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Abstrakt
Bakalárska práca sa venuje konceptu vtelenej kognície, ktorá chápe percepiu a akciu ako
funkčný a neoodeliteľný celok. Miesto potreby mentálnych reprezentácií ponúka dynamický a
interakčný model cirkulárnej výmeny s prostredím. Na viacerých príkladoch popisuje ako je
možné, aby interakcia a správanie organizmu nemuselo závisieť na zložitých výpočtoch, ktoré
sú podľa tradičného modelu lokalizované v mozgu ale ako môže samotné telo a jeho
uspôsobenie na tieto procesy postačovať. V tomto duchu sa v práca obracia k sociálnej kognícii
a jej súčastnému širšiemu výkladovému rámcu otom, ako si tvoríme presvedčenia o stavoch
iných ľudí, teda k teórii mysle. Na základe simulačnej teórie navrhuje výskum, ktorý si za cieľ
dáva zistiť či nízkoúrovňové procesy ako empatia, budú konštruktívne aj pri riešení zložitejších
úloh jedného z testov teórie mysle – Faux pas testu.
Kľúčové slová: vtelená kognícia, akcia, percepcia, telo, myseľ, sociálna kognícia, teória
mysle, simulácia, empatia, tanečníci

Abstract
The bachelor thesis deals with the concept of embodied cognition, which understands
perception and action as a functional and indivisible whole. Instead of needing mental
representations, it offers a dynamic and interactive model of circular exchange with the
environment. In a number of examples, it describes how it is possible that the interaction and
behavior of an organism may not depend on complex calculations that, according to a traditional
model, are placed in the brain but how the body itself and its adaptation can be sufficient for
these processes. In this manner, it turns to work on social cognition and her current broader
interpretation framework how we create beliefs about the states of other people, that is, the
theory of mind. Based on the simulation theory, it suggests research that aims to determine
whether lower-level processes such as empathy will be constructive in solving more complex
tasks of one of the theory of mind tests - the Faux pas test.
Keywords: embodiment, action, perception, body, mind, social cognition, theory of
mind, simulation, empathy, dancer
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Úvod
Vtelená kognícia je oblasť skúmania kognitívnej vedy, ktorá sa rozvíja približne posledných 30
rokov, no dodnes nie je jasné a súhlasne definované, očo vo výskumoch presne ide. Českí či
slovenskí autory vtelenú kogníciu maximálne zmieňujú, no na tomto území momentálne
nejestvuje publikácia či preklad, ktorý by sa tejto téme obšírnejšie venoval.
Myšlienkový predchodcovia vtelenej kognície siahajú do filozofie, najmä fenomenológie
Maurca Merleau Pontyho a Edmunda Husserla, vývojovej ideomotorickej teorie Jeana Piageta,
Gibsonovej ekologickej teórií vnímania až po prvé práce Maturana Varelu či Lacoff a Johnsona,
ktorí aj jazyk a jeho metafory považujú za vtelené.
Cieľom práce bude poskytnúť teoretické východiská pre návrh výskumu, ktorého zámerom by
bolo zistiť či majú motorické procesy, lepšie vnímanie vlastného tela alebo zaujímanie
perspektívy tretej osoby vplyv na výkon v jednom z testov ToM.
V prvej kapitole nebudem podávať vyčerpávajúci prehľad tém a autorov, ktorí sa vtelenou
kogníciou zaoberajú, ale vzhľadom nato, že v našom prostredí je téma pomerne neznáma,
pokúsim sa ilustrovať myšlienkové východiská a viac sa sústredím na ich pochopenie. Prvá
kapitola teda objasní, prečo vtelená kognícia podľa niektorých autorov nepotrebuje pojem
reprezentácií a prečo by sme v zásade mali nad vnímaním a akciou uvažovať ako o
neoddeliteľných procesoch. Vzhľadom nato, že ide o bakalársku prácu s obmedzeným
rozsahom, zameriam sa na vysvetlenie princípov viac než na kritiku a dokazovanie, ktoré bude
vrámci sociálnej kognície uvedenej v kapitole 4 dostatočne výskumne podložené.
Kľúčovou otázkou vtelenej kognície je zodpovedať nakoľko a akým spôsobom sa telo podieľa
na kognícii, kedže samo prestavuje arénu na ktorej sa celý život a pohyb organizmu deje.
Z výskumov a klinických sledovaní vyplýva, že prežívanie hraníc nášho vlastného tela a jeho
možností presahuje vrámci mysle fyziologickú fakticitu. To podporuje veľmi zásadnú
myšlienku, že naša myseľ je daná povahou tela ale napriek tomu, nie je na telo redukovateľná
a tiež, že ani deliaca čiara s prostredím v ktorom (alebo iným slovom nástrojmi, predmetmi,
pomôckami či dokonca inými ľudmi) naša ľudská myseľ operuje, nemožno deliť tak hrubou
čiarou akú črtajú dva myšlienkové prúdy- materializmus a mentalizmus. Tieto dva extrémne
pohľady sa práve teória vtelenej kognície snaží prekonať svojim celostnejším prístupom.
-6-

