Drile ~nihu osi 30 centimetnl od oka a pohybujte s nf dopfedu a dozadu. Jakmile zmizf tmavý kruh na levé 
po/O Vl né obnfzku, promftd se do oblasti slepé skvrny. b) Drtle knihu v nalezené vzdálenosti jako v pfipadé a), 
mt)te stale pravé oko zakryté a upfete pohled na kňZek v pravém dolnfm rohu obrázku. Kdyl dopadne obraz 
mezery v tmavé /Inii do oblasti slepé skvrny, Unie se nám zdá být spojitá, bez mezery. Tento jev nám pomáhá 
pochopit, prIX si nejsme v běžném tivotě existence slepé skvrny védomi. Zrakový systém doplňuje tu tást 
zrakového pole. kterou nevnfmáme. Doplněnou část zrakového pole potom vidfme jako části jr ph'lehajíc(. 

é é 
I I \ I I \ 

GANGUOvt: 
BUNKY 

RECEPTORY 

čfpky tyčinky 

_4-11 

s,.jtnl tipkO a tytint k s gangliovými buňkami Nákres zobrazuje bodové světlo dopodojfd no tfpky 
,lyt'inq. Pro l}ednodufenf jsme vynechali několik typů buněk umfstěných mezi receptory o gangliové buňky. 
SJpI:y p!edstllVU)i aktiVItu, která zvyfuje přenos vzruchu. Malá koletka znamenajf aktivitu, která sniluje pfenas 
/ltMNtho vlrtKhu. OIouhé fipky "Ycházejíd z gangliových buněk jsou axony; které jsou tástf optického nervu. 

trolu zraku, kterou známe od očního lékaře. 
Tuto tabuli navrhl Herman Sncllen v roce 
1862. ),! čření SlIfllmovy ostrosti vychází od 
bdí, kteří nemusí nosit brýle. Ostrost 20120 
(popř. dekadická ostrost 6/6) udává, že je
dincc je schopný identifikovat písmena na 
vuLileno)t d\"dceti stop (šest metrů), což je 

vzdálenost, na kterou člověk s dobrým zra
kem dokáže písmena přečíst. Ostrost 20/100 
znamená, že jedince dokáže na vzdálenost 
dvaceti stop přečíst tak velká písmena, která 
člověk bez vady zraku přečte na vzdálenost 
sta stop (třicet tři metnl). V tomto případě je 
tedy ostrost pod hranicí pnlmčru. 
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OBR. 4·12 

Prllběh adaptace na tmu Pokusná osoba se dívá na jasné světlo do 
té doby, nel se sltnice adoptuje. Pak se pfemrstf do tmy, kde se stává 
dtlivéj~f v/.lb světlu a jejf obsolutni práh se snižuje. Tento proces se 
nazývá adaptace na tmu. Graf zobrazuje práh v niznych okomticích 
adaptace. Zelená losl křivky odpovídá zábleskům světlo, které bylo 
viděno jako barevné, hnědá část křivky odpOvídá zábleskOm světla, které 
bylo viděno jako b"é, nezávisle na jeho vlnové délce. Všimněme si 
ostrého zlomu křivky asi po deseti minutách. kde je přechod mezi 
vnímáním pomoc( čfpkIJ a tytinek. Z mnoho pokusů bylo určeno, le prvnf 
tást kfivky odpovfdá vnimdni pomod čipM o druhá část odpovidd 
vnfmdnf pomoci tyčinek (ůdaje jsou pffb/ižné). 

Snellenova tabule není vždy nejlepším ná
strojem pro mčření ostrosti. Není vhodn,t pro 
malé děti nebo pro lidi, kteř í neumějí číst. 
l),ile je využitelnost téro metody omezena 
jejím zamčřením pouze na předměty sledo
vané z dálky (šest metrů) . S krátkými vzdá
lenostmi vůbec nepracuje. Tato metoda také 
nerozlišuje mezi prostorovou ostrostí (;chop-
110;t vidlt detaily tvam) a konrrastní ostrostí 

II 

oomové Landoltovo rozli~vacl 

ostrost 
m/i1ka Snellenovo 

plsmeno (Vernierova) ~ké l a C 

OBR. 4-13 

Některé typické tvary pro testov.1nf zra kové ostrosti Sipky ukazuj[ 
detaily, kterých by si měla testovaná osoba vJimnout. 

(JchopnoJt vnímat rou/íly v jam). Na obrázku 
4.13 je uk:tzka typick)'ch tvarů při testování 
zrakové ostrosti. Sipky poukazuj í na klíčové 
detaily, které by mčl jedinec postiehnout. 
Všimnčte si, že každý z těchto detailů je spíše 
oblastí polc, kde dochází ke změně jasu smě
rem od svědejšího úseku k tmavšímu (Coren, 
Ward a Enns, 1999). 

Smyslová zkušenost spojená s vnímáním 
tvarll je dána způsobem, jakým zrakové 
neurony zaznamenávají informace o svč tlu 

a tmč. Ncjprimitivnčjším prvkem zrakového 
tvaru je hrana či kontura, tedy oblast, kde 
doch:ízí ke zmčnč svčtlejšího úseku v tma\')' 
nebo obrácenč. Jeden z prvních vlivU na za
znamenávání těchto přechodu má způsob 
interakce gangliových bunčk na sítnici (viz 
obr. 4.11). Účinky zmíněných interakcí mů
žeme sledovat na tzv. Hermannovč mřížce 

znázornene prave na obrázku 4.14. Když 
se na ni podíváte, v místech, kde se bili 
čáry odděluj ící černá políčka kříží, uvidí
te šedé skvrny. Při pohledu na mřížku nás 
může znervózňovat zjištění, že zaměříme-li 

se na jedno místo, kde se bílé čáry kříží, 
šedou skvrnu najednou nevidíme, je patrná 
jen na těch místech, na něž se nedíváme 
přímo. 

Tento klam je výsledkem spojů vyvolávají
cích snížení aktivity gangliových buněk sou
sedících s aktivními buňkami. NapříkJad gan
g liová bui'íka zamčřená na jedno konkrétní 
místo, kde se bílé čáry klíží, obdrží signály 
snižující rych lost vysílání podnčtů ze soused
ních gangliových bunčk na čtyřech stranách 
(tj. z bunčk z;,unčřených na bílá místa nad 
a pod výše uvedeným bodem a také nalevo 
a napravo od nčj). Gangliová buňka soustře
ďující se na jednu bílou čáru vedoucí shora 
dolů mezi čtverci naopak bude dostávat sig
nály sn ižující vysílání podnětů ze sousedídch 
bunčk pouze na dvou stranách. Ve výsledk'\l 
se m ísta, kde se kříií bílé čáry, zdaj í tmavší 
než bné vodorovné či svislé sloupce, protože 
došlo k tomu, že s ign:Hů ke snížení rychlosti 
vysílání podnčtÍl , které přijímaly gangliové 
buňky zamčřené právč na ruto oblast , bylo 
více. 

Proč se však šedé skvrny objevují jen rehdy, 
nedíváme-li se na místa křížení bílých čar 
přímo? Dochází k tomu proto, že prostor, 
v jehož rámci jsou vysílány signály,je v oblasti 
žluté skvrny mnohem menší než na periferii. 
Takové uspořádání přispívá k větší zrakové 
ostrosti právě v oblasti žluté skvrny, nikoli !lil 
periferii. 

, , 
.( 
I 

" 

\I 
V 
d. 
d. 
b, 
JX 
sv' 
na 
vir 
ln: 

de 
CCI 

ku. 
dél 
kde 
kte 
rov 
"le, 
jej ( 
Je r 
vlnt 
a zi. 
ton 
Pesl 
nálT 

baf\! 
přic : 
raktí 
(Lan 



••••••••• ••••••••• ••••••••• ••••••••• ••••••••• ••••••••• ••••••••• ••••••••• ••••••••• 
.... 4-14 

tltmunnova mi1 ika Sedě skvrny, které vidfme 
v mlstech, kde se kfflf Mé láry, jsou klam. Vidfte je, 
alt nej,otJ na papfle. Abyste se pi'esvéd~i/i, le tam 
skuteťn~ nejsou. zoméfte se no jedna překfftenf. 
Zjistíte, te no mrst~, na které jste zaostfi/i svlij zrak, 
lddnd šedá skvrna nenl. Skvrny jsou pouze na 
miJtech, klerd spodoj' do voleho periferniho viděni. 

Vnímání barev 
Vše(hno světlo je stejné, ovšem až na vlnovou 
\klku. Náš zrakový systém dokáže s vlnovou 
délkou neuvěřitdné kousky: přemění j i na 
han'}'. přičemž různým vlnovým délkám 00-
po'o'Ídají různé barevné odstíny. Například 
svť: do s krátkou vlnovou délkou (400-450 
nlllometrů) vnímáme jako modré, se střední 
\inO\'Qu délkou (500-570 nanomctrů) vní
mime jako zelené a svčtlo s dJouhou vlnovou 
ddkou (650-780 nanomecrů) vnímlímc jako 
červené (\~Z obr. 4.15). Naše následující dis
kuse o vnímání bere v úvahu pouze vlnovou 
déllw. To je zcela odp0vldajíd v případech, 
~. je zdrojem barevného vjemu objekt, 
Iatrý \'~7..ařuje světlo, jako je slunce nebo žá
nwu. Obvykle je vsak zdrojem barevného 
vjemu objekt, který odráží světlo, pouze když 
jej oz.ařuje svctelný zdroj. V tčchto případech 
~ naše vnímání barvy objektu zčásti urČeno 
vlno\'Ou délkou světla, které objekt odráží, 
I zCásti jinými raktory. Jedním z těchto f.,k
torů je kontext, v němž barvy vnímáme. 
Pestrá ~kála dalších barev v okolí předmětu 
nám umožňuje přesnč vnímat konkrétní 
ban'U předmětu i tehdy, když vlnové délky 
přich ázející do oka z předmčtu vystihují cha
nkteri~tickou barvu předmětu jen nepřesně 
(Land, 1986). Schopnost vnímat oblíbenou 
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modrou bundu v barvě námořnické modři 
i přes měnící se osvětlení se nazývá konstan
ta barev. Tomuto tématu se budeme podrob
něji včnovat v kapitole 5 . 

Barvy 
Vnímání barev je subjektivním zážitkem 
v tom smyslu, že "barva" je konstruktem 
mozku, který je založen na analýze vlnových 
délek svčtla. Na druhé straně je vnímání 
barev i objektivní, jelikož se zdá, že dva li
dé se stejnými receptory pro vnímání barev 
(čípky) si "vytvářejí" barvy stejným způso
bem. Nejtypičtějším způsobem označování 
barev je specifikace na základě tří aspektů: 
odstínu,jasu a syrosti. Odstín popisuje kva
li/u,jii. nrJlipe oznaHmejmillem barvy, např . 
červená nebo žlmozelená. Jas poukazuje na 
to, jaké mlloutví wetla se odráží od bllrev
lIého povrchu, přičemž nejjasnější barvou jev 
tomto smyslu bílá a nejm éně jasnou čer
ná. Sytost barvy udává ryzost (.CIs/otu") bar
vy, kdy vysoce sytá bafva, např. karmínová, 
vytváří dojem, že vůbec neobsahuje šedou 
barvu, zatímco nedostatečně sytá barva, 
např. růžová, nám připadá jako kombinace 

Duha vznlkd lomem a vnitfnlmi odrazy slunečnfch paprsJdj na vodních 
/wpkdch atmosférických srdžek. TvoU ji světlo nizných vlnových délek. 
Krdtké vlnové délky jsou modré, stfední vlnové délky zelené a dlouhé 
vlnově délky červené. 
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červené a bílé. Malíř Albert Munscll navrhl 
schéma pro specifikaci barevných povrchl" 
Každému povrchu mllže b)1: přiřazeno jedno 
z deseti o%načení odstínů a dvč čísla , kdy 
první uvádí sytost a dn!hé jas. Barvy jsou 
v Munscllově systému znázorněny na barev
ných plochách (viz obr. 4.16). ( Klíčové cha
rakteristiky barvy a zvuků JSO LL shrnuty v ta

bulce 4.3). 
Jestliže j iž známe způsob popisu barev, 

můžeme se ptát, kolik různých barev jsme 
schopni vnímat. V rozmezí 400-700 nano
metel!, ke kterým jsme citliví, mltžemc roze
znat asi 150 odstínu, tedy i 150 různých 

vlnových délek. To znamená, že v prúmčru 
jsme schopni od sebe odlišit dvě vlnové 
délky, které se liší pouze dvěma nanometry 
vlnové délky, či li nejmenší pozorovatclný roz
díl pro vlnovou délku má hodnotu dva nano
metry. Pokud bereme v úvahu, že každá ze 
150 od lišitelných barev mU7..c mít mnoho 
rúzných hodnot jasu a sytosti, odhaduje se, že 
jsme schopni rozeznávat přes sedm milionl! 
barevných odst ín ů! Navíc podle l!daji! Ná
rodního úřadu pro standardizaci máme pro 
7500 tčchto barevných odstínů název. Tato 
čísla oddžejí důležitost barev v našem 'Livotě 
(Coren, Ward a Enns, 1999). 

Mišeni barev 
Všcchny odstíny, které dokážeme rozlišit, mů

žeme vytvořit míšením pouhých tří z:ík1ad
ních barev. Předpokládejme, že na promítací 
plochu přes sebe promítneme svčtla dvou 
různých barev, to znamená, že na stej né 
místo sítnice potom dopadá svčtlo O dvou 
rozdílných vlnových délkách. Výsledkem ro
hoto míšení barev bude nová barva. Napři-

OBR. 4-15 

klad míšením svčtJa o vlnové délce 650 na
nometrů (červené) a svčtla o vlnové délce 
500 nanomctrll (zelené) vznikne při správ
ném poměru SVČtel žlutá barva, která bu
de odpovídat vlnové délce 580 nanomctru. 
Avšak i míšením svčtcl jiných barev ncž vý
še uvedených ml"ižc vzniknout žlutá barva 
o vlnové délce 580 nanome trů . Z toho vy
plývá, že výsledkem správného míšení i znač
nč odlišných barev může být světlo shodné 
vlnové délky. 

Zde je namístč učinil poznámku. Dosud 
jsme hovořili o míšení Ivetla , které naz}'Váme 
aditivní míšeni, nehovořili jsme o míšeni ba
rev nebo pigmcntú nazývaném subtraktivní 
míšení (viz obr. 4.17). Zákony pro míšení 
jsou rozdílné pro míšení barev a míšení svět
la. V př ípadě míšení barev se mční sám ~'
zikální podnčl , míšení se děje mimo oko, 
a spadá tcdy do kompetencc f)"úky. Naopak 
míšení svčtla se dčje v oku samém, a proto je 
předmčtem %koumání psychologie. 

Pokud jde o míšení světel, mliže kombi
nací tř í dostatečnč odli šných vlnových délek 
vzniknout svčtlo téměř jakékoli barvy. Pod
mínkou je dostatečný rozdíl vlnových délek. 
Vezmeme svčtlo z nejvzdálenějšího konce 
vlnové délky spektra (červené), druhé si vy
bereme z prostřední části (zelené nebo ze
lenožluté) a tře t i bude % nejbližšího konce 
(modré nebo fialové). Toto pravidlo bývá na
%ýváno zákoll IN primtínlÍch barev. Pro ilus
traci si uvedeme příklad. Vyzveme pokusnou 
osobu, aby vytvořila určitou barvu svčtla mí
šením tří jiných barev světla. Pokud budou 
tato tři světla od sebe dostatečnč ndálena co 
do své vlnové déll)', např. 450 nm (modrá), 
560 nm (zelená) a 650 nrn (červená), po-

Spektrum světla Čista znamenajf vlnovou délku (v nanometrech) různých borev. 
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1NjroDntrný balVO'lý model Na tamto modelu je možno znázornit tři rozměry barvy. Odstín barvy je určen 
~ no obvodu, sytost body na poloměru a jas body na svislé ose. Svislé plochy modelu ukazujf rozdíly 
• sytosl! o josu oorevných odstfml jedné barvy. 

tAl. 4·3 

frzIUlnf i psychologtckt aspekty světlil a zvuku 

-. FyzikAln! znak - vlnov.1 délka 
intenzita 
ryzost .... frekvence 
amplituda 
složitost 

basn~ 0-;000 ukol splní. Bude-li však mít 
k dispozici jen dvě světla, např. S\'ět1o o vl
rIOVt déke 450 mll a 640 nm, pak ui nebude 
dopna vytvořit jakoukoli barvu svčda. Do
držet počet tři světel je tedy v tomto případě 
_ni. 

~ěktcrá S\'čt1a, která se oz fYzikálního h1e
<lisb pod~!atně liší, vnímáme jako shodná. 
Musimt: 'l toho tedy usuzovat, i.e k některým 
nndílum jsme slepL Bez této slepoty by však 
ocb)h možná reprodukce barev. Reahstická 

Měrná jednotka Psychologický aspekt 

nanometr odstln 
foton jas 
stupeň ~edé sytost 

h,," vý~ka 

decibel hlasitost 
harmonický kmit barva zvuku 

reprodukce barev na televizní obrazovce nebo 
na fotografii se zak1:ld:i na faktu, že míšením 
pouze několika barev je možné vytvMet velké 
množství barev. Pokud se např. lupou podí
vite na televizní obrazovku, zjistíte, že obraz 
je složen z drobných bodli pouze tří barev 
(modrá, zelená a če rvená). Aditivní míšení 
barev v tomto případě vznikli tak, že se v dů
sledku velké blízkosti bodt! jejich obrazy na 
sítnici překrývají (viz obr. 4.18, kde je zná
zorněno míšení barev světla). 
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Poruchy vnimáni barev 
Většina lidí vidí široké spektrum barev, které 
nnikají míšením tří prim:irních barev svčtla, 
nčkteří však vnímají velké spektrum barev 
jako kombinaci pouze dvoll barev světla. Tito 
lidé, dichro!llati, mají poruchu barevného vi
dění, jelikož si pletou barvy, které lidé s nor
málním zrakem (trichromatlJ běžné rozlišují. 
Dichromati však stále vidí barevné, na rozdíl 
od monochromatti, kteří vůbec nejsou schopni 
rozlišovat rlhné vlnové délky. Monochromari 
tedy jsou barvoslepí v pravém slova smyslu. 
(Posuzování barvosleposti se provádí pro
střednictvím testů, které vidíte na obrázku 
4.19, což je mnohem jednodušší postup, ncž 
nabízejí experimenty s míšením barev.) V ka
pitole 2 jsme uvedli, že barvoslepost více po
stihuje muže (2 %) než ženy (0,03 %), neboť 
geny, kte ré jsou zodpovědné za tyto poruchy, 
jsou recesivní a vázané na chromozom X 
(Nathans, 1987). 

Teorie vnimáni barev 
V minulosti V'".mikly dvě hlavní teorie vní
mání barev. První z nich byla původně vytvo
řena T homasem Youngem v roce 1807, jcště 
dlouho předtím, ncž vědci znali čípky. O pa-

08R.4-17 

desát let později tuto teorii dále rozvinul 
Hermann von H elmhok.t. 

Z pohledu Youngovy- Helmholtzovy ne
boli tri,hroma/i,kI teorie slouží ke vnímáni 
barev pouze ti'i typy receptorů. Nyní již víme, 
že se jedná o čípky. Každý z těchto typů re
ceptorú je citlivý na široké spektrum vlno
vých délek, ale nejvyšší citlivost má pouze 
v malém rozsahu. Tak, jak je znázorněno na 
obrázku 4.20, jsou krátké receptory maxi
málnč citlivé vůči krátkým vlnovým délkám 
(modrá), střední receptory jsou maximálně 
citlivé vůči středn ím vlnovým délkám (zelemi 
a žlutá) a dlouhé receptory vůči dlouhým 
vlnovým délk..'Ím (červená) . Společné půso
ben í těchto tří receptorů u rčuje vnímání 
barvy. To znamená, že světlo určité vlno\'é 
délky stimuluje různou měrou tyto tři typy 
receptorů a specifick-ý poměr jejich podráž
dění vede ke vnímání určité barvy. Z pohledu 
naší dřívější djskuse o kódování kvality pod
nčtu vidíme, že z hlediska rrichromatické 
teorie je kvalita barvy kódována vzorcem ak
tivity tčchto tří typů receptorů spíše nei spt
cifickým receptorem pro každou barvu. 

Trichromatická teorie vysvětluje fakta, se 
kterými jsme se již dříve setkali. Za prvé jsme 

Aditivní a su btraktivní míšeni barev Pti aditivním míšení barev (no obrázku vlevo) se kombinuj! světlo. 
Mfšením červeného o zeleného svétlo vzniká žluté světlo, zeleného o červeného vznikeJ modré opad. Ve stfedu, 
kde se překrývají všechny barvy, vznikeJ borvo Mld. 

Subtrakt1vnf míšení barev (no obreJzku vpravo) nastáveJ, když se mrsi pigmenty nebo světlo prochcJzf 
borevnými filtry, které se překrývají. Míšeni barvy modrozelené o žluté většinou vytveJff zelenou o barvy, které 
jsou komplementórnf, tvoff černou. No rozda od aditivního mfšení nemůžeme vždy určit no zeJkladě původnfc1l 
barev, jokeJ barvo vznikne. Pti subtraktivním míJeni vznikne kombinaci modré o zelené modrozeleneJ barva, ale 
pn použiti některých filtrů stejných borev může vzniknout červeneJ. Tento jev závisí no přesně určených 
vlastnostech těchto filtrů. 
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Invný kruh Jednoduchou pomllckou ke znÓlorněnf mf~enf borev je barevný kruh. Spektró/nf barvy (barvy, 
}Ii odpovtdajf v/novým dě/kám, ke kterým jsme dtlivf) jsou znózorněny kotouč; no obvodu kruhu. Dvo konce 
speltro se nedotýkajf, prostor mezi nimi odpovfdó nespektró/nimu odstfnu čeNené a purpurové, které vznikaj' 
IIHtnfm krdtkych o dlouhých v/no..ych délek. Vnitfek kruhu odpovidó směsfm barev. Svět/a, která se nochózejf 
Nfh sUedu kruhu, jS(}u měně syt.1 (jsou bělej~O, stfed kruhu je bitÝ. Směs jakýchkoli dvou světel se nachóz( 
.., pfimet. jel spojuje dva kotouče, které jim odpovidojf. Jestlile toto pfímko prochózf stfedem kruhu, tato 
Mtlo, Jestbte ma]f sprdvný poměr. vytvófejf bílou. Barvy, které tvofí takové páry, se nazývoj' komplementdrní. 

IChopni wdišov,lI rozdílné vlnové délky, ne
bot \-eOou k různým reakcím těchto tří typů 
rtttptorU. Za druhé, zákon tří primárních 
baft.,. přímo vychází z trichromatické teorie. 
Junt tedy schopni vytvořit vjem jedné barvy 
pomoci míšení tří barev s výrazně V't.:dálcnými 
vlnovými délkami, protože jsou aktivovány 
tři různé typy receptorů a jejich aktivita se 
m\'i podkladem pro vjem pozorované barvy. 
Nyní vidíme vy.mam počtu tří barev. Za třetí, 
trichromaticlci teorie vysvětluje různé druhy 

barvosleposti tím, že chybí jedellllebo vice ze 
tří typů receptorů. Dichromati se rodí bez 
jednoho typu receptoru, zatímco monochro
mati postrádají dva ze tří typů receptorů. 

K tčmto dobře známým faktům je nutno 
ještě dodat, že trichromatická teorie pomohla 
výzkumným pracovníkům na poli biologie 
najít tři druhy čípkll, které jsoll pro nás dnes 
bčžnou záležitostí. 

Přes své úspěchy nedokáže rrichromatická 
teorie vysvčtlit nčkteré dobře známé jevy 
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OBR. 4-19 

Zjg(ov~n1 barvosleposti Zde jsou 
uvedeny dva obrózky, které se pouti
vaji pii testu ke zji!fovón( borvo
sleposti. Na levém obrózku vid( osoby 
s uratým typem barvosleposti vůti 
(ervené a zelené bofVI~ pouze tfslid 5, 
s jiným typem pouze ({sUd 7 a doBi 
nevidf vtlbec ládné ((s{o. Lidé 
s normálnim viděnfm vid( tfslo 57. 
Podobné lidé s normó{n(m zrakem vidí 
na pravém obrázku tfslo 15, zatfmco 
lidé borvos/ep! vlÍti červené a zelené 
barvě lddné tfslo nevidr, 
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týkající se fenomenologie barev. V roce 1878 
Ewald Hcring zjistil, 'LC všechny barvy mo· 
hou být fenomenologicky popsány jako vý
sledek jednoho nebo dvou následujících po
čitků: červená, zelená, žlutá a modrá. I-Icring 
si také všiml toho, že žádná z barev svčtla 
není vnímána jako červeno-ze\ená nebo žlu
to-modrá, smčs červeného a zeleného světla 
vypadá spíše jako svčtlo žluté a míšením 
žlutého a modrého vzniká světlo bílé. Jeho 
pozorování ho vedla k úvčru. že červená 
a zclená tvoří protikladn)' pár, stejně jako 
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Trichromat1cU teorie Na obrázku jsou zndzorněny křivky, které 
odpovfdaji receptorOm pro krátké, stfední a dlouhé vlny tok, jak je 
pfedpokládá trichromotickd teorie. Tyto kfivky nám umožňujf určit 
relotivn; reakd každého z receptorů no svétlo určité vlnové délky. Zde 
je znázorněna reakce každého z receptOr/i no světlo o vlnové délce 
500 nonome/rů pomoci pfimky, vztyčené na hodnotě 500 nonometrO, 
a určením, kde tato linie jednotlivé křivky protne. Smith, V. C, a Pokor· 
ny, J. (1975). "Spectrol sensitivity ofthe foveo/ cane photopigmen/s 
between 400 and 500 nm." Vision Reseorch, 15: s. 161-171. 

žlutá a modrá, a že barvy protikladného páru 
nemohou být vnímány současnč. Dalším dů
kazem pro platnost jeho pozorování proti
kladných párů je pokus. ve kterém proband 
nejprve upře poh led na barevné světlo a poté 
se podív:í na neutrální plochu. Probandi udá
vají. že na neutrálním povrchu vidí barvy, 
které jsou kom plementární k původně polo
rovaným (viz obr. 4.21). 

Tato pozorován í vedla Heringa k vytvo
ření jiné teorie vnímání barev, kterou nazval 
teorie protikladných barev. H ering byl pře
svčdčen, :í..c se ve zrakové soustavě nacházejí 
dva typy jednotek citlivých na světlo. První 
jednotka reaguje na červenou nebo zelenou 
a druhá na modrou nebo žlutou. Každá 
jednotka reaguje opačným způsobem na své 
dvě protikladné barvy. Jednotka pro červenou 
a zelenou barvu např. zvyšuje svou reakci, 
pokud vnímá červenou barvu, a snižuje ji, 
když vnímá zelenou. Protože tato jednotka 
nemůže zároveň reagovat oběma způsoby, 
v případě, že jsou přítomny dvě protildadné 
barvy, jc vnímána barva bílá (viz obr. 4.18). 
Teorie protikladných barev je tímto způso
bem schopna vysvčdit Heringova {X'zorování 
týkající se barev. 

Tato teorie také vysvěduje. proč vnímáme 
tolik barevných odstínů. Jediný barevný od· 
stín - červenou. zelenou, žlutou nebo modrou 
- vnímáme tehdy. je-Ii v nerovnováze pouze 
jeden typ jednotky pro vnímání protiklad
ných barev. Kombinace barevných odstínů 
vnímámc tehdy, jestliže jsou v nerovnováze 
oba typy jednotek. Nemůžeme vnímat čer
veno-zelené nebo žluto-modré objekty, je· 
likož jedna jednotka nedokáže v jednom 
okamžiku reagovat dvčma zpúsoby. Tato teo, 
rie dále vysvčtluje, proč probandi, kteří se nej· 
dříve podívaj í na barevné svčtlo a poté tU 
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neutrální plochu, vidí komplementární barvu. 
Pokud se proband nejprve dívá na červenou, 
červená složka jednotky se unaví, a proro na 
její miqo nastupuje zelená složka. 

Každá z uvedených dvou teorií barevného 
viděni - teorie protikladných barev a trichro
matická teorie - dokáže vysvětl i l nčkteré jevy, 
lm jedna však neumí vysvětl i t všechny. Obě 
Irone spolu soutěžily někol ik desetiletí. Věd
ó nakonu navrhli, že by mohly být tyto teo
rie sloučeny do jedné dvoustupňové teorie, ve 
které hy tři typy receptorů trichromatické te
orie hyly spojeny s jednotkami protikladných 
bare\' nacházejkích se na vyšším stupni zra
kové soustavy (I-I urvich a Jameson, 1974) . 
Podle této dvoustupňové teorie by ve zrako
vtm systému měly být neurony fungující ja
ko jednotky protikladných barev na základě 
mkov)"Ch informací ze sítnice (která obsa
huje tři výše uvedené druhy receptorů, s nimiž 
pracovala trichromaticlci teorie). Tyto typy 
neuronů skutečně byly objeveny v talamu, 
nmmi přestupn í stanici mezj sítnici a zrako
tými oblastmi m<Ylkové kůry (DeValois a Ja
~, 1984). Zmíněné buňky v talamu jsou 
spontiinně aktivní, přičemž zvyšují svou akti
\'ltu,j!iOu-li vnímány podněty v urči tém vlno
ttrn rozsahu, a snižuji ji, jestliže jsou vnímány 
podněty jiných vlnových délek. Z toho vy
pI~'\'á, že některé buňky na vyšší úrovni zrako-
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vého systému tvoří více V'/..ruchll, jestliže sít
nice vnímá modré světlo, a méně V'lruchů, 
jestliže sítnice vnímá světlo žluté. Tyto buňk")' 
se zdají být biologickým podkJadem pro pár 
protikJadných barev modré a :Huté. Na ob
rázku 4.22 je znázorněno propojení neuronll, 
které poukazuje na V'J;tah mezi trichromatic
kou teorií a teorií protikladných barev. 

Výzkum zrakového vním:íní je neuvěři
telně zajímavým příkJadem úspčšné interakce 
mezi psychologickým a biologickým přístu
pem k řešení problému. Trichromatická teo
rie došla k závčru o existenci tří druhl'l 
receptorů pro vnímání barev a biologický 
výzkum následně zjistil, že na sítnici jsou 
tři druhy čípků. Teorie protikJadných barev 
dospěla k názoru, že ve zrakovém systému 
musí existovat ještě další druhy jednotek 
a biologický výzkum následně v talamu zjis
til výskyt buněk pro vnímání protikladných 
barev. Úspčšná integrace obou teorií vyža
dovala, aby trichromatické bUlíky předávaly 
informace do bunčk pro protikladné vnímá
ní barev. Následný biologický výzkum tento 
předpokJad opčt potvrdil. Vynikající práce na 
psychologické rovině tedy v někol ika přípa
dech vytýčila cestu pro objevy na poti biolo
gie. Není proto divu, že řada včdců použila 
analýzu zrakového vním:iní jako protOtyp pro 
analýzu dalších smyslových soustav . 

• 

IfIIIpttrMnUrni paobruy Dfvejte se soustledéně asi minutu no bod ve stfedu borevného obrazu, potom 
fiIstIMf svaj pohled no bod v Jedém poli na pravé straně. Méli byste vidět rozmazaný obraz s barvami, které 
jIou .I:omplementdmf k p~vodnfm - modrá, (ervená, zelená a žlutá se přeměnily na tMou, zelenou, červenou 
IlItCIdrou. 
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Vztah mezi trichromatickou teorii a teorif protikladných barev Na 
zjednoduJeném diagramu je zndzorněno, jak mohou byt kratké, stfednf 
a dlouhé receptory propojeny s buňkami vniroojlo"mi protikladné barvy. 
Úsla v ((pcfch pledstovujf vlnovou délku, vtUi nít jsou maximálně citlivé. 
Propojeni zakončená Jipkou moji pti vnimáni bo1l1' exdtačnf vliv, zoUmcc 
spoje zakončené kroužkem inhibiČni. Uvědomte si, že toto je pouze molá 
část celého systému. Pti vnímání protikladné barvy prabihoji excitačn( 
o inhibiční procesy opačným zpOsobem. 

Sluch 

Sluch je společně se zrakem jedním z nej
dtlležitějších prostředků získávání in formací 
O okolí. Pro většinu z nás je důležitým ko
munikačním kanálem a umožtÍuje nám po
slouchat hudbu. Jak uvidíme dále, to vše je 
umožnčno t ím, že malé změny v úrovni tlaku 
nduchu mohou pohybovat membránou ve 
vnitřním uchu. 

Výklad o sluchu bude probíhat stejným 
způsobem jako předcházej ící diskuse o zraku. 
Nejprve se budeme zabývat podstatou pod
nčtů, ke kter)'m je sluch citlivý, poté si popí
šcme sluchovou soustavu se zvláštním důra
zem na proces, jími se v receptorech převádí 
podnět na vzruch, a nakonec se budeme za
bývat otázkou, jak sluchový systém kóduje 
hlasitost a kvaliru zvuku. 

Zvukové vlny 
Zvuk vzniká pohybem nebo kmitáním před
mčti" jako když se vítr žene včtvem i stromů . 

Jestliže se jakýkoli předmět hýbe, moleku
ly vzduchu před ním jsou sdačov;íny bliže 
k sobě. Tyto molekuly uvedou do pohybu 
další molekuly a potom se samy vrátí na své 
puvodní místo. Tímto zpúsobem jsou vzd u-

chem přenaseny vlny změn tlaku (zvukové 
vlny), přestože jednotlivé molekuly nduchu 
daleko neputují. Tyto vlny jsou analogické 
vlnám, které v'Lnikaj í, když hodíte do rybníb 
k..1men. 

Zvuková vlna mÍIŽc být znázorněna gra
fem zobrazujícím tlak vzduchu jako funkci 
času. Graf závislosti tb h vzduchu na čase 
u jednoho typu zvu ku je znázornčn na ob
rázku 4.23. Prl,bčh tohoro grafu je shodni' 
s průběhem matematické funkce nazývané 
sinusová křivk:!o Zvuky, které odpovídají si
nusové křivce, se nazývaj í čis té tóny. Jsou dů
ležité při analýze zvuku, nebot' s l ožitější 
zvuky mohou být analyzovány na či s té tóny, 
to zn:nnená, že mohou být rozloženy na větší 
počer sinusových křivek. Čisté tóny se liší 
v řadč vlastností, jež určují , jaký tón vní
máme. Jednou z. těchro vlastností je frek.
vence, poret opakovlÍni Ul sekundu. Jednot
kou frekve nce je hertz (H z). Frekvence ud:hi 
tempo, kterým se molekuly pohybují vpřed 
a znovu se vracej í zpátky (viz obr. 4.23), ajc 
základem p ro vnímání výš!...')' zvuku, před
stavuj ící jednu z nejvýraznějších vlastnosti 
zvuku . 

Další vlastností je amplimda , rozdíl v tÚl

ku mezi ntjvyiiim a nejlliiHm bodem vlny (vil 
obr. 4.23). Ampljruda je úzce spojena s hlasi
tosrí zvuku. Většinou bývá udávána v decibe
lech, přičemž nánht o deset decibelů odpo
vídá deserinásobné zmčnč v intenzitč zvuku, 
dvaceT decibelil odpovídá stonásobné změně, 
rřicet decibe lů odpovídá tisícinásobné zrněné 
apod. Například tichý šepot v knihovně, kde 

Hudebn( ndstroje rytvdti slot/tl! vzorce tlaku 
zvuku. Tato ylastnost se nazýYd barva zvuku. 

, 

s 
z 
s 

r 

tt., 
tva. 
lad/i 
Inte 
mrst 
amp -



jt: ticho, odpovídá přibližně třiceti dec ibe lům, 
v hluéni restauraci dosahuje stupeň hlasitosti 
až sedmdesáti decibelů. Rockový koncert se 
blíií ,to dvaceti decibelům a startující letadlo 
muže přesáhnout i hranici sto čtyřiceti deci
belů. Stilá přítomnost v prostředí, kde je hla
~ito~t zvuku vyšší nei Sto decibelů, má za 
ni,ledek trvalou ztrátu sluchu. 

Treu důležitou vlastností zvuku je jeho 
barva, kted má vztah k našemu vnímání slo
iitosti zvuku. Téměř žádný zvuk, s nímž se 
dostavíme do kontaktu, není jednoduchý 
jako 6stt tón)', o nichž jsme hovořili. (Výjim
kou jsou vidlicové ladičky a nčkteré elektro
nické nástroje.) Zvuky produkované akustic
kými nástroji, automobily, l.idským hlasem, 
zvířaty a třeba i vodopády představují složité 
Dněny tlaku zvuku. 

Sluchová soustava 
Slucho\'ou soustavu tvoří uši, urclte Castl 
mozku a spojující nervové dráhy. Nejvíce se 
budeme zabývat uchem, které není tvořeno 
pouze viditelnými útvary po stramich hlav)', 
ale celým sluchovým orgánem, jehož nejvčtší 
čist se nachází v lebce (viz obr. 4.24). 

Ucho se JXldobnč jako oko skládá ze dvou 
IY\ttmu. Jeden systém zesiJuje a přenáš í 
lYUlcy k receptorům, zatímco druhý proce
~ u<lmdukce převádí zvuk na nervové im
pulzy. Převodní systém zahrnuje vnějš í ucho, 

NUYÉ1ši 
ZHUŠTiNI VZDUCHU 

.j.. 
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jehož soucastl Je boltec a zevní z'UukofJod, 
a střední ucho, které se skJádá z bubínku 
a řetězce tří sluchových kůstek: kladív ka, ko
vadliuky a Irmí"Jw. Transdukční systém je 
uložen v jedné části vnitřního ucha nazývané 
hlemý:i:.d; ve kterém se nalézají sluchové re
ceptory. 

Nyní se budeme blíže zab}'Vat převodním 
systémem (viz obr. 4.25). Vnčjší ucho sc po
dílí na z.1znamcnávání zvuků, které jsou pak 
přenášeny zvukovodem k napjaté mcmbránč 
- bubínku. Bubínek představuje nejzevnčjš í 
část středního ucha. Přenášením zvukových 
vln dochází k jeho vibraci. Hlavní úlohou 
středního ucha je přenášet tyto vibrace z bu
bínku přes nduchem vyplněnou dutinu střed
ního ucha k oválnému okénku, které je vstu
pem k receptorům ve vnitřním uchu. Ve 
středním uchu tento přenos umožňuje me
chanick:i SOUStava tvořená třemi kůstkami, 
kladívkem, kovadlinkou a třmínkem. Vibracc 
bubínku rozechvčjí první kůstku, ~I roze
chvěje druhou a druhá třetí. Vibrace třetí 

kůstky rozechvívají oválné okénko. Taro me
chanická soustava zvukové vlny nejenom pře
náší, ale i zesiluje. 

Nyní se zaměříme na transdukční systém. 
Nachází se ve vnitřním uchu v hlemýždi, 
který je podobni' svinuté trubici uložené ve 
spánkové kosti. Pomocí membrán je rozdělen 
na několik oddílů vyplněných tekutinou. Jed
nou z těchto membrán je baú/ární membrá-

................................ 

:+-JEDNA VLNA-~ : , 

. .. 13 

bstj t6n Pii kmitdnf laditky vznikají po sobě jdoucf vlny zhuMováni o zfeďovánf molekul vzduchu, které mail 
Mr sinUSOIdy. Zvuk, který takto vzniká, se nozývá ostý tón. Je ur(en svoji frekvenci a intenzitou. Jestlile 
IIIIfiOo I'Ykoná 100 kmittl zo sekundu, tItoff zvukové vlny se 100 zhu~těnimi za sekundu o s frekvencí 100 Hz. 
ImMta (neboli amplituda) ~istého tónu je dána rozdílem mezi tlakem vzduchu v nejvymm a nejniBfm 
., vlny. rvar vlny jakéhokoli zvuku je molno rozlotit do řady sinuso..ych vln s n}znymi frekvencemi, 
IfIP/ftu!iami a fázemi. Pokud se tyto vlny znovu sloif dohromady, vysledkem je tvar vlny púvodnfho zvuku. 
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Delš( pf(tomnost v b/(tkosti reproduktorů na rockovém koncertu nebo diskotéce můle mft za ndsledek trvalou 
poruchu sluchu. 

na, na které se nacházejí sluchové receptory 
(viz obr. 4.25). Tyto receptory se nazývají 
vláskové bUlIky, protože mají tvar vláken zasa
hujících do tekutiny. Tlak na oválné okénko 
(spojující střední a vnitřní ucho) vede ke 
změnám tlaku tekutiny v hlemýždi, což má 
za následek rozechvívání baúl:írní membrány 
a ohýbání vláskových buněk, kte ré vytv:iřejí 
elektrické impulzy. Tímto složitým způso
bem jsou zvukové vlny převáděny na elek
trické impulzy. Neurony, které jsou v kon
taktu S vláskovým i buňkami , mají dlouhé 
axony tvořící část sluchového nervu. Většina 
z těchto sluchových neuronú je spojena V'tdy 
s jednou vláskovou buňkou. Sluchový nerv 
se skládá z asi 31 tisíc sluchových neuronů, 

což je mnohem méně než jeden milion neu
ronů, které tvoří zrakov)' nerv (Vost a Nicl
son, 1985). Sluchová dráha z každého ucha 
vede do obou polovin mozku a dříve, než do
sáhne sluchové kůry, vytvoří synapse v nčko
lika jádrech centrálního nervového systému. 

Vnímání intenzity zvuku 

U uaku jsme si uvedli, že jsme citlivčjší k nč

kterým vlnovým délk:ím svěrla než k jiným. 
Obdobný jev nacházíme i u sluchu. Jsme cit
livější ke zvukům střední frekvence než ke 

zvukům příljš vysokým nebo příliš nízkým. 
Tento vztah je zná'l..ornČn na obrázku 4.26, 
který uvádí absolutní práh pro intenzitu 
zvuku v závislosti na jeho frekvenci. Rada lidí 
má poruchu sluchu, takže ma i vyšší práh, 
než jaký je zmízorněn na grafu. Rozeznává
me dvě základní poruchy sluchu. U p"'ťvodní 
(J:ol/duklivní) poruchy je práh zvýšený stejnou 
měrou v rozsahu všech frekvencí, což je ná
sledek zhoršeného vedení zV\lku ve středním 
uchu. V případě percepbd poruchy je práh zvý
šen nerovnomčrnč, s nejvýraznějším zvýše
ním v oblasti vyšších frekvencí. Tato porucha 
vzniká včtšinou následkem poškození vnitř
ního ucha, kdy dochází k nevratnému poško
zení vláskových buněk. Percepční porucha je 
obvykH u mnoha starších osob a vysvětluje. 
proč staří lidé špatnč slyší vysoké zvuky. Tato 
porucha se však netýká jen starých lidí. Muže 
postihnout i ty mladé lidi, kteří byli vysta\'eni 
působení extrémního hluku. Rockoví hudeb
níci, obsluha na letištích a dělníci pracující 
s pneumatickým kladivem obvykle trpí trva
lou, těžkou poruchou sluchu. Například Peter 
Townsend, svčtově proslulý kytarista rocko\'\! 
skupiny The Who, v důsledku stálé expozice 
hlasité rockové hudby utrpčl závažné smy
slové postižení. Jeho osud je varováním pro 
řadu dalších mladých lidí. 

, 
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vnitřni ucho 

"'''1 uchem No tomto obrázku jsou znázorněny jednotlivé části ucho. Vnitfní ucho sestává z hlemýždě, 
lir k/irém se nochdzej( sluchové receptory, a vestibulárního aparátu (polokruhovité kanálky a vestibulárnf 
1'dtIy). /:tel}' je smys/ol'ým orgánem rovnovdhy a vnímání pohybů tě/o. 

kbdM. 
kovodlinko 

..- lr-- kochleórní duktus 

• k'''ri'/~-;:==::=-_---=:::bo:':ila:' ,"~;~m:.m:b:,,:' "~o __ , 
~-'I_":;:!~o • - pniřez 

o) 

.4·25 

SdIeINtické znál0rn~nl střednfho a vnitfnfho ucha a) Pohyb tekutiny v hlemýtdi deformuje bazi/drnf 
IfItIIIblDnlJ a ryvoldvd vzruchy ve vláskových buňkách. které jsou sluchovými receptory. b) Průfez hlemýždém, 
IICI kterem je zndzoména bozi/dmi membrdna a vldskové buňky. 
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TLAK ZVUKU (db) 

OBR. 4-26 
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Bylo by přirozené domnívat se, že vníma
ná intenzita zvuku je v obou uších stejná, ale 
ve skutečnosti t'.Xistují jemné rozdLly. Pokud 
se např. zdroj zvuku nachází napravo od nás, 
budeme jej slyšet intenzivněj i pravým uchem 
než levým, protože hlava vytváří .,zvukový 
stín" snižující inrcll'l.iru zvuku ve v't.:dálcnčj

ším uchu. Tcnro jev není omczenim sluchu, 
aJe slouží k lokalizaci směru zvuku. Jako kdy
bychom uvažovali, že pokud je zvuk intenziv
nější v pravém uchu, musí přicházet zprava. 
Zvuk přicházející zprava navíc dospěje k pra
vému uchu o zlomek sekundy dříve než 
k levému (co samé platí opačně pro zvuk při
cházející z levé strany). 1 tohoto jevu využí
váme pro lok.'Úizaci zvuku a uvažujeme tak, 
že pokud zvuk dříve dospěl k pravému uchu, 
musí přicházet zprava . 

Vnímání výšky zvuku 
Jednou z hlavních psychologi ckých vlastností 
zvuku je jeho výška, vllímání zn/ožené litl frck
vellCi zvuku. Se zvyšující se frekvencí zvu
ku roste i jeho výška, ačkoli zde neV'"l.niká 
poměr jedna ku jedné. M ladí lidé dokážou 
vnímat frekvenci č istých tónl! v rozsahu 
20-20 tisíc Hz, přičemž nejmenší pozorova
telný rozdíl je při 100 hert"Lech roven jed
nomu hertzu a při 10 tisíci hertzech se zvy
šuje na 100 hert"Ll!. 

U zvuku, podobně j ako u světla. nem;íme 
často příležitost k tomu, abychom mohli vní
mat čisré smyslové podněty. Vzpomeúte si, 
že II zraku by bylo čistým podnětem svčt-

140 
120 ------
100 

80 
60 
40 
20 
O 

1< 8 §§§§§§ 

FREKVENCE (Hz) 

Absolutni práh pro sluch NiUr kfivka ukazuje próh intenzity zvuku pro 
různé frekvence. Citlivost je nejvyHf v blrzkosti frekvence tisfc Hz. VyJši 
kfivka odpovidó prahu pro bolest. (Údaje jsou příblizné.) 

10 o jedné vlnové délce. Větši na vnímaných 
barev však V'"l.nik:i. míšením několika vlnových 
délek. Podobná situace je i u sluchu. Čistý 
tón uslyšíme jen zřídka. Spíše na nás působí 
zvuk-y sloicné z několika tónů. V tomto bodě 
však analogie se zrakem přestává fungovat. 
Když totiž smícháme několik vlnových délek, 
výsledkem je zcela nová barva. Když však 
smícháme čisté tóny, stá.le vnímáme jednot
livé složky zvuku odděleně, To se týká přede
vším velkých rozdílů ve frekvenci. Pokud za
zní dvě blízké frekvence, jejich vnímání je 
sice komplexnější, avšak stále nezní jako je
den čistý tón. V případč vnímání barev vedlo 
zjištění, že míšení tří svčtel má za následek 
vnímání jedné barvy svčtla, k myšlence, že 
existují tři typy receptonl. Nepřítomnost od
povídajícího jevu v oblasti sluchu naznačuje, 
že pokud existují specializované receptory 
pro různé frekvence, potom musí takových 
receptoru existovat velké množství. 

Teorie zabývajici se vnimánfm výšky tónu 
Stejně jako v případě barevného vidění byly 
i zde vytvořeny dvě rozdílné teorie, které se 
pokoušejí vysvětlit, jak ucho převádí frek
venci tónu na vnímání výšky. První teorii 
zformuloval v roce 1886 britský fyzik lord 
Rurherford. Předpokl:idal, že zvukové vlny 
způsobují vibraci celé bazilární membrány 
a že frekvence této vibrace určuje frekvenci 
vzruchů v nervových vláknech sl uchového 
nervu. Například tón o frekvenci ti síc hertzů 
zpúsobuje vibraci bazihírnl membrány s tisíci 
kmity za sekundu, což má za následek tisíc 
V'l.ruchŮ v nervových vláknech sluchového 
nervu za sekundu, které mozek vnímá jako 
odpovídající tón. Tato teorie se nazývá časová 
teorie (rovněž .frekvenční leor;c), neboi se za
khídá na předpokladu, že vnímání tónu závisí 
na zmčně frekvence zvuku v čase. 

RlItherfordova teorie se brzy dostala do 
prob lémů. Bylo zjištěno, že V'l.ruch může na
smt v nervovém vláknu pouze asi tisíckrát za 
sekundu, což znemožúuje z hlediska této teo
rie vysvětlit, jak je možné vnímat zvuk)' 
s frel.:vencí vyšš í než tisíc hertzů. Weaver 
v roce 1949 navrhl cesru, jak ruto teorii za
chr:ínit. D omníval se, že frekvence vyšší než 
tisíc Hz mohou být kódovány pomocí ruz
n}'ch skupin ncrvov)'ch vláken, přičemž kaž
dá z těchto skupin vede nruchy s malým 
časovým posunem. Pokud např. jedna sku
pina neuronů vede vzruchy s frel...-vencí tisíc 
impulzů za sekundu a druhá skupi na neuro
nů vede vzruchy o jednu milisekundu později 

t 



rml1ěž s frekvencí tisíc impulzů za sekundu, 
\)~ !edná frekvence od těchto dvou skupin 
nmonů bude dva tisíce impulzů za sekundu. 
Tato verze časové teorie byla podpořena, 
kd~i b)'lo zji&tčno, že tvar nervového v,.tfuchu 
1'( duchovim nervu odpovídá tvaru vlny 
tonu, který mu byl podnětem, přesto , že jed
not!i\'á buňka nereaguje na každý kmit této 
\wy(Rosc, Brugge, Anderson a H ind, 1967), 

Schopnost neryového vlákna kopírovat 
t\'al' vlny podnětu se však zt rácí při frekvenci 
~i 4 tiske Hz, přestoie jsme schopni slyšet 
ron} ,mnohem vyšší frekvencí. Vyplývá z to
ho, že musí existovat ještě jiné způsoby kódo
\':iní kva~ty podnětu, přinejmenším v oblas
ti \'}'SO~,'-i'cll frck-vencí, Druhá teorie týkající 
\( vnímání výšky tónu se datuje až do roku 
1683, kdy francouzský anatom Joseph Gui
chard Duvemey dospčl k předpokladu, že 
titl{'lence tónu je převáděna na vjem jeho 
v)'sky mechanickým zptlsobem pomocí re
ronance (Grcen a Wier, 1984), Uveďme si 
W'o'nou pfik.lad. Pokud rozezníme ladičku 
\, hlízko':iri piana, struna naladčn:i na stejnou 
fithtnci jako l adička 'Začne vibrovat. Kdyby
chom fekli, 7.e ucho pracuje na stej ném prin 
opu,jednalo by se o tvrzení zastávající n:ízor, 
že je \' uchu obsažená struktura připomínající 
lII'unný nástroj, který má jednotlivé čás ti na
bděné na různé frekvence, takže při vnímání 
urtite frekvence se odpovídající část strukru
ry rozemí. Tento předpoklad se zhruba po
t\Tdil. Onou strukturou je bazilární mem
br:í.na. 

\' 19, století Hermann von Helmholtz 
mt\;nul dále rezonanční hypotézu do mís/IIi 
Inrit vnímání ~ky tónu, Tato teorie před
poklidí, :le určité místo na bazilární mem 
bráne, pokud je aktivováno, vede k vnímání 
tónu určité výšky, Skutečnost, že takových 
miSI jc na bazilárni membránč celá řada, od
J"OIídJ tomu, že existuje mnoho rt"tzn)'ch re
~toni pro vnímání výšky. Neznamená to, 
k bychom slrScli prostředn ictvím bazilární 
mtmbr:iny, spíše je tomu rak, ie místa na ba
tili.rni membráně, jež nejvíce vibrují, určují, 
která nen'o\':Í vlákna budou nejvíce aktivo
\1JU, CO'l určuje výšku tónu, který vnímá
me. Tento princip je příkladem smyslového 
\"'1lirnáni, při kterém je kvalita kódována 
PfOStitdnictvím aktivace různých nervových 
.hlen. 

Do roku 1940 nebylo jasné, jak se ve 
skutečnosti bazilární membrána pohybuje. 
\' tomto roce Ceorg von Békésy mčřil její 
pohyby přes malé otvory ve stěně hlemýidě. 
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Do h lemýžďů morčat a lidských mrtvol udě
lal malé otvory a zahájil sérii pokustl. Pro 
účely své práce modifikoval místní teorii: ba
zilární membrána se nechová jako struny 
ti piána, ale spíš jako povlečení na přikrývku, 
kteri'm na jedné stranč z,'ltřepcme. Von Bé
késy zjistil, že při vctšinč frekvencí vibruje 
celá bazilární membrána, avšak místo nej 
vyšší vibrace závisí na konkrétní frekvenci. 
Vysoké frekvence způsobují vibrace konce 
bazilární membrány. S postupným zvyšov:i
ním frekvence se uspořádání vibrace více 
přibližuje k oválnému okénku (von Békés)', 
1960). Za tento objev a další výzkumy v ob
lasti sluchu obdržel von Békésy v roce 1961 
Nobelovu cenu. 

Stejně jako časová teorie vysvěduje místní 
teorie mnoho jevů vnímání tónů, avšak nikoli 
všechny. Největším problémem z hledisk.'l 
místní teorie je vním:íní tónů o nízké frek
venci. Při frekvenci nižší než 50 H z vibrují 
všechny části bazilární membrány přibližnč 
stejnou mčrou, To znamená, že všechny re
ceptory j sou aktivovány a že bychom ne
mohli rozlišovat mezi frekvencemi nižšími 
než 50 Hz. Ve skutečnosti jsme však schopni 
rozlišovat frekvence až do tÍrovnč 20 I Jz. 
Z toho vyplirvá, 'LC místní teorie má potíže 
s vysvčtlením vnímání nízkofrekvenčních 
tónů, zatímco časová teorie má potíže s vy
svědením tónů vysokofrekvenčních. Tato 
zjištční vedla k úvahám, zda není vnímání 
výšky tónu závislé jak na místním, tak na ča
sovém uréení, kdy časová teorie vysvčtluje 
vnímání nižších frekvencí zvuku a místní te
orie vysvětluje vnímání vyšších frekvencí 
z"uku. Dosud však není jasné, kdy jeden me
chanismus přestává fungovat a začíná druhý, 
Je samozřejmč možné, že frekvence mezi ti sí
cem a pěti tisíci H z jsou vnímány občma me
chanismy (Coren, Ward a Enns, 1999). 

Vzhledem k tomu, že uši a oči pro n:is 
jsou krajně důležité , řada včdců pracuje na 
tom, jak ryto dŮ,lež i té smysly u jedinců, 

u nichi došlo k trvalému poškození tčchto 

smyslových orgánů, nahradit. Některé vý
sledky jejich úsilí jsou v této k.'lpitole po
psány \' Nov)~ch oblastech psychologického 
výzkumu, 

Ostatní smysly 

J iné smysly než zrak a sluch postrádají boha
tost kombinací vjemů a jejich organizaci, 
kted vedla k označov;íní sl uchu a zraku jako 
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Umělé ucho a oko 

Začíná se postupně uskutečňovat 
myšlenka 7, včdeckofantasrick}'ch 

románů o nahrazování poškoze
ných smyslov}'Ch orgánů umělým i, 

funkčním i . Vědci strávili mnoho 
let vývojem umělých náhrad (na-
1.ýw.ll}'ch p,.o/hy) za poškozené 
oči a uši. 

vnitrni cfvka 

_ .""'",,, vodič 

i k sign~lnímu 

stimulační 
elektroda 

Vý2kum v oblasti sluchových 
protéz se soustředil na zařízení, 

která pouiivají přímou elektrickou 
stimulaci sluchovtho nervu. Jsou 
určena lidem, jej ichž vláskové 
buňky byly zničeny a kteří z to
hoto důvodu upi úplnou ztrátOu 
sluchu, i kdyi je jejich sluchový 
nerv nepoškozen a je stále funkční. 
Včtš i na z tčchto zařízeni užívá 
elektrodu, která je zavedena ovál
ným okénkem dovnitř hlem}'Ždč 
a pak stimuluje neurony podél 
bazilární membrány. Tento druh 
pomůcky se nazývá luxhlttÍrní 
implantát (lat. cochlea: hlemýid·). 
Implantát scsth'll z řady elektrod, 
které jsou umístčny na různých 

místech uvnitř hlem}'Ždč. Ne
slyšící lidé nosí malý mikrofon 
a mikročip analy-.wjíd frehence. 
Po dokončení analýzy je na pří

slušné místo v hlemýždi vyslán 
nuúý elektrický signál. Tato stimu-

Kochleárrt( implantát No tomto obrázku je zndzoméno sluchová protézQ, 
kterou vyvinul William House se spolupracovnFky. Zvuk je zochycovdn 
pomoci mikrofonu o filtrován pomod signálnfho procesoru (zde nen( 
znázamén), našeného pf; těle. Procesor vytváff elektromagnetické vlny, 
které jsou bezdrátové pfenášeny ples lebečn! kost k elektrodé, umfsténé 
uvnitl hlemýldé. 

"vyšších smyslů~. Ž ivotně dl'dežiré jsou však 
i jiné smysly. NapříkJad či ch je v l astnč nej 
z;'Íkladnčj ším a nejdůležitějším smyslem. 
Možná je to tím, že čich má ze všech smys
l ů nejpřímější kontakt s mozkem. Rece ptory 
v nosní dutinč jsou spojeny s mozkem bez sy
napsí. ReceptOry čichu navíc jsou, na rozdíl 
od receptorů uaku a sluchu, vystaveny pří
mému pl'Lsobení okolních vlivíl: nacházejí se 
v nosní du tinč bez jakékoli oc hranné vrstvy. 
(Naproti tomu zrakové receptory jsou umís
tčny za rohovkou a slucho\'é receptory jsou 
chráněny vněj ším a středním uchem.) Vzhle
dem k tomu, že i ;rh je velice důležitým 

smyslem, zahájíme jím výklad o d:t1ších 
smyslech. 

Čich 

Čich výraznou mčrou přispívá k přežití na· 
šeho druhu: potřebujeme ho pro detekci zka
ženého jídla nebo unikajícího plynu. Ztráta 
čichu může vést k oslabení chuti k jídlu. Čich 
je především nezbytný pro přežití dalších ži
vočišných druhů . Není překvapující, že čichu 
je u jiných druhů určena včtší část mOí'.kc)\'é 
ků ry než u lidí. Napřík1ad II ryb pokrývá či
chová oblast mozkové kllry téměř celý povrch 
hemisfér, u psů asi jednu třet i nu a u lidi 
pouze asi jednu dvacetinu. Tyto rozdílyod
povídají rozdílům v citlivosti jednotliv)'ch 
druh l!. V poštovní službě a v celní stráži se vy
užívá vynikajících č ichových schopnosti psů, Sam 



lact napodobuje způsob sti mulace 
vláskovj"lh buněk zvukovými vlna
mi (Schindler a " .. lerzenich, 1985). 

Kochleámi implantáty nosi 
přibližné 10 tisíc neslyšících lidí. 
\'e(i;ina z nich dokáže dobře roz
li<.cw-.!t ruznt frekvence (Town
\hcnd, Couer, Van Compernolle 
a White, 1987) a řada z nich raze-
1fuÍ i zvuky řeči, především tehdy, 
je-li k mikročipu připojen speda
lizOVID)' procesor pro řeč izolují
d určité změny {re"''Cnd souvise
Jici s lid~kou řečí (Blamey a kol., 
19R7). Jisté je zajímavt upozor
nIt na ~kutečnost, že pro aplikaci 
lechlo pomůcek existuje tzv. kri
tiek( období i optimální časovt 

rmmt1:i. NesIyiíci děti, které do
mnou implantát před dosažením 
pčti let, se naučí mluvit snadné
ji ná děti, které obdržely implan
tát poulěji (Tye-Murray, Spencer 
J Woodworth, 1995). Dospč.lí, kte
n ztratili sluch v průbthu života, 
r;oo \- le?,H pozici nci lidt, kteří 
pO,li o ~Iuch v rantm dě tství 

(Busb}", Tong a C lark, 1993). vý
hody mal~"ťh dělí spočívají pravdě
podobně v tom,;l-..C! mozková centra 
['fo sluch a řeč stále procházejí vel
kvmi vývojovými změnami. Na
op:lk. pro dospělé, kteří přijdou 

o sluch, se uLl v jejich si tuaci vý
hodou co nejpozdčjší ztráta slu
chu, protože mají zkušenosti 
s pestrou škálou zvuku řeči, což 
jim usnadňuje adaptaci na ne
známé novt zvuky, které implantát 
produkuje. 

Je vysoce pravděpodobné, že 
kochleární implantáty takto posti~ 
ieným jedincům jednou umožní 
vnímat zvuky v plném rozsahu 
(Miller a Spelman, 1990). Existu
je určitá naděje i pro jedince, 
u nichž došlo k poškIY.tení slucho~ 
vého nervu, protože v současné 

době probíhá výzkum implantáti"l 
umísrovaných blíže k mozku 
(Shannon a Ono, 1990). 

Vývoj umělého oka pro nevi
domé není tak daleko jako vývoj 
umělého ucha. Problém nenl v zís
kání optického obrazu, videob~ 
mera to bez problémů dokáže. 
Problém leží spíše v tom, ja1.."ým 
'I..působem převést vizuální infor~ 
maci do uakového systému, aby 
ji mozek dokázal použít. V-edci 
se zaměřil i na přímou stimulaci 
zrakovt oblasti mozkové kůry 

u dobrovolníků, kteří byli buď ne
vidomí, nebo se podrobovali moz
kové operaci. Pokud budeme vě
dět, co člověk vidí při stimulaci 
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ri"lzných částí zrakové kůry, pak by 
bylo možné pomocí řízené elek
trické stimulace vyvolávat růz.né 
vjemy. Dalším krokem by bylo 
užití videokamery k vytvořen i 
obrazu scény před slepou osobou 
a vyvolání vjemu IttO sctny. 

Dosažené výsledky však pouka
zují na 10, že jsme od vytvoření 
umělého oka ještě velmi daleko. 
Pokud je malá obhlst zmkové kůry 
stimulována slabým elektrickým 
signálem, pokusn:\ osoba vnímá 
zlomky zrakových podnětů. Tyto 
podněty jsou popisovány jako malé 
světelné skvrny o velikosti rýio~ 

vtho zrnk.1. až po velikost mince. 
Většina těchlO skvrn je bílá, nč~ 
které jsou i barevné. Pokud je sti~ 
mulováno několik míst zrakové 
kůry zároveň, odpovídající skvrny 
jsou většinou viděny současnč. 
PřeSl'ože pomoci mnohočetné sti
mulace zrakové ktiry nnikají 
hrubé Zf'.Ikové vjemy (Dobelle, 
Meadejovsky a Cirvin, 1974), je 
otázkou, jestli tento přístup po
vede k úspěšnému vývoj i prorézy 
za poškozené oko. Nervové spoje 
v oblasti zrakové kůry jsou tak slo
žité, že je nepravděpodobné, že hy 
mohly být přiměřeným způsobem 
umčle vytvořeny. 

~teři jwu cvičeni ke zkoumání, zda se na
,hli \' neotevřených zásilkách heroin. Spe

ciálně tréno\'aní policejní psi jsou schopni 

\y(enichat v)'bušniny. 

umístčna v drátěné klícce, i když na ni nevidí, 

avšak není přitahován samičkou, která je ve 

skleněné nádobě nepropustné pro pachy. 

Protok je čich u jiných živočišných druhů 

tak \~'soce \'Y'~nut, je často užíván jako jeden 
z hlavních způsobů komunikace. H myz a ně
krm .,viřata vylučují feromony, chemické 
/titky putujicí 'UUiuc/um, iterl pHslui níci téhož 
ir~h~ ul"l.!lamenávají tichem. Například sa

mička mola je schopna vyloučit tak silný 

feromon, že samečci jsou jím přitahováni 
ze ndálenosti několika kilometrů. Je zřej 

mé, že samečci jsou přitahováni pouze fe 
romonem, a nikoli pohledem na samičku. 

Sametek je přitahován sam ičkou, která je 

Hmyz dokáže tímto způsobem sdčlovat 

smrt stejně jako "lásku". Poté co uhyne mra
venec, chemické látky vznikající v jeho roz

kládaj ícím se tě le stimulují ostatní mravence 
k tomu, aby ho odnesli na hromadu odpadků 
mimo mraveništč. Pokud je z pokusných dů

vodů živý mravenec postříkán tOlltO chemic

kou látkou, je ostatními rovněž odnesen na 
hromadu odpad ků. Pokud se do mraveni ště 

vrátí, je tam odnesen znovu. Tyto pokusy 
předčasně ho pohřbít trvají tak dlouho, do

kud z nčj "pach smrti" nevyvane (Wilson, 
1963). 
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Máme my lidé zbytky tohoto primitivního 
komunikačního systému? Pokusy n:im uka
zují, že jsme schopni užívat čichu alespoň 
k tomu, abychom rozeznali sebe od dnlhých 
a muže od žen. V jedné studii měly pokusné 
osoby nosit nátělník po dobu čtyřiadvaceti 
hodin. aniž aby se myly nebo užívaly deodo
ranty. Experimen tátor si pak nátčlníky vybral 
a následně každému probandovi předložil tři 

nátělníky, aby je očichal. Jeden nátčlník při
tom patřil probandovi, druhý některému 

z dalších mužů a třetí ženč. Na základě pachu 
byla většina pokusných osob schopna poznat 
své vlastní tričko a určit, které tričko nosil 
mu'i. a které žena (Russell, 1976; Schleidt, 
Hold a Arrili, 1981). J iné studie ukazují, že 
j sme schopni komunikovat pomocí pach ů 
i jemnčjším způsobem. Zdá se, že ženy, které 
společné pracují nebo žij í, spolu komunikují 
pomocí pachů, jež sdělují, ve které f.1.zi men
struačního cyklu se právě nacházejí. Tento 
fakt po čase ústí do tendence k synchron izaci 
jej ich menstruačního cyklu se začátkem ve 
stej nou dobu (McClintock, 1971; Preti a kol.. 
1986; Russell, Swir-L a Thompson, 1980; 
Weller a Weller, 1993). Měli bychom si za
pamatovat, že tyto účinky působí na fyúolo
gické aspekty organismu, nikoli na chování. 
Pravidelná menstruace je spojována se zdra
vím, plodností a reprodukčními schopnost
mi, ale nemá přímý vliv na chování jedinců. 
Řada včdcll dospčla k závěru. že účinky fero
monů na chování lidí jsou spíše nepřímé, jeli
kož sociální faktory a faktory učení ovlivňují 
chování lidí více než u jiných savců (Coren, 
Ward a Enns, 1999). 

Čichová soustava 
Pro č ich jsou podnětem molekuly. které jsou 
uvoli'lovány určitou látkou. Tyto molekuly 
opoušt ěj í látku , putuj í nduchem a vstupují 
do nosní dutiny (viz obr. 4.27). Tyto mole
kuly musí být také rozpustné v tucích, neboi 
čichové receptory jsou pokryty vrstvou látl")' 
přieomínaj ící tuk. 

Cichová soustava sestává z receptoru v nos
ním průchodu , odpovídajících mozkových 
oblasti a spojujících nervových drah . Cichové 
receptory se nacházejí vysoko v nosní dutině. 
Pokud se cilie (řasinky) těchto receptorll do
stanou do kontaktu s pachovými moleku
lami, nniká v nich elektrický impulz; tímto 
způsobem dochází k převodu podnětu na 
sig nál. Tento impulz putuje po nervovém 
vláknu do čichového bu/bu, což je oblast 
mozku, která se nachází přímo pod čelními 

laloky. Cichové bulby jsou spojeny s 6chO'lJ()u 
kůroll na vnitřní straně spánkoV)'ch laloků. 

(Je zajímavé, že existuje přímé propojení 
mezi č ichovým bulbem a tou částí mozku, 
jež se podílí na vytváření dlouhodob)'Ch 
pamčiových stop. Je zde možná souvislost 
s názorem, že určitý pach může být účin
ným podnětem pro vyvolání starých vzpo
mínek.) 

Vnfmáni i ntenzity a kvality 
C itlivost človčka k intenzitě pachu je zásadně 
Zllvisl:i na použité látce. Absolutní práh může 
být ni žší ncž jeden dO na 50 miliard dílů 

vzduchu. Nicméně jak jsme se již zmínili 
dříve, j sme mnohem méně citliví vůči čicho
vým podnětům než jiné živočišné druhy. Psi 
jsou např. schopni detekovat látky v koncent
racích stokrát nižších než člověk (Marshall, 
Blumcr II M oulto n, 1981). Naše relativní či
chová nedostačivost nejde na vrub menší cit
livosti našich čichových receptorů. Máme 
jich však méně. Clověk má přibližně deset 
mil ionů receptorů, zatímco pes jednu mi
liardu. 

Přestože se na čich spoléháme méně než 
jiné živočišné dni hy, j sme schopni vnímat 
mnoho různých pachových kvalit. Odhady se 
různí, ale zdá se, že zdravá osoba je schopn3 
rozlišovat 10-40 tisíc různých pachů, ženy 
obecně více nei muži (Cain, 1988). Profesio
nální odborn íci na testování parfému a mí
šení whisky jsou snad ještě lepší - dokážou 
rozlišovat až 100 tisíc různých pachů (Dobb, 
1989). Velký pokrok byl učiněn na biologické 
úrovni, v poznání, jak č ichová soustava kó' 
duje kvalitu pach ů. Situace je nejvíce odlišn:! 
od kódování barev u zraku, kde jsou dosta
čující tři typy receptorů. C ichu se účastni 
mnoho různých typů receptoru, nedávné 
práce odhadují ai tisíc typů č ichových recep' 
toni (Ruck a Axel, ] 991). Každý typ recep
toru , spíše než by kódoval určitý pach, 
reaguje na mno ho různých pachů (Man
hews, 1972). Kvalita může být ted)' i u tohoto 
smyslu bohatého na receptory zčásti kódo
vána i V'LOrce m neutální aktivity. 

Chuť 

Chuti přisuzujeme mnohem více prožitků, 
než si zaslouží. Řikáme , že jídlo dobře "ChUl' 

náu
, pokud je však náš čich eliminován při 

těžké rýmě , je záži tek z jídla ochuzen a občas 
v podstatě nerozeznáme ani červené víno od 
vinného octa . Nicméně chuť je právoplatn)'lll 
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smyslem. když máme těžkou rýmu, jsme 
schopni odlišit slané jídlo od neslaného. 

V následující č:ísti se budeme zabývat 
chutí určitých látek, ale mějme na zřeteli, že 
títka sama není jediným faktorem, který 
určuje její ch uť. Naše genetická výbava a mi
nulé zážitky mají také vliv na chutové vjemy. 
Někteří lidé např. cítí hořkou chuť v kofeinu 
a sacharinu, zatímco jiní nikoli, a tento roz
d íl mezi jednotlivými )jdmi je pravděpodob
ně dán geneticky (Bartoshuk, 1979). Jiným 
příkl adem tohoto druhu jsou obyvatelé in 
dické provincie Karnataka, kteří jedí mnoho 
kyselých jídel a vnímají chuť kyseliny citro
nové a chininu (příchut toniku) jako příjem 
nou, zatímco lidé ze západních zemí vnímají 
tyto druhy chuti jako nepříjemné. Pravděpo
dobně se zde jedná o důsledek zkušcnosti, je
likož Indové, kteří žijí v západních 'temích, 
chu ť chininu a kyseliny citronové rovněž vní
mají negativně (Moskowir-t.: II kol., 1975). 

Chuťová soustava 
Chuťovým podnětem je látka rozpustná ve 
slinách. Chuťová soustava je tvořena chuťo
vými receptory, které jsou umístěné na jazyku 
na patře. Do tohoto systému patří i určité 

Lld~ se lm v citlivosti k různým chuUm. N~kteff lidé,. napf. tento 
degustdtor vina, jsou schopni rozlUit mezi velmi ma/Jmi rozdfly v chuti 
uratých látek.. 

části mozku a odpovíd:tjíd nervové spoje. 
Zamčříme se na receplOry umístěné na ja
zyku. Chuťové receptory jsou sdruženy \'t 

skupinkách naz)'Vaných chut'ovi pohárky. Na 
povrchu každého chuťového pohárku jsou 
tenká vláskov:í zakončení receptorů, které 
vyčnívají na povrch jazyka a přicházejí do 
kontaktu s roztokem v ústech. Na podkladě 
tohoto kontaktu v-l.nik.'Í elektrick.-ý impulz. 
Takto se převádí podnět na signál, ktcr}' je 
poté veden do mozku. 

Vnímáni intenzity a kvality podnětu 
Citlivost vůči jednotlivým churov)'1n podně
nun se liší podle mísm na jazyku, kde pod
nčty pusobL Různé chuti dokážeme zjistit 
kdekoli na jazyce (kromě jeho středu), při 

čemž pro každou chuť existuje na jazyce pn
slušné místo. Nejlepší ciůivost na sladkou 
a slanou chUl je na špičce jazyka, na kyselou 
po stranách jazyka a na hořkou v oblasti 
mčkkého patra (viz obr. 4.28). Ve středu ja
zyka je místo, které není citlivé k chuťovým 
podněnun (místo, kam klademe nepříjemně 
chutnající tablem léku). Zatímco absolutní 
práh pro chuť je obecné velmi nízký, nej
menší pozorovatclný rozdíl pro intenzim pod
nčtu je relativně vysoký (Weberova konstant~ 
je kolem 0,2). To znamená, že pokud chcete 
více okořenit jídlo, musíte přidat asi 20 % pů
vodního mno7..ství koření navíc, jinak nepo
znáte rozdíl. 

Na základě výsledků současných výzkumů 
se zdá, že "chuťové mapy" podobné tčm na 
obrázku 4.28 jsou možml přílišným zjedno
dušením, protože na jejich základě můžeme 
dospčt k závčru, že pokud by nervy vedouti 
do určité oblasti byly přetnuty, přestali hy
chom vníma t chuť. Ke ztrátě chuti však v ta

kových případech nedochází, protože chu' 
ťové nervy vzájemně omezují svou aktiviru. 
Pokud tedy dojde k poškození jednoho ner
vu, výsledkem bude snížení jeho schopnosti 
potl ačit aktivitu dalších nervů. D ojde-li tedy 
k přetnutí nervu vedoucího do konkrétní ob
lasti, dojde tím i ke snížení inhibičního 
účinku a výsledkem bude jen nepatrná změ~ 
v běžném vnímání chuti (Bartoshuk, 1993). 

Pro popis chutí rnstuje celá řada pojmů
Jakákoli chUl mllže být popsána samostatn~, 
nebo jako kombinace čtyř základních churo
vých kvalit: sladká, kyselá, slaná a hoř1ci 
(McBurney, 1978). Tyto čtyři chuti je možno 
nejlépe popsat pomocí sacharózy (sladká), 
kyseliny solné (kyselá), chloridu sodného 
(slaná) a chininu (hořká). Pokud požádáme 
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Ob ~sti pro vnímáni jednotlivých chuti Různé 
oblosti JOzyKa jsou citlivé na n.lzné chuti. Stfed 
Jczyka je vMi "'m relativné necitlivý. 

pllku,nou osohu. aby nám popsala chuť nh
n~{h Ulek pomocí těchto čtyř chutí, nemá 
~ lim potile; I kdrl ji povolíme používat další 
chuti podle vlastního výběru, tak včtšinou 
u léchto ccyř z.ikladních zůstává (Goldstein. 
1989). 

Chulová sou~tava kóduje churové vjemy 
jllt pomoci aktivace rů7.ných nervových vlá
ken, tak pomoci vzorce jejich aktivity. Zdá se, 
i~ eXL ruji 0tyři rozdílné rypy nervových vlá
ktn odpoviJajid čtyřem zák1adním chutím. 
KJ7dé nervové vlákno reaguje do určité míry 
nJ každou z těchto čtyř chuti, ale nejsilněji 
pnuze na jednu z nich. Můžeme tedy hovořit 
o ",bnj'ch vlákncch~, jejichž aktivita signali-
1.UJC mozku slanou chut. Me'l.i naším subjek
tr.ním pro'íitkem chuti a nervovým kódová
ním Icdycxistujc vysoká shoda. 

Tlak a teplota 
Hm:u brl tradičně pova'Ť.ován za jednotný 
my"!. V ~uéasnosti rozeznáváme tři oddč

Icnr IYPY koiního čití, z nichi jeden vnímá 
tlak,druh;' teplotu a třetí bolest. V tomto od
d11e!t zamčříme na !lak a teplotu a v násle
dUj\(lln n1. hobr. 

n.k 
PoJl1él(m pro vnímání !laku je (y-úkální tlak 
n. kil;,1. Pre~tožc nevnímáme stálý tlak na 
,de ,ě!() Gako je tlak V'lduchu),jsme citliví ke 
lménarn llaku Tl;\ kožním povrchu. Některé 
čílU tčla. jwu na vnímání intenzity tlaku vice 
,itli\'e lld ()~ta.tní. Rty, nos a tváře jsou na 
dlk nejcitlivější, zatímco nejméně ci tlivý je 
palCl nl n07,c, Tyto rozdíly jsou v tčsné SQU-
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vislosti s počtem receptorů na každé této čás
ti těla, které jsou vll či tčm to podnětům citlivé, 
V ncjcitlivějších oblastech jsme schopni dete
kovat na malé ploše ú\ftlží o hmotnosti pouze 
péti miligr:um-" Stejně jako u jiných smyslo
vých systémů se při vnímání L1aku uplatňují 

výrazné adaptační mcchanismy, Pokud budete 
df"Lct ruku druhé osoby bez pohnutí po dobu 
několib minut, stanetc se vůči ní necitliví 
a přcstanete vnímat, že ji držíte. 

Kd)"'l. hmatem aktivně zkoumáme své oko
lí, motorické smysly náš zážitek obohatí. 
Aktivním dotekem rozpoznáme známé před
měty, např, mince, klíče a (!:tIší drobné před

měty každodenní potřeby (KJatzky, Leder
man a lVI et"Lger, 1985). 

Teplota 
Podnětem pro vním:íní teploty je replota ků
že. Receptorem jsou neurony s volným ner
vovým zakončením umístěným přímo v kůži. 
Při převodu podnětll na vjem vytvářejí recep
tory pro chlad nervové vZnlchy, když se tep
lom sn ižuje, a reccptory pro teplo vytvářejí 
v"Lruchy, jestliže teplota kůže roste (Duclauz 
a Kenshalo, 1980; llenscl, 1973), Z toho vy
plývá, že rllzné kvality teploty mohou být 
primárně kódovány prostřednictvím aktivace 
nlzných receptorů. Nicméně tato specifičnost 
nervových reakcí má své meze, Receptory pro 
chlad nereagují pouze na nízké teploty, ale 
také na velmi vysoké teploty (nad 45 ~C), 
Následkem toho aktivuje velmi horký podnět 
receptory pro tcplo i ch lad, Podobnou situaci 
jste možn,í zažili, když jste ponořili nohu do 
příliš horké vody ve vanč, 

Udržení tčlesné teploty je zásadní pro naše 
přežití, proto je důlcžité, abychom byli schop
ni vnímat i malé zmčny Teploty kůže. Při 

normální teplotě kllže jsme schopni postřeh
nom její zvýšení o pouze 0,4 GC a ochlazení 
o pouze 0,15 °C (Kenshalo, Nafe a Brooks, 
1961). Náš systém vnímání teploty se zcela 
adaptuje na mírné změny teploty, a tak po 
několjka minut:lch již necítíme podnět jako 
teplý nebo studený. Tato adaptace vysvětluje 
velký rozdíl v n:ízoru na teplotu vody v ba
zénu mezi tčmi, kteří v nčm j iž chvíli jsou, 
a těmi, kteř í si v něm zatím omočili pouze 
špič ku nohy. 

Bolest 
Bolest je pravděpodobnč smyslem, kterému 
věnujeme nejvíce pozornosti, Na ostatní smys
ly možná někdy pohlížíme příliš blazeova-
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Po chvíli pobytu v bazE'nu se na~e smysly pro vnfmdnl teploty adaptuji na zm~nu teploty. Avšak kdyt poprvť 
smotlme nohu do vody, zdá se ndm chladna. 

ně, ale bolest prostě ignorovat nedokážeme. 
A přestože jsou s bolestí spojeny nepříjem

né pocity, absence smyslu pro bolest by pro 
nás představovala velké nebezpečí. Děti by se 
např. nenaučily, že nemají sahat na rozpálený 
sporák. Někteří lidé se však rodí se vzácnou 
genetickou poruchou, na jejímž základě ne
cítí bolest. Včtši nou umírají v rané dospělosti. 
Příčinou smrti bývá deteriorace ddní, k níž 
dochází v důsledku zranění , jimž se č lovčk 
s nepoškozeným vnímáním bolesti vyhne. 

Jak bolest funguje 
Jakýkoli podnět, který je dostatečně silný na 
to, aby měl za následek poškození tkáně , je 
podnčtem pro bolest. Může se jednat o tlak, 
teplotu, elektrický šok nebo o působení che
mických látek. Bolestivý podnět vyvolá uvol
nční chemických látek v k6ži, které potom 
stimulují určité receptory s vysokým pruhem 
(transdukční stadium). Těmito receptory jsou 
neurony se specializovanými volnými zakon
če ními a vědc i rozlišují přinejmenším jejich 
čtyř i druhy (Brown a D effenhacher, 1979). 
Vzhledem k rozdílným typúm kvality bolesti 

je snad nejdůležitější rozdíl mezi druhem b0-
lesti, který cítíme bezprostředně po 'LTanění, 

tzv. fázi cROII bolestí, a druhem bolesti, krer}' 
vnímáme později po zranční, fotlickou bO/lsti. 
Fázická bolest je ostrá, krátkodobá (to zna
mená, že její intenzita rychle V'l.roste. ale raké 
rychle klesne). Naproti tomu tonická bolest 
není příliš intenzivní, zato trvá dlouho. 

Pokud si např. podvrtnete kotník, bezpro
střednč poté cítíte ostrou, nestálou bolest 
(fázickou bolest), avšak krátce poté začne
te pociťovat stálou bolest vyvolanou otokem 
(tonickou bolest). Tyto dva druhy bolesti jsou 
vedeny v mozku dvěma odlišnými ncurálními 
draham i,jež směřují do různých oblastí moz· 
kové kůry (Melzack, 1990). 

Bolest bez specifických determinant 
Intenzita a povaha bolesti je ve včtšině pří
padů na rozd íl od ostatn ích smys lů ovlivněna 
i jinými faktory než jen bezprostředními. 

Mezi tyto faktory patří kultura, v níž jedinec 
vyrůstá, jeho očekávání a minulé zážitky. Pře· 
svědčivý je vliv kultury, neboť v někter}'Ch 
nezápadních společnostech se užívají rituály, 

ICu 



které by byly pro osoby ze západní spo leč
~[i nesnesitelně bolestivé. Příkladem to

holO Iypu je obřad zavěšení na hák, který se 
uii\;i v někter)1:h částech Indie: 

Obiw se V}'\~nul z praswých zvyků, ve kte
r)'Ch byl vybrán člen sociální skupiny k tomu, 
aby piedm.vovaI sílu bohů. Úlohou tohoto vy
braného muže je žehnat dětem a úrodě v urči
tem období roku v řadě sousedních vesnic. To, 
ro je n~ !DmlO riruálu zajímavé, je dvojice oce
lO\~l:h háku, které jsou připevněny k silným 
břevnům, umistěn)'m na speciální káře. Tyto 
hiky j!iOU vetknuty pod kůži a sval)' na obou 
Slnn:ich mužových zad (viz obr. 4.29). Tato 
káraje tažena od vesnice k vesnici a při tčchto 
přesunech se muž obvykle drží lana. Při vyvr
choleni slavnosti v každé vesnici se však volně 
houpe, přičemž visí pouze na hácich vetknu
~\'h do jeho zad, a žchná dětem a úrodě. Je 
pftk"lIpujid, že na muži nejsou pozorovatelné 
mamky bolesti, spik se zdá být ve sta\fl.l jakési 
oúze. Kdyi jsou později háky vytai.eny, rány 
>t ba. jakikoli lékařské pomoci, až na po
\)'(l:ini dřt"ěným popelem, rychle hojí. O dva 
ti-dny později jsou clny sotva viditelné (MeI
",,1973). 

Je tedy jasné, že bolest je stej nou měrou 

.. " 
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záležirostí naší mysli i smyslových receptorů. 
Jevy podobné výše uvedenému ved ly k vy

rvoření vrátkovi (hratlIO'Ui) teorie vnímání bo
lesli (M elzack, 1982, 1988). Z hlediska této 
teorie nezávisí vnímání bolesti pouze na akti
vitě receptorů v kůži, ale také na nervové 
bráně nebo vrátkách ve hřbetní míše, která 
povolují vstup těm to signálům do mozku 
(tato vrátka jsou zavřená, jesdiže jsou určitá 
nervová vlákna v páteřní míše aktivována). 
Tato nervová vrátka mohou být ovlivňována 
pomocí signálů, které sestupují z mozku , 
z čehož vyplývá, že konečné vnímání inten
zity bolesti může být ovlivněno také stavcm 
mysli, podobně jako u obřadu zavčšení na 
hácích. Co vlastně jsou nervová vrátka? J ejich 
součástí pravděpodobné je oblast střcdního 
mozku, konkrétně šed:í hmota v blízkosti 
aqueduchl (periaqueductaJ gray, PAG). Neu
rony v PAG jsoll propojeny s dalšími neurony 
inhibujícími builky, které by za normálních 
o kolnosrí přenášely sig nál bolesti vzn ikaj ící 
v receptorech pro bolest (J esell a Keily, 
1991). Při aktivaci neuronů PAC jsou VT<Í tka 
zavřená, v jejich kJ idovcm stavu naopak do
chází k otevření. 

IIIIbn IlIolt$t Vpravo: Dvo ocelové hóky jsou vetknuty do zad vybraného mule pti indickém obladu 
1M:Io\I6ni na M/(y. Vlevo: ~broný mul pfi cesté káry od vesnice k vesnici visf na lanech. Pti obladu lehnónf 
*'rm a úrodé se volné houpe, ptileml visf pouze na hádch. (Kosambi, 1967) 
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PAG je pravděpodobnč hlavním bodem, 
kde silná analgetika (např. morfin) ovlivilují 
zpracováváni nervových podnětů . Je známo, 
že morfin zvyšuje neurální aktivitu v PAG, 
což by mčlo mít za následek uzavření nervo
vých vrátek. Vidíme tedy, že dobře známé 
analgetické účink]' morfinu vrárkové teorii 
odpovídají. Jistě stojí za připomenutí, že naše 
tčlo produkuje chemické látky nazývané en
dorfin)'. Při redukci bolesti účinkují podobné 
jako morfin a odborníci se domnívají, °Le i ony 
dosahují svého účinku působením na PAG 
tak, že dochází k uzavření nervových vrátek. 

Vrátkovou teorii podporují i další překva
pující jevy. Jedním z nich je analgezie vyvo
lamí stimulací, u které stimulace PAC působí 
jako anestetikum. Tímto způsobem je možno 
provádět chirurgické likony v břišní dutinč 
kr)'sy bez anestetik, pouze za použití sti 
mulace PAG, přičemž krysa nejeví žádné 
známky bolesti (Reynolds, 1969). Blízkým 
jevem je mírnění bolesti třením bolestivého 
místa, protože stimulace tlakem pravděpo

dobně uzavírá nervová vrátka. S analgezií vy
volanou stimulací úzce souvisí akup/lllktum. 

Akupunkturou múteme 'o'}'VOlat analgezii. 

Akupunktura je léčebná metoda vyvinutá 
v Cíně, při které jsou na přesně určen}'Ch 
místech vpichovány do kůže jehly. Udává St, 

že pomocí otáčení těm ito jehlami je moine: 
úplně odstran it bolest, což umožňuje prová· 
dět velké chirurgické zákroky u bdícího pa
cienta (viz obr. 4.30). Předpokládá se, že tyto 
jehly stimulují nervová vlákna, která vedou 
k uzavření vrátek pro bolest. 

Na psychologické rovině tedy víme, že Ie:
ky, vliv kultury a různé alternativní léčebné 
postupy mohou zásadně zrnímit bolest. V'sech
ny tyto f.'l.ktory však mohou vycházet z jedi
ného biologického procesu. Zde narážíme n~ 
příklad, kdy biologický výzkum sjednocuje 
poznatky získané na psychologické rovině. 

Spolupráce biologie a psychologie při v)" 
zkumu redukce bolesti je příkladem úspěšné 
spoluprkc v oblasti senzorických procesů. 
Na začátku kapitoly jsme uvedli, že pravde:
podobně v žádné jiné oblasti psychologie ne
dochází k tak intenzivní spolupráci mezi psy
chologií a biologií. Na několika příkladech 
jsme vidě l i, že nervová činnost probíhajíó 
v receptorech může vysvětlit jev)' probíhajíci 



na psychologické úrovni. Kdyi jsme probírali 
zrak, ukázali jsme si, jak zmčny v cidivosti 
a ostrosti vnímání (tedy psychické jevy) mů
ieme vysvětlit jako přímý důsledek způsobu 
napojení nizných druhů receptofll (tyčinky 
v protikladu k čípkům) na gangliové buňky. 
U zraku jsme si dále zdůraznili, jak psycho
logické teorie barevného vidění vedly k obje-
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vům na poli biologic= (např. objev t ří druhů 
čípků). V př ípadě sluchu byla místní teorie 
vn ímání frekve nce původnč psychologickou 
teorií a nakonec vyllstila ve fyzio logický vý
zku m bazilární membrány. Pokud hy někdo 
potřeboval pádné důkazy o lízkém V'Ltahu 
mezi psychologickým a biologickým výzku
mem, najde je právě ve zkoumání smyslů. 

OBR.4-JO 

Typická mapa těla používaná pn akupu nktu ře 

Čista oznočuj( mfsta, kam ml1ie být vetknuta jehla, 
kterou ml1le být poté otdčeno nebo ml1ie být 
stimulována elektrickým proudem nebo zahfívďna. 
V mnoha pfípadech dOjde k pl1sobivé analgezii. 
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SOUČASNÉ TENDENCE V PSYCHOLOGII 

Opiáty jsou vhodnou léčbou chronické bolesti 
Robert N. Jamison, Harvard Medica/ Schoo/ 

Bolt!st představuje vážný problém. 
Bolestí trpí přibližně jedna třetina 
americké populace, více nei osm
desát milionu IidL Bolest je záro
veň nejčasTější příčinou návštěv 

II lékaře, ročnč scdmdes~ít milionů 

lidí navštíví lékaře právě z duvodu 
bolesti. Chronická bolest má vliv 
na všechny stránky života, nega
tivně působí na spánek, pracovní 
výkon, sociálnl život II na běžné 
každodenní aktivity. Lidé trpící 
chronickou bolestí často uvádějí 
depresi, úzkost, podrážděnost, se
xuální problémy a sníženou vita
liru. Takto narušený žj"or v 
pacientech vyvolá\f'd. obavy o jejich 
budoucnost. Učba užívaná II krát
kodobé bolesti navíc II dlouho
trvající bolesti není příliš účinná 
a i přes vdkerý pokrok v lékařské 
vědě chronická bolest zůstá,,':Í. pro 
mnohé pacienty nezdolným pro
blémem (Jamison, 1996). 

Stále se řeší kontroverzní otáz
ka ohledně léčby chronické boles
ti opioidovými analgetiky. Většina 
lékařů a dalších odborníků půso
bících ve zdravotnictví není této 
možnosti příliš nakloněna, jelikož 
si nejsou jisti, zda je tato léčba 
skutečně účinná, obávají se vedlej
ších llčinků, nedostatečné sná
šenlivosti těchto léků, vzniku to
lerance (nutnosti stále zvyšovat 
dávky pro dosažení stejného účin
ku), zneužívání léků a v neposlední 
řadě i vzniku návyku. Je možné, že 
se nčkteří pacienti po dlouhodo
bém užívání opiátů na nich stá
vají psychologicky závislými. Nč
kteří lékaři se domnívají, že tento 
druh analgetik př ispívá k rozvo
ji psychického stresu, narušeného 
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vnímání, podporuje závislost paci
enta na systému zdravotní péče 
a nepřispívá ke zdárnému ukon
čení léčby. Odborná literatura tyto 
obavy nijak nepotvrzuje (Ameri
can Academy of P:lÍn Medicine 
a American Pain Society, 1996). 

Včtšina obav z léčby chronické 
bolesti opioidy se zakládá na myl
ném přesvědčení, že dlouhodobá 
léčba pacientovi škodí. Vědečtí 

pracovnici a lékaři naopak udávají 
jen malé procento případů, kdy 
pacienti trpící chronickou bolestí 
tyto léky zneužívají či se na nich 
stávají závislými, a uvádějí, 'Ť~ tole
rance se objevuje pouze u pacien
tů s trvalou patofyúologif bolesti 
(Ponenoy, 1990). vedci a lékaři se 
domnívají, že možnost žít kvalit
nější život je silnější nci riziko 
vzniku závislosti. Výzkumní pra
covníci rovněž uvádějí, že léčba 
chronické bolesti opioidy může 

snížit náklady na léčbu a pritom 
zvýšit její účinnost. 

Náš v}'Zkumný tým se rozhodl 
provést výzkum opiátové léčby pa
cientů s chronickou bolestí zad 
nezapříčint:l1ou rako\-lnou (Jami
son a kol. , 1998). Cílem snldie 
bylo ověřit dlouhodobou úCinnost 
a bezpečnost opiátové léčby na 
náhodném V'.wrku pacienti. s bo
lestmi zad. Probandi byli náhodně 
rozděleni do jedné ze tří léčebni'Ch 
skupin: 1. léčba bolesti bez omam
ných látek; 2. léčba omamnými 
látkami s kr:itkodobým úCinkem, 
které byly podávány několikrát 

dennč; 3. léčba krátkodobě i dlou
hodobě působícími omamnými lé
ky, které byly pacientům podávány 
podle potřeby. Probandi se účast-

nili studie jeden rok, poté léky v)'
sadili. Na základč výsledků jsme 
dospěli k názoru, že léčba omam
nými látkami snižuje bolest a zlep
šuje pacientům náladu . Dále jsme 
zjistili, že léčba chronické bolesti 
zad opiáty s sebou nepřinesla sig
nifikantní riziko nniku závislosti 
a že probandi ze třetí skupiny 
zvládli přerušení léčby bez jaki'C!l
koli známek závislosti. 

Vý5ledky našich srudii i dalších 
výzkumů uvádějí překvapivé zjiš
tčni, že v důsledku léčby chronické 
bolesti morfiem a dalšími opiáty 
jen zřidka dochází k roZ\'oji závis
losti. Tento závěr byl potvrzen jak 
ry-l.kumem léčby lidí, tak zvířat. 
Další studie určí typ jedinců, kte
rým léčba opiáty přináší nejvčcií 
užitek.. Doufáme, že budoucí vý
zkum pomůže jedincům trpícím 
chronickou bolestí zejména zad 
a hlavy, artritidou a chronickou bo
lestí v důs.ledku rozvoje rakoviny 
lépe snášet jejich stav. Mezitím 
však jdtt: miliony lidí budou žít 
a i umírat v ncskmcčných boles
tech. Řada pacient\! vyžadujících 
léky proti bolesti bývá považová
na za jedinec závislé na drogách. 
Proto je nutno vymýtit předsud
ky O používáni omamni'ch látek 
pro léčbu bolesti. Víme, že ro
zumné dávkování opiátů výraz
nč pomáhá mírnit bolest. Ronald 
Melzack, mezinárodně uznávaný 
psycholog 7.abýw.jkí se v}-zku
mem léčby bolesti, zdůrazňuje 

nutnost spolupráce odborné a la
ické veřejnosti, aby podporová
ní léčby bolesti opiáty vyřeš i lo [U

to "zbytečnou tragédii" (Mdzack, 
1990). 



Proč by opiáty neměly být aplikovány při léčbě chronické bolesti 
Dcnnis C. Turk, University oj Washington Schoo/ oj M ediáne 

Pnlllěpodobně první zmínka o po
užiti opiátů při léčbě bolesti je 
uvrden~ v Eb.::rském papyru po
("h~7.ejicím ze 4. Století před naším 
letopoltcm. Od té doby nebylo 
piili\ mnoho pochyb o účinnosti 
těchto Lilek při léčbě akutní bo
lesti (např. poopcraéní). Dlouho
dohi léčba opiáty byla ú do 
nedávné doby všcobecně akcepro
nno\! léčbou. V šedesátých a se· 
dmdc!átých letech 20. století se 
l'Šak objevily dva směry, které 
OOsl\'adní zpusob smi'šlcní o opiá-
10Yi I&be radikálně přehodnotily. 

Wilbert Fordyce (1976) vystou
pil ~ názorem, že se o slupni ho
Je,;ti, již paciem trpí, mŮi.eme 
ckrf\.itlět pouze na základě údajů, 
kltrt mim pacicm poskytne slovně 
nrbo na úkladě svého chování. 
PtxIle jeho náwru je chováni při 
bolesti pozofOV'.ltctné, cO'.l zna
mcn~, l.c na něj např. rodinní pří

.Ju~nj(l a lékaři jsou schopni 
rt~\':jt. Fordyce se zároveň do
mnivj, ie by opiáty mohly sloužit 
jako negativní posíleni chováni při 
bolelti, protože uživá-li pacient 
opiát) ,podle potřeby", jak je často 
předepisováno, jeho chování de
monstrující bolest bude stále čas
tějlí. aby mu byl lék, a tedy i úleva 
od bnle)o, snáze dostupný. For
dycc u~t;Í.v:i názor, že zastaveni 
kéby bolesti opiáty hy vedlo 
k ukončeni chm';'ní demonstruj í
ano bolest. 

~:i.; t)'m (Turk a Olcifuji, 1997) 
zji til, l.c lékaři ČIstěji přcdepiso
nli ('Plity pro léčbu chronické bo
kst; t~m pacientům, kteří byli 
dqmimi, stěžovali si, že jim bo
~t ~iině narušuje život, a časTO 
u ni,h bylo patrnť chování de
rnon~trujíci bolest, i když ve ty
;:.ickC patologii či ve stupni bolesti 
ncpt'obíhaly žádné změny. Opiáty 
Itdv byly v tc:chto případech přc
depi!'(lviny spíšc pro zmírnění 
P')'chick}\:h potíži, ne výlučné bo
Imi. Tímto způsobem mŮ7..c do-

ch ázet k udržování a posilování 
neustálých stížností na zdravotní 
stav. 

Druh)'m směrem, který navodil 
změnu přístupu k léčbě chronické 
bolesti opiáty, bylo sociální hnutí 
v sedmdesátých letech 20. století 
za účelem snížit hrozbu drogové 
závislosti. Tato kampaň za snížení 
nepřiměřeného užívání léků bohu
žel zasáhla i oblast klinické medi 
cíny, a v jejím důsledku docházelo 
ke vmiku obav ze vzniku závislosti 
i u přiměřeného uiivání opiátů. 

Rozšířily se obavy z rozvoje 
závislosti, návyku a vedlejších 
účinků. Návyk přitom často bývá 
stavěn na stejnou rovinu s těles
nou závislostí. Návyk se vztahuje 
k chování, pro něž je typick~ na
dměrné zab)'vání se lékem. Patří 
sem pravidelné doplňování zásob 
léku a užívání léku i v případě, že 
jedinci způsobuje fyúcké a psy
chické poškození či ho sociálně 

znevýhodňuje. Tělesná závislost se 
vyznačuje abstinenčními příznaky 

při náhlém přerušení podávání 
léku nebo zmčně léku a její rozvoj 
nemusí nutně znamenat, že se 
u jedince začnou projevovat du
ševní zmčny nebo ",měny v cho
vání. U dlouhodobého užívání 
opiátů se nejvčtií obavy v.ltahu
jí na možnou nutnOSt neustálého 
zvyšování dávek, jejichž výsledkem 
však je stále stejný srufK!ň redukce 
bolesti. 

V polovině osmdesátých let se 
Mclzack (1990), Portenoy a Foley 
(1986) zabývali o tázkou posunu 
od zakázaného užívání určitých 

léků k insriruciona1izované léčbě 

předepisované lékaři. Domnívají 
se, že v případě zlepšení příznaků 
chronické bolesti by dlouhodobá 
léčba opiáty mohla představovat 

vhodnou léčbu. 
Účinnost dlouhodobé léčby 

chronické bolesti opiáty zkoumala 
celá řada studií (viz Turk, 1996). 
Výsledky tčchto studií však není 

možno zobecnit, protože žádn1 
z nich nebyla kontrolovanou studií 
s náhodným výběrem. Bylo by 
třeba provést dvojité slepé studie 
(kdy ani pacient, ani lékař neví, 
jaký typ léku je pacientovi po
dáván). Zmínčné studie navíc za
hrnovaly období pouze jednoho 
roku, prlJlněrný věk pacientll 
s chronickou bolestí byl 44 let. 
Chybějí Ilám tedy zkušenosti 
s opiátovou l éčbou trV'.tjící až ně
kolik desetiletí. A ačkoli řada stu
dií uvádí výrazné sníuní stupně 
bolesti bez vážnějších přidruže
ných problémů, j iné studie na
opak zaznamenaly zneužívání léků 
a výskyt vdice vážn}'Ch vedlejších 
účinků (Turk, 1996).Zádná ze stu
dií však po snížení bolesti ncza
znamenala výrazné zlepšerú těles
ného stavu. J iné studie zj istily, že 
po ukončení léčby opiáty naopak 
došlo jak ke zmírnění příznaků 
bolesti, tak i kc zlepšení tělesného 
stavu (Flor, Fydrich a Turk, 1992). 

Výsledky dosavadních studií 
ohledně dlouhodobé léčby opiáty 
přinášejí mnoho pochyb: 1. ani 
v jedné st\ldii se nepracovalo s pro
jektem, kdy by pacient, nebo lékař 
nevěděl, který typ léku je přede
pisován; 2. ani jedna studie ne
zaznamenala zlepšeni tčlesných 

funkcí; 3. neexistují studie opiá
tov~ léčby se záběrem nčkolika de
setiletí; 4. některé studic zazna
menaly rozvoj návyku a vážné 
vedlejší účinky; 5. výsledky studií 
pracovišr pro l éčbu bolesti zazna
menaly redukci bolesti po sníuní 
ddw/e opiátových IIH. Klíčovou 

otázkou tedy není, zda by chro
nická bolest mčla být léčena opi
áty, ale spíše jaké jsou vlastnosti 
pacientů, u nichž bez výraznějších 
potíži dochází k redukci bolesti 
a zlepšcní tělesného i duševního 
stavu. V současnosti by bezpo
chyby bylo předčasné doporučova t 

velkému počw pacientů dlouho
dobou l éčbu opiáty. 
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SHRNUTÍ 

1. Na psychologické rov i ně lze počirky definovat jako 
prožívání vyvolané jednoduchými podněty. Na biolo
gické rovi ně senzorické procesy zahrnují smyslové or
gány a příslušné nervové dráhy. Aktivita smyslových 
orgánll je obzvl áště dllležitá v počátečních fázích sbě
ru informací O pusobicím podnětu. Mezi smysly patři 
zrak, sluch, čich, chuť, dále kožní čití, kam řadíme 
vnímání tlaku, teplory a bolesti, a tělové smysly 
2. Vlastnost spo l ečná všem smyslům je citlivost. Cidi
vOSt k přítomnosti podnčtu je měřena pomocí abso
lutního prahu, což je minimální hodnota podnětu, 
ktenl mu';'e být ještč spolehlivč zjiš tčna. Citlivost ke 
zmčnč intenzity je mčřena diferenčním prahem nebo
l i nt!jmenším pozorovatelným rozdílem, což je mini
mální rozdfl mezi dvčma podněty, který je mož
no spolehlivé zaznamenat. Velikost zmčny, která je 
nutná k postřehnutí změny, roste v závislosti na počá

teční hodnotč podnč[U a př iblj'Lnč je jí úmčrná (We
berův-Fechnerův z:ikon). 
3. Každý smysl musí mít schopnost převádčt fyzikáln í 
nebo chemickou energii pod něm na nervové vzruchy. 
Tento transdukční proces je zabezpečován pomocí 
receptorll. Receptory a odpovídající nervové dráhy 
kódují intenzitu podnčtu počtem nervových vzruchll 
a jejich časovým vzorcem. Kvalita podnětu je kódo
vána pomocí specifických nervových vláken účastní
cích se přenosu v"lnlchil a vzorce jejich aktivity. 
4. Podnčtem pro zrak je světlo, tedy elektromagne
tické záření O vlnové délce od 400 do 700 nanometru. 
Každé oko sestává ze systému, her)' tvoří obraz (ro
hovka, zornice a čočka) , a systému pro převod obrazu 
na elektrické impulzy. Transdukční proces se odehrává 
v sítn ici, ve které se nacházejí zrakové receptor)' - ty
činky a čípky. 
5. Cípky pracují při vyšších svčtelných intenzitách, 
ull1O'l.ňují vním:iní barev a nacházejí se především ve 
středu sítn ice (v oblast i žluté skvrny). Tyči nk-y pracují 
při nižších svčteln)'ch intenzitách, zabezpečují černo
bílť v iděn í a nacházejí se zvláště na periferii sítnice. 
Citlivost vůči intenzitě světla je umožněna specific
kými vlastnostmi tyčinek a čípkiL Důležité je vědč t, že 
tyči nky jsou propojené s vyšším počtem g.mgLioV)'ch 
bunčk než čípky. Vzhledem k tčmto rozdílům je vyšší 
zraková citlivost spojena s aktivitou tyčinek, zraková 
ostroSt je naopak doménou čípků. 
6. Rozdílné vlnové délky svčtla vedou k vnímání roz
dílných barev. Míšením tří odstínil světla, které se 
značnč liší svými vlnovými délkami, je možno vytvořit 
téměř jakoukoli barvu svčtla. Tato skutečnost vedla ke 
nniku trich romatické teorie, podle níi je vním,iní 
barev založeno na aktivitě tři typů receptoriL (čípků) , 

přičemž každý z nich je nejcitli včjší na vlny v různ}'ch 
oblastech spektra. 
7. Rozczn:ív:'Í.me čtyři základní barvové \jemy: červe-

nOll, žlutou, zelenou a modrou. Míšením tčchto barel 
vznikají prožitky barev, kromě Ijemu červeno-zelcn~ 
a žlllto-modré barvy světla. Tato fakta mohou b}1 
vysvětlena pomocí teorie protikladných barev před· 
pokládající, že existuj í protikladné procesy vnímám 
červené a zelené a také žluté a modré barvy. Karor 
z těchto procesů reaguje na protikJadné barvy opač' 
ným zpllsobem. Trichromatick:í teorie a teorie proti
kladných barev byly úspěšnč propojeny na základě ná
zoru, že každá z nich funguje na odlišných nervov}'th 
úrovních zrakového systému. 
8. Podnčtem pro sluch jsou vlny tlakov)'ch zmčn 
vzduchu (zvukové vlny). Ucho se skládá z vnějšího 
ucha (boltcc a zvukovod), středního ucha (bubínek 
a spojeni tří sluchových kilstek) a vnitřního ucha. Vt 
vnitřním uchu se nacluízí hlem)'žď, což je stočený tru
bicovitý útvar, ve kterém se nachází bazilární mem
brána. Na ní jsou umístčny vláskové buňky, což jsoo 
receptory pro sluch. Zvuk, který je veden vnějším 
a vnitřním uchem, způsobuje vibrace baz.ilární mem
brány, což vede k ohýb.iní vláskových buněk vytváře
jících nervové vzruchy. 
9. V)'ška, nejlépe pozorovatelná kval ita zvuku, roste se 
zvyšováním frekvence zvukových vln. Skutečnost, že 
slyšíme výšku dvou odlišných rónil znějících současnt, 
podporuje tv .... ,.;ení o existenci řady receptoru reagu
jících na odlišné frekvence. Časová teorie vnímáni 
výšky tónu předpokHd.í, že vnímání výšJ.. .. y tónu Zál~8í 
na časovém vzorci nervových vznlChů ve sluchové 
soustavě , který je určen prtJběhem zvukových vln 
v čase. Místní teorie vnílmíni výšk-y tónu předpokládá, 
že každá frekvence zvuku stimuluje ji odpovídajíd 
místo na bazilární membráně, přičemž stimulaci kaž
dého takového místa nniká vjem tónu určité výšky. 
Obč teorie jsou navzájem s lučitelné, neboť časová teo

rie vysvětluje vnímání ni;í..šfeh frekvenci zvuku a místní 
teorie vním:íní vyšších frekvencí zvuku. 
10. Cich je mnohem dilležitčjší pro zvířata než pro 
člověka. Mnoho dnlhů zvířat používá ke komunika· 
cí specializované pachy (feromony) a zdá se, že lid( 
vlastní zbyt"-)' tčchto schopností. Podnětem pro čich 
jsou molekuly uvol ňované z u rčiré látky. T}'to mole· 
kuly puruji ndllchem a aktivují čichové receptory 
umístěné vysoko v nosní dutině. Exismje mnoho ruz· 
ných druhil receptoru Gejich počet se pohybuje kolem 
t isice). Prlllnčrný č lovčk je schopen rozpoznat lH 
tisíc rllzných pachía, př i čemž u žen je tato schopnosl 
rozvinuta více než II muži .. 
U . Chuť není ovlivi"lována pouze látkou, na kterou 
reaguje, ale je rovnč;í, určena geneticky a ovlivněna mi
nulou zkušenostÍ- Podnčtem pro chuť jsou látky roz" 
pustné ve slinách. Receptory se nacházejí ve skupin" 
k..'Ích na jazyku (chuťové poh:írky). Citlivost se ~ 
místa na jazyku rnění.Jak:ikoli chuť může být popsiÍru 
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huJ jako jedna, nebo jako kombinace čtyř základních 
(nutm'}ch b·a1it: sladká, kyselá, slaná a hořk:i. Roz
dJ'n~ chutové kvality jsou kódovány zčásti pomocí 
akti\'ace rúzných nervových vláken, přičemž různá 
IHknJ reagují nejlépe na jednu z tčchto čtyř chuio
\~'cb kva~t, a zČ<isti pomocí norce aktivovaných ner
~'IA"cn vláken. 
12, Prvními dvěma smysly kožního čití je vnímání 
tlaku a teploty. Citlivost na tlakové podněty je nejvyšší 
\' oblasti rtů, nosu a tváří a nejmenší na palci nohy, 
J\me velmi citliví k teplotě, jsme schopni rozeznat 
lIllěnu menší než jeden stupeň Celsia, Různé teploty 
kódujeme především pomocí aktivace receptOrll pro 
chlad J receptoru pro teplo. 

KLÍČOVÉ POJMY 

r:iitek 
~,m 

.b>Qlulní práh 
diferenční práh 
I\(jmcn~i pozoroV3telný rozdíl 
rt:Ik(ni čas 
tranJukce 
zrakova ostrost 
pfO'itorod ostrost 
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13. Jakýkoli podnčt působící takovou intenzitou, ai 
dochází k poškození tkánč, je podnětem pro bolest. 
RozHšujeme dva druhy bolesti, fázickou a tonickou. 
Kai d:l z nich je zprostředkována jinými nervovými 
drah:llni. Fázická bolest trv:í krátce, její intenzita 
rychle narůstá, ale mké rychle kles:í. Tonická bolest je 
naopak méně intenzivn í, avšak d louhodobá, C itl ivost 
vůči bolesti je do vysoké míry ovlivnčna i jin)'mi f.'lk
tory než pouze bolestivými podněty. Patří mezi ně 
oček;lvání a vliv kulturních vwrců, Tyto faktory prav
děpodobné působí na otevírání či zavírání nervových 
vdtek v páteřní míše a středním mozku. Bolest je pak 
vnímána pouze při aktivaci receptorů bolesti a po 
otevření nervových vrátek. 

kontrastní ostrost 
odstín 
p s 
sytost 
frekvence 
ampliruda 
barva zvuku 
výška tónu 
feromony 

OTÁZ KY ROZVÍJEJÍCÍ KRITICKÉ MYŠLENÍ 

tlak mužete V)užít měření nejmenšího pozorovatel
neM IlYldílu II hlasitosti zvuku, abyste byli schopni 
pop~t změnu zvuku v prostředí , která byla zapříči
něna tim, že k dosavadním leteckým linkám na neda
lekem letišti přibyla jedna nová? Dokázalj byste svou 
mttodu měření V)'Svčtlit lidem z ulice, kde bydlíte? 
2. \~kleří ~dé uvádějí, že prožívají smyslové vjem)', při 
nlChl dochází k záměně jednoho smyslového o rgá nu 
s drun}m, Tento jev se nazývá syncstczie a vznikl při 
rmen}'m l.působem nebo působením psychoakrivních 
!Atek. Tito lidé např. vidí ~barvu" hudby, slyší "zvukl 

DOPOR UČENÁ ČETBA 

Problematika senzorických procesů a vnímání je obsa
iC1l1 v několika kvalitních knihách, obzvláštč v: Core, 
Wlrd l Enns, Semation and Pcrcep/ion (5. vyd., 
1999). Jin)'mi užitečnými publikacemi jsou: Gold
lItin, Sellsation and Pmeption (5. vyd., 1999); Bar
low I ~ I ollon, Thr Semes (1982); Selruler a Blake, 
Prrt'rpti(jn (1985). 

různých pachů, Na :dkladč svých vědomostí o smyslo
vém kódování zkustc vysvětl it příčinu tohoto jcvu. 
3. Dokázali byste z pohJedu evoluce vysvčtlit , proč oči 
nčkterých zvířat obsahují téměř jen tyčink)', proč se 
v očích jiných zvířat nacházejí výhradně čípky a proč 
někteří živočichové včetně č lovčka mají oba typy re
ceptorů? 

4, Jak by se změnil váš život, kdybyste nebyli schopni 
vnímat bolest? Co by pro vás znamenala ztráta čichu? 
Co by pro vás bylo horší a proč? 

Výborný výklad biologických základů zraku nabí
zej í Spillman a \Verner, ViJUal pacep/ion (1990); VIÚ 

m.í.ním barev se zabývá Boynton, Humnu Color ViJioll 
(1979); Lamb a Bourriau, Colour: Art (lnd Science 
(1995). Úvodem do problematiky sluchu je v: Moore, 
An InlroduclÍon 10 Ihc Psychology oj I-Jearing (2. vyd" 
1982). Čichem se zabývá Engen, Thc Pcrception oj 
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QdorJ (1982); hmatem Schiff a Foulkc, Taftual Percep
tioll (1982); a boles(Í Melzack a Wall, The Challenge oj 
Pai" (1988). 

Za zmínku stojí čryři někoLikadílné příručky, 

z nichž v každé se nachází několik kapitol 7..abývajídch 
se smysly. Jsou to Cartcrettc a Friedman (eds.), Hand
book of Perceptioll (1974-1978); Darian-Smith (eds.), 

I-Iulldbook od Phyúology: The NervoUJ System: Section 1, 
Voll/me 3, Semory ProCťJses (1984); Boff, Kaufman 
a Thomas (cds.), The Handbook 0/ Perceplion and 
1-ll/muII Performouce: Volume 1, Semory ProceSStS and 
PerCl'ption (1986); Atlcinson, H errenstein, Lindzey 
a Lucc (cds.), Stevenú Handbook 0/ Experimen/al Psr 
chology: Valume 1 (1988). 
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Kapitola 5 
Vnímání 

Nové oblasti psychologického výzkumu: 
Ústup bolesti v amputované poli 

Dělba pnice v mozku 
Korová zraková oblast 
Systém rozpoznávání versus systém lokalizace 

Lokalizace 
Odlišování objektů 
Vnímání V'Zdá.lenostÍ 
Vnímání pohybu 
Rozpoznávání 
Raná stadia rozpoznávání 
Pozdější stadia rozpoznávání 
Rozpoznávání přirozen}'ch ohjektll 

a zpracovávání shora dalt\ 
Poruchy rozpoznávání 

PozornoSt 

Selektivní pozorování a poslouch:iní 
Neurnní podstata p<Yt.:ornosti 

Percepčn í konstanty 

Konstanta jasu a harv)' 
Konstanta rvaru a umístění 

Konstanta velikosti 
vý\'oj vnímání 

Ro,dirováni u kojenců 
/Uzená stimulace 

Současné tendence v psychologii: 
Je vývoj vnímán! vrozený proces, 
nebo se nejprve musfme učit vnimot? 

Informace o okolním světě možná 

do našich smyslÍ! vstupují v podobě 

jakýchsi kousků a častí, ale tak svět ve 

skutečnosti nevnímame. Vnímame svět 

předmětú a lidí. svět útočící na nas kom-

plexními vjemy, nikoli dílčími informa-

cemi. Jednotlivé vlastnosti a časti 

podnětú vnímáme pouze za neobvyklých 

okolností nebo např. při malování či kres-

lenl. Většinou v~ak vidíme trojrozměrné 

objekty a sly~íme slova a hudbu. 

Při studiu vnímáni (percepce) se za-

býváme zkoumáním integrace jednotU-

vých počitků do celistvých vjemů objektů 

okolního světa a využitím těchto vjemt.'J pn 

orientad v okolf (vjem - percept - je vý-

sledek procesu vnímání). Vědci se při stu-

diu vnímá nf stáLe intenzivněji zabývají 

otázkou, jaké problémy je percepční 

systém schopen řem. V tomto směru se 

většinou uvádějí dva druhy problémů. 
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Kapitola 5 Vn{mtÍllí 

Percepční systém musí být schopen rozeznat 
objekty Gablko, stůl, kočka apod.), určit , kde 
se nacházejí (na dosah mé levé ruky, stovky 
metrů přede mnou). Obdobné problémy se 
týkají sluchového vnimání (Co je to za zvu k, 
zvuk telefonu, nebo sirény? Odkud zvuk 
přichází, zepředu, nebo zezadu?) i dalších 
smyslů. Neobvyklý příklad složitosti vnímání 
je uveden v Nových ohlastech psychologického 
výzlUlmu na následující straně. 

Vraťme se ke zraku. Rozlišujeme u nčj dva 
druhy rozpoznávání. Tvarové rozpoznáv.iní 
(nebo jen rozpoznávání) se n tahuje k urlmí 
významu ob jek/u. Ten to dru h rozpoznávání je 
kJ íčový pro přežití, protože často musíme 
nejdříve rozpoznat samotný objekt, nei zač
neme sledovat jeho vlastnosti. Jakm il e v ob
jektu rozpoznáme jablko, ihned víme, že ho 
mlt7..cme jíst, poznáme-Ii v objektu vlka, ví
me, že si na něj máme dávat pozor. Druhý 
druh rozpoznávání se nazýv.í prostorová lo
kalizace (či jen lokalizace) a je defi nována 
jako lir/mí pozice ob jek/u v prosloru. ] ona je 
dllležitá pro přežití. Pomocí lokalizace jsme 
schopni orientovat se v prostoru. Pokud by
chom tuto schopnost neměl i , stále bychom 
naráželi do předmětů, nedokázali bychom 

uchopit včci , po kterých bychom se nataho
vali, a vstupovali bychom do cesty nebezpeč
ným objektům a živočichům. 

Ved le lokalizace a rozpoznávání objektů je 
dalším úkolem našeho percepčního systému 
zajisti t percepční stálost, tedy IIdriuuáni stá
losli vzhledu pledmetli, Illkoli se jejich obraz na 
sítnici JouslllVne mini 

Na začátku této kapitoly se seznámíme 
s principem rozdčlení percepčních úkolů 
v mozku. Poté uvedeme dosavadní poznatky 
o hlavních cílech vnímání: o lokalizaci, roz
pozn"v:iní a percepční stálosti. Zároveň se 
budeme zabývat rolí pozornosti. Na závčr 
se zastavíme u vývoje vnímání. V této kapi
role se sou středíme především na zrakové 
vnímání, protože je v této oblasti nejčastěj
ším předmětem výzkumu. Nezapomeňme 
však na to, že lokalizace, rozpoznávání a per
cepční stálost se pravděpodobně týkaj í vkch 
smyslových orgánů. V případě rozpoznávání 
např. můžeme využít sluch pro rozpoznání 
Mozartovy sonáty, čichem rozpoznáme hra
nolky z restau race M cDonald's a pomocí 
hmatu poznáme, jakou minci máme v kapse. 
Díky tčlovym smyslům víme, že v temné 
místnosti stoj íme ve npřímené poloze. 

Projtorovd lolwUzace nám umotňuje pohybovat je v prostfedt. Bez této schopnoj tt bychom nedokázali 
bezperné pfejlt silnid. 
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NOVE OBLASTI PSYCHOLOGICKEHO VYZKUMU 

Ústup bolesti v amputované paži 

Derck Stcen přišel o le .... ou paži v 
dusledkll motocyklové havárie, při 
niž doqo k přetrhaní všech nervů 
~pojujícich paži s páteří. Ruka byla 
1lm'T11!nr para1y'ZOwná a o rok po'L

ději mu~la být provedena ampu· 
!ace. [)~rek Stccn začal zaživat jev 
typICký pro řadu lidi s amputoYa
nvmi končetinami. Jedná se o t?v. 
f~ntomO\'Ou bolest. Derek Steen 
mčl pocit, že mu amputovaná paže 
tlačí na tělo a ne~kutcčné bolí. 

Bole-.t Ci nepřfjemné pociry spo
jené s fantomovou bolestí se léčí 
\"Clice obtížně. Mozek si po ampu
taci končetiny musí přestrukturo
\""J.t S(nzorické mapy. Oblast moz
ku. \. níž se 'ZObrazuje amputovaná 
paic, ji";. nedostává žádné podněry 
1. paže, avšak získává podněty 
z přilehl}"Ch oblastí těla, které 
mouk mylně přesvědčí, že ampu
loI'aná paie je sulc na svém místě. 

Vilayanus S. Ramachandran, 
profesor neurověd na Kalifornské 
unirerotč v San Diegu, se začal 
ujímat o to, proč Dcrek Steen srá1e 
pllYi.ivá bolest i za situace, kdy by
la paie před amputaci paral)"l.O
~an.i Do<;pčl k závěru, že v období 
n~kolika t)tlnu následujících po 
nehodě )( u pacienta objevila ~na-

Dělba práce v mozku 

učená paralýza", mozek stále \/)'5í

lal podnčty do paže, které předsta
vovaly příkazy k pohybu. Ačkoli 
byla paže na svém místě, k žád
ným pohybům nedocházelo. Jeho 
mozek stále dostával informace 
o tom, že se paže nepohybuje, 
i kdyi je na svém místě," dodává 
Ramachandran. 

Pokud může být paralýza nau
čená, je možné, aby byla i odu
čena? Ramachandran se rozhodl 
tuto možnost prověřit. Zahrál si 
na kouzelníka čarujícího se zr
cad ly. Vyrobil jakousi skříňku bc-i.: 
čelní stěny a dna a doprostřed 
umístil zrcadlo spojující horní 
a spodní čás t . Když Derek Steen 
do skříňky vsunul pravou ruku, 
v di"lsledku odrazu uviděl i levou 
ruku. 

~Požádal jsem pacienta, aby 
oběma pažemi prováděl syme
trické pohyby, jako by dirigoval 
orchestr. Pan Steen začal poskako
vnt jako malé dítě a \/)'křikoval: 
,Proboha, můžu hýbat zápěstím! 
A i loktem!' Když jsem ho však 
požádal, aby zavřel oči, zall pěl: 
,Ale ne, už tu ruku zase necítím ... • 

Ramachandran řekl pacientovi, 
aby si vzal skříňku domů a zkouše! 

v ní procvičovat paži. Derek Steen 
mu za tři týdny 'I.avolal a O"i.:ná
mil mu: ~Pane doktore, ui mč 
nebolí." 

Podle Ramachandrana tkví pří
čina zmizení fantomové bolesti ve 
vyřešení nemalého senzorického 
konfijktu. ~Zrak mu říkal, že se 
paže vrátila na své původní mís
to a že poslouchá jeho příkazy. 

Na druhou stranu mozek nedo
stával zpětnou vazbu ze svalÍ!. 
Kdyi tento konflikt trval již delší 
dobu, mozek dOSpěl k následují
címu závčru: Nic z toho nedává 
smysl. Už s tím nechci mít nic 
společného." 

Ramachandran zdůraziluje, že 
jeho technika mllsí být dále zkou
mána a že jeho "I.ávěry jsou čistě 
spekulativní. Dosud se svou léčeb
nou metodou Vyléčil řadu pacienTŮ 
trpících i dalšími druhy fantomové 
bolesti. Tyto výsledky jsou spolu 
s podobným i výsledky pocháze
jícími z jiných oblastí neurověd 

jasným důkazem, že se vnímání 
jedince múže zásadně lišit od vní
mání vyvolaného skutečným Pll
sobením podněTŮ, které přichá"l.ejí 
ze smyslov}'Ch orgánů. (lhma
chandran a Blakeslec, 1998) 

Za po"lednkh deset let se včdci dozvěděli 
ildu dulcilt)'Ch informací O neurálních pro
CNch vnímaní. Na obecné rovině lze říci, že 
rul mozku 'pecializovan:i na zrak - korová 

lnkm-a oblast - funguje na základě principu 
ddh} pr.ice. Různé čás ti zrakové oblasti se 

specialiwjí na vykonáváni různých percepč
nil:h funkcí (Kosslyn a Koenig, 1992; Zelci, 
19931. 

Dosavadn í znalo sti O jejich funkci byly z ís
kány na základě několika málo technik. Ve 

studiích pracujících se zvířaty se poznatky 
o zrakové o b lasti zakládají na za z name návání 

elektrických impulzů jednotlivých bunčk 
(prostřednicrvím mikroelektrod). Podrobněji 

jsme o těchtO výzkumech hovořili v bpitole 4. 
Modern í postupy používané \' soudobém vý
zkumu vděčí za svo u existenci prukopnické 
práci D avida H ubela a Torsteina Wiesela, 

kteří za Svllj přínos vědě v roce ]981 obdrželi 
Nobclovu cenu. 

Korová zraková oblast 
V mozkol"é kůře se nachází více než sto mili

onu neuronu citlivých na zrakové podněty. 

Při výzkumu lidí jsou poznatky získ..-ivá

ny především z "přirozených experimentů", 
např. na základě zranční nebo onemocnění 

mozku se dozvíd áme, jak je zrakové vn ímání 
propojeno se specifickým i oblastmi mozku. 
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OBR. 5-1 

Kapitola 5 Vnímáni 

oblostlokoljzoce __ ---"'....--1-

oblost 
rozpoznávání 

prímární korová 
zraková oblost 

Dva korové zrakové systémy Sipky směfujfd ze zodni čdsti mozku 
nahoru zndzorňuji systěm lokalizace, !ipky jdoud ze zadnf čdsti směrem 
doliJ ukazuj; systěm rozpoznáváni. (Mishkin, Ungerleider a Macko, 1983) 

Výzkumné pracovníky na tomto poli tvon 
neurologové (lékaři specializující se na fimk
ce mozku) a neuropsychologové (psycholo
gové specializující se na terapii pacientů 

s poškozením mozku). Výborným úvodem 
do této problematiky je kniha Olivcra Sackse 
The Man Who Mis/ooR His Wife for fl Ha/ 
publikovaná v roce 1987 (česky: Mu±, klerj si 
pleli maniLlku s kloboukem a jiné klinické po
vídky, Mladá froma, 1993). 

V současné době jsou nejpozoruhodnčjší 
objevy ohledně lidského mozku získávány 
zobrazováním mozku bez nutnosti chimrgic
kého zásahu . Tato specializovaná oblast se 
nazývá zobrazování mozku a patří sem po
srupy jako meření evokovaných potenciálů, 

pozitronová emisní tomografie (PET) a fun
kční magnctick:i rezonance (fM R). 

Nejdůležitější oblastí mozku pro zpracová
vání zrakových vjemů je primdrnl korová zra
ROVtí oblaJl. Bývá označována V1.Je umístěna 
v zadní (posteriorní) části mozku (viz obr. 
5.l) představující první místo v mozkové 
kůře, na nčž jsou napojené neurony vysílající 
signály z oka. Další oblasti mozkové kůry cit
livé na zrakové podněty (dosud jich bylo 
identifikováno více než tř i cet) jsou spojené 
s o6ma prostředn ictv ím právč Vl. 

Jako tomu bylo i v j in)'ch případech. tak 
i k objevu funkcí Vl došlo dávno před tím , 
než byly vyvinuty moderní postupy zobrazo~ 
vání a zaznamenávání. První stříp!...)' poznání 
se objevily při vyšetřování pacientll s lokali
zovaným uaněním mozku, k nčmuž došlo ve 

válce nebo náhodou. Poškozeni tkáně (léu) 
ve specifické části Vl mělo za následek ne~ 
schopnost zrakově \'nímat konkrétní oblasti 
zrakového polc (tyto výpadky se odborně na
zývají sk%my) (viz obr. 5.2). Nezapomeňm( 
na to, že tento druh slepoty není způsoben 
poškozením očí ani zrakového nervu,její při
čina je v poškození určité oblasti mozkov~ 
kůry. Například skotom se dostane do stře
du zrakového polc (oblast žlmé skvrny) 
v případě, že léze vznikne na nejvzdálenějším 
konci Vl. Skotomy v okrajovějších částech 
zrakového polc jsou za příčinčny lézemi spíš( 
v přední části Vl. Tato umístění lézí a jejich 
důsledky jako by naznačovaly, že v zadní části 
mozkov!! kůry existuje mapa zrakového pol( 
a její s třed leží přesně nad nejvzdálenějším 
koncem mozkové kůry. 

Tato "mapa" však leží vzhůru nohaml 
a ještč je zrcadlovč obrácená. Body v horní 
části zrakového polc se na mapě nacházejí 
pod hlavní korovou řasou, zatímco umístění 
na spodní část i zrakové ho pole jsou znázor
nčna nad touto řasou . Levá polovi na zrako
vého pole se promítá na pravou stranu Vl 
a obráceně. 

Neurony v primární zrakové oblasti jsou 
citlivé na řadu vlastností zrakového obrazu, 
např. na jas, barvu, určení směru a pohybu. 
Jednou z nejdůležitějších charakteristik těch· 
to neuronů je zodpovědnost kaidého z nich 
za analý-J.:u velice malé oblasti obrazll. Upro' 
střed obrazu může být tato oblast (při p0-

hledu ze vzdálenosti přibližně půl metru) 
ještě menší než jeden milimetr. Tyto neuron) 
spolu komunikují rovnčž jen v rámci velmi 
malých oblast í. Výhodou tohoto uspořádáni 
je současná a detailní anal}Íza celého zrako
vého pole. Nevýhodou je neschopnost koor· 
dinovat informace, které na zrakovém obrazu 
nejsou dostatečně blízko u sebe, pro strom.I' 
tedy není vidět les. 

Po analýze korové neuron}' vysílají infor
mace z Vl do mnoha dalších oblastí m071-u, 
kde probíhá analýza zrakových informaci, 
Každá z těchto oblastí se specializuje na 
určitý úkon, např. na analýzu barvy, pohybu, 
tvaru a umístění. Tyto vysoce specializo\~ 

oblasti jsou v neustálém kontaktu s Vl. Z to
hoto důvodu bychom měli nervovou komu· 
nikaci mezi oblastmi vnímat spíše jako kon· 
verzování než přikazov:ín í (Darnasio, 1990; 
Zeki, 1993). K jedné z nejdůl eži tčjších děltb 
práce při zrakové analý-J.:e v mozku docháT. 
mezi lokalizací a rozpoznáváním. A na ni!( 
teď zaměříme. 
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Systém rozpoznávání 
versus systém lokalizace 

Názor, že lokalizace a rozpoznávání jsou kva
litativně odlišnými jevy, byl potvrzen mnoha 
\ýzkUtny. Na jejich základě bylo zjištěno, 

i,ť oba jevy jsou řízeny různými částmi ko
rové zrakové oblasti. Rozpoznávání objektů 
je závislé na oddílu zrakové soustavy, jehož 
součástí je primární zraková oblast a oblast 
blizko spodní části mozkové kůry. Naopak 
proce~ lokalizace závisí na odd ílu zrakové 
<;Gustavy, který zahrnuje primární zrakovou 
oblast spolu s korovými oblastmi blízko 
horní části mozku (viz obr. 5.1). Pokud je 
II zvířete poškozena část zrakové soustavy, 
která se účastní rozpoznáváni objckru, stále je 
ještě schopno vnímat prostorové vztahy mezi 
objekty, např. vjem, že jeden objekt se na
ch;Ízi blíže než druhý, ale není schopno tyto 
objekty rozpoznat, např. odlišit krychli od 
vilce. Pokud je u zvířete porušena ta část 

uakové soustavy, která se účastní lokaliza
ct, do\clže sice odlišit krychli od válce, ale 
není schopno určit, v jaké poloze se V'"t;hledem 
k sobě nacházejí (Mishkin, Ungerleider 
a Macko, 1983). 

V novčjších VÝ';;kumech byly využity tech
niky zobrazování mO-Lku k doložení, že 
~ li&;kém mozku existují oddčlené systémy 
pro rozpoznávání a lokalizaci. Jednou'/.. tčch
to technik je pozitronová emisní tomogra 
fie, kterou jsme probírali ve kapitole 2. 
Probandovi je do krve vstříknuto nepatrné 
množstvi radioaktivní látky a pak je pří

~trojem sledován při plnění požadovaných 
ukolú. Přistroj měří nárůst rad ioaktivity 
v ruznych oblastech mozku. Zvýšená radio
lkri\;ra znamená, že do konkrétních oblastí 
začalo přitékat včtší množství krve. Oblasti, 
v nichž dojde k nejvyššímu nánistu, jsou 
pci\č ta místa, která umožňují vykonávání 
""'Iú. 

V jedné takové studii měli probandi spln it 
dVl úkoly. Jedním z nich bylo podstoupení 
teiN rozpowávaní tváří, které je řízeno ob
la~ti mlYlku pro rozpoznávání objektů, a dru 
hj'm ukolem byl test mentální rotace, pro 
niž je duležitá lokalizace. V testu rozpozná
\-3ni tváři hyl probandům předlO-Len obrá
uk a pod ním byly dvč fo tografie tváří. Jed 
nl tviř odpovídala fOlOgrafii na horním ob
razku, fotografie se lišily pouze poz.icí tváře 
~ owětlcním. Druhá tvář ncmč!a s tváří na 
horním obrázku nic společného. Úkolem 
probandů bylo urči t, která tvář na fotogra-

POŠKOZENI 

a) palavina uakavého pole 

b) lokolní lěze 

d llvrtina uakovéha pale 

( . ~ . 
alfruhovito 
brázda 

OBR. 5·2 

Dělba pr.ice v mor-I..-u 155 

ZTRATA IRAKOVEHO POLE 

Zrakové dOsledky různých druhů lézf v prim~rnf korové zrakové 
oblasti (Vl) "Mapa" zrakového pole letf vzhůru nohama a je zrcadlově 
obrácená. 

fiích je stejná jako tvář na horním obrázku 
(viz obr. 5.3a) . Př i řešení úkolu se zvýši l prů
rok krve v oblasti pro rozpoznávání (tedy ob
last v dolní části mozkové kůry), v oblasti pro 
lokalizaci (oblast v horní části mozkové kůry) 
však nedošlo k 7..ádnému nárůstu. 

V testu mentální rotace byly získ:íny zce
la jiné výsledky. V tomto případč byl pro
bandům předložen obrázek, na nčmž byla 
v určité vzdálenosti od dvojité čáry zobra
zena tečka. Pod tímto obrázkem byly dva 
další, tzv. testové. Jeden z nich byl otočený, 
avšak jinak shodný jako horní obrázek, na 
druhém bylo umístční bodu vllči dvojité čáře 
jiné (viz obr. S.3b). Pokusné osoby mčly opět 
určit, který z nich je shodný s horním obráz
kem. Při řešení úkolu došlo ke zv}'šenému 
průtoku krve v korové oblasti pro lokalizaci. 
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08R. 5-3 

Ůlohy zaméfené na rozpoznáváni a lokdlizad Ukázky z ůkoltJ, které vyladujf a) rozpoznáváni tváří 
a b) určen( polohy bodu. (Grady a kol., 1992) 

V oblasti pro rozpoznávání k žádnému !láTll
stu nedošlo. Lokalizace II rozpoznávání tedy 
probíhají ve zcela jiných oblastech korové 
zrakové oblasti (Grady a kol. , 1992; I-I axby 
" kol., 1990). 

Dělba práce v korové zrakové oblasti však 
lokalizací II rozpoznáváním nekončí. R ůz
né druhy informací využívané pro Mely lo
kalizace - např. pohyby očí, analýz,,'l pohy
bu, vnímání hloubky - jsou samy o sobě 

zpracovávány dalšími podoblasTmi v té část i 
mozku, kde probíhá proces lok.'lI izace. Po
dobně nhné druhy informací využívané pro 
účely rozpoznávání - např. tvaru, barvy 
a struktury - rovněž mají special izova né 
podoblasti pro podrobnou analýzu (Living
stone a H ubel, 1988; Zeki, 1993). Na závč r 
je možno říci, že korová zraková oblast se
stává z řady "modulů" pro účely zpracov.í
v.íní, přičemž každý nich je specializovaný 
na určité úkony. Čím více informací se do
zvíd.íme o neurálním podkladu dalších smy
slových org;inů (a i dalších psychických 
funkcí) , tím více se utvrzujeme o plarnosti 
výše uvedeného přístupu založeném na dělbě 
práce. 

Lokalizace 

Abychom mohli včdčt, kde se objekty v pro· 
storu nacházejí, musíme nejprve odlišit jeden 
od druhého a od jejich pozadí. Teprve poré 
je percepční systém schopen určit polohu 
objektu v trojrozmčrném světě, včemě jeho 
vzdálenosti od nas a směru jeho pohybu. 
V rélo podkapitole se zamčříme právě na t)'to 
percepční schopnosti. 

Odlišování objektů 

Obmz promítaný na sítnici je ve své podswe 
mozaikou různých jasů a barev. Percepční 
systém je schopen uspořádat tuto mozaiku do 
formy určitých objektů odlišených od pozadí. 
Tento způsob uspořádavání je ve středu zájmu 
gesra!ristické psychologie. (Připomeňme si 
z kapitoly 1, že gestaltistická psychologie ~ 
jedním z přístuP11 psychologie, který nnikllU 
zač~í.tku 20. stOletí v Nčmecku.) Gesraltistick2 
psychologie zdůrazni l a význam vnímání ce
lých objektů nebo tvaru a navrhla řadu prin
cipů , podle kterých objekty uspořádáváme. 
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IMrtibilit.1 vnímáni objektu fi gury a pozadf Pomocí obrázku vázy je zde znázorněna reverzibilito vnlmdnf 
objfkru o pezodi, VSimněte si. že můtete vn/mat buď bílou část (váza) nebo černou část obrázku 
(ďva plofi!y tvdň' proti soM) jako objeKt v~čj pozodi, ale vždy pouze jednu z nich. Pokud je bílá čásl 
IIIfnšf (o). pravděpodobné budete vn fmot spiše válU, pokud j e černá část menši (e), s véW pravděpodobností 
widite Mfe. 

Rgura a pozadí 

Pokud ~ podnět skládá ze dvou úctcl ně od
liknych oblasti, včtšinou vním:ímc jeho č:ís t 
jako figuru a zbytek jako pozadí. V oblasti, 
klerá je vnímána jako objekt, se nachází 
předmět našeho zájmu - vnímáme ho zře
Itlnéji než pozadí a zároveň ho vnímáme 
prthtorO\i před lX'zadím. Tenro zp1.hob je 
IIC'jtikladněj š í formou organ izace vjemů. Na 
obcizku 5.4:1 \~díme. 7.e organizace vjemů 

podle principu figura-pozadí nemusí vždy 
~, jednoznačná. Kdyi se na obrázek podí
rite, uvidíte buď silueru dvou obličej ů z pro
Iilu, nebo zdobenou vázu. Váza je vůči pozadí 
bili, zatímco ob ličeje jsou vúči pozadí černé. 
Kd~i ;.c podívÁte na obrázek 5.4b, výše uve
den)· \"WfeC pro vnímání obrazu ve včdomí 
koliu, (oi :IOamená, i..e organizace figury 
I poudí je záležitostí mysli, nikoli púsobení 
podnttu. V<;imnčte si, že nikdy nenastane si
tuace, kdy bychom byli Sl:hopni vnímat vázu 
I prolIly C\'áií současnč. Víme, že na obrázku 
cha objekt) jsou, ale naráz je prostč nevi
dime. Obecnč řečeno, č ím menši plocha 
nebo tu.t, tím spíše je budeme vnímat jako 
Ctguru. Tuto sku tečnost si ukážeme srovná
IIÍIIl oorhků 5.4a, b a c. Kdyl je bílá plocha 
mm\ budeme vázu vnímat snáz, a obrácenč 
Wti tein a Wong, 1986). 

Ohrazck 5.5 wbrazujc složit čjš í llčinck 
princiru figura-pozadí. (Uvědomte si, že v.uah 
mm figurou a pozadím múžc mc vnímat 
takt jinak než jen zrakem. Slyšíme například 

zpřv ptáka na pozadí hluku okolního pro
Itřtdi nebo melodii, kterou hraje houslis
CI, na pozadí hudební produkce celého or
cix>tru.) 

OBR. 5-5 

Trh otrokti 5 mizejid bustou Voltaira Reverzibi/nf objekt se nocházf 
ve středu obrozu 50lvotoro Dolfho (1940). Ovějept;!ky, které stoji 
v klenutém prOchodu, mohou být vnímány joko busto Vo/toiro. 

Sdružování o bje ktů 

Vnímáme nejenom objekty n hledcm k jejich 
pozadí, ale i jejich určité sdn lžování. 1 jed
noduché nory přímek nebo bodli se nám 
při vním:íní určitým způsobem seskupují. Pro 
ilustraci se podívejme na obrázek 5.6a, na 
němž JSOll pravidelně rozmístč ny tečky tak, 
že je můžeme vnímat jako uspořádané do 
sloupcú a řád kll , případně i diagon;ilnč. Ten
to n orec odpovídá pri ncipům na obdzc1ch 
5.4 a 5.5. Vždy mltžeme sledovat pouze jeden 
sm čr uspoř:íd :íní a občas se stane, že se spon
tánně zamčříme na j iné u spořádáni. 
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V tvarové psychologii pro tento typ obraz
cu cxjsruje řada principu sdružován í. Pokud 
zmenšíme vzdálenosti mezi tečkami směrem 
shora dolu (viz obr. 5.6b), budeme spíše vní
mat sloupce. Temo způsob uspořádání se řídí 
principem blízkosli. Kdyi naopak ponecháme 
ndálenosr mezi tečkam i všude stejnou, avšak 
zmčníme barvu nebo tvar, aktivujeme princip 
podobnosti (viz obr. 5.6c a dl. Pokud sloupce 
teče k přeskupíme do útvaru připomínajfd
ho seskupení čtyř vln, při vnímání se akti
vuje princip konlinuily dobrého tvam (viz obr. 
5.6e). A pokud seskupíme tečky do uzavře
ného útvaru ohraničeného dvčma sloupci , 

• 1 . • • • •• bl 

• • • • • • 
• • • • • • 
• • • • • • 
• • • • • • 
• • • • • • 

cl • • • • • • 
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• • • • • • 
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OBR. 5-6 
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OXOXOX 

OXOXOX 
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Perceplni sdružovánf a) Rovnoměrně rozmfstěné body můteme vnrmal 
jako řádky, sloupce, nebo dokonce diagonály; b) sdrutováni do sloupej) 
na základě principu bifzkosti; eJ sdrulování do sloupej) na základě 
principu podobnosti: d) sdrulovdnf do sloupej) na základě principu 
stejných tvarů; e) sdrulovánf na základě principu kontinuity - dobrého 
tvaru; f) sdrutovánf na základě principu uzavfrdnf. 

vnímání se bude řídit principem u7A'Ulram 

(viz obr. 5.6f). V posledním případě vidím( 
kosočtverec ohraničený dvčma sloupci, ačkoli 
bychom stejně dobře mohli na obrázku vidět 
spojení dvou písmen (W a M) nebo zrcad
lový obraz dotýkajících se písmen K. Tím jen 
dále potvrzujeme silnou moc gesta1tistick}'Ch 
determinam pro uspoHdání tvaru. Tyto de
terminanty vytvářejí nejstálejší, nejkonzistcnt
nčjší a nejjednodušší tvary, které se u daného 
vzorce nabízejí. 

Soudobý výzkum sdružování zrakov)'ch 
objektu ukázal, že tvarové determinan ty ma
jí na vnímání velký vliv. V jedné sérii studii 
byly vizuáln í obrazy tvořící součást včtšího 
sdružení objektů založeného na pnnClpu 
blízkosti mnohem hOře rozpoznatelné než 
stejné obrazy na jednoduchém pozadí (Banks 
a Prinzmetal, 1976; Prinzmetal, 1981) . 
V další řadč studií byly vizuál ní cíle lišící 
se b:lfvou a tvarem od pozadí snáze roz
poznatelné než podobnějš í cíle (Triesman, 
1986). Duleiitá je i podobnost pozadí: je 
snadnčjší naj ít cílovou figuru, kdyi podob
nost pozadí klesá (Duncan a H umphreys, 
1989). Tvarové determinanty vytvářejí i řa
dll iluzí, např. v-,.dálenost mezi prvky uspo
řádanými v určitém tvaru hodnotíme jako 
kratší než při shodném uspořádání prvků do 
jiných tvarů (Corcn a Girgus, 1980; Enns 
a Girb'tlS, 1985). Uvedené v)'sledky studií 
ukazují, že sdnlžování objektů hraje důleži

tou roli ve způsobu orgamzace zrakového 
vnímání. 

Přestože byly procesy sdružování zkou
mány především v oblasti zrakového vní· 
mání, stejné faktory sdružování se objevuji 
j u sluchu. Princip blízkosti je zde jasně po
zorovatelni' (přestože se jedná spíše o b~z' 
kost v čase, a nikoli v prostoru). Například 

čtyři údery na huben s pomlkou mezi dru
hým a třetím úderem budou vnímány jako 
dva páry úderů. Princip podobnosti a t(n

dcnce k uzavírání se rovněž uplatňují při vní· 
mání tónů a slož i tčjších sluchových podněni 
(Bregman, 1990). 

Vnímání vzdálenosti 

Abychom věděli, kde se objekt nachází, mu· 

síme znát V"l.dálenost nebo hloubku. Přestože 
se může vnímání ndálenosti objektu jevit 
jako jednoduchá záležitost, ve skutečnosti se 
jcdn:í O pozoruhodnou schopnost umožně· 
nou fyzikálními vlastnostmi očí. V teto části 
se budeme včnovat vnímání ndálenosti. 
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Voditka pro vnímá nf hloubky 
Sitnice, která je podkladem našeho vidění, je 
dvojrozměrnou strukturou. To znamená, že 
obraz na sítnici je plochý a nemá hloubku. 
Pro odhadování vzdálenosti v trojrozměrném 
prostoru tedy musíme využívat dvojrozměrné 
\iemy nebo vodítka pro vnímání hloubky. 
Tato vodítka se při určování vzdálenosti ob
jektu nizn}~m způsobem kombinují. Mohou 
bit rozdělena na monokulární a binokulární 
\. sou\islosti s tím, zda jsou vnímána jedním 
okem nebo oběma očima. 

Pokud se díváte jedním okem, mllžete 
5 pomoci monokulárních vodítek k odhadu 
vzdálenosti powruhodnč dobře vnímat hloub
ku objektů. Na obrázku 5.7 je znázornčno 
pět typů těch to vodítek, která máme v bě-i.
ntm ii\'oté k dispozici. Prvním z nich je re/a
fit'lIí t'tliilosl. Pokud se na obraze nachází 
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několik podobných objektů, které se navzá
jem liší svojí veli kost í, je možné považovat 
menší objekty za ndálenčjší (např. stromy na 
obr. 5.7). Druh}'m monokulárním vodítkem 
je prekrývání. Pokud se v obraze nachází 
jeden objekt tak, že brání pohledu na druhý, 
je překrývající objekt vnímán jako bli7..ší 
(domy na obr. 5.7). Třetím vodítkem je rela
tivní výik.a umístění . Ze shodných objektů je 
vnímán jako ndálenéjší ten, který se v obraze 
nachází blíže horizontu (ptáci na obr. 5.7). 
Ctvrtým vodítkem je /ine,írní perspektiva. 
Pokud se nám zdá, ze se rovnoběžné linie 
sbíhají, vnímáme je, jako by se nda10valy 
(železniční koleje na obr. 5.7). 

Pátým vodítkem je stínování a slÍny. Pokud 
nějak-ý objekt pusobí, že na část povrchu v 
zorném poli nedopadá přímé svčtlo, vznikaj í 
stíny. Pokud stín dopadá na část stínícího ob-

stinovó,. 

pialývóní 

llleb\.imf voditka k odhadu vzdMenostf Ma/(ti poutfvajf nékterá nebo všechno tato vodrtko pti 
JtComcydni hloubky no dvojrozmérném obrazu. V!echna tato vodrtko jsou obsaleno no fotogroftich 
r/IIOtMich scén o toU v obrazu na sltnici ve va!em oku. 
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jektu, hovoříme o phdruul1ém stínil nebo 
prostě o stínování. Pokud stín dopadá na po
vrch nesouvisející s objektem vrhajícím stín, 
hovoříme o 'llrZeném stínu. Oba druhy stínů 
jsou důležitými vodítky pro rozeznávání v-roá
lenosti II poskytují nám také informace o tva
ru, v'Ldálenosti mezi objekty a zdroji svčda 
v dané situaci (Coren, Ward a Enos, 1999). 

Tato vodítka jsou umčlcům známa již po 
staletí a na jednom obraze je obvykle použito 
více než pouze jedno z nich. 

Další důležité monokulární vodítko vy
užívá pohybu. Jistě jste si již všimli, že pokud 
jste se pohybovali vysokou rychlostí - např. 
v rychle jedoucím vlaku - zdálo se vám, že 
bližší objekty se rychle pohybují opačným 
smčrem, zatímco vzdálenější objekty se po
hybují pomaleji (rovněž opačným směrem). 
Velmi vzdálené objekty, např. mčsíc, se zdán
livč nepohybují vůbec. Rozdíl mezi rychlo
stmi, jimiž se tyto objekt)' zd.ínlivč pohybují, 
slouží jako vodítko pro odhad vzdálenosti od 
pozorovatele a nazývá se paralaxll pohybu. 

Pro zjištění hloubky je výhodné sledovat 
objekt oběma očima. Oči jsou od sebe vzdá
leny, a proto \-tdí trojrozmčrný objekt z poně
kud odlišného úhlu. Složením těchto dvou 
odlišných pohledů v-wiká \'jem hloubky ob
jektu. Můžeme si to snadno ukázat: zd\'ih 
nčte pravý ukazovák před obličej, nejprve se 
na něj podívejte pouze jedním okem, pak 
druhým. Rozdíl 'U pohledu oH se nazývá bi no
kulární disparita (rozdíl). Tento rozdíl je nej 
včtší u objeknl sledovaných z blízkosti a se 
zvčtšující se vzdáleností objektů se naopak 

Holmes-Batesův stereoskop, který v roce 1861 vynalezl O/i't'er Wendell 
Holmes a který vyrobil Joseph Ba/es, vytwfH vjem prostorové hloubky. 

zmenšuje. U objektů vzdálených tř i až čtyři 
metry je r07..díl natolik mal)', že binokulární 
disparita přestává být užitečným vodítkem 
pro odhad hloubky. Pro většinu každoden
ních čin nost í, např. uchopování předmětů 

nebo vyh)'bání se přek..1.žkám, je však odlišni' 
úhel poh ledu obou očí vysoce užitečným \'0-

dítkem pro odhad hloubky. 
U lidí a dalších živočichu, kteří mají k dis

pozici binokulární vidění, využíd zrakov:i 
oblast mozku binokulární rozdíl k umísťo
vání objektu v prostoru. Toto umísťováni za
visí na tom, nakolik jsou při srovnávání od 
sebe vzdáleny dva obrazy jednoho objektu. 
Pokud JSOll oba obrazy objektu při vnímání 
občma očima stále na stejném místč, mozek 
dospěje k z:l.věru, že se oči dívají přesně na 
místo, kde se objekt skutečně nachází. Pokud 
je naopak rozdíl mezi obrazy objektu \'e1k~", 
jako v příp:ldě ukazováku, který driíme jen 
pár ccn timetrll před obljčejem, mozek usou
dí, že se objekt nach.ízí mnohem blíž. 