Téme vnímania tela a self spolu s ilustráciami výskumov, ktoré jeho hranice posúvajú ďalej sa
bude venovať druhá kapitola.
Štvrtá kapitola sa sústredí na teóriu mysle a jej hlavné dva prúdy , ktorými sa vysvetľuje ako je
možné, že chápeme mentálne stavy druhých ľudí a dokážeme sa vzájomne pochopiť. Teória
teórie tvrdí, že toto porozumenie si budujeme pomocou usudzovania a odvodzovania, čím si
budujeme vlastné teórie o tom, čo a v akých chvíľach druhí prežívajú. Simulačná teória naopak
hovorí, že druhých chápeme jednoducho preto, že náše kognitívne procesy zrkadlia správanie
druhého, čím sa dokážeme nielen empaticky vžiť do prežívania druhého ale tiež, že tento stav
simulujeme a aktívne budujeme. Momentálny výskum v sociálnej kognícii sa po objave
zrkadlových neurónov odoberá najmä smerom štúdia empatie, synchronicity a podobných
javov. Teória mysle s jej klasickými testovými úlohami je študovaná najmä v prípade
vývojových porúch či psychopatológie – autizmu a schizofrénie.
Výskumná časť je venovaná návrhu výskumu, ktorý je výberom respondentov zaujímavý práve
pre

vtelenú

kogníciu.