Binokulární rozdíl nám neslouží pouze 
k odhadu hloubky, aJe můžeme jej využit 
i k ošálení oka. Myslí si, že vnímá hloubku, 
ačkoli ž.ídnou ani vnímat nemůže. Toho
to výsledku můžeme docílit prostřednictvím 
stereoskopu, který kúdému oku nabízí ruz
nou fotografii. V .19. století byly tyto přísrro~ 
pyšnč vystavovány v měšťanských salone\:h, 
podobnč jako se dnes nčkdo chlubí široko
úhlou televizí. Stereoskop však není pouhou 
starožitností. Shodný princip se dnes totiž 
používá při vytváření speciálních efektů \'~ 
trojrozměrných filmech, kdy si diváci musi 
vzít brýle s barevnými filtry či s flltry polari
zujícími svčtlo. Princip stereoskopu je b&: 
lidí známý i z plakátl! .,Magic Eye~. Princ~ 
uveden)'ch iluzí je znázorněn na obrázku 5.R 

Vnímání pohybu 
Pokud se máme účinně pohybovat v prosto
ru, potřebujeme znat nejen lokalizaci sta· 
tických objeknl, ale také dráhy pohybu p0-

hybujících se objektů. Potřebujeme např. 

nejenom vědět, že objekt, který se nachází nt
kolik metrů před námi, je tenisový míček,alr 
také že se k nám blíží velkou rychlostí. Prow 
se nyní zamčříme na to, jak vnímáme poh)h. 

Stroboskopický pohyb 
Co je příčinou vnímání pohybu? Dalo hy I(' 
předpokhídar, že vnímáme pohyb objch. 
v souvi slosti s tím, jak se pohybuje jeho obru 
po sítnici. Toto vysvčtlení je poněkud zjedoo-

1 , 
v 
o 
h 
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KIu.rlo trojrozm~rného obrázku KdyJ. se 06 dfvajf 
/lG ladu kvétin zobrazenou no obrázku o), 
v normd/ll rm pňpadé se zaméň no bod v prostoru 
tldleJej rd obr6zku. V tamto pňpodé vnfmá obě 06 
stejný obraz a výslednj vjem je dvojrozmérný. 
&chny trOjiozměrné iluze no obrázdch jsou 
tlllDhny na tom, J.e se oéi zaméň no jiný bod 
v pmstofll (viz obr. b). V tomto pňpodé kaldé oka 
WI!liIIti tTOdtu odlifnj obroz. Hozek si mys/(, J.e jiný _1 mJ.déha okD je zpllsoben vnímánfm 
... !ty. 
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dušující, protože muzemc vnímat pohyb, 
i kdy.l se po sírníci nic nepohybuje. Tento jev 
demonstroval v roce 1912 Wertheimer při 
zkoumání strohoskopichtho pohybu (viz obr. 
5.9). Stroboskopický pohyb je neijcdnodus
ším způsobem vyvol:ín zábleskem světla ve 
tmě a o nčkolik milisekund po7..dčji zábles
kem jiného svč tla umístčného blízko prv
ního. Vzniká dojem, jako by se svčtlo pohy
bovalo z jednoho místa na dnlhé, což je 
neodlišitcIné od reálného pohybu. 

Pohyb ve filmu je také stroboskopický. Film 
je v podstatě tvořen řadou fotografií, z nichž 
se každá pončkud liší od předcházející. Jed
notlivé obrazy jsou promítány na plátno 
v rychlém sledu a mezi nimi je V"".ldy interval 
tmy. Rozhodující je frekvence, s jakou jsou 
obrazy promítány. V počátcích kinematogra
fie byla frekvence promítání 16 obrazů za 
sekundu, protože rychleji poři7.0vat snímky 
nešlo. Takové tempo však bylo příliš pomalé 
a pohyb ve starých filmech byl nepři rozeně 

rychlý, trhavý a nespoj itý. V současnosti je 
obvyklá frekvence 24-30 obrazů na sekundu. 

Jptom musf piunl vnímal pohyb, aby bylf schopni chytit mít nebo ~hnout se mUce se spoluhrátem. 
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světelný impulz vjem 
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OBR, 5-9 

Stroboskopický pOhyb Pokud jsou jednotlivé body (o) promítnuty 
v určitém inteNO/u, vnímáme pohyb (b). Tato iluze plynulého pohybu je 
základem pohybu ve ftlmu a v televizi. 

Indukovaný pohyb 
Jiným případem, kdy vnímáme pohyb, aniž 
by docházelo k pohybu po sítnici, je ill"II/(O

'I1(11/j pohyb. Pokud se pohybuje včtš í objekt, 
který obklopuje menší objekt, vzniká dojem, 
jako by se menší objekt pohyboval, i když je 
nehybný. Tento jev poprvé zkoumal lV'J.rový 
psycholog Duncker v roce 1929. DUllcker 
umístil pokusné osoby do temné místnosti 
;l nechal je pozorovat malý svčtélkující ko
touč umístěný uprostřed většího čtvercového 

světélkujícího rámu. Pokud se otáčelo drnem 
doprava, II pokusné osoby vznikal dojem, že 
se kotouč otáčí doleva. Podobný jev je možno 
pozorovat za včtrné noci, kdy máme pocit, 
ie měsíc putuje nehybnými mraky. Tento 
jev můžeme vnímat i jako řidiči auta, které 
brzdí před semaforem. Dobře víme, že máme 
sešlápnutou brzdu, avšak máme pocit, že 
auto jede dozadu. Indukovaným podnětem 
je v tomto případě nákladní vůz pomalu 
popojíždějící vpřed, který pozorujeme kout
kem oka. lIuzorní pohyb je připisován řidiči 
a autu, ačkoli pro rakový pohyb nemáme 
žádné vestibulární vodítko. 

Skutečný pohyb 
Je jasné, že naše zraková soustava vnímá také 
skuteCtlý pohyb, tedy pohyb objektu po \'šech 
mezilehl}'ch bodech v prostoru. AnalÝ-J.:a ta
kového pohybu v podmínkách běžného ži
vota je však velice složitá. Některé dráhy po
hybu na sítnici vznikají na základě pohyblt 
ok... při sledov,i.ní statické scény (např. při 

čtení). Další pohybové dráhy vznikají na zá
kladě pohybujících se objektů (např. kdy''! do 

našeho zorného polc náhle vletí pták). Ně
které objekty, jej ichž obrazy na sítnici jsou 
stacionární, musí být vnímány jako pohybu
jící se (např. sledujeme-Ii pohledem letícího 
ptáka), zatímco jiné objekty musejí bi'!: vní· 
mány jako statické (např. kdYL nehybné po
zacH vykonává pohyb po sítnici, protože oči 
sledují letícího ptáka). 

Jistě nás tedy nepřeh.'Vapí, že analýza p0-

hybu je vysoce relativní. Dokážeme mnohem 
lépe vnímat pohyb, pokud se objekt nachází 
na strukturovaném pozadí (relativní pohyh), 
než když je pozadí tmavé nebo neutrální 
a je možno vidět pouze osamocený objekt 
(abso/lltní pobyb). Některé noree relativní
ho pohybu mohou dokonce sloužit jako \'C· 

hee užitečmí vodítka pro rozpoznávání tvaru 
a povahy trojrozměrn}'ch objekn'L Vědci napi. 
zjistili, že pozorovateli stačí k určení, jakou 
aktivitu zobrazená osoba provádí, jednodu
chý ~displej pohybu" (viz obr. 5.10), ačkoli st 

jedná pouze o 12 (či méně) bodů pohybují· 
cího se světla, které na sobě závisejí (Johans
son, von Hofsren a Jansson, 1980). DaRt 
studie využívající lenlo typ zobrazování zjis, 
til i, že jedinci tímto způsobem dokážou iden
t ifikovat své přátele, a kdyi jim byl promítnul 
pohyb znázorněn}' pohybem světelných bodli 
připevněných na komících, byli probandi do· 
konce schopni určit, zda je zobrazeno telo 
muže. nebo ženy (Cutting, 1986). 

Při zkoumání skutečného pohybu byl zjii
rčn ještě další důležitý jev, tzv. 5J'/ek.tivm 
ar/aptare. Lze ji definovat jako ztrátu citlivos
ti k pohybu, která se objevuje při sled od.
ní pohybu. Adaptace je selektivní, protože 
ztrácíme citlivost k pozorovanému pohyoo 
a k pohybům podobným, ale nikoli k poh~'
bl"un. které se od nich zřetelně odlišují smi
rcm nebo rychlostí. Pokud např. sledujemt 
pruhy pohybující se vzhůru, ztrácíme citli\'Ost 
k pohybům směrem vzhůru, ale naše schop
nost vnímat pohyby směrem dolů není naru· 
šena (Sekulcr, 1975). Toto sníiení citli\"OSb 
obvyk.1e ani nezpozorujeme, vnímáme ai ni
sledný efekt této adaptace. Pokud budeme 
několik minut pozorovat vodopád a poté '( 
podíváme na útesy vedle něj, bude nám při· 
padat,jako by se pohybovaly směrem vzhůn:. 
Většina pohybů má za následek vznik tako
vého následného efektu v opačném směru. 

Jak vlastně mozek realizuje vnímání sku
tečného pohybu? Některé aspekty skutet· 
ného pohybu jsou kódovány specific~·· 
mi buiíkami v korové zrakové oblasti. TI' 
to buňky reagují na některé pohyby a jir.c 
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,podstatě ignorují. Každá buňka přitom nej
Itpe reaguje na jeden směr a jednu rychlost 
pohybu. ;'-.lejpádnčj ší důkaz o existenci tčchto 
buněk podaly výzkumy zvířat. Experimentá
tor sleduje reakce jednotlivých bunčk v ko
tf1.-é mko\le oblasti a zvířeti jsou mezitím 
prez.emo~;iny podnčty s různým i vzorci po-
1I)1Iu. Tyto studie zaznamenávající aktivitu 
jednorliv}'Ch buněk objevily korové buňky, 
UtI't jsou vysoce citlivé na konkrétní smč
ry pohybu. Dokonce existují i buňky určené 
k zaznamenávání objektu pohybujícího se 
uněrem k hla~'ě, což je jistě schopnost důle

žiú pro přežití (Regan, Beverly a Cynader, 
1979). Znom můžcme jen žasnout nad tím, 
jak si koro\'á zraková oblast děli své aktivity 
mezi ruzně oblasti a buňky. 

Exi,tence specializovaných bunčk pro po
hyb ~louií jako možné vysvětlení selektivní 
adaptace a nisledného efektu pohybu. K sc
Icbivní adaptaci např. na pohyb směrem 

m i/ni pravděpodobně dochází v dllsledku 
\IN\)' korových buněk specializovaných 
nl~l1imání pohybu směrem vLhůru. A vl.hle
dem k tomu, že buňky specializované na vní
maní pohybu směrem dolů fungují stále 
ItCjn~ , pÍ'tl'Czmou při zpracovávání vstupních 
informací dominantní roli a výsledkem je ná
Wdní' efekt pohybu směrem dolll. 

Vnimání skutečného pohybu však není za
mno pouze na aktivaci specifických nervo
~ bunťk. Když sledujeme pohybující se 
tmici objekt ve tmě (např. letadlo v noci), vní
dláme pohyb. Očima sledujeme objekt, a pro
" ~ obraz na sítnici téměř nehybný. Přesto 
Mime plynulý, rovnoměmý pohyb. Jak je to 
tooíné: Zřejmě se jedná o to, že informace 
o pohybu očí jsou z motorick}"Ch oblastí 

pitdni částI mozkové kůry předávány do ko
ItI'It zrnkové oblasti a působí na vnímaný po
Dtl. Motorick)' systém v podstatě informuje 
1llkooI): sy"těm zodpovídající za nedostatek 
~lneho pohybu na sítnici a zrakový 
tySltm pak tento nedostatek napraví. V bčž
IIij5ich ~Ituaách zrako~iho vnímání dochází 
kpOO)'bu obou oči a dále k rozsáhlým pohy
B obrazů n:o. sítnici. Zrakový systém musí 
IIwm \pecifikace vnímaného pohybu tyto 
cm zdroje informací sloučit. 

lozpozn áván í 

Nnú lebuJeme zabývat druhou hlavní funk
a mim:ini, mi je rozpoznávání objektu, to 
IIIImtni zamzení objektu do určité katego-
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OBR. 5-10 

Vzorce lidského pohybu Ptrklad "displeje pohybu" utivaného pro 
výzkum lidských pohybových vzorců. Cóst aj ukazuje místa na tele, kde 
jsou umístěno světla. V části b) jsou zobrazeny pohybové sekvence 
tančícího páru. 

rie: to je košile, to je kočka, to je sedmikrás
ka apod. Samozřejmč že dokážeme také roz
poznávat osoby, což znamená přičlenění urči 

tého zrakového vjemu konkrétní osobě: to je 
Ben Murphy, to je Irena Paulová. V každém 
případě nám proces rozpoznávání umožňuje 
II osob i u předmětu usuzovat na mnoho 
skrytých vlastností objektu - pokud se jedná 
o košili, pak je vyrobena z látl-..")' a mohu si ji 
obléci; pokud se jedná o kočku, pak mne 
může škrábnout, pokud ji budu tahat za 
ocas; pokud je tento človčk Ben Murphy, 
bude mi vyprávčt jeden ze svých hloupých 
vtipů, atd. 

Kterých vlastností objeknl si všímáme při 
jeho rozpoznávání? Tvaru, velikosti, barvy, 
struktury povrchu, pozice? Všechny tyto vlast
nosti se procesu rozpoznávání účastní, ale zdá 
se, že rozhodující význam má tvar. Doká
žcme poznat např. hrníček nezávisle na tom, 
je-Ii velký, nebo malý (proměnlivost velikos
ti), hnědý, nebo bílý (promčnlivost barvy), 
hlad-ký, nebo hrbolatý (promčnlivost struk
tury povrchu), stojící, nebo nakloněný (pro
mčnlivost pozice). Naše schopnost rozpoznat 
hrníček je naopak z:ísadně ovlivněna promě
nami tvaru, a pokud je část hrníčku zakry
ta, tak ho nepoznáme. Jedním z ne.ijasnějších 



164 Kapitola 5 Vnímá", 

V raných stadifch rozpoznáváni yYutivd systém vnímáni informace 
ze sftnlce, aby popsal objekty v jednoduchých terminech, jako jsou linie 
a hrany. V pozděj~(ch stadifch systém srovnává tyto popisy 
s nl:znýml kategoriemi objektll, jet má u/Oleny ve zrakové paměti, jako 
je Mapf. "pes". 

důkazů o důležitosti tvaru při procesu rozpo
znávání je skutečnost, že mnoho objektů po
zn;imc stejně dobře na jednoduchém náčrtu 
znázorňujícím pouze obrys předmětu jako 
na podrobné barevné forogr.t.fij (Bicderman 
oJ",1988). 

Základní oT:Ízka tedy zní, jak využíváme 
tvaru objeknt k jeho zařazení do odpovídají
cí kategorie? Při hledání odpovědi na ruto 
otázku se nejprve zamčříme na jednoduché 
objekty, jako jsou např. písmena, a později se 
zmíníme o přirozených objektech, jako jsou 
zvířata nebo nábytek. 

Raná stadia rozpoznávání 

VCdci ro:dišují časnou a pozdčj ší fázi rozpo
znáv:iní objektu. Obč stadia popíšeme podle 
toho, k jakým výsledkům dospívají. V rané 
Hzi rozpoznávání využív~í percepční systém 
pro účel popisu informace ze sitnice nejzá
kladnčjších složek, jako jsou linie. hrany 
a úhly, především rozdíly intenzity. Percepční 
systém využívá tyto slož"",, k vytváření popisu 
objekhl. V dalších fázích porovn:ívá percepč
ní systém popis objekru s různými vlastnost
mi objektů uchovávaných v pamčti a vybír:í 
z nich ten objekt, klerý nejvíce odpovídá po
pisu. Pokud je určitý objekt rozpoznán např. 

jako písmeno B, je možno říci, že tvar tOhoto 
objektu se podobá tvaru písmene B lépe nei 
tvaru j in}'Ch písmen. 

Detektory rysti v mozkové ktiře 
VCtšina poznatků o primitivních rysech vní
mání objektll pochází z biologických srudií 
jin}~ch živoč i šných druhll (koček, opic), ve 
kterých je využíváno z:iznamů aktivity jedno
tlivých neuronů v korové zrakové oblasti. 
V tčchto studiích je zkoumána citlivost urči
tých korových neuronů na různé podnět:'· 

prezcntované urč i tým oblastem sítn ice, které 
j sou s tčmito korovými oblastmi spojeny. Ta
ková oblast sítni ce se nazývá receptivní po/r. 

Průkopníky v oblasti studií s využitím zá· 
znamu jednoho neuronu byli H ubel a Wies::l 
(1968). V korové zrakové oblasti identifi
kovali tři typy buněk, jež lze rozlišit pomocí 
podnětů, na nčž reagují. Jedlloducbi butiky 
reagují v situaci, kdy na oko působí lineámi 
podněty (např. tenký pruh nebo rozhraní 
mezi tmavou a světlou obiastí) , které mají ur· 

čitou orientaci a umístční v receptivním poli. 
Na obrázku 5.11 je zn:ízornčno,jakým způso
bem reaguje jednoduchá bui'lb na s\~slý pruh 
a na pruhy s jiným sklonem. Buňka nejlépr 
reaguje na svislé pruhy. Čím víc se pruhy 
vzdalují od svislého prúbčhu, tím více se sni· 
žuje reakce buňky. Jiné jednoduché buňk) 
jsou naJadčny na jiné orientace a umíslěrú 

podnětů. Komplex'Ií bmMa také reaguje na 
pruh nebo rozhraní určité orientace, ale ne
vyžaduje umístění podnčtu na určitém místě 
jejího receptivního polc. Komplexní buňb 
kominuálnč reaguje při pohybu podnětu přrs 
její n .. -ccptivní pole. Hyperkomplexní buM:) 
Ilejenže vyhdují, aby se podnčt nacházel vur· 
čité orientaci, ale aby měl také určitou dé1lru. 
Pokud je podnčt delší, než je optimum, odpo
včď na nčj se snižuje a může zcela chyběl. Od 
doby prvních objevll H ubcla a \Viesela nalezli 
včdci buňky, které reagují na vzory tvarů od· 
lišné od jednoduchých pruhů a rozhraní. Exi· 
stují hyperkomplexní bui'lky, které reaguji IU 

rohy nebo úhly určitého stupně. Jiné buň~ 
jsou citlivější na překřížení několika prum: 
než na jednoduchý pruh (DcValois a DcVa· 
lois, 1980; Shapley a Lennie, 1985). 

Všechny výše zmínčné buňky se nazi"\·~ 
detektory rYJli (nebo ztUl/ui). Rozh.raní, pru~ 
rohy a úhly, na které jsou tyto detektory ci!· 
livé, je možno použít k přibližnému určeru 
tvaru, proto mohou být detektory rysů p0-

kládány za stavební kameny procesu vníma
ní tvarů. Nicménč jak uvidíme pozdčji,l}"W 
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vypnuto zapnuto vypnuto zopnlolto vypnulo lapnuto 

Oll. !t·ll 

IINkt jednoduché buňky Na tomto obrázku je znázorněna reakce jednoduché korové buňky na pruh světla. 
PrJd'1ťt}t Indioměn v homr části obrázku a odpovM v dolní. Koldý svislý hrot no záznamu odpovídá 
ner.t1l'ému Impulzu. Pokud nedaeMzf ke stimulaci, jsou pfřromny pouze občasně impulzy. Pokud světlo 
ZGp~me, buňka múle, nebo nemus( odpovfdat v závislosti no umístěnf a on'entoei pruhu světla. V tomto 
pIf(;odě vodorovný pruh neryvolává odpověď, pruh se sklonem 45 stupňů vyvolává malou odpověď a svislý 
pruh ~ MoCně změny zÓznamu. 

předpoklady jsou platné spíše u jednoduchých 
n6I'Ů, jako jsou např. písmena, ncž II složi

tých tmu,jako je např. stů l nebo tygr. 

""hy mez; rysy (znaky) 
K popisu 1\".Iru objektu nestačí pouze tvar sa
motný, je třeba sl>ecifikovat i vztahy mezi 
jedoodiv)'mi rysy. Důležitost takových vzta
iii je zná7.0mČna na obrázku 5.12. Například 
znak). pr.\\'ého úhlu a diagonální úsečky musí 
'b!'t pro účel \)'tVoření trojúhelníku spojeny 
umlym zptisobem. Při rýsování krychle je 
fIW1liž notno spojit šestiúhelník a obrazce ve 
IVW pismenc Y podle určitých pravidel. To
hoto \7.tmu mezi rysy si všimla již před 
mnolu Itty tvarova (gestaltistická) psycho
logie, kdrl1,důr:tznila, že ~celek je více než 
~ souhrn částí.~ 

Cdtk se od částí liší např. tím, že vytváří 
oove percepční rysy, jež nelze pochopic na 
základě pouhého rozpoznání částí . Tento jev 
It naz)W, vynofujíd Jt ryJy a je zobrazen na 
obrizku 5.12. Tyto rysy se vynořují z velice 
sptciflCk}'Ch prostorových vaahů me'l.i včt
iun pOCttm 1.ákladních rysů. Přesto se při ně
btryth percepčních činnostech (např. při 
datlu.:i cne nebo zrakovém pátrání) často cho
'" pr,hi jako jednodušší rysy (Enns a Res
nich. JCJ90; Enns a Prinzmetal, 1984; He 
a!\wr~ma, 1992). Tato zjištční poukazují na 
l), it 7rM~' systém provádí řadu složitých 
maJyz fI'aru ještě předúm, než jsou výsledky 
tichto ~nal}~l zprostředko\"ány vědomí . 

Pozdější stadía 
rozpoznávání 

Dosud jsme se zabývali tím,jakým zpllsobem 
vzniká popis tvaru objektu . Dále si všimneme 
způsobu, kterým dochází k porovnávání to
hoto popisu s popisem tvarů,jež jsou uchová
vány v pamčti, při čemž cílem je najít nejvíce 
odpovídající tvar. 

Jednoduché sítě 
Ve většině výzkumů f.íze porovnávání se uží
valy jednoduché V't.Ory, přes něji řečeno psaná 
nebo tištěná písmena nebo slova. Na obrázku 
5. 13 je znázorněn předpokládaný princip, 
podle kterého uchováváme popis tvaru pís
men. Podle základní myšlenky jsou písmena 
popsána z hlediska určitých rysů . l nformace 
O tom, které rysy odpovídají určit)'m pís
menům, jsou uloženy ve formě propojení 
(konekcí) mezi prvky nějaké sí tČ. Takovým 
vysvědením psychických dějů se řík:í konek
cionistic/lé modely. Jejich výhodou je, že je 
snadno představitelné, jakým způsobem jsou 
realizovány ve skutečném nervovém systému 
s jeho sítí propojených neuronů a receptorů. 
Konekcionistická teorie n{lm tedy nabízí ja
kýsi most mezi psychologickými a biologic
kými modely. 

Ve spodní části obrázku 5.13 se nachá'l.ejí 
jednotl.ivé rysy - V'Lestupná linie, sestup
ná linie, svislá linie a oblouček doprava -
a v horn í části obrázku se nacházejí celá pís-
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SLOŽKA SLOŽKA CILEK VYNOŘUJící SE 
RYS 

RYSA + RYSB = PŘEDMH VLASTNOST 

L IIzoy;enml 

/ 
svisló IlkKho 

o abjem 

vypouklost 

OBR. 5-12 

Vztahy mezi rysy Pokud se kombinujijednoduché dvojdimenzlonáln( 
rysy, Joko jsou Unie, uhly a tvary, výsledne uspořádání je IYsoce závislé 
no prostorových vztozfch mezi jednotlivými rysy. Vynořuji se nové rysy, 
které jsou pn percepčnfch činnostech dobře rozpoznotelne, i kdy! vznikly 
na základl! komplexnich prostorových tvarů. 

K 

! 
/ 

OBR. 5-13 

mem. Spoje mezi rysy a písmeny znamcmjí, 
že rys je částí písmene. Každý rys a každé 
písmeno budeme označovat jako uzel sítČ. 
Spojení mezi uzlem rysu a písmene zname
mí, že rys je součásti písmena. Jednotlivé spoje 
jsou zakončeny šipkou, což naznačuje , že se 

p 

\ 
Jednoduchá sf! Spodnf uroveň sité obsahuje rysy (stoupajicf ~ikmá 
linie. klesaj!cf ~ikmá linie, svislá linie a oblouček doprava), v horní urovni 
jsou pismena. Spojení mezi rysem a pismenem znamená, !e rys je 
součásti pismene. Proto!e spojen! má excitočni povahu, pokud je 
aktivován rys, oktivoce se roz~iřf na písmeno. 

jedná o excitační spoje. Pokud je určitý rys 
aktivován, aktivace se rozšíří i na odpovidají
d písmeno (stejným způsobem. jako se šíři 

elektrický impulz v neurální síti). 
Ukažme si na příkladu, jak lze využít sít 

k rozpoznání písmene. Zamyslete se nad fim, 
co se stane, kdy:t narazíme na písmeno K. Ak
tivují se rysy Yl.estupné šikmé linie, sesrupné 
ši kmé linie a svislé linie. Tyto tři rysy z.akcimji 
uzel pro K. Dva z nich ~ sestupná šikmá linit 
a svislá linie - aktivují uzel pro R. Jeden rys
svislá linie - aktivuje uzel pro P. Vidíme, tt 
pouze uzel pro K má aktivovány všechny tři 

rysy. a proto bude vybrán jako nejvhodnější. 
Výše uvedený model je však příliš jedno

duchý, aby vysvětlil všechny aspekty procesu 
rozpoznávání. Abychom si ukázali, co tentO 
model postrád~í, všimněme si, co se stane, 
když je prezentováno písmeno R. Jsou akci
vov~íny rysy sestupné šikmé linie, svislé linie 
a obloučku doprava. V tomto případč mají 
kategorie RiP všechny svoje rysy aktivová
ny a percepční systém nemůže rozhodnoU{. 
která z tčchto dvou kategorií je lépe odpoví
dající. Aby mohl percepční systém ryto d\i 
kategorie rozlišit, potřebuje vědět, že přítom
nost sesrupné šikmé linie znamená, že "ní
m:mé písmeno nemůže být P. Tento příklad 
znalosti negativního ntahu je zobrazen 
v rozšířené síti na obrázku 5.14. Tato sí t' ob
sahuje všechny prvky jako sít předcházejici 
a navíc inhibi ční spoje (odlišené plnými 
kroužky na konci) mezi rysy a písmeny, kteci 
tyto rysy neobsahují. Pokud je určitý rp 
propojen s určitým písmenem pomocí inhi
bi čního spoje, aktivace tohoto rysu snižu1 
aktivaci odpovídajícího písmene. Pokud ~ 
tedy prezentováno písmeno R v síti na ob
rázku 5.14, sestupmí šikmá linie inhibuje la
tegori i P, čímž snižuje její celkovou ÚfO\'(r. 

aktivace. V důsledku tčchto dějů je kategortt 
R nejvíce aktivní, z čehož vypli'vá, že je \)'" 
brána jako nej lépe odpovídající. 

Sitě se zpětnou vazbou 
Základ ní myšlenka modelu, o neml. Jsmr 
pd.vě hovořili - nutnost popsat písmeno IU 

'I.:ík1adé chybčjídch i přítomných rysů -, lit" 
vysvětluje , proč snadnčji vnímáme písmeno. 
je-Ii součástí slov3, než je-Ii prezentováni! 
samo. Pokud tedy jedince krátce pohlédnr 
na di splej buď zobrazující písmeno K, neN 
slovo KI~OK, 3 bude mu položena orolili 
zda poslední písmeno bylo K, nebo D, odpo
včď bude přesnější v případč, kdy bylo jedin(l 
prezentov,íno celé slovo (viz obr. 5.15). 



Pro ohjasnění tohoto tvrzení je třeba říci, 
it na;,e ,íť propojeni rysů a písmen musí být 
lIrčit}'m způsobem pozměněna. Nejdříve 
musíme k síti přidat úroveň slova zároveň 
I excitační a inhibiční spoje postupující od 
písmen ke slovům (viz obr. 5.16). Dále mu
~me pridat excitační propojení smčřující od 
~lor k písmenům. Tato zpětnovazební propo
~ni směřující 7. vyšších rovin na nižší vysvět

luji, proč snadněji vnímáme písmeno, je-li nám 
kratce prezentováno v kontextu slov:I, než je
li prezemc)\'áno samo. Pokud je nám např. 

pmento\'áno JXlUze písmeno R, jsou aktivo
\'1ny f)"'Y svislé linie, sestupné šikmé linie a ob
loučku doprava. Tato aktivace se rozšíří na uzel 
pro R. Vzhledem k tomu, že prt.'2Cntace pís
rnrTIt proběhla velice rychle, nemuselo dojít 
k plné aktivaci všech rysů a aktivace vrcholící 
na llzlu pro R nemusí být pro rozpoznání do
"JČ\Jjíd. Kd}i je nám naopak prezentováno 
pi>meno R \'C slově RYS, aktivace nenastává 
pouze \'t směru od rysů R k uzlu pro R, ale i od 
t'J''SIi Y a S k jejich uzlům. Všechna (3m čás
I{\ně aktivovaná písmena pak čás tečnč aktivují 
uzd pro RYS a ten zpětnovazebním procesem 
\'C\:k aktivaci k příslušným písmenlLm pro
~ict .... im spojů postupujících od vyšších 
rovm na nii.ší. 

J~·li písmeno R prezentováno v kontextu 
!b..,_ie konečným v)'Sledkem dodatečný zdroj 
mr."!l't R. Jedná ~ tedy o aktivaci vycházející 
ze ,100.':1. Proto je snadnější rozpoznat písmeno 
\. konte<tu slovJ, nC'l je-Ii samotné. Řada dal
iich \)~lkurnů tento konekcionistický model 
~rdila (McClelland a Rumelharr, 1981). 
Pudobni model)' b)'l)' s dobrým; ryslcdky ''Y
mil) pn konstrukci přístrojů pro srrojové črení 
rukou ll',aného rexru a přístrojů na rozpozná
\lÍni řeči (Coren Ward, a Enns, 1999). 

Rozpoznávání přirozených objektů 
a zpracovávání shora dolů 
~~ni již ~íme, jak probíhá rozpozn:ívání pís
mtrI a ~1(W. Jak však tento proces probíhá u při
~\:h objektů - Z'o'ířat, k-větin,lidí, nábytku, 
obIettní? Touto otázkou se budeme zabývat 
\' n.i.looujicím oddae. 

lIlY plilOlených objektů 
Rl"'" n.ru IrOjrozmčmých objektů jsou složi
~L nei pouze linie a 7.akřivení a nejspíše se 
pOOOOJjí jednoduchým gcometrick)'1ll tvarům. 
R"~' mu.,í b}'t takového charakteru, aby mohly 
nt'o'iir:t t\'M jakéhokoli rozpoznatelného ob
jektu l,ttjni jako úsečky a oblouky tvoří jaké-

Rozpoznáváni 

K -- R 

r'\ ~ 
/' "-
OBR. 5-14 

Rozšířená sf! V této srti jsou obsoteny rnhibičn( 
spoje mezi rysy o pfsmeny, která tyto rysy 
neobsohuji. Jsou zndzomény také excitační spoje. 

ZAMASKovAHI 
A AlTERNATIVY 

OOPOVĚOI 

SlOVO HEBO ~ 

~ I::r :! 
D ~ 

/' 

OBR. 5-15 

Vnímání písmen a slov Na tomto obrázku je 
znázornén postup událostí v pokusu, ve kterém jsou 
poravnávdny schopnosti vnímat pfsmeno, které je 
buď samostatné, nebo obsateno ve slově. Subjekt 
nejprve pozoruje /ixačn( bod, po kterém ná5/eduje 
prezentace buď slova, nebo jednotlivého písmene po 
dobu pauze několika milisekund. Poté je 
prezentován podnět ve formé masky na místě 
dffvéj~f polohy prsmen se dvěma alternativami. 
Úkolem pokusné osoby je rozhodnout, kterd ze dvou 
alternativ ji byla dffve ukázána (Reicher; 1969). 

koli písmeno). Rysy objektÍl musí b)1: také ra
kového dmhu, :lby mohly být určeny nebo 
zkonstmovány pomocí jdtč jednodušších ry
sů,jako jsou přímky a křivky, protože tyto rysy 
jsou jedinou informad, ktcrou má systém 
v rnn)'Ch f.-ízích rozpoznáv.íní k dispozici. 

Odborníci dospčli k názoru, že rysy 
objektů zahrnují řadu gcomerrickf'ch tvarů, 
např. válce, kužele, kvádry a trojhrany (viz obr. 
5.17a). Tyto rysy se nazývají geolly (neologis
mus sloicný zc slov geometrické ionty) a by
ly popsány Bicdcrmanem (1987). Biooerman 
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RYS , 

Vnrmúm 

K ..... p 

1~ \ 
/ 

OBR, 5-16 

Sil 5 aktivaci shora dolO Srt obsahuje excitační a inhibičnr spoje mezi 
písmeny a slovy (toktéi mezi rysy a slovy). Jsou zde také znózorněny 
některé z exdtačnich spojQ, kter!! jdou od slo'l k pfsmemim. 

tvrdí, že sada třiceti šesti gconú pooobných 
těm na obrázk'll 5.17a, které jsou kombinovány 
podle malého počru prostorov}'Ch v,,,tahll, je 
dostačující k popisu TVaru všech objekfú, jež je 
č10včk schopen rozpoznat. Abychom mohli 
tento názor docenit, je nutné si uvědomit, že 
počet možných objektů, které se skládají pouze 
ze dvou geonú, je 36 x 36 (objekt můžete vy
tvořit kombinací jakýchkoli dvou &'1.'on11 - viz 
obr. 5. 17b) a počet možných objcktťl složených 
ze tří gconú je 36 x 36 x 36. Součet rčchro dvou 
čísel j iž přesahuje počet 30 tisíc, a to bychom 
měli vzít v llvahu ještě tv:U)' sldádající se ze čtyř 
a více gconů. Navíc je možné geony podob
né znázornčným na obrázku 5.17a rozlišovat 
pouze pomocí záldadních rysů. Například 
geon Č, 2 na obrázku 5. 17a, kv:.idr, se liší od 
gconu Č. 3, válce, tím zp"lsobem, 1.c kv~ídr má 
rovné hrany, zatímco válec má oblé hrany, při 
čemž rovné hrany a oblé hrany jsou základní 
rysy objektů. 

Důkazy pro tvr'Lení, i..e gcony představují 
rysy, pocházejí z experimentů, v nichž se po
kusn:i osoba snaží rozpoznat obrázky objektů, 
které jsou jí ukáz;'Íny pouze velmi krátce. Cel
kové bylo zj ištěno, že správné rozpoznávání 
objektů závisí na tom, do jaké míry lze dobře 
vnímat geony tohoto objektu. V jedné studii 
byla vymazána č;ísr rvaru objektu, kdy toto 
vymazáni buď bránilo opětovnému získ:iní 
geonú (viz pravý sloupec na obr. 5.18), nebo 
naopak nebránilo (prostřední sloupce na obr. 

5.18). Rozpoznávání objcktil bylo mnohem 
lepší, když vymazáni nebránilo identifikováni 
geonů. 

Objekt není určen pouze popisem jeho 
rysů, ale je nutné zabývat se i vztahy mezi 
nimi. To je zřetelné na obrázku 5.17b. Pokud 
je oblouk při pevněn k boku válce, vzniká hr
neček, pokud je př ipevněn na horní strane 
válce, vzniká včdro . Jakmile je vytvořen popis 
tvaru objektu, je porovnáván s řadou popisů 
tvaru, kte ré jsou uloženy v paměti, přičemž je 
hledán ten nej lépe odpovídající. Tento proces 
porovnávání popisu tvaru objektu s popisy 
tvarů v paměti odpovídá procesu, který byl 
popsán dříve v této kapitole ohledné písmen 
a slov (I-I ummel a 8iedennan, 1992). 

D ů ležitá role kontextu 
V percepci exisruje zásadní rozdíl mezi pro
cesy posrupujícími zdola nahoru a procesy 
postupujícími shora dolů. Promy postupuj/a 
zdola nahoru jsou řízeny pouze vstupními in
formacemi, zatímco procesy postupujírí shora 
doM jsou řízeny znalostmi a očekáváními 

dané osoby. Například rozpoznání, že objekt 
je lampou, za ložené pOU7..c na popisu geonu 
objektu, zahrnuje pouze procesy postupující 
zdola nahoru. Nejprve jsou rozpoznány zá, 
kladní rysy vstupních informací, poté je ur, 

čena geonovli konfigurace tčchto informaci 
a tento popis je dále porovnán s popisy 0b
jektů uchovávaných v paměti . Naproti lOmu 
když rozpozn:íme, že objekt je lampou, zčáS!l 
na zálcladč toho, že se nachází na nočním 
stolku u postele, použív,íme některé procesy 
postupující shora dolů, protože přinášíme ji
né informace než vstupní. Včtšina procesů, 

kterými jsme se dosud v této kapitole zab}'
vali, postupuje zdola nahoru, avšak procesy 
postupující shora dol ů hrají u percepce ob
jektů rovněž velkou úlohu. 

Procesy postupující shora dol ů zpu50bu
jí, že kontext má silný vliv na naši percepci 
objektů a osob. Očekáváte např. svoji spo
Im~ačku Sáru v kn i hovně každé llterý ve tři 

hooiny odpoledne, a pokud v téro chvl1i vstou
pí do kn ihovny, stačí letmý pohled, abyst~ 
zjistib, že je to ona. Vaše předcházející zna
lost vás vedla k silnému přesvčdčení a k roz' 
poznání bylo nutné pouze malé množsn1 
vstupn ích informací. Avšak pokud by se Sin 
neočekávanč objevila ve vašem rodném městě 
o vánočn ích prázdn in:ích, mohli byste mi! 
velké potíže s tím, abyste ji poznali. Je mimo 
kontext - vaše očekáván í bylo narušeno a I)' 
se musíte znovu uch}'Jit k extenzivnímu ZpOl-
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CO\ini 7.dola nahoru, abyste si uvědomili, že 
je 10 ,'e skutečnosti ona. Tento příklad uka
zuje. že \' případě odpovídajícího kontextu 
(g. při předvídaném výskytu objektu) dochá
zí k usnadnění percepce; pokud se naopak 
jedná o neodpovídající kontext, je percepce 
z:bcmen:l.. 

Vlil' konttxru je zvláště přesvědčivý, když 
tt jedna o d.'Ojznačný objekt, který může být 
miman vice nti jedním způsobem. Dvoj
znaCná kresba na obrázku 5.19 může být vní
minI jako znázornění staré nebo mladé že ny. 
Pokud jste se nejprve dívali na nedvojznačné 
obrázky, které se podobají mladé ženě na ob
rizIcu 5.19 (kontext tedy vytváří mladá žena), 
budete mit tendenci vidět na tomto dvoj
lIIačném obrázku nejprve mladou ženu. Ten
to efekt časového kontextu je znázorněn na 
obrub! 5.20. Prohlížejte si tyto kresby jako 
kmi~ a postupujte od levé horní části 
k pravé dolní části. Kresby uprostřed této se
bmce j<;Qu dvojznačné. Pokud se budete na 
imby divat v doporučeném pořadí, budete 
ilit tendenci vidět dvojznačné kresby jako 
tni muže. Pokud se budete na kresby dívat 
yoptčnem pořadí, budete dvojznačné kresby 
ftIět spíšt jIko obrázky mladé ženy, 

Pro uplltnění účinku kontextu objekt 
ImIlhi být dvojznačný. Předpokládejme, že 
jt oqpr\'e pokusné osobě ukázán obrázek 
IIÓti setn)' a poté je jí krátce ukázán obrá
ID nedl'ojznačného objektu. Pokusná osoba 
mi tento objekt určit . Určení objektu bu
de správnější, bude-li objekt odpovídat 
pftdchozi scénč. Pokud se např. pokusná 
DIOba nejprve díd na obrázek kuchynč, bllde 
tcbopna lépe určit krátce viděný obrázek 
• ntbo chleba než např. poštovní schránky 
1I'Um<" 1975). 

bl 

f 

OBR. 5-1B 
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OBR. 5-17 

Možná sada rysů (geon6) trojrozměrných objekt6 
a) Klfny, kvddry, válce a kulele mohou být rysy 
slolitých objektIJ. b) Jestlile se rysy (geony) 
kombinuj(, vytváfejf trojrozměrné objekty. V~imněte 
si, lejestlileje oblouk (geon č. 5) pfipojen k boku 
válce (geon č. 3), tvoff ~álek. Pokud je pfipojen 
k homi části válce, tvoň vědro. (Biederman, 1990) 

\ 
I 

, 

) 
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Rozpoznlivlinf objekt6 a opětovně zfsklidni geonů Na obrázku jsou 
znázorněny p%lky, které byly poulity v experimentech, zoměřených na 
rozpoznávánf objekM. V levém sloupa se nacházej! neporušené verze 
objekM. Ve stlednfm sloupa se nacházej( verze objektů, ve ktetých byly 
určité oblasti ormazány, ale geony je ještě mol né opětovně získat. 
V pravém sloupci jsou zachyceny verze objektů, ve ktetých byly ;ymazány 
jiné oblosti a geony jil nelze opětovně zfskat. Rozpoznáváni je lep~r 
u středniho sloupce nel u verzf zcelo napravo. (Biederman, 1987) 
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Protože jde o zpracovávání shora dolů, 
naše percepce může být rovnčž ovlivněna 

našimi motivacemi a přáními. Pokud máme 
velký hJad, může krátký pohled na červený 
balonek nacházející se na kuchyňském stole 
vyústit ve vjem rajčete. Naše touha po jídle 
nás přivedla k myšlcnk:im na jídlo a tato oée
Idvání se spojila se vstupními informace
mi (červený kulatý objekt) a vznikl vjem raj
čete. Naše motivace mohou mít na percepci 
rovna negativní vliv. Pokud se např. domn í
váme, že určitý muž sexuálně obtěžuje dčti, 

budeme pravděpodobněji chybné vnímat 
jeho nevinný dotek dítčte jako sexuální. 

Vliv kontcxru a zpracování shora dolů 
se rovněž objeV\ljc LL písmen a slova hra
je důležitou roli při čtení. Při čtení nevní
máme řádek jedním plynulým pohybem. 
Oči jsou y';..dy na oka.mžik v klidu, pak 
přeskočí na jiné místo na řádku, znovu 
jsou v klidu, pak Opčt přeskočí dál (patrně už 
na další řádek) atd, Období, po které jsou oči 
nehybné, se nazývají fiXQu. a v jej ich prů
běhu zrakový systém získává informace. Jak 
počet ftxací, rak délka jejich trvání jsou do 
značné míry ovlivněny našimi znalostmi 
textu, a rudíž i objemem zpracování shora 
dolů, které mllžeme použít, Pokud čteme 
neznámý text, zpracovávání shora dolů po
užíváme jen málo. V těchto případech máme 
sklon fIXovat kaidé slovo, kromě určitých 

OBR. 5·19 

Dvojznačný pOdnět Taro dvojznačná kresbo můle 
být vnímána buď jako portrét mladé, nebo staré 
feny, Vétšina lidf vidr nejprve starou lenu. Mladá 
fena se od nás odv,ocf a my vidfme jej' levou tvá!. 
Jeji brada je nosem staré feny a jejf stuha na krku 
Naň iisto storé Jeny. 

pomocných slov, jako např. ~a", .,nebo", Jak
mile se s materiálem seznamujeme blíže, 
můžeme začít využívat při zpracování shora 
dolů své předběžné znalosti a naše ftxace jsou 
od sebe více V'"l.dáleny a jsou kratší (Just 
a Carpenter, 1980; Rayner, 1978). 

Zpracování shora dolů probíhá i v situaci, 
kdy kontext není přítomný, avšak vstupních 
informací není mnoho č i je jejich kv:ilitt 
nízká. Představte si, že jdete na návštěvu ke 
kamarádce. Vejdete do neosvětlené kuchyni 
a v rohu spatříte černý objekt. Napadne vás, 
že by to mohla být kočka, avšak vstupních in
fOflmcí máte tak málo, že si svým závěrem 
nemMete být jisti. Zamčříte se proto na ně· 
jak)' rys typický pro kočku, např. na ocas, 
a zrakem se zamčříte na místo, kde by tento 
rys mčl být obsazen, pokud se skutečně jedni 
o kočku (Kosslyn a Kocn ig, 1992). Zpraco
vávání probíhá shora dol ů, protože jste vyu
žili specifických znalostí (kočky mají ocas) 
a na jejich základč jste stanovili očekávání, 
jež jste pak propoj ili se vstupními zrakovými 
informacemi. Podobné situace prožíváme 
prakticky každý den. Někdy však máme 
k dispozici tak malý počet informací a jSIll( 
schopni vytvořit si jen natolik mlhavá očeká· 
vání, až nakonec můžeme dospčt ke zjištěni, 
že v rohu nesedí žádná kočka, ale leží tam b· 
marádčina kabelka. 

Poruchy rozpoznávání 
Rozpoznávání objeknl je obvykle tak auto
matické a snadné, že je považujeme za samo
zřejmou věc. Při poškození mozku (v dů

sledku nehod či nemocí, např. mrtvice) vš»: 
někdy V'"l.nikají poruchy tohoto p~1l 
Obemj termín oznflčujíd poruchy Ci selhání pm
USll rozpozná·vání je agnozic. 

Zvláštní pozornost si zaslouží tzv. asrxŮJ· 
,ivní ngllozie. Jedn;i se o poruchu, kdy paci· 
enti s poškozením určitých oblastí kůry m9 
potíže s rozpoznáváním objektů pouze tehcl}; 
jsou-Ii jim prezentovány vizuálně, Pacient 
může být např. neschopen pojmenovat hře
ben, pokud je mll ukázán na obrázku, :I\~~ 
může-li si jej vzít do ruky, rozpozná ho btz 
potíží, Uveďme si příklad: 

V průběhu prvních tří týdnů pobytu \' neroo." 
niei nebyl pacient schopen zrakem rozpozru.t 

bčžné předměty a nevčděl, co má na talíři, d0-
kud jídlo neochutnal. Byl však schopen rozpo
znat objekty ihned poté, co se jich dotkl. 
Pokud mu však byl ukázán lékařský stet~ 
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OBR. 5-20 

Efekt lasového kontextu To, co 
uvidíte na kresbách, zavisi na tom, 
v jakém poladí se na ně divate. 
Kresby ve středu sekvence jsou 
dvojznačné. Pakud se budete dívat 
nejprve no kresbu tváře muže, 
potom se vám budou jevit 
dvojznačné kresby jako pokřivené 
tvále. Pokud se budete nejprve divot 
no kresbu mladé Jeny vpravo dole, 
budete dvojznačné obrázky vnímat 
sp(!e jako kresby mladé ženy. 
(Fisher. 1967). @ 

poJlSll jej jako .dlouhou hadici s kulatou věd 
nJ konci" a dotázal se, zda by to nemohly být 
hodiny. Otvírák popsal slovy .. mohl by to být 
klíč·, Kdyi hyl požádán, aby pojmenoval zapa
~'3Č, odpoveděl: ,.Ncvím.~ Řekl, že si .. není 
jistý". kdyi mu byl ukázán zubní kartáček. 

O d);mce řekl . že je to .. druh kuchyňského ná
činí, ale nejSťm si jist~. Kdyi mu hyl ukázán 
klK, řekl: .;\'evím co to je, možná pilník nebo 
n(j~kt nilidí: (Reubens a Benson, 1971) 

Které aspekty rozpoznávání objeknl u aso
ciatIVní agnozie selhávají? Tito pacienti často 
dohře zvládají jiné vizuální úkoly než rozpo
znh'ání (např. nakreslit objekt nebo určit, 
jestli si dva obrázky objektů odpovídají), 
prolo je pravděpodobné, že k selhání dochází 
\" pozdějších fázích rozpoznávání, ve kterých 
)( u~kutečňuje porovnávání vstupních infor
mad o objektu s popisy objektů uloženými 
~ raméti. Jednou možností je, že zapamato
~'ané popisy objckfŮ jsou ztraceny nebo kdesi 
Wu:ty (Damasio, 1985). 

Někteří pacienti s asociativní agnozií mají 
problťmy rozpoznávat určitý druh kategorlí 
objťktu. Tyto deficity sf>tciJických kattgr;rii si 
n.luhuji mimořádnou pozornost, protože 
nám mohou něco říci o tom, jak pracuje roz
pnn:h-.i.ni 1.a normálních okolností. Nejčas

Iřj~irn deficitem specifických kategorií je 
ztI'lÍta schopnosri rozpoznávat obličeje, nazý
nná pm:opagnvz;t (o tomtO stavu jsme ho
miili \. kap. 1). Pokud V'lnikne tento deficit, 
jt vidy rřitomno poškození mozku v oblasti 
pra\'e hemisféry a často i poškození odpoví
chjkkh oblastí levé hemisféry. Tento deficit 
aU~lrujc n:\~ledujlci případ: 

P.u:itnt n~poZllal svého lékaře. ~Musíte být 
kur, pt'Qtoie máte bilj plášť, ale přesto nevím, 

kdo jste. Poznám ro, až na mne promluvíte.'; 
Pacie nt nedokáže poznat svoji manželku, která 
ho přišla navštívit do nemocnice ... Nedokáže 
poznat fo tografie Churchilla, Hitlera ani M a
rilyn Monroe. Pokud jsou mu tyto fotografie 
ukázán}', postupuje deduktivně a hledá rozho
dující det"Jil, který by mu poskytl správnou od
povčď. (Pallis, 1955) 

Druhým typem tohoto deficitu je ztráta 
schopnosti rozpoznávat slova. Jedná se onv. 
ryzi alt'xii (v typickém případě je poškozena 
část levé hemisféry v týlním laloku). Pacienti 
s tímto poškozením nemají potíže s rozpo
znáváním přirozených objektů ani tváří. Do
konce poznají i jednotlivá písmena. Avšak 
mají- li přečíst slova, nedokážou to. Snaží 
se je číst písmeno po písmeni. Rozpoznání 
bčiného slova jim m\.Ue trvat i deset sekund 
a čím více písmen slovo obsah uje, tím vi
ce času potřebují k jeho rozpoznání (Bub, 
B1acks a H owell, 1989). 

Da.lší dru h defici tu spccifick)'ch kategorií 
představuje narušení schopnosti rozpoznávat 
živé objekty jako zvířata a rostliny. Výjimeč
ně nejsou pacien ti s t ímto typem poškození 
schopni rozeznat ncživé předměty jako pra
covní nástroje (W arrington a Shallice, 1984). 

Uvedená vysvětlení deficitů specifických 
kategorií mají svůj význam pro normální roz
pozn;ívání. Jedna hypotéz.1 předpoklád;í, že 
normální systém rozpo'lIl:ív:íní je organizo
ván okolo rlJzných tříd objektů - jeden sub
systém pro tváře, druhý pro zvířata a třetí pro 
malé objekty atd. - a tyto subsystémy jsou 
lokalizovány v různ}'ch oblastech mozku . 
Pokud je u pacienta přítomno pouze ohra
ničené poškození mozku, může vykazovat 
poruchu jednoho subsytému, ale nikoli ostat-
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nich. Například poškození specifické části 

pravé mozkové hemisféry mll'ŽC narušit sub
systém zabezpečuj ící rozpozmívání tváří, ale 
ostatní subsystémy mohou zůs tat ncponJšené 
(Damasio, 1990; Farah, 1990). 

Pozornos t 

Výklad o lokalizaci a rozpoznávání přcd
pok1:ídá pozornost. Pozornost je defmována 
jako schopnost vybírat IITČ;lé il/jarmare pro mí
slednt podrobné zpracovávání (I opomíjel 
jiné informace. Pro stanovení smčru pohybu 
[cradJa se musíme zamčřit na jeho dráhu po
hybu. Chceme-Ii poznat urči tý objekt, nej
dříve se musíme zamčřit na jeho !Var a barvu. 
A chceme-u se dozvědět, jestli I'a černá věc 
v rohu kamaddčiny kuchyně má ocas, mu
síme se zaměřit na konkrétní oblast objektu. 

Pozornost je úzce propojena s výběrovostí 
vnímání. Po včtšinu času jsme totiž doslov:. 
bombardováni tolika podnčty, že nejsme 
schopni vnímat všechny. Zkuste teď na chví
li přestat číst, zavřete si oči a zamčřte se na 
různé podnčty, které na vás právě působí. 
Netlač í vás třeba levá bota? Jaké zvuky sly
šíte? Cítíte nějakou vůni? Pravděpodobnč 

jste si před chvílí tyto podněty neuvědomo
vali, protože j ste si je nevybrali pro vnímání. 
Proces, jehož prostřednictvím vybíráme pod
nčty, se nazývá selektivní pazornost. 

Selektivní pozorováni 
a poslouchání 
Jakým způsobem zaměřujeme svoj i pozor
nost na předmět našeho zájmu? Nejjedno
dušším zpilsobem je f)'zikální nasměrová
ní senzorických receptorů na tyto objekty. 
V případě vidění to znamená zachytit před 
mět z:íjmu na nejci t l ivější oblast sítnice. 

Studie zabývající se zrakovou pozorností 
čas to zkoumají pokusnou osobu, která se dívá 
na obraz nebo scénu. Pokud zaznamenáváme 
pohyby očí pokusné osoby, zjišťujeme, že oči 
jsou v neustálém pohybu, prohledávají okolí. 
Stejně jako u čtení se při prohl ed:íváni okolí 
nejedná o plynulý pohyb, ale spíše o řadu po
stupných flXací. K zaznamenávání očn ích 1'0-
hybil se používá řada technik. Nejjednodušší 
metodou je monitorování očí pomocí tele
vizní kamery. Signál kamery se zpracuje tak, 
že na obrazovce je současně 'l,.obrazen pozo
rov:mý objekt a bod ukazující, kam je oko 
právě zaměřeno. Tak může být určen bod po-

zorované scény, na který je v každé m oka
mžiku oko flXOV:lno. 
Očn í pohyby při sledování okoli zaj i šťují, 

že nhnc části obrazu objektu budou vnímány 
v oblasti žluté skvrny a 'le budou zazname
nány všechny detaily objektu. (Jak bylo zmí
něno v předešlé kapitole, nejvyšší rozlišovací 
schopnost se nachází v oblasti žluté skvrny.) 
Body, na které jsou oči fixov~iny, nejsou ani pra
videlně rozloženy, ani nejsou náhodné. Maji 
tendenci být r<Y.lmístčtly 1l:I těch místech 0b
razu, které poskytují nejvíce informací, tedy na 
mísK"Ch, kde se nacházej í podst'.I tné rysy. Na
příklad pri pozorování fotografie zachycující 
obličej se včtšina fixací odehráv:í v oblasti (X"'i, 
nosu a úst (viz obr. 5.21). 

Podnčty můžeme sledovat i bc-I. pohybu 
očí. Jako příklad si uveďme experimcnt, při 
nčmž měli probandi ozn:lčit okamžik VýSkynl 
objektu. Mčli se zadívat na prázdné plátno, 
pak jim n:l ncj byl krátce promítnut signál iII
formující probandy o místu výskytu objektu, 
poté byl do tohoto místa promítnut sám ob
jekt. I nterval mezi signálem a objektem byl 
tak krád .. i , že probandi ani nestačili pohnour 
očima. Přesto označil i výskyt objekru rych· 
lej i, než když jim signálem nebylo označeno 
místo výskytu objektu. Probandi se pravdě· 

podobně dokázali zamčřit na označené místo 
budoucího výs k)'tu, i kdy-i. nemohli h}<oot 
očima (Posner a Raichle, 1994). 

V případě sluchu se pohybu očí pro líčdy 

detekce podnctu nejvíce blíží otáčení hlarou 
ve smčru zdroje zvuku. Tento mechanismu! 
distribuce pozornost; je však v mnoha situa· 
cích jen málo užitečný. Vezměme v úvahu 
např. hJ učný večírek. Slyšíme mnoho hlasu. 
přičemž jejich zdroje nej sou od sebe natolik 
vzdálené, abychom prostým nasmčrováním 
uší dokázali sledovat jednu linii konverzace. 
Jsme však schopni selektivně vnímat S p0-

mocí čistě psychickich prostředJ..""Ů hovor, 
který nás zajím,i. K tomu nám pomáhají nč· 
která vodítka jako pohyby rtů řečníka a speci· 
fické charakteristiky jeho hlasu (výšb 
a intonace). ] v nepřítomnost i všech t ěchto 

vodítek j sme schopni selekrovat jeden Zt 

dvou paralelních hOVOn'1 na základě sledováni 
jeho smyslu. 

Výzkumem tohoto efektl/. koktejlovi "11] 
bylo zjištčno. že ze sdělení, na něž nezamě
řujeme pozornost, si pamatujeme jen málo. 
Obvykl)'1ll pokuscm užívaným v tomto typu 
výzkumů je si tuace, kdy jsou pokusné om 
nasazena sluchátka a je j í pouš těno jedno 
sdělení do jednoho ucha a jiné sdělení d.J 
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druhéh() ucha. Poté je vyzvána, aby opakovala 
jednu ze zpráv lak, jak ji slyší. Po několika 
minuldch jsou sluchátka vypnuta a pokusná 
osom. je dotázJna na obsah druhé zprávy. Pa
matuje si z ní velmi malo. Posluchačovy po
matky j .. ou většinou omezeny na fYz ikruní 
charakteristiky zvuku - zda byl 11las vysoký 
nebo hluboký, mužský nebo ženský apod. -
posluchač vSak není schopen říci téměř nic 
ollo\ahu zpr:ívy (Moray, 1969). 

P07.natek, že jsme schopni sdělit tak málo 
o zpravě, kleré nevčnujeme pozornost, vedl 
pUvooně vědce k domněnce, že podnčty, 
na klen: není zamčřena pozornost, jsou na 
nil._im ~ tupni percepčního systému kom
pletně odfiltrovány (Broadbcnt, 1958). 
V <,{)uča"nosti však máme k dispozici jasné 
dlihz~' pro 1:VT'lC!lí, že percepční systém tyto 
podne!y (zrakové i sluchové) vnč centra po
zomu"ti po krátkou dobu podrií a do jisté 
míry je ! zprJcovává, přestože se prakticky 
nikdy nedostanou do vědomí. Jedním z dů 

kalii pm zpracovávání podnčtů mimo cent
rum pozornosti je skutečnost, že při t ichém 
rr-1oI'em IIJšcho jména v hovoru, kterému 
nt\'énujeme p<YlOrnosr, na své jméno reagu
pne. K tomu by nemohlo doj ít, pokud br se 
ah· oo.,ah zprávy, jíž není vČnoV'.lna pozor
mst. na ni7.ších srupních percepčního 
I)'lemu 1:trati!. Z toho vyplývá, že ncdosta
ICk rmornosti zprávu zcela neblokuje, ale 
lpi~ ji :teslahuje, podobné jako bychom 
pouze ~níži1i hlasitost zvuku, ale nevypnuli 
ho (T reisman, 1969). 

Neurální podstata 
pozornosti 

Pozornost 173 

V posledních letech došlo na poli výLkumu 
neurruního podkJadu pozornosti k zásadnímu 
průlomu. Týká se především zrakového vní
mání. V)".r.kutll se zamč řl! na dvé hlavlÚ 
o tázk)': 1. Jaké mozkové struktury umožňují 
psychický proces selekce objekn!, na něž se 
jedinec soustředí? 2. Jak se následné neudlní 
zpracovávání liší v případč podnčtů, jimž vě
nujeme a naopak nevčnujeme pozornost? 
Nyní ryto otázky probereme. 

Mozek pravdčpodobnč obsahuje dva od
dělené systémy zprostředkovávající selektivn í 
pozornost. Jeden systém má na starosti per
cepční rysy objektu, např. umístění v pro
storu, tvar a barvu. Zodpovídá za selekci 
jednoho objektu z mnoha na zákJadě rysů ty
pických pro daný objekt. Ten to systém se na
Z)'YlÍ posteriorní, jel ikož mozkové struktury 
účastnící se uvedeného procesu - temenn í 
a spánková oblast mozkové kůry a některé 
subkortikální struktury - jsou umístěny 

v zadn í části mozku. Druhý systém kontro
luje, kdr a jak budou tyto rysy vyuiity pro se
lekci, a nazývá se an teriorní. Přís lušné 
struktury - čelní korová oblast a subkorti
ká1ní struktur:t - jsoll totiž umístčny v přední 
části mozku. Stručnč řečeno si vybereme ob
jekt, který chce me vnímat tak, že se zamč
říme na jeho pozici, tvar nebo barvu. Ačkoli 
k vlastní selekci tčchto rysi! doch:ízí v poste
riorní části mozku, je selekční proces řízen 

OBR. 5·21 

Oční pohyby při prohlížení fotografie Vedle 
fotografie dívky je záznam očních pohybú 
pokusné osoby, která obraz pozorovala. 
(Yobus, 1967) 
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Ačkoli na večírku slyšíme mnoho rozhovoru, kvilli selektivnf pozornosti zaznamendvdme jen mdlo z taho, 
na co se nesoustfedfme. 

anteriorní části mozku. Někteří odborníci 
proto anteriorní část mozku označují jako 
"hlavní řídicí orgán~ selektivní pozornosti. 

Některé důležité zdroje informací o poste
riorním systému vycházejí z pozitronové 
emisní tomografie (PET) jedinců, kteří pro
vádějí úkony spojené se selektivní pozorností. 
Když jsou probandi vyzváni, aby pozornost 
zamčřili na jiné místo, kortikální oblasti vy
k.nující nejvyšší nárůst pnitoku krve - a tedy 
i nervové aktivity - jsou temenní laloky obou 
hemisfér (Corbctta, Miezin, Shulman a Pe
tersen, 1993). Dále se zjistilo, že lidé s moz
kem poškozeným právč v tčchto oblastech 
mají při prováděni úkonů spojených s pozor
ností velké problémy s přesunem pozornosti 
z jednoho umístění objektu na druhé (Pos
ner, 1988). Oblasti nepoškozeného mozku, 
jež jsou při provádění úkonů spojených s po
zorností aktivní, odpovídají poškozeným ob
lastem mozku jedinců, kteří podobné úkony 
provádět nemohou. Při záznamech aktivity 
jednotlivých buněk u opic bylo zjištěno, že 
buňky ve shodné mozkové oblasti jsou ak
tivní tehdy, je- li nutno přesunout pozornost 
z jednoho místa na druhé (Wurtz, Goldberg 
a Robinson, 1980). Shrneme-li dosavadní 
poznatky, dospějeme k názoru, že aktivita 

v temenních oblastech mozku zprostředko
vává zaměření pozornosti na umístční 0b
jektu v prostoru. Podobné výsledky se týkají 
spánkových oblastí při zamčřování pozor' 
nosti na barvu a tvar objektu (Moran a Desi· 
mone, 1985). 

Jakmile si nějaký objekt vybereme a zamě· 
říme na něj pozornost, k jakým změnám 
dojde v nervovém zpracovávání? Uveďme si 
experiment, při němž je probandům předlo
žena řada geometrických objektů; mají zamě
řit pozornost pouze na červené objekty a nuji 
nahlásit bždý výskyt trojúhelníku. Anrr:ri· 
orní systém nařídí posteriornímu systému. 
aby se zaměřil na barvu. Zbývá ještě otázh, 
jak proběhnou další změny v nervovém zpn' 
cov:ívání každého podnětu. Části korové m
kové oblasti zpracovávající barvu buoo.. 
aktivnější, než by byly, kdyby se proband ne-
7,,"lmčřil na barvu. Obecně řečeno, oblasti moz· 
ku V"J.:tahující se ke sledované vlastnosti (ai 5t 

již jedná o barvu, tvar, strukturu povrchu, 
pohyb atd.) začnou vykazovat zvýšenou akti· 
vitu (Posner a Dehaene, 1994). Rovněž máme 
k dispozici důkazy o tom, že oblasti mozku 
vztahující se k nesledovaným vlastnostem 
začnou vybzovat naopak sníženou aktirin: 
(La Berge, 1995; Posner a Raichle, 1994). 
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Jedny z nejpádnějších dů kazú pro zvýraz
nční vlastností, na něž zaměřujeme pozor
noSt, vycházejí právě ze studií založených na 
pr~ci s PET. V jednom experimenru (Cor
betla a koL, 1991) probandi sledovali pohy
bující se objekty různých barev a tvarů . Při 

Itločinnosti byla pomocí PET sledována ak
n\1ta jejich mozku. Jedna sku pina měla roze
lJÚnt změny mezi pohybujícími se objekty, 
další skupina měla sledovat změny barvy 
1 t\m.t ohjektů. První skupina tedy cileně sle
dovala pohyb, druhá se zaměřila na barvu 
1 [\41". Ačkoli byly fyzikální podněry u obou 
skupm stejné, posteriorní kortikální oblas
ti účastnící se zpracovávání podnětu byly 
II pr .... ní skupiny aktivnější, zatfmco oblasti 
podllející se na rozlišování barvy a t"aru by
ly aktimčj ší u druhé skupiny (viz ob r. 5.22). 
Powmosl tedy zvýrazňuje to, co je pro nás 
rtlevamní, a to nejen na úrovni psychologie
kj"Cn, ale i biologických procesů. 

Perc e p ční konstanty 

Perccpéní systém má kromě lokalizace a roz
pozná\"Jní ještě další úkol: udržet obraz před
mťtů stál}'. Vyvinuli jsme se tak, že si repre
Klltujeme - a zažíváme - objekty v té formě , 

f jaké skutečně existují (reálné objekty, které 
mají konstantní tvar, velikost, barvu a jas), 
a nikoli v té formě, v jaké se dostávají do sty
ku s na;ím okem. 

VŠť:obecně řečeno vnímáme objekty jako 
rtJ.ti~TJě stálé nezávisle na změně osvětlení, 
Uhlu pohledu a vzdálenosti. Automobil se 
1'im nezdá VělŠí, když k němu přicházíte blíž, 
nrmění svůj tvar, kdyi jej obcházíte, a ne
mění woji barvu při umělém osvětlení, i kdyi 
jeho obraz na sítnici všechny tyto změny pro
dčJivi Tento sklon vidět věci jako stálé, ač
koli §e ~jich obraz na sítnici mění, se nazývá 
percepční koostanta. Přestože percepcnÍ kon
WIlla není dokonalá, je důleži tou stránkou 
znlol'ého vnímání. 

Prn:epční konstanta má velk-ý význam pro 
pitde~li' \)'klad o cílech lokalizace a rozpo
zrUráni. Perrepční konstanta nám totiž lo
kalizaci :t rozpoznávání usnadňuje. Pokud 
"'-mom měli dojem, že se pozice předmětu 
změní při kaidém pohybu oka, stanovení 
jeho hloubky (což je důležitá součást lokali
zace) hy se mohlo proměnit ve velice ne
nadn) úkoL A pokud by se změnila barva 

nebo MI předmčtu pokaždé, když by se po
hnul předmět nebo my, popis objektu , kte-
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rý si vytváříme v rané fázi rozpoznávání, by 
se rovněž změnil, a rozpoznání by dokonce 
mohlo být neuskutečnitelné. 

Konstanta jasu a barvy 
Pokud je objekt osvícen, odráží do oka určité 
mno7,srví světla. Mno7,srví odraženého světla 
odpovídá zjevnému jasu objektu. Konstanta 
jasu souvisí se skutečností, že vnímaný jas 
určitých objektů se může měnit pouze málo, 
i když se množství odraženého světla zásad
ně změní. Například černou sametovou ko
šili vnímáme jako téměř če rnou ve s l uneč
ním svčtle i ve stínu, přestože odráží do očí 
tisíckrát více světla, pokud je přímo osvícena 
sluncem. 

Výše uvedené účinky se projevují za nor
málních okolností, změny v jejich okolí je 
však mohou rušit. Představme si, že onu če r
nou košili zavěsíme za černou neprůhlednou 
zástčnu a p:!.k ji budeme otvorem v zástěnč 
pozorovat. Zástčna náš záběr pohledu redu
kuje pouze na svčtlo odrážející se od košile, 
bez oh ledu n:!. okolí. Při osvícen í se košile zdá 
bílá, protože světlo vstupující do oka je inten
zivnější než světlo odražené od černé zástěny. 
Tento pokus nám ukazuje, proč jas objeknl 
obvykle zůstává konstantní. Pokud vnímáme 

OBR. 5-22 

Snfmky PEr ukazují rozdíly v kortikcUnf aktivitě Sn(mek vpravo nahoře 
vznikl v situaci, kdy se pokusné osoby zamélovoly no změny barvy, 
zatímco snímky v do/nim fódku vznikly v situocfch, kdy testované osoby 
ci/em~ sledovaly změny tvoru o rychlosti. 
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objekty v při.rozell}'ch podmínkách, obvykle 
vidíme současně i další objekty. Konstanta 
jasu z;ivisí na V".ltazích mezi intenzitami svčtla 
odráženého rozdanými objekty. Černou košili 
tedy za normálních podmínek stále vnímá
me jako černou, dokonce i když svítí slunce, 
jelikož samet pořád odráží menší mnoisrví 
světla ncž jeho okoll. Jas je určen relativním 
procentuálním pomčrem odraženého svčtla 

(G iJchrist, 1988). 
Tyto zásady jsou platné i při vnímání ba

rev. Tendence objektu zůstávat přibližně 

stejné barevný, i kd)"l je ozářený svčtlem růz
ných svčtelných zdrojlt, se nazývá konstanta 
barvy. Stejně jako v případč konstanty jasu 
může být Rom/au/a barvy vyloučena tím, že 
pozorovaný objekt oddělíme od jeho pozadí. 
Pokud se budete např. dívat na zralé rajče 
trubicí, která zamezuje vnímání pozadí ob
jektu i vnímán í druhu objektu, rajče mllže 
nabývat rúzných barev - může být modré, ze-

lené nebo růžové - v závislosti na vlno\i 
délce svčtla, které se od něj odráží. Z toho 
vyplývá, že konstanta barvy i jasu jsou závislé 
na nestejnorodém pozadí (Land, 1977; Ma
loneya Wandell, 1986). 

Konstanta tvaru a umístění 

Pokud se dveře smčrem k nám otevírají, je
jich obraz na sítn ici prochází řadou zmčn (viz 
obr. 5.23). Z pravoúhJého rvaru dveří se stili 
lichoběžník,je hož hrana, která je nám blíž,je 
širší než hrana u veřeje , poté se lichoběžník 
zužuje, až je nakonec promítán na sítnici jako 
svislý pruh šířky dveří. My však vnímáme 
otevírající se dveře jako nezměněné. Skuteč
nost, že je tvar vnímán jako stálý, i kdyi se 
jeho obraz na sítnici mčn í , se nazývá kon
stanta tvaru. 

Další konstanta má souvislost s umístěním 

obje ktů. Přestože se v průběhu našeho po-

Percepčnf kons tanty nám umotňujf určit, jak jsou určité objekty daleko. 
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hybu řada obrazů objektů na sítni ci mem, 
umístění nehybných objektů se nám jeví jako 
stálé. TUlO konstantu umístční považujeme 
za samozřejmosr, avšak její vzn ik je podmí
něn tím, že percepční systém bere v úvahu jak 
naše pohyby, tak i mčn ící se obrazy na sítnici. 
Toto .. braní v úvahu" jsme již probírali v sou
~is!osti se vnímáním pohybu. Zrakový systém 
musí v podstatě přijímat informace z moto
rického systému, který zrakovému systému 
sděluje, že se oči pohybují, a dile musí tyto 
informace brút v úvahu při vyhodnocování 
pohybu objektů. Pokud je tedy náš zrakový 
systém informován o tom, že se oči právě po
hnuly o pčt srupňů doleva, odečítá tento po
hrb od zrakového signálu. 

Kon stanta velikosti 
Nejčast ěji bývá zkoumána konstanta veli
kosti, kteri určuje, že velikost objektu zústává 
relativně slálá nezávisle na jeho vzdálenosti 
od p.norovatele. Kdyi se od nás pozorovaný 
objc=kt ndaluje, většinou ho nevnímáme jako 
men~í. Podrtle před sebou minci ve vzdále
nosti tnceti centimetru a poté j i podrite ve 
\"lliálenosti délky paže. Zdá se vám menší? 
:\ij3k mláSť. Avšak obraz mince na sítnici, 
která je vzdálená od oka šedesát centimetrů, 
~ poloviční, nd když je v-.ldálená od oka t ři 
cet centimetru (viz obr. 5.24). 

ZMslost na vodítkách pro vnímání hLoubky 
Piík1ad se vzdálením mince ukazuje, že při 
vnímaní velikosti objektu bereme v úvahu 
mimo velikosti obrazu objektu na sítnici ještě 
d:i.li, faktory. Takovým faktorem je vnímaná 
\-matenost objekru. Emmert již v roce 1881 
dokánl, že posuzování velikosti objektu je 
ti\i~!e na jeho vzdálenosti . Emmert použil 
m(toďu založenou na posuwvání vel.i kostí 
tu' kdn)'Ch paobrazů. 

\~jpf\'t nechal po dobu asi jedné minuty 
IXlkti'mOU osobu fIXOVllt zrak na střed obrazce 
(na obr. 5.25 je jeden z tčchto obrazců zná
lOmen). Poté se pokusná osoba zadívá na 
bl10u plochu a vidí následné paobrazy. Jejím 
Ukolem je uréit \'elikost paobrazu. Nezávislou 
proměnnou v pokusu byla vzdálenost bílé 
plochy. ProtO'lC byla velikost paobrazu na sít
niC! kon~rantní nezávisle na v-.ldálenosti bílé 
ploch)', byly jakékoli zmčny odhadu velikosti 
paobrazu způsobeny vnímanou V'.ldáleností. 
Pokud byla bílá plocha od pozorovatele da
leko, paobm byl vnímán jako veH ... ý, pokud 
~1l hlízko, paobraz byl vnímán jako malý. 
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Emmertův pokus je rak jednoduchý, že jej 
můžete provést i sami. 

Na zák1adě těchto pokusů Emmert tvrdil , 
že vnímaná velikost objektu roste v z.'Í.vislosti 
na velikosti obrazu objektu na sítnici a na 
vnímané V'.ldálenosti objektu. Tento v-aah je 
znám jako prinrip lIemilll/oslÍ vztahu ve/i
kOJ/-vzdá/mOJI a vysvčdujc konstantu vcli-
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OBR. 5·23 

Konstanta tvaru Obrozy otevfrajfdch se dvetf 
mohou být no sftnici znatně odli~né, o plesto 
vnímáme dvefe jako stólý pravoúhlý útvar. 
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OBR. 5-24 
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kosti následujícím způsobem: Pokud se zvět
šuje vzdálenost objektu, velikost jeho obrazu 
na sítnici se zmenšuje, pokud však jsou pří
(Omna vodírk..'l pro vnímání hJoubl, .. )', vní
maná ndálenost se bude zvětšovat . Z toho 
vyplývá, ie vnímaná velikost bude přibHillě 

konstantní. Uveďme si příklad: Pokud se od 
vás vzdaluje osoba , velikost jejího obrazu na 
sítnici se zmenšuje, avšak její vzdálenost od 
vás . kterou vnímáte, se zvčtšuje. Tyto dvě 
zmčny se n:tnájcm ruší a vy ve výsledku vní
máte velikost této osob)' jako relativně kon
stantní. 

Iluze 
Princip vztahu velikost-vzdálenost se zdá být 
podkladem pro porozumění řadě iluzí veli
kosti. (I luze je klamný nebo zhreJ/ený vjem.) 
Dobrým příkladem pro iluzi velikosti je 1'0-
'l.orov.iní měsíce. Pokud se měsíc nach:lz.í bliz
ko horizontu, vypadá o 50 % větší, než kdrL 
je \' zenitu, přestože občma polohám mčsícc 
odpovídají s tejně velké obrazy na sítn ici . Jed
ním z vysvětlen í je domněnka, že vn ímaná 
vzdálenost k horizontu je posu7..0vána jako 
včtší než k zeniru. Z toho vyplývá, že větš í 
vnímaná vzdálenost vede k vn ímání včtší ve
likosti měsíce (Kaufman a Rock, 1989). Jed 
ním ze způsobů zmenšení účinnost i vodítek 
pro vnímání hloubkl' naznačujících, že mčsíc 
na horizonru je daleko, je sledovat mčsíc 

vzhllru noh ama. Otočte se zády k mčsíci, 

přcdkJoňte se a pozorujte měsíc skrz mczenl 
mezi rozkročenýma nohama. Kdybyste si vy
fo tili mčsíc na horizontu, stačilo by fotografii 
jen obdtit vzhůru nohama (Coren, 1992). 

Jiná iluze veli kost i vzniká v Amesovč 
místnosti (byla pojmenovaná podle svého vy-

I 8 1 

VeLikost obrazu na sítnici Na tomto obrázku jsou znázorněny 
geometrické vztahy mezi skute~nou velikostf objektů a velikostf jejich 
obrazů na sftnlci. Sipky A a B představuj( objekty stejné velikosti, ale 
jeden z nich je dvakrát dal od oka net druhý. Výsledkem je fakt, ie 
velikost obrazu fipky A na sitnici je ptibliině dvakrát věW net velikost 
obrazu Jip ky B. Objekt, který je pfedstavován šipkou C, je menff ne! 
objekt predstavovaný Jipkou A, avšak jeho poloha b/íie oku způsobuje 
vznik obrazu na sftnici, který je stejné velký jako obraz v pň'padě šipky A. 

OBR. 5-25 

EmmertOv pokus Um(s@e knihu pti dobrém 
osvětlenI v Miné vzdálenosti pro čteni. Po dobu 
jedné minuty se upfeně divejte na kfiiek ve stfedu 
obrazce a poté se padfvejte na vzdálenou zeď. 
Uvidfte ntfsledný poobraz dvou kruhů, které jsou 
větli nel původnf podnět. Poté se podívejte no tist 
paplru, který podrllte bUzko u Dli, následný poobull 
se vám bude zdát menšf nel puvodnf podnět. Pokud 
paobrozy blednou, je někdy moiné je mrkáním 
obnovit. 

nálezce Adclbcrta Amesc). N a obrázku 5.26 
je znázorněno, jak se tato místnost jeví pozo
rovateli , sledujícímu ji prů7..0rem. Pokud sr 
chlapec nacMzí v levém rohu místnosti (fo' 
tografie vlevo), jeví se jako podstatně menši, 
než pokud se nachází v pravém rohu mist· 
nosti (fotografie napravo). Stále se však jedm 
o téhož chlapce. Zde tedy vidíme případ,~
konstanta velikosti neplatí. Proč? Důvodem 
je konstru kce místnosti . PřestCY-le se pozoro
vateli, kter)' se dívá průzorem, jeví místnO\l 
jako normálně pravoúhlá, ve skutečnosti ~ 
v)'tvořena tak, že její levý roh je téměř ID'.l· 
krát vzdálenčjší od pozorovatele nei je; 
pra"}' roh (viz obr. 5.27). Z toho vyplývá, Žl: 

chlapec na levé straně je ve skutečnosti mrur 

hem dále než chlapec po pravé straně, a proto 
je jeho obraz na sítnici menší. Tento rozdiI 
v-.tdálenosti však neko rigujeme, neboi jsrrr 
přesvčdčeni, že se díváme do normální mlS!
nosei, a z roho usuzujeme, že chlapci lt 

v obou dvou případech nacházejí ve stej~t 
V'.ld~Uenosti. Ve skutečnosti náš předpokW. 
že místnost je normální, blokuje obvyklé p.r 
užití principu neměnnosti ntahu velikost· 
-ndálenost, následkem čehož konstanta reL
kosti pozbývá platnosti. 

Přestože všechny příklady působení kOl> 
stane, kterým i jsme se zabývali, odpoví~ 
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OlL 5-26 

Anlesova místnost Na obrázku je znázorněno, jak vid' Amesovu mfstnost pozorovatel špehýrkou. Velikost 
ch/opce Q psa závis! na tom, který z nich se nocháli v pravém nebo levém rohu mfstnosti. Mfstnostje 
kons/ruovdna tak. te narušuje principy našeho vn(máni. TVOf mfstnosti "nimáme takovým zpiJsobem, 
Je te/otMli velikosti chlapce a psa se zdajf neskutečně odMné. Plesto se však jedná na obou fotografiích 
o tlhoJ ch/opce Q psa. 

\'11im.iní zrakem a zrakové konstanty jsou 
ne~'ice studovány, konstanty se objevují také 
u jini'Ch smyslů. Jedinec bude např. slyšet 
Ilále stejnou melodii, i pokud se frekvence 
\'1,ech jejich tónů zdvojnásobí. Všechny kon
~!anty závisejí na vztazích mezi jednotlivými 
rysy podnétu - mezi velikostí obrazu na sít
nici a vzdáleností v případč konstanty veli
kosti, mezi intenzitou dvou sousedících ob
IN! v případě konstanty jasu apod. 

vývoj vnímán í 

\' oblasti problematiky vnímán í existuje letitá 
otázka, zda jsou schopnosti vnímat získané, 
nebo vrozené - známý problém dědičnost 
\'tf'.U~ v}-chova. Současní filozofové již ne
\-m, že se jedná o záležitost "buď-anebo" . 

\ikJo v současnosti nepochybuje o tom, že 
vnímáni ovlivňují jak vrozené, tak získané 
tlktor)'. Otázkou však zůstává, do jaké míry 
je kapacita vnímání vrO"lená a do jaké míry 
zi~kaná působením zkušeností. Moderní 
\idce vcdla otázka "Musíme se učit vnímat?U 
ke <'peáfičlčjsím otázk.1m: 1. Jakou rozlišo
vad schopnost mají novorozenci (která vypo
\'Ídi o vrozcných schopnostech) a jak se tato 
schopnost mění s věkem v pnibčhu běžné vý
che)'.)': 2. Pokud jsou zvířata chována v pod-

OBR. 5· 27 

Skutetný tvar Amesovy místnosti Zde je 
zndzoměn skute(ný tvor Ameso"Y mistnasti. 
Chlapec vlevo je ve skute(nosti dvak,dl ddle od 
Jpehýrky než chlapec vpravo. Pokud je vJak situace 
pazoravdna Jpehyrkou, rozdrl vzdálenostf neni 
vnimdn. (Goldstein, 1984) 

mínkách Nuné stimulace (která urCUJC to, 
čcmu se mohou naučit), jaký vliv tato sku
tečnost má na jejich pozdější rozlišovací 
schopnost? 3. Jaký vli v má chov za řízených 
podmínek na perccpčnč motorickou koor
dinaci? V následujícím oddíle se ke každé 
otázce vrátímc. 
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M~sic IoYpadá mnohem v~W, kdyt je bUzko horizontu net kdyt je IoYsoko na obloze, i kdyt jeho obraz na s(t· 
nidje v obou pffpadech stejný. 

Rozlišování u kojenců 
Pravděpodobné ne~ednodušším způsobem, 
jak zjistit, které schopnosti vním~íní jsou vro
zené, je určit , jaké schopnosti má malé dítČ. 
Můžete se domnívat, že vědci se budou za
bývat pouze novorozenci, protože pokud je 
nějaká schopnost vrozená, měla by být pří
tomna od prvního dne života. Tato myšlenka 
je však příliš jednoduchá. Některé vrozené 
schopnosti,jako např. vnímání tvaru, se obje
vují až poté, co se vyvinuly jiné, jednodušší 
schopnosti jako např. v idění detai lů. Další 
vrozené schopnosti mohou vyžadovat jisté 
púsobení okolí po urči tou dobu, aby v mezi
dobí mohla konkrétní schopnost dozrát. 
Z těchto důvodů studie vrozených schop
ností sleduj í vývoj vnímání od první minury 
života po celé rané dětství. 

Metody studia kojenců 
Je pro nás těžké zjistit, co kojenec vmma, 
protože nedokáže mluvit nebo uposlechnout 
příkazu a má pouze omezenou výbavu d ruhů 

chování. Aby mohli vědc i zkoumat vn ímání 

kojencc, potřebují najít formu chování, kte
rým dává dítč najevo, co dokáže rozlišil. 
Chováním, které je často k tomuto účelu 
používáno, je tendence kojenců dívat se IU 

nčkteré objekty více než na ostatní a postup 
používaný psychology podle tohoto principu 
se nazývá metoda zrakové preference (viz obr 
5.28). Kojenci jsou prezentovány vedle schr 
dva podněty. Pozorovatel, který je zraku di
tčte skryt. se dívá přepážkou umístčnou Zl 

podněty. sleduje jeho oči a měří dohu, po kte
rou se dítě na každý z podnětů d ívá. (Aby 
byla zabezpečena přesnost měření, je \'čtsi· 

OOll používána k záznamu pohledíl kojcoo 
televizní kamera). Cas od času jsou náhodni 
zmčněny polohy podnětU. Pokud kojenec dů
sledné pozoruje jeden podně t více než d~ 
je možno z toho usuzovat, že je schopen jeoo 
sebe rozeznat. 

Podobnou technikou je metoda hahi/Ua:! 
(Frantz, 1966; H orowirz, 1974). Pracuje f( 

skutečností, že ačkoli se kojenci upřeně dj\ 
na nové objekty, vnímání stejného pfcdmm 
je bíLy začne nudit, tw. dochází k habirun 
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Uveďme si príklad. Položíme před dítě nějaký 
pieJmět a po chvíli ho vyměníme za jiný. 
Pokud dítě druhý předmět vnímá jako stejný 
nebo vysoce podobný prvnímu, bude mu vč
nO~"llt jen krátkou pozornost. Pokud jej na
opak bude vnímat jako zásadnč odlišný, hude 
mu věnovat pozornost mnohem delší do
hu. Tímto způsobem mohou experimentátoři 

určit, zda dítě oba objekty považuje za stejné. 
Pomocí těchto technik studovali psycholo

gové n'izné schopnosti vnímání kojencú. Nč
které z těchto schopností jsou potřebné pro 
vnímáni tvaru, a jsou proto využívány při 
procesech rozpoznávání. Ji né schopnosti, ja
ko např. vnímání hloubky, jsou využívány při 
procesech lokalizace a některé jiné schop
nO'>ti se účastní funkce percepčních konstant. 

Vnim~ní tvarů 

Aby,hom dokázali vnímat objekty, nejprve 
mu~íme být schopni odlišovat jednu jejich 
{á,t od druhé. Tato schopnost je o'wačována 
jako %mkOfJá ostrost. Ostrost se zjišťuje zmč
nlmi Rontraslu vzoru (tj. podle rozdílu jasu 
mezi ~vědými a tmavými oblastmi) a proslo
rovifrl'kvtl/uvzoru (tj. na základč toho, ko
!ikr:it se vzor na vymezeném prostoru opaku
jť). Konkrétnímu stupni kontrastu odpovídají 
ureité prostorové frekvence, jež nemohou být 
zrakovým systémem rozlišeny, protože jsou 
přiliš malé. Na druhé straně existuj í prosto
n:r.i frekvence, které nemohou být vn ímány, 
jdikož se mění na příli š velkém prostoru. 

Obvykle používanou metodou při studiu 
zrakové ostrosti je zkoumání zrakové prefe
rence me-li dvěma podněty, z nichž jeden 
představuje vwr utvořený z pruh li a druhým 
je jednotná šedá plocha. Zpočátku jsou pruhy 
poměrné široké a dítě jim dává přednost přcd 

pohledem na šedou plochu. Poté je postupné 
zmenšována šířka pruhů až do té dohy, kdy 
dite přestane tomuto vzoru věnovat větší po
zornost než šedé ploše. Dá se předpokládat, 
ie \' tumto okamžiku již není dítč schopno 
odli!it pruhy od jejich pozadí, čímž přestává 
\'nimat v tomto vzoru odlišitelné části a polc 
\}r~di jJko jednotná plocha. Poklid jsou děti 

lknum~nr během prvního měsíce života, jsoll 
>ehnpny vnímat nčkteré vzory, ale jejich ua
k0\"<Í ostrost je velmi malá. Zraková ostrost 
;t pod'tatně zlepšuje v průběhu prvn ích šcs
ti m~~lců života, poté roste pom aleji, při
Ctmi hodnot jako v dospčlosti dosahuje me
II prvním a druhým rokem života (Courage 
a :\dam~, 1990; TeUer a Moushon, 1986). 

Co nám tyto studie říkají o zpllsobu vní-
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OBR. 5-28 

Testovi ni zrakových preferenci kojence 

mání o kolního svčta dítčtcm? Během rrv
niho mčsíce života není novorozenec scho
pen rozlišovat jemné detai ly, jeho zraková 
soustava je schopna vnímat pouze rel:ttivně 
velké objekty. Nicméně i takové vidění je do
stačující k tomu, aby byly vnímány výmz.né 
ch:lrakteristiky objektů, včetně některých 

rysil tváře (které j sou podobné vzorilm tvoře
ným střídáním tmavých a světlých pruhů) . 

Na obrázku 5.29 jsou znázornčny výsledky 
pokusů zabývajících se zrakovou osrrostí 
a ci tlivostí vnímání kontrastu, které nám 
umožňují přiblížit si, co vidí jedno-, dvou
a třímčs íční dítč, pokud se dívá na ženskou 
tvář ze vzdálenosti patn.ícti centimetrů, Jed
noměsíční dítě má tak malou zrakovou ost
rost, že je p ro ně těžké vnímat výraz tváře 
(a novorozenci se vskutku dívaj í většinou na 
její vnějš í kontury). Ve třech měsících věku se 
zrakov:í ostrost zlepšuje již do té míry, že je 
dítě schopno rozluštit výraz tváře. Není divu, 
že nemluvnč mnohem lépe odpovídá na so
ciáJní podněty ve věku tří měsíců, než když je 
jen jeden měsíc staré. 

Schopnost odlišir rozh raní tmavého od 
světlého je zásadní pro vnímání tvarll, :lle co 
se děje s ostatními aspekty rozpoznáván í ob
jektil? Citlivost vllči některým rysúm tvaru 
objektl' se objevuje časnč. Pokud použijeme 
obrázek trojúhelníku, již třídenní novoroze
nec bude zaměřovat své oční pohyby k jeho 
rohlun a hranám a nepozoruje obrázek ná
hodně (Salapatek, 1975). Z toho vyplývá, že 
pro novorozence jsou některé tvary zajíma-
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včjší než ostatní. Jak jsme uvedli v kapitole 3, 
dčti upřednostilují tvary připomínající lidský 
obličej. což je tendence založená na nčkte
rých rysech obličeje, např. na tom, že obličej 
obsahuje křivky, které dčti upřednostňují 

před rovnými boiemi (Fanrz, 1970,1961). Ve 
včku asi tří mčsíců je kojenec schopen roz
poznat někreré rysy matčiny tváře, dokonce 
i na fotografii, což potvrzují nálezy, že se ko
jenec raději dívá na fotografii matky nei na 
fotografii nC'Lnámé že ny (Barrera a Maure r, 
1981). 

Vnímáni hloubky 
Schopnost vnímat hloubku se objevuje kolem 
třetího měsíce včku, ale není pinč rozvinuta 
až do věku asi šesti mčsícÍl. Kolem čtyř mě

sícll se dítě začíná natahovat po bližším ze 
dvou předmčtů. Bh;i..ší předmět je dítětem 
zjišio\':Ín binokulárním rozdíJ cm (Granrud, 
1986). O mčsíc č i dva později se dítě začíná 
natahovat po předmětech, které jsou zjevně 
blíž, na základč využití vodítek pro mono
kulární hloubku . Mezi ně patří relativní ve
likost, lineární perspektiva a vodítka pro stí
nování (Coren, Ward a Enns, 1999). 

Další důkazy o vývoji monokulárního vní
mání hloubky poskyrují nálezy z pokusů se 
zrak.ovým lÍteSl'm (viz obr. 5.30). Zrakový útes 
sestává ze středové lávky umístěné na skle
nčné desce, pod kterou je vzorovaný materiál 
umístěný přímo pod skleněnou deskou na 
mčlké stra ně a ve vzdálenosti nčkolika desí
tek centimem", pod skleněnou deskou na hlu
boké straně. (Vnímání hloubky na obr. 5.30 
je v případě zrakového útesu tvořeno n:íhlou 
změnou sklonu povrchu.) Dítč doslatečně 
Staré na to, aby se již dokázalo plazit (ve věku 
šesti až sedmi měsíců), je umístčno na stře
dovou lávku a je mu zakryto jedno oko, aby 

OBR. 5-29 

bylo vyloučeno působení binokulárních vo" 
dírek pro vnímání hloubky. Pokud po nem 
matka chce, aby se k ní plazilo přes mělkou 
stranu, ochotně j í vyhoví, když ho však žádá, 
aby se plazilo přes hlubokou stranu, dítě se 
přes "útes" odmítá vydat. Z roho vyplývá, ic 
dítě ve věku, kdy je schopné se plazit, má již 
relativně dobře vyvinuté vnímání hloubky. 

Percepční kon stanty 
Percepčn í konstanty se podobně jako vní· 
mání tvaru a hloubky í' .• aéínají vyvíjet v prv
ních měsících po narození. Toto tvrzení se 
obzvláště vztahuje na konstantu tvaru a veli
kosti (Keil man, 1984). Uveďme si experi
ment s konstantou velikosti. který využívá 
metodu habituace. Čtyřměsíčním dětem by{ 
nejdříve na chvíli ukázán plyšový medvěd. 

Pak byl vyměněn za jiného. Druhý medvěd 
přitom byl buď: a) stejně veliký, aJe byl dítěti 
ukiún z jiné y-t::dálenosti, takže obraz na sit" 
nici vytvořil obraz jinak velikého medvěda, 
nebo b) jinak veliký ncž první medvěd. Kd}i 
dčti již měly vyvinutu konstantu vdikosti, 
měly by medvěda v případě "a" (stejne 1'c1-
kého medvěda) vnímat shodně jako první
ho, což znamená, že by se na něj měly díval 
kratší dobu než na medvčda "b" (který byl 
včtší než první medvěd). Tento předpoklad se 
potvrdil (Granrud,1986). 

Řízená stimulace 
Nyní se obraťme k otázce, jak zkušenost 
ovlivňuje schopnosti vnímání. Při hledáni 
odpovědi na tuto otázku měnili vědci sysle" 
matick}'m způsobem vjemy, které byly mb
dému organismu dostupné, a sledovali vliv 
této zkušenosti na následné schopnosti mi
mání. 

Zraková ostrost a ci tlivost vnímánf kontrastu Zde je znózoměno, jak pravděpodobně vidí jedno-, dvou-
a trrměsfčn( dítě tvóf feny ze vzdálenosti asi 15 centimetru. Na fotografii vpravo je vidět. jak ji vnímá 
dospělý. Tato znázorněnf vjemů dítěte byla získáno tím způsobem, fe byla nejprve určena dWvost vnímdnf 
kontrastu ditětem a patě s využitím těto hodnoty změněno fotografie vpravo dole. (Glnsberg, 1983) 
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Nepřítomn ost stimulace 
V nejstarších pokusech zab}'Vajících se říze· 
nou stimulací byla snaha o určení následků 
cho~ll zvířete: v podmínk-ích naprosté nepří
tOmnosti zrakov)'ch podnětů. Vědci drželi 
ll'i řala ve tmě po dobu několika měsíců po 
narozeni do té doby, nei byla dosmečnč vy
spělá k tOmu, aby s nimi bylo možno pravá
dCI lescy 'l.rakových schopností. Myšlenka, 
která byla podkladem tčchto pokusů, se za
kládala na předpokladu, že pokud se zvířata 
musí učit vnímat, nebudou schopna v prvním 
kontaktu se světlem vnímat zrakem. vý
~l cdk}' odpovídaly očekávání: šimpanzi, kteří 

byli choYlini prvních šestnáct měsíců svého 
života ve tmé, dokázali vnímat svčtl o, ale ne
dokázali vnímat vzory (Riesen, 1947). Ná
sledné srudic však prokázaly, že dlouhodobý 
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chov ve tmč zplbobuje více škod ncž pouze 
znemožňuje učení. Jeho následkem vznibj í 
neurální poškození v různich částech zra
kové soustavy. Bylo zj ištčno, že urči té množ
ství svčtel né stimulace je pro zachování zra
kové soustavy nezbytné. V nepřítomnosti 
svčtelné stimulace začínají nervové buň k.-)' 
v sítnici a u:lkové klLře odumírat (Binns 
a Salt, 1997; Movs hon a V:lll Sluyters, 1981). 

Přestože nám tento fakt neřílci mnoho 
o úloze učcní vc vývoji vnímání, je dllležitý 
sám o sobč. Obecnč řečeno, pokud jsou zvj
řat:l již od narození zbavena možnosti zra
kové stimulace, potom čím delší je dob:l 
tohoto omezení, tím včtší je následné poško
zení zraku. Naproti tomu dospě lé kočky 
mohou mít jedno oko po dlouhou dobu za
kryté, aniž by jeho zrakové schopnosti ztra-

lrJkovj ut!S Zrakový útes je zařízen(m, které je poutiváno k ukázce schopnosti malých dětí a mláďat zvfřot 
VIlimat hloubku v dobé. kdy jsou jil schopna se pohybovat. Zrakový utes se sestává ze dvou ploch, které obě 
1II6lontujf stejný lachovnicový vzor o které jsou přikryty tlustou skleněnou deskou. Jedna plocha je přímo pod 
$Item, drohd je několik desftek centimetrů pod ním. Pokud je na stfedovou lávku mezi hlubokou a mělkou 
stlanou umfstěno katé, odmítá se pustit na hlubokou stranu, ale je připravena skolit na plOChu na mělké 
straně. (Gibson a Wo/k, 1960) 
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tily. Tato pozorování vedla k myšlence, že pro 
vývoj zrakových schopností existuje v raných 
etapách života kritické období. (Kritické ob
dobí představuje fázi ve vývoji, během níž 
je organismus připraven získat uroté do
vednosti.) Nedostatek stimulace v průběhu 
tohoto období mtHe nczvrafně poškodit 
ua kovou souSfavu (Cynader, Timney a Mit
ehcll, 1980). 

Omezená stimuLace 
V současné době včdei již nevyřazují na dlou 
hé období stimulaci zvířat úplnč a namísto 
toho stud ují zvířata se stimulací obou očí, 

avšak s podnčty pouze určitého druhu. Vědci 
chovali korata v prostředí, které sest:ivalo 
pouze ze svislých nebo vodorovných prubů. 
Kotata oslepla vůči pruhům té orientace -
svislé nebo vodorovné - , s níž neměla zkuše
nosti. Studie se záznamem aktiviry jednot
livých neuronů ukazují, že mnoho bunék 
korové zrakové oblasti kočky chované ve .. vo
dorovném prostředí'" reaguje na vodorovné 
podnčty, avšak žádné buňky nere:l1:,rtljí na 
svislé podněty. Opačné výsledky byly nale
zeny u koček chovaných ve "s\'islém pro
středí" (Blake, 1981; Moushon a Van Sluy
ters, 1981). Tato slepota je pravděpodobně 
způsobena degenerací buněk korových zra
kových oblastí. 

Vědci samozřejmě neomezují normální 
zrakovou stimulaci u lidí, ale někdy tato si
mace vzniká samovol ně nebo jako dúsledck 
lékařského zákroku. Například po očn í ope
raci je oko obvykle zakryto. Pokud se tato si
mace přihodí dítěti v prvním roce jeho 
života, výsledná zraková ostrost zakrytého 
oka je nižší (Awaya a koL, 1973). Tyto nálezy 
ukazují, že ve vývoji zrakového systému člo

věka, stejné jako u zvířat, je přítomno kritické 
období, a pokud je v průběhu této periody 
stimulace omezena, zrakový systém se ne
bude vyvíjel normáln ím způsobem. Kritické 
období je u lidí mnohem delší než u zvířat. 
Trvá téměř osm let. ale největš í zranitelnost 
je v prvních dvou letech života (Aslin 
a Banks, 1978). 

Žádný z tčchto faktů však neříká, že se 
musúue učit vnímat. Tyto údaje spíše uka
zují, že určitý typ stimulace je nezbytný pro 
udržení a vývoj schopnost í vnímání, které 
jsou přítomny při narození. To však nezna
mená, že učení na vnímání nemá vli v. K pro
kázání tohoro vlivu stačí uvést naši schopnost 
rozpoznávat obvyklé objekty. Skutečnos t, že 
rozeznáváme snadněji známé objekry než ne-

známé - např. psa versus tapíra - musí být 
důsledkem procesu učení. Kdybychom na
opak vyrůstali v prostředí bohatém na tapíry 
a chudém na psy. poznali bychom snadněji 
rapíry než psy. 

Aktivní vnímání 
Je-Ii třeba zkoordinovat vnímání s motoric· 
kou reakcí, učení naopak hraje klíčovou roli. 
D llkazcm jsou nálezy studií, ve kterých sub
jekt dostává normální podnčty. ate je mu 
zabr:\.něno, aby na nč normálně reagoval. 
Za tčchto podmínek se percepčnč~motoriclci 

koordinace nevyvine. 
V jednom pokusu měla koťata, dříve 

chovaná ve tmč, první zrakovou zkušenost 
v souvislosti s ~ko lotočem" znázorněným na 
obrázku 5.31. Kdyi aktivní kotě chodilo, 
kolotoč se pohyboval a vozil i druhé, pasimí 
katé. Přestože obě koťata získala přibl i žně 
stejnou zrakovou stimulaci, pouze aktivni 
katé vyvolalo tuto stimulaci vlastním aktiv
ním pohybem. A pouze toto aktivní ko-tě st 

úspčšně naučilo senzoricko-motorické koor
dinaci, pouze ono se nauči lo nastavit tlapky 
v obraně před hrozící kolizí. 

Podobné výsledk)' byly získány II lidi. 
V experimentální situaci měly pokusné osoby 
nasazeny brýle s optickými hranoly mtníd 
smčr, v nčmž byly vnímány objekty. Po jejich 
n:\sazcní měla pokusná osoba dočasně potíu 
s uchopováním objektú a často vrážela do 
předmčtů. Pokud se však pokusná osoba po
hybuje a zkouší provádět motori cké úkoly 
s nasazenými brýlem i, naučí se koordinovat 
své pohyby s reálným umístěním předmětů 
spíše než se zdánlivým umístěním . Pokud 
se naopak tato osoba pohybuje s cizí pomo
cí v invalidním vozíku, nedokáže se na br)1e 
adaptovat. Z toho je zřejmé, že samosfamC 
prováděn í pohybů je p ro adaptaci na br}it 
s hranoly nezbytné (H eld , 1965). 

Souhrnně receno, výsledky výzkumú 
svědčí pro tO, že se rodíme se značnými scho
pnostmi vn ímán í. Normální vývoj někte!)U! 
z těchto schopností může "yžadovat ro~ 
normálního pří sunu vstupních informací. ~a 
druhé straně však má na \!T1ímání velký \'m 
i učení. Tyto vli"y jsou obzvláště zřeteW. 

má-li být vnímání koordinováno s motori
kou. 

Tato kapitola stejně jako i předešlá !tl 

mnoha příkladech ilustruje vzájcmné propo
jení mezi psychologick)'lll a biologickým při
stupcm. Seznámili jsme se zde s případy, krl) 
se specifické psychické funkce realizují nau· 
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kladě aktivity určitých buněk nebo oblastí 
mo7J:u. Viděli jsme, ř.e pro vnímání pohybu 
využíváme specializované buňky a že různé 
čá!lti mozku zaznamenávají vizuální rysy 
umí~těni, tvaru a barvy. Na určování, které 
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OBR. 5-31 

DOležitost samostatně prováděných pohybů 

Obě koťoto získávají pňb/itně stejné zrakové 
vjemy, ale pouze aktivnf koté tyto vjemy 
'1Noldvá prosttednictvim samostatně 
prováděných pohybů. (Held a Hein, J963) 

rysy budou využit)' pro řízen í chování a jed
nání, se pod ílejí ještě další oblasti mozku. 
Uvedené příkJady naznačují, jak jsou vý
sledky biologického výzkumu dlllcžité při 

studiu psychických proceslL. 



SOUČASNÉ TENDENCE V PSYCHOLOGII 

Vývoj vnímání je vrozený proces 

Elizabeth S. Spelkeová, Massachusetts Institute ofTechl1ology 

Lidé mají neobyčejnou schopnost 
učit se jeden od druhého. Tato 
schopnost se projevuje již II jedno
ročního dít~te, kTeré se dokáže na
učit význam nového slova na zá
kladě pozorování jeho použití 
a které se naučí zacházet s předmě

tem tak, že po
zoruje nějaké
ho človčka, co 
s nfm dělá. Ry
chlé a kapacitně 
rozsáhlé učení 
v raném dtrství 
naznačuje, že řa
da toho, co se 
naučíme a v co 
včříme, je utvá
řena na základě 
našich kontaktů 
s předměty a lid
mi. Je však našc 

Eljzobrth S. SJn/kttmf schopnost vní-

mat lidi a předměty výhradně vý
sledkem učení? Nebo je schopnost 
vnímání daná vrozenými procesy 
růstu a vyvíjí se relativně nezávisle 
na kontaktech s vnímanými před
mčty? 

Myslitelé zabývající se touto 
otázkou zastáv,Ili více nei dVd tisíce 
let ná"-Or, že se lidé učí vnímat a že 
vývoj postupuje od nestrukrurova
ných počitků nedávajících smysl 
k V}óznamově naplněným, struktu
rovaným *mům. Vt.lkum zabýva
jící se raným dětstvím však v dů
sledku výsledkU srudií tento náwr 
popírá. Nyní již např. víme, že no
vorozenci vnímají hloubku a infor
mace o ní využívají podobně jako 
dospělí k odhadu skutečné velikos
ti a tvaru předmětů. Novorozenci 
ro-L.dělují proud řeči na stejné zvu
kove V.lOrce jako dospěli a zaměřují 
se především na soubor zvukových 
kontrastů typických pro lidskou řeč. 
Novorozenci dále rozliší lidský ob
ličej od jiných obnt°l.cŮ a jedno
značně jej preferují. Novorozenci 

'.6 

jsou citliví na řAdu vlastností před
mětů, které dOSpělí používají k ur
čování předmětů. Rovněi si pntvdč
podobně spojují informace o vlast
nostech podobně jako dospělí. 

Jak se vnímání změní v kojene
ckém věku? Kojenci vnímají 
hloubku, předměty a obličeje stále 
pečlivěji. Dále se začínají zamčřo
vat na zvukové kontrasty typické 
pro jejich mateřskou řeč a upřed
nostňují je před kontrasty jiných 
jazyků. (Toto zaměření však vy
chází spíš z poklesu citlivosti vila 
kontrastům cizího jazyka ncž z ná
rusru citlivosti vilči kontrastům 
mateřského jazyka.) Kojenci se stá
vají vnímaveJslml vůči novým 
zdrojům informací o prostředí, 
mezi něž patří stereoskopické in
formace o hloubce, konfigurační 
informace o ohraničení předměru 
a nové referenční ramce pro pro
storové zařazení předmětů a časové 
zařazení událostí. Tyto vývojové 
zmčny zvyšují přesnost vnímání 
a obohacují zážitky spojen~ s vní· 
máním, rozhodně však nemění 

svět kojence z bezesmyslného toku 
počitků na plnovýznamové II struk
turované prostředí. 

Výsledky studií novorozenců 
a kojenců se opírají o výsledky stu· 
dií vývoje vnímaní u různých živo
čišnýt:h druhů. Pnikopníky v tomto 
směru byli Gibson a Walk, kteří 
zjistili, že se u všech zkoumaných 
zvířat vnímání hloubky vyvíjí i bez 
zrakové zkušenosti. Vrozená schop
nost vnímal hloubku zaj i šťuje, aby 
novorozená kůzlata nespacUa 0" úle· 
su a aby kočky a krysy chované 
ve tmě nenaráiely do předmčtů. 
Novější studie poukazují na 10, ŽC 

novorozená kuřata vnímají hranice 
předmětů podobně jako dospělí 
lidé, a dokonce u nich docháú k fl· 
xaci předměru, který experimentá
tor schoval. Studie vývoje mozku 
u zvířal dOSpěly k závěru, že pro 

VÝVOJ normálně fungujíC1bo per
cepčního systému jsou klíčové jak 
geny, tak i vrozená struktura ner
vové aktivity. Kontakt)' s předměty 
vnímání - tedy s objekty a jery
hrají v tomto procesu vývoje mno
hem menší roli. U novorO'I.(:nců 
i u novorozených mládht normální 
zraková zkušenost obohacuje per
cepční soustavu a uvádí ji do sou
ladu, zatímco abnormální zraková 
zkušenost percepční soustavu po
škozuje. Novorozenci ani novo
rozená mláďata však nepotřebují 

prvotní zrakové zkušenosti, aby 
byli schopni přeměnit svilj per
cepční svčt z toku nestrukturo
vaných počitků na strukturoV2né 
uspořádání zrakových zkušeností. 

Souhrnné řečeno, vnímání je již 
při narození vysoce strukturované 
a z hlediska vývoje kontinuální. 
Tato kontinuita by nám mohla p0-
moci vysvětlit, proč se malé děti 

tak pohotově učí od lidí ve svém 
okolí. Vezmčme si např. dítě, ktert 
pozorujc dospělého, jak odšroubo
vává víčko ze sklenice a zároveň si 
sám pro sebe říká: ~Tak to ote\'
řemc." Pokud by dítě nevnímalo 
víčko a sklenici jako odlišné před
měty, jci se pohybuji a s nimiž lze 
manipulovat, počínání dospělého 

by nepochopilo. A pokud by dítě 
nedokázalo vnímat zvuky odlišu
jící slovo "otevřít~ od jiných slo\', 
nemohlo b)' se začít učit chápat,co 
vyřčená slova znamenají. A kdyby 
dítě nevnímalo dospělého jako či
nitele, který je do určité míry p0-

dobný dítč ti, pak by pozorování 
jednání dospělého a nasloucháni 
slovilm, která pronesl, nic nepro
zradilo o tOm, co se dítě může 
samo nauči t dělat a říkat. Neu\'ěn
telné schopnosti dětí učit S( 

novým věcem tedy mohou do 
velmi vysoké míry záviset na stejně 
neuvěřitelných vrozených schop· 
nostech vnímat. 
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Vývoj vnímání je proces závisející na aktivitě 

Mark Johnson, University of L ondon 

Včtšina včdců zabývajících se vý
vojem 50Uhlasi s názon:m, že pro 
normllní vývoj vnímání je důleiit:i 
jak dědičnost, tak i vlivy výchovy. 
Stále však nedospěli ke shodč v ná.-
7oOft,h na to, který faktor hraje ve 
\'Y"'Oji vnímání dů lcžit~jši roli. 
Rúzné uhly pohledu na MO proble
matiku nejsou pouhými filozofie · 
k}'mi ul'ahami, ale oplrlJl se 
o\~"lkumnou činnost. V tomto přis
pčvlru budu hájit názor, že tříděni 

,pcciflckých aspektů vývoje vnímá
ni na vlivy dědičnosti v protikla
du k v1iwm výchovy představuje 

z~cnc paSi\l1í přistup, na jehož zá
kliUlč hy na vyvíjející se mozek mé!y 
vhl' buď jen geny, nebo výhradně vý
(hO\'3.. Já se naopak domnívám, že 
\)"\'Oj \lIíminí je vhodnější charakte
riWI'Jl jako proces 7..ávislý na akti 
vitě, jehož součoistí jsoll komplexní 
a nc",il~Jdne interakce na různých 

tlnwnich. 
Pro podpoření svého náZOnl 

uv~du příklad. Zaměřme se na sou
ú\ný neurobiologický \ý"<lkum zra
Iw.-c oblasti u hlodavců. Zkoumají 
;e neurony podílející se na binoku
limim viděni. Na 7.ákladč experi
mentl! hylo zjištěno, že k prena
t&imu nasta\'ení těchto neuronů 

doch.izi v důsledku jejich reakce na 
wnikajici vlny elektrické aktivity od 
oblNi hlavního vstupu po zrakovou 
obb,t nudcus genuculatum late
nte- iI. ob (Katz a Shat'l, 1996). Ji 
nvrru ,lovy St" typ reakce těchto 

zrak~1:h kortik.álnich neuronů vy
ráij podle druhu ~vi rnlálního pro
\třNi, ;ci vzniká v důsledku aktivit 
bunék \. jiné čisti mozku a oka. Na 
tento příklad sice můžeme aplikov:lt 
po.iem vrozen}, ale stejně tak by
chom mohli tento proces popsat rak, 
it: ~ kortikálni buňky .uči" od 
;;lUpnich informací poskytovaných 
~jich přihuznými v nudeu genicul
dum btcrue a oku. Po narození zů
~uVjji ~to korriki1ní n('urony na 
t~nem \')'11dění, ovšcm ai na to, že 

I'piidtjzejídch informacích je obsa-

žena i struktura okolního světa. Při 
podrobném výzkumu vývoje bude 
tedy stále těiší obhájil názor zastá
vaný nčkterými teoretiky (Spclke, 
1998), že ~vrozellé poznatky" jsou 
zásadně odlišné od učení. 

Další přľklad role procesů v)'Voje 
vnímání založcných na aktivitě vy
chází ze schopnosti identifikovat 
a rozpoznávat obličeje. Je známo, že 
se v mO'Lku nachazejí oblasti specia
lizující se právě na zpracová..,..í.ní 
informací při rozpozm\vání obliče
jů, a nčkteří odborníci se dokonce 
domnívají, že je tato l"O""J;pozná\'ací 
schopnost vrozená. Experimenty 
s novorozenci však dospěly k závě

ru, že tento proces vůbec není tak 
jednoduchý, jak se 7.dá (Johnson, 
1997). Tendence novorozenců více 
zaměřovat pozornost na obličeje je 
pravděpodobně založena na velice 
primitivním systému připomínají

cím reflex, který je aktivován i vel ice 
jednoduchým podnětem, např. třemi 
vysoce kontrastními skvrnami, je
jichž uspořádání připomíná oči 

a ústa. Toto jednoduché uspořádání 
stačí novorozenci k tomu, aby v prv
ních týdnech života včnoval více 
pozornosti obličejům než jiným 
objektům a vzorům. Jedním z dů
sledků tohoto procesu je to, že vyví
jející se obvody v mozku na dráze 
zrakového rozpoznávání získávají 
více vstupních informací vztahují
cích se k obličejům a následně jsou 
tyto obvody tvarovány zkušeností 
s tímto specifickým druhem zrako
vého podnětu. Tento proces mů

žeme v současnosti zkoumat 
prostřednictvím metod zobrazování 
mozku. Studic tohoto typu proká
zaly, že mozek kojenců vykazuje 
v porovnání s dospělým mO'Lkem 
méně lokalizované a méně speciali 
zované zpracovávání ob l ičejů v moz
kové kůře. Ke ""Lniku ",wrru moz
kOI'é specializace pro zpracovávání 
obl i čejů, které probíhá s t ejně jako 
II dospělých, dochází až \' jednom 
roce věku. V této době mají děti za 

sebou přibližnč tiskihodinovou zku
šenost s obličeji. 
Další příklad vycházľ 1.(' srudie oč
ních pohybll kojence reagujících na 
zrakové podněty. U novorozenců 

se sice objevují primitivní reflexní 
pohyby očí, avšak z komplexních 
a přesn}'ch pohy
bů očí typických 
pro dospělé zač
nou podstatně ví
ce těžit až v prů~ 
běhu prv111110 ro
ku. Podle jednoho 
názoru je omeze
ná schopnost no
vorozencll hýbat 
očima dostatečná 

pro procvičování 

a vyvíjení nových 
mozkových obvo
dů za účelem 

k I •. .,. Marlc Johnson omp cxneJSI m+ 

tegrace zrakových a motorických 
informací, která je pro pohyby očí 
u dospčlých naprOsto zása.dní. 
A každý jistě ví, že novorozenci pro
cvičují oči skutečně pilné. Ve čtyřech 
měsících mají dčli za sebou již tři 

miliony očních pohybil. Zdá se tedy, 
že děti svou činností a.ktivně přispí

vají ke svému dalšímu vývoji. 
Uvedené úvahy by v nás měly vy

volat pochyby ohledně tvrzeni týkají
cích se VTQ7.ené podstaty percepčních 
schopností, k nimž vědci dospěli na 
základě experimentů se čtyřměsíč

ními i st'd.riími dětmi. Vědci poměrně 
často 7jišrují, Že při stejných experi
mentech s malými dčtmi jsou získá
vány zcela jiné výsledky, což poub
zuje na to, že v prvních týdnech 
a měsících po narození dochází 
k zásadním změnám v percepčních 
schopnostech (Haith, 1998). 

Na 7-:ívěr je vhodné zdůraznit, že 
děti nejsou pasivními přfjemci půso

bení genů ani vlivů prostředí. Per
cepční vývoj je spíše procesem zalo· 
ien}'lll na aktivitě dítčte, které při 

získávání zkušeností potřebných pro 
další vývoj hraje velice aktivní roli. 
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SHRNUTÍ 

1. Při studiu vnímání se musíme zabývat jeho dvěma 
hlavními úkoly: lokalizací - určením, kde se objekty 
nachá7.cj í. a rozpoznáváním - určením , č ím objekty 
jsou. Studium vnímání se rovněž zabývá tím, jak per
cepční systém zabezpečuje, aby vzhled objektů zllstá
val konstantní, i když se jejich obra'L;f na sítnici mční. 
Dále se z:tb}'V<'Í otázkou, jak se naše sc hopnosti vní
mání vyvíjejí. 
2. Korová zraková oblast pracuje na základě dělby 
práce. Na lokalizaci a rozpoznáván í se podílejí různé 
oblasti mozku . Lokalizace je zprostředkována oblastí 
mozku v blízkosti horní části mozkové kúry, rozpo
znávání naopak zprostředkovává oblast v dolní části 
mozkové kilTy. Procesy rozpoznávání se dále dčlí na 
menší moduly. patří se m např. barva, tvar a povrchová 
struktura objektu. 
3. Za účelem lokalizace objektu je musíme nejprve od
lišit jeden od druhého a poté je uspořádat do skupin. 
Tyto procesy shLdovala jako první gestaJtist ická psy
chologie, klem u rči l a principy, podle nichž k uspořá
dávání objektll dochází. Jedním z těchto principů je 
uspořádání podnétll do oblastí podle figury a pozadí. 
Dále uspořádáváme objekty podle principu blízkosti, 
podobnosti, dobrého tvaru a uzavřeného nebo nepře
rušeného pokmčov;iní . 

4. Pro určení polohy objektů musíme znát jejich vzdá
lenost od nás. Tento druh vn ímání, t'Lv. vnímání 
hloubky, se obyčej ně za kládá na vodítk.1.ch pro určování 
hloubky. Mezi Illonokulární vodítka patří relativní ve
likost, lineární perspektiva, stínování. překrývání, výška 
umístění a paralaxa pohybu. Binokulárním vodítkem 
je binokulární rozdíl (dispari ta) vyplývající ze skuteč
nosti, :I.e každý objekt vytvMí poněkud odlišné obrazy 
na sírnicích obou očí. 
5. Abychom mohli určit lokalizaci objektu, musíme 
včdčt, zda se objekt pohybuje. Vjem pohybu muže být 
vyvolán i bez pohybu obrazu objektu na sítnici. Jed
ním z příkladů rakového pohybu je stroboskopický 
pohyb, při němž rychlé sledy statických obrazů navo
zují zdání pohybu. Dalším příkladem je indukovaný 
pohyb, kdy pohyb velkého objektu vyvolává dojem po
hybu malého nehybného objektu. Vnímáni skmeč

ného pohybu (tedy pohybu skutečného objektu v pro
sroru) je kódováno spccificl-ými buňkami zrakové 
soustavy, tak jak je uk:ízáno v pokusech se selektivní 
adaptací a pomocí záznamu aktivity jednotlivých neu
ronů. 

6. Proces rozpoznáv:iní objektu zahrnuje jeho zařazení 
do určité kategorie a je založen především na rozpo
znávání tvaru objektu. V raných fázích rozpoznávání 
využívá zraková soustava informací ze sítnice k popisu 
objektu z hlediska jednotlivých rysů, jako jsou např. 
linie a úhly. Neurony, které na tyto rysy reagují (detek
tory rysů), byly nalezeny v korové zrakové oblasti. 

V pozdčjš í fáz i rozpoznávání objektu porovnává :ua
kov.í soustava popis objektu s popisy tvarů objektů 
uchovávaných v pamět i a vybírá z nich len , který je 
danému objektu nejbli::i.sL 
7. Vyhledávání nejvíce odpovídajícího tvaru může 1»1 
vysvčtleno konekcionistickým modelem čiJi modelem 
sítí. Nejni7.sí úroveň sítě obsahuje rysy, o něco vyšší r0-

vina obsahuje písmena. Excitační spojcní mezi rysem 
a písmenem znamená, že konkrétní rys je součástí pís
mene, zatímco inhibičn í spojení znamená, že kon
krétní rys není součást í určitého písmene. Při prezen
taci písmene doddzí k aktivaci rysů v síti, ty svou 

aktivaci či naopak inhibici předáv,tjí písmenúm. Pís
meno, jež obdrží nejvíce aktivace, nejvíce odpovída 
hledanému tvaru. Síť lze i rozšiřovat na rovinu sl~ 
a její pomocí je možno vysvětlit, proč snadněj i roz
poznáme písmeno. když je prezentováno v kontextu 
slova, než je-Ii prezentováno izolovaně. 
8. Rysy tvarll při ro'l..cných objektll jsou složitější ocl 
linie a více se podobaj í geometrickým útvarílm, jaku 
jsou válce, kužele, k-v:ídry a t roj hrany. Omezený rotL

bor podobných útvarll může být dostačujíd k popisu 
tvarů všech objektll, které človčk dokáže rozpoznal. 
9. Proces)' rozpoznávání postupující zdola nahoru jsoo 
řízeny pouze vstupními informacemi, zatímco procCS) 
rozpO't:návání postupující shora dolu jsou řízeny zna
lostmi a očekiváními dané osoby. V procesech postu
pujících shora dolů je zahrnut účinek kontextu ve \'ní
mání, protože konrext vytváří očekávání ve vnímání, 
a pokud je toto očck:ív:íní naplnčno, je k rozpozn:iru 
potřebné obvykle menší množství vstupních infor· 
mací. 
10. Selektivní pozornost je proces, jehož prostředni,' 

tvim nčkteré podněty vybíráme k dalšímu zpracov:iru 
:1 nčkterc ignorujeme. V případč zraku jsou základním 
prostředkem pro zamčřování pozornosti oční pohyby. 
Většina očních fixací je zamčřena na nejvíce informa' 
tivní části pozorované scény. Selektivní pozornost !iť 
také objevuje u sluchu. Větš i nou jsme schopni seK 
tivního poslouchání s využitím vodítek, jako je srna 
-t.d roje zvuku a hlasová charakteristika mluvčího. ~ašr 

schopnosl selektivní pozornosti je zprostředkov:irJ 
j ak procesy, které se objevují v časných fázích rozpr 
znávání, tak procesy objevuj ícími se až poté, co ~j 
urče n význam zprávy. 
ll . Proces selekce objektu a zaměření pozornosti lIJ 

něj je řízeno dvčma odlišnými mozkovými system\. 
Posteriorní systém vybírá objekty na základě umístěrJ. 
tvaru a barvy. Anteriorní systém odpovídá za řiwl 
v};še uvedeného procesu a je závislý na cílech pmoro
vatcle. Na základě PET studi í bylo zjiš těno, že jakmi· 
le dojde k selekci objektu, v posteriorních ohlastem 
tllozku,jež souvi sejí s přisuzováním vlastností objektu. 
dochází ke zvýšení aktivity. 
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12. Dal;j hlavní funkcí percepčního systému je zabez
peéir, ahy hyl V'lhled objektů stálý nezávisle na velkých 
71l1ěnách podnětů, které dostáváme od svých smyslo
\j'ch orgánů. Konstanta jasu způsobuje, že objekt se 
nim jeví jako stejně jasný, nezávisle na mno'l..ství svě
tb, které odráží. Konstanta barvy zabezpečuje, že se 
nám objekt jeví stejně barevný nc-Lávisle na přesné 1'1-
nov\i délce světla , kterým je osvícen. V oboll případech 
kon!)lanty závisejí na V'l tazích mezi objektem a jeho 
poudím. Dále známe také konstantu tvaru a kon
maN umístění. 

11 Konstanta velikosti zabezpečuje, že velikost jaké
hokoli objektu zůstává relativně stálá nezávisle na jeho 
\7.dálcnosti od pozorovatele. Vnfmaná veli kost ob
.iektu ros te jak s velikosti obrazu objektu na sítnici, tak 
s \'n ímano\! .".Ldáleností objektu od pozorovatele, ve 
.hodě s principem nemčnnosti vztahu velikost-vzdá
lenost. Z tohoto nrahu vyplývá, že pokud se objekt od 
powrOl"dtcle vzdaluje, velikost jeho obrazu na sítnici 
~ zmensuje, jeho vnímaná vzdálenost se zvětšuje, při
cemi se tyto dvě zmčny vyruší a výsledkem je kon
t;lntni vnímání velikosti objektu. Tento princip muže 

')'ivttlit určité typy iluzí při vnímání. 
14. V}".zJ..l1m vývoje vním:íní se zabi'vá otázkou, do 
jake míry jsou schopnosti vnímání vrozené a do jaké 
míry j:;ou l.ísk .. mé zkušeností. K určení I'fozcn)'ch 

KL ÍČO VÉ POJMY 

vnímaní 
!1YlIllJloál'ání objckn"! 
rmslorOl"l lokalizace 
~rcepé!li konstanta 
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schopností jsou srudov:íny rozlišovací schopnosti ko
jenCl! pomocí metody zrakové preference a metody 
habituace. Zraková ostrost, kličový aspekt v procesu 
rozpoznávání, se rychle z1epšuje v průběhu prvních 
šesti měsícÍl života, poté se zlepšován í zpomaluje. Vní
mání h loubky se objevuje kolem třetího měsíce života, 
ale do šesti měsíců včku není ještě plně rozvinuto. Per
cepční konstanty ( např. konstanta velikosti) se začínají 
vyvíjet od šesti mčsíců. 
,15. Následkem chovu zvířat ve tmě dochází k trva
lému poškození zrakové soustavy a zvířata, která byla 
chována se zakrytým jedním okem, zůstanou na toto 
oko slepá. Dospčlá zvířata zrak neztrácejí ani po d lou
hodobé deprivaci zrakové stimulace. Tyto skutečnosti 
podporují tvrzení o existenci kritických období v rané 
fázi života, kdy při nedostatku normáJní stimulace do
chází k poškození vrozených percepčních schopností. 
Pokud je v raných et:lpách života stimulace řízena tím 
zpl!sobem, že nčkteré druhy podnětů jsou nepřítomny, 
tak se zvířata, stejně jako lidé, stanou necitliv)'mi viiči 
podněnull, jimiž na nč nebylo působeno. An i rento 
účinek nemá mnoho spo lečného s učením. Percepčně
- motorická koordinace je naopak dovedností, kterou 
se musíme nauči t. Z"ířata i lidé přitom musí pohyby 
sam i provádět , jinak k rozvoji normální koordinace 
nedoch:ízí. 

binokulární rozdíl 
agnoz!e 
pozornost 
iluze 

OTÁZKY ROZVÍJEJÍCÍ KRITICKÉ MYŠLENÍ 

I.J.k je podle vás možné, že mozek dokáže řešit tolik 
Pfllblémů rozdělením práce mezi specializované ob
Il ti~ Jaké výhody (ento proces přináš í? A naopak jaké 
nt'<1'hody má takOl'li dělba práce? 
2. Pied~ta\'te si,jak byste od této chvíle prožívali zr:l
LJ\t podněty, kdybyste nebyli schopni vním:lt pohyb. 
Jak "nim;Íní pohybu přispil'<Í k prožh'<Íní svčta jako 
koherentního prostředí? 
1 ~ékteří lidé jsou ohledné studi:l vnímání a chování 
bil)logickf'mi přístupy skeptičtí. Jak byste argumen-

DOPORU ČENÁ ČETBA 

~lnoho učehnic, které jsou vyjmenovány v závěru ka
p',, )I~' 4, se zabývá rovněž tématy obsaženými v této 

tov:lli takovýmto lidem na zálcladč informací o zraku 
a chování řízeném zrakem, kleré byly uvedeny v této 
kapi tole? 
4. Jak nám selektivní pozornost pomáhá při kaido
denním vnímání? J:lké by bylo řídit auto ve mčstč, kde 
by nikdo neměl schopnost selektivního vnímání? 
5. Jakým způsobem je ovlivněno chování malíře pro
s třednictvím konstanty barvy a konstanty tvaru? Jak 
na základč percepčních konstant mohla být práce 
onoho umělce těŽŠí než bez jejich přítomnosti? 

kapitole. Je však možno obrátit se i na některé další 
zdroje. 
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Obecnou problematikou vnímání se zabývají Caren, 
Ward a Enns, ScmofÍol1 oud Perceptio, (5. vyd., 1999); 
Gregory, Eye oud Braitl (5., vyd. 1997); Kosslyn, 1n
vitation to Cognitive Science (Vol. 2): Visua/ Cogni
lion (2. vyd., 1995). Marrův kognitivně-vědecký pří

stup k problematice vnímání je obsažen v jeho knjzc 
Vis;oll (1982). Základní llvod k některým Marrovým 
pracem je obsažen v prvních kapitolách publikace: 
Johnson-Laird, Thc Computer oud the Mind (1988). 
Výzkumy mechanismů mozku podílejících se na roz
poznávání jsou uvedeny v knihách: Farah, Visua/ 

Agnosia (1990); Zekl, A Visioll oj the Brnin (1993). 
Nové poznatky v oblasti selektivní pozornosti a jejího 
ncurálního podkJadu nabízej Posner a Raichle,lmagN 
oj the M ind (1994). Otázka stáJosti vnímání je revi
dována ve velice čtivé knize: Pinker, How the Mind 
Works (1997). Konckcion istický přístup k problé
mllm rozpoznávání a lokalizace je uveden v dvojdt1né 
publikaci RlI melhart a M cCleUand, Para/lel Distri
bu/ed Processing (1986). Kognitivní neurovédecký 
přístup nabízí Gazzan iga, The Cogllitive Neuroscitn
cer (1995). 

VYBRANÁ LITERATURA V ČEŠTINĚ 

Viz kapitola 4. 



Kapitola 6 

Vědomi 

Jednollivé aspekty vědomí 
Vědomí 

Předvědomé vzpomínky 
Nevčdomí 

Automatizace činnosti a rozdělené vědomí 

Spánek a sny 
Stadia sp:ínku 
Teorie spánku 
Poruchy spánku 
Sny 
Teorie spánku se sny 

Nov~ oblasti psychologického výzkumu: 
Konsolidace paměti v průběhu Rf'" spánku 

Meditace 
Hypnóza 

Navození hypnózy 
Hypnotické sugesce 
Skrytý pozorovatel 

Psychoaktivní látky 
Centrálně tlumivé látky (sedativa) 

Opiáty 
Stimulancia 
Halucinogeny 
Konopí 

Fenomény psí 
Expcrimelltální důkazy 
Diskuse nad důkazy 
Anekdotické doklady 
Skepse ohledně psí 

Sou{osné tendence v psychologii: 
Pral jsme ospoli? 

MnL když čtete tato slova, jste 

vzhůru, nebo sníte? Málokdo z vás je 

touto ot~zkou zaskočen. V~ichni známe 

rozdíl mezi normálním stavem bdění 

a snem. Existují také jiné stavy vědomí, 

včetně stavů, které jsou vyvolány 

působením drog, jako je alkohol nebo 

marihuana. 

Vědomí jedince se snadno mění. 

V této chvíli je vaše pozornost zaměřena 

na tuto knihu a za několik minut můžete 

hluboce spát. Pro většinu psychologů je 

přítomen změněný stav vědomí, jakmile 

dojde ke změně normálního stavu 

duševních funkci a nastane stav, který 

se jevf být odlgným osobě prožívajíci 

tuto změnu. Přestože tato definice není 

přilg přesná. odráží skutečnost, že stavy 
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vědomí jsou subjektivním jevem. Zmčněné 
stavy vědomí sahají od rozptýlení denním 
snelll ai po zmatenost a zkreslené vnímání 
při intoxikaci drogou. V této bpitole se bu
deme zabývat změněnými stavy vědomí, které 
zažívají všichni lide (spánek a sny), i nčkte
rými stavy, které V"Lnikají působellím zvlášt
ních okolností (meditace, hypnóza a užívání 
drog). 

Jednotlivé aspekty 
vědomí 

Diskuse o povaze vědomých záži tků a funkcí 
včdomí se budou objevovat v průběhu této 
knihy, kdykoli se budeme zabývat vnímáním, 
pamčtí, řečí, řešením problémů a dalšími té
maty. Na tomto místě by bylo užitečné uvést 
obecnou teorii vědomí, která by poskytla d 
mcc pro úvahy o těchto tématech, tak jak 
budou uváděny později. Tento přís tup však 
není uskutečn itel ný, protože ohledně této 
teorie neexisruje obecná shoda. Spíše existuje 
toli k tL 'arií včdomí, kolik je autorů, kteří 
v této oblasti teorie vytvářejí. Tato siruace 
může nčkteré čtenáře odrazovat, zvláště ty, 
kteří se dosud setkávali s oblastmi včdy, 

v nichž jsou (1.kta krys talicky čistá :I teorie 
dobře ověře né. Co však múže být dobrodruž
nčjší a podnětnější než vstup do oblasti, která 
dosud není zmapovaná? V souvislosti s řadou 
dúležitých objevů - v neuropsychologii, evo
l uční biologii, genetice a v nhných oblastech 
psychologie - m noho vědcu včří, že celkový 
výklad vědomí je již velmi blízko (Crick, 
1994). lkl: obecné teorie může naše disku 
se o včdomí pouze uvést nčkteré termíny 
a pojmy, které poskytnou stanovisb k tomu 
to tématu tak, jak se s nimi budeme sezna 
movat v následujících kapitolách. l megrace 
nhných úV:lh, jež zde poskytneme, čeká na 
budoucí výzkumy a pochopení, k nimi mož
ná dospějí srudenti, kteří čtou tyto stránky. 

Co je vlastně vědomí? Dříve psychologové 
ztoroži"lov(lli .,včdom í" a "mysl". Definovali 
psychologi i jako "studium mysli a včdomí" 
il ke zkoumání včdomí používali metodu in
trospekce. J iž v bpitole 1 jsme uvedli, že jak 
introspekce jako metoda zkoumání, tak vč
domí jako zkoumané téma ustoupily z centra 
zájmu po nástupu behaviorismu na zač.ttku 
20. století. John Watson, zakladatel beha
viorismu, a jeho následovníci se domnívali, 
že pokud se má psychologie stát včdou. 
její údaje musí být objektivní a měřitelné. 

Chování samozřejmě může být všeobecně po
zarodno a různé odpovčdi lze mčřit objek
ti"ními metodami. Naproti tomu vnitřni 
zkušenost jedince mllže být zjištěna pomoci 
introspekce, ale nemůže být pozorována ji
nými lidmi nebo objektivnč mčřena. Jinak ře
čeno, pokud bude psychologie zkoumat 
skutečné chování jedince, bude se zabýw.t 
vnčjšÍmi událostmi namísto vnitřních udá
lostí, které j sou sledovatelné pouze osobou, 
kted je prožívi 

Behavioristé však nepožadovali tak radi
kí.lní 'lrnčny, jak by se dalo z jejich prohlášení 
usuzovat. l oni se zabývali vnitřními udá
lostmi, pokud to výzkumné cíle vyžadovaly. 
Při snldiu zážitků pokusné osoby akceptovaL 
slovní reakce jako n:íhradu za introspekci. To, 
co pokusná osoba řekla, bylo pokládáno za 
objektivní, bez ohledu na nejasnosti její
ho subjektivního stavu stojícího v pozadi. 
M noho psychologů stáJe včřilo, že pokud lid( 
sdčlují, že v iděl i po pohledu do jasného s\itb 
následné barevné paobrazy, pravděpodobni 
tyto barvy skutečnč viděli. Behavioristé se si· 
ce mohou 'I.abývat mnoha jevy, jež zkourruji 
prostřednictvím slO\'ních reakcí, avšak je· 
jich nadmčrn)' zájem o po'l.Orovatclné cho
vání způsobil, že opomíjeli zajímavé psycho
logické problémy, jako jsou sn)', medi
tace a hypnóza, protože je jejich subjektimi 
podstata uči nila nepřijatelnými (EricSSOll 
a Simon, 1993). 

V šedesátých letech 20. století začali psy
chologové zj i šťovat, že problematika li:· 
domí je pří l iš závažn.i na to, aby mohla b)·, 
opomíjena. To neznamená, že by musda 
být psychologie znovu definována výlučnt 
jako studium včdomí, ale odbornici dospěli 
k závčru, že cel istvá psychologie nemůit 
problematiku včdomí opomíjet. Přísné fr· 

vání behavioristll n .. tom, aby byla psychlt 
logie omezena na studium pozorovatelneho 
chování, je příliš omezující. Pokud se \~ .. 
tvářej í teor ie o podsta tě vědomí a ved"" 
k prokaza telným předpovědím týkajícím Sf 

chování, pa k tyto teo rie představují hod
notllý příspčve k k porozuměn í funkcí lidI" 
mysli. 

Vědomí 

M noho učebnic definuje včdomí jako obIJ· 
klý stav uvědomování si vnějších a vnitřnidJ 
poclnčtil , tO znamená ud:Uostí v okolí, těl e;. 
ných vjemtl, vzpomínek a myšlenek. Tato dr
finice se však z .. bÝV:Í pouze jednou stránklJ 
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vědomí a nechává stranou fakt, že se při 

řekní prob lémů nebo záměrném výběru jed
nání při reakci na vnější podmínky a při sle
dování osobního záměru jedná o další strán
ku vědomí. Vědomí tedy nezahrnuje jen 
dedovaní prostředí (vnitřního a vnějšího), 
ale i ovlivňování pros tředí. Stručnč řečeno, 

védomí zahrnuje: a) sledování sebe samého 
/I stiho okolí IÍm 'Způsobe/n, že ú vjemy, v'Zpo
minky II mylltnky rif/eklovan! repreuntujeme; 
II b) působení na sebe samé a své oRoli tak, Ze 
jJmt schopni whajoval a ukonioval své cbovlÍní 
II kognitivní aktiv;ty (IGhlstrom, J 984). 

Sledováni (monitorováni) 
Hl:ovní úlohou smyslové soustavy je zpracová
\7ní informací z prostředí, což vede k tomu, 
že j,me si védomi toho, co se děje v našem 
okolí i v našem tčle. Není však možné, aby
chom věnovali p<Y.lOrnost všem podnětům 

pů~ídm na naše smysly, protože bychom 
byli uhlceni informacemi. Naše vědomí se 
umčřujc jen na nčkteré podněty a jiné igno-
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ruje. Tato selekce informací má často souvis
lost se změnami vnějšího a vnitřního svČta. 
Zatímco se soustřeďujete na tento odstavce, 
pravdčpodobně si nejste vědomi mnoha pod
nčnl přicházejících z okolí. Pokud však dojde 
k nčjaké zrněné - pohasne svčtlo, ve n duchu 
začne být cítit kouř nebo se sníží hluk klima
tizace - pak si pravděpodobně těchto podnětů 
všimnete. 

Naše pozornost je selektivní, některé udá
losti přednostnč vstupují do našeho vědomí 
a st<ivají se podnčtem k zah:íjení akce. Nej
vyšší prioritu mají větš i nou události dlllcžité 
pro přežiti. Pokud máme hlad, je obvykle ob
tížné soustředit se na studium, pokud náhle 
ucítíme bolest, vytlačíme ze svého vědomí 
ostatní myšlenky do té doby, než bolest od
straníme. 

Ovládáni (Hzeni) 
Další fun kcí našeho vědomí je plánovat, za
hajovat a řídit své činy. Ať už je plán jedno
duše a snadno uskutečněný (např. společný 

Idyl st sollStledime, nwnimdme okolnl podněty, Jako je napf. konverzace lidE. Tato schopnost ryblmt sl 
podrltty ndl: chninl pfed zahlcen(m informacemI. 
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oběd s přítelem) , nebo je složitý (příprava ži
votní dráhy), jcdn.íní musí probíhat tak, :lby 
bylo koordinováno s událostmi kolem nás. 
V procesu plánování mohou být události, 
které se ještě neuskutečnily, předslavovány 
v našem vědomí jako budoucí možnosti, mů
žeme si v duchu představit alternativní ~scé
nářc" , rozhodovat se mezi nabízejícími se 
možnostmi a zahajovat přiměřené činnosti 
(Johnson-Laird,1988). 

Ne všechny aktivity jsou řízeny vědomými 
rozhodnutími a řešení všech problémů nejsou 
provádčna na vědomé úrovni. Podle jednoho 
ze základních principů moderní psychologie 
zahrnují duševní ud:ílosti jak vědomé. tak ne
vědomé procesy a mnoho rozhodnutí a čin
ností je se odehrává výhradně mimo oblast 
vědomí. Řcšeni problému se může objevit 
"zčistajasna';, aniž bychom si byli včdomi, že 
jsme o problému přemýšl eli. A když máme 
k dispozici řcšení, nemusíme být schopni 1'0-
sk')'tnollt introspektivní popis toho, jak jsme 
k řešení dospčli, Mllžeme uvést řadu připadlI 
rozhodov:íní a řešení problémů. ke klerým 
došlo na nevědomé úrovni, To však neZn:l
memí, že všechna podobná chov;íní se dějí 
bez včdomé úvahy. Včdomi nejen sleduje 
probíhající chování, ale hraje svoji úlohu i při 
řízení a ovl:ídání tohoto chová ní. 

Předvědomé vzpomínky 

Jak jsme j iž uvedli, v daném okamžiku se ne
mllžeme sOlLstředit na všechno, co se kolem 
nás odehrává, stej ně jako nedokážeme vy
zkoušet, co všechno známe a co všechno si 
pamamjeme. V urči tém okamžiku můžeme 
zamčřit pozornost pouze na omezený počet 
podnčtů. Nepřctržitě dochází k tomu, že 
některé podněty vybíráme, jiné ignorujeme 
a odmítáme, čímž se obsah vědomí neu st:íle 
mění. Avšak i objekty nebo události, které 
toho času nejsou v centru pozornosti, mohou 
mít na včdomí určitý vliv, Například si ne
musíte být vědomi toho, žc hodiny odbíjejí 
celou hodinu. Po několika úderech však zpo
zorníte, zpětně se zaposloucháte a spočítáte 
údery, o kterých jste předtím ani nevěděli, že 
je posloucháte. Dalším příkladem okrajové 
pozornosti (či nevědomého sledování sirua
ce) je fenomén koktejlové party (F'arthing, 
1992). V hJučné místnosti s něk-)'m hovoříte, 
nevšímáte si ostatních hlasů a hluku a v tu 
chvíli zachytíte svoje jméno vyslovené v ji
ném hovoru. Je jasné, že byste svoje jmé
no v cizí konverzaci nepostihli, kdybyste j i 

v jistém slova smyslu nesledovali. Této kon
verzace j ste si však nebyli včdomi ai do lé 
chvíle, dokud na ni zvláštní signál nenasme
roval vaši pozornost. Nále'l_y značného 

mn07..srví výzkumíi ukazuji, že zaznamená
vámc a vyhodnocujcme podněty, které vě

domě nevnímámc (Kihlslrolll, 1987; Grcen
wald, 1992). Říkáme, ie t)'to podněty nás 
ovl ivňují podvidomi ncbo že pracují na pod
vědomé lírovni vědomí. 

Mnoho vzpomínek a myšlenek není v ur

čité c1H'í1.i částí našeho vědomí, pokud je to 
však potřebné, mohou být do vědomí \'}"\'O

lány. V téro chvíli nemáte ve svém vědomí 
události minulé dovolené, ale vzpomínky n1 
ni jsoll vám dostupné, pokud si je přejete \)'
volat, a poté se stanou části vašeho vědomI. 
Takovéto vzpominky dostupne vMomí se n~
zývají před včdo lll é vzpo mínky. ZahrnujI 
specifi cké vzpomínk')' na osobní události, 
informace shromáždčné v průběhu ži\'ola. 
jako znalost význam u slov, pl:ln ulic ve městě 
nebo polohu určitého státu. Také zahrnuji 
naučené dovednosri, např. řízení auta nebo 
zavazování tkaniček. J akmile se tyto postup: 
naučíme, zaČnou pracO\'at numo naše li
domí, ale pokud k nim obdtíme powrnost, 
jsme schopni popsat kroky, z nichž se skla
dají. 

Nevědomí 

Jednou z nejstarších teorií vědomí, která 1'0\'

něž byla nejvíce kritizována, je psychoanaly
tická teorie Sigmunda Freuda. On a jdlil 
následovníci se domnívali, že součástí mpli 
je nevědomí obsahující některé npomínk)', 
impulzy a přání nepřístupná vědomí. Freud 
se domníval, že některé emočnč bol~rill: 
npomínky a přání jsou vytěsněny, to zna
mená přesunuty do nevědomí, odkud mohot 
ovljvňova.t naše činy, ačkoli si těchto vzpoml' 
nek nejsme vědomi. Myšlenky a impu~ 
vytěsněné do nevčdomí nemohou tedy \'stu

pavat do včdomí, ale mohou nás ovli\'IÍO'o'21 
nepřímo nebo skrytě - prostřednictvím snu, 

iracionálního chování, chybných úkonu 
a přeřeknutí. V)'f3Z přeřeknutí je obecně p0-

užíván ve smyslu bezděčných záměn prom
zujídch skryté impulz}'. Příkladem může ~l 
výrok ,Je mi líto, že se ti daří lépe~ mís!ou .. 
m)'šleného Jsem rád, :i..c se ti daří lépe·. 

Freud se domníval, že nevědomé tou/ll 

a impulzy jsou př íčinou včtšiny dUŠC\lli,b 
poruch . Vyvinul psycho{1!1{1!yti(kou mftoJ, 
jejímž cílem je přivést vytěsněný materiJ 

J 
T 

J 
J 

(n 
Ol 

\,;j 

b il 

Ex 
~Lh 

Ted 
onn 
' T" 

\ 10 

kon 
. \~i. 

dél. 
troln 
prob 
došli 
pra 

Dob", 



':Jdl/. 

:ni1 

00 vědomi a tímto procesem jedince vylé
Cit (vil kap. 16). Většina psychologů přijímá 
m~;ltnku, že některé V'Lpomínky a duševní 
pmcesyjsou inrrospckci nepřístupné, a vzhle
tkrn k lomu mohou být označeny jako nevě
dome. ~lnoho psychologi'l se však zároveň 
dummv.á, ic Freud kladl nepřiměřený důraz 
Ul c:močnč obsazené aspekty nevědomi a ne
linov:ol do~tateénou pozornost jiným aspek
nim. O .. W psychologové k nevčdom í také 
rrir~di!i pe~trou škálu duševních procesů, na 
"i,hi jsme závisli ve Svém každodenním 
llvnté a k nimž nemáme vědomý přísrup 

(Kih~ trom, t987). V prllbčhu vnímání si 1'0-
INovarcl múže např. uvčdomoval dva ob
~kt} ve svém okolí, ale není si vědom sv)'ch 
témH okamžitých duševních pochodll, je
iichi rrostřednictvím určí, že jeden z objekru 
j~ oEHí nebo včcií od druhý (viz kap. 5). 
I'it~toie ~i výsledek tčchto duševních pro
CN u~idomujeme - známe velikost a vv:lá
lroo , objektu - nemáme k těmto procesům 
\·tdum}' pří~IUp (Velmans, 1991). 
~rudiem stereotypů vůči Starým lidem 

Inapi. 'i.c jwu pomalí a sJabí) se prokázalo, jak 
nMm..1U \'Oditka z prostředí ovlivn.it naSe cho
\;UU, ..rui hychom si toho byli vědomi . Pro
banili nejprve prošli .,jazykovým testem", 
~ nemi lnelí rozluštit rJ.du zpřch;í.zených vět. 

F.~J)Cflmenti.lní skupina pracovala s včtami ob
mujidmi slova zapomnťllivý, koste/, Slllllota, 
~. rakuvá slov,l, O nichž se výzkumníci do
mnívali, 7,e si je probandi podvčdomé spojí se 
,till")mi lidmi. Kontrolní skupina s podobnými 
~~"'Y Ilcpnlcnvab .. Jakmile proband test do
krn'k:iJ, vi'1.kumrúci mu poděkovali a on odešel. 
\,! te!lt výlkumných pracovníků, který nevé
.kl, kreh probandi byli v experimentální a kon
nohú ~kurinc, nenápadně zj i š ťoval. jak dlouho 
prnItJoolrm trv:~o, než stometrovou chodbou 
do~lr k ~)'(hodu . Bylo zji š těno, že probandi 
pt.M.1J.iici 'iC slovy vztahujícími se ke stercoty-

.Dobl' Idoo, hloupý - ach, chd ffd drahý. " 
I f !fflT\o \ .. VOll< ~I"!I.""".I ", 
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pům víu:! st'.1rým lidem šij pomalej i než pro
bandi 1, kontrolní skupiny. (Slovo pomalý se 
však ve včrách nevyskytlo.) Na 'Základě rozho
vorů s probandy se uk:ízalo, 'i..e si tohoto vlivu 
na své chování nebyli vědomi (Bargh, ehen 
a Burrows, 1996). 

Automatizace činnosti 
a rozdělené vědomí 
Dúležirou funkcí včdomí je řízení chOv<iní. 
Některé aktivity JSOll však provádčny tak 
často, že si na ne! navyk.Jleme, zautomatizu
jeme je. Pokud se učíme řídit auto, zpočátku 
se musíme intcnzivné sous tředit, především 

na koordinaci různ}'ch likonů (řazeni, sešláp
nutí spojky, přidávání plynu, otáčení volan
tem apod.) , a s tčží dokážeme myslet 
na cokoli jiného. Nicméně jak jsme uvedli 
j iž dříve , pokud se pohyby zalllOmacizují, 
můžeme při řízení konver'"J"..ovat, prohlížet si 
okolní krajinu, aniž bychom si byli védomi 
toho, 7..c řídíme - až do té chvíle, kdy se 
objeví potcnci:H ní nebczpečí, které rychle 
při poutá naši pozornost zper k řízení aUla. 
Ta to hab ituace reakcí, jež zprvu V)"iadovaly 
vědomou pozornost, se nazýv:í automatizace 
• • • cmnostl. 

Pokud JSOll dovednosti jako řízení auta 
nebo jízda na kole dobře naučené, nevyžadují 
naši pozornost. St,ív:ljí se automatid.'Ými, Vč
domí je relativně nerušeno a může se zamčři t 

na jiné aktivity. Tyto automatické procesy 
mohou mít nega tivní dtlsledky v tonl smyslu, 
'i.e si řidič nemusí vzpomenout l10l dllležité bo
dy v krajin ě , kolem nichž projíždčl. 

tím je činnost více automatická, tim mé
ně vědomé kontroly vyžaduje. Jiným příkla
dem je kJavírista, který hmje naučenou 
skladbu a zárovcň hovoří s osobou stojící ve
dle sebe. KJavírista řídí dvě činnosti , hru na 
klavír a hovor, avšak nemyslí na hudbu do té 
dob)', ncž udeří na nespr:ívnou klávesu, coi 
vzbudí jeho p07..ornost, a pak hovor na chvílj 
přeruší. Jedním způsobem výkladu tčchto 

jevů je názor, že kontrola je stále přítomna 
(pokud chceme, TllllŽeme pozornost za měřit 
na automaticky provádčný proces), ale tato 
kontrola se disociovala (oddělila ) od včdomí. 

Pojetí disociace vytvoři l francouzský psy
chiatr Pierre Janet v roce 1889. Při disociaci 
se z n udi/ýth okolností ndk/crt! myi/enky fl cilly 
disociují od zbytkll vědomí a IIIjroll lIvMomo
viÍny. Disociace se liší od Freudova pojetí 
vytěsncní, protože di sociované npomínky 
a myšlenky jsou včdomi snadno přístupn é . 



' 96 Kapifola 6 Vh/qmí 

Zkuleny fldlč ma tinnO$t pti Uzení sice zautomatizovanou, telefonovanl je pfesto nebezpečné. 

Naproti wmu vytěsněné vzpomínky nemo
hou být do vědomí vneseny, dá se na ně však 
usuzovat na základě určitých známek (např. 
přeřeknutí). 

Pokud musíme čelit zátčžové situaci, mů
žeme ji dočasné vyloučit z včdomí, abychom 
byli schopni se s ní vypořádat. Pokud se nu
díme, můžeme se uchýli t k denn ímu snční. 
Toto jsou příklady disociace, jejichž pod kla
dem je oddělení jedné části vědomí od druhé. 
Krajní příklad disociace se projevuje na pří
padech vícečetné osobnosti, k níž se \'rátíme 
v kapi tole 15. 