Inšpiráciou

boli

viaceré

výskumy tanečníkov,

ktorí

boli

vykázali mimoriadnejšie schopnosti empatie alebo v zaujímaní perspektívy druhého človeka
zrejme vďaka vlastnej motorickej expertíze. Toto zlepšenie celkom dobre súhlasí s teóriou
vtelenej kognície, avšak nie je známe nakoľko by rozvinuté motorické schopnosti a expresívne
vyjadrovanie emócií- čo je denný chlebom tanečníkov pomohli v úlohách testujúcich sociálne
schopnosti. Na toto je vo výskume použitý Faux pas test Barona-Cohena.
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LITERÁRNE PREHĽADOVÁ ČASŤ
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1.Teória embodimentu
V súčasnosti nájdeme viacero prístupov a výskumných štúdií zaoberajúcich sa embodimentom,
ktoré ho definujú z vlastnej perspektívy a je v tom značný teoretický chaos (Ziemke, 2001).
Cieľom týchto čiastkových teórií je priniesť do kognitívnej vedy, ktorá mnohé javy vykladá
pod hmlistým pojmom reprezentácie či symbolických procesov, úlohu tela a prostredia.
Vtelená kognícia alebo iným slovom interaktívny model vychádza z fenomenologickej tradície
najmä Husserla, Merleau-Pontyho. Metodologicky vychádza zo skúmania subjektívnej
skúsenosti prvej osoby na rozdieľ od opačného tradičního, kognitivistického prúdu
vychádzajúceho z behaviorizmu postaveného na perspektíve tretej osoby (Cowart, 2004).
V anglickej literatúre sa môžeme stretnúť s pojmami ako enactive/interactionist approach,
direct perception, grounded či embodiment cognition. Na základe štúdia literatúry považujem
za kľúčové dve zásadné otázky : problém reprezentacií a otázku nakoľko je percepcia
spojená s akciou.
V tejto práci sa budem venovať viac druhej otázke percepcie a akcie, kedže je pre teóriu mysle
a sociálnu kogníciu podstatná. Základom tohoto problému je, nakoľko sa neurálne štruktúry
zodpovedné za percepciu a akciu podieľajú na výkone v dalších kognitívnych procesoch
(Hesslow, 2002).
6 pohľadov na vtelenú kogníciu (Wilson, 2002):
1. kognícia je situovaná
2. kognícia je obmedzená časom
3. externalizujeme svoju kogníciu do prostredia
4. prostredie je tak súčasťou kognitívneho systému
5. kognícia slúži akcii
6. offline kognícia je ukotvená v tele
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1.1 Problém reprezentácií
Pre kognitivizmus je kľúčová metafora digitálneho počítača v ktorom prebiehajú výpočty. Tieto
výpočty prebiehajú vďaka symbolickým operáciám, to znamená, že jednotlivé elementy
operácií iba niečo reprezentujú (napríklad symbol 7 reprezentuje číslo 7, či stopa v snehu
reprezentuje šľapaj). Inak povedané naša myseľ manipuluje so symbolmi, vytvára tým
mentálne reprezentácie, ktoré reprezentujú isté črty alebo svet v istej podobe (Varela, 2016).
Fuchs (2018) však tvrdí, že neurálna aktivita korelovaná pri vnímanom či predstavovanom
objekte nie je symbolom týchto objektov ani k nim nereferuje v sémantickom ani v ikonickom
zmysle, pretože tak ako neznamená nič stopa v snehu bez vnímateľa-subjektu tak ani
spomienky nemôžu byť skladované ako vety v knihe. V mozgu totižto nie je homunculus, ktorý
by takéto neuronálne vzorce interpretoval.
Tradičný kognitivistiký prístup tak čelí dvom základným problémom: transdukčnému
problému a problému zakotvenia abstraktných symbolov (Zwaan &Percher, 2005).
Prvý prístup k riešeniu odmieta, že kognitívne procesy sú založené na amodálnych
reprezentáciách ,založených na propozičných formátoch a kladie si otázku ako je perceptuálna
skúsenosť prevedená do arbitrálnych symbolov, čo má za následok rôzne poňatia vtelenej
kognície. Propozičné formáty sa potýkajú s problémom symbolického zakotvenia, kedže
arbitrálne symboly sú vysvetlené opäť inými symbolmi. AI toto rieši osobou programátora,
ktorý vyberá relevatné vlastnosti s ktorými počítač potom pracuje. Táto vetva prístupu
k vtelenej kognície uznáva výpočtový model a reprezentácie ale prízvukuje reprezentácie na
akciu

orientované,

vyjadrené

v telesných

formátoch

zahrňajúce

vizuomotorické,

somatosenzorické, afektívne a interoceptívne formáty. Radikálnejšia vetva tvrdí, že kognícia
žiadne takéto obsahy nepotrebuje, kedže bez výpočtov nemožu existovať reprezentácie (Borghi,
2015).
Dôležitou premisou kognitivistického prístupu je tiež, že kognícia závisí výlučne na čiastkovejlokálnej štruktúre poznávacieho systému. Príkladom toho je snaha neurovied vysvetliť kogníciu
plne sústredením sa na mozog a jeho procesy. Na rozdieľ od kognitivizmu je epistemologickou
nevyhnutnosťou enaktívneho prístupu cirkularita (Varela, 2016). Miesto odkazovania na
manipuláciu so symbolmi disponuje organizmus pružným vnútorným svetom, v ktorom môže
jedinec skúšať možné sekvencie akcií, čo je vysvetliteľné vnútornou simuláciou motorickopercepčných procesov (Clark& Grush, 1999). Bez odkazu na vonkajší svet sa tak symboly
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stávajú bezvýznamné a tak sa zdá lepším riešením hľadať ich zakotvenie v ľudskom tele, jeho
interakcii s prostredím a teda v percepcii a akcii (Zwaan &Percher, 2005). Vtelená kognícia sa
však netýka len toho, že telo je pri kognícií prítomné ale, že kognícia má mnoho zdrojov.
Povaha tela tak určuje povahu kognície (Wilson & Golonka, 2013).
Výborne problém reprezentácií opisuje slovami Edelman & Tononi v príklade s pamäťou
(2000, str. 94) :„Reprezentácie implikujú symbolickú aktivitu, ktorá je s určitosťou podstatou
syntaktických a sémantických jazykových schopností. Nie je prekvapením, že premýšlaní otom
ako môže mozog opakovať výkon- a to môže, napríklad, vyvolať predstavy už zažité- máme
tendenciu si myslieť, že mozog reprezentuje. Dalej píše: „ Nie je žiadny vopred daný kód
v signále, žiadna štruktúra schopná s vysokou presnosťou skladovať kód, žiadny rozhodca
uskutočňujúci rozhodnutia o alternatívach či homunkulus, ktorý by čítal správu. Pre tieto
dôvody, pamäť nemôže v mozgu byť reprezentacionalistická podobným spôsobom ako
v zariadeniach.“. Namiesto toho nahliadajú na pamäť ako na „vlastnost systému“, ktorá
umožňuje mozgu dynamicky reagovať na momentálne situácie, na základe neuronálnych
dispozícií aktivovať rozličné odpoveďové vzorce nie v replikatívnom ale tvorivom spôsobe.

1.2 Percepcia a akcia
Percepciu od akcie nie je možné v ponímaní vtelenej kognície úplne oddeliť, kedže je naše
konanie intencionálne. Vnímanie sa deje vždy za určitým cieľom a jeho funkciou je samotná
akcia. To sa často nazýva ako „action loop“ či“ sensimotor loops“. Vnímanie tak nie je len
vecou mozgu ale skôr akt celého organizmu- akt explorácie prostredia (Gibbs, 2006).
Klasickým príkladom tohto poňatia kognície je beh bassebalového hráča za loptičkou. Hráč
nevymeriava z výchozieho bodu trajektóriu letu lopty ale sleduje kam lopta postupne letí,
koordinuje svoju trajektóriu s jej dráhou.
Príkladom intencionality vnímania sú podľa Fuchsa (2018) napríklad aj gestalt zákony, ktoré
sú výsledkom aktívneho tvarovania a intencionálnej štruktúry nášho vnímania a umožňujú
rozpoznávať objekty bez toho, aby sme ich museli mapovať samostane krok za krokom. Varela
(2016) hovorí o emergentných vlastnostiach. Poznanie je podľa nich definované z hľadiska
interakcií organizmu a prostredia pomocou štrukturálneho spojovania. Živý systém je však
autonómny a čo je kľúčové, prostredie len spúšťa štrukturálne zmeny, nešpecifikuje ich, ani ich
neriadi. Dobrým príkladom tohoto procesu je vnímanie farieb. Tradičný pohľad navrhuje, že
funkciou farebného videnia je obnoviť signály z retiny spoľahlivo odhadujúce nemenné
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vlastnosti špecifických povrchov (množstvo odrážaného svetla každej vlnovej dlžky).
Enaktívny prístup navrhuje, že rôzne druhy živočíchov vnímajú rozličné farebné spektrá a tým
nemá vizuálne vnímanie funkciu detekcie akejkoľvek jednotlivej vlastnosti prostredia. Farby
sú miesto toho enaktivované perceptuo-motorickým párovaním s prostredím (Gibbs, 2006).
Podobný prístup mal k vývoju kognície Piaget keď tvrdil, že deti prejavujú inteligentné
správanie nie pomocou myslenia ale fyzickou aktivitou. Do dvoch rokov je senzomotorické
štádium zakorenené vo vtelenej explorácii prostredia alebo lepšie povedané narastajúcim
pochopením vlastných tiel vo vzťahu k objektom a ľudom (Piaget & Inhelder, 1969).
Prepojenie akcie a percepcie a ich nemôžnú oddeliteľnosť ilustruje klasický experiment Helda
a Heineho (1963) s novorodenými mačatami. Mačatá sa pohybovali obklopené vertikálními
líniami, pričom jedno sa na rozdieľ od toho druhého mohlo pohybovať. Napriek tomu, že boli
obidve obklopené rovnakým vizuálnym prostredím, mača, ktoré malo obmedzený pohyb
nebolo následne schopné adekvátnej orientácie v priestore a rozpoznávať vzdialenosti objektov,
čo spôsobovalo, že neustále narážalo. Podobné prekvapenie zažívajú od narodenia slepý ľudia,
ktorým sa operačne podarilo sfunkčniť zrak ale aj napriek rokom tréningu ho nedokážu
uspokojivo využívať. Bez telesnej skúsenosti tak nemáme šancu pochopiť čo znamená kvality
ako daleko, dlhý, jemný či iné.