Spánek a sny 

Výklad o vědomí zahájíme popisem stavu 
zdánlivě protikladného, spánkem. Může se 
zdát, že spánek má s bděl)'m stavem jen má
lo společného, přesto jsou si oba stavy po
dobné. Například snční poukazuje na to, že 
ve spánku přemýšlíme, ačkoli na kvalitativ
nč jiné úrovni než v bdělém stavu. Vzhledem 
k tomu, že si pamatujeme sny, musí se ve 
spánku vytvářet vzpomínky. Spánek není sta
vem naprostého klidu, nčkteří lidé ve spánku 
i chodí. Lidé, kteří spí, také nejsou zcela 
nevnímaví vůči okolí, rodiče se budí ihned 

poté, co jej ich dítě začne plakat. Spánek jť 
spojen i s plánov.íním. Nčkteří lidé si řcknoo, 
že se nbudí v určitý čas, a opravdu se pak: 
v danou hodinu probudí. V tomto oddHu se: 
budeme zabývat některými principy spánku 
a snčnÍ. 

Stadia spánku 

Někteří lidé se probudí snadno,jiní se jen ta~ 
vzbudit nedají. Výzkum spánku byl zahájrn 
ve třicátých letech 20. století (Loomis, Ha!
vey a Hobart, 1937) a jeho výsledkem b~i} 
cirlivé techn iky pro měření hloubky spánku 
a pro stanovení stadií, \' nichi se vyskyrují s~ 
(Dement a Kleitman, 1957). V)'Zkum spánku 
pracuje s přístroj i zaznamenávajícími eltk· 
erické změny na pokožce hlavy, které 5011\1' 

sejí se spontánní mozkovou aktivitou běhnu 
spánku a s očními pohyby př i snění. GraficL, 
záznam tčchto elektrických zmčn čili moz· 
kových vln se nazývá elektroencefologrlJfIl 
(EEG; viz obr. 6.1 a 6.2). EEG prostředni(' 
rvím elektrod přikl ádaných na pokožku hb\)' 
mčří mčnící se prlllllěrný elektrický potenciJ 
tisÍCll neuronů na povrchu mozkové kůry. 

Nejedmí se o přesné mčření kortikální akci
vity, avšak pro výzkum spánku je velice uu· 
tečné. 
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OBR. 6-1 

USpořádá nf elektrod pro elektrofyziolo9icky 
záznam spánku No tomto obrázku je zndzorněno 
pfipojenf elektrod no hlavu o tváf pokusné osoby 
v typickěm spánkovém expenmentu. Elektrody no 
hlově (1) zaznamenávajf mozkové vlny. Elektrody 
blfzko oči pokusně osoby (2) zaznomenávajf pohyby 
očf. Elektrody na bradě (3) zaznamenávojf napětí 
a elektrickou aktivitu svalstva. Neutrálnf elektrodo, 
která je umfsMna v btizkosti ucha (4), uzavírá okruh 
spolu se zesilovačem (5), col umožňuje grafické 
znázorněn; záznamu. 

t 
K-komplex 

BIktrofyziologická aktivita v prťiběhu spánku Na obrázku je znázorněn záznam EEG v bdělém stavu 
av nlznych spdnkOl'ých stodifch. Stav bdělosti je charakterizován vlnami alfa (8-12 Hz), 1. spánkové stadium 
I'IOI! ~ podstaté pfechod ze stavu bdění do h/ubšich spánkových stadif, 2. stadium je určeno přítomnostf 
spdM:l>Iých vfetének (krátké epizody vln s frekvenci 12-16 Hz) a K-komplexl1 (ostrý hrot v prl1běhu vln), 
1. ,4 stoolumje chorokterizovdno vlnami delto (1-2 Hz), pfičemtjediným rozdflem mezi těmito dvěma 
5tDdii je mnolsM vln delto. Ve 3. stadiu tvot( vlny delto 20-50 % celého zdznomu, ve 4. stadiu 50 % o více. 

Ana!f'ZJ prúbčhu mozkových vln napoví
dá. že spánek sestává z pěti stadií: čtyř spán
~"(h stadii o rUzné hloubce spánku a z pá
ttM ~tadia, nazývaného paradoxní spánek 
ipánck s rychlými očními pohyby, REM -
qpid C)t movemcnt). Pokud člověk zavře 
061 urolni ~c. mozkové vlny nabudou cha
raktemtický průběh s frekvencí 8-12 Hz/s, 

které se označují jako vlily alfa. Když se jedi
nce přesouvá do prvního spánkového stadia, 
vlny se stávají nepravidelnými a jejich am
plituda se snižuje. Pro druhé stadium je 
charakteri stický výsJ...l't spánkových vřet/Tlek.. 
Vřetén ka jsou krátké úseky rytmických vln 
s freJ...-ve nd 12-16 Hz/s. Jejich am plituda 
v průběhu celého EEG n:íhle nartlstá a klesá 
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(tzv. K-komplex). Ještě hlubší třetí a čtvrté 
sp:inkové stadium je charakterizováno poma
lým i vlnami (5 frekvencí 1-2 Hu s), které se 
označují jako vlny delta. V průběhu třetího 

a čtvrtého stadia je obvykle tČ'Lké jedincc 
probudit. i když se může vzbudil vlivem sub
jektivně diUežitčho podnětu, např. vyslove
ním známého jména nebo pláčem dítČte. 

Méně osobní podněty, jako je třeba hlasitý 
zvuk, zůstávají nepovšimnuty. 

Sled spánkových stadii 
Přibližnč po hodině spánku dospělého člo
včka nastane zmčna. Z áznam EEG se akti 
vizuje (dokonce více, než když je č lověk 
v'l.hům), jedincc se však neprobouzí. Elek
trody umístčné poblíž oČÍ zaznamenávají 
rychlé oční pohyby. Tyto Jx>hyby jsou tak 
silně vyjádřeny, že pozorovatel může i přes za
vřemi víčka sledovat fK'hyby očí. Toto stadi um 
se označuje REM spánek, předcházej ící čtyř i 
stadia se nazývají nREM spánek (nebo non
REM). 

Tato spánková stadia se v průběhu noci 
střídají. Spánek začíná nREM stadii a sklád;i 
se z několika spánkov)'ch cyklů , z nich:!, 
kaj.dý obsahuje nREM a REM stadia. Na 
obdzku 6.3 je znáwrněn typický prúbčh 
spánku mladé dospě lé osoby. Jak sami vidíte, 
tato osoba přechází rychle ze stavu bdělos ti 
do hlubokého spánku (čn1rté stadium). Asi 
po 70 minut,lch se znovu objeví druhé sta
dium, po nčmž rychle následuje první noční 
REM Hze. Všimnčte si , že většina hlubškh 
spánkov}'ch sradií (třetí a čtvrté) se objevuje 

bdění 
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v první polovině noci, zalÍmco vě tšina RE~I 

spánku se objevuje v druhé polovi ně noci. Ty
pický průběh vypadá tak, že hlubší spánková 
stadia mají tendenci se v druhé polovi ně noci 
ztrácet v souvislost i s lím, jak se zvýrazňují 
období REM spánku. V průběhu osmihodi· 
nového spán ku se obvykle vystřídá čtyři nebo 
pět období REM sp:ínku s příležitos tnými 
krátkými probouzeními nad ránem. 

Přesný průběh spánkového cyklu je u kaž
dého jedince odlišný a mění se i s věkem. 
Novorozenci stráví asi polovinu svého spán
ku v REM Hzi. Tento poměr se v pěti letech 
snižuje asi na 20-25 % celkové doby spán
ku a zustává přibližně konstantní až do stáří, 
kdy poklesne na 18 % a ménČ. Staří lidé tr-Í
ví ménč spánku ve třetím a čtvrtém spánko
vém stadiu (nčkdy tato stadia zmjzÍ úplně) 
a v noci jsou častčji a déle vzhůru . V pniběhu 
st;irnutí se objevuje přirozen:i nespavost (Cil
lin, J 985). 

Srovnání spánku REM a nREM 
REM a n REM spánek se navzájem liší 
s tejně, jako se každý z nich liší od stal'\! 

bdční. Nčkteří včdci dokonce nepokládají 
REM stadium za spánek, ale spíše za mti 
srav existence mimo stav bdění a nREl\1 
sp:ínku. V prubčhu nREM spánku jsou oční 
pohyby v podstatě nepřítolllny, srdeční frek
vence a frekvence dechu se 'l,řetc.lně snižuji, 
prohlubuje se svalov;í relaxace a metabolis' 
mus mozku se zpomalí na 25- 30 % (ve srov' 
n;í.ní se 100 % v bdělém stavu). Naproti tomu 
v prllběhu REM dochází k náhlému výskytU 

, 3 • , 6 1 • 
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OBR. 6-3 

Posloupnost spánkových stadH Na tomto grafu je lnál ornén typický sled o délko trvání spánkových stadii 
v pnlbéhu noci. Pokusná osoba postupuje v prvnf hodiné spánku od 1. stadia do 4. stadia. Poté se vraci pleJ 
3. a 2. stadium do stadia Rff.1 spánku. Poté prochdzf periodami nRff.1 a Rff.1 spánku, se dvěma kr6tkými 
probuzenrmi, asi po tlech a pul a šesti hodinách spánku. 

, 
'I 
n, 

k) 
I' 
ol 
ho 
do 
tm 

n" 
\ľ 

.ISO 
čin , . 
spá 
I). J 

-



oénich pohybů, ktcré trvají l D-20 sekund, 
,rdeční frekvence i metabol ismus mozku 
se zvyšují a blíží se hodnotám v bdělému 

mvu. V průběhu REM spánku jsme téměř 
celí ochrnuti, ušetřen je pouze s rdeční sval, 
bránice, okohybné svaly a hladké svalstvo 
(např. svalstvo trávicí soustavy a cév). Sou
hrnně řečeno je nREM spánek charakterizo
"án zahálejícím mozkem a rclaxovan}'m 
tělem, zatímco REM sp:ínek je charakte rizo
ván bdělým mozkem a paralyzovaným tělem. 

Fyziologické nálezy ukazují, žc v průběhu 
RE~ l spánku je mozek do značné míry izolo
\"Ín od sv}'Ch senzorických a motorick}·ch 
;pojení, podnětům z jiných částí těla je brá
něn \'SlUp do mozku a nedoch:ízí k l1lotoric
kjm projevům. Mozek je přesto stále aktivní, 
protože je spontánně stimulován n ruchy 
obřích neuronů vycházejícími z mozkové
ho kmene. Výběžky těchto neuronll sahají 
do čistí mozku, které řídí oční pohyby a mo
torické aktivity. V pnlbčhu REM spánku 
mozek tedy zaznamemívá, že neurony, které 
\t nonnálně podílejí na řízení chllze a vidění, 
jIou aktivovány. přes toic tělo samo o sobě ne-
činí nic (Hobson, 1994). 

Spíd osoby, které jsou v průběhu REM 
spánku probuzeny, téměř vždy sdě l uj í , že sni
~, hou-li však probuzeny v průběhu nREM 
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sp:ínku, snění ud:ívá pouze asi 50 % (Antro
bus, 1983; Cavallero a kol., 1992; Foulkes 
a Schmidt, 1983). Sny, o kterých spící osoby 
vyprávěj í, pokud jsou probuzeny ve fázi RE.M 
spánku, jsou větši nou u:lkově živé a mají 
emočnč nabitý a nelogich.-ý charakter - před

stavují takový typ zážitku, který mime spo
jený p r:ívě se slovem "scn~. Čím dclšíje délka 
sp:ínku REM před záměrným probuzením 
jedince, t ím jsou sny delší :l složitěj ší. Naproti 
tomu nREM sny nej sou t:lk zrakově živé ani 
emočnč nabité jako REM sily tl jsou více spo
jeny s událostmi z bdčlého stavu. Z toho vy
plývá, že duševní aktivita je v období REM 
a nREM sp:ínku od lišná, na což poukazuje 
charakter snů a frekvence výskytu snů. 

Teorie spánku 

Proč jsme v určitou dobu vzhll ru a jindy za
se spíme? DaJe Edgar a William Dement 
(1992), přední odborn íci prováděj ící vý
zkumy spánku, dospěli k moddll protikladného 
prouSll spánku fl bdění. Domnívaj í se, že se za 
účelem řízení tendence sp:ít a naopak zllstar 
v'zhůru v mozku odehrávají dva protikladné 
procesy. První z nich se nazývá pud homeos
tatického spánku a druh}' proces bdční ř ízený 
časem. 

'1Uu'l!nll: v obllUti spdnku William Dement pfedvádi, jak pes s narkolepsif najednou upadne do spdnku. 
JIdf~ z tisíce Udi trpf touto spdnkovou poruchou. 
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Pud homcostatického spánku představuje 
f)rziologicl..-Y procL'S, jehož účelem je zajistit 
takové mno7..ství spánku, aby hyl bdělý stav 
přes den stálý. Je aktivní především v noci , ale 
do určité míry funguje i ve dne. Přes den to
tiž postupně n;\rúst,l potřeba spánku. Pokud 
jsme minulou noc spali málo, bude tendence 
usnout i přes den poměrně vysoká. 

Proces bdění řízený časem pod léhá kon
trole b;ologickjrh hodin sestávajících ze dvou 
drobných ncurá1ních struktur ve s tředni časti 

mozku. Tyto ~hodiny" řídí řadu clllscvních 
a fyziologických zmčn včetně rytmu bdění, 
tzv. cirkadi ánn ího rytmu, který se opakuje 
přibližně každých čtyřiadvacet hodin (slo
vo cirkadiánní pochází z latinských slov 
cirka, jež znamená .. okolo", a dieJ <YLn:tčujíd 
.,den"'). Biologické hodiny podléhají vlivu 
působení svčtla . Denní světlo totiž zasravuje 
sekreci mdaroninu, coi je hormon navozující 
sp:inek 

Uvedené protikladné procesy - pud ho
meostatického sp:ínku a proces bdční řízený 
časem - funb'\.ljf ve vzájemné interakci a vý
sledkem této součinnosti je cyklus bdční 
a spánku. M omentální stav spán ku nebo nao
pak bděni závisí na relativni síle obou pro
cesů. Během dne je více aktivní proces bdční 
řízený časem, večer naopak začne převládat 
potřeba spánku a stav bdění se snižuje. S n:ld
cházející nocí přestávají fungovat biologické 
hodiny a my usínáme. 

Poruchy spánku 

Asi 90 % dospělých spí v noci šest až devět 
hodin, přičemž nejvíce z nich spí sedm a půl 
ai osm hodin . Pokud spí někteř í Lidé pouze 
šest až sedm hodin, včtšina z nich jeví v pnl
běhu dne zře telné známky ospalosti, ačkoli 
si je ani nemusí uvědomovat. Zdá se, že pro 
zabránční "Lniku pocitu ospalosti přes den 
je nezbytný sp~ínek o délce osmi a'l. devíti 
hodin (Kripke a Gitlin, 1985). Porucha 
spánku vzniká tehdy, má-li Ilmbopnosl do
bre spát za následek narujení výkonnosti blhem 
dllt~ nebo nadměrnou ospalost. V tomto oddíle 
probereme nejznámější druhy poruch 
spánku. 

Spánková deprivace 
Většina lidí - ai si to již každý uvčdomuje, 
nebo ne - se občas, případně trvale, připra
vuje o dostačující množství spánku. Uveďme 
si několik příkladů (Gal1 up Organization, 
1995; Maas. 1998; Pasz[or. 1996): 

• Třicet procent středoško lských a vysoko
školských studentů :uespoň jednou týdně 
usne při vyučování. 

• Tři cet jedna procent řidičů Ollespoií jednou 
za svůj život uSll ulo za volantem. 

• Únava představuje prim:írní faktor nega
tivně působící na činnost p i lotů. 

• K havárii jaderné elektrárny v Černobylu 
došlo" brLk)'ch ranních hodimich, kdyi 
byli pracovníci noční směny unavení. Va
rovné signály na řídicích panelech proto ll(
z:tregistrovali nebo jimi spíš byli zmateni. 

Nedávné "Ý'lkumy spol ečnosti Gallup zjis-
tily, že 56 % dospčlé populace vnímá ospal~t 
během dne jako problém. Maas, přední včdce 
zabývající se výzkumem spánku, označil ty. 
to jedince za .,chod ící mrtvoll nesoud na 
svých bedrech roky nahromaděného spánko
vého dluhu. Maas zdůrazňuje, že "každlr 
denní ztr.Íra jedné hodin)' spánku v pnibChu 
jednoho týdne se rovn:í jedné probdělé noci" 
(M aas, 1998, s. 53). Bčžnou známkou spán
kové deprivace je neschopnost prožít den 
alespoň bez chvilkové ".rdr)' energie a plného 
stavu bdčn í. K tomuto poklesu bdělosti ob\)'
kle dochází v od poledních hodinách. ({~d.I 
lidí si tento stav spojuje s tČ'lkým obědem, pD

žitím maJé dávky al ko holu č i s vlivy prostřrJi. 
bm patří např. pobyt v přetopené místnos
ti nebo nudná předn:íška. T)'to takrory \-šal 
ospalost nezplhobují, pouze odhalují sptn· 
kový dluh. Běžný élovčk je při dostatečném 
spánku bdělý celý den i tehdy, vykonáv:i-li ne· 
přiliš zajímavou, sedavou čin nos t. 

Vědci zabývající se ");zkll ll1 em spánku pw 
k:izali, že pokud si lidé, kteří běžně spi O'!t 

hodin, prodlouží spánek o další d\'ě hodin~, 
dojde u nich k 't.<Ísadnímu zvýšení lxIělo::.1L 
Většině lidí sice smčí osm hodin spánhl, 
nedosahuj í však optimální úrovně bdělosn 
Navíc jim chybí "rezerva" pro dny, kdy'r 
méně než osm hodi n. Je-li spánek kratší, b)1 
jen o jednu hodinu , zvyšuje se nepozon)/),.!. 
dochází k včtší chybovosti, dotyční jt'di~ 

snáz onemocní, zvyšuje se i riziko zran6lr 
(M" ,, 1998). 

Pokud není možné, abyste denně 
deset hodin , osmihodino")~l ai devít.iho! 
novým ldidným spánkem se alespoň mUlrlt 
vyhnout zbytečnému vznik-u spánkO\i~ 

dluhu. V tabulce 6.1 jsou uvedena doporučm. 
pro k'Valitní spánek. 

Insomnie 
Termín insomni c, nespavost , označuje ntlf' 
kojenost s IfIfloistvím nebo kvalitou spánb. lb-
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TA8.6-1 

bity k dosaienl kvalitního nolniho spánku Mezi vědci a klinickými pracovníky existuje shoda v tam, jok 
přtdchdzet prablém"m se spánkem. Tato doporučenf jsou shrnuta v této tabulce, některá JSou podložena 
mlkzy výzkumných prod, jiná jsou prostým nejlep~ím doporučením odborník" v těto oblasti. 

PnYidelný spánkový režim Ustanovte si pravidelný rozvrh, kdy budete chodit spát a vstávat. Nastavte 
~i budl\: na urtitou rann! dobu a vstávejte v tuto hodinu, bez ohledu na to, jak dlouho jste v nod spali. 
Buďte důslední ohledně dennfch zdHmnutí. Buď si zdřímněte každé odpoledne, nebo vůbec. Pokud si 
zdřímnete pouze ptíležitoslně, pravděpodobně následujld noc nebudete dobře spát. Pozdn! vstávánf 
o víkendech může vU spánkový cyklus rovněž narušit. 

Alkohol a kofein Sklenka silného alkoholu před spaním vám může pomoci usnout, ale narušuje 
spánkový cyklus a může způsobit, že následujfcfho rána se vzbudíte přiM brzy. Nepijte několik hodin 
pred tim, než půjdete spát, nápoje s obsahem kofeinu, jako je káva nebo kola. Kofein působl jako 
stimulans i na jedince, kteK tvrdl, fe na ně nepůsobí, a organismus potřebuje v kterékoli době ttyři 
al pět hodin ke snlženl množstvl kofeinu v krvi na polovinu. Pokud musíte před spanlm nezbytně něco 
'lJpít, zkuste mléko, pod le lidové moudrosti sklenice teplého mléka před spaním navozuje spánek. 

Nlo před spanfm Nejezte před spanfm těžká jídla, vaše trávicí soustava je potom musí několik hodin 
zpracovávat. Pokud muslte něco před spaním snist, snězte něco lehkého. 

Cvltenf Pravidelné cvičeni vám napomůže k lepšímu spánku, av~ak necvitte před spaním pnLiš usilovně. 

Uky na spani Vůči lékům na spaní buďte zdrženliví. Všechny jejich druhy majf tendenci naru~ovat 
~nko...y cyklus a jejich dlouhodobě utlváni vede nevyhnutelně k nespavosti. I když noc před zkouškou 
III!mažete spát, neberte si lěk na spanf. Jedna špatně strávená noc nemá vtiv na výkon v následujidm 
dnu, ale kocovina z léku na spanf ho mít může. 

lILaoce Vyvarujte se pfed spanlm stresujicích myUenek a věnujte se uklidňujidm aktivitám, které vám 
napomáhajl relaxovat. Zkuste stejný postup opakovat každý veter před spanim, napHklad Vlft teplou 
kou pel nebo n~kolik minut poslouchat klidnou hudbu. Zj i stěte teplotu místnosti, která je vám 
phjemn~, a zabezpette jejf udrženi po celou noc. 

MIHl vše selie Pokud ležfte v posteli a nemůžete usnout, nevstávejte. Zůstaňte v posteli a zkuste se 
IIYOlniL Pokud ~ak ~e selže a dostáváte se do napěti, na chvíli vstaňte a dělejte něco uklidňujlciho, 
CO snižuje úzkost. Děláni dřepů nebo vyterpávajíci cviteni není dobré. 

IOUzení, zda jedince trpí, či nerrpí nespavosrí, 
je téměf vidy subjektivní. U mnoha osob, 
Utré si stěžm-aly na nespavost, bylo při vý
aumu ve spánkové laboraroři zjištěno, že spí 
zcela normálnč, zatímco II jiných, kteří si na 
~ra\'()s1 nestěžovali, byly poruchy spánku 
lIIlezenv (rrinder, 1988). Tato skutečnost ne
mamená, že by nespavosT nebyla skutečným 
problémem, spíše poukazuje na tO, že subjek
Im1i lirovédi o nespokojenosti se spánkem 
tLIy nekortlují s objektivním měřením. 
~a nespavosti je matoucí ro, že lidé mají 

tkIon nedostatek svého spánku přeceňovat. 
Vjtdné srudii byli sledováni lidé, kteří nebyli 

, ,,,,Iw~' ,,; s kvalitou spánku, a bylo zjiš tčno, 
Ir pou1.t polovina z nich byla ve skutečnos
II y noci \'"lhůru asi půl hodiny (Carskadon, 
Miner a Dement, 1974). Vysvětlením může 

. že lehký nebo neklidný spánek 
někdy pociTován jako bdční a že někteří 

si p~maruji pouze dobu, kdy byli v noci 
. , a myslí si, že nespali, protože na 

dobu stnh'enou spánkem si nepamatují. 

Narkolepsie a apnoe 
Dvě relativně v"ócné, avšak závažné poruchy 
spánku jsou narkolepsie a apnoc. Pro jedince 
trpícího narkolcpsií jsou typické opakující se, 
nezvladatelné záchvaty ospalosti atakl moznost 
kdykoli umollt - při psaní dopisu, řízení auta 
nebo uprostřed hovoru. Pokud usne studen t 
uprostřed předn;Íšky, je ro 7..ccla normální, 
pokud však usne uprostřed přednášky předná
šející, může to znamenat narkolepsii, Ve váž
ných případech se tytO epizody spánku vysky
tují až několikrát dennč a trvají od několi ka 
sekund po 15-30 minut. Lidé trpící narko
lepsií si kvi'!!i své nemoci jen tčžko udrží za
městnání, a pokud v dobč 7.áclwam řídí au to 
nebo ovládají nějaký přístroj, jsou pro své 
okoii nebezpeční. Těžkoll formou nar-kolep
sic trpí přibližně jeden človčk z tisíce, přičemž 
výskyt méně výrazných, nerozpoznaných 
forem je pravděpodobnč mnohem vyšší, 

U narkolepsie se v podstatč jed ná o výskyt 
REM epizod v denní době. V prllběhu zá
chvatu jedinci vstupují do REM stadia tak 
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rychle, že mohou pozbýt i svalového napčtí 
a upadnou dříve, než si mohou lehnout. 
Navíc mnoho z nich uvádí, že v pnlběhu zá
chvaru měli halucinace, které jsou zřejmě ná
h radou za iivé sny REM fáze. Narkolepsie je 
dědičná a jsou důkazy pro to, že sklon k této 
chorobě zvyšuje určitý gen nebo kombinace 
genl' ( I-Iobson, 1988). 

V případě spánkové apnoc pfcstanť jedinu 
v pnibfhll spánku dýchat. Tyto apnoické zá
chvaty nastávají ze dvou příčin. První příči
nou je stav, kdy mozek přestane vysílat povely 
k bránici a ostatním dýchacím svalům, což 
vede k zástavč dechu. Druhou příčinou je pří
Iišn~i relaxace svah:-I hrdla, coi vede k částeč
nému uzávěru prudušnice. Následkem toho 
se dýchací svaly snaží vdechnout vzduch včtší 
silou, což způsobuje, že se dýchací cesty zcela 
uzavřou. V pnlběhu apnoické pauzy rychle 
klesá obslth k)'slíku v krvi, což vede k sekreci 
hormonů vy lučOVan)'CIl v případě nouze. l :'lto 
reakce jedince probudí a dýchání se obnovl. 

Včtšin a lidí má v noci několik apnoid. .. ých 
fhí, ale lidé se závažnými problémy mohou 
mít každou noc i několik stovek těchto zá
chvatů. Při každé zástavě dechu se probudí za 
účelem obnove ní dýchání, avšak tato probu
zení jsou lak krátká, že si na ně obvykle ne
pamarují. Ve výsledku tito Ijdé tráví v posteli 
dvanáct i více hodin, ale následující den jsou 
tak ospalí, že nejsou schopni sous tavné čin
nosti a usínají i uprostřed hovoru (Ancoli-ls
raci, Krlpke a Mason, 1987). 

Spťlnková apnot je častá u starškh mužll. 
Prášky na spaní znesnadtíující probouzení 
navíc prodlužují období apnoe (během nčj je 
mO'tek ochuzen o kyslík) a tato siruace muže 
skon čit fatálně. Pravděpodobnou příčinou 

toho, že nčkteří lidé umřou ve spánku, je ne
schopnost probudit se a tím apnoickou epi 
zodu ukončit. 

Sny 

Snčn í je stav zmbll!ného vMomí, 'Ut! kterém Je 

obrazy uchovávané v pamhi a fantazie dO/IIJ11; 
mísí s událostmi vnejší reality. Vědci zatím 
méně rozumějí tomu, proč lidé sní, než tomu, 
co se lidem zdá. Moderní metody výzkumu 
však již odpovčděly na mnoho otázek týk.~í
cích se sn ční. Některé z nich si v následujícím 
oddílu představíme. 

Sni každý? 
Přestože si mnoho lidí ráno své sny nevyba
vuje, záznamy jejich REM spánku dokazují. 

že i oni sní stejné jako ti, kdo si sny pamatují. 
Pol"l.ld znáte človčka, který tvrdí, že se mu 
nikdy nic nezdá, \'czmctc ho do spánkové b
bonuoře a vzbuďte ho ve stadiu REl\!1 spánku. 
Bude schopen si vybavit sen zcela srovnate!ne 
S osrarním i lidmi. Pokud nčkdo tvrdí: .. Nikdy 
se mi nic nezdá", znamená to: "Nedokážu si 
své sny vybavit". 

Včdci navrhli několik hypotéz k vysvětleni 
rozdílů ve výbavnosti SlllL Jednou z možností 
je to, že lidé nevybavující si sny si je zapa
matovávají hůř než ostatnÍ. Jiná hypotéza 
přcdpokl:íd,i, že někteří lidé se uprostřed 
REM spánku snadněji probouzejí, a proto si 
jsou schopni vybavit více sn ů než lidé s hlub
ším spánkem. Nejčastěji přijímaná hypotéza 
objasiíující výbavnost snů se zakládá na mys
lcnce, že rozhodujícím faktorem je to, co se 
déje při probuzcní. Pokud podle této hypo
tézy ncnastane po probuzení alespoň krátké 
období bez vyrušování, vzpomínka na sen ne

mllže být konsolidov:i na (upevněna), a k za
pamatOvání snu tedy nedojde (Hobson. 
1988; Koulack a Goodenough, 1976)_ 

Pokud se ihned po probuzení budeme sna
žit vybavit si sen, po dmu se nám lIybal1 
alespoi't č;íst obsahu. J inak sen rychle vyprchá. 
Sice vímc, že se nám něco zdálo, ale obsah <;j 

zapamatovat nedok,ižernc. Pokud byste si S\'t 
sny ddi pamatovali. položte si k posteli papír 
a tužku. Řekněte si, ie až se vám bude -zdi! 
sen , chcete se probudit. A jakmile se pak 
v noci vzbudíte, snažte se rozpomenout nJ 

demily a okamžitě si je zapište. Až se v zapi· 
sování snli zdokonalíte, mllžete začít sledo
vat opakující se pravidelnosti. Podtrhněte ~ 
všechno, co se vám bude zdát zvláštni, a řek
něte si, že ai se příště stane něco podobného, 
budete to považovat za zn amení, že snítt. 
(Pokud na tento experimem přistoupíte, tak 
nezapomeň te, že se připmvite o část spánku,) 

Jak dlouho sen t rvá? 
Některé sny proběhnou v setině sek-un~_ 
Zazvoní budík a my se probudíme se vzpo
mínkou na spletitý sen s požárem, ke kt~· 
rému pr:ivě přijíždě ly hasičské vozy s kv,1eji
dmi sirénami. Protože budík ještě ZVOll~ 

domnív;ime se, že jeho zvuk musel v}"mw 
události ve sml. Nicméně vědci předpokIád~,i~ 
že zvonící budík nebo jiné zvuky se pouze 00-
sadí do již vytvořené scén)' dřívější vzpominkt 
nebo snu. 'nlto skutečnost má obdobu v bdi
lém stavu, kdy jednoduchý podnět dokáže w
volat tak bohatou vzpomínku, že by nějakoo 
dobu trvalo, než byste ji nčkomu celou \)'11. 
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čili. Na délku běiného snu můžeme usu"ZQvat 
z nálezů výzkumll, kdy byly pokusné osoby 
v průběhu REM spánku probouzeny a měly 
přehrát události, které se ve snu udály (De
ment a Wolpcrt, 1958). Doba nutná k pře
hráni celého snu byla témčř tak dlouh:\ jako 
období REM spánku, což vede k úvaze, že 
události ve snu trvají téměř tak dlouho jako 
r rti.lném ži\'otě. 

VHi lidé, kdy sni? 
Odpovědí na tuto otázku je "nčkdy ano". 
Lidé se dokážou naučit rozeznávat ve snu, že 
mí, přičemž tOto vědomí nemilí spondnní 
tok ,nu. Některé pokusné osoby bylo např. 
mo.,.ne naučit, aby stiskly vypínač, když si 
uvědomily, že sní (Salamy, 1970). 

Někteří lidé mají "Živé J1/y. ve klcri'ch se 
ud.í.losli 1.dají natolik realistické (postrádající 
biumí a nelogický charakter včtšiny snů), že 
mají dojem,jako hy byli vzhům a při nonnál
nim v{'{}omi. To, že se jednalo O sen, si lIVČ
oomí až po probu1.ení. Lidé, kteří mčli živé 
$/ly. udávali, že ve svých snech dčlali nhné 
"Pllkusy", aby zjistili. jestli sní, nebo jsoll 
vzhuru. Někdo občas ve snu zažív,í ~klamné 
proOOlcni.Jeden mui v jednom ze svých s nů 
např. zjistil, že sní, a rozhod l se přivo lat si ta
lib. aby určil, zda má nad těmito událostmi 
kontrolu. Kdri. sáhl do kapsy. aby se podíval, 
jeull m~ drobné na zaplacení řidič.i, myslel si , 
it se prohudil. V té chvHi nalezl mince roz
troušené kolem postele. Poté se již skutečnč 
probudil a zjistil, že se nachází v posteli v jiné 
~)/.c a samozřejmě bez drobných (Brown, 
19.16). Je však třeba zdůraznit, že se živé sny 
')'\kytují většinou nepravidelnč (Squier 
I Dumhoff, 1998). 

Mou lidé ovládat obsah svých snů? 
Ps,thologové zjistili, že určité ovládání ob
lihu ~nu je možné. Před sp;ínkem proban
"m poskytli jakýsi druh nabídky a poté ana
Jrwv:i.li ob~ah snu. V jedné pečlivé připravené 
llIIIlii skryté předspánkové sugesce vědci 
aoomali, jaký vliv bude na sny mít nasazení 
Urvenýl:h brýlí v období před spánkem. Přes
br vědci nevr.jadřovali žádná doporučení 
I poIru~né osoby nebyly informovány o {Ičelu 

aperimemu, mnoho z nich udáv:L1o, že svět 
.jqich,nech byl zbarven červeně (RofTwarg 
• kol, 1978). Ve smdii zabývající se vlivem 

předspánkové sugesce byly pokusné 
: požádány, aby se pokusily snít o tom, 

, OSllbn~tní charakteristiky by si přály 

Vět~ině pokusn)'Ch osob se zdál přinej-
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menším jeden sen, ve kterém byl zamýšlený 
osobnostní rys rozpoznatelný (Cartw right, 
1974). NaV'"ldory uvedeným faktům však 
o možnosti ovládat sny existuje jen málo dll
kazů (OomhotT, 1985). 

Teorie spánku se sny 

Jednou z prvních teorií funkce snll byla teorie 
Sigmunda treuda. Ve své knize z roku 1900 
VJ~kllld Jmi Freud tvrdí, že sny jsou "králov
skou cestou k porozumční nevědomým pro
cesům mysli~. Byl přesvčdčen, že sny jsou 
přestrojeným pokusem o splnění přání. ProTo 
také věřil, že sen souvisí s přáními, potřebami 
nebo myšlenkami, které jedince shledáv:í. ne
přijatelnými, a vytěsňuje je do nevědomí (sem 
patří např. oidipovský komplex). Tato přání 
a myšlenky představují lalen/ní obsah snu. 
Freud používal metaforu postavy cenzora, aby 
vyjádřil přeměnu latentního obsahu snu do 
manifestního obs/lhu (osoby a události, které 
tvoří vyprávčný obsah snu). Freud říkal, 'l..e 
cenzor ve skutečnosti spícího chrání, proto'l.e 
mu umoiiluje vyj:\dřit vytěsněné impulzy, při
čemi se vyhne vině nebo úzkosti, které by se 
objevily, kdyby se tyto impulzy projevily vě
domč v nezastřené formč. 

Přeměna lalen tního obsahu snu do man i
festního obsahu se podle Freuda děje pro
střednictvím t""LV. snové práce. Jejím úkolem 
je kódovat a přetvářet nevčdomý materiál 
rakovým způsobem, :lby mohl vstoupit do 
vědomí. Snov:\ práce však někdy selže a LÍz
kost spícího jedinec probudí. Sen v podstatě 
V)jadřuje potřebu nebo splnění přání, které 
je příliš bolcstivé nebo nepřípustné, a pro to 
nemůže vstoupit do vědomí (Freud, 1933, 
1965). 

Mnoho vý,J.:umů se pokoušelo dok:Í1.at Fn . .'u
dovu teorii. Fisher a Greenberg (1977,1996) 
na základě shrorn;\'2dční poznatků z nčkolib 
studií týkajících se snční usoudili, že je dok,í-
1.áno, že obsah snů se týká emočnč v}""I;n:lm 
ných prožitků, ale neexistují žádné důkazy, 
které by potvf'Lovaly Freudovo rozlišcní la
tentního II manifestního obsahu II myšle
nku .,snové práce~. 

Od Freudovy doby V""".lnikla celá řada teorií 
vysvětlujících roli spánku a snů. Například 

Evansova teorie pokládá spánek, především 
REM fázi, za období, kdy mozek přenlšuje 
spojení s okolním světem a využívá toh010 
stavu k roztřídění a reorganizaci obrovské
ho mnO-Lsrví informací přijatých během dne. 
Tohoto procesu zpracovávání informací si 
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však v průběhu spánku REM nejsme Včdo
mi. Při snční mozek chvíli pracuje "v reálném 
čase" a vědomá mysl má v tomto okamžiku 
příležitost sledovat malý vzorek modifikací 
a reorganizací informaci, které se mozek sna
ží vysvčt]jt stejným Zpllsobcm jako pllsobící 
podnět z vnějšího světa, čími dochází ke 
vzniku pseudoudálostí typick)'ch pro sny. 
Z tohoto hlediska nejsou podle Evansc sny 
ničím jiným než malou částí obrovského 
množství informací, které jsou sledovány 
a tříděny v průběhu REM spánku. Jsou let
mým pohledem vědomé mysli, na který si 
po probuzení pamatujeme. Evans se do
mnívá, že sny mohou být užitečné jako zdroj 
informací při usuzování na celý rozsah zpra
covávání informací, které prob íhá v období 
REM spánku, avšak jsou příliš malým sou
borem na to, abychom n:t jejich zák l adě 
mohli vyvozovat odvážnější dedukce . (Další 
výzkum zpracovávání informací v pam čti 
během REM spánku je uveden v Nových 
oblasrech psychologického výzkumu na ná
sledující stranč.) 

Jiní vědci samozřejmě zaujímají jiná stano
viska. Hobson (1997) se domnívá, že pro 
snění je typické formální zrakové zobrazování 
(připomínající halucinace), nestálost času, 

místa a osoby (připomínající dezorientaci) 
a také neschopnost vybavovat si vzpomínky 
(připomínající amnézii). Snění se tedy v jeho 
pojetí blíží deliriu. Další vědci se domnív.~í, 
že snění plní funkci řešení problémll (Cart\\'
right, 1978, 1992, 1996), avšak tato teorie čelí 
kritice metodologického postupu (Antrobus, 
1993; Foulkes, 1993). Navíc bylo zjištěno, že 
se obsah snů mění v závislosti na kulhlře, po
hlaví a osobnosti, což znamená, že sny mají 
i psychologický význam (Domhoff, 1996; 
Hobson, 1988). Obsah snu tedy může odrážet 
osobní konflikty, ale nemlržeme předpoklá
dat, že funkcí snů je ryto konflikty i řešit 
(Squicr a Domhoff, 1998). 

V tomto smyslu je třeba zdůraznit, že 
události předešlého dne odráží pouze polo
vina snů (Botnam a Crovitz, 1992; H art
mann, 1968; Nielson a Powell, 1992). Sys
tematické analýzy obsahů snů dále ukázaly, 
že stupeň agrese je ve snech vyšší než v běž
ném životě. Například počet vražd ve snech 
byl zjištěn u 2226 postav sn II z celkového 
počtu 100 tisíc. Tyto snové vraždy mnoho
násobně převyšují údaje ze skutečného světa 
(H all a Van de Castle, 1966). Ve snech se 
navíc projevuje mnohem více negativních 
než pozitivních emocí. Proto sny nemůžeme 

považovat za rozšíření činností z předešlé

ho dne. Na druhé straně bylo v několika 

studiích zjištěno, že pro sny platí určir.i 
pravidelnost, která trvá roky až desetiletí. 
G. William Domhoff a Adam Schneider 
(1998) uvádějí: 

Naše analýzy deníkových záznamil snil, které 
byly zapisovány po dlouhou dobu, ukazují, iť 
se sny vyznačují vysokým stupněm pravidel
nosti trvající několik měsíců či let. Ve dvou 
nejdelších záznamech, které jsme ke dnešnímu 
dni analyzovali, tato pravidelnost dosahovala 
40-50 let. Zároveň jsme zjistili překvapivou 
n;ívaznost sni! a k:lŽdodenního ii\'ota, naje· 
jim? základě jsme byli schopni přesné odhad
nout starosti a záliby sledovan)'ch probandů. 
Tyto výsledky uvozují domněnku, že snysku
tečně tnJ.jí ~sm}'sl~. 

A.nalýzy snů také prokázaly, že se vobsa
zích snů odrážejí věk, pohlaví a mezikulrurní 
rozdíly a podobnosti. Proto někteří odborníci 
dospěli k názoru, že sněni představuje kogni
tivní proces (Antrobus, 1991; Domhof[ 
] 996; Foutkes, 1985). Jeden z nejstarších '1'
zkumů v této oblasti dospěl k závěru, že se \"e 

snech projevují různé představy a obJ.VY (Hall, 
1947, 1953). Snění se však liší od bdělého 
stavu v záměrnosti a stupni reflexe (Blagrove, 
1992,1996; Foulkes, 1985). Na základě vf-k 
uvedených teorií lze tedy předpokládat, Ž~ 
tÍčelem snů není řešit problémy. 

Meditace 

M editace znamená dosahovdní zm;nin/~ 

stavu v idomí prostfl'dnictvím urCitýd; ntlllílii 
a cvičení. Patří sem řízení a regulování dechu. 
ostré ohraničení rozsahu pozornosti, vylou
čení vnějších podnětů, zaujetí jogínské p0-
lohy těla a vytváření představ události neoo 
symbolu. Výsledkem je příjemný, mírně zm~

něný subjektivní stav, v němž se jedinec dli 
jak duševně, tak i tě lesně uvolněný. Po dJoo' 
hodobém tréninku někteří jedinci rento Stll' 

prožívají jako mystické zážitky, ztrácejí \'e
domí sebe samého a zíslcivají pocit, že j~ 
součástí širšího vědomí jakkoli dcfinovanéh:l 
Zkušenost, že takové meditativní technih 
mohou způsobovat změny vědomí, je pr.· 
stará a využívají ji všechna vellci S\'ě!O't1 
náboženství. Buddhisté, hindové, islámští IU' 

fíové, židé a křesťané, ti všichni uvádějí ri· 
tuály navozující meditativní stavy. 

Tradiční formy meditace se řídí praxíflgj 
myšlenkovým systémem založeným na hia 
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Konsolidace paměti v průběhu REM spánku 

Schopnost ukládat přich:ízcj ící in
formace do pamě6 pro účely jejich 
da[~ího využiti se naz}'Vá komoli
d'/ff pamlti. VÝl.kumníci se dlou
hou dobu dornniV'Jjí, že ke konso
lidaci dlouhodobých paměťových 

~tor z;\sadní mčrou přispívá REJ\! 
'Jl~l1tk. V několika studiích s kry
,ami bylo prokázáno, že deprivace: 
"r~nku RE.\t má negativní dopad 
na prováděn í úkonu, který se krysa 
h!hcm dne naučila. Kdyi se krysy 
intenzivně učily hledat cestu ve 
,hiitém bludišti, následně došlo k 
nm"lstu délky REM sp:ínku. Stu
Jie zkoumající podobné úči nky na 
Ldech huď vůbec neus~ly. nebo 
byly nepntkazné (Dujardin, Guer
nen a Leconlc, 1990; [-lome a 
~kCrath, 1984). Z:isadního zlo
mu dodhl až Karni se spolupra
W\'l1íky (1994), který pro lÍčely vý
"lkumu probandům připravil spcci
h("ké podmínky. Probandllm byla 
do periferru'ho zmkového pole 
krútcc promítnut~ kr:í.tká úsečka. 
Temo postup se opakoval nčkoli
ml. Úkolem probandú byto určit 
Imčr (úhel) úsečky. Tento úkol 
nebyl nijak lehký, protože podnět 
brl pTe1.entov:ín v podobě jakéhosi 
kr.itkCho záblesku, ale při každo-

denním nácviku obsahujícím velký 
počet opakování probandi dosáhli 
poměrně vysoké úspěšnosti. Prů
běh učení byl značně netypický: při 
samotném nácviku probandi nedo
sahovali přiliš dobrých výsledků, 
ale dmhý den plnili úkol mnohem 
lépe. V prúběhu několika dnll ná
cviku se tedy výkon postupné zlep
šoval, zatímco při samotném 
nácviku v průběhu jednoho dne 
zůstávala úroveň výkonu prakticky 
stejná. Tento způsob nácviku je 
ledy možno využít ke zjištění, zda 
ve specifické fázi spánku dochází 
ke konsolidaci paměti. 

Probandi nacvičovali úkon těsně 
před span ím. Noc pak strávili v la
boratoři. Někteří probandi byli po
každé, když se na EEG objevil 
nástup spánku REM, probuzeni 
zvonkem. Druhá skupina pro
bandů byla probuzena tolikrát jako 
první skupina, avšak při násrupu 
třetího a čtvrtého stupně spánku 
oREM (tedy při výskytu pomalých 
vln). Následující den byli všichni 
probandi zkoušeni. Ti, kteří byli 
probouzeni v-ldy ve stadiu REM, 
nedosáhli vUbee žádného 1Jepšení, 
jejich výsl~dky byly stejné jako pře
dcšlývečer. Naopak probandi, kteří 
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byli buzeni ve stadiu nREM, do
sáhli výrazného z1epšení. 
Tento výzkum spolu s dalšími ho
voří ve prospěch hypotézy, že 
REM spánek hraje důležitou roli 
při konsolidaci paměti. Zatím jeStě 
nebyly zodpovězeny otázky ohled
nč specifických mechanismů, na 
jejichi. zákhdě tcmo proces pro
bíhá, a také je ješ tě nutno zjisti t, 
zda je zásadním stadiem samotný 
R EM spánek, ncbo REM spánek 
spolu s dalšími spánkovými stadii 
(Wilson a McNaughton, 1994; 
Winson, 1990). REM spánek totiž 
pravděpodobně není nutnou pod
mínkou pro konsolidaci paměti , ale 
rnů;ř.e temo proces do vysoké mí
ry ovlivňovat. Navíc může být 
mnohem důleži tější pro konsoli
daci komplexních dO\'edností a pa
měťových schopností nci pro 
jednoduché učení. Konsolidace pa
mčti bezpochyby vyl.aduje propo
jování nových infonnad se starými 
paměťovými stopami, což je pro
ces, který by mohl vysvětl i t, proč se 
ve snech čaSto míchají soubsné 
starosti z běžného živOla s minu
lými zl..'llšenostmi (R:unachandran 
a kol., 1996). 

dui\lickCm nábožcnství, nebo umem vychá
u_iicím z čínského a japonského buddhismu. 

l}.i bci.né techrůky meditace zahrnují otroí
ra.:i mtJiliw, ve které jedinec čistí svoj i mysl 

pro přijnn:lllí nových zážitků, a kO!lcentrativ
M III(dittlCl, ve které je přínos získáván pro

stitdnKt\'im aktivního obrácení pozornosti 
k nčkteremu objektu, slovu nebo myšlence. 

Xi;\edUjKi úryvek předslavuje typický po pis 
ote\11'lCí mediace: 

a přej si přeletět oblohu jako hejno ptáHI. 
Nech je volně letět. Jenom se dívej. Nedovol 
ptákum, aby tě v-uli s sebou do mraku. (Chau
duri, 1965, s. 30-31) 

TI.to pruprava začíná rozhodnutím nedčlat nic, 
IU ni.: nemyslet, nevyvíjel žádné úsilí, zcc1~ se 
~; lInit a oprostit se od vlastního myšlení :l těla 

\1"tuP 't proudu neustále se měnících myš
lmek a pocitů své mysli, pohledni na plynoucí 
prJUd, \eponoiuj se do jeho toku. Metafol"'d se 
fliru . pohleď na svoje myšlenky a pocity 

Zde je odpovídajíd výpovčď používan:í pro 

účely konce ntrativní meditace: 

Účelem tohoro setkiiní je naučit se soustře
dit. Vaším úkolem je soustředit se na modrou 
v;Ízu. Koncentraci nem)'Slim rozebírání jedno
tlivých čás tí, ale spíše pokus vidět vázu v její 
vlastní existenci, bez vztahů k ostatním včcem. 
Zkuste vyloučit všechny ostatní myšlenky nebo 
pocity, zvuky i tčlesné vjemy. (Deikman. 1963, 
s.330) 

Po několik.:!. sezeních koncemrativn í m edi

tace lidé obvykJe prožívají pestrou škálu zá-



20. Kapitola 6 Vldom{ 

Meditace zahrnuje regulaci dýchán(, ostré ohrani· 
~n{ rozsahu pozornosti, rylouten( vnějš(ch pod· 
nětU a rytvá'eni pfedstav události nebo symbolu. 
fi"adttni formy meditace se Udi praxi jógy. 

žitkll: změněné, intenzivnčjší vnJmalll vázy, 
zkrácení času, zvláště retrospektivně, proti 
k1adné vnímání, jako by váza vyplňovala :u a
kové polc a zároveň nevyplňovala, zmenšení 
vlivu vnějších podnčtů (lidé byli ménč rozpty
lováni okolim, věnovali mu méně pozornosti) 
a příjemný a odměňující pocit z meditativ
ního stavu. 

Experimentální srudie, které mají nutně 
krátké trvání, poskytují pouze omezený vhled 
do zmčn vědomí, jichž může člověk dosáh
nout, pokud meditativní praxe a cvičení trvá 
mnoho let. Na zák1adě srudia stovky let sta
rého tibetského buddhistického spisu Matra
mI/dra popsal Brown v roce 1977 komplexní 
výcvik nutný k ovládnutí této techniky. Ta
ké ukázal, že na různých meditativních úrov
ních obvykle dochází ke kognitivn ím změ
nám. ( Při tomto druhu meditace prochází 
č lověk pěti úrovnčmi a nakonec dosáhne 

stavu bez myšlenek, bez vjemů, bez pocitů 
sebe samého, známého jako kOllcentra/i'l.lni 
stav samat/hi.) 

Na z:ík1adč výsledků řady výzkumů se uká
zalo, že meditace může snížit nabuzení (ob
zvlášť II jedinců s nízkým prahem pro stres) 
a mlHe hodnč pomáhat lidem trpícím úz
kostí a napětím. 

Hypnóza 

Ž;ídný ze zmčněných stavl, vědomí nevyvo
lává tolik otázek jako hypnóza. Kdysi byla 
spojována s okultním světem, v současnosti je 
předmčtem přísně vědeckého zkoumání. 
V hypnóze, stejně jako ve všech oblastech 
psychologického bádání, zůstávají nejasnosti, 
ale mnoho f.'lknl již bylo ověřeno. V následují
cím oddíle uvádíme přeh led dosavadních ma· 
lostí o tomtO kontrover,lIlim jevu. 

Navození hypnózy 

V hypnóze jedj,uc ochotný podrobit se hyplldu 
a spolupmcující s hYPlloliurem (většinou ani 
jiní jedinci nemohou být hypnotizováni) pi?
dává clÍst kontroly llad svým chovlÍnľm hypn6li· 
zérovi 1/ prijľmá urCité vmslenľ reality. Hyp' 
notizér k dosažení tohoto stavu pouiírá 
množs tví metod. Dotyčný jedinec může ~1 
např. požádán, aby soustředil všechny srl! 
myšlenky na malý bod (např. připináček nl 
zdi), zatímco bude postu pně relaxovat. Jr 
možno podar sugesci ospalosti, protože hyp' 
nóza je stejně jako spánek stavem uvolneni. 
ve kterém není jedinec ve styku s obvykl)lllJ 
požadavky prostředí. Spánek je však pauR 
meta forou. Jedinci je řečeno, že ve skuftC· 
nosti neusne, ale bude nadále hypnotizéroll 
naslouchat. 

Stejného stavu lze dosáhnout i jinými rot

rodam i nei relaxací. Někdy je hypnotickýsM 
charakteri'l..ován zvýšeným napětím a Cilostt 
V jedné studii např. probandi šlapali na suci
onárním labomtorním bicyklu a dostáv:W "U. 

gesce síly a bdělosti, přičemž na hypnoticu 
sugesce reagovali stejným způsobem jrlaJ 
běžně relaxovan í jedinci (Banyai a Hilgani 
1976). Tento výsledek popírá obecné ztotol
ilov:íní hypnózy a relaxace, ale je v soulad. 
s merodami navození transu u některýchsc:kt. 
jako jsou např. tančící derv1ši nčktcri'ch mu;· 
limských n:íboženských řádů . 

Moderní hypnotizéři nepoužívají auti'· 
rirativní metody. Ve skutečnosti můžtr.' 
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s trochou tréninku hypnotizovat sami sebe 

(Ruch, 1975). Jedinec vstupuje do hypnotic
kého stavu za vhodných podmínek, hypnoti

zér pouze pomáhá tyto podmín!..}' navodit. 
Pro hypnotický stav jsou charakteristická ná
~ledující stadia. 

• Rcdukct plánování. H luboce zhypnotizonný 
jwintc nemá chut zahajovat jakoukoli aktivitu 
a ruiěji čc]cl, až ho hypnotizér k nějaké čin
nosti vy.we. 

I Vjhěrovéjší pozornost. Jedince, kterému je ře 
i'eno. 1by naslouchal pouze hlasu hypnotizéra, 
bude ostatní hlasy v místnosti ignorovat. 

I Snadn)'V'/'nik bohatých f:.l!lmzijních prožitků. 
Jedinec může zažívat události na místech 
ndálen)'Ch v čase i prostoru. 

• C1L.bené testování reaJity a její zkreslení. Jedi-
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nec může nekriticky přijímat halucinační pro
žitJ..."}' (hovoří např. s osobou, o kleré se do
mnívá, že sedí vedle něj v křes le, a nezkoum:i, 
zda je tato osoba skutečná). 

• Nárůst sugestibility. Aby jedinec mohl být 
zhypnotizován, musí přijmout sugesce. 
Otázka, jestli se v důsledku hypnózy sugestibi 
lita zvyšuje, však dosud nebyla jednoznačně 
zodpovčzena. Peč l ivč provádčné studie nalezly 
po hypnotické indukci nánht sugestibility, 
avšak menší, než se všeobecné předpokládá 
(Ruch, fvlorgan :1 J-l ilg'Jrd, 1973). 

• Častý výskyt posthypnotické amnézie. Vysoce 
hypnabilní jedinci na základě při slušné in
strukce zapomenou témčř vše, co se během 
hypnotického sezení událo. Pokud však obdrií 
předem signál, o nčmi byli v průběhu sezení 
informováni, vzpomínky se obnoví. 

DottOlIVlln HOlWJi (Psydtlatrtckd klinika, Praha) testuje anestezii tl zhypnotizované osoby. 
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Na obrázku 6.4 vidíme, že ne všichni je
dinci jsou k hypnóze stej ně vnímaví. Zhruba 
5-10 % populace nemůže být zhypnotizováno 
ani zkušcným hypnotizérem a zbytek vyka
zuje různé stupně vnímavosti. Pokud je však 
jedince zhypnotizován v jednom sC'.l.ení, bu
de pmvděpodobně stejně vnímavý i v sC'.l.ení 
druhém (Hilgard, 1965; P iccione, I-l ilgard 
a Zimbardo, 1989). 

Hypnotické sugesce 

Sugesce, které jsou zhypnotizovanému je
dinci pod:ívány, mohou vyvol:ivat n'tzné cho
vání a zážitky. Může b)tf ovl ivněno řízení 

motoriky, nové vzpomínky mohou být zapo
menut)', staré vyvolány a mtlže dojít k zásadní 
změnč běžných vjemů. 

Řízení pohybů 
Mnoho zhypnotizovan}'Ch jedinců reaguje na 
přímé sugesce nechtěnými pohyby. Pokud 
např. jedince stojí s předpaženýma ruk.:lma 
s dlaněmi obrácenými k sobě a hypnotizér na
vodí sugesci, že se ruce k sobě přitahují, obě 
ruce se zanedlouho skutečně začnou k sobě 
přibližovat a jedinec má pocit, ie je tato re
akce vyvolána vnčjším podnětem. Přímá su
gesce může také pohybu zabránit. Pokud řek
neme sugestibilnímu jedinci, že má ztuhlou 
paži (připomínající železnou tyč nebo ruku 
v dlaze), a poté ho vyzveme, aby ji ohnul, ne
dokáie tO, nebo bude muset vynaložit včtší 
úsilí než obvykle. Taro reakce je méně obvy
klá než sugerovaný pohyb. 

Jed inci probuzení z hypnózy mohou moto
ricky reagovat na signál předem určený hyp
notizérem. Tento jev se nazývá pOJthyplloliduí 
reakce. I když je sugesce zapomenuta, subjekty 

Celkový počet 
případu 

10 byl 533 

5 

o o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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cítí nutkání určenou reakci provést. Mohou se 
snažit ospravedlnit si takové chování jako ra
ciomilní, přestože je puzen i k jeho provedení 
nutk:wé. Například když se jeden mui p0-

koušel racionálně vysvětlit, proč otevřel okno, 
poté co si hypnotizérka sundala brýle (kon
krétní sig nál), poznamenal, že je v místnosti 
dusno. 

Posthypnotická amnézie 
Na z:ík1adč sugesce hypnotizéra mohou b~'f 

události, které se staly v průbčhu hypnóz}, 
»zapomcnury~, dokud signál hypnotizéra je
dinci nedovoli, aby se na ně rozpomenul. 
Tento jev se nazývá pos/hypnotická amllitit, 
Na obrázku 6.5 je znázornčno, že se jedinci 
ve vnímavosti vúéi posthypnotické amnézii 
značné liší. Položkami, které si měli jedinci 
vybavit, bylo deset úkonu prováděných v prů
běhu hypnózy. Někol ik jedinců nezapomnělo 
j .. 'idnou nebo pouze jednu či dvě položky, ,il
šina jedincll zapomněla čtyři nebo pět pol~ 
žek. Dosti ,'cll..-ý počet jed inců však zapomněl 
všech deset položek. K podobným výsledkům 
dospěla včtšina studií posthypnotické amne
zie. Skupina jedinců, kteř í si vybaví víc polo
že k, je početnější a pravděpodobné předs!A' 
vuje jedince s průměrnou reakcí na hypnózu. 
Naopak menší skupinu probandů, kten n· 
pomněli všech deset položek, by bylo moioo 
označit jako "hypnotické virruosl. 

Rozdíly ve výbavnosti mezi těmito dveml 
skupinami po posthypnotické sugesci nenun 
vztah k rozdíl llln kapacity paměti . Jakmile 
byla pomocí daného signálu amnézie zru· 
šena , jedinci s výrazně vyjádřenou amne;.Jj 
si pamatovali stejný počet položck jako ti. 
u nichi byla amnézie vyjádřena méně. Nr' 
kteří vědci tvrdí, že hypnóza dočasně rW 

OBR. 6-4 

Individuální rozdíly hypnabitity Po Wnem 
postupu indukce hypnózy poulili véda 
u 533 subjektů 12 sugesd ze Stanfordské šJ:4fy 
hypnabi/ity. Cf/em tohoto pokusu bylo zjiJ(ova/ 
vznik hypnotlckjch reokd, jak jsou popsány v text. 
(nopf. neschopnost následkem hypnotické sugesa 
ohnout ruku nebo uvolnit do sebe zoklesnuttllbCl! 
Byla skárována pfítomnost nebo nepňlomnost 
reakce, celková hypnobi/lta bylo dána součtem 
jednotlivých polotek o mohla dosahovat slroru 
od O (zcela nevnimavý) do 12 (nejvfce vnfmof)'!. 
VétJina subjektů se nachátela ve středu fOtSGh,' 
a málo z nich dosáhlo velmi nfzkjch a velmi 
vysokých hodnot. (Hilgard. 1965) 
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S\:hopnost jedince vyhledat v paměti určitou 
polozku, avšak nemá vliv na skutečné ucho
\".iváni vzpomínek (Kihlstrom, 1987)_ 

Pozitivní a negativní haludnace 
\éktere hypnotické experimenty v)"2adují 
\)";~í úroveň hypnotického talenru nez Jiné. 
7'lapříklad živé a přesvědčivé halucinace 
zkn:~l ující vnímání se u hypnotizovaných je
dinci \'}',kytují zřídka. Jsou uváděny dva typy 
,u~ro\'aných halucinací: pozitivtlí hll/udl/ace, 
při ktcr)'ch jedinec vidí objekt nebo slyší hlas, 
který ve ~kutečnosti není přítomen; a l/cga
ti""ni hlllucinou, při nichž jedince nevnímá 
nč(o, co by mčlo být normálně vnímáno. 
~Inoho halucinací má jak pozitivn í, tak nega
ti"ní ~lo-lku. Aby jedinec ncvidčl osobu sedící 
\' křesle (negativní halucinace), musí vidět 

Čílil kW;la, které hy ani za normálních okol
nllSti ncbyly vidčt (pozitivní halucinace). 

H.nucinace mohou nastat také jako násle
drk posthypnotické sugesce. Jedincům mů
leme nap ř. řici, že po probu'l..ení z hypno
rH.:kého stavu zjisti, že drií králíka, který chce 
pohladit, a tento králík se zeptá: "Kolik je 
hodin '" Pro vč tšinu lidí pak bude naprosto 
pnrozené, ic králíka skutečně vidí a že ho 
hbdi. Jakmile se však přistihnou při tom, že 
krilikovi sdělují přesný čas, jsou překvapeni 
, ,naži !Je své chování vysvětlit: "Neptal se 
Mkdn, kolik je hodin? To je zvláštní, zdálo se 
mi, iako by se ptal králík, ale králíci přece nC~ 
wnějí mluvit!" 

t>; cgJtivni halucinace mohou být použí
riny ke zvládání bolesti. V mnoha případech 
bypn{Yl~ 'l.(e!a odstraní bolest, přestože pří
čin~ bolest! - těiké popálení nebo zlomená 
kmt - zu,tává. Nega(ivní halucinace vysvěr
Iu.~ kutečnOS I , ze není vnímán nějaký jev 
Ibole-t ), který by normálně vnímán byl. 
JI; tumu, aby byla hypnóza úlevná, nemusí být 
Ide.I úpl ně odstraněna. Sní-Lení bolesti 
I PlUlt o 20 % muže čini t i ivot snesitclněj
iun. Experimentální studie uk:í.zaly, že mím 
mni bole~ri má úzký vzmh ke srupni mě
Itnť hypnability (Crasilncck a Hall, 1985; 
H'Il>nh Hdg>n!, 1975). 

Skrytý po zorovatel 
Pojcti ~kr)·tého pozorovatele vychází z Hil
PJ&lV}...:h pm.orování (l986), na jejichž zá
kladě zji,til, ·lC tl řady hypnotizovaných jedin
cu t:(! lujc lást mys/i, která není uvidomovaná 
,hmJ paurujt fJltchny uižitky jedince. Jeho 
niltz brl popsán následujícím zptisobem: 
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RozLoženi posthypnotické amnézie Pokusné osoby 
v prOběhu hypnózy provedly 10 úkonů o poté jim 
byly podóny instrukce ke vzniku posthypnotické 
amnézie. Pokud se jich expenmentóton zeptali, 
co se v pni běhu hypnózy událo, probondi se MW 
podle počtu úkonů, na které zopomněli. Množstvi 
zapomenutého moteriólu pro danou osobu sahalo 
od O do 10 položek. Expenmentu se ůčastni/o 
491 osob o no grofu je ...ynesen počet osob 
odpovfdojici nlzným ůrovnrm zopomínánr. Diagram 
znázorňuje bimodó/nf distribuci posrhypnotické 
omnézie se dvěmo vrcholy pn 4 o 10 zapomenutých 
položkách. ((ooper, 1979) 

Okolnosti Il ilgolrdova objeVil dvojkolejnosti 
myšlení v hypnÓ1'..c byly dosti dr:unatické. 
V učebnč provádčl demonstraci hypnózy ve 
spolupráci se zkušeným probandcm. který byl 
slepý. I lilgard mu indukoval hluchotu a sdělil 
mu, ze až mu IXlloií ruku na rameno, znovu 
začne slyšet. Tímto byl proband oddélen od 
okolního dění, začal se nudit, a tak myslel na 
jiné věci. I lilgard uká'7d1 1 IXlsluchačům, že pro
band nevnímá hluk ani řeč. Někdo se však ze
ptal, zda proband skutečné ignoruje okolí tak, 
jak se na první pohled 7..dá. I lilgard se probanda 
Ix>richu 7..cptal, 'lÁla by mohla existovat nčjaká 
část, která by i naV'1..dory nav07..cné hluchotě 

mohla slyšet. Pokud ano, mohl hy zdvihnout 
ukawváéck? K překvapení všech přítomných -
včcmč 7J1Ylmotizovaného jedince - se ukazová
ček zdvihl. 

Nyní chtčl proband včdčt, co se dčje. Hil
gard mu položil ruku na rameno, aby zase sly
šel. Vysvčtlení mu přislíbillx>zdčji a mezitím se 
ho '/..cptal, co si p:unanlje. Jedince si p:lmatoval, 
že se kolem něj rozhostilo ticho, pak se začal 
nudit a přemýšlel o nčjakém statistickém pro
blému. Poté dtil, že se jeho ukazováček začal 
zdvíhat a chtěl včdčt proč. 
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l-lilltJ.rd JXIžáda! o vyjádření "tu vasl C:lst, 
která mi předtím n:lSlouchala a která způsobila, 
'lC se ukazováčck zdvihl". Vyšlo najevo. že tato 
druhá čás t vědomí probanda slyšela vše, co se 
dělo. a byla schopna o tom vypovídat. Hilgard 
naJezl příhodnou metaroru k popisu toholo nc
zúčastnčnčho svědka - skrytý po'l.orov:ueJ 
(H,bb, 1982, ,. 53). 

Metafora skrytého pozorovatele se ledy 
ntahujc k duševní srrukruře, která sleduje 
vše, co se dčje, včetnč událostí, o nichž 7.hyp
notizovaný jedincc vědomě neví, že je vním:í. 
Přítomnost skrytého pozorovatele byla pro
káz:ína v mnoha experimentech (Kihlstrom, 
1985; Zamansky a Bartis, 1985). Ve studiích 
zab);yajících se redukcí bolesti byly jedinci 
schopni pomocí automatického psaní ne
bo řeči popsat, jakou bolest cítí, přičemž ve 
stejném okamžiku jejich vědomí přijímalo 
sugesce hypnotizéra a reagovalo na nč, což 
ved lo k úlevč od bolesti. HiJgard a jeho spolu
pmcovníci přirovnávali tyto jevy ke každo
denním z!..'lIšcnostem, kdy jedinec dělí svoj i 
po7..0rnost mezi dva úkoly, např. současně řídí 
aUlO a konvenuje, nebo před náší a současně 
hodnotí svoj i řeč z pozice posluchače. 

Přes tožc byly experimenty se skrytým po
zorovatelem opakovány v mnoha laborato
řích, jejich metodologie byla poměrnč hodně 
kritizována. Skeptici tvrdí, že ryto výsledky 
mohou být zpllsobeny skrytými požadavky na 
probanda, aby se přizpůsobil očekávání expe
rimenr:ítorů (viz např. Spanos, 1986; Spanos 
a Hcwitt, 1980). V pečlivě prováděných expe
rimentech zaměřených na úloh u přizpůsobení 
vědci prok:í.z;ui, že je možné od sebe odlišit 
reakce skutečné zhypnoti:;'..Ovaných probandl! 
od osob, které pouze spolupracovaly a přizpu
sobily se. Požádali prokazatelně málo hypna
bilní probandy, aby simulovali hypnotickJ' 
stav, zatímco s vysoce h)'pnabiJními probandy 
jednali obvyklým zpusobem. Experimentátor 
nevěděl, ke které skupině každý proband pat
řil. Osoby, které si mulovaly. se přizpůsobily 
požadavkům tak, jak si myslely, že se od nich 
očekává, avšak jejich výpovědi o subjektivních 
zážitcích se významnč lišily od výpovědí jedin
ců, kteří skutečnč byli zhypnotizováni (J-Id
gard II kol., 1978; Zamansky a Bartis, 1985). 

Psychoaktivní látky 

Změnčný stav vědomí lze navodit nejen me
ditací a hypn6zou, ale i n"tznými látkami . Tyto 
hí.tky lidé užívají již celá staletí pro účely rela-

I 

I jl 

-
Hypnotizovand osoba mě/a ruku ponořenou 
v ledovt vodě a po sugesd hypnotické anestezie 
nedtf/a bolest. Pokud Ji v.fak dr. Hi/gard po/aiřl 
ruku no rameno, mohl vyvolat ~skrytého pozoro
varele~, který sdě/OVtJI, fe osoba do urcrté mfry 
bolest pod(ovala. 

xace, stimulace, k navození spánku Ci naor:a 
k udriení bdělého stavu, dále ke zvýšení citli
vosti vnímání, k navození halucinací. Slortm 
látka (droga) ml!Žeme označit jakýkoli rro
středek (kromě jídla), který na základě che
mi ckého pt'lsobení mění fungováni orgdn i~ 
mu. Pojmem psycho,tktivní látky označujeme 
Idtky ovlivi1lljíci chovdní, vMomí nebo nálad1/. 
Patří mezi nč nejen pouliční drogy jako ht
roin nebo marihuana, ale také legální látl~ 
jako léky na ukJidnční a stinmlancia. Do tekl 
btegorie dále spadají známé a běžně uu\"alll: 
l:ítky. např. ,ukohol, n ikotin a kofein. 

Zdůrazňujeme, že legálnost či nelegálno-
látky nijak nesouvisí s mírou nebezpeé:í s~ 
ného s užíváním látky. NapříkJad kofein (L· 
va) je naprosto běžný a jeho užívání neninija.. 
omezeno. Nikotin (tabák) podléhá mininUb 
kontrole, nemčl hy být k disp<YLici dospi\1j. 
cím do patnácti let. Alkohol podléhá ~ 
nařízením, ale je leg-.iJní. Marihuana je nck 
g:ilní. Na základě zjištěných dat je možnot\w 
dit, že nikotin ze všech látek předst:nvi: 
nejvčtší riziko, jelikož např. v ČR zodpolldl 
přibližně za 23 tisíc úmrtí roČnČ. V wuvi,JCI'l 
s nikotinem se nabízí otázka, zda by dnes [1,1 

přijat jako legální hitka, kdyby jej někdocb· 
teprve uvést na trh. 
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V tabulce 6.2 jsou uvedeny a klasifiková ny 
psychooktivní lád<y, které jsou bHnč užívané 
a zneužívané. Látky určené pro l éčbu dušev
ních poruch (viz kap. 16) zároveň působí i na 
náladu a chování, takžc i je můžcme klasifiko
\"011 jako psychoaktivní. My je však do této 
kategorie neřadíme, protože nebývají zneuží
\'Íny. Celkovč Yl.ato se jejich tíčinek neproje
\1Jje ihned a ui.ívání tčchto látek nebývá 
spojování s výraz.nč příjemnými pocity. vý
jimku představují trankvilizéry, které jsou pře

dqJisované při úzkosti. Ty nčkdy bývají 
zneužívány. Do podobné skupiny patří i niko
tin a kofein, které řadíme mezi stimubncia. 
.\lohou negativně ovlivňovar zdraví, nenavo
zují přili š velké zmčny včdomí, a proto se jimi 
v tomto oddile nebudeme zabývac. 

Užívání nelegálních drog, např. marihua
ny, nebylo - obzvlášť mezi mladými lidmi -
do padc~át}'ch let 20. století příliš častým 
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jevem. Od poloviny 20. století vša k v oblasti 
užívání drog došlo k dramatickým změnám. 
Od šedesátých lel v USA užívání d rog po
stupnč narůstalo. Tento trend dosáhl vrcholu 
v sedmdesátých letech. V osmdesátých letech 
užívání d rog naopak pokleslo a tento trend se 
udriel aŽ do roku 1992 (viz obr. 6.6). K to
mulo poklesu přispíva lo lísilí o informova
nost mladých lidí ohlednč rizik spojených 
s užíváním drog. Rok 1992 však představoval 
zlom a od té doby sledujeme, že negativní 
hodnoceni užív~íní drog je na ústupu (Bach
man, j ohnston, a O'M alley. 1998). 

Všechny látky uvedené v rabulce 6.2 ovliv
ňují chov.iní a včdomí, protože pllsobí na ur
či té biochemické pochody v mozku. Při jejich 
opakovaném používáni se jedinec stává na 
kterékoli z nich závislý. Orogová závislost se 
projevuje třemi zplisohy: 1) tolerancí neboli 
těles nou z:ívislostí, kdy jedinec musí postu-

1 tdyt alkohol a lobdk jsou legdlnf, patff mezi psychoaktivnf ldtky, prorote ovlivňuJf momnf, vědomi 
a ndladu. 
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pcm času stále zvyšovat dávky drogy, aby 
dosáhl stejného účinku; 2) abstinentními pN
znaky, kdy je přerušcní užíváni drogy spojeno 
s nepříjcmn}'mi tělesnými i psychickými re
akcemi; 3) psychickou závislostí, kdy jedincc 
užívá včtší množství drogy, než hy ch tčl, 
snaží se mít užívání drogy pod kontrolou, ale 
v tomto llSiH selhává a velké množství času 
věnuje získ:ívání drogy. 

Srnpcil tolerance a zavažnosr abs tinenč
ních příznaku se liší od látky k látce. Na
příklad tolerance na opiáty y"nib poměrné 
rychle a lidé na nich závislí užívají takové 
dávky, které by hyly pro běžného človčka smr
telné. Na druhou stranu se II lidí kouřících 
marihuanu zřídkakdy vytváří vysoka tole
rance. Abstinenční příznaky jsou n:ípadné 
a časté u jedinců zneužívajících alkohol , opiá
ty a sedativa. D ále se běžně vyskytuj í. ačkoli 
ne ve vysoké míře, u stimulancií. Je zajímavé, 
že se s abstinenčn ími příznaky nesetk:lme ani 
po opakovaném užívání halucinogenů (Ame
rican Psychiatrie Association, 1994). 

Tolerance a absri nenční přízn aky sice jsou 
h lavním i příznak)' d rogové závislosti, ale pro 
stanovení diagnózy nejsou nezbytné. Jedinec, 

TAB. 6- 2 

který vykazuje nutkavou potřebu užívat urči
tou lárku (psychick:i závislost) , avšak neproje
vují se u něj žádné známky tolerance ani 
abstinenčních příznaků , jako tomu je u někte
rých jedincú kouřících mari huanu, může b)1 
klasifikov.ín jako závislý. 

Drogová závislost se odlišuje od škodli· 
vého užívání (abllzus) d rog, které lze defino
vat jako stáli IIziváni drogy bez známt~ 

závislosti, tj. neprojevuje se to/eranu, a1Jsti
umel/i ph'znaky al/i psychická uívislost, ačkoli 
tmto st"v s sebou phnáH vlÍzné dlis/tdky. Na
příklad jedinec často požívající alkohol, což 
ústí ve vysokou llrazovosr, absentérství a man
želské problémy Uedi nec však nejeví znám!..')' 
závislosti), bude považován za člověka zne
užívajícího alkohol. V romco oddíle probere
me nčkolik druhťJ psychoaktivních látek a je
jich lIči nky. 

Centrálně tlumivé látky 
(sedativa) 
Centni l nč tlum ivé látky jsou definovány jako 
Idtky os/abujicl aktivitu nervavého systému. 
Zahrnují trankvil izéry, barbituráry {práSJ..·:. 

Obvykle užíva né a zneužívané psychoaktivnf lát ky Pro koldou skupinu je uvedeno pouze několik pffk/odd. 
Podle toho, ktelý z nich je známěj~f, je poulit buď generický název (nopf. psylodbin), nebo firemnf ozno(em 
látky (Xonox pro alprazolam). 

aLkohoL (etanoL) 
barbituráty 
NembutaL 
SeconaL 

sedativa 

tran kvili zéry 
diazepam (VaLiu m) 
Xanax 

inhalalní prostředky 
ředid lo 

LepidLo 

opiáty (narkotika) 

opium a jeho deriváty 
kodein 
heroin 
morfin 

metadon 

amfetaminy 
Benzedrin 
Dexedri n 
Methedrin 
pervitin 

kokain 

nikotin 

kofein 

LSD 

mezkalin 

psyLocibin 

PCP (fencyklidin) 

konopf 

marihuana 

ham 

stlmulanda 

haludnogl!ny 



na ~paní), inhalační prostředky (rěkavá roz
pouštědla a aerosoly) a etylalkohol. Nejčastě
JI užívaným a zneužívaným je alkohol. Právě 
jrmu nrní budeme věnovat pozornost. 

Alkohol a jeho účinky 
Temčř v každé společnosti , primitivní nebo 
priimy~lové,jc alkohol konzumov:ín. Mu'l"<: být 
\1ráběn kvašcním široké řady surovin: obilí, 

M.rf. žita, pšenice, kukuřice; ovoce, např. hroz
nu, jablek a švestek, a také zeleniny, např. 

bmm'oor. Za účelem získ:ínÍ "tvrdého alkoholu" 
(whi,ky, rum) je možno procesem destilace 
l\)"'it v kvašcni'ch nápojích obsah alkoholu. 

Alkohol obsažený v nápojích se n;\zýv.i eta
nnl a sestává z poměrnč malých moleku l, 
které se v {ěle snadno a rychle absorbují. Jak
mile polkneme nápoj, tekutina se dostane 
do íaludku a tenkého střeva, kde se nachází 
hUliti ~ii drobných cév. Tyto cévy zprostřed
kují ntup molekul etanolu do krve. Jakmile 
\e molekuly ocitnou v krevním řečišti, jsou 
ry-chle přenášeny tě lem a dostávají se ke všem 
oq,ránům. Ačkoli alkohol proniká do všech 
U'ití těla rovnomčrnč, nejrychleji začíná pů
snbit na mo-lek, protO'le 'l,načná část krve vy
f'Jzovaná ze srdce jde do mozku a ruková 
run v mozku alkohol velice dobře absorbuje 
Kuhn, Swartlwelder a Wilson, 1998}. 
" éřeni mnoiství alkoholu ve vzduchu, 

ktt~· \)'dcchujcme, je spolehlivým ukazate
Irm množství alkoholu v krvi. Takto snadno 
~)\ime vztah mezi koncentrací alkoholu 
, krvi a chováním. Při koncentraci 0,3-0,5 
p-umile alkoholu \' krvi (tj. 30--50 mi.ligramll 
Iikoholu na 100 mililitrll krve) nastává rela · 
DCt , uvolnění zábran a pocit lehkosti hlavy. 
lide říkají věc i , které obvykle neříkají, JSOlL 

4ruinějk ~ Iůic narůstat sebedůvěra, přičemž 
lOOtoná.é reakce se zpomalují (kombinace 
oonku způsobující, že je po požití alkoholu 
IICbnpečné řidit automobil). 

Při koncentraci jednoho promile alkoholu 
mi jsou senzorické a motorické funkce 

IItttlnř narušeny. Řeč se stává sctřelou a li
problémy s koordinací pohybů. Ně

bm lidé mají sklon být zlostní a agresivní, 
oe ztiŠl a jsou mrzutí. Na hladině dvou 

jrou schopnosti jedinec vážně naru
l hladin~' vyšší než čtyři promile mohou 

~mrt. Právní definice intoxikace ve 
. 'latU USA udává jedno promile alko-

1.1" .",. 
Kolik loho může jt-dinec vypít, aniž by byl 

J"o,who hlediska inroxikován? Vztah mezi 
alkoholu v krvi a mnO"Ť..5tvím vypi-
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tého :ůkoholu není jednoduchý. Závisí na 
pohlaví jedince, jeho hmotnosti a rychlosti 
konzumace. Věk, individuální metabolismus 
a zkušenost s pitím jsou dalšími ovlivňujícími 
fitktory. Vliv množstvf vypitého alkoholu na 
jeho hladinu v krvi je promčnlivý. Pnimčrné 
účinky jsou znázorněny na obrázku 6.7. Navíc 
není pravda, že se pivem nebo vínem opijeme 
méně než t"LV. tvrdými nápoji. Zhmba pllllitm 
dvanácnsrupňového piva, sklenice (200 ml) 
vína nebo odlivka (50 ml) 40% lihoviny obsa
hují přibližnč stejné mno7..ství alkoholu a mají 
stejný účinek. 

Požíváni alkoholu 
Pití alkoholu je pokládáno mnoha studenty za 
nedílnou součást jejich společenského života. 
Podpomjc družnost, snižuje napětí, uvolňu
je zábrany a celkově přispívá k veselé zába
vě. Takové pití v rámci společenského "Života 
však může zpllsobovat problémy se zkouška
mi, protože zabírá mnoho času potřebného 
k učení, kocovina mllže mít za následek zhor
šení výkonu II zkoušky a ve st:1.VU intoxikace 
dochází k hádkám a nehodám. Nej,,·.ižnější

mi problémy jsou jednoznačnč nehody: auto
mobilové nehody pod vlivem alkoholu jsou ve 
Spojených státech nejčastější příčinou smrti 

50 
u2ív~ní drog -, ....... 

40 

PROCENTA 30 

užívánI drog 
s výjimkou marihuany 

20 

10 

OLL ____ ~ ____ L-__ _i ____ ~ 

1975 

OBR. 6·6 

1980 1985 1990 1995 
ROK 

Užfv.!iní drog Na grafu je zndzorněno procento studentli nejvyHích 
ro(nfk(} středních ~kol v Americe, kleň' udali, le v období 12 měsfctl pfed 
ukonéením studio ulívali drogy. Jednalo se o man'huanu, halucinogeny, 
kokain, heroin o jokékoli ulfvání opiáttl, stimulancií, sedativ 
a trankvilizértl, které nebyly předepsány lékařem. (Johnston, O'Malley 
a Bachman. 1992) 
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Dechový analyzátor se poulfvd ke zjiš(ovdnf, zda fidit pll alkohol. Méff mnotstvf alkoholu v dechu, který rtdič 
vydechuje, a pfevddf ho na mnotsM alkoholu v krvi. 

osob ve včku 15-24 let. Kdy-i.. byla v mnoha 
stárech USA snížena věková hranice legál
ního požívání alkoholu z 21 na 18 let, smr
telné dopravní nehody osmnáctiletých a de
vatenáctilet)'ch vzrostly o 20-50 %. Včtšina 
států od té dohy zvýšila minimální věkovou 
hranici pro poiív:mí alkoholu. Nás ledně došlo 
ke snížení počtu dopravních nehod. 

Přibližnč dvě třetiny dospělých AmeriČantl 

ud:ívají, 'i..e pijí alkohol. Přinejmenším 10 % 
z nich má v důsledku pO'lívání alkoholu so
ciální, psychické nebo zdravotní problémy. 
Přibližnč polovin:t z tčchto 10 % je na alko
holu t člesně závislá. Intenzivní nebo dlouho
dobé pití mtlŽe vést k závažným zdravotním 
problémtun. S pravidelným požíváním na
dměrných dávek al koholu jsou spojeny např. 
vysoký krevní tlak, cévní mozkové příhody, 
rakovin:t ústní dutiny, hrdla a i.1Iudku, cir
hóza jater a deprese. 

Přestože prodej alkoholických nápojtl oso
bám mladším 21 let je ve Spojených státech 
zakázán, zkušenosti s alkoholem jsou v pod
statě masové (alkohol už ochutnalo 67 % 
šestmícti1et)'ch a sedm náctiletých studentů, 
81 % osmnáctiletých a devatenáctiletých 
a 91 % vysokoškolských studellttl před do-

sažením věku 21 let). Ještč vazneJsl potlie 
jsou spojeny s ~rychlým pitím", kdy člověk\)'
pije pčt či více sklen iček za sebou. Z jedné ct

loamerické studie vyplynulo, že 28 % sedm
náctilct}'ch a osmn:íctiletých studentŮ a 44' 
vysokoškolských studentů má s tímto ZpŮlO
bem požívání alkoholu zkušenosti (Wech~!ť1 
a kol., 1994, 1998). Výsledkem často bi,\>j ne
dostatek času na učení, záškoláctví, zraněni. 
nechráněný sex, problémy s policií. Na ti· 
kladč těchto dat stále více univer.ut zakaz~ie 

požívání alkoholu na univcr.~itní půdě . V nxt 

1989 Kongres schválil zákon o středních a~ ' 
sokých školách bez drog. V jeho důsl 

mají mít studenti a zaměstnanci škol k di~ 
zici v'.-;dč!áv:tcí programy a poradenství. 

Alkohol rovněž představuje riziko pro \~. 
víjcjící se plod. Matky, které často pijí alkooo ~ 
ve vyšších dávkách, mají dvakrát vyšší prmx
podobnost, že potratí nebo porodí dítě s ~ 
kOtl porodní váhou. Pití matky v 
tčhotenství zptlsobuje vznik fetálního 
holového syndrom u, což je stav charaktro 
zovaný mel/Id/flí retardací (I 

deformacemi tvdl'e tllíS/lIí dutiny ditCle. ! 
ství alkoholu, které je nezbytné pro 
tohoto syndromu, není přesně určené, 
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POČET PLECHOVEK PIVA VYPITYCH B ĚHEM DVOU HODIN 
(Iři ~echm1:y 0,331 odpovídoji dvěma velkým pivům) 
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Koncentrace alkoholu v krvi a mnoistvi poiitého alkohoLu Pfib/ilné hodnoty koncentrace alkoholu v krvi 
y zavislosn no mnolstvf politého olkoholu během dvou hodin. Pokud napf. vólíte 80 kg a v praběhu dvou 
IIodm Jste vypili ttyfi plechovky piva. koncentrace alkoholu ve vaši krvi bude mezi 0,5 a 0,9 promile a vaše 
KIlopnostl "di[ automobil budou vóžné narušeny. Vypití čtyf velkých piv v tomtél abdobi má za následek 
roncen/lod alkoholu ve vašf kIVi \'}'Ššl ne! 1 promile. col je hladina. odpovidojicf mtoxikaci. (Nationat 
IIlghway lraffic Safl!ty A.dministration) 

pTtdpokládá se, že i tak málo jako několik de
litek ~ramli alkoholu týdně může plodu ško
dit (S l rci,~guth, Clarren a Jones, 1985). 

Op iáty 
Opium a jeho deriváty se souhrnným názvem 
opi:i.t} j,ou lálky, kt/!ré svým tlumivým ú(in
t(M na un/ra/ní nerv(J'f)Ý systém mizují cit/i
, JI * {'nimání tilesných podnětli a schopnost 
nQ I.)I~ pulIIlty reagovat. (Obecně se nazýva
JI narkutika, avšak název opiáty je přesnějš í. 
Termín narkotika není dobrc definován 
~ ulll1éuje rozmanité nelegální drogy.) Opi
lI) JSOU v medicínč u·ii rcČné při odstraňování 
bobli, il'\ak jejich schopnosti měnit nruadu 
a mírnit úzkosti vedly k rozsáhlému nelegál
~Imu uhl'jní. Opium, sušená šťáva makovic, 
IlbsJ.hu)e množství chemických látek "četnč 
ltIortinu a kodeinu. Kodein je běžnou přísa
d"u ldru od~ trai'tujících boleST a léků tlumí
C1~h ka,cl a má relativně slabé účinky (přinej

meniim \' nízkých dávkách). Morfm a jeho 
dem·jr heroin jsou mnohem silnější. Většina 
nclt~aln(: uživan)'ch drog obsahuje heroin, 
prut(rie v koncentrovanějším stavu může být 
Wlún a rasován snadněji ncž morfin. 

Všechny opiiity se v:Í'l..ou na shodné mole
kuly v mozku, na t'L;V. opiátové receptory. Liší 
se rychlostí, jakou se dostávají k těmto recep
ronlln, a snadností jejich aktivace, tj. potencí. 
Rychlost šířen í opiáttr v t č le záleží na způsobu 
užití. Pokud se jedná o kouřen í nebo o apli
kaci injekční stříkačkou, začínají púsobit do 
několika minllt. eím rychlej i se šíří , tím větš í 
je riziko smrti přcd:ivkováním. Opiáty, které 
se šňupají , jsou absorbovány pomaleji, jelikož 
musí projít slizn icí nosu do cév pod ní (Kuhn, 
Swart"L;wclder a W i1son, 1998). 

Zneuživáni heroinu 
U heroinu je možná aplikace inje kčn í jehlou, 
lze jej kouřit nebo šňupat. Droga nejprve vy
volává pocit pohody. Lidé udávají po dobu 
minuty nebo dvou po nitrožilní aplikaci 
zvláštn í pocit vzrušení nebo přívalu pocitU. 
Někteří popisují tento poci t jako intenzivní 
slast podobnou orgasmu. Mladí lidé, kteří 

šňupají heroin, uvádějí, že zapomínají na 
vše, co je trápí. Následkem toho jsou pocity 
tčchto jedincir příjcmné, spokojené, jed inci 
nemají pocit hladu, bolesti nebo sexuálního 
puzcni. Tyto osoby mohou klímat se střída
vým usínáním a probouzením, při čemž si po-

21' 
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hodlnč čtou knihu nebo se dívají na televizi. 
Na rozdíl od alkoholiktl může človčk pod vli
vem heroinu dovedné reagovat na testy po
zornosti a intelektové testy a málokdy je 
agresivní či útočný. 
Změny ve vědomí vyvolané působením 

heroinu nejsou nijak nápadné, !ley,mikají 
vzrušující zrakové zážitky nebo pocity od
chodu do jiného svČta. Podle všeho se zdá, 
že to, co vede jedincc k rozhodnutí začít 

užívat Nro drogu, je změna nálady - pocit 
euforie a snížení úzkosti. Heroin je však 
velmi návykový, i po krátké době užívání 
mllže V"t.niknout tčlesná závislost. Při kouře
ní nebo šňupání (inhabce) heroinu vznik.i 
tolerance a účinek drogy již není tak patrný. 
Ve snaze obnovit Pl,vodní intenzitu prožitku 
může člověk přejít k injekční aplikaci heroinu 
pod kůži a poté k jeho vstřikování do žíly. 
Jakmile jednou jedince začne s nitrožilní 
aplikací heroinu, potřebuje k dosažení po
žadovaného účinku stále vyšší a vyšší dávJ..l' 
a tčlesné příznaky po vysazení drogy jsou 

intenzivnější (mrazení, pocení, křeče ža
ludku, zvracení, bolesti hlavy). Motivace 
pokračovat v užívání drogy tedy vychází 
z potřeby vyhnom se bolesti a nepříjemným 
pocitúm. 

S užíváním heroinu je spojeno mnoho ri
zik. Lidé zneužívající heroin umírají pni
mčrnč ve 40 letech (H ser, Anglin a POWCI"'i, 
1993). K smrti dochází v dúsledku udušeni 
zapříčiněného útlumem funkce mozkového 
dechového centra. Smrt z předávkování; 
stálou hrozbou, protože koncentrace heroinu 
prodávaného na ulici je kolísavá. Z toho \)"
plývá, že jedinec si nikdy nemůže být ji,ty 
silou drogy v nově zakoupené dodávce. Zne
užívání heroinu je obvykle spojeno s vážnim 
narušením osobního a společenského ž.ixota. 
Závislí jedinci se často uchylují k nelegálni 
činnosti, protože tento návyk je nákladný 
a oni potřebují stále více penčz. 

S heroinem je spojeno riziko onemocněni 
A IDS (syndrom získané poruchy imunity). 
hepatitidou a jinými infekcemi přenášcnými 

Lidé, kleff společné pouifvajf týchl injektnfch jehel ke vpichováni dTog, si rvySujf riziko zfskdnf AIDS. 
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nesterilními jehlami. Společné pouzlvam 
mjekčních jehel, třeba j jedenkrát. je extrém
ne snadným způsobem získání viru HI V 
(~irus způsobující AIDS). Krev infikované 
osoby se může zachytit v injekční jehle nebo 
,th'kačce a poté je přímo vstříknuta do krve 
dJ]Šl osoby. která tuto jehlu použije. Spo
lttné scl!1cní jehel a stříkaček uživateli drog 
.,e I' 'iOučasné době nejrychlejší cestou š íření 
AJOS. 

Opiátové receptory 
V o;edmdcsátých letech 20. století učinili věd

t'i 7.3.'adní průlom II porozumění návyku na 
opiáty objevem, že opiáty působí na vysoce 
lpecifických receptorových místech v mozku. 
\eurotransmitcry putují přes synaptickou 
itčminu mezi dvěma neurony a vážou se na 
flCUtQtcCcptory podněcující aktivitu přijíma
cího neuronu (viz kap. 2). Opiáty se tvarem 
I\'e mQ!ckuly podobají skupině ncurmransmi
teN naz)v.lfl)'Ch mdoifmy. Tyto endorfiny se 
\1íou na opiátové receptory, čímž vyvolávají 
piijcmné pocity nebo snižují pocit nepohody 
;Julicn, 1992). Morfm a heroin odstraňuj í 
bole-.t tim, ie se váŽOu na neobsazené recep
tor)' (viz obr. 6.8). Opakované užívání hero
tnU \');'Qlává sníiení produkce endorfinu 
II tdo poté vyžaduje více heroinu k obsazení 
\'oln}'Ch receptoru a ke zmÍrnční bolesti. Po 
rreruicni aplilmce heroinu dochází k bolesti
\~m ab,tinenčním příí'.nakurn, protože mno
ho opiátO\)-ch n:<:eptoru zůstává neobsaze
n)'ch.l lcroin v podstatě nahradil tčlu vlastní 
přirozené opiáty (Koob a Bloom, 1988). 

TylO nale'ty z výzkumů vedly k vývoji no
\~'(h léků fungujících na pri ncipu modulace 
npiátov)dl receptoru. Léky používané k tera
~i meuíiváni opiátů se dělí do dvou skupin 
na 3g!)ni~f)' a antagonisty. Agonisté se vážou 
nl "Platové receptory, vyvolávají příjemné 

f'llI:ity 1 tím \'Cdou ke sníicní touhy po opiá
tech. pncemž vedou k menšímu psychickému 
1 n'Ziulogickému poškození než samotné 
ut'Uty. Anfa~nisli se rovněž vážou na opiá
tOlt receptory, ale takovým způsobem. že je 
lluxnl'uji, Léky tohoto typu slouží k bloko
nni /'riá1ov)'Ch receptorů, takže opiáty se 
!lil ne nemohou vázat Jejich působením tedy 
llC\7:llibji příjemné pocity a nedochází 
k ulrokoj~ni touhy po opiátech (viz obr. 6.8). 

~t,i1-námčj;;i látkou typu opiátového ago
m r.' ]lOuiíranou k léčbě závislosti na heroinu 
~ mmdon. Je rovnčž návykovou látkou, ale 
~N.huje menší psychické poškození než he
ftIITI a m~ mrně tělesných škodlivých účinků. 

OPIliTOVÝ 
RECEPTOR 

la) 

lb) 

NAlOXON 

Ic) 

OBR. 6-8 
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MEMBRÁNA 
NEURONU 

l éky používané p ři Léčbě drogové dvislosti 
aj Heroin se vd!e na opMtové receptory o zp/ho
buje pfíjemné pocity, {(ml napodobuje ůčinek 
v organismu se pnrozeně vyskytujfcich endorfinů. 
b) Metadon, který je opMtovým agonistou, 
se rovně! vd!e na opiátový receptor a způsobuje 
pňjemné pocity. Tato (dtka sni!uje touhu po he
roinu a zmirňuje obstinenčnf pňznaky po vysazení 
heroinu, c) No{oxon, opidtový ontogonisto, 
fungujejoko blokátor opidtových receptorů, 
čfml zobroňuje heroinu, aby k nim měl pfistup. 
Touha po heroinu neni uspokojeno a poutiti 
této Mtky se neosvědčilo jako všeobecně ůčinná 
léčebná metodo. 

Pokud je užíván v nízl..'jch dávkách ve formě 
tablet, potlačuje touhu po heroinu a zabraňuje 
vzniku abstinenčních příznaků. Naloxon je 
opiátovým antagonistou, blokuje ll činek he
roinu, protože se váže na opiátový receptor 
snadněj i než heroi n. Je často používán na jed
notkách intenzivn í péče při předávkování he
roinem. Při léčbě návyku na heroin se však 
neukázal jako tíčinný. Je zajímavé, že opiátoví 
antagonisté dok.H..ou snižovat touhu po alko
holu. Alkohol způsobuje lIvolnění endorfinů 
a naloxon blokováním opi~itových recepto
rů snižuje příjemné pocity vyvolané požitím 
alkoholu, a tudíž i touhu po nčm (Winger, 
Hoffman a \.voods, 1992). 
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Droga extdze pattf do slcuplny amfetamin"",. 
Jej(m bezprostfednfm ů6nkem je dobrd mi/ada, 
povzbuzenf organismu, zintenzivněni prožfvdnf 
a touha délat m!co opakovani!, napf. bez pfestdnf 
tancovat. Proto se jf '(/cd taki! tanemf droga. 

Stimulancia 
Na rozdíl od centr:ílně tlumivých látek a opi
.-hll jsou sti1llulancia látky podporující bde/osl 
fl zv)'sujid celkovou aktivaci organismu. Z:íro
vell zvyšují mno7..ství monoaminových neu
rotransmitcru (noradrenalinu, adrenalinu, do
pam inu a seroton inu) na synapsi. Účinky se 
podobají stavu, kdy doch:izí k současné akti 
vaci všech neuronů uvolňujících monoamin. 
Výsledkem je ponbuzení jak f)'zick-ých funkcí 
(zrychlení srdečního rytmu a zvýšení krev
ního tlaku), tak i duševních funkcí organismu 
a jedinec se ocir:i ve stavu hyperaktivace 
(Kuhn, Swarzwelder a Wilson, 1998), 

Amfetaminy 
Amfetaminy jsou silná stimubncia distribuo
v:má pod obchodními názvy Metherin, Oe
xedrin a Benzedrin a hovorově označovaná 
jako .. rychlík~ nebo "šleha",* Bezprostředním 
následkem pO'iití tčchto látek je zvýšení či
losti a snížení pocitů únavy a nudy. Usilovné 
činnosti vyi" .. adující vytrvalost se zdají po po
žid amferaminů snazší. Stejně jako u jin}'ch 
látek je hlavním důvodem užívání amfeta
minů jejich schopnost měnit náladu a zvyšo-

• Poz.l , ,.d.: :\! •• ; .mfet~m",)' p.tři uk<: v C.,ke ,c!,uhhce "cli« ,o-t· 
liřen' !átb pervit in, 

vat sebedůvěru. Lidé je také berou, aby zůstali 
bdělí. 

Nízké dávky, které jsou užívány po ome
zenou dobu k překonání únavy (např. při 
řízení automobi lu prcs noc), se zdají relativně 
bezpečné. Jakmile však stimulující účinek 

amfetaminll pomine, nastává často období 
kompenzačního útlumu, v jehož průběhu se 

jedinec cítí ochablý, podrážděný a unavený. 
Může ho to svádčt k tomu, aby si vzal další 
dávku drogy. Tolerance se vyvíjí rychle ajedi
nec potřebuje k dosažení vytouženého účinku 
stáje vyšší dávk}'. Vysoké dávky však mohou 
mít nebezpečné vedlejší účinky - nrušcnost, 
zma tenost, bušení srdce a zvýšen)' krevní tlak 
- a proto musí být léky obsahující amfeta
miny užív,lny opatrnč. 

Pokud se vyvine tolerance do té míry, kdy 
polykané dávky již nejsou účinné, mnoho 
závislých si vstřikuje amfetaminy do žíly 
Vysoké nitrožilní dávky vyvolávají bez
prostřední příjemný zážitek (vzrušení nebo 
přívalu pocinl), tyto pocity jsou však násle· 
dovány podráždčností a pocitem nepoh~~ 
které mohou být překonány pouze další in
jekcí. Pokud je tato posloupnost opakována 
každfch pár hodin po dobu nčkolika dnu, 
končí hlubokým spánkem s následným obdo
bím letarg ie a deprese. Závislí na amfetami· 
nech hledávají úlevu od tčchto nepříjemn;-dI 
pocitů v alkoholu nebo heroinu. 

Dlouhodobé užíván í amfetaminu je spo' 
jeno s výraznou deteriorací tčlesného a duo 
ševního zdraví. Jedinci zneužívající amfe
tam iny mohou zažívat příznaky, které jsou 
nerozeznatelné od příznakli akutní schizofre
nie (viz bp. 15). Tyto příznaky tvoří paranl>"
idní b ludy (klamná přesvčdčení, že vás nčkOO 
pronásleduje nebo vás chce zabít) a zrakol"é 
nebo sluchové halucinace. Paranoidní blu· 
dy mohou vést k nevyprovokovanému ni· 
silí. Například v období amfetaminové epl' 
demie v Japonsku (na začátku padesát)rll Ie! 
20. století zde byly amfetaminy volně prodá
vány bez předpisu a byly doporučOI<ln) 

k "odstranční ospa.lost.i a povzbuzení ducha" 
mělo 50 % vražd v období dvou měsíctlsoc· 
vislosr se zneužíváním amfetaminů (Hemllll. 
1969). 

Kokain 
Kokain je látka získávaná ze sušen;'ch ~<t 
rostliny koky. Kokain, stejně jako ostatni <o' 
muJancia, zvyšuje energii II sebedůvěru a ly

volává u jedince pocity vlastní vtipnosti 1 PI 
hotovosti. Na zaČlhku 20. století byl kok.Un 



~iroce používán a bylo snadné ho získat, do
konce byl rovněž přísadou původního recepru 
koca-koly. Poté jeho užívání upadlo, avšak 
v wučasnosti jeho popularita roste, ačkoli 
~t oji mimo zákon. 

Kokain může být inhalován nebo v podobě 
roztoku vs třikován přímo do žíly. Může být 
také přeměněn na hořlavou s loučeninu zná
mou jako crack a kouřen. 

Jednu z prvních srudjj účinků kokainu pro
I'cdl Freud v roce 1885. Na základč vlastní 
zkuknosti s požitím kokainu mu byl zpo
Citku velmi příznivč naklončn a vybízel 
k jeho využíváni. Freud však bny upustil od 
své bc-"ryhradné podpory poté, co léčil svého 
prítde kokainem s k.1tastrofilnimi následky. 
II tohoto č!ovčka se vyvinula tčžká z;ívislos l, 
\1iadova1 stále vyšší dávky drogy a až do své 
Imrti nesl následky. 
P~tože první zprávy tvrdily opak a jak 

Freud brzy zjistil, kobin je vysoce n.ivyko
I'Í', V posledních letech se stal návykovějším 
A ncbc-I.pečnčjš ím v somrislosti s nástupem 
(r~-ku, Při opakovaném užívání rychle vznik.1: 
tolerance a objevují se abst i nenční příznaky, 
I když ne tak výrazné jako u opiátů . Po období 
euforie následuje neklidná podráždčnost, 

která'lť při opakovaném užívání mění v pocit 
u'lko~tné deprese. Tyto nepříjemné pociry 
j"l\l stejně intenzivní, jak intenzivní byla 
piedtímeoforie, a mohou být zmírněn)' pouze 
~iitim dalšillO kokainu (viz obr. 6.9). 

Jedinci vysoce závislí na kokainu mohou 
mi! \tejné chorobné příznaky jako ti, kteři 

uiiw,.ií vysoké dávk-y amferaminů. Obvyklou 
mKlWOU halucinací jsou záblesky svčtla 
r,nd.ne světlo") nebo pohybující se světla. 
~ lené ůbvyklým, zato více obtčžujícím je 
ro;it, Ze pod kůži se pohybují brouci - ,.kob
lnoví hrouci". l lalucinace mohou být tak in
ttnZl\lli, že jedinec je schopen snažit se tyto 
brouky nO'l.em z těla vyříznout. Tyto prožitky 
(smzuncké podráždění v nepřítomnosti pod
IlCtu) vlnikají tím, že kokain vyvolává spon
tannl vzruchy scnzorick}'Ch neurontl (Weiss, 
Mum J Hartel, 1994). 

Halucin ogeny 
Halucinogeny čili p5ythedelika j50/l látky. 

I(~l. hfa~'"im dlinkem je změna vn ímáni. 
Halucinogenv mění typickým způsobem 
mtlTlln l l'Ilitrního i vnějšího svČta . ObV}'klé 
podncty z okolí jsou vnímány jako nové udá
lorti, např. zvuky II barvy jsou vnímány vý-
nu!f odli;ně. Vnímání času je změnčno do 

08R.6·9 
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Molekolárnf mechanismos účinku kokainu 
a) Nervový vzruch zpusobuje uvolnění 
neurotransmiterů, které plená~ejí signál ples 
synaptickou ~těrbinu k postsynaptickému neuronu. 
Některé z neurotransmiterů jsou zpétně vstlebávány 
do presynaptickéha neuronu (proces zpětného 
IYchytávánf), zatímco jiné jsou chemicky rozloženy 
a stávají se inaktivními (proces degradace). 
Tyto procesy jsou probírány v kapitole 2. b) Některé 
směry výzkumu ukazují. že kakain blokuje proces 
zpětného IYchytávánf tři neurotronsmiterů 
(dopaminu, serotoninu a norodrenaUnu), které 
se účastnr regulace nálady. Kokain brání jejich 
zpětnému vstlebávání, následkem čehož jsou 
normální účinky těchto neurotronsmiterr1 zesrleny. 
lvlá~tě nadbytek dopaminu vyvolává pocity euforie. 
Pii dlouhodobém už(vdnf kokainu ~ak vzniká 
nedostatek těchto neurotransmiteni, protole je 
blokovdno jejich zpětné vychytávání o nemohou 
byt znovu poulity. Tělo je tedy rozkládá rychleji, 
než je schopno vytvofit nové. Opakovanym 
poutrváním kokainu vzniká vyčerpánf normálních 
dodávek neurotransmiterú, col má za ndsledek 
nahrození euforie úzkast( a depresí. 

té míry, že minuty se mohou zdát dlouhé 
jako hodiny. Jedince může mít sluchové, 
zrakové a tělesné halucinace a má sníženou 
schopnost odlišovat sebe od svého okolí. 

Nčkteré halucinogeny jsou získávány z rost
lin, např. mezkalin z kakntsů a psylocibin 
z hub. Ji né jsou syntetizovány laboratornč, 
např. LSD (dietfYlall1i d kyseliny Iyscrgové) 
a PC P (encyklidin). 
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LSD 
LSD (diethylamid kyseliny Iysergové) je bez
barvá látka bc-J: chuti a zápachu (v roztoku 
nebo ve formě prášku), která je často prodá
vána rozpuštěná v kostce cukru nebo kousku 
papína. jedná se O velmi silnou drogu, kte
rá vyvolává halucinace již při nízk-ých dáv
k..kh. Někteří lidé mají živé halucinace barev 
a zvuků, zatímco jiní mají mystické a kvazi 
náboženské zážitky. Kdokoli může zažít ne
příjemnou, děsivou reakci, "špatný výlet" (bad 
trip), a to i ten, kdo již měl s LSD mno
ho příjemných z:lžitktl.jinou nepříznivou re
akcí LSD je jlashbtlck, který ml.He nastat 7.a 
dny, týdny nebo mčsíce po posledním požití 
drogy. Při této reakci jsou individuální zá
žitky iluzí nebo halucinací podobné těm, kte
ré jedince obvykle prožíval po požití drogy. 
LSD je téměř zcela vyloučen z tčla v průběhu 
dvaceti čtyř hodin po požití, proto je Aash
back pravděpodobnč vyvolán vybavenim si 
vzpomínek na dřívější zážitky. 

Pro osoby užívající LSD je nejhorší ztráta 
orientace v realitě spojená s požitím dro
gy. Tato změna včdomí mllže vést k vysoce 

iracionálnímu a dezorientovanému chodní 
a občas i ke vzniku stavu paniky, ve kterém 
má človčk pocit, že nedok:íže ovládat to, n~ 
co myslí nebo co dělá. V tomto stavu se stád, 
že skočí z velké výšky a zabije se. LSD bylo 
velmi populární v prúbčhll šedesát}"-ch let 
20. století, avšak jeho užívání se snížilo, prav
dčpodobně z dúvodu šířících se zprávo váž· 
ných reakcích na drogu. V poslední době 
však byl zaznamenán obnovený zájem O LSD 
a další haluci nogeny (Johnston, O'l\1aUey 
a Bachman, 1995). 

PCP 
PCP je sice prodáván jako halucinogen 
(s pouličními názvy jako ~andělský prach", 
"sherrnan" nebo ,.supcrkysclina"), avšak oz tech
nického hlediska je klasifikován jako disoci~
tivní anestetikum. Ml.He zpthobovat haJlIci· 
nacc, ale také vyvolává v jedinci pocit jeho 
odštěpení nebo oddělení od okoli. PCP ~i 
poprvé syntetizován v roce 1956 k obecnému 
pouiití jako anestetikum. jeho výhodou bylo 
odstranční bolesti bez vyvolání hlubokého 
kómatu. Legální výroba PCP byla přerušelll 

NejtastéjJi formou uiivdni marihuany je koufenf. NiUf ddvky vyvoldvajf euforii, vyll( ddvky vyvoldvaji 
stavy podobné stavtirn pfi potiti ha/udnogenů. Pravidelné kouleni marihuany oslabuje parnéf. přederltm 
krdtkodobou. 
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pOlé, tl) lékaři zjistili, že tato hítka vyvolává 
UI'Y vzrušcní, halucinace a stavy podobné 

po;r(húlt, které se u mnoha pacienul podo
bal~- ,<hizofrenii. Látky, ze kterých se vyrábí, 
jsou levné a PeP lze relativně snadno vyrobit 
\' domácí laboratoři, proto je často používán 
jako falešná přísada jiných, mnohem dra'l.-Ších 
pouli(mch drog. Většina látek, které jsou 
pmdavány jako TIIC (tctrahydrokanabinol -
lktimí součást marihuany) , jsou ve skuteč
n()'ti I>CP. 

pep milžc být užíván v tekuté formě nebo 
I't formě tablet, avšak mnohem častěji je 
kourcn nebo šňupán. V nízkých dávkách vy
vo\ivi neci tlivost vůči bolesti a prožitky po
dohné stavu střední opilosti - zmatenost, 
ztr.ita zábran a narušení psychomotorické ko
(lfJinace. Vysoké dávky vyvolávají sta\' dezo
ric!1lJce podobný kómatu. Na rozdíl od 
ICdinru uiíl"ajícich LSD nejsou lidé pod vli
''tOl pep schopni vrumat svůj stav vyvolaný 
mfnn drogy a často se na něj nepamatují. 

Konopí 

Knoopi je již od dávných dob pěstováno i pro 
",·t p'~(h(jfropní účinky. Marihuana, která je 

Oil.\ .jc::ho ntjtastěji užívanou formou, je tvo
řuta. iuSťIl}mi listy a květy konopi, zatímco 
lfUlená pryskyřice rostliny nazývaná haSil je 
c,tll'ikle uživina v oblasti Středního východu. 
\ \J.rihuana i hašiš se obvykle kouří , jsou však 
I ,midti\'ány do čaje nebo jídla a polykány 
'pemrálni u'iídni). Aktivní složkou obou 
ftkjeTI lC (tetrahydrokanabinol) . TI-IC při 

~Jnf.ilnim užidnim v nízkých dávkách (5-10 
miligramu) \),'ol:ívá mírně rozjařenou náladu. 
\\ .', d;iI-k~· (30-70 miligramu) vyvolávají vý
mne a dlnuhotl'\"ajíci reakce (X>dobající se sta
wm \1,()bn~'m halucinogeny. Stej ně jako 
přim .ukoholu má t.uo reakce obvylde dvě 

&ze: Ihllbi ,timulace a euforie, po kterém 
~jt období zklidnění a spánek. 

Pn kouřeni marihuany je THC rychle ab
lOfboo,<Inu, protože plíce jsou bohatě záso
hcny kn'i. Krev 1 plic pak proudí rovnou do 
IIOZku a prvni učinky se začínají projevovat 

poncko!ik.J minutách. THC se dále hro
!ladl I \. Jal~l(h orgánech, např. v játrech, 
~n~:h, \Iczinč a ve varlatech. Množství 
TItc \. tde ,e li~i podle í'.působu kouření: při 
mm Ggaret)' 'iC do t ěla dostává 10-20 % 
mc nh,úcn~ho v marihuaně, zatímco 
pn koureni d)wky se množství zvyšuje na 
«>-50 %. Vodní dýmka je vysoce účinným 
protůtdktm pro transport THC do rěla , 
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prorožc zadr.lujc kouř, dokud není inhalován. 
Jakmile se THC dostane do mozku, naváže 
se na kanabionoidní receptory, kterých je nej
více v hipokampu. Vzhledem k tomu, že se 
hipokampus podílí na utv:ířcní nových pamě

ťových SlOp, nepřekvapí nás, že marihuana 
tento proces potlačuje (Kuhn, Swarf"J;welder 
a vVi!son, 1998). 

Lidé pmvidclnč užívající marihuanu udáva
jí, že prožívají mno7..ství scnzorických změn 
a zmčn vním:íní: celkovou euforii a pocit po
hody, zkreslení vnímání času a prostoru, 
změny sociáln ího cítčnÍ, Ne všechny úži tky 
spojené s užíváním marihuany jsou však pří
jemné. Scstn:íct procent pravidcln);ch ku řáků 
popisuje pociry úzkosti, h růzy a zmatenosti 
jako "normáln í ud:i\osti" a asi jedna třetina 
udává, že občas zažívají takové příznaky, jako 
je akutní panika, halucinace a nepříjemné 

TAB. 6-3 

Účinky htavnich psychoaktivnfch látek 

Psychoaktivnf látka 

alkohol 

heroin 

amfetaminy 

ko kain 

LSO 

PCP 

konopl 

Úéfnky 

lehkomyslnost, uvolnění, ztráta zábran 
zvýšená sebedůvěra 
zpomaleni motorickych reakcí 
pocit pohody 
euforie 
snlženl úzkosti 
letargie 
zvý~ená bdě lo s t 

vymizení únavy a nudy 
vym energie a sebedůvěra 
výrazná euforie 
neklidná podražděnost 
vysoká pravděpodobnost rozvoje závislosti 
halucinace 

mystické zážitky 
w~patné výlety" 
Rashbacky 

pocity oddělenf od okolí 
necitlivost vůli bolesti 
zmatenost 
ztráta zábran 
~patnfl koordinace 
stimulace a euforie nflsledované 
zklidněním a spflnkem 

pocit pohody 
zkresleni vnimaní mfsta a lasu 
změny socialnfho vnimánf 
narušená motoricka koordinace 
zhor~ení paméti 



222 

NERADA SE 
PTAM TATY NA 
HLOUPOSTI. 

ALE STRA$N~ 
BY MJ: ZAJ/MA· 

lO. JESTLI 
EXISTUJE 

T LEPA,TIE ... 

Kapitola 6 VUomí 

zkreslené vnímání vlastního rčla. Lidé užíva
jící marihuanu pravidelně (denně či téměř 
denně) často uvádějí tčlesnou i duševní le
targ ii, II třetiny z ni ch se vyskytují přízna

ky mírné deprese, úzkosti :l podrážděnosti 

(American Psychiatri e Association, 1994). 
Jistě je nutné zmínit, že kouř marihuany ob
sahuje mnohem více karcinogenních látek 
než tabák (avšak vzhledem k tomu, že se ma
rihuana kouří méně často ncž běžné cigarety, 
je celkový příjem těchto látek menší). 

Marihuana narušuje provádění složitých 
úkolů. Při nízkých a s tředních dávkách je vý
znamně narušena mororick.1: koordinace, dalM 
nCl:,rativní vbv se týká reakčního času při řízen í 

auromobilu, konkrémě při brzdění a udrLcní 
vozid la na vozovce plné zatáček (Institu te of 
Medicine, 1982). Z t čchto nálezů je jasné, že 
řízení vozidla pod vl.ivem marihuany je ne
bezpeč né. Je těžké určit mn07..$tví automobi
lových nehod spojených s požitím této drogy, 
protože na rozdíl od alkoholu se obsah TI-IC 
v krvi rychle snižuje, jelikož TI-Je přestupuje 
do tukov}'ch tkání a orgánů tě l a. Analýz.'l krve 
dvě hodiny po požití vysoké d:ívky marihwmy 
nemusí zjistit žádné stopy TI-IC, přestože ne
závislý pozorovatel shledává chování této 
osoby jako jasně narušené. N icméně se v USA 
odhaduje, že čtvrtina řidičů, kteří se stanou 
účastníky nehod, je pod vlivem marihuany 
nebo marihuany v kombinaci s alkoholem 
Oones a Lovinger, 1985). 

Účinky marihuany mohou přetrvávat 
dlouho poté, co odeznčly subjektivní pocity 
euforie nebo ospalosti. Ve studiích pilotll le
tadel byla provádčna simulace úkolů vzle
tu a přistání a bylo zj i štěno, že jej ich výkon 
byl úetelnč narušen v pnlbčhu čtyřiadvacet i 
hodin po vykouření jedné cigarety marihuany 
obsahující 19 miligr:1I11l1 TI-IC - přestože pi
loti uváděli , že si nebyli vědomi jakéhokoli 
přetrvávání úči nků na svoji pozornost nebo 
výkon nost (Yesavage a kol. . 1985). Tyto 
nálezy vedly k obavám ohledně užívání mari
huany jedinci, jejichž práce je úzce spojena 
s bezpečím veřejnosti. 

Marihuana obvykle naruSUje fu nkce pa
měti, při čemž má na paměi dva výmzné 
úči nl.. .. y: 1) Způsobuje, že krátkodobá paměť 
je nkhylnčjš í k poruc1dm. Lidé mohou např. 
ztratit nit hovoru nebo zapomenout" po
lovinč včty, o čem hovoří. v důsledku mo
mentálního vyrušení (D arleya kol., 1973a). 
2) Marihuana zhoršuje proces učení, to zna
mená,7..c narušuje přcsu n informací z krátko
dobé do d louhodobé pamět i (D arley a kol., 
1977; Oarley a kol., 1973b). Tyto nález)' 
poukazují na to, že ncní dobr)'ffi nápadem 
sn:lha učit se pod vlivem marihuany, protože 
výbavnost materiál u bude velmi špatná. 

V tabulce 6.3 je uvedeno shrnutí účinku 
hlavních psychoaktivních látek, jimiž jsme st 

\' tomto oddHc zabývali. Včtšinou se jedná 
o kr:ítkodobé účinky. Dlouhodobé účinl-y 

včtši ny látek kromě nikorinu a alkoholu ne· 
jsou ještě zcel a objasněné. Historie těchto 

dvou látek by nás však měla vést k opatrnému 
užívání jal...-ýchkoli látek po delší časové ob· 
dobí. 

Fenomény ps í 

Diskusc o včdomí by nebyla ucelená, kdyby· 
chom se nezmíni li o některých ezoterick}th 
a mystických názorech na mysl, které přirA' 
hují pozornost široké veřej nosti. Ve střtdu 

zvláštního zájmu jsou ot,ízky, 7.da jsou lid· 
ské bytosti schopny: a) přij ímat informOll't' 
z okolního svčta nebo od jiných lidí takov)'ml 
způsoby, které nevyvohívají stimulaci smysJo. 
vých orgánů, nebo b) ovlivilovat fyzikaJm 
jevy čistě duševními prostředky. Tyto Oráz~1 

jsou zdroj em sporů o existenci psí,pro{mlt~ ... 
mluy iTlformad uebo euergie, klerý IIrní hř.JJJ 
'll}!'llhli/e/ný v pojmech známých vMl Gill)1ru 
slovy pomocí známého fYz ikálního mechl' 
nismu). Fenomény psí jsou podstatou pal1l' 
psychologie, což doslova znamená )n"y prr.
kralující rámec psychologie. iVle'ú fenomén) p" 
řadíme: 

1. Mimosmyslové vnímání. Reakce na vnčj;í rJ 
niry bez jakéhokoli známého smrsl()\.~ho L 
taktu. 

a) Ttltpa/ir. Přenos myšlenek od jedni 
k druhé bez využiti jakéhokoli známého \}
nálu smyslové komunikace (např. idenrifi. 
kace hrad karry zaměřením 
d ruhou osobu, která karnl zná). 

b)Jasnozhvost. Vnímaní objektů nebo t;u

lostí, které neposkytují podněty 



~m~hi.m (např. identifikace ukryté hrací 
kart)',jejíi identita není nikomu zn:ima). 

cl nitbli. Vnímáni budoucích události, které 
nemohou být předvídány pomocí jakéhokoli 
usudku (např. předpověď, že při náslcdují
cim vrhu kostkou padne urči té čís l o). 

2. l'Jj\·hokintu. Duševní vliv na fYzi cké událos
ti btt působení jakékoli známé t}~J;ilciln í síly 
(např. \we, aby v následujícím hodu kostkou 
padlo určité číslo). 

Exp erimentální důkazy 
Vět~i n a pampsychologů se pokládá za vědce 
a .plikujc obvyklá pravidla vědeckého bád:íní 
TI1 n~porně neobvyklé jevy. Fenomény psí 
jsou dak tak mimořádné a tak podobné 
tomu, to obvykle označujeme za pověry, že je 
nektcří vědci označují za nemožné a odmítají 
platnost parapsychologického bád;l ní. Tyto 
ipriomi soudy nemají ve včdč místo, správná 
oti,tka zní, zda jsou empirické dúbzy podle 
\l:dcckýth měřítek přijatelné. Mnoho psy
chol()gu, kteří nejsou dosud přesvčdčeni, že 
i~lIomény psí byly prokáz:iny, je nicméně 
olt\Ttno možnosti, že mohou být nalezeny 
OOI'C, přesvědčivější důkazy. V této souvislosti 
mnoho parapsychologů věří, že nčkteré IlC

w.\1lé experimentální postupy bud' již tyto 
důuz} poskytují, nebo jsou toho schopny. 
Zde budeme zkoumat nejslibnčj š í z ni ch, 
pnzfcldový postup. 
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Ganzftldový pOJ/up zkoumá telepatickou 
komunikaci mezi probandem sloužícím jako 
přijímající osoba a druhým probandem slou
žícím jako vysílající osoba. Přijímající osoba 
je oddělena v akusticky izolované místnosti 
a situována do podmínek mírné percepčn í 

izolace. Oči m:í zakryty polovinami pnhvit
ných pingpongových míčků, má nasazena 
sluchátka, místnost ozařuje rozptýlené čer
vené svč tlo a do sluchátek je jí pouštěn bílý 
šum. (Bílý šum je náhod nou směsí zvu kových 
frekvencí, které jsou podobné šumu v rádiu 
při šp:u ném vyladění stanice.) Toto homo
genní zrakové a sluchové prostředí je nazý
váno !,'Unzfeld, což je německé slovo ozna
čující "celé pole". 

Vysíbjící osoba je umístčna v oddělené, 
akusticky izolované místnosti a ze ši roké zá
soby podobných podnětů j sou náhodnč vy
br:íny zrakové podnčty (obrázky, diapozitivy 
nebo krátké úsek)' videozáznamu) představu

jící "dl" cxperimentu. Zatímco se vysílající 
osoba soustřeďuje na cíl, přijímající osoba se 
ho pokouší popsat pOIllOcí plynulého slov
ního popisu probíhaj ících představa voln)'Ch 
asociací. Po skončení sezení jsou přijímající 
osobě ukázány čtyři podnčty - z nichž je
den je cílem - a je vyzvána, aby zhodnotila 
srupel), do jaké Illíry se každý z nich shoduje 
s představami a asociacemi, které zazname
nala v prúbčhu ganzfcldového sezení. "Přímý 
zásah" je skórován, pokud přijímající osoba 

IPIpmajiC"/ osoba (vlevo) a vysflaj(cf osoba (vpravo) v ganzfeldavém experimentu. 



224 Kapitola 6 

přiřadí nejvyšší ohodnocení cílovému pod
ném. 

Od prvního uvedení této tech niky v roce 
1974 bylo provedeno více ncž 50 tčchto ex
pe rimentů. Typický pokus zahrnuje kolem 
30 ganzfcldovýcn sezení, ve kterých se přijí
mající osoba snaží identifikovat cíl zprostřed
kovaný vysílající osobou. Souhrnná analýza 
28 studií (celkově zahrnujících 835 ganzfcl
dov)'ch sezení prováděných "Ý"Lkumníky v 
deseti růzll}'ch laboratořích) ukazuje, že sub
jekty byly schopny vybrat správný cílový pod
nět ve 38 % připadli Pokud by se jednalo 
pouze o náhodu. otekávali bychom llSpčch 
pouze ve 25 % případů, protože subjekt mčl 
vybírat ze čtyř možnosd. Statisticl-.]' je tento 
výsledek vysoce významný a pravděpodob
nost, že hy mohl vzniknout náhodnč, je 
menší než jedna k miliardě (Bern a Ilonor
ron, 1985). 

Diskuse nad důkazy 

V roce 1985 a 1986 publikoval Jourl/al 0/ 
PampJychology rozsáhlé zkoumání ganzfel
dových studií se zamčřením na debaru mezi 
Rayem Hymancm, kognitivním psychologem 
a kritikem parapsychologie, a Charlesem 
H onorroncm, parapsychologem a hlavním 
přispěvate lem do d:ltabázc g:.mzfcldových 
studií. Shod li se na z:íkladních kvanrit,ltiv
ních výsledcích, ale neměli stejný názor na 
jejich interpretace (H onorton, 1985; Hyman, 
1994,1985; H ymnn a Il onorton, 1986). Je
j ich debaty použijeme jako prostředku ke 
zkoumáni or:izek, které se týkají hodnocení 
existence psí. 

ProbLém opakovatelnosti 
Obecnč ve vědč není jev považov{m za proká
zan)~, dokud není opakovaně pozorován růz
nými vědci. V této souvislosti se většina se
riózních kritik parapsychologie 'lakJádá na 
tom, že neposkyrujc jedinou spolehlivou 
ukázku psi, která muže být jinými vědci opa
kována. Dokonce i pokud jeden v)"zkumník 
testuje stejné jedince, mtHe v prllběhu času 
získat při jedné příležilosti statisticky vý
znamné výsledky a při jiné nikoli. Ganzfel
dový postup není výjimkou . Méně než polo
vina (43 %) z 28 studií, které byly v debatě 
analyzov:íny, posk-ycla statisticky významné 
"Ýslcdky. 

Nejúči nnější reakce parapsycholog""l na 
ryto kritiky mají ve skutečnosti původ v sa
motné psychologii. Mnoho statistikll a psy-

cholobrll je nespokojeno s tím, že se psych
ologic zaměhljc na hladinu statistické \"i" 
znamnosti jako na výhradní měřítko úspěS
nosti studie. Jako alternativu k tomuto 

postupu stále více přejímají techniku meta .. 
analýzy, Jta/iJtirké techniky, k/erd pokládá SO/l

hm mnoha J/udii určitého jevu Zll jediný fXlkj 
pokUJ a kfJwoll Jtudii ztl jednotlivé pozorr.lfJtini 
Tímto zpusobelll jakákoli studie, která do
sáhne výsledků v pozitivním smčru - i kdy"i 
sama o sobě nemusí b),t statisticky významná 
- přispívá k cel kové síle a spolehlivosti je
vu, místo aby byla vyřazena jako nezpůsobili. 
k opako .... ání (Glass, M cGaw a Smith, 1981; 
Rosenthal, 1984). 

Možnost zopakovat účinky konkrémiho 
experimentu z:ívisí i na síle účinku a na tom, 
kolik pozorování se provádí. Pokud je účinek 
slabý, u experimentu s přili š malým počtem 
probandll nebo s nedosratečným počtem 
opakov:íní ncmuže být prokázána staristicb 
významnost, i kdy-.l je účinek reálný. PokuJ 
v ganzfeldové situaci účinek skutečné existll]t 
a m.í .,přímý zásah" dosahující 38 %, pak 11) ... 

chom ze statistického hlediska měli přtdJ»" 
kládat, že ve studiích se 30 g.lI1zfeldo\)mi 
sezením i (což byl prumér u výše zmínčni,h 

28 studií) bude dosaženo statisticky význam
ného účinku psí pouze v jedné třetině (Uns. 
1986). 

Stru čně řečeno, nen í reali sti cké očekával, 

že by kompetentní experimentátor byl scOO
pen kdykoli zopakovat reálný účinek. O ' 
'l-Opakov.íní experimentu je mnohem složi· 
tčjší. Ukazuje se, že metaanalýza je vhodnyr:l 
prostředkem pro zkoumání tohoto typu. 

Nedostatečná kontroLa 
Druhou hlavni kritikou parapsychologie ~ tu, 

'l..e řada, pokud ne včtšina těchto experimentů 

má nedostatečnou kontrolu a bezpečno.;na 
opatření. Zvl:íštč osudné jsou chybné 
které mohou umožnit subjektu, aby 
sdělované informace prostřednictvím 
ního vním.lní bud" neúmyslně, nebo zaměr
ným podváděním. Tento jev se naz}'\'Í 
blém JeI/"zor;rkého proJlIkavállí. Jiným 
ným problémem jsou 
hodného výbiru cilových 

Nedostatky v JSou 
pro celou vědu, avšak 
je trapné pln:i slibných 
zhrouti ly poté, co byly 
prozkoumány (Akers. 
mentem proti parapsychologii je 
že předběžné, nedostatečně 
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,tudie éasto poskytovaly pozitivní výsledky, 
kleré však zm izely poté, co byly pokusy lépe 
kontrolovány a byla zavedena bezpečnostní 
opatřeni. 

Pokud se ve složitém experimentu objeví 
chybný posrup, není ffi cyi.né přesvědčivě ar
gumcntO\"Jt, že nelegitimně nepřispěl k po
ziti\1límu výsledku. Jedinou nápravou je zno
\11 provést experiment správným zpllsobem. 
~kméně v údajích o několika studiích může 
mctuna1Ýla empiricky zhodnotit tuto kritiku 
pomocí zjištění, zda nedávají Mře kontrolo
vané studic ve skutečnosti více pozitivních vý
~ltdkú než srudie lépe kontrolované. Pokud je 
ve 'itudiích zj ištěna korelace mezi chybným 
rl'irupem a pozitivními výsledk-y. pak se jedná 
o problém. V případě databáze ganzfcldových 
,tudii souhlasí jak kri tik Hyman, tak para
ps)'cholog Honorton s tím, že závady v po
ctollt nedostatečných bezpečnostních opa
tření a mO'lnosti senzorického prosakování 

f<lútivn ími V}~ledky nekorelují. 1-1 yman 
t ... roil, že našel korelaci mezi chybným po
.. tupem nahodného výběru podnětů a pozi
t1vnimi výsledky, avšak jak Honortonova ana
\y-/.a, tak Jvě další srudie pracovníků , kteří 

nebyli parapsychology, jeho rvf'l.ení vyvracejí 
(I lmi, a Rosenthal, 1988; Saunders, 1985). 
:\~\ic "cne II nových snldií, které byly zamč
ren,v 11;\ kontrolu chybných postupů naleze
nych v ptimdních údajích, poskytla výsledky 
odruvídJjíd původnímu souboru 28 smdií 
(Bern a Ilonorron, 1994). 

Problém zásuvky 
Predltavmc ~i, že se 20 vědců nezávisle na 

J\It r07hoone provést ganzfeldovou studii. 
I kdyby prnvý ganzfeldový účinek neexisto
val, je re:i.lna pravděpodobnost , že při nej
mcnilrn jeden vědec dosáhne statisticky vý
mamn~h() ~ledku pouhou náhodou. Tento 
irl.Itn~ experimentátor poté publikuje zpd vu 
II experimentu, avšak je pravdčpodobné, že 
OIolttmch 19 voocU - z nicM každý dosáhl 
1III~l\-th() vý~ledku - se nechá odradit, uloií 
MJ:ir n.i.ll."ly clo 'dsuvl. .. y a začnou se zabývat 
tlrClm ,\ibnčjsím. Výsledkem toho je, že se 
ft,hu \mjnost dO-Lvi o jedné úspěšné stu
dII, ik nehude vcdět nic o 19 neúspěšných 
lllidillh, které byly založeny do zásuvek. 
SoulI!fI' znáffi)'ch studii bude takto výrazně 
p1Wmut \rnerem k pcrútivním výsledkům 

I kl:ruklJb mcmnalÝI.a tohoto souboru do
tprjc k podobni: úrreslcným závěrům . Tento 
pse naz)'Vi prohllm zMuvky. 

Tmtll prublém je zvláštč záludný, protože 
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není možné vědět, kolik nezmímých srudií 
nčkde v zásuvkách zahálí. Parapsychologové 
však nabízejí dvě linie obrany proti obvinění, 
že problém zásuvky vážně ohrožuje jejich 
údaje. Za prvé zdůrazňují, že j QUnllll ol 
Parapsychology si aktivně žádá a publikuje 
studie s negativními výsledky. Společnost 
parapsychologů je navíc relativně mahi a vět
šině výt..kumn íků je zmímo, jaké práce pro
bíhají v různých l aboratořích ve svčtč. Při 

provádění metaanalýt.:y se parapsychologové 
na konferencích i osobní iniciativou aktivnč 

snaží vyhled;lvat nepublikované negativní 
srudic. 

Jejich hlavní obrana má však statistický 
podklad a metaanalýza opět nabízí při řešení 
problému empirický přístup. Pokud známe 
souhrnnou statistickou vý.mamnost známých 
údajů, je moiné vypočítat množství studií 
s nulovými výsledky, které by musely existo
vat, aby tuto výt.:namnost zrušily. V případě 
souboru ganzfcldových údajů by muselo 
existovat 400 nepublikovaných studií s nulo
vými výsledkl' - odpovídající 12 ti sícům 
ganzfcldových sezení -, aby zruši ly statistic
kou vi,..t.:namnost 28 snldií, které byly v debatč 
an alyzovány (Honorton, ] 985). Proto n;ís 
patrnč nepřekvapí obecný souhlas s tvrzením, 
že celková významnost ganzfeldových studií 
nemůže být dostatečné vysvětlena pomocí 
efektu zásuvky (I-Iyman a l-IonorlOn, 1986). 

M ísto toho, aby Ilyman a I-Ionorton po
kračovali v diskusi, vydali spo lečné prohlá
šení, ve kterém vyryči li oblasti nájemné 
shody a neshody a vydali řadu doporučení 
pro provádční ganzfeJdových studií v bu
doucnosti (I-Iyman a I-I onorton, 1986). Jejich 
debata a následující diskuse nnbízejí cenný 
model pro hodnocení sporn)'ch oblastí vč
deckého zkoumání. 

Anekdotické doklady 

V povědomí veřejnosti se doklady pro psí za
kládají především na osob nich zkušenostech 
a ústnč šířených zpráv:ich. Takové důkazy 
jsou pro védu nedůvěryhodné, protože trpí 
stejnými problémy ohrožujícími experimcn
t:Uní průkaznost: neopakovatelností, nedo
statečnou kontrolou a problémem zásuvky. 

Problém opakovatelnosti je velice akmální, 
protože se většina důkazll zakládá na jednoní
zových událostech. Zena oznamuje vnuknutí, 
že toho dne vyhraje v loterii - a vyhraje. Sníte 
o nepravdčpodobné události , která se sku
tečně za několik dní stane. "Včštec" správnč 
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předpoví zavraždční známé osobnosti. Takové 
události mohou být subjektivnč podmanivé, 
ale není možno je vyhodnotit, protože nejsou 
o pakO\'atclné. 

Problémy nedostatečné kontroly a bezpeč
nostních opatření jsou rozhodující, proro'LC 
tyto události se dějí za ncpředpokládatclných 
a nejasných podmínek Není tcdy možné vy
loučit interpretace jako koincidenci (mihodu), 
klamnou vzpom ínku a úmyslný podvod. 

Problém zásuvky mti také své anekdotické 
doklady. O V)"hcrkyni v loterii, klení předem 
o'wamon]a, 'l.e vyhr:~c, se píše v novinách. 
Avšak o tisících jiných, kteří činili podobná 
oznámení, ale nevyhní.li, nikdy neuslyšíme, 
zllstávají "v zásllvcc~. PrJ"děpodobnost, že 
tato žena vyhraje v loterii , je skutečně velmi 
nízlaí.. Rozhodujícím kritériem při hodnocení 
rohoto připadu však není pravděpodobnost, 
že o na vyhraje, avšak pravděpodobnost, že 
někdo z tčch tisícll, kteří předem říkali , že 
vyhrají, sku tečně vyhraje. Tato pravdčpodob
nost je mnohem vyšší. Tato žena má navíc 
osobni .. z:lsuvku M

, ve které jsou dřívější pří
pady, kdy měla podobné předrl.lchy, ale pak 
nevyhrála. 

Stejnou arbrumentaci je možné použít 
u viiteckých smi Ginými slovy u snů předpoví
dajídch nepravděpodobnou ud.ilost, která se 
o několik dnů pozdčji stane). M áme tendenci 
své sny zapomenout, ledažc se stane událost, 
která nám je připomene. Neum íme tedy určit, 
jak často jsme snili o podobné nepravdě

podobné události, která se nakonec nesta
la. Zaplňujeme svoje vzpo mínky pozitivními 
ud:ílostmi a nevčdomč vylučujeme negativní. 

Snad nejplnější zásuvky patří tzv. věštcům, 
kteří vytv:ířejí roční předpovědi v bulvárn ích 
plátdch. Na předpovědi, které se neuskuteč
nily, si nikdo ani nevzpomene, zatO si téměř 
každý pamatuje příležitostné zásahy do če r
néh o. Ve skurcčnosti se tito věštci téměř vi dy 
mýlí (Frazier, ] 987; Tyler, 1977). 

Skepse ohledně psí 

Po kud jsou některé experimentální dll kazy 
psí tak plIsohivé, jak vypadají, proč se nestaly 
fenomény psí souč,\stí oficiální Vědy? Proč 
vllči nim 7.\lstávámc skeptičtí? 

Mimo řádná tvrzen í 
Většina včdcú věří, že mimořádná tvrzení vy
žadují mimořádné d lLkazy. Budeme včřit stu
dii, která udává, že snldenti, kteř í se více učí, 

dosahují lepších zn,\mek, i kdyi použitá mc-

rada byla závažným způsobem chybná. VHi
me jí, prorože tyto údaje od povídají našemu 
cháp:íní světa. Avša k tvrzení, že dva lid~ 

v ga nzfcldové srudii spolu telepaticky komu
nikují, je méně obvyklé. Po rušuje naše zá
kladní přesvědčení ohledně reality. Z tohoro 
důvodu správně vyi adujeme od parapsycho· 
logů včtš í prllkaznost jejich tvrzení, prorok 
mčli-l i by pravdu, pro nás by to znamenalo 
nutnosr mdik.ilně revidovat miš model svě ta, 
což není nijak snadné. V tomto směnJ je \'čd~ 
ospravedlnitelně konZClVarivní. Na mnoho ne
zaujar)'ch odborníkll, kteří nejsou parapsytho
lOb,)" udělaly ganzfcldové studie velký doj~m. 
avšak logicky mohou žádat a také žádají vire 
dukazů, ncž realitu psí zcela přijmou . 

t mimořádnost má však své meze. Telepa
tie se nám zdá mén ě mimoř:ídná nei věš těm, 

protože již víme, že nevidi telný přenos infor
mací prostorem exjstuje. Všich ni sice nemu· 
síme rozumět tomu, jak se televizní obru 
dostane až k nám do pokoje, ale víme. že to 

tak prostč je. Proč by nám mčla telepatie při
padal záhadnější? Na druhé strJně se nim 
zdá věštění mimořádnější, protože nezn:imr 
všední jevy, ve kterých by informace plynuly 
zpětně časem. 

Skepse psycholog ů 
Psychologové jsou obzvláštč skeptickou sl 'U' 

pinou. Průzkumem n:iZOrll více nci tisíce \~" 
sokoškolských pedagogú bylo zjištěno, u 
66 % z ni ch je buď přesvědčeno o tom, it 
mimosmyslové vnímání je realita, nebo jťj 

přinejmenším nepopíralo. Tyto názory u· 
stávali předevš ím vyučující přírodních lid 
(55 %), sociálních včd kromě psychology 
(66 %) a umční, humanitních studií a peda· 
gogiky (77 %). U psychologů tento názoruJ· 
povídal 34 % (Wagner a M onnet, 1979). 

Psychologové mohou být skeptičtěj ší Il(I 

odborníci z jiných oblastí hned z nčkolib 
důvodů. Za prvé se j ii setkali s tvrnruDl 

ohledně psí, u kterých však bylo následně ~ 
tčno, že se jednalo o v}'slcdek chybných r.":Jt" 
rimenrálních posrupů, chybného úsudku. 5 
dokonce klamu a podvodu. V historii \ 
zkumu na poli parapsychologie se ~).JI1t .. 

řada případli, kdy bylo později zjištěno, Ul( 
prezentované v}rsledky zakládají na ch~nr\d 
datech. Lidé sleduj ící vývoj v téw oblasň5t. 
setkali s takov)'ffi množstvím šar latánů - -
čemž někteří z ni ch jsou skutečně velmi li
myslni a mazaní - . 7"<: jsou ohledně fl(l\1 

závěrů oprávnčnč skeptičtí (Gardner, I . 
Randi, 1982). 
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Za druhé, psychologové včdí, že prezentace 
vy,ledků výzkumů pro laiky bývá často spojena 
s přeháněním. Například nepochybně pozoru
hodné výsledky srurue zabývající se výzkumem 
a5}metrie mozku vyústí!;\ \' záplavu popu
brně-naučných knih a pořadů v médiích, kte
ti nabízely nepodloicné informace o jedincích 
s dominantní pravou a naopak levou hemisfé
rou, Podobně nespolehlivé informace o sta
rech vědomí - včetně hypnózy a psí - bývají 
kaidodenní obsahovou náplní ňrll1ých médií. 
Proto bychom měli zdůrazn i t, 1..c při dotazu, 
OOkud dotá7.aní vysokoškolští pedagogové čer
pali informace pro svá přesvčdčení, byly jako 
odpověď často uváděny noviny a časopisy. 
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A konečně "Ý'l.kumy v kognitivní a sociál
ní psychologii způsobily, že psychologové 
jsou citlivčjší Vl·lči zkreslením a nedokona
lostem lidských schopností, jejichž pomoci 
tvoříme závěry z běžných zkuše ností (viz 
kap. 18). Z rohoto důvodu jsou zvláště 

skeptičtí vLhledem k anekdotickým zprá
vám o psí, kde, jak jsme uvedli výše, jsou 
naše úsudky zatíženy mnoha druhy chyb. 
Z těchto nčkolib důvodll má skepse psy
chologú dobré podklady. Ne ovšem ve 
všech smČrech. VÝLkumy pracující s ganz
fcldovým posnlpcm však odolaly značně 

podrobným zkoumáním a j soll hodny dalších 
odborných llvah. 



SOUČASNÉ TENDENCE V PSYCHOLOGII 

Ospalost je subjektivní stav 

Harvcy Babkoff. Bar-IIan University 

Posuzování subjektivne vnímané 
ospalosti je pouze jednou metodou 
měření tendence přejít ze stavu 
naprosté bdělosti do Stavu spánku. 
Existuji sice i jiné metody mčře
ní ospalosti (např. latence spánku 
mčřená testem mnohočetné spán
kové latence; Carskadon, 1989), 
které jsou objektivnější, pro hod
novčrné mčření ospalosti může být 
dostatečné hodnocení subjektivní 
ospalosti, které významně přispělo 
k odkrytí dynamiky přechodu ze 
Stavu bdčlosti do stavu spánku. Za 
prvé, posuzování subjektivní ospa
losti obsahuje intuitivní složku 
a je přímější cestou k zaznamenání 
proměnné, jež zajímá mis vsechny, 
protože stavy ospalosti jsme již 
prožili a budeme je proiívat i na
dále. Ospalost a kvalita spánku 
mohou ovlivnit celkový 'ldravot
ní stav (Briones a koL, 1996). Za 
druhé je nadměrná ospalost jed
nou z nejčastčjších stížností u pa
cientů s dyssomnií, takže infor
mace o dynamice subjektivní 
ospalosti li zdravých jedinců by 
mohla zásadní měrou přispět 

k dokonalejšímu poznání určitých 
spánkových patologií. Za třetí, test 
spánkové latence pravděpodobně 

odráží fyziologický ůak na to, aby 
jedince usnul okamžitě, ale pŤi 

pokusu sledovat ospalost v bdělém 
srnvu, která přetrvává dlouhou do
bu, tato metoda selhává. V testu 
latence se totii po čtyřiadvaceti až 
šesta třice ti hodinách bdělosti ne
projevují žádné výrazné změny, 

a to ani v případech, kdy spánková 
deprivace trvá ještč poměrně dlou
hou dobu a subjektivní ospalost se: 
v pn,běhu dlouh}1:h období nedo
statku spánku mění. 

Tyto závěry nás vedou k otázce, 
co zapříčiňuje subjektivní ospalost. 
Odpověď není jednoduchá a záleží 
na celé řadě faktorů včetně počtu 
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dnů, které uplynuly od konce ob
dobí, kdy jedince nemčl l>otÍže se 
spánkem, dále trvání JX'slcdního 
nejdelšího spánku a fáze endo
genního cirkadiánního rytmu je
dince. 

Analý-LY přir07.cného cyklu spá
nek-bdění ukazují, že spánek 
ovlivňují přinejmenším dva pro
cesy. V současné době panuje 
obecná shoda v názoru, že jeden 
z těchto procesů je oscilační a že se 
u savců vytváří na základč aktivity 
cirkadiánního cemra nacházející
ho se v suprachiasmickém jádru 
hypotalamu. Druhý proces, fy
ziologický tlak na usnutí, prav
děpodobně n:prezcntuje střídání 
monot6nního nárůstu tendence 
spát, která se vyskytuje v průběhu 
konsolidovaného bdéní, a jakým
si osvobozením od této tendence 
spánkem. Vliv t~chto dvou pro
cesů na ospalost nelze jednoduše 
ilustrovat tak, že budeme subjek
tivní ospalost zaznamenávat jen 
v bdělém stavu v prÍ!bčhu běžného 
dne, kdy jedinec spí sedm až osm 
hodin z celkového počtu čtyřia

dvacet hodin. Mnohem konkrét
nější ilustrací dynamicky se pro
měňující aktivity těchto procesů 
v čase může b},t" Za1 .. namenávání 
subjektivní ospalosti v dlouhých 
obdobích nespavosti (viz obr. ] ). 

Stupeň subjektivní ospalost i se 
zvyšuje jednak monotónně, jed
nak rykazuje rytmické oscilace, je
jichž amplituda se s časem zvyšuje, 
především po prvních čtyřiadva
ceti hodinách (viz obr. 1). Cirkadi
ánní model, který je na základč 
dlouhodobé analýzy (komplexní 
demodulace) nejvhodnějším pro
st ředkem pro sledování čtyřia
dvacetihodinového cyklu (Babkoff 
a koL, 1991), je zobrazen v dolní 
části obrázku I . Oddalování od
stranční fyziologického tlaku na 
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usnutí o 72 hodin má za následek 
velice specifickou monotónně ros .. 
toucí složku, která tvoří 45-48 % 
celkové promčn.livosti. Cirk.,di
ánní cyklus, jenž odr.iŽí vliv en .. 
dogenního cirkadiánního rytmu, 
7.odpovídá za 24 % celkové pro
měnlivosti. Tyto dva hlavní fak
tory se v.šak v čase mění. Sromcjtc 
cirkadianní cyklus prvního dne 
s druhým a třetím dnem spánkO\'é 
deprivace. Všimněte si, jak ampli
tuda cirkadiánní slož\., .. y bčhem tři 
dnÍ! spánkové deprivace rOSte, (oi 
znamená, že stoupá vliv endogen
ního cirkadiánního rytmu coby 
pohonné síly subjektivní ospalO$ti. 
Výkyvy (oscilace) v ospalosti <;e 

tedy s nar(lstající dobou spánkOl'é 
deprivace zvýraziíují. Stupeň OSpl

losti ve čtyři hodiny ráno v pron(m 
dni spánkové deprivace je vyšší nd 
stupeň ospalosti v osmnáct hodin 
třetího dne, tedy o 38 hodin p0-

zději! Tyto promčny se sice zdaji 
být v rozporu s intuicí, avsak veliCl' 
jasně JX'ukazují na skutečnost, íe 
navldory narůstajídmu f)"Ziolo
gickému tlaku na usnutí S(" při na· 
růsrnjící spánkové depri\'aci en· 
dogenní cirkadiánní rytmus sn\"l 
stále silnější pohonnou silou sub
jektivní ospalosti. To znamená, it 
denní doba, konkrétně fáze indi\;
duálního cirkadiánního rytmu, j~ 
velice silnou determinantou tYlpa-
105[i, především při nedostatku 
spánku. 



Paradoxy ospalosti 

Dcrk-Jan Dijk, Harvard M edical Schoo/ 

Budík vás probudí v sedm hodin 
!'lÍno. I kdrí. jste se vyspali doce
la dobi"c. dlÍte se ospali. V desct 
hodin večer už máte za sebou celý 
den, a pře~!o se ospalí necítíte. Jak 
Lvl:Htní. Copak před jídlem ne
mime hlad a ne<:írímc se po nčm 
na~yrení? 

Vědci zkoumající spánek a hio
Iogil'k}' 1)1mus se tentO jev snažili 
pochopit dlouhé roky. Nejvčtší"Ý· 

Z'lUl! není zjisti t, jak jsme unavení 
po třídenní spánkové deprivaci, ale 
pi~ obje\·j t příčinu časového prů

li:hu ospalosti během normálního 
dne a najít odpověď na otázku, 
rroč i jen malý nedostatek spán
ku může ohrozit výkon a bezpeč
nost při pnici v konkrétníth fázích 
line, utimco v jiných fáúch je 
\)000 i nav'I.dory nedostatku spán
ku optim.:i.lní. 

C'aSú~'Ý průběh subjektivnr 
o.<ir:OO;ti II nlrav}'l:h dospčl)'Ch, 
ktcii byli sledováni po 40 hodin 
bdělého ~!;\V\I a v prilběhu experi
mentu oemčli přístup k hodinám, 
~ znázornčn na obrázku 2. V prv
ních hodinách po prohuzení ospa
I!);! posrupnč ustupuje. Pak je sta-
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bitní přibl ižnč do doby, kdy do
tyčný jedinec obryklc chodí spát, 
a násk-dně narusci. V příštích osm i 
až devíti hodinách ospalost stále 
narůstá, mezi osmou a desátou 
hodinou dopoledne dosáhne vr
cholu a pak znovu mírně poklesne. 
Všimnčte si, že tčlesná teplota 
za konstantních experimentálních 
podmínek rybzuje velice výrazný 
cirbdiánní rytmus a že se stav 
nejnižší bdělosti objevuje hned po 
nejvčtším poklesu teplot}', k níž 
u mladých 7.dravých dospě l}'Ch je
dinci! dochá:ti v pnlměru v šest 
hodin ráno, tj. v Čll se, kdy se lidé 
obvylde probouzej í. Z dat je pa
trné, že jsme po probdělé noci 
ospalejší. Tento jev je zapříčiněn 
tzv. spánkovou homeostázou, která 
sleduje, jak dlouho jsme spali a jak 
dlouho jsme byli v bdělém stavu. 
Denní doby či přesněji cirbdiánní 
hodiny rovněž ovlivňují ospalost. 

V průběhu čtyřice tihod inové 
spánkové deprivace se oba procesy, 
tj. spánková homeostáza (stav bdě
losti) a cirkadiánní fáze (skutečný 
čas) , v'lájemnč střídají. Interak
ci tčchto dvou procesů však ne
lze vyjádřit číselně. Vědci se o to 
sice pokoušeli v experimentech 
s nav(Yt.enou desynchronizací, kdy 
rytmus spánek-bdění narušili tak, 
že probandi šli spát a probouzeli 
se bždý den o čtyři hodiny po
zději, coi znamená, že vl astně žili 
v osmadvaceti hodinových dnech. 
Cirkadiánni hodiny se nedokážou 
na tento poS\1Il adaptovat a výsled
kem jsou epizod}' spánku a bdční 
v ri'lzných cirbdiánních fázích. 
Nčkter;' den tedy období bdč losti 
začne v obm'i.iku nejvyššího po
klesu tělesné teploty, jindy začne 
ve chvíli, kdy teplota dosahuje ma
xima, atd. V současné dobč doká
žeme sledovat praktick')' každou 

kombinaci období bdělosti a cir
kadiánní flíze a početně vyjádřit 

interakci mezi homcostatickým 
a cirbdiánním procesem. 

Cirk:tdiánní rytmus ospalostI 
dosahuje vrcholu brzy ráno, v ob
dobí, kdy se obvykle probouzíme. 
Jeho nejniiší hodnoty můžeme 
sledovat ve večerních hodinách, 
v období, kdy obvykle chodíme 
spát. Výckumy dále prokázaly, že 
homeostatický tlak jit spát nni
ká velice rychle, dokonce i při 
normálním průběhu bdč lého stavu 
trvajícího 0-18 hodin. ,Tento po
srupný nárůs t ospalosti během dne 
neregistrujeme, protože (nepřímá) 
interakce mezi uvedenými dvčma 
procesy vypadá tak, že během prv
ních 16 hodin bdčlého stavu, který 
7.ačíná kolem sedmé hodiny ráno, 
je postupný homeostatický ná
růst nutkání jít spát odstartován 
postupnou redukcí cirk:tdiánního 
tlaku na spánek. Tento postup 
funguje tehdy, je-Ii cyklus spánek
-bdění a cirbdi ánní cyklus správ
ně fá7.Qvě vyrovnán. Problémy na
opak nastupují v situacích, kdy je 
na-rušen, např. při práci na noční 
směny, kd}' jedince vstává kolem 
jedné hodiny odpolední a do práce 
odchází kolem jedenácté večcr. 
Jedince se cítí dobře , protože je 
nhůru přibližně deset hodin a cir
bdián ní hodiny nenavozují ospa
lost, ale naopak bdělost. V průbě
hu noci však začnou cirkadiánní 
tlak na spánek i ospalost narůstat -
a stejně tak i homeoslatický tlak 
na spánek. V šest hodin ráno se 
homeostatický tlak na spánek vy
tváří již po dobu 17 hodin a ci rka
diánní hodiny di'lraznč prosazují 
spánek. Není proto divu, že jsou 
pracovníci na nočních směnách 

tak ospalf. A 10 ještě musí dojet 
z práce domů . 

22. 
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SHRNUTÍ 

I. Vjem)'. myšlenky a pociry jedince v kterémkoli oka
mžiku tvoří jeho včdomí. O zmčnčném stavu \'čdomí 
hovoříme, když se duševní funkce jeví osobě prožíva
jící tento stav jako zmčnčné nebo neobvyklé. Nčkteré 

druhy změněného stavu včdomí, např. spáne k a sny, 
zažívá každý z n,ls, jiné vznikají za speciálních okol
ností, třeba při meditaci, v hypnóze nebo po užití 
drog. 
2. Funkce včdomi jsou: a) sledování sebe a svého okolí 
tím zplhobcm, že si uvědomujeme, co se děje v našem 
tčle a v jeho okolí; b) řízení jednání v souladu s udá
lostmi v okolí. Ne všechny události, které mají vliv na 
včdomÍ, jsou v daném okamžiku v centru naší pozor
nosti. Vzpomínky na osobní události a znalosti na
shromáždčné v průběhu života, které jsou nám do
stupné, ale nejsou běžnou částí našeho včdomí, se 
nazývají přcdvčdomé v"Lpomínky. Události ovlivňující 
chování, ačkoli si jejich vnímání nejsme vědomi, na 
nás působí podvědoll1č. 
3. Podle ps)'choanalytické teorie nejsou některé 

emočni! bolestivé V"J:pomínky ;l impulzy přístupné 
našemu včdomí, protože byly vytěsněny. to 'lI1amená 
přesunuty do nevědomí. Nevědomé myšlenky a im
pulzy ovlivňuj í naše chování, i kdyi ~tupují do na
šeho vědomí pouze nepřímo, prostředn i ctvím snů , 
chybných lLkontl a přeřeknutí. 
4. Pojetí automatizace se ntahujc na naučcnost odpo
vědí, které předtím vyžadovaly naši včdomou pozor
nost. Patří sem např. řízení auta. 
5. Spánek je změnčným loravem vědomí, který je 
v centru pozornosti, protože jsou v jeho průběhu 
přítomny rytmy zřejmé ze spán kového režimu 
a z hJolLbky spánku. Tyto rytmy JSO lL studová ny po
mocí elektrocncef.'llogramu ( EEG). Průběh mozko
vých vln vykazuje čtyři stadia (h loubky) spiÍnku a piÍté 
stadium charakterizované rychlými očními pohyby 
(REM spánek). Tato stadia se v prllbčhu noci s třídají. 
Sny se objevuji častěji v prlLbčhu REM spánku ncž 
v prlLbčhu ostatních stadií (v nREM spánku). 
6. Model protikladného procesu sp:ín ku pracuje se 
dvčma protik.ladn)'nli procesy - pudem homeostatic
kého spánku a procesem bdční řízeného ěasem - , 
kleré vstupují do \";.ájemné interakce určující tendenci 
usnout, nebo naopak zůstat v bdělém stavu. Aktuální 
stav spánku nebo bdění z;\visí n3 vzájemně propo
jen)'ch silách uplatňovan)'ch v rámci obou uvede
n)'ch procesÍ!. Existuje cela řada poruch spánku 
včetně spánkové depriv3cc, nespavosti, narkolepsie 
a apnoc. 
7. Sigmund Freud přik.l :ídá snÍ!rn psychické příčiny, 

přičemž rozlišuje mezi manifestním a latentním obsa
hem s nů a tvrd í, že sny jsou přestrojenými přáními. 
Jiné Teorie považují snční za odraz informací, které 
mozek v průbčhu spánku zpracovává . Několik teore· 
tiků dospělo k závěru, že snční představltie kogniti\'
ní proces, v nčmž se projevují představy, obavy a emo· 
ciona1ira. 
8. Meditace představuje úsilí změnit stav vědomi pro
střednictvím dlen)'ch rituálů či cvičení, mezi néž p:l!n 
např. jóga nebo zen . Výsledkem meditace je zvláštní 
stav naprosté relaxace, při němž jedinec prožívá od· 
loučení od okolního světa. 
9. H ypnóza je reaktivní stav, ve kterém subjekt zaměři 
svoji pozornost na hypnotizéra a na jeho sugesre. 
Někteří jedinci jsou hypnabilnějš í než jiní, přestoi( 
vnímavost mají do jisté míry všichni lidé. Mezi cha
rakteristické hypnotické reakce patří zv)ršená ntoo 
snížená schopnost ovl.ídat své pohyby, zkreslení Pl' 
měti prostřednictvím posthypnorické amnézie, věkoví 
regrese a pozitivní a neg:.ltivní halucinace. Jedním 
z uiitečných použití hypnózy je zmíri'lování bolesti. 
10. Psychoaktivní látky byly odedávna užívány ke 
změnč vědomí nebo nálady. Zahrnují cemr.ílné t1u· 
mivé ládry (alkohol a trankvilizéry), opiáty (heroin 
a morfin) srimubncia (amfetaminy a kokain), haluo· 
nogeny (LSD a PCP) a konopí (marihuana a hašiš). 
tL Opakované užívání tčchto látek může mít za lil
sledek V'l.nik psychické závislosti projevující se {OI~· 
rand, abstinenčními příznaky a nutk;l.ním užít drogu. 
Zneužívání drogy znamená stálé užívání drog}' ni
V'l.dory ..,.JŽným důsledkům, přičemž u jedince nedo
chází k rozvoji závislosti. 
12. Ohledné psí - myšlenky, že lidé mohou přijímat 
informace z okolního svéra rakovými způsob)', pii 
kterých nedochází ke stimulaci známých smyslO\)th 
orgánů, nebo dokážou ovlivňovat fyzické děje či,ti 

duševními prostředky - panuje značná neshoda. F~no
mény psí zahrnují mimosmyslové vnímání v jeho růz
ných formách (telepatie, jasnozřivost, včštění) a I"Y' 
chokinezi, tj. pohybován í objektíl myšlenkami. 
13. Ke zhodnocení mimosmyslového vnímám Pl"\)" 
střednictvím telepatie byla provedena řada pecli\'': 
kontrolovaných studi í (nazývan)'ch ganzfcldo\'é expr
rirnemy). Tyto experimenty, na rozdíl od předchozi.:..h. 
výzkumů, odolávají útok(l1n kritiky ohledné nemoi
nosti opakování, nedostatečné kontroly podmillli 
a problému zásuvky. Přesto mnoho psychologů \U:: 
psí zůstáv\l skeptických a předtím, než bude 
prokázat existenci psí, trvají přinejmenším na nU[~n 
mnohon:ísobného opakování experimentů. 
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OTÁZ KY ROZVÍJEJÍCÍ KRITICKÉ MYŠLENÍ 

1. Řada pianistů-amatérll se učí skladbu tak, že ji pře
bdl'a stale dokola, dokud se ji nenaučí hrát zcela auto
maticky. Přes to se při sólovém představení občas za
mi nebo zapomenou část skladby. Naopak někteří 
profe-.ionální pianisté se uč í skladbu bez současného 
pfchrMní, aby se skladbu ., naučila i mysl, nejen 
f'l'ty", Co ryto skutečnosri prozrazují o automaric
kl'ch procesech a řízení funkci vědomí? 
1. Podle úkona jsou některé psychoakrivní látky ne\e
gilní (marihuana, kokain), avšak jiné (alkohol, tabák) 
podle dosavadních kritérií nepředstavují přímé ohro-

DOPORUČENÁ ČETBA 

~eko\ik knih se z..'l.b}~á z obecného hlediska problémy 
\'O.iQmi a jeho zmčn, např. Farthing, The Psychology oj 
CI!JlJáollJ/leIJ (1992); Hobson, The Chemistry ojCOnsciOIlS 
SWt$ (1994). r~ozoficko-psychologick:í. disk lise zabýva
jK:i 'ó( \'ědomím je obsažena v: Jackendoff, COllSciousness 
aJ 1M Ccmputatiolllll Mind (1987); Churchland, Tbc 
Engmť ojlVuJon, thl Sellt ojtlx SOIl/(1995). 

Užitečné knih)' zabývající se spánkem a sny jsou 
BootzlO, Kihlstrom a Schacter (eds.), Slup ond Cogni
/'1&11 ;l990}j Anch :1 kůl., S/eep: A Sáentific Perspect;ve 
1988); HO'hlOn, Tht Dreaming Bro;" (1989). Po

mubnt infO'rmace o dosažení klidného a kvalirníhů 
VUlku n~bílÍ .\ la:.s, Power S/up (1998). 

O hypnóu bylO' napsáno mnoho knih. Představení 
problematiky včetně metodiky, teorie a expcrimentál
IICh \)',ledku je obsa'l..cno v knize: E. R. Hilgard, The 

žen í uživatelů. Kdybyste mčli vi'hradně na základě vě
ded ... y podložených informací radikálně zmčnit dro
govou poli tiku své zemč, které drogy byste nekompro
misně zak:ízali? Které drogy by vám na druhou stranu 
nepřipadaly příliš škodlivé? 
3. Asijští lékaři již v dávné minulosti pracovali s aku
punkturou, melOdou, při níž jsou do akupunkturních 
bodli vpichovány jehly. Přcd nedlouhou dobou bylo 
zj i štěno, že tím to procesem stimulovali produkci cn
dorfinll v mozku. Jak by tcnto příklad mohl vysvédit, 
že akupunktura pom:íh:i z:ivislým na heroinu? 

Experience ofl-lYPllosis (1 968); Gheorghiu a kol. (eds.), 
Suggestion and Suggestibi/ity: Theory and Researcb 
(1989). 

Obecné učebnice zabývající se drogami jsou: Julien, 
A Prima oJ Drug Action (6. vyd., 1992); Goldstein, 
Addictio1/: From Biologiy to Drug Policy (1994); Will· 
ger, Hofmann a Woofd, A HalldhooR. on Dmg ond 
Akobol Abwe (3. vyd., 1992). Informace o kokainu 
nabízí Weiss, Mirin a Bancl, Coca;lIe (2. vyd., 1994). 
Výbornou publibci o psychoakrivních látkách je 
Kuhn , Swarr.lwc1der a V!/ilson, Blfzud(1998). 

K přehledu parapsychologie poskyruj í informace 
Wolm:m, Dale, Schmeidlcr a Ullman (eds.), HOlldhooR. 
oJ Hmlpsychology (1986); Fraz.ier, Science COIlj"rOlllS thc 
POrflnormal (1985); Radin. The Comciolls Ul1iverse 
(1997); Broughron, Parapsychology (1991). 
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Kapitola 7 

Učeni 
a podmiňováni 

Přístupy k učeni 
Klasické podmiňováni 

Pavlovovy experimenty 

Jevy a jejich použití 
Prediktabilita a kogn itivní faktory 

Biologická omezení 
Opcrantní podmiiíování 

Zákon účin ku 

Skinnerovy experimenty 

Jevy a jejich aplikace 
Averzivni podmiňO\':.Íoi 
Kontrola a kognitivní faktory 

Biologická omezení 

Komplexní učení 
Kognitivní mapy a abstraktní pojmy 

Učení vhledem 

Prekoncepry 
Ncurá1ní podklad učen í 

Strukturální změny 
Buněčné změny při jednoduchém učen í 

Nové oblasti psychologického výzkumu: 
Neurálnf systémy při podmiňovánf strachu 

Sou(asné tendence v psychologii: 
Je predispozice k fobii vrozená, 
nebo se j edná o podmíněnou reakci? 

Učení prostupuje celý ná~ život. Nepo-

díli se pouze na zvLádání nových doved-

nosti nebo na získávání akademických 

vědomostí, ale i na emocionálním vývoji, 

sociaLních interakcich, a dokonce i na 

vývoji osobnosti. Učíme se. čeho se 

máme bát, co máme mít rádi. jak mame 

být zdvořilí. intimní apod. Když si uvědo-

mime, že se s učením setkáváme prak-

ticky na každém kroku, nepřekvapí nás. 

že jsme se již mnoha oblastmi učení 

zabývali - jak se např. dětí učí vnímat 

svět. který je obkLopuje. jakým způsobem 

se identifikují se svým pohlavfm a jak se 

uči ovládat své chování podle měřítek 

dospělých. Nyní se však budeme zaby....at 

systematičtější analýzou učení. 

Učení může být definováno jako re/o-

tivně trvalá změna chování. která vyp/ýt4 

ze cvičeni. Nezahrnujeme sem změny 

chovánf způsobené zráním nebo odpoví-

dající pouze dočasnému stavu org,,"i\l" 



Ulko je únava nebo stavy navozcné působe
ním drog). Všechny případy učení vša k ne
jlOu stejné. Můžeme rozlišit čtyři základní 
druhy učení: habituaci, klasické podmiňo
dní, operantní podmi ňování a komplexní 
ucení. Habitllart je nejjednodušším druhem 
učení a rozumí se jí učení vedoucí k tomu, 
abychom ignorovali podnět, který je pro nás 
znám}' a nemá vážné následky. Patří sem 
např. naučen í se ignorovat tikot nových 
hodin. Tento druh učení a jemu blízkou další 
formu učení, senzitizaci, budeme probírat na 
konci kapitoly. KlmjcŘi a opera 111m' podmino
t1dnizahrnuje tvorbu asociací, rj. učení, že ur
čité události patří k sobč. V případč klasic
kého podmiňoV'.in í se organismus učí, že 
jtdna událost následuje po druhé. Kojenec 
S( n3př. nauč í, že po pohledu na p~ bude ná
sledo~OIt chuť mléka. V případč opcran tního 
podminování se organismus učí, že reakce, 
kterou učiní, bude mít urči té dllSlcdky. Malé 
dítě se např. učí, že poté co uhodí sou ro
zencc, bude následovat nesouhlas rodičů. 
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Komplexní učení zahrnuje mimo tvorby asoci
ací ještě nčco navíc - např. používání určité 
strategie při řešení problému nebo vytváření 
mentálních map prostředí, ve kterém se jedi 
nec nachází. 

Samozřejmč existuj í ještč další druhy uče
ní, např. imprinting, modelování, imitace, zá
stupné učení. Tčmito druhy učení se budeme 
zabývat v následujících kapitolách . V této ka
pitole se zamčříme především na podm i ňo
vání a komplexní učení. Nejdříve se však ještě 
zmíníme o tom, jaké různé psychologické 
přístupy byly aplikovány na studium učení. 

Přístupy k učení 

Připomeňme si z kapitoly 1, že v psychologii 
ex istují různé přístupy, 'l, nichž tři nejdůlež i 

tčjší jsou: behaviorální, kognitivn í a biolo
gický. Stcjnč jako v jakékoli jiné oblasti psy
chologie se smdia učeni účastnily všechny tři 

přístupy. 

umí mMe být definovrlno jako relativně $tdlé změny chován', které vyplývajf ze CIIiťenf (praxe) . 
Udl i ZVi/ata jsou. schopni u.tit se na základě procvičován '. 
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Mnoho raných prací zabývajících se uče
ním, obzvláštč podmiňováním, bylo zamč
řeno behaviorálně. Vědci srudovali, jakým 
zpúsobem se ni:i..ší organismy učí asociacím 
mezi podněty nebo asociacím mezi podně
tem a reakcí. Zaměřovali se na vněj ší podněty 

a reakce, přičemž se držel i obecné behavio
ristické z:ísady, že chování lze lépe !X'rozu
měr z hledi ska vnčjších než vnitřních příčin. 
Behavioristický přístup k učení vytvořil rov· 
nčž další klíčové předpoklady. Podle jednoho 
z nich jsou jednoduché asociace klasického 
nebo opcrantl1ího druhu stavebními kameny 
učení. I nčco tak složitého, jako je učení se 
řeči, je podle tohoto pojetí založeno na uče

ní mnoha jednoduchým asociacím (Staats, 
1968). Jiným předpokladem je, že platí stej
né z:ikladn í zákony učení nezávi sle na tom, 
co je učením 'd skáváno nebo kdo se učí, 
ar už se jedná o krysu, která se učí bčhal 

Ivan Pavlov se svými spolupraCf1Vnf/cy. 

TAB. 7-1 

Prvky klasického podmiňování 

bludištčm, nebo o dítč, které se učí děli t 

dvoucifernými č ís ly (S kinner, 197 ] , 1938). 
Tyto názory vedly behavioristy k zaměření 
zájmu na to, jakým zpt"lsobem je chováni 
ni,ř..ších o rga nismú, obzvláštč krys a holubů, 
ovlivněno v jednoduchých laboratorních si
tuacích odměnami a tresty. 

Tato práce při nesla velké mnoi.ství po
znatků a dospěla k poznání jevil, které do
dnes představují důlcžité základy mnoha 03-

šich znalostí o asociativním uče ni. Jak ale 
uvidíme, předpoklady behavioristŮ byly I'e 
svčtle pozdějších prací modifikován), Pro 
účely porozumění podmiňování a samozřej~ 
komplexnímu učení musíme \!Zít v úvahu, co 
o rganismus ví o \!Ztazích mezi podněty a re
akcemi (i když je tím organismem krysa 
nebo holub), čímž se dost.íváme ke kogni
tivnímu přístupu. V případech komplexního 
učení musí být rovněž brány v úvahu kromě 
asociací i strategie, pravid la apod., což znovu 
vyžaduje přijetí kognitivního přísrupu. Na\" 
se ukazuje, že nccxisruje jediný soubor zá
konů, které jsou podkladem učen í pro všech
ny o rganismy ve všech siruacích. Konkrémě 
se zdá , že se u nhných živočišných druhu 
uplatňují různé mechan ismy učení, což \"ede 
k porřebč zapojení biologického přísrupu. 
Současné studium učení tedy zahrnuje inte· 
graci těchto tří pří stu pl!. 

Klasické podmiňování 

Klasické podmiňov.í ní je prom u/mí, pn 
nemi dochází k asociaci Plivadne neulrá!T/llJf 
podnetu s da/iím podl/Clem na vik/adi opilk~ 
v/mého spojovám' obou podnětů. Srudium kb· 
sického podmiňování začalo v prvních lettch 
20. století, kdy se procesem učení začal u· 
b)'Vat ruský fYziolog Tvan Petrovič Pavlot 

nepodmíněný podnět (NP) 
nepodmíněná reakce (NR) 

podmíněný podnět (PP) 

podnět, který automaticky vyvol~ reakci, většinou reflexni 

reakce na nepodmíněný podnět. je použila jako základ pro 
vytvořeni podmíněné reakce na puvodně neutr~ l nf podněl 

pOvodně neutratní podnět. který poté, co je spojen 

podmíněná reakce (PR) 

s nepodmfněným podnětem , začne vyvolávat podmíněnou 
reakci 

naučená nebo získaná odpověď na podnět, který původně 
nevyvolával reakci (podmfněný podnět) 



kte~~ byl již v té dobč nositelem Nobelovy 
ceny za výzkum trávicích procesů. V průběhu 
\~"lkumů trávicích procestl si Pavlov všiml, že 
jeden pes začíná slinit již při pouhém po
hledu na jídelní misku. Jiní psi začali slinit až 
tehdy, kdy V'Lali potravu do damy, ale tento 
pes se naučil spojovat pohled na misku s chu
tí potravy. Pavlov se rozhodl zjistit, zda lze 
psa naučit, aby si spojoval potravu i s jinými 
podnět)', např. se svčtlem nebo zvukem. 

Pavlovovy experimenty 
V Pavlovově základním experimentu vědce 
nejprve připevní ke slinné žláze psa trub i č
ku, ab)' bylo možno mčřit množství vylou
(en~'ch slin. Poté je pes umístčn před nádo
bu, do které mŮ7.-C být automati cky vydáváno 
jidlo. Experimentátor rozsvítí svčdo v okén
ku před psem (v jiných experimentech cxpc
nmemátor zazvoní nebo dá zvíře ti zvukové 
m:unení). Po nčkolika sekundách je do ná
doby vydáno trochu mletého masa a světlo 
zhasne. Pes je hladový a měřicí zař ízení za
lI'Ilmenává hojný výdej slin. V tom to přípa
de je: slinění nepodmíněnou reakcí (N R), 
ft kleli se proces učení ncúčastní, podobně 
jt mleté maso ncpodmíněným podnčtem 

~P) (viz tab. 7.1). Tento postup je mooho
krit opakován. Pes vc výsledku začíná slinit 
hned po rozsvícení svčtla, i když nedostane 
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PŘED PODMIŇOVÁNíM 

pp 
I"ěllol 

žádná nebo 
irelevonlní reakce 

HP HR 
IpOIIOVO') -----l~~ (slinění! 

PO PODMIŇOVÁNí 

PP ____ ~~ HP 
I"ěllol Ipolrovol 

OBR. 7-1 

Schema klasického podmiňováni Spojenf mezi 
nepodmíněným podnětem o nepodmfněnou reokcf 
je pňtomno již no zotótku pokusu. a není nutno 
se mu učit. Spojenf mezi podmfněným podnětem 
a nepodmfněným podnětem je nautenéo 
Vzniká v průběhu spojování podmfněného 
a nepodmfněného podnětu. (Oocházi také 
ke vzniku spojení mezi podmíněným podnětem 
o podmíněnou reokd.) 
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POKUSY VEDOUC! K VYTVAAENI 
POOMINENE REAKCE 

POKUSY VEDOUcI K VYHASíNANI 
PODMiNtNE REAKCE 

I 'l)'hiUin~nf podminhé reakce Kfivka v levé tásti obrázku znázorňuje v pokusu fázi vytváření. 
slm. kteréjjou reakcf no podmíněný podnět (dňve než byl prezentován nepodmfněný podnět), 

~::;::.'~;";;i:SI::" :";:';'; p;;~očet pokus~ na vodorovné ose. Po 16 pokusech, vedoucfch k vytvořenf 
~ Ol experimentátor fázi vyhasínání, jejfŽ výsledky je nacházejf v prové části 
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V biologických experimentech jsou tasto pouifvdnl 
jednoduché organismy, nap'. hlísti, kter( jsou ploJ(, 
bezobratlí a symetriffl. 

žádné maso. Slinční odpovídá podmíněné 
reakci (PR) a svčtlo je podmín ěným podně

tem (PP). Svčtlo bylo původně neutrálním 
podnětem, to znamená, že samo o sobě u zví
řete ncv)'vohívalo reakci, ale zvíře se postupně 
naučilo, čiJi bylo napodmhiovfÍ1/o, aby si spo
jovalo světlo s jídlem a reagovalo na ně sli
něním. Pavlovlh pokus je znázornčn na ob
rázku 7.1. 

Obměny pokusu 
Psychologové navrhli v průběhu let mnoho 
obměn Pavlovových pokusů . Abychom mohli 
tyto obměny zhodnotit, musíme se zmínit 
o některých rozhodujících aspektech poku
su s podmiňováním. Ka;í..dé uvedení dvojice 
podmíněného podnětu (PP) a nepodmíně
ného podnětu (N P) se nazývá pokUJ. Pokusy, 
ve kterých se pokusná 'lvířata učí spojovat si 
dva podnčty, jsou indukční etapou podmilio
vání. V průběhu této etapy opakovaná pre
zentace párů pp ( světlo) a NP (maso) po
siJuje spojení mezi členy páru tak, jak je zná
zornčno na křivce v levé části obrázku 7.2. 
Pokud není spojení posi!ováno (N P je opako
vaně vynech:íván), reakce se postupnč zmen
šuje. Tento proces vyhasínání je zn:lwrnčn 
křivkou v pravé části obrázku 7.2. 

P rocesy \ytváření a vyhasínání podmíně
ného spojení dávají intuitivní smysl, když 
si představujeme klasické podmiňování jako 

učení předpovídat, co se stane příště. (Jed
mi se o ústřední bod kognitivního přístupu 
k podmiňování, na něž se zamčříme později.) 
Kdyi je predikce úspěšná Qe posilována), zvířt 
se učí předpovídat tímto způsobem. Pol. .. ud S(: 

události v okolním světě změní tím způsobem, 
že predikce je zastaralá (není posilována), z\'ířt 
se tuto predikci odnaučí (proces vyhasínám'). 

Podmiňováni u různých živočišných druM 
Klasické podmiňování prostupuje celou ži
vočiš nou říš i a může se objevit i u tak jed
noduchých organismů, jako jsou např. čca;, 
Pokud j sou červi vystaveni působení mírného 
elektrického výboje, stáhnou své tčlo. Pokud 
po dostatečně dlouhou dobu vnímají spojem 
výboje (NP) a záblesku svčtla (PP), stahuji 
nakonec tělo jako reakci na samotný záblesk 
svčtla (Jacobson, Fried a Horowitt, 196;). 
Na druhé straně může být napodmiňováno 
i mnoho lidských reakcí. Mnoho tčchto ['t

akcí není spojeno s vůlí. Pro ilustraci U\'ed'

me fyzický stav pacieml! trpících rakovinou. 
kteří se podrobují chemotcrapeutické léčbe, 
jejímž cílem je zastavit růst nádoru. PodStl
tou chemoterapie je injekční aplikace to.xi.
kých látek do tě la pacienta a jejím vedlejším 
účinkem bývá nevolnost a zvracení. Po ne
kolika aplikacích chemoterapeutika se někdy 
začímí dělat pacientům nevolno a zvrací již 
při vstupu do ordinace lékaře. Opakovanr 
spojení chemoterapie (NP) a pohledu naor
dinaci (PP) vede u pacientů ke spojení teto 
místnosti s chemoterapií, což vede k tomu,it 
pacienti zažívají nevolnost ještě dříve, neije
jich léčba začne. Podobný jev V'.ltliká i II dw 
trpících rakovinou, kterým je před chemote
rapií podávána zmrzlina. Zmrzlina je zam):!
lena ke zmírnční úzkosti dítěte před bJjžíd <t 

léčbou, avšak bohužel i zde dochází k napOO' 
miňování zmrlJiny vůči zážitku chemoren
pie (nyní je zmrzlina podmíněným podnětClll 
a chemoterapie nepodmíněným podněteml. 
Konečným výsledkem je, že děti jedí mme 
zmnliny i tehdy. nemusHi podstoupit che· 
moterapii (Bernstein, 1978). 

Jevy a jejich použití 

llada jevů značně rozšiřuje obecnou pl3tT1(lC: 
klasického podmiiíování a vytváří z něj dUi
žitý druh učení. V následujícím oddíle S(: 00-
deme zabývat několika druhy učení. 

Podmiňováni druhého řádu 
Až dosud byly v našem výkJadu nepodrr.i-
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nř:nt podněty významné z biologického hle
di4,a, např. jídlo, chlad nebo e1cktrick-ý výboj. 
Jak)iwli podnět však může získat význam ne
podmíněného podnětu, pokud je soustavně 
spojován s nepodmíněným podnětem, který 
je biologicky význam ný. Připomeňme si pří
klad se psem, který uviděl světlo (PP), po 
němí následoval v)'CIej potravy (NP). V tom

to případě začalo svčtlo vyvolávat podmí
něnou reakci. Svčtlo tedy získává význam 
nepodmíněného podnčtu. Pokud je pes pak 
umístěn do pokusné situace a při každém 
pokusu zazni tÓn, po kterém následuje rozsví
ceni světla (nikoli však výdej potravy), dojde 
k tomu, že samotné zaznční tónu bude nako
nec \')'Volávat podmíněnou reakci, přestože 

nikdy nebylo spojeno s výdejem potravy. 
()luSl ~ak dochá7.,ct k jiným pokuSlLlll, ve 
kttr)th je světlo opět spojeno s výdejem po
tmr, jinak by původnč napodmiňované spo
~ni mezi s\'ědem a výdejem potravy vyhaslo.) 

Tento princip podminování druhého řádu 
wčně rozšiřuje působnost klasického pod
minO'<-ání, obzvláště u lidí, kde je relativně 
milo biologicky významných nepodmínč

nwh podnětů. Pro účely napodmiňování je 
rak nutne párovat jeden podnět s druhým, 
kde druhý podnět byl dříve párován s biolo
gicky významnou událostí. Vratme se znovu 
k našemu příkladu s chemoterapií. Předpo
kIldejme, že pro určitého pacienta se pohled 
nI ordinaci stal podmíněným vliči vedlejším 
přiwakům chemoterapie, např. II něj došlo 
k nc\'olnosti (což je biologicky významná 
udilnst). Pokud hy hyl tomuto pacientu opa
by.'anč prezcntován neutrální podnět, řck
nemezaznční tónu, po kterém by následovala 
f()tu~raftc ordinace, pacient hy mohl začít 
(lIil pn zaznění samotného tónu nepříjemné 
pocl~'. 

~llzace a rozlišová ni 
Pokud je podmíněná reakce spojena s urči
~m podnětem, budou jiné podobné podněty 
,),n[i\-at tutéž reakci. Předpokládejme, že 
pokU na osoba je napodmiňována k mírné 
cmoeni rtakci po zaznční zvuku ladičk')' vy
dan,iíci tón C. (Emoční reakce je mčřena 
pomOCl ~r;1.ní galvanické reak.ce neboli KGR, 
kttra je ureena zmčnou elektrické aktivity 
kůk obje~lIjid se při emočním stresu.) Vyšší 
I mi~í tóny budou u pokusné osoby rovněž 
\),'olavat KGR, a to i hczpředchozího pod
nuňl)l"iní (viz obr. 7.3). Cím jsou nové pod
"fl)' puwdmmu podmíněnému podnetll více 
tocIJmi, lim jl pravdipodobnějií, že budou 
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Gradient generaLizace Podnět O označuje tón. 
k němul bylo kolnf galvanická reakce (KGR) 
pOvodně nopodm;;jováno. Podněty +1, +2 a +3 
odpovfdoji testavaným támlm s rostoucf výškou, 
podněty -1. -2 a -3 odpovidojf támlm se snilujid 
se výškou. Všimněte si, le velikost generalizace se 
sniluje se rvětšujfcim se fozdflem mezi testovaným 
o pllvodnfm tánem. 
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Podminěné rozlišováni Podněty, kterě bylo nutno 
roz/išovot, byly tány ({Jzných výšek (PPl - 700 Hz 
o PP2- 3500 Hz). Nepodmfněný podnět (elektrickd 
ranka do levého ukazováčku) se objevil pouze 
v pokusech, ve kterých byl prezentován PP1. Velikost 
podminěné odpovědi (v tomto pnpodé kolnf 
galvanická reakce) se postupně zvyšovalo po PPl 
a vyhosfnola po PP2. (Baer a Further, 1968) 
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podmfninoll reakri vyvolával. Tento princip, 
nazývaný gcneraJizacc (zobecňová ní) , čás

tečnč vysvětluje schopnost jedincc reagovat 
na nové podněty podobající se již známým 
podnětům. 

Opačný proces se na'l,ývá rozlišování. Ce
neralizace je reakcí na podobnost, rozlišová ní 
(diskriminace) je real:cí lUl rozdí/nOSI. Pod
míněné rozlišování vznik..-í prostřednictvím 
selektivního posilování a vyhasínání, jak je 
znázorněno na obrázku 7.4. Místo jednoho 
tónu jsou prezentovány např. dva. Nízk)' tón 
PP 1 následovaný slabým elektrickým výbo
jem a vysoký tón PP2, po němž výboj ne
následuje. Zpočátku reagují pokusné osoby 
galvanickou kožní reakcí na oba tóny. V prů

běhu podmiňování se však podmíněná reak
ce na pp! zvyšuje, zatímco velikost reakce na 
PP2 se snižuje. V tomto procesu posilov;iní 
rozdílů se pokusné osoby učí rozlišovat tyto 
dva tóny. Vysoký tón PP2 se stal signálem pro 
inhibici naučené odpověd i . 

Ke generalizaci a rozlišování doch,lzí 
i v běžném životě. Malá ho!čičb, která se 
naučila spojovat si pohled na svého psa s hra
ním, může zpoč:itku přistupovat ke všem 
psum s podobnou důvčrou. Na základě pro
cesu diskriminace si může holčičb postupně 
začít spojovat hraní jen se psy podobnými je
jímu. Vzhled psa budícího strach inhiboval 
(potlačil) reakci dítěte na psy. 

Napodmiňovaný strach 
Klasické podmiřlOvání hraje úlohu také 
v emočních reakcích, např. při strachu. Před
pokládejme, že krysa je umístěna do uzavře
ného prostoru, v němž je opakovaně vysta
vena pusobcní mírného elektrického výboje 
(přes \'od ivou podlahu), který u ní vyvolává 
slabý šok. lesnč před výbojem zazní tón . 
Poté co byla krysa vystavena opakovanému 
spojení tónu (PP) a výboje (NP), vyvohív;i sa
motný tón reakce příznačné pro strach. Krysa 
přestane pobíhat, krčí se ;t zvyšuje se jí krev
ní tlak. Krysa byla napodmiňována, aby se 
začala b.ít při píisobení podnětu, který byl 
původně neumilní. 

Tímto způsobem může být napodmiiío
váno mnoho strachll, obzvhíště v raném dět
ství ( \ 'Vatson a Raynor, 1920; Jacobs a Na
del, 1985). Nejlepším důkazem pro možnost 
napodm i ňování klasickým způsobem je sku 
tečnost, že některé z tčchto strachlJ - 01,
zv1:ištč iracionální, který se označuje fobie 
- mohou být odstrančny pomocí terapeu 
t ických technik založených na principech 

klasického podmiňování. Například osoba 
trpící intcn:óvním strachem z koček může 
tento strach překonat tím, že bude postupně 
a opakovaně vstupovat do kontaknl s koč
kami. Předpokládá se, že kdysi dávno byla 
kočka podmíněným podnětem pro nějaky 

škodlivý nepodmíněný podnět (hrozba škr:ib
nutí). Když nyní tato osoba opakovaně :u
žije podmíněný podnčt bez nepodmíněného. 
může dojít k vyhasnutí napodmiňovaného 

strachu. Upozorněme na to, že kdyby jedinec 
nebyl léčen, prostě hy se kočkám vyhi-bal. 
nemohlo by tedy dojít k vyhasnuti a fobie by 
přetrvávala dál (viz bl'. 15. kde je diskuse 
O podmiňov;íní a fobiích, a kap. 16, kde jsou 
uvedeny terapie spojené s podmiňováním). 

Prediktabilita a kognitivni 
faktory 
Dosud jsme analY.lOvali klasické podmiňO
vání pouze ve smyslu vnějších událostí nebo
li událosTÍ pocházejících z prostředí - je
den podnět je důsledně následován druhi1l1 
a organismus je začne spojovat. Přestože b~ 
tento behaviorální pohled dominoval mnoho 
let, existovali vědci, kteří tvrdili, že rozhodu· 
jícím faktorem podmirlování je ro, co Z\'Íře 11 
(Tol man, 1932). Z tohoto kognitivrubo p0-
hledu poskytuje klasické podmilÍov:\.ní orga· 
nismu nové znalosti o \l"aazích mezi chi
ma podnčry. Poté co došlo k podmíněnému 
podnětu, se zvíře naučilo očekávat nepodmr· 
něný podnět. V následující části se hudeme 
zabývat úlohou kognitivních faktorů v klasic
kém podmiňov:íní. 

Propojeni versus předpověditelnost 
Vědci se od dob Pavlova snaží o určení roz· 
hodujících faktorll potřebnfch k tomu, ~ 
došlo ke klasickému podmillování. Pal"lor 
se domníval, že rozhodujícím faktorem 1 
ctlSovr propojeni (styčnost, kontiguita) nc~· 
míněného a podmíněného podněru. To ml· 

men,í, že se pro účely spojení musí tyto dl. 
podněty objevit v průběhu omC'leného Či! 
Ve\lO intervalu. Na základě jiného úhlu 
hledu musí být podmíněný podnět 
livýrn prediktorem nepodmíněného 
Ji nými slovy, podnll'lování nastává tehdy,,",,· 
tuje-li vyjj( pmvdepodohnos/, že se 
nepodmíněný podnět po pllsobení I)O(lm'<
ného podnčru než v případě, kdy se 

mínčný podnét nevyskytne. To z~~;;';;~, 
nepodmíněný podnět musí být p 
{přcdpovčditelný}. 
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RKCortůV!Xperlment Na obrázku jsou schematicky znázorněny dvě skupiny Rescorlovy studie. V každé 
JkupiMje uskutelnéno 16 pokusů. Wimněte si, že v některých pokusech se objevf pp a následuje po něm NP 
(PP t NP), v jiných pokusech se objevuji pp o NP samostalné a v dalších pokusech se pp ani NP neobjevuje. 
Zcelo vpm vo jsou uvedeny pro každou skupinu četnosti jednotlivých pokusných situac', Počet pokusů 
J pp t NP je u obou dvou skupin stejný, stejné joko počet pokusů, ve kterých se objevuje pouze PP. Tyto dvě 
SKupiny se víok Mf v pottu pokus/J, ve kterých se NP objevuje somostatně (ládný ve skupině A o stejný 
PCČetJokojinych typ/J pokus/J ve skupině B). Ve skupině A experimentátor vytvořil situoci, ve které byl tán 
ulltttnou (ale nikoli dokonolou) pfedpovědf, že brzy dojde k výboji elektrickým proudem. Podminěná reakce 
/IQ pp se rychle l'}IVinula ve skupině A, ale vlibec se nevyvinulo ve skupině B. 

Rescorla v roce 1967 v důJežitčm experi 
mentu srovnával fakto r časového propojení 
IkO!lIIguity) a prediktabiJity. V určitých po
ku'Cth tohoto experimentu vystavil Rescorla 
ps~' elektrickému šoku (nepodmíně ný pod
nit) a v některých z tčchto pokusů šoku 
prrocházelo zaznční tónu (podm íněný pod
IIČt), Po~tup v případč dvou ze skupin tohoto 
experimentu je znázorněn na obrázku 7.5. 
PO(CI časově propojených párů tón u a šoku je 
v obou skupinách shodný. Nezávis lou pro
mťnnou bylo to, že ve skupin č A zaznční 
tónu předchází všem šokům, zatím co ve sku
pmč II bylo s t ejně pravděpodobné předchá
Ztní I nepředcházen í tónu před šokem. Ve 
lkupině B tedy nemělo zaznění tónu žádnou 
prtdikční hodnoru. 

Prediktabilita zaznění tónu se ukázala roz
b.ldujiá: u p-iů ve skupině A došlo k rychlé
mu napodmiftování, zatímco ve skupině B 
Dikoli (napodmiňování bylo u rčeno tím, zda 
pa Klgov:l.l, nebo nereagoval na zaznění tó
Dll tak!)I,)"m zpusobem, aby se vyhnul šoku). 
Vjin)l.:h ~kurll1ách (Ohoto experimentu (kte
ft f'ICJ>oO\J na obr. 7.5 znázorněny) byla míra 
napJdminQllání v přímém V'l tahu s pravdě
pOO:!bnosti, do jaké podmíněný podnět před
p:II"id;j,J vý\k}1 nepodm íněného podnětu . Ná
M expeTlmenty J>Odpaři ly závěr, že V'ltah 
pitd~)\'édi tclnos ti mezi podmíně ným a ne
podminěným podnč tem je důležitější než ča
IO'It propojeni nebo frekvence, s jakou jsou 
lMi~m podmíněné a nepodm íněné pod
~' pojen} (Rescorla, 1972). 

Kdyt je drUH vysvětleno, jak bude zdlrrok prob(hat. 
je méné úzkostné. 
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To, co dělá pes v předcházejícím experi
mentu, může být analogii toho, co obvykle 
dělá vědcc. Pokud se védec setká s možnos
tí duležité negativní události, jako je např. 
bouřka, snaží se nalézt něco, co tuto událost 
přcdpovíd;í. Není příljš vhodné nčco, co se 
objevuje v souvislosti s bouřkou, protože by 
tento přísrup zahrnoval i mnoho neškodných 
událostí (např. výskyt mraků, nebo dokonce 
přítomnost stromlt). Meteorolog hledá ud:i
losti. které se objevují pouze před bouřkou. 
Když však jde o z;Ívažné události, je dlHcžitý 
i signál, který se sice vyskytne i jindy, alc j is
tč před každým nebezpečím. Když se pes 
v předchozím cxpcrimcnru musel vypořádat 
se šokem, rovně'i. se snažil najít nějakou udá
lost, která hy šok predikovala. Pes se podob
ně jako meteorolog nezamčřuje na události, 
které se pouze vyskytují společnč se šokem 
Gako je pohled na pokusné zařízení nebo 
zaznční tónu ve skupinč B uvedeného po
kusu). Spíše se snaží hledat události, které se 
vysk-ytují před každým šokem (zaznění tónu 
ve skupině A), a rudíž opravdu předpovídají 
šok. 

PrediktabiLita a emoce 
Prediktabilita (přcdpovčditelnost) je důležit:i 
i u emocionálních reakcí. Pokud určitý pod
míněný podnět spolehlivě přcdpovíd:í blížící 
se bolest, pak nepřítomnost rohoto podmíně
ného podnětu pfcdpovídá, že bolest nepřijde, 
a organismus se mližc uvolnit. Takto je pod
míněný podnět signálem "nebezpečí" a jeho 
nepřítomnost představuje sigmi.l "bezpečí". 
Pokud jsou tyto signály nevypočitatelné, emo
cionální daií org:lOismu může být skutečně 
velká. Pokud mají krysy spolehlivou před po
včd·, že přich:ízí výboj, reaguji strachem 
pouze tehdy, je- Ii přítomný signál nebezpečí. 
Pokud žádnou spolehlivou předpověď ne
mají, jsou neustále v napětí a mohou u nich 
vzniknout žaludeční vředy (Seligman,1975). 

V oblasti lidské emotivit)' cxistují jasné 
paralely. Pokud lékař poskyruje dítěti signál 
nebezpc6 tím, že mu říká, že lIkon bude bo
lestivý, díte se hude bál do té doby, dokud 
tento úkon neskončí. Naopak lékař, který ří
ká dítěti vidy, že "to nebude bolet", i když to 

ve skutečnosti bolí, neposkytuje dítčti žádné 
signály nebezpečí nebo bezpečí a dité může 
být při vstupu do ordinace \'ždy lIzkostné. 
Mnoho z nás zažilo i v dospdosti úzkost 
vyvolanou situací, v níž bylo pravděpodobné, 
že se nčco nepříjemného stane, avšak ne
existovalo i:idné varování, kdy k tomu dojde. 

Nepříjemné ud:Uosti jsou pod le svého náz~lI 
nepříjemné, ale události, které jsou nepřI
jemné a ještě je není možno předpokládat, 
jsou naprosto nesnesitelné (další výklad je 
uveden v kap. 14). 

Biologická omezeni 

Již dříve v této bpitole jsme uvedli, že ruzn,: 
ži voči šné dnlhy se někdy učí stejné včci pro
střednicrvím různých mechanismů. Tyto je\j 

objevili etologové, což jsou biologové a psy· 
chologové, kteří studuji chování zvířat v je
jich přirozených podmínkách. Odhalují, 1.e to, 
co se může o rgan ismus naučit podmiňo\'li
ním,je omezeno jeho biologickou podstAtOU. 

Etologický přístup 
Etologové se podobně jako behavioristé Z~
b)'\rají chováním zvířat. avšak etologové kLt
dou včtší důraz na evoluci :I genetiku na 
na učení. Tento důraz přivedl etology k od· 
lišnému přístupu k učení. Předpokládají, tt 
učení je do vysoké mfry omezeno biologic
kou výbavou zvířete, a snaží se dokázat, Ž~ st 

nlzné živočišné druhy učí různé včci niznim 
Zpllsoby. (Raní behavioristé se naproti tomu 
domnívali, že z:ikony učení jsou pro vkchn) 
živočišné druhy stejné.) ElOlogové tento pro
blém staví tak, ic pokud se zvíře učí, tento 
proces musí odpovídat geneticky přcdurCt-
nému .. plánu chovánt. Stejně jako arcrutrk· 
ronické řešení omezuje funkce, kterým můit 
budova sloužit, pl:\n chov,íní určuje genctich 
omezení druhu asociací, kterým se můžeor
ganismus naučit. To znamená, že zvířata jsou 
předem naprogramována k učení se uri:i~lD 
včcem konkrétním zplisobem. 

Omezení klasického podmiňování 
Nejzřetclncjší důkazy pro omezení v podm~ 
ňování pocházejí ze studií chuiov)'Ch a\mL 

Nejdříve sc zamčříme na základní jev chll
tové averze. V typické studii může kr)'~~ r:' 
ochucený roztok, řekněme roztok ochul"tm 
vanilkou. Poté co jej krysa vypije,je mírni!)/" 
r:Í"cna a začne jí být nevolno. Po zot;/\"t!" 
znovu dostane misku s roztokem ochucen,.." 
vanilkou. Tentokrát se mu úzkoscl.i"ě whiill 
protože se naučila spojovat si chuť \1nilli 
s nevolností. Je očividné, že její vyh),oaru. 
případem klasického podmiňováni. Pinw
ní chuť roztoku je podmíněným podněttJL. 

pocit nevolnosti je nepodmíněným poď. 
tem a po napodrniňov,íní chut signa.!izu~, 
bl"'t.y dojde k nevolnosti. 
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TAB. 1-2 

Experimfmt $ omezenfmi a chuťovou averzi Zde je uvedeno uspořádánf pokusu, který ukazuje, te chuť je 
lepfim signálem pro nevolnost net fok elektrickým proudem. No dfuh~ stron~ fOzsvfcenf sv~tla o zvuk jsou 
lepšim signalem pro fok elektrickým proudem než pro nevolnost. (Garda a Koetling, 1966) 

1. fáze 2. fáze 3. Uze 

experimentální skupina chuť a světlo + cvaknutí nevolnost chuť '"'* vyhnutf 

kontroln! skupina chuť a světto + cvak.nuti šok el. proudem 
světlo + cvaknutf '"'* nevyhnuti 

chuť '"'* nevyhnuti 

Z hlediska behavionUní přístupu je možno 
očekávat, že světlo nebo zvuk by mohly hrát 
~tejnou úlohu signálu jako chuť . Pokud by 
~édo bylo s tejně účinným podnětem jako 
chut, {YJk hy vytvoření spojen í mezi světlem 
a pocitem nevolnosti nemělo být o nic s!oži
tqsí nd. vytvoření spojení mezi chutí a po
citem nevolnosti. Jak však vyplývá z ná
sltdu;ídho pokusu, skutečnost je jiná (viz 
tW. 7.2). V první fázi experi mentu krysy lí-
1l.iL u,tí hadičky obsahující ochucený rozto k. 
Po bídém olíznuti hadičky se ozve cvaknmí 
a T01.S\'LtL se světlo. Krysa tak současně vnímá 
Iři podněty : chut' roztoku, rozsvícení světla 

a C\'3.knuti. Ve druhé fázi experimentu je 
U)>.a mírné otrávena. Oťáz.kou je, které pod
ntty - chut, nebo svě tlo spojené s cvaknutím 
- budou spojeny s pocitem nevolnosti. Aby
chom na tuto otazk\L mohli odpovědět , krysa 
ft tretí fázi znovu získá přístup k hadičce. 
Nikdy mj roztok v hadičce stejnou příchuť 
j:aI:o dříre, ale není ror.svčcováno svčtlo a ne
dochází ke cvakání, zatímco j indy je roztok 
bez chuti, ~le dochází k rozsvěcování svě tla 
I i ke ("akaní. Zvíře se vyhýbá roztoku, když 
mírni jeho původní chuť, avšak nevyhýbá 
k mu, kdrL je bez chuti a je prezentováno 
wčtIo s Mknutím. Z toho vyplývá, že si 
kryu "pojila s pocitem nevolnosti pouze chut' 
roztoku. Tyto výsledky nemohou být vysvět
leny pouu tím, že chuť je silnějším podmí-
1IČll~ln podnětem nei světlo s cvaknu tím. 
V kontrolním uspořádán í experimentu (viz 
cWni ust tah. 7.2) totiž není krysa ve druhé 
firi experimentu otrávena jedem, ale dostá
"elektrické Soky a v konečné fázi studie se 
1M roztoku vyhýbá, pouze pokud je prezen
pmuS\'čll n ~ cvaknutím, nikoli roztok ochu
ceny \'anilJwu (Garcia a Koelling, 1966). 

Chut je ledy lepším signálem pro nevol
... než elekrrick)' šok, zaTÍmco světlo s cvak
Nim je lepším sigmilem pro šok než pro ne-

světlo + cvaknutí ~ vyhnuti 

volnost. Proč vzniká tato sele kti vita spojen í? 
Neod povídá behaviorálnímu předpokladu, že 
s tej ně siJné podněty mohou b),t vz;~emně za
měňovány. Vzhledem k tomu, že jak chut, 
rak svě tlo spojené s cvaknutím mohou být 
účinnými podmínčnými podněty a nevolnost 
a šok jsou l. či nnými nepodmíněnými pod
něty, v př ípadč obou podmíněn)'ch podnětů 

by je mělo být možno spoj it s občma d ruhy 
nepodmíněné ho podněru. Naproti tomu se
lektivita spojcní dokonale odpovídá etologic
kému přístupu a jeho důrazu na evolučn í 
adaptaci zvířete na jeho prostředí. V přiroze
ném prostředí se krysy spoléhaj í při výběru 
j íd la na chut. N:ís1cdkem toho může být 
kryse geneti cky předurčen nebo "zabudován" 
vztah mezi chutí a reakcemi vni třních orgá
nll, který podporuje spojen í mezi chutí a nc
volností, nikoli však mezi světlem a nevol
ností . Navíc je v přiroze ném prostředí krysy 
bolest vyplývaj ící z vnčj ších faktorů, jako je 
chlad nebo zranění , zplLsobována vnčjšími 
podněty. Z to ho vyplývá, že může cxisrovat 
zabudovaný V'l.tah mezi vnějšími pod něty 

a "vnčjší bolestí". který podporuje spojení 
mezi světlem a elektrickým šokem, avša k ne
podporuje spojení mezi chutí a šoke m. 

Po kud se krysy naučí spojovat si chuť s ne
volností, protože to odpovídá jejich přiroze
nému '''působll výběru potravy, potom jiné 
živočišné druhy s j inými zpíisoby výbčru po
travy mohou mít se spojováním chuti a ne
volnosti obtíže. A tak tomu skutečně je. Pro 
ptá!..)' je přirozené, že si vybírají j ídlo spíše 
podle jeho vzhledu než pod le chuti a snadno 
se učí spojovat si svčtlo s nevolností, a ni koli 
chur s nevolností (W ilcoxin , D ragoin a Kral, 
1971). Uved li jsme tedy výborný příklad 
toho, jak se různé ž i vočišné druhy uč í stejnou 
věc - příčinu nevolnosti - nhným způsobem . 

Stručnč řečeno, pokud chceme včdět , co mú
že být čím podmíněno, nemůžeme se zabý-
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var podmíněnými a nepodmíněnými podněty 
izolovaně. Spíše se musíme zaměřit na jejich 
spojení a určit, nakolik toto spojení odráží 
z.1budované V""L tahy. Tyto í',",ivěry se do značné 
míry liší od předpokladu behavioristů, že zá
kony učení jsou stejné pro \'šechny 'Livoéišne 
druhy a všechny situace. 

Operantní podmiňování 

V případě klasického podmiňování se pod
mínčná reakce včtšinou podobá normální re
akci na nepodmíněný podnět, např. sli nění 

je normální reakcí psa na jídlo. Když však 
chceme naučit organismus něčemu novému -
např. naučit psa novému kousku -, ncmll
žcmc klasické podmiňování použít. Ja"-1 ne
podmínčný podnčt způsobí, že si pes scd:i 
nebo se převaluje? Aby bylo psa možno vy
cvičit , nejprve ho musíme přimět, aby nčco 
udělal, a potom ho odmčníme buď pochva
lou, nebo jídlem. Pokud postupujeme tímto 
zpllsobem, nakonec se pes nový kousek na
učí. Tímto způsobem se v životě učíme řadu 
včcí, Jedná se o operantní podmiňování. 

Při opcrantnim podmiliov:íní dochází k IItl
IIrťflí IIditýrh reakd, protozl' tyto reakce lítillku.fi 

ti pli,robí na okolí. Organismus tedy pouze ne
reaguje na podnčt, jako tomu bylo v případě 
klasického podmitiování, ale sám se chod 
tak, aby v prostředí navodil nčjaké změn~'. 

Pokud je dítě samo v postýlce, může spon
tánně kopat, kroutit se a broukat. Pokud 
necháme psa v místnosti samotného, může 
přebíhat t:lm a zpět, čenichat nebo moini 
chytí b:llonek, pustí jej :I hmje si s ním. Ani 
jeden z tčchto organismů nereaguje na urči
tý vnější podnět. Pokud se však orgarusmus 
chová určitým způsobem, pak pravděpodob
nost, že se toto chování bude opakovat. závi
sí na povaze následků, které vyvolává. Dítě 
bude častčji vrnět, pokud vrně nim pokaždé 
vzbudí pozornost rodičů, pes chytá balonek 
častěji, pokud po tomto jednání následuje 
pohlazení nebo odměna ve formě potnll}', 

Pokud uvažujeme, že dítě 111" za cíl vzbuzenI 
pozornosti rodičll a pes má za dl pormu, 
pak podstatou operantního podmiňování je 
učení, že určité chování vede k dosažení urči· 
tého cíle (Rescorla, 1987), 

Zákon účinku 

Se studiem opcrantního podmii'lování začal 
ve svých pokusech na začátku 20. století 

B. F. Skinner byl pnlkopnfkem výzkumu operantnfho podmii!ovdnf. 
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E. L. Thorndike (1898). Byl do značné míry 
ovlivněn Darwinovou teorií evoluce. Př i své 
pr.ici se snažil dokázat, že se zvířata učí stále, 
podobně jako lidé. Nyní uvedeme typické 
u~por.l.dání jeho experimentu . I-Uadová kočka 

je umístčn a do klece, jejíž dveře jsou zavřené 
pomocí jednoduché západky, a před kJec je 
položen kus ryby. Zpočátku kočka prostrkuje 
tlapky mřížem i a snaží se dosáhnou t na j ídlo 
skr.l mřížku. Když však tento způsob selže, 
kočka se zač ne pohybovat po kJeci a vykazuje 
různé druhy chová ní. V určitém okamžiku se 
neúmyslné dotkne západky, dve ře se otevřou 
a kočka rybu sežere. Experi mentátor poté 
kočku znovu um ístí do klece a před ni dá 
další kouse k ryby. Koč ka se chová přibližné 

stejným způsobem do té doby, do kud se zno
Vll nedotkne západky. Te nto postup se opa
kuje stále dokola. V prllběhu vel kého počtu 
pokusů vyřadí kočka mnoho druh ll nevhod 
ného chování a nakonec účinným způsobem 
otevírá západku a dosr:ívá se z klece ihned 
poté, co do ní byla um ístěna . Kočka se na
učil a otevírat z<Ípad ku, aby získala jíd lo. 

Oll. 7·6 

ZlItunl pro opmntnl pOdmiňová n i Fotografie 
l«hyr:uJe Sl:innerovu skrfilku se zásobníkem na 
~j patrol)'. Pobtat experiment ffdf 

l\l llže to vyznívat, jako by se kočka chovala 
intel igentně, avšak Thorndike tvrdiJ , že se na 
tom to chování podílí jen málo .. inteligence"'. 
Nestane se totiž, že by kočka při řešení pro
blému dospěla do smdia vhledu. Její chová
ní se v dllsledku mnoha pokusll stává spíš 
čím dál účelnějš í. Kočka jedná pod le posrupu 
pokus a omyl. a když je nčk te ré chování oka
mži tě odměně no, reakce je pos ílena. Thorn
d ike hovoř i l o tomto posilování jako o zá
konu úči nku . Tvrd il, že v průběhu operant
ního podmiliov:íní záko n účinku selektuje 
ze souboru náhodných reakcí pouze ty, 
které mají pozitivní n.isledky. Tento proces 
je podobný procesu evoluce, ve kterém zá
kon přežirí toho nejvhodnějšího selektuje z řa
dy náhodných variací druhu právě ty zmč

ny, které podporují jeho přežití (Schwartz, 
1984) . 

Q l~namendvd reokce krysy. 

.... 7·] 

"" zpMění J trtst6 

Typ 

~'zpevněnl 

iiptM'Ií zpevněni 

IIOlitMIi trest 

1IgItIvn1 trest 

Definice 

příjemný podnět, který 
následujE' žádoucí chováni 

odebráni nepříjemného 
podnětu po výskytu 
žádoucího chováni 

nE'příjemný podnět. který 
následuje po nežádoucím 
chování 

odstraněni příjemného 

podnětu po výskytu 
nežádoucího chování 

Účinek 

z~uje pravděpodobnost 
výskytu žádoucího chovánf 
~uje pravděpodobnost 

výskytu žádouclho chovánf 

snižuje pravděpodobnost 
výskytu nežAdouclho 
chováni 

snižuje pravděpodobnost 
výskytu nežádouclho 
chováni 

Přik lad 

dobrá známka z písemky 

svoleni, aby dítě opustilo 
svuj pokoj poté, co přestane 
mit záchvat vzteku 

špatná známka z pfsemky 

zákaz sledováni teLeviznfch 
pořadů 
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Tendence dm reagovat zdchvaty zlosti mlÍle být 
zmenlena, pokud toto chovdnf nebude posi/ovdno 
pozornost( rodial 

Skinnerovy experimenty 

B. F. Skinncr je zodpovědný za mnoho zmčn 
v cháp,iní a studiu opcr:lntního podmiilování. 
Jeho metoda studia opcran tního podmiňo
vání je jednodušší než metoda Thorndika -
např. pracuje pouze s jednou reakcí - a je vše
obecné přijímána. 

Varianty experimentu 
Ve Skinncrovč experimentu je hladové zvíře 
(obvykle krysa nebo holub) umístěno do 
skříňky, jak je ,t.:názornčna na obrázku 7.6, 
které se obvykle říká .,Skinnerova skříi'1kau • 
Skříilka je prázdná až na dovnitř vyčnívající 
p:íčku, pod kterou je umístčna jídelní mis
ka. Nad páčkou je malé světýlko, které mu
že cxperimenráror rozsvčcovat podle potřeby. 

Když je krysa umístěna do skříňky, pohybuje 
se" ní a zkoumá ji. PříJciitostně si prohlédne 
páčku a zmáčkne ji. Poče t stlačen í páčky je 
zák/adnl úrovni s tlačov~íní páčky. Po stanove
ní této z;íkladní órovně aktivuje experimentá
tor z;ísobník potrav)', který se nachází vnč 
skříňky. Po každém stlačení pád.)' spadne do 
misky maM dávka potr.lVy. Krysa potravu sní 
a bl".ly znovu páčku stlačí. Potrava posilujc 
stlačování p;íčky a počet stlačení se výrazné 
zvyšuje. Pokud je zásobník s potravou odpo
jen, po stlačení páčkl' již nedochází k výdeji 
potravy a počet stlačení páčky se snižuje. Z to
ho vyplývá, že operamné podmíněná reakce 
(nebo jednodušeji operant) při nedostateč
ném posilování (pOZIl. překl.: v souvislosti 
s opcrantním podmil10váním se užívá v čcš
tině též termín zpevnění) vyhasíná, což odpo
vídá reakci vzn iklé na základě klasického 
podmiňování . 

Opcramní podmiúován í tedy zvyšuje pr:w
dépodobnost reakce tím, ;1.(: odpovídající cho
vání je následováno zpevněním (často něčím 
j ako potrava nebo voda). Vzhledem k tomu. 
že páčka je vždy součást í Skinncrovy skříňl')', 
krysa ji m(tže stlačovat rak často, případně 

tak zřídka, jak sama chce. Počet reakcí orga
nismu je tedy užitečným měřítkem síly re
akce (to zname ná, že čím častéji se v pniběhu 
u rči tého časového intervalu reakce obje~í, 

tím větší je jej í síla). 
Na tomto místě bychom si měli ")'S\'čtlit 

mzdíl mezi pojmem odmenn a tml v proti
kladu k negativnímu a pozitivnímu posilování. 
OdTl/enu můžeme použít současně s pozitiv
nim posl/mím. Jedn á se o událost, jejíž '1'SJ,:yt 
po určitém chov:íní zvyšuje pra\'dépodobno~t 
dalšího výskytu [Ohoto druhu chování. Trest 
však není totožný s negativním posilod.ním. 
Negativní posilov~ínÍ znamená ukončeni ne· 
příznivé události poté, co byl projeven určitý 

druh chov:íní. V tomto případě se stejně jako 
u pozitivního posilování zvyšuje pravděpo
dobnost výskytu tohoto chování. Trest ",Šik 

má opačný llčinck: miiuje pravděpodobnost 
výskytu potrestaného chování. Trest může bil 
jak pozitivní (přítomnost nepříjemného pod. 
nětu), tak i negativní (odstranění příjemného 
podnětu) (viz tab. 7.3). 

Důsledky pro výchovu děti 
Přestože j sou krysy a holubi nejobhbenčjšírru 
experimentáln ími subjekty, operantní pOO' 
millování bylo zkoumáno na mnoha žir\)· 
č išn)'ch druzích, i na člověku. Opcrantnl p0d
miňování je totiž pro účely v)'chovy dto 
výborným zdrojem informací. Olnrl3,.,1r 
osvětlujícím příkladem opcrantního podmi
ňování je následující případ: Malý chbro: 
měl při pociru , že mu rodiče nevčnuji dCrii 
pozornosti, záchvaty \!""Lteku. Docházelo k ru1!", 

především ve chvm, kdy mčl jít spát. Rodi..~ 
nakonec vždy nějak zareagovali, fakže pozor
nost, kterou mu vč novali, pravděpodobně 11' 

chvaty vzteku posilova.la. Aby chlapce r«hm 
záchvatů zbavili , dosrali rodiče !<Idu, ~~ 

s chlapcem prováděl.i běžné riruály před sjl' 
ním jako doposud a ignorovali chlapcO\j' pr()
testy,jakkoli to pro ně bude bolestné. Když, 
posílení (pozornost rod.ičů) odepřeno, u
chvaty vzteku hy měly vymizet. A přesně tol 

stalo. Doba, po kterou dítě plakalo v po!tel. 
se v prúbčhu sedmi dnÍ! snížila ze čtyři-.""ttl 
pčti minut na nulu (Williams, 1959). 

Jiným využitím opcrantn ího podm;no." 
př i výchově dětí je časový 
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011. 7·7 

Yyhted.ivaní a dchranná akce s pomocf ho lubů Pobřežni hlidka vyutfvd holubů k vyhleddvdnf osob 
ztra,enych no man. Tito holubi jsou pomoci metody tvarovdni vyMteni k tomu, aby hledali orantavou barvu 

mezinárodnf barvu záchranných vest Holubi jsou uvázani ve sldiňce z plexiskla, která je připevněna pad 
fflulnfkem. Toto skffňko je rozdělena na lň' tásti, přitemž každý z holubů hledf jiným směrem. Pokud holub 
loh/ldne oronlo'lý nebo jakýkoli jiný objekt, klovne do spinate, čimž upozornf piloto. Pilot poté zamiři směrem 
ur(enym ptdkem, který zareagoval. Holubi jsou lépe uzpůsobeni k úkolu '1'hledávat na mon vzdálené objekty. 
Oo«dloo pozorovat vodnf hladinu po dlouhou dobu, aniž se unovf, mojf dokonalé barevné viděnf a dokálou 
lleť10vat oblast pad úhlem 60-80 stupM, zatímco tlověk pod úhlem pauze 2-3 stupM. (Simmons, 1981) 

a !jim posílením. Laboratorní experimenty 
ukázaly, že bezprostřední posilován í je účin
ntfi ne-i. řasově zpožděnc, protože čím je 
dooJ mezi opcrnmcm a posílením delší, tím 
.~ s~a reakce menší. Mnoho vývojových psy
,hologti ~i všimlo tOho, že odklad posilování 
~ důležitým fakwrem v jednání s malými 
dětmI. Pokud se dÍtč chová laskavč k domá
(linu lviřcti, jeho jednání může být nejlépe 
posncno tím, že je pochválíme ihned, aniž 
hychom pochvalu odkládali. Podobně pokud 
dit č někoho uhodí, aniž by bylo provoko
\·iÍ.no, je pravděpodobnější, že jeho agresivn í 
jeJn:iní bude odstraněno, pokud mu JC vy
tkneme ihned, bez odkladu. 

TWirod ní 
Predpokbdejme, že chcete užít opcrantního 
podmiňod.ní k tomu, abyste naučili svého 
~ nejakému kousku - např. aby se naučil 
tacO\'2t řtnichem bzučák. Nemllžete čekat, 

Ú. to pt.~ uCiní přirozenou cestou, a poté jeho 
dlOl~ni posíli t, to byste čekali donekonečna. 
Pukud je poiadované chování opravdu no
\'t, mu,ite ho podmínit s využitím přirozené 

pruménli\"ostl v chov:í.ní zvířete. Abyste do
uhli toho, aby pes čenichem stiskl bzučák, 
můÚtc diva! zvířeti jídlo, které jc primárním 
fUtorem posilov:ini, pokaždé, kdy se dostane 
do hli7ko~ti bzuč:iku. Poté na něm mližete 
'yW[)\'at, aby se pro každi' kousek j ídla víc 
l "cpiihliioval k vytouženému bodu, dokud 
~ konc(ně čen ichem bzučáku nedotkne. Ta
lil ff!(hnika nazvaná tvarování chovátÚ se-

stává z pasi/()f)ó"í POllU tech rellkci. které odpo
vídlljí Zlímrrll experimmtdtortl. 

Zvířat a je možno pomocí tva rování naučit 
komplikova ným kouskům a neobvyklým t ri
kllm. D va psychologové se svým t)'me m 
vycvičili tisíce zvířat rllzných druhů pro tele
vizní zábavné pořady, reklamy a veřejné pro
dukce (Brcland a Breland, 1966). H lavní po
stavou jedné popu1:lrní show byla "Priscilla, 
mlsné pras:itko". Prisci ll a zapnula televizor, 
nasnídah\ se u stolu, vzala špinavé prád lo 
a da la je do koše, vysála podlahu , zvolil a si své 
oblíbené j ídlo a byla schopna účastn i t se te
levizního kvízu, kde odpovídala na otázky 
z publika tím, že rozsvěcovala světla, která 
znamenala odpovědi ano nebo ne. Ve skuteč
nosti se nejednalo o nijak v)'jimeéně chytré 
prase, a protože prasata rych le rostou, muse
la být po třech až péti měsících vycvičena 
nová ~Prisci ll a". Tak duchaplné nebylo prase, 
ale experimentátoři, kteří k tomu, aby dosáhli 
zam)'šlených výs ledků, používali operan tního 
podmiňování a tvarovali chován í prasete. Po
mocí tvarování byli vycvičeni i holubi k vy
h ledávání osob ztracených na moři (viz obr. 
7.7) a delfíni k vyzvednutí předmětů ležících 
pod hladinou. 

Jevy a jejich aplikace 

Existuje ce\:í řada jevll , které roí'.-Šiřují obec
nou platnost operanrního podm i ňování a jsou 
aplikovány na chování lidí. V náslcdujícím od
d íle se budeme zabývat několi ka z nich. 



248 Kapitola 7 Uit'ní II podmitiování 

Podmíně né fa ktory posilováni 
Většina faktorů posilování, o kterých jsme 
dosud hovořili, se nazýv:í primdmí, protože 
uspokojují základní pudy. Pokud hy k ope
r:llltnímu podmiňování docházelo pouze v pří

padě primárního posilování, nebylo by v běž
ném životč příliš časté , protože primární 
faktory posilování nej sou tak obvyklé. Ve 
skutečnosti se však může jakýkoli podnčt stát 
sekundámim neboli podmí/lcným fllklorem po

Ji/ováni, pokud je soust:lvnč spojován s pri 
márním f.'lktorem posilování. 

Drobná variace experimentl! S operantním 
podmiňováním ilustruje způsob fungování 
podmíněných faktorů posilování. Pokud kry
sa ve Skinncrově skříňce stiskne pičku, zazní 
tón :1 krátce po nčm násled uje vyd{mí potravy 
(potrava je primárním zpevňujícím faktorem 
a tón předst:l.vuje podmíněný zpevňující fak
tor). Kdyi je zvíře tímto způsobem napodmi 
ňováno, experimentátor začne pracovat na 
procesu vyh:lsínáni, takže po stisknutí páčky 
ani nezazní tón, ani není vydána potmva_ 
Krysa postupem času přes tane páčku stiská
vat. Následnč po stisknutí páčky opčt zazní 
tón, ale nedojde k dod:iní potravy. Jakmile 
zvíře zjistí, že stisknutí páčky aktivuje tón, 
frekvence stiskávání páčky se výrazně zvýší. 
čímž dojde k překonání procesu vyhasínání, 
ačkoli tato reakce není spojena s dod:íním 
potravy. Tón se sám o sobč stal faktorem po
silování na základě klasického podmiiíování, 

Pochvala Je pozitivnfm faktorem posllován( pro 
mnoho lidi. Pochvalou múie být napt. dobrá 
známka ve lkole. 

protože byl spolehlivč spojen s potravou. Tón 
se tedy stal signálem potravy. 

Náš život doslova oplývá podmíněnými 
faktory posi lování. Mezi dva nejsilněj ší patří 
peníze a pochvala. Peníze jsou velice siln}·m 
f.'1krorem posilování patrně proto, že jsou .... e
lice často spojovány s řadou primárních posi
lovacích faktorů - milžcmc si koupit ifdlo, 
pití, něco hezkého. Samotná chvála dokáže 
udržet provozování řady či nností i bez toho, 
že by byla spojena se slibem primárního fak
toru posilování. 

Generalizace a diskriminace 
To, co je ovčřené pro klasické podmiríováni, 
platí také v případě operantního podmirio
vání: organismus generalizuje to, co se naučil, 
přestože může být generalizace br"l.děna pro
cesem rozlišování. Pokud je dítě posilováno 
v tom, aby doma hladilo psa, brzy bude tuto 
reakci hlazen í generalizovat i na j iné psy. Cizí 
psi však mohou být nebezpeční (řekneme, 
že sousedé mají z.lého hlídacího psa), proto 
rodiče tohoto dítěte mohou uskutečňm'lt 
určitý výcvik rozlišování, při němž je cnm-ioí 
dítčte zpevňováno, když h ladí psa doma, ale 
nesahá na sousedova psa. 

Trénink rozl išován í bude účinný do té mí
ry, do jaké bude existovat rozlišující podner 
(nebo jejich sada) jasnč vymezující příp~·. 
ve kterých má k reakci dojít, od případů, rr 
kterých má být reakce potlačena. Zmínčne 
dítě se bude snadněji učit, kterého psa má hU· 
dit, pokud mu jeho rodiče dokážou speci6-
kovat vlastnosti psa signalizující přátclskOiit 

(např. vrtění ocasem). Obecnč řečeno, rozIi· 
šující podnět bude užitcčný natolik, nakolik 
jeho přítomnost předpo"ídá, že po reakci 00-
de n:isledovat posílení, zatímco jeho nepil· 
tomnost předpovídá, že po reakci nebude na· 
sledovat posílení (nebo naopak). Stejně jako 
v případě klasického podmiiíováni je i rot 
pro podmirlování rozhodující prcdiktimí ~ 
podnětu. 

Schémata (rozvrhy) posilování 
Ve skutečném životě je každý jednodi\'ý či=r 
pouze zřídka posilo"án - po těžké práci ne
kdy následuje pochvala, ale často ZŮSri\"l 

práce neohodnocena. Pokud hy se operan:· 
ní podmiňování objevovaJo pouze ve sr*· 
ní s neustál)'m posilováním, mohlo by lm .. 
v našem životč jen omezenou úlohu. Ukazue 
se však, že chování může být napodmirim'.u: 
a uddováno, i pokud je posilováno poUlen 

zlomku případů. Tento jev se nazývá láJtli~ 
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poJi/01J/íní a můžeme si ho ukázat na labora
torním pokusu s holubem, kter)' se učí klovat 
do ~pinače, aby získal potravu. Jakmile je tato 
opti.lnlně podmíněná reakce ustavena, ho
lub stále s vysokou frekvencí klove, i kdyi je 
toto chování posiJováno pouze občas. V ně
kter}"Ch případech holubi, kteří byli odměli.o
váni potravou průměrně každých pět minut 
(dvanáctkr.ít za hodinu), klovali do spínače 
6000krát za hodinu, což znamená 500 klov
nutí za jednu dávku potravy! Proces vyhasí
nání !"takce, udržované dříve částečným posi
lováním, je mnohem pomalejší než proces 
vyhasínání reakce, pro jejíž zpevnění bylo 
uiilO nepřetržité posilov;iní. Tento jev je 
znám jako efekt částečného posilování. Je to 

pochopitelné, protože pokud je posilování 
\' proběhu podmiňování pouze částečné, mezi 
vyhasínáním a trváním reakce je menší rozdíl. 

Pokud k posilování dojde pouze někdy, 
potřebujeme vědět, jak je přesně rozmeno
ub po každé třetí reakci, po každých pěti se
kundách atd. Ukazuje se totiž, že různá sché
mm posilování určují V'wrec reakcí. Některá 

-;c~m3ta se nazývají poměro\'á schémata, 
protoie u nich posilování záviJí na počtu re
dá ~rgllnismu. Je to podobné, jako když je 
ddník v továrně placen podle počtu kusů 
11'Tobků. Poměr může být buď fixní, nebo va
riahilm. V případě schématu s fixním po
mtrem (nazývaného schéma s FP) má fixní 
hoJn ~lu počet uakd, které musí být lIii11l:11y. 
Pokud je !<\to hodnota 5 (FP 5), je pro zís
Uni odměny potřeba pět reakcí, pokud je 
taln hodnota 50 (FP 50), je potřeba 50 re
ud, apod. Obecně řečeno, čím vyšší je 
r-Jmér. tím vyšší je rychlost, se kterou orga
ni mUl !"taguje, obzvláště pokud je organis
mu., lpoč~tku trénován při rela tivně nízkém 
pnmeru, dejme tomu o hodnotě FP 5, a poté 
~rupně rřeveden na stále vyšší poměry 

I'TCholem řekněme na FP 100. Je to po-
OObny rhpad, jako kdyi náš dělník v továrně 
zpoé.itku dOi\ráv;i pět dolarů za každ}'ch pět 
V\'fIlbků, po nějakém čase však za pět dolarů 
Irl1JSI udělal sto výrobků. Nejtyp ič tějším 

~kltm chování podléhajícího schématu 
FP ~ I~k to, že ihned poté co se objeví po

ilkní, na.,nne přestÁvka v reakcích (viz levá 
S{]"lni obr. 7.8). Pro dělníka v továrně je těžké 
uéit 1"\0\'OU ,adu výrobku poté, co jich dokon
éil pri\"ě dost na to, aby byl odměněn. 

Při schématu s variabilním pomčrem 
w:tH:ma ~ VP) je jedinec nadále odměňován 
jal pote, l'O v)"konal určitý počet reakcí; tento 
~t se víak nepředvídatelně mění. Ve sché-
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Typické vzory reakcí u čty ř základnfc h schémat 
posilováni KatdtJ křivka znázorňuje kumulotivnf 
počet reakcf zvffete v závislosti no čase. Sklon kfivky 
tedy ukazuje na frekvenci reakcf zvffete. Kň'vky na 
levé stroně obrtJzku odpov!daj! poměrovým 
schémotům. U kfivky schématu s FP si všimněte 
horizantdlnfch useM, které odpov!dojí pfestávkám 
(nevykazuj! n(Jrůst kumulativního počtu reakCI). 
Křivky na pravé straně odpov!daj! intervalovým 
schématům. U kňvky schématu s Fl horizontálnf 
useky opét odpovfdaj! pfestdvkám. (Schwartz, 1989) 

matu s VP 5 Im'"tie být red)' pocet reakcí po
třebn)'ch k posílen í nčkdy roven jedné, jindy 
se rovná deseti, tedy s průmčrem pčt. Pokud 
organismus funguje pod le schémanl s VP, 
nejsou na rO'l.dí! od chování podle schéma hl 
s FP přítomny přestávky (viz levá čásr obr. 
7.8), pravděpodobné proro, že organismus 
nemá možnost určit, jak da leko je od po
sílení. Dobrým příkladem schématu s VP 

Gambleti, kteff hrajl na hracfch automatech, 
jsou posi/ovánl výhrami podle schématu s varla
bi/nim poměrem. Toto schéma produkuje velké 
mnofsM reakd. 

/' 

~ 
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TAB. 7-4 

Schémata posilování 

Schéma 

poměrov~ schémata 

Charakteristika 

schéma s fi)(ním poměrem 

schéma s variabilním poměrem 

k posileni (zpevněni) dochází po určitém počtu odpovědi 

k posllenf docházf po určitém počtu odpovědi, množství potřebnjch 
odpovědi se nepředvidatelné mění 

intervalová schémata 

schéma s fixním intervalem k posíleni dochází po uplynutí určité doby od posledního posíleni 

schéma s variabilním intervalem k posíleni docMzf po uplynuti určité doby od posledního posíleni. 
délka trvání intervalu se nepředvídatelné mén! 

v každodenním živo[č je hra na hracím auto
matu. Počet reakcí (her), které jsou nutné 
k zpevnční (výhře), je variabilní a hdé nem;í 
možnost předpovčdět, kdy k 'l.pcvnční dojde. 
Schémam s VP mohou vést ke vzniku velmi 
vysoké frd .. -vence reakcí (na což, jak se zdá, 
přišli majitelé kasin). 

Jiným typem jsou intcrvalov:í schémata, 
protože posílení je li nich doslupni pouze po 
uplyl/ulí /lrčitého (asového intervalu (ve kterém 
proběhla reakce). Schéma mllže být opčt 
fumí nebo variabilní. V případě schématu 
s ftxním intervalem (Fl) je organismus posílen 
Zll první ret/kei, kteroll provede pOli, co /lplyn/llo 
určiti mnoislv í času od posledního posílení. N\!
příkJad v případě schématu s Fl 2 ev minu
tách) je pos ílen í dostupné pouze po uplynutí 
dvou minut od minulé reakce následované 
posílením. Reakce v průběhu tohoto dvou
minutového intervalu nemají žádné výsledky. 
Charakteri stickým aspektem reakcí podle 
schématu s Fl je přestávka, která se objevuje 
ihned po posílení. (Tato pauza po posílení 
muže být dokonce delší než pau7.a ve sché
matech FP.) Dalším příkJadem odpovědí při 
schématu s Fl je nárůst počtu reakcí s blíží
cím se koncem intervalu (viz prav:í strana ob
rázku 7.8). Dobrým příkJadem schématu s Fl 
v každodenním životč je doručování pošty, ke 
kterému dochází jednou denně (Fl je 24 
hodin) nebo v některých případech dvakrát 
denně (Fl je 12 hodin). Dochází k tomu, že 
ihned poté, co jste obdrželi poštu, se nedí
viite, zda vám nedošla znovu (přestávka), 
avšak j\!kmile se blíží konec intervalu doručo
vání, začínáte znovu kontrolovat, jestli nedo
šlH nová pošta. 

Ve schématu s variabilním intemuem 
(schéma s Vl ) posílení sMIl' zóviJí na urli
li m intervalu, který má uplynout, aviak di/u 
trvání intervalu se fll'predvídate/flě mení. j\~
příkJad v případě schématu Vl o délce de'ťt 
minut může být nčkdy rozhodující inteml 
dlouhý dvě minuty, někdy dvacet minUl 
s prlunčrnou dobou trvání deset minut. 1\. 
rozdíl od kolísání počtu reakcí u schématu Fl 
má organismus II schémaru s VI 1 sklon rt:I. 

govat se stálou v)'sokou frekvencí (viz pran 
strana obr. 7.8). PříkJadem schématu s \1 
v každodenním životč je opakované vytá~~ru 
přetíženého telefonního čísla. Abyste dosah· 
li posílení (dovolali jste se) , musíte čekat rc 
určitý Č\!sový interval po své poslední reak.:. 
(vytočení č ísla), avšak délka toholO časoreh.: 
intervalu je nepředpo"ěditelná (vIz tab. 7.4). 

Averzivní podmiňování 

Hovořili jsme o posílení, jako by bylo témei 
vždy pozitivní (např. potrava). Při podmioo. 
vání jsou však často použív:iny negati\'flí 1lť
bo averzivní události, kupř. e1ektriclcf' \~ 
nebo bolestivý hluk. Existují různé dru . 
averzivního podmiiíování, které se odlii:. 
podle toho, zd\! je averzivní událost pout 
k zeslabení již existující reakce, nebo k r. 
učení se nové reakci. 

Trest 
V tréninku vyuzlvaJlClm trestu nás/dup 
reakci flverz;ivní podna neho udd/ost, kurJ 
de k tomll, Ze v ndsledujícícb pfípadtth d . 
k oslahení nebo pot/a(ení rmku. Před 
dejme, že se malé dítě uč í malovat pa)[dk; 



mi. Jakmile začne malovat po zdi (nežádou
á reakce) a my jej plácneme po ruce (t rest), 
naučí se to nedě l at. Podobně pokud se krysa 
naučí, že dostane ránu elektrickým proudem, 
kdykoli zvolí při běhání b ludištčm špatnou 
cestu, hrty se naučí vyhýbat se cestám, o kte
r}'Ch 7. minulosti vi, že jsou chybné. V obou 
pňpadech je potrestání použi to ke snížení 
pm'děpodobnosti vzniku nežádoucího cho
vaní. 

Přestože může potrestání nežádoucí reakci 
potlaco'lOlt, má několik významných nevý
hod. Za prvé není účinek trestu tak před
vídatelný jako výsledky odměny. Odmčna 
v pods ta tě sdč l uje: ~Opakuj to, co jsi udčlal" . 
Potre~tání řík:í: "Zastav to!", ale nenabízí 
jinou možnost. Výsledkem je to, že organis
mus mllre nahrazovat reakci vyvolávající po
tttst:iní reakcí jinou, ještč méně žádoucí. Za 
druhé mohou být vedlejší následky potrestání 
nci!lstne. Na základě klasického podmiňo
\-mí \'ede trest obvykle k odporu nebo stra
chu vůči trestající osobě (rod ič , učitel nebo 
zamb tnavatel) a k situaci, v níž k potrestán í 
cb.:házi (domov, škola nebo pracovn í pro-
5titdJl. Za třerí milie extré mní nebo boles
Qo.'Y trest vyvolat agresivní chová ní, které 
mi '1žnější následky nei původní ncžádoucí 
cboo.iní. 

Tato \'arování však neznamenají, že hy ne~ 
mélo být trestů nikdy používáno. Pokud jsou 
kOllZl,tcnrní, následují ihned po ncžádoucí 
!akci, a pokud je nabídnu ta al ternat ivní re
akce, mohou účinnč odstraňovat ncžádoucí 
ttakce. Krysy, které se naučily používat v blu
ášn kmsí ze dvou tras vedoucích k potravě, 
Dritm rychle přejdou na delší trasu, pokud 
htinjí na kratší trase ránu elektrickým 
,.."'"n. Dočasný zákaz vyvolaný potrestá

poskytuje kryse mO-Lnose naučit se po
dd~í trasu. V tomto případě je trest 

p"'s<1.xlkcm vedoucím k přesměro
protože má informativní hod

a to je pravděpodobně klič k humán ~ 
a účinnému způsobu potrestán í. Dítě, 
do-tane ránu elektrickým proudem př i 

. se spotřeb ičem, se mů
, které spoje jsou bezpečné a které 

.... ~hibi;ni se 
události mohou být rovněž použí

u čení nových reakcí. Organismus se 
naučil reagovat tak, aby ukončil probí

. lrmi\'ní \ldálost, podobně jako se dítč 
oúéet kohoutkem, aby zastavilo přívod 
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Hrozba potrestdnfm je útinnou motivaci. 

horké vody naték:tjící do va ny. Tento pri ncip 
se nazývá lillikfJ1Ji u/mí. Orbranislllus se mů

že rovnČ'i, naučit reagovat tak, že předchází 
averzivní události před jejím započet ím, po
dobné jako se učíme zastavit na červenou, 
abychom zab ránili nehodě (a pokutě) . Tento 
princip se nazýv:í vyhýbavé "cmí. 

Únikové učení časro předchází vyhýbavé
mu uče n í . To je možné ilustrovat na n:isledují
cím laborarorním experimentu. Krysa je umís
tčna do laboratorní krabice, která se skládá ze 
dvou oddílu, mezi nimiž je přepážka . V kaž
dém pokusu je zvíře umístěno do jednoho 
z těchto oddílu. V urči rém okamžiku 'l.'lzní va
rovný tón a o pčt sekund pozdčji je zaveden 
elektrický proud do podlahy oddau, vc kterém 
se krysa nachází. Aby zvíře uniklo působení 
proud u, musí přeskočit přepážku a dostat se 
do druhého oddau. Zpočátku zvíře přcs k.:tkuje 

přepážku pouze po nástupu elektrického vý
boje, což odpovídá únikovému učeni. Avšak 
v průběhu trén inku se zvíře naučí přeskakovat 
přepážku j iž při zaznění varovného tónu, čímž 
se zcela vyhne šoku vyvolanému výbojem, což 
odpovídá vyhýbavému učení. 

Vyhýbavé učení vzbud ilo velký zájem, 
zčást i proto, že je ně kdy značně záhadné. Co 
přesně posiluje vyhýbavou reakci? Co ve výše 
uvedené studii posiluje zvíře, aby přeskočilo 

přepážku? lnnl i tivnč se zdá, že je to nepří
tomnost šoku z výboje, avšak to není událost . 
Jak může nčco , co není událost, sloužit jako 
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f.'lk tor posilování? Jedním z řešení této zá
hady je, že existují dvě stadia učen í. První 
sradjum zahrnuje klasic ké podmiňování: pro
střednictvím opakovaného spojování varov
ného tónu (podmínčný podnčt) a trcsru (ne
podmíněný podnět) se zvíře učí reagovat na 
varovný signál strachem. Druhé stadium za
hrnuje operanrní podmiňování: zvíře se učí, 
že určitá reakce (přeskočení přepážky) od
strailuje avenivní událost, jmenovitč strach. 
Stručně řečeno, co se zpočátku nejeví jako 
událost, je ve skutečnosti strach, a můžcme te
dy uvažovat o vyhýbání se jako o úniku před 
strachem (Mowrcr, 1947; Rcscorla a 5010-
mon, 1967). 

Kontrola a kognitivní 
faktory 
Naše analýza opcrllntního podmiňov:íní mč
la sklon zdůrazň ovat faktory prostředí - po 
reakci důsledně následuje posilující udilost 
a organismus se učí spojova t tuto reakci s po
sílením. Avšak kognitivní teorie vyhýbání se, 
kterou jsme právě uvedli , poukazuje na to, 

že kognitivní faktory mohou hrát důležitou 

úlohu v operantním ~dmiilování, stejné jako 
v případě klasického podmi6ování. Jak ješ
tě uvidíme, je často uži tečné v idčt organis
mus v situaci operantního podmiňování, kdy 
zfskáv:í nové znalosti o ntazích mezi reakci 
a faktorem posilování. 

Propojenf versus kontrola 
S tejně jako v případě klasického podmiňo
vání chceme znát faktor, který je podSfatn.\" 
pro vznik operantního podmiňování. I zde 
je jednou z možností časové propojení (s tyč
nost, kontiguita): oper:lIltně podmíněná K

akce je napodmiňována V'tdy, kdyi po urči
tém chování bezprostředně následuje posíleni 
(Skinner, 1948)_ Jinou možností, která ml 

blízký V'llah k prediktabi lité, je faktor kon
troly: operantnč podmíněná reakce je napod
miňována pouze tehdy, kdyi organismus in
terpretuje posílení jako závislé na reako.. 
Některé z experimentú, prováděných Maie
rem a Sc1igmanem v roce 1976, více pod
porují faktor kontroly nci f.'l ktor časmihl) 
propojení. (Viz rovnčž diskusi o kontrolr 
a stresu v kap. 15.) J ejich základní cxpcn
ment se skládá ze dvou etap. V první etape:St 

Ni výcviku zvfřatje ul(vdno operantní podmirlovtln ( o tvarovdnf. 



někteří psi učí, že obdržení či neobdr'Žení 51a
beho elektrického šoku závisí na jejich cho
laní, zatímco jiní psi se učí, že nad šokem 
i<idnou kontrolu nemají. Představme si, že 
jl:ii jsou testováni ve dvojicích. Oba psi v poinl 
jwu v postrojích omezujících je v pohybu 
a přileiitostně dostanou slabý elektrický šok. 
Jeden člen páru, "kontrolujícíM pcs, může vy
pnout výboj tím, že strčí čum:íkem do blíz
kého spínače, druh}; člen páru, "spřažený" 
~, nemá nad výbojem žádnou kontrolu. 
Kd~koli dostane kontrolující pes vý-boj, do
~t;me jej i spřažený pes, a kdykoli vypne kon
trolující pes výboj, je výboj ukončen i spřaže
nému psu. Kontrolující i spřažený pes takto 
dostanou přesně stejný počet šok':L 

Ve druhé etapě experimentu umístili expc
nmentátoři oba psy do jiného zařízení - do 
mi~tnosti rozdčlené přepážkou na dvě části. 
V každém pokusu experimentu nejprve za
znél tón naznačující, že v té části, ve které se 
pe-; právě nachází, proběhne c1ektrick-ý v)'boj. 
\by re~ \1boji zabránll, musí se naučit po 
I dznčnÍ výstražného tónu přeskočit přepážku 
~ (\O:;lal se do druhé části místnosti. Kon
tTulujíd psi se téro reakci rychle naučili, ale 
'pfaiení psi se chovali zcela jinak: od počárku 
~ přt1cižku přeskočit nepokoušeli a v pri'l

hehu POkUSľl se jejich chováni st:ívalo sf;Í[e 
rl- ivnťjším a nakonec se chovali zcela bez
IOCnť. Jlrot? Protože se v první části poku

.u p~i naučil i, že nemohou kontrolovat, zda 
Jo,t~nou výboj čj nikoliv, a přesvědčeni, že 
n:td ním nem~í iádnou kontrolu, zabránilo 
\ druhé t:i~ti experimentu operantnímu pod
' 1 ilo\·ini. Pokud přesvědčení spřaicn)'ch psů 
lOOtloiňujc pniběh oper:mtn ího podmiilová
ni. postoj kontrolujících psů může být spou
\téé~m tohoto druhu podmiňování. Mnoho 
t\perimenlů dospívá k závčru, že k 0pc
rmtnimu podmiňování dochází pouze teh
j~., kdyi org-Joismus vnímá, že má posi lování 
fXX\ k'llltrolou (Seligman, 1975). Viz kapi 
lII\a 15, kde je uvedena detailní diskuse o na 
.,cni r.er.mocnosti. 

Ufení a kontingence jevu 
Pro porozumční předchozím výsledkúm je 
Julditý pojem k~ntingťnť't (zapříčiněnosti, 

'r~itlhti me-zi jevy). K opemntnímu podmi
",jni dnchází pouze tehdy, když o rgan is-

D1U~ mimoi lf>9jitort mezi svojí reakcí a posí
kmm. V pnlli etapě předcházející studie je 
pn,lu"na ,pOjit05t představována spojitosti 
!:t?J ,uJ(cnim ~pínače a zabráněním šoku. 
\ m'l1allÍ této spojitosti odpovídá určení, že 
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pravděpodobnost ukončení zabránční šoku je 
vyšší, když. dojde ke stlačení spín:lče, než 
když k jeho stlačení nedojde. Zd:í se, že psi, 
kteří v první etapě studie tuto spojitost ne
vnímali, ve druhé etapě Hdnou spojitost ne
hled:ljí. Tento přístup objasňuje, ic výsledky 
v případě operantního podmiňování souhlasí 
s nálezy rýk:tjicími se d':Hežitosti předpovědi
telnosti v klasickém podmiňování. Znalost, 
že podmíněný podnět předpovídá nepod
míněný podnět, mů:i..c být chápána jako po
znání, že organismus nalezl spojitost mezi 
těmito dvčma podněty. Zdá se tedy, že jak 
v případě klasického, tak operanmího pod
miilování se organismus lití spojitosti mezi 
dvčma událostmi. V klasickém podmii1ování 
existuje spojitost chov:i ní a určitého druhu 
podněti'l , při opcr:mtním podmillování je 
chování kontingentní vzhledem ke specific
ké předvídatelné reakci. 

Naše schopnost učit se spojitostem se vy
víjí velm i časně. Tento proces si ukážeme na 
následujícím experimentu s tříměsíčními dčt
mi. Každé dítě leželo I' postýlce a hlavičku 
mělo na polštáři. Pod polštářem se nacházel 
spínač, který se sepnul, kdykoli dítč otočilo 
hlavičkou. U dčtí expcrimemální skupiny pla
tilo, že kdykoli otočily hlavičkou a sepnuly 
spínač, na druhé straně postýlky se začala 
hýbat hračka. Pro tyto děti existovala spoji
tost mezi otáčením hlavičkou a pohybem 
hračky - bylo pravděpodobnější, 'Že se hrač
ka bude hýbat po otočení hlavičky nC".l bez 
otočení h l avičky. Děti se rychle naučily otá
čet hlavičkou a na pohyb hračky reagovaly 
známkami radosti (usmívaly se a broukaly). 
Situace byla odlišná u dětí komrolní skupiny. 
H račka se hýbala přibližně stejně často jako 
u dětí experimentální skupiny, avšak to, zda 
se hračka hýbala, nebo nikoli, nebylo pod 
jejich kontrolou. To znamemí, že I' podmín
kách pokusu neexistovala spojitost mezi otá
čením hlavičky a pohybem hračky. Tyto děti 
se nenaučily častěji hýbat hlavičkou. Navíc 
po chvíli nejevily zmírnky radosti z pohybu 
hračky. Zdá se, že pokud neměly kontrolu 
nad hračkou, ztratily jednu z jejích posilují
cích charakteristik, a pokud naopak mohly 
pohyb hračky ovlivilovat, hračka sloužila jako 
posilující faktor. 

Biologická omezeni 

Stejné jako v případě klasického podmiilová
ní ukládá biologie omC'L;cní tomu, čemu se 
můžeme naučit v operantním podmiňování. 
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Mezi taro omezení patří vaahy mezi reak
cemi a Zpcvtlujídmi faktory. Ukažme si tyto 
nrahy na příkladu holuba. Byly navO'.o:cny 
dvě experimentální situace. V té první se 
jednalo o učení posiJované odmčnou, kdy se 
zviřc učilo reagovat na základě posilování 
potravou, ve druhé šlo o ún ikové učen í , kdy 
jako posilující f.'lktor sloužilo ukončení šoku . 
V případě odmčny se holubi učí mnohem 
rychlcji,je- li požadovaným chováním klov;iní 
do klíče než mávání křídly. U únikového 
učení docházelo k opačnému procesu: rych 
leji naučitclnou reakcí bylo máv.íní křídly 
(Bollcs, 1970) . 

Zde se tedy znovu zdá, že tyto výsledky 
JSOll v rozporu s předpokladem možnosti vy
užití stejných zákonů na všechny situace. 
Dobře je však lze vysvětJ it z etologického hle
diska. V případě odměny se jednalo o potravu 
a klování (nikoli o mávání křídly), což je sou
částí přirozené ptačí potravní aktivity. Z toho 
vyplývá, že geneticky u rčené spojení mezi 
klov:íním a jedením je logické. Podobným 
způsobem se v případě úniku jedná o nebez
pečnou situaci a normální reakce holuba na 
nebezpečí zahrnuje mávání kř ídly (nikoli však 
klováni). O ptácích je známo, že mají malý re
pertoár obranných reakcí, a pokud je přísluš
nou reakcí jedna z tčchto přirozených obran
ných reakcí, naučí se unikat velice rychle. 

Výše uvedený etologický výzkum odkrývá 
nové možnosti interakce biologických a psy
chologických přístupů. Etologie nám pomá
há objasnit uvedená psychologick .. i zj i š tční, 
vysvě tl uje, proč se holubi při učení na základě 
odměny rychleji naučí reagovat klováním, ale 
v případě únikového učení se snad něj i naučí 
mávat kříd l y. 

Komplexn í u č en í 

Z hlediska kognitivního přístupu je pod
statou učen í - a obecné inteligence - schop
nost organismu mentálnč reprezentovat jed
notlivé aspekty světa a provádčt operace 
s těmito mentálními reprezentacemi spíše 
než se svčtem sam)'m. V mnoha případech 
mentální reprezentace představují spojení 
mezi podnčty nebo událostmi a tyto případy 
odpovídají klasickému a operantnímu podmi
ňování. V j iných př ípadech je to, co se repre
zentuje, s l ožitější. Muže to být mapa pro
střed í nebo abstraktní pojem, např. příči na. 

Exisnljí rovnčž případy, v nichž jsou operace 
prov:íděné s mentálními reprezentacemi slo-

'útčjší než asociativní procesy. Tyto openlct 
mohou mít podobu po kusu a omylu, kdy 
o rganismus v mysli zkouší různé možnosti. 
Operace mohou rovnčž vypadat jako strate
gie s více kroky, v nichž uskutečňujeme ně
které mentální kroky pouze proto, že umož
ňuj í kroky následné. Pojetí strategií se zdi 
být zvláštč odlišné od předpokladu, že kom· 
plexní učení je založeno na jednoduch~''Ch 
asociacích. V následujícím oddíle se budcffi( 
zabývat tčmi jevy y učení, které přímo poulu· 
zují na potřebu vzít v úvahu neasociativní ft
prezentace a operace . Některé z těchto jevů 
se týkají zvířat , zatímco jiné se týkají lidí pro
vádčjících ti koly podobné podmilÍOV'ání. 

Kognitivn í mapy 
a abstraktní pojmy 

Jedním z prvnich zast<Íncll kognitivního při
stupu k učení byl Edward Tolman, jehož 
výzkum se zabýval problémem, jak se kr)'S}' 
učí hledat cestu sloiitým bludištčm (fohmn. 
1932). Z jeho pohledu se krysa probíh~ki 

složitým bludištčm neučí pořadí reakó od· 
bočení doprava a doleva, ale spíšc vytv:íří kog
nit ivn í mapu čili men/(Íllli repreunlari pliJTIII 
bIl/JiNě. 

OBR. 7- 9 

BLudBtě pro studium kognitivních map Na hJf!/( 
koldého ramene je um(stěn kousek potravy Q libt 
krysy je nalézt v~echny kousky potrovy, onil b:i ~ 
trasu opakovalo. Tento vzorec odrál( dokonali ~~ 
krysa navstfvi/a kaldé rameno pouze jednou, '/My 
snědla, ca tam nalezla, a oni jednou nedoJ/o 
k tomu, te by vešlo do ramene, které jil bylo 
prázdné. 
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Tento názor porvrzuje i současný výzkum. 
Podívejme se na znázornění bludiště (viz obr. 
7.9). Skládá se 'LC středové plochy, z níž vy
,halÍ osm stejných ramen. V každém pokusu 
umístí experimentátor na konec každého ra
mene potravu a krysa se musí naučit, že je 
ticb~ dojít na koncc kaidého ramene (kde si 
1')'ZI'edne potravu), aniž hy se vracela do 
r.lmen, kde již předtím byla. Krysa se tento 
ukol naučí velice rychle. Po 20 pokusech se 
prakticky vůbec nevrací do ramen, která již 
prošla. (Krysy nezmate ani potření ramen 
vodou po holení, kterou se maskují pachové 
,topy potravy, podle nichž hy krysa poznala, 
\'C ktcrý-:h ramenech ještě potrava zůstala.) Je 
zajímavé, že krysy jen zřídka volí strategii, 
klet.Í hy lidi napadla okamžitě, a sice pro
chj'ut ramena v systematickém pořadí (např. 
I'e ~mčru hodinových ručiček). Krysy místo 
toho navštěvují ramena v náhodném 1'0-
i'wí, ooi znamená, že se nenaučily pevný 
<kd reakcí. Co se tedy krysy vlastně nauči
h~ ~ Ioiná si vytvořily reprezentace bludiš
té pripominajicí mapu, na jejichž základě si 
I\'iřejí předstlvu o prostorovém uspořádá

ní I'1men. a po návštčvč každého ramene si 
du(hu <xmatnou, ve kterém ramenu už 1'0-
tun není (Olton, 1978, 1979). 

NOI'ější studie, které se týkají spíše pri
m~tU než krys, poskytují ještě přesvědčivčjší 
duknr pro kognitivní procesy v učení zvířat. 
Obll'Ušlé překvapivé jsou studie poukazující 
n~ to, 'ic šimpanzi si mohou osvojit ab
Itraktni pojmy, které byly považovány za vý
hradní doménu působnosti člověka. V jedné 
,Ndii se šimpanzi naučili používat předmě
ty 7 umělé hmoty rUzných tvarů, velikosti 
1 blitI' reprezentující slova. Mohou se např. 
~ Jó\' it jeden prcdmět odpovídá "jablku" 
a Jm)' ~r~piru~, ačkoli mezi tímto předmětem 
I objektem, který rcprczenruje, není žádná 
tl'ZIlU podobnost. Skutečnost, že se šim
pmZI dolciiou tyto vztahy naučit, znamená, 
te ruzumčji konkrétním pojmům jako "ja
blko" a .papír". Mnohem působivčjš í je to, že 
,e dubiou naučil i absuaktní pojmy jako 
tejn't, ~rozdilný" a ~příčina". Takto se šim

rOlm dokážou naučit používat předmět zna
úd .,tejný", pokud jsou jim prezentovány 
dll pitdmčfy - buď dvakrát "jablko~, nebo 
J.,'lkrát "pomeranč~ - a použít předmět zn a
llCi ,J1Yl.dilni'~, je-li jim prezentován předmět 

:mlko" a předmět "pomeranč". Podobným 
lpU 'ohem šimpanzi pravděpodobně rozumějí 
pi\(inn)ln V'ltahům: použiji předmět značící 
-rii~ina·, kdY'i: je jim ukázán nastříhaný papír 
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Experimentdtor testuje pomoci techniky, kterou 
vyvinul Premaclc, schopnosti !impanze pouifvat 
jazyk. Simpanz manipuluje s pfedm~ty 
z um~M hmoty, ktert pfedstavujf urtitd slova. 

OBR. 1-10 

Problém s vlce tyčemi Pomocí kraWch tyči si 
~impanl pňtáhne tyč dostatečné dlouhou k tomu, 
oby dosáhl na kus ovoce. Tento problém 
se naulil fdit Um, že porolumél vztahu mezi tyčemi 
o kusem ovoce. 

fl nůžky, ale nepoužijí ho, když je jim uk"lzán 
neporušený papír a Illl'i-ky (Premack, 1985a; 
Premack II Premack. 1983). 

Učení vhledem 

Zatímco se nčkteří včdci snažili použít tento 
kognitivní pohled na ni"...ší živočišné druhy, 
např. na holuby nebo krysy, jiní se domní
vali, že nejlepší dllkaZ pro kognitivní přísrup 
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může V"lcji t od vyšších druhů, zvláště od pri
mátů. M ezi nimi zůstávají obzvláště důležité 
práce Wolfganga Kohlera se šimpanzi, kte
ré prováděl ve dvac:íti'ch letech 20. sto letí. 
Problémy, které K6hlcr před šimpanze posta
vil, ponechávaly určit), prostor pro vhled, 
protože žádná složka situace nebyla jejich 
zraku ukryta (na rozdíl od fimkce zásobníku 
na potravu \'C Skin nc rově skříňce, který hyl 
pohledu zvířete skryt). Kohler obvykle umís
til šimpanze do uzavřeného prostoru a n ějaké 

ovoce, včtšinou banán, umísti l mimo dosah 
šimpanze. Aby zvíře ovoce získalo, mčlo pou
žít nedaleký předmět jako nástroj . Simpanzi 

• 

OBR. 7-11 

zpravid la tento problém vyřešili způsobem 

poukazujícím na to, že získali vhled. Zde je 
typický K6hlcrův popis: 

Sult;ín ( Kohlcrův nejinteligentnější šimpanz) 
sedí II mříží, ale nemůže 1>OIOoci jediné krát
ké tyče , kterou má k disl>ozici, dosáhnout na 
ovoce, které leží venku. Delší tyč je umistěnJ 
vně mříží, asi dva metry na druhé s traně od 0b
jektu rovnoběžně s mřížemi. Není možné na ni 
dosáhnout, ale je možné si ji přitáhnout Itl 

dosah l>omocí krátké tyče (k ilustraci podob
ného problému s více tyčem i viz obr. 7.10). 
Sultán se pokouší dosáhnout na o~'OCC pomoc 
kratší tyče. Po neúspěchu začne cloumat dU· 

! 1' •• 
, .'" N 

Šimpanz staví plošinu Aby šimpanz dosahl no bondny, které visf na stropě, slcládá na sebe bedny s ~ 
vytvoi'lt plošinu. 
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~I'Y poblotovj program . Deep Blue" adfirmy IBM vyuffvojfd metod um~M inteligence porazil ~achovéha 
Ilustrl! &my lasparovo. Kasp€lrav se domnívd, fe se program skutetn~ nautil vytvdfet strategie, nikoli 
tf pros/i! postupoval podle pravidel ~achové hry, herd m~1 naprogramovtlna. 

1trn tri:ícírn I mří7i klece, ale všechno je mar
~. Poté se rozhlíží kolem (v průběhu těchto 
tt,tu jiiOU \"idy dlouhé pauzy, kdy si zvíře po
drobně prohlíží celou viditelnou oblast). Náhle 
W')I'\I uchopí krátkou tyč a jde k mřížím na 
dlUhC ,traně, za nimiž se nachází dlouhá tyč, 
pn tró ji k sobč 5 využi[Ím ~pomocné~ tyče, 
ucht'li ji J jde s ní na druhou stranu k cíli 
CII'Ul:e), který se snaží získat. Od okamžiku, 
kJ~ ieho zrak padne na dlouhou tyč, tvoří jeho 

I~p leh tvou posloupnost, bez přerušení. 
I W~"Í ~ loveni delší tyče pomocí kratší či-
1lmI, ktcry můk být ukončený a zřeteln}' sám 
D é, pnorm-:í.ní přeslO ukazuje, že lovení 
ddii t:ol't následuje poměrně náhle po stadiu 
mll a poch)'bnostj (rozhlížení se) ntahu-

u ~ nepochybně ke konečnému cíli, 
t Ihool Ú li \' zá\'čn,i:nou akci a dosaiení ryty

(tl hocJdKoh1er, 1925,5.174-175) 

\i!klcré aspekty výkonu tčchto šimpanzu 
J'Oll oJli;nc od výkonů Thorndikeho koček 
flI:r.o Skinnerových krys a holubu. Za prvé 
lr.'~J Ít:icni n;íhlé, nebylo výsledkem postup
ntr.n pnxcsu pokusů a omylů. Dalším rozdí
m!C !o, ic jakmile jednou šimpanz problém 
I'\TtSil. pcl1.dčji ho bude řešit jen s nemnoha 

nCllčelnými pohyby. Zcela odlišným zpu
sobem se chová krysa, která ve Skinnerově 
skřílíce v řadč pokusech stále opakuje ne
vhodné reakce. K6hlerovi šimpanzi tedy do
k..'Í.Žou přenášet to, čemu se naučili, do nové 
situace (transfer). Například při řešení jed
noho problému nebyl Sultán v kleci, ale ba
nány byly umístěny tak vysoko, že na ně 
nemoh l dosáhnout (viz obr. 7.11). Sultán 
tento problém řešil tak, že sebral bedny 
v místnosti a postavil je na sebe. Pak vylezl na 
"plošinu~ a chopil se banánu. V následném 
problému, kdy bylo ovoce opět příliš vysoko, 
takže na ně nebylo možno dosáhnout, Sultán 
k postavení plo~iny našel jiné předměty. 
V některých případech použil stolu a malého 
žebříku, v jiném případě přitáhl K6hlera sa
mého a jako plošinu použil jeho. 

Existují tcdy tři podstatné aspekty šim
panzova řcšení: náhlost jeho vzniku, dostup
nost již jednou objeveného řcšení a schop
nost přenosu (transferu) řešení do jiné situ
ace. Tyto aspekty jsou v protikladu s chová
ním podle principu pokusu a omylu, které 
I}(Y,lOrOvali Thorndike, Skinllcr a jcjich žáci. 
Ovšem řcšení pokusem a omylem mUže pro-
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bihar v mysL šimpanze. To znamená, že zvíře 
vytváří mentální reprezentaci problému, ma
nipuluje se složkami této reprezentace do té 
dohy. než přijde na řešení, a pak toto řešení 
uskuteční v reálném světč. Rcšc ní vypadá, 
jako by vzniklo náhle, protože expcrimcnt:i
roři nemají přístup k duševním procesům 

šimpanze. Řcšení je dostupné kdykoli po
zdčji, prorože mentální reprezentace přetr

vává v čase, je přenosné, jelikož reprezentace 
je jak dos tatečnč abstraktní k tomu, aby za
hrnula více než Pllvodní simaci, tak dosta
tečnč pružná k tomu, aby hyla využita v nové 
SItl!acl. 

Kohlerovy práce naznačují, že komplex 
ní učení často zahrnuje dvě fáze. V počáteční 
f)ízi je v procesu řcšení problému nalezeno 
řCŠení. V druhé Hzi je toto řešení uloženo 
v paměti a vybaveno, kdykoli se objeví po
dobná problémov:í simace. Proro má kom 
plexn! učení úzký YLtah k pamčti a myšlení 
(což jsou témata následujících dvou ka.pitol). 
Navíc ne,ú tato dvojfázová struktura charak
teristická pouze pro procesy učení zn:ímé 
II šimpanzů , nýbrž také pro mnoho připadli 
komplexního učení i u lidí. Taro struktura 
byla nedávno zabudována do programů umě
lé inteligence, které se snaží imirovat lidské 
učení (Rosenbloolll, Laird a Newell, 1991 ). 

Prekoncepty 

Ve vTl.kulllu učení zvířat bylo zdůrazií.ováno 
učeni se dokonale předpovčditelným vzta
hllm. Například ve většinč srudi í klasické 
ho podmiňování po podmíněném podném 
ve všech případech následoval nepodmíněný 
podnět. V normálním životě jsou však n ta
hy mezi podnčty nebo událostmi obvykle 
méně přcdpověditelné. Studie asociativního 
učení s nedokonalými ntahy byly provádčny 
hlavně u lidí. V tčchto studiích se často pra
cuje se 7..cela novými úkoly, které nemají pří
liš velký vztah k prekoncept"Ům (předchozím 
zkušenosrem a pojetím) probandů. V těch

to sntdi ích jsou probandi velice citliví vůči 
stupni objektivního vztahu mezi podněty 

(Shanks a Dickinson , 1987; Wassennan, 
1990). M y se však naopak budeme zabývat 
studiemi, které mají ntah k prekoncepnlm 
probanda. Na 'Z.ikJadě tčchto srudií se uká
z:úo, že předchozí zkušenosti mohou určo
var, co se jedince naučí. To znamená, že 
učeni zahrnuje kromě procesů tvořících spo
Je mezI vsrupními informacemi ještč další 
procesy. 

Ve srudiích, které nás zajímají,je v kaidém 
pokusu prt:zcnrována rozdí1ná dvojice pod
nénl - řekněme obrázek a popis osob)· -
a úkolem pokusné osoby je určit vztahy mezi 
členy páru. Řekněme, že obrázky vysol-ych 
mužů mají tendenci být spojovány s krátk}'l!li 
popisy. Některé překvapivé dll kazy O ~).

znamu prekonceptů pocházejí z případů , It 
kterých mezi podn~ty objektivně žádn)' vzt:lh 
není, a přesto se pokusné osoby takový vztah 
"učí". V jednom experimenru se testovane 
osoby zabývaly možným vztahem mezi kres
bou namalovanou duševnč nemocnými paci
enty a příznaky, které tito pacienti vykazol"J.!i. 
V každém pokusl! experimenm byla osobim 
prezentována pacientova kresba osoby a je
den ze šesti příznaků, např. ~podezříVJI'~1 

vůči ostatním lidem" či "zájem o 10, :tll\" 
o mne nčkdo pečoval". Úkolem pokus~ 
osoby bylo určit, zda je jakákoli známka 
v kresbě spojena s odpovídajícím příznmm. 
Ve skutečnosti bylo těchto šest příznaků sp:i
rováno s kresbami jen náhodné, takže iádn) 
ntah mezi znakem (kresbou) a příznakem 
neexistoval. Přesto však pokusné osoby dů
sledně uváděly, že takové V'Ltahy exisrují, ph· 
čemž mezi včtšinu uvádčll}'ch V'Ltahů paůih 
ty, kterým včřily ještě před účastí na exprn· 
melltu: např. že velké oči JSOll spojeny s p0-

dezřívavostí nebo vc1~í ústa s potřebou p«r. 
Tyto neex.istující, avšak přijatelné v"Ztah} ~ 
nazývají fn/dui nsatinu (Chapman a Ch~~ 
man, 1969). 

V předchozí studii byl obsah "naučeného· 
urcen prckoncepty o podnětech . Vzhledes 
k tornu, že prekoncepty jsou souCástí nasi("b 
znalostí, výsledky nasvčdčují tomu, že tenU) 
druh učení má kognitivní povahu. Ul 
studie však nevypovídá nic o tOm, jak uCtm 
probíhá. kdyi se má jedince naučit objektil"!ll 
asociaci. Tato otázka byla zkoumána v Da..-k
dujícím výzkumu. 

V každé sadě pokusů jsou probandfun tl 
příkladě dvou zcela různých situací prezenro
v:ína dvě měřírka čestnosti jedince. Jednirn 
mčřítkem bylo např. to, jak často ve· , 
chlapec opi soval domácí úkoly od spolužili. 
a druhým byla frekvence nečestného jedlllA: 
tohoto chlapce doma. Včtšina lidí se {mJh 
domnív;i, že dvě mčřítka shodného 
( např. čestnosti) v"2dy budou do vysoké 

korelovat. To je ústřední P;~~':h:;.~:::. 
rivní V'Ltah mezi tčmito Iv 
nosti se ve skutečnosti měnil podle 
llck experimentu. Někdy byl velice 
a llkolem probandú bylo odhadnout 
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vztahu výběrem čísla na stupnici O (ozna
čující žádný vztah) až 100 (úplný \f'"l.tah). vý
!lcdky ukázaly, že probandi sílu vztahu ne
ustále přeceňovali. Prvotn.í přesvčdče ni o tom, 
že čestný člověk je čestný ve všech situacich, 
měl ~a následek, že probandi v situacich spat
řovali vfc, ncž v nich bylo re:ílnč obsaženo 
(Jennings, Amabile a Ross, 1982). 

V předchO'LÍ sn.dii nebyly prekoncepty 
probandu vidy v souladu s objektivní asoci
aci, kterou se mčli naučit. Mezi informacemi 
3 prekoncepty tedy docházelo ke konfliktu. 
V podobn)'Ch situacích se lidé téměř vidy 
hdi svými prvotními přesvčdčeními . Pokud 
I( domnívají, že by dvě různá měřítka čest
nosti měla být v úzké korelaci, mohou např. 
.odhalit~ určirývztah i tam, kde iádná objek
ti vnl asociace nepřipadá v úvahu. Pokud však 
m!ormacc (objektivní asociace) začnou nabý
m na důležitosti, dochází k překonání pre
konctptu a jedinec se naučí skutečnému stavu 
~td (Alloy a Tabachnik, 1984). 

V,.,ledky těchto studií připomínají procesy 
zpr.lro\'Olvání shora dolů (viz bl'. 5). Při 1'0-
mrrimc .i, že zpracovávání shora dolů při 

I"niminí poukazuje na siruace, v nichž si jc
dinel při \ytváření výsledného vjemu spojuje 
;\1. oče!J.vání oh ledně toho, co uvidí, s reál
n~mi ..,~rupl1ími informacemi. Při zpraco
vi..,ini ~hora dolů v případech učení jedinec 
při vytváření konečného odhadu síly ntahu 
kombinuje svá prvotní přesvědčení o asocia
nmim ..... ltahu s objektivními vstupními in 
forma(cmi o tomto V'"Mahu . 

Vliv prckoncepru na učení s sebou př i ná
>1 dUltiité poznatky. Pokud někoho nčco 
"':lme - např. fyziologii trávení -, ncmilžeme 
Icetl. přchližct grvotní přesvčdčení našeho 
ill.i 4) témaru. Záci si totiž obvykle pokou
~: Nmilovat nové informace do starých 
ri"r ... OOttni. Při výuce by tedy bylo ideální 
( lIt;! prckoncepty, aby mohlo dojít k ovč
~ni, uh jsou správné (Center a Stevens, 
lm). 

Tento ~měr výzkumu poukazuje na důlái 
,''u m!i rrckoncepru v procesu učení, čímž 

f'Nluje kognitivní přístup k učení. Tento vý
Zkum je dile propojen i s etologickým pří-

pem k učení. Stejně jako se mohou krysy 
I hnluhi na základě vlivu evoluce naučit 
t'Wl( určité druhy asociaci, tak se Lidé prav
~n~ mohou naučit jen takové asoci
k( , které j~ou jim na základě prekoncepťŮ 
lJIOOíněnr Be-l určirých předchozích zkuše-

I~ b~'(hom měli k dispozici příliš mnoho 
pflmci~nich a.sociací, takže by asociativní 
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učení bylo chaotické, možná i nerealizova
telné. 

NeuráLní podkLad učení 

Biologie neuronil a jejich vzájemných spojů, 
která se ukázala při analýze počitků a vjemů 
tolik důležitá, je rovněž relevantní pro stu 
dium učení, především pro kJasické podmi
Ilování a jednoduché druhy učení, jako je 
habituace. V následujícím oddíle se budeme 
zabývat několika kL'čovými aspekty před sta
vl.ljícfmi aktuální témata výzkumu. 

Strukturální změny 

Věd ci se domnívají, že neurální základ učení 
má povahu strukturálních změn v nervovém 
systému. V současné době se snaží identifi
kovat tyto změny na úrovni nervových spojů. 
Pro docenění jejich práce je nutné osvčžit si 
včdomosti získané v kapitole 2, konkrétně 

pasáž pojednávající o zákJadní strukruře ner
vových spojů a principu přenosu impulzů. 
Impulz je přenášen z jednoho neuronu na 
druhý prostřednictvím axonu vysílajícího neu
ronu. Vzhledem k tomu, že axon)' jsou oddě
leny synaptickou štěrbinou, axon vysílajícího 
neuronu vyloučí neurotransmiter, který se 
rozlije do synaptické štěrbiny a stimuluje při
jímající neuron. Přesněj i řečeno, kdy-2 ner
vový impulz putuje axonem vysílajícího neu
ronu, na konci axonu zpllsobí, že synaptická 
zakončení uvolní neurotransmiter, jenž je 
následně vychytáván receptory př ijímacího 
neuronu. Tato struktura se nazývá synapse. 
Pod le z:ikladních předpokJadů V'"Ltahujících 
se k učení 1) určitá strukturální zrněna na 
synapsi představuje neudlní základ učení 
a 2) cílem této strukturální změny je zvýšit 
účinek procesů na synapsi. 

Jak by tyto hypotézy mohly birt proká
zány? Jednou z možností je dokáz.'lt, že po 
procesu učení je synapse V}íkonnější , tj. při 

dal ší stimulaci vyšle impulzy pohotověji. 
V současné dobč je provedení takovéto de
monstrace u jednoduchých i složitých orga
nism ů velice komplikované. Kdybychom to
tiž nahráli činnost určitých neuronÍl, jak 
bychom hledaJi učební materiál, který se 
vztahuje právě k těmto neuronům? Vědci se 
proto spíše zaměřili na metodu, při níž jsou 
nejdříve elektricky stimulovány konkrétní 
neurony (tato část pravděpodobně simuluje 
učení) a poté se sleduje, zda při následné 
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Neurálni systémy při podmiňování strachu 

Soudobý výzkum neur-uniclt 
-úkladů učení se zaměřuje na neu
roanatomické struktury Gci mo
hou sestávat ze stovek či tisíců 

neuronů) a na způsoby propojení 
tčchto struktur. Jako jeden z při 

kladlI tohoto dru hu vý.tkumu je 
moino uvést výzkum neurálních 
základll při podmiňování strachu. 

Vědci se vice než šedesát let do
mnívali, že klíčovou mozkovou 
strukturou podílející se na učení 
strachu je :unygdala, skupina jader 
ve tvaru mandle umístěná v hlubo
kých vrstvách spánkového laloku 
(amygdala je řecké slovo mnačujíci 
mandli) (Kliiver a Bucy. 1937). 
Novější vý.tkum poskytl podrobné 
důkazy o tom, že amygdala sku
tečně je klíčovou strukturou při 

učen í se strachu. 
U živočišných druhů od krys až 

po primáty vede poškmení amyg
daly k cdkovc: redukci chování vy
kazujícího strach a znesnadJiuje 
podmiií.ování strachu. Krysy, ji mi'. 
byla amygdala chirurgicky odstra
něna, projevují při púsobcní aver
zivního podnětu méně známek 
strachu, tj. menší počet reakcí ak-

tivovaných strachem, mezi něž 

p:itří .... tuhnutí nebo krčení se, 
a mají-li se na základč klasického 
podmiňování nauči t projevoval 
stmch, není pro ně učení snadné 
(Agglelon a Passingham , 1981). 
Normální krysy se zdravou a01yg
dalou při klasickém podm iňování 

strachu vykazují vyšší počet vysí
laných impulzů v určitých oblas
tech a01ygdaly (např. Quirk, Repa 
a LeDoux, 1995). Kdyi. je čin
nost organismu ovlivněna podá
ním látky blokuj ící fungování 
amygdaly, podmiriov;íní strachu je 
rovněž narušeno (Marcn a Fanse
low, 1995). Shrneme-Ii dosavadní 
poznarky, máme k dispozici pev
nou oporu pro tvrzení, že amyg
dala je u savců hlavní mo-lkovou 
strukturou podílející se na učení 
strachu. 

Jedna nová studie poukazuje na 
to, že skutečnosti vztahující se na 
savce platí i pro človčka (Bcdlara 
a kol., 1995). Tato studie pracovala 
s probandem, kterého označuje 

jako S. M. Tento člověk trpěl 
V'ácnou nemocí (choroba Urbach
-Wiethc, metabolické onemocně-

ní projevující se tvorbou i!urJ
vých infiltránr na hlasivkách), \' je
jími průběhu dochází k poškození 
amygdaly. Se S. M. bylo prov.i · 
dčno podmiúování slnlChu. při 

němž byl ne\rlrální nakov)' podnět 
(podmíněný podnět) předvída
telně následován hlasitým zvukem 
klaksonu (nepodmíněný podnťt). 
N:wu:lory několikanásobnému opa
kování proband S. M. nevykazovJ.! 
-Ládné při~naky ml l:KKlmiňolláni 

strachu, přesto si bez problémů ll
bavil události spojené s podmiňo
váním strachu včetnč V'ltahu me
zi podmíněným a nepodmínťni'!Il 

podnčtem. Další pacient,jenž !\lťl 
amygdalu v pořádku, al'šak do;lo 
u nčj k poškození 1l10'1:kové struk
tury podílející se na učení f2ktic
kým údajům,\o/kazoval známky 
napodmiňovaného strachu, a\"l/.: 
nedokázal si vybavit situace souvi
sející s průběhem fXKlmiňol'á.ni. 
Výzkum dvou pacientů S odus
nými problémy tedy dospěl k ti· 
včru, že se arnygdnJa podílí n1 

podmiňování strachu, čímž Icšak 
nemá být řečeno, že se podili i na 
učení obecně. 

stimulaci dojde k narustu aktivity tčchto 
neuronů. Tento n:irůst byl 'Zaznamenán 
u řady oblastí při výzkumu mozku králíka. 
Zmčny mohou přetrvat i někol ik mČsícú . 

Výše uvedený jev se označuje jako dlouhodobá 
potenciace a představuje nepřímý dokaz pro 
hypotézu o stmkturálních zmčnách probíha
jících při učení (Berger, 1984; Bliss a Lomo, 
1973). 

ronem, pravděpodobně v důsledku toho, 
že neurorrans miter je produkován \}ssi:n 
počtem axonálních zakončeni. Na zilla.X 
jiného úhlu pohledu nemusí docházet kCZIT 

šení množství vylučovaných neurotr1Jlsrnt 
rerů, al e naopak ke zvýšení mnoi'.ství neurO!' 
ransmiterů, jež jsou 
neuronem. K tomu by 
s!edku n:ÍrtlSru počtu receptorů . 

Buněčné změny pn 
jednoduchém učení 
Dosud jsme o druzích změn zvyšujících vý
konnost synapsí hovořilj pouze obecně. Pro 
vysvětlení konkrétních proCeStl se nabízí ně
kolik možností. Jednou z nich je předpoklad, 
že výsledkem učení je mírů st množství neu
rotransmiterů vylučovaných vysílajícím neu-

ností je zmčna velikosti synapse nebo IU 
zcela nových synapsí (Car!son, 1998). 
ný nemusí být jen jediný pokus o "),,,.,, 
protože se rtlzné druhy učení mohou 
dat na různých druzích srrukturálních zrno 

Při studiu procesů učení na urQl'Jli 
ron tl musí vědci pracovat s j·"d"od"chyn 
fo rmami učení a s o rga nismy, které 
noduchý nervový systém. Jednou z 
forem učení, o nčmž jsme se zmiŤLOI.Ji 
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ZJčátku této kapitoly, je habituace. Lze ji 
definovat jako prom, pfi netni se organismus 
utl os/nbowl S'f)OIl reakci 1/11 slabý podnet, který 
nťmd ,-will! následky. Jiným příkladem (éro 
formy ul'tní je scnzitizace, při níž se organis
mu') uči wi/O'()Q/ svou T(ak.ci na slabý padne!, 
Plld po nim následuje ohrQzujíd nebo bo/es-
1;1.1 p,dl/h. Habituaci a scnzitizaci najde
me prakticky na všech úrovních organismů. 
\' současné době jsou hlavním předmětem 
\~zkumu hlemýždi. Hlemýždi totiž mají jed
noduchý a snadno pozorovatelný nervů

I)' systém, takže se II nich dobře pozonljí 
\ttuktudlni zrněny na synapsích doprovázc
jíd j~dnoduché formy učení. 

Pokud se hlemtl.dč 0p:lkovaně lehce dotý
káme, zpočátku reaguje, ale po deseti opako
;i.nich nastupuje habituace. Vědci dokázali, 
íc toto habituační uče ní je doprovázeno po
klesem množství neurotransmiterU vylučo
\'~n)\:h vysílajícím neuronem. U hlemýždč 
dcJ\:húi i k !.Cnziti'laci. Po několi ka opaková
nkh lehkého doteku, po nčmž následuje silný 
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podnět do zad ní části tčla, začíná být reakce 
hlcmý.tdě na dotek v)'raznčjšL Senzitizační 
učení je zprostředkováno nárůstem množství 
neurotransmiterů vyl učovaných vysílajícím 
neuronem (Kandel, Schwarf'.l a Jessel, 1991). 
Tato zj i štění jsou poměrné přímým důkazem 
pro tvrzení, že jednoduché učení je zpro
středkováno strukturálními zmčnam i na neu
dlní úrovni. (Další informace o neurálním 
podkladě učení jsou k dispozici v N01Jých oh
lastech psythologitkého výzJwmll.) 

A jak probíhá asociativní učení? Je klasické 
podmiňov.íní zprostředkováno podobnými 
strukturálními zmčnam i, jaké jsme právč 
uvedli? Vzhledem k tornu, že se klasické 
podmi il0vání podob,i scnzitizaci - oba druhy 
učení obsahují zmčnu reakce na slabý podnět 
na základě pilsobení silnčjšího podnětu -, 
mohly by mít tyto druhy učení podobný 
neurální základ. A vědci skutečné navrhli ne
urální model klasického podmi ilování, který 
se velice podobá modelu senzitizace (H aw
kins a Kandel, 1984). 



SOUČASNÉ TENDENCE V PSYCHOLOGII 

Podmiňování zvyšuje citlivost vůči existujícímu strachu 

N. J. Mack.intosh, University o/Cambridge 

John Watson, zakladatel behavio· 
rismu, byl přesvědčen o tom , že 
dítě přichází na svě t jen s několika 
vrozenými strachy. Dvěma z nich 
byl strach z hlasitých zvuků a ze 
ztráty pčče. Další $[mchy se dítě 
podle jeho názoru učí podmiňo

váním. Watson a jeho studentka 
Rosruic Rayncrod se rozhodli své 
tvrzení dokázat. Na příkladě jede
náctiměsíčního Alberta B. (Wat
SOI1 a Rayncr, 1920) demonstrovali 
napodmiňování strachu. Albert 
měl zprvu rád všechna malá zyi· 
Ťata. Hladil je a hrál si s nimi. Pak 
však následovalo sedm lekci pod
minování, kdy byla do místnosti 
přinesena bílá kry5a (podmíněný 
podnět), a jakmile si ji chtěl Albert 
pohladit. okamžitě se za ním ozva
la rána způsobená úderem na oce
lovou tyč (nepodmíněný podnět). 

AJbcrt se rozplakal a na zvíře si 
už sáhnout nechtě!. Takto pod
míněný str-Jch z krysy si potom 
zobecnil i na další podněty: na 
králíka, psa II kožich z tulení kůže. 
Od té doby SIOVky laboratorních 
experimentů prokázaly, že spojení 
zvoleného a původně neutrálního 
podmíněného podnětu s negativní 
událostí, např. s c1ekuickým šo
kem nebo hlasitým zvukem, má za 
následek V'.tn ik podmíněné reakce, 
která se projevuje slrnchem vůči 
podmíněnému podnčtu. 

Studie Watsona a Raynerové 
bývá čas to citována (viz Harris, 
1979) coby důkaz, že fobie do
spělých lidi, ať již se jedná o fobii 
z hadů, nebo pavouků, otevřen}\:h , 
či uzavřen}'Ch prostor, vz.nikají na 
základě j(:dné či více epizod podmi
ňování, při nichž je např. had aso
ciován s nějakým neg-ativním dll
sledkem. Tato jednoduchá aplikace 
teorie podmiňování má "šak svá 
úskalí. Jt.'CInim z nich je (přinej
menším na obraou \Vatsona a Ray
nerové proti obviněni z nelidské 
krutosti) sku tečnost, že Albert vyka
zoval známk"}' pouze mírného strn
chu a neochot)' hladit zviř-Ha, a to 

26' 

i v případě, kdy po nčm krysa IC7Ja. 
Navíc nebyl rento mírný srupci'l 
strachu příliš 7.obecněný, byl-li expe
riment prováděn v jiné místnosti. 

Studie ~zástupného podmiňo
vánt dospěly k úvěru, že pouhé 
sledováni bázlivé reakce na speci
fiCký podmíněný podnčt může 
fungovat jako dostatečně silný ne
podmíněný podnčt pro vznik pod
míněného strachu na daný pod
míněný podnčt. Divoce žijící opice 
makak rhesus se bojí hadů. Ne
jedná se o vrozený strach, proto
že opice chované v laboratoři ten
to typ strachu nevykazují. Avšak 
jedina zkušenost mláděte sledují
cího bázlivou reakci dospělé opice 
na hada stač í k tomu, aby došlo ke 
nniku strachu i u mláděte (Mi
neka, 1987). Tímto způsobem 
tedy rod iče nezámčrně mohou 
ovlivnit chování svých dčtí. 

Z pohledu tradičních behavio
ri stů může b}rt jakýkoli rozpozna
telný podnět asociován s jakýmkoli 
důsledkem. Na první pohled by
chom tak před sebou měl i vážný 
problém při podmiňování fobií, 
jelikož se nejběžnější fobie týkají 
právč zvířat nebo sociálních situ
ací, a nikoli nejrůznějších před
mětů a událostí (např. elektrická 
zásuvka, pohled na vlastní krev), 
které by mohly spíše být asociová
n)' s nepříjemnými důsledky. Zna
men:í to tedy, že predispozice 
k fobiím jsou podmínčné gene
ticky? Rozhodně ne, pokud by 
to mělo znamenat, že se všichni 
rodíme s vrozeným strachem 
z pavouků. To b)'chom totiž fo 
bií z pavouků trpěli všichni. Roz
dílné individuální zkušenosti bez
pochyby ale spoň částečně u ně

kter}'Ch lidí přispívají k rozvoj i 
fobie z pavouků, hadů a dalších 
zvířat, z předmětů nebo jevů. Tyto 
rozdi1né zkušenosti však mají za 
následek i to, že u někoho ne
v,mikne žádná fobie. Proč se však 
fobie týkají právě pavouků, hadů 
apod.? Odpovědi nabíují někte-

ré experimenty s podmiňováním. 
Ohman s kolegy (1986) v rámci 

řady snld ií zj istil, že podminěnť 
spoje jsou u lidi odolnější vůči \}
hasnutí, je-Ii podmínčným podnř
tem fotografie hada nebo pavouka, 
nd jedná-li se o fOTografii květiny 
nebo houby. Cook a Mineka 
(1990) zjistili podobný sclektimi 
strach u opic. U mláďat opic se ob
jevil str-Jch z hadů poté, co zhlédla 
videonahrávku dospělé oPJce, v je
jím:'. chování se projevoval strach 
z hada, avšak po zhlédnutí zručně 
sestříhané nahrávky opice, kleci 
při pohledu na květinu do~tala 

panický záchvat, nedošlo k IOmll. 
že by se u mláďat rozvinul strach 
z květin. 

Podobné výsledky v)~aumů 

jsou považovány za důkazy biolo
gické predispozice k tomu, aby si 
jedinec spojil určité třídy podneru 
s konkrétními důsledky: v e\'olu~ní 
historii nejstarších hominidu Ci 
jiných afrických primátů byly h~· 
di a pavouci potenciálně nebe'l' 
peční, zatímco s květinami nebo 
houbami žádné nebezpečí spojené 
nebylo. Pro účely reorii učeni stá
le zůstává řada otázek nezodpo
vězená. Ohmanovy e.xperimen~' 
prokázaly jen to, že strach z ha· 
dů vyhasíná pomaleji než stra.,h 
z květi n, avšak neprokázaly, Ř 
strach z hadů vzniká l')'Chlqi. 
Další experimenty zjistily, že foto
grafie hadů lze použit jako signá
ly bezpečí úp lně stejně jako foto
grafie k-větin OVIcNally a Rci". 
1984). Mláďata opic zkoumani 
M inekou a Cookem po zhJédnu
tí videonahrávky dospělť opict, 
která se bojí květin, ale nikoli ha
dů, vykazovala strach z ži\)th 
hadů , aviak nikoli z k·včrin. T}10 

výsledky vedou k závěru, že 'it 

jedná spíše o senzitizaci existují
cího strachu z uTČi t)-ch třid pod
nětů za stresující nebo ohrožují., 
situace, a ne o rychlé napodmi
ňov.í.ní strachu (Lovibond, Siddl~ , 
a Bond,1993). 



Fobie jsou vrozené obranné mechanismy 

Michael S. Fanselow, University ofCalifornia, Los Angeles 

Emoční l.ú.itck strachu muže být 
neskmeénč siln}'. Proč k nčmu do
ch:i.zi? DŮvOOem musí bi" sku
tečnmt, že strach slouží nčkteré 
biologicky důležité funkci. Strach 
ph přímé hrozbě aktivuje naše 
zdroje pro obranu proti ní. Z to
hoto dúvoou se ze srrachu stane 
behaviorální systém, který se vyvi
nul pro úče ly obrany proti hroz
bam z okolí. Pro řadu ži,'oč išnych 

druhU je jednou z ncjvttších hro
leb to, i.e se stanou potravou pro 
jin) druh. Pokud St zvíře nedokHe 
uhrinit lnoéníkovi, nebude moci 
~"OU ~netickou výbavou přispč r 
k la(hO\'ani rodu. PrOlo je celkem 
UJnO'l.rejmt, 'jL " pnibčhu c\'Oluce 
,plnili} Učinn': systémy obrany 
pmli UtOČnikŮm. Na této funkci se 
pod~eji určité mO'lkové oblasti vy
\1)b~.l.jid strllch II různ}'Ch živo
či'nich druhů, od myší a krys po 
opice a I.'lovělu. Pokud je za strach 
zOOpo~'ědni' přirozený výběr, pak 
~ l~lkem p()Chopiteln~, že tuto 
tlui.tno,! utvářejí geny. 

Strach je tedy caste~nč defino
ván podle i\'é biologické funkce. 
Ab)" ... ;ak hrb užitečná i pro vědec 
zab)'njki se behaviorálními reak
cemi, 1Ilu~í definice strachu obsa
hIr.'lt je;t~ dva aspekty. Musí být 
l{"(cL!iko\'anr podmínky, za nichž 
\tnch \"lllilci, tedy to, co v dané 
ch~11i n·~,mluje obranný behavio-
rilni ~-:o·>ttm. Dále musí být přesně 
~meun~ (hl)','ání, kter:!. V""ln ikají 
y dillledku ~trachu. Proces při

rotcneho V}·ht:ru ~kutečně vedl 
k tumu,ic v gent:ch jsou obsaženy 
lIforma ... e o tOm, čt:ho St: máme 
p:!lW"U1.tní Mt, a jak se máme při 
IlT1cbu chUl":lt. 

Obrll\3. proti útoku je nutná 
, u..:inne cho\"jní musí nastoupit 
ttLct r~·(hle. Pomalé učení posi
lurinim na principu pokus a omyl 
WO ne'lJchnínL Druhy spo
IChajid na tento druh učení jsou 
.,rit pfťdn1ttcm paleontologie 

než psychologie. Za prvé je nutno 
co nejdříve odhalit blížící se hroz
bu. Zvířata velice dobře dok.Hou 
své přir07..ené predátory poznat. 
V rámci jedné americké m ldie 
byly nachytány myši ze dvou stf'Jn 
pohoH Cascade M ou ntains ve 
5t1tt: Washington, Přirozeným prc
dátorcm východních myší JSOll 

hadi, kteří však nepředstavují 
hrozbu pro západní myši. Naopak 
pro západní myši jsou přirozeným 
predátort:m lasičky. Jedna generace 
myší byla vychována v laborato
ři. U potomků této generace byl 
zkoumán strach z řady pred~ítorů 
i neškodných zvířaL Tato zvířata 
SI: nikdy nedostala za hran ice la
bornroře, takie se s predátorem 
nikdy v životě nesetkala, přesto na 
přirozené predátory 'l prostřed í , 
v nčmž ii1i jejich rod i če, reagovala 
obrannou reakcí typickou pro eko
systém jejich rodičů. Taro vrozená 
"fobie" tedy nemizí ani při nepří
tomném selekčním tlaku. I vysoce 
ochočené laboratorní krysy při 

prvním kontaktu s kočkou vykazují 
bázlivou reakci. Tyto experimenty 
pochopitelné není možné provádět 
s lidmi, ale skutečnost, že fobie 
jsou spojovány s určit);m druhem 
podnětů, naznačuje, 'l..e lidé mají 
\' tomto 5měru pravděpodobně ob
dobné dispozice jako zvířata. 

Tím však nemá být řečeno, že 
strach z podnětů přichá7.ejících 
2 okolí nemůže být naučený. Ta
kové učení je však dáno genetic
kými predispozicemi a je vysoce 
specializované. Strachu se lze nau
čít rychle a k tomuto druh u učení 
dochází na základě jediné ne
gativní zkušenosti, která odráží 
evolučnč důležitou nutnost obra
ny. I navzdory rychlosti učení je 
však druh podnětu, kterého se 
učíme bát, velice omezený. Ve 
známé studii s malým Albertem, 
popsané Maclcintoshem, n1lpOO
miňovali \Vatson a Rayncrová 

u malého chlapce strach z bílé 
kr)'5'Y tak, že krysu spojili s hlasi
tým zvukem. Strach z krysy je si
ce snadno naučitclný, ale totéž se 
nct)'ká řady jin}'ch podnčtů. Po
dobné predispozice byly zjištčny 
i u &llších primátů . Maclcintosh 
např. uvádi,:i..e se opice snadno na
učí strachu z hadů, ale ne z l,..""Vétin. 
Kdyi výzkumník pracuje s ocho
čenou laboratorní krysou a vybere 
zdánlivé náhodný podnět, např. 

elektrický šok, je proces při vytvá
ření asociací selektivní. Krysy se 
totiž mnohem snáze naučí strachu 
z hluku než ze světci. která pro ně 
naopak představují vhodnčjší sig
nál bezpečí . 

Pokud nás má strach chránit 
před bezprostředně hrozícím ne
bC""/.pečím, pf'Jvdčpodobnč nebu
deme mít pnleiitost naučit se, 
které chováni je účínné a které na
opak neúčin né. Učcní na základě 
pokusu a omyl u je osudné. U jed
notl iv)'ch d ruhú zvířat se spíše 
dostává ke slovu specializované 
obranné chování. jež je předem 
naprogramované. Toto chování je 
aktivováno v okamžiku, kdy se 
hro'Lba objevL Když se krysa po
prvé setká s kočkou, znehybní. 
Kočky totiž reaguji na pohybující 
se cíl. Ke shodné reakci u krys 
dochbi tehdy, ozve-Ii se náhlý 
hluk následoV"".mý šokem. O kry
sách je známo, že se snadno naučí 
tisknout páčku , chtějí-li dosrat 
potravu, avšak pokud se I)() nich 
vyžaduje shodná reakce, aby nedo
staly elektrický šok, nenaučí se páč
ku stisknout. Předchůdcům krys 
manipulace s páčkou při strem 
s predátorem pochop itelně nic ne
říkala. Na základě podobné analo
gie jsem dospěl k závěru, že jsem 
spíš schopný vyřešit složitý počet
ní problém, pokud by podnčtem 
byl zisk lahve červeného vína, nci 
abych se vyvaroval střetu s ozbro
jeným \ltOČníkcm. 
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SHRNUTÍ 

1. Učení může být definováno jako relativně trvalá 
změna chování, kter:í vyplývá z nácviku . Je možné 
rozlišovat čtyři různé druhy učení: a) habitwl.ce, při níž 
se organismus učí ignorovat známé podněty. které ne
mají vážné následky; b) klasické podmirlování, při 
němž se organismus učí, že jeden podnět následuje po 
druhém; c) operantní podmiňování, při němž se orbra
nismus učí, že reakce, kterou učiní , bude mít určité 
důsledky; d) komplexní učeni, při němž učení za
hrnuje více než pouze tvorbu asociací. 
2 . Rané výzkumy učení měly behaviorální charakter. 
Casto předpokládaly, že učení lze lépe porozumět 
z hlediska vnějších příčin než př íčin vnitřních, že sta
vebním i kameny všeho učení jsou jednoduché asocia
ce a že zákony llčení jsou pro všechny živočišné d ruhy 
a situace stejné. Tyto předpoklady byly ve světle ná
sledných prací pozmčnčny. Současná analýza učení 
zahrnuje jak kognitivní faktory a biologlckri omezení, 
rak behavioristické principy. 
3. V Pavlovových experimentech dochází k tomu, že 
pokud podmínčný podnět (PP) pravidelně předchází 
nepodmíněnému podnčtu (N P), slouží pp jako signál 
pro NP a vyvolává podmíněnou reakci (PR), která se 
obvykle podobá nedpodmíněné reakci (N R). Podněty, 
které jsou podobné jako PP, do jisré míry rovnčž vyvo
lávají PR, přestože talO generalizace může být brzdč
na tréninkem rozlišování. Tyto fenomény se objevují 
u o rgan ismíl tak odlišn)'ch,jako je např. červa človčk. 
4. Při podmiňování hrají svoji úlohu rovněž kognitiv
ní faktory. Aby došlo ke klasickému podmiií.ování, 
musí pp spolehlivě předpovídat N I~ To znamená, že 
musí existovat vyšší pravděpodobnos t roho, že se NP 
objeví, jestl iže je pp prezentován, než když prezento
ván není. 
5. Podle etologů je to, čemu se zvíře naučí, omezeno 
jeho gene ticky předurčeným "plánem chování". Dů

kazy pro tato omezení klasického podmiňování po
cházejí ze studií churové aver/,c. Krysy se rychle naučí 
spojovar si pocity nevolnosti s chutí roztoku, avšak 
nedokážou se naučit spojovat si pocit nevolnosti s roz
svícením světla. 
6. Operantní podmii1ování probíhá v situacích, ve kte
rých reakce ovlivňuje o kolí, spíše nei by byla vyvolána 
nepodmínčným podnětem. Nejranějš í systematické stu
die prováděl Thomdike, který uk..-iza), 'l.c zvířa ta se cho
vají podle principu pokus a omyl a že jakékoli chováni, 
po nčmž následuje posíleni,jc zpevnčno (zákon účinku). 
7. V typic kém uspořádání Sk.inne rova experimentu se 
krysa nebo holub učí jednoduchým reakcím. např. stla
čovat páčku, aby 1.Ís k.'Ů i zpevňující fak tor. Počet reakcí je 
užitečným měřítkem sily reakce. TvaroV'.lní je tréninkový 
postup používaný v případč, že je požadovaná reakce 
nová. Zahrnuje posilování pouze těch druhů reakcí, kte
ré se ubírají směrem vyžadovaným experimen tátorem. 

8. Existuje mnoho jevů potvrzujících obecnou plat
nost operantního podmiilování. Jedním z nich je pod
míněné posilování, při němž podnět spojený s Fotk· 
torem posilování sám získ..i.vá vlastnosti umožňující 
posilování. J inými jevy jsou generalizace a rozliŠOV'.ini. 
V případě gcneralizllce organismus rozšiřuje reakce na 
podobné situace, přičemž generalizace může být kon· 
trolována rozlišujícím podnětem. A nakonec exisruji 
schémata posilování. Jakmile je jednou u rčité chováni 
ustanoveno, může být uddováno, i pokud je posilo
v.íno po uze občas. Přesný okamžik posílení určuji 
schémata: jedná se O rCY.lvrhy s fix ním poměrem, s \1,

riabiJním poměrem, s fixním in tervalem a variabilním 
in tervalem. 
9. Existuj í třl druhy averzivního podmiňování. Pfi p0-

trestání po reakci následuje avcrzivní událost, která 
vede k potlačení reakce. Při úniku se organismus lid 
reagovat tak, aby ukončil probíhajfcí averzivní událost. 
Při vyhýbání se se o rganismus učí reakcím, které za· 
braňují, aby averzivní událost vůbec nastala. 
10. O perantního podmiilování sc účastní kogniti\'DÍ 
faktory. Aby mohlo dojít k opcrantnímu podmiňo
váni, musí o rganismus včřit, že posílení je a lespoň 
zčásti pod jeho kontrolou, to znamená, že organismu~ 

musí vnímat souvislost mezi svojí reakcí II posflením, 
V o perantním podmiňování hrají svoj i úlohu rm'Ti:i: 
biologická omezení. Pro holuby platí, že když je pOO' 
lením potrava, je učení rychlejší, pokud je pož:ldo~'a' 
nou reakcí klovlíní do spínače , nC'i. když je jí mál':i/'Ú 
křídly. Je-li však posílením ukončení elektrického 
šoku, je učení rych lej ší, pokud je požadovanou reakci 
mávání křídly, než když je couto reakcí klování do Spl-

načc. 

11. Z hlediska kognitivního přísrupu je podstatou uře
ní schopnost organismu mentáln ě reprezentovat jed
nodivé aspekty světa a provádět operace s těmiro 

mentálními reprezentacemi spíše než svčtem sa.m)m. 
V případě ko mplexního učení představují mentální ft'
prezentace více nci pouze asociace, mentální opcrm 
mohou vytvářet strategii. Studie komplexního učcniu 
zvířat naznačují, že si krysy dokážou vytvářet kogni' 
tivní mapy svého okolí. Jiné studie ukazují, že Šim· 
panzi dokážou řešit problémy vhledem a taro řritru 

poté genemlizovat na podobné problémy. 
12. Pokud jde o učení vztah ů mezi podnčty, ktert ne
j sou dokonale předvídatelné, lidé často využívají S\)d! 

prvotních přesvědčení o tčchto vztazích. To je můit 
vést k zj išťování v-aahů, které ve skutečnos ri přítOlllllf 

nejsou (fa)ešné asociace). Pokud je vztah objekti\": 
přítomen, může vést prvotní přesvčdčení k nadhool'il' 
cování síly vztahu, zatímco pokud je prvorní přmill 
čen í nepřítomno, může dojít k podcenění sily vzWu 
Tyto účinky j sou příklady procesu zpracovávání I 

dolů, který probíhá při učení. 
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KLÍČOVÉ POJMY 

Ut1=ní 
k1a,ické podmiňování 
nepodmíněná reakce 
nepodmíněný podnět 
podmíněná reakce 
podmíněný podnět 
f(eneralizacc 
rozliw\".Íní (diskriminace) 
npcrantní podmiňování 
tvarování 
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poměrová schémata (rozvrhy) 
schéma s fixním poměrem 
schéma s variabilním poměrem 
intervalová schémata 
schéma S fixn ím intervalem 
schéma s variabilním intervalem 
trest 
kognitivní mapa 
habituace 
scnzi tizacc 

OTÁZKY ROZVÍJEJÍCÍ KRITICKÉ MYŠLENÍ 

I. Lidé někdy říkávají: "On už je od přírody takový 
a I1kový" nebo" Tak se to prostě naučil, toho už nepře
děláš." Jako hy tedy říkali , že na jedince působila buď 
pOUl( dCcliénosl, nebo v)'chova. Existuje vztah mezi 
biologick)l11i dispozicemi a učením? 
2.Pittht.l.vtc si, že máte na starosti osmileté dítě , které 
Sl oomilá ustlal postel a vlastně ani neví, jak se to dělá. 
j1k b)'~te použili metodu opcrantního podmiňování, 
WI5t naučilo postel stlát? 

DOPORUČE NÁ ČETBA 

Pn\m'O\'a kniha Conditioned Reflexes (1927) je z:Í
wlní prdd klasického podmiňování. (Česky vyšly 
It'hnné spisy L P. Pavlova ve SZdN v letech 
19;2-1953.) Sk.innerovo dílo The Behavior ojOrga
"IJm.r (1938) je odpovídající výpovčdí o operantním 
~miňováni. Dva důležiTé pohledy na podmiňování 
a učeni, předložené v jejich historických souvislosTech, 
JiOU ,hrnuty v publikaci Bower a Hilgard, Theories oj 
ú,,,,ong (5. '1'd., 1981). 

K obecn~mu úvodu do problematiky učení je do
~'.ino mnoho učebnic. Schwart'L, Psychology oj 
larning and 8ehovior (3. vyd., 1989) je obzvláště 
dem ~)'\.iieni'Jll přehledem podmiňování, včetné 
&iku~ o etologii a kognici. Dalšími užitečnými kni
MIIU J'\OU: Gordon, Leorning and Memory (1989); 

3. Nčkdo se mllže bát naprosto neutrálního podněTU, 
např. uvolněného knoflíku, ani neví proč. Jak byste 
mu tento jev vysvčTlili na základě principů uvedených 
v této kapitOle? 
4. Myslíte si, že existuje rozdíl mezi Zpllsobcm, jak 
se učíme f.'l ktické lldaje a jak se učíme motorické 
dovednosti? Pokud ano, mohli byste uvést některé 

rozdíly? 

Sclnvart"L a Rcisbcrg, Learning and Memory (1991); 
Domjan a Burkhard, The Principles cfLeorning auď 
Behavior (1985). Většinu aspektů učení a podmii'lování 
na vyšši llrovni obsahuje šestidílná publikace: Estes 
(cd.), Handbook cf Learniug and Cognitive Processes 
(1975-1978); I-Ionig a Sraddon (eds.), H andbook oj 
Operant Behavior (1977), která rovnČ'l poskynlje sou
hrnné pojednání o operantním podmiúování. 

Rané kognitivní přístupy jsou dobře popsány ve 
dvou klasických knih:ich: Tolman, Purposive Beha
vior in A7Iimals and Men (1932, znovu V)'dáno 
1967); Kóhler, The Mentality cf Apes (1925, zno
vu vydáno 1976). Nové postoje kogn itivního přísrupu 
k učení zvířat jsou obsaženy v publikaci: Roitblar, 
l ntroductioll 10 Comparalive CogniÚol1 (1986). 
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