1.3 Príklady z robotiky
Jedným z príkladov praktického využitia teórie embodimentu sa nachádza v odvetví robotiky
a umelej inteligencie. Na príklade designovania robotov sa dobre ilustrujú jej základné princípy.
Roboti postavený na základe týchto pravidel sú schopný komplexného správania demonštrujúc
ako ďaleko sa dá zájsť aj bez nutnosti reprezentácie problému. Jedným z jednoduchších
modelov je robot Marisa & Boekhorsta (1996, podľa Wilson & Golonka, 2013) z 90. rokov,
ktorí zostrojili Didabot s infračervenými detektormi umiestnenými okolo tela a jednoduchým
interným pravidlom „ odboč preč keď stretneš prekážku“. Ku všetkému mal ale vypnuté
detektory na prednej časti, tam bol teda akoby voči prekážkam „slepí“ a pokiaľ do nejakej
narazil tlačil ju ďalej, dokým jeho iná časť tela nezaregistrovala prekážku, ktorej sa vyhol.
Výsledkom pokusu so skupinkou takýchto robotov v prostredí náhodne rozložených krabíc
bolo, že roboti akoby „poupratovali“ krabice na jednu kopu. Toto správanie „upratovanie“
nebolo nijak špecifikované v kontrolnej štruktúre robota, objavila sa v reálnom čase zo vzťahu
pravidla, prostredia (počet prekážok, prítomnosť či neprítomnosť iných robotov) a tela robota.
- 12 -

Dôležité je si je uvedomiť, že roboti neupratovali len sa snažili vyhýbať prekážkam a chybám,
čo viedlo k určitému stabilnému výsledku, ktoré vyzeralo ako upratovanie.
Ďalším zaujímavým príkladom je robot COG a BABYBOT na ktorých príklade sa dá dobre
ukázať ako tlačenie a dotýkanie sa objektov dokáže generovať informáciu o ich hraniciach.
Tieto roboty používajú detekciu pohybov na sledovanie ich vlastných rúk/ramien a vo chvíly,
keď ruka stretne a tlačí objekt dochádza k rozšíreniu pohybovej aktivity. Týmto jednoduchým
spôsobom vyčleňuje robot objekt zo zvyšku prostredia. Robot sa učí podobne ako deti
uchopovaním, strkaním, tlačením, saním a sledovaním vytvárať bohatú multimodálnu
simuláciu. Výsledkom tejto činnosti sa takzvane „páruje“ motorická aktivita a informácie
z ostatných zmyslov do senzomotorických smyčiek, respektíve sa k sebe priradujú algoritmi
vykazujúce podobný druh periodicity (Clark, 2008).
Ukážkovým robotom zostrojeným na základe tradičného komputačného prístupu je HONDA
Asimo. Všetko čo Asimo dokáže je výsledkom komplexných interných programov ktoré
dokážu zaistiť činnosti ako tanec či chodenie po schodoch ale je veľmi zraniteľný. Každá malá
nečaká zmena či náhodná chyba spôsobuje, že padá a celkovo je tak jeho pohyb dosť neobratný.
Jeho pohyb je neefektívny a pomalý a ak ho náhodou postrčíme potrebuje prehodnotiť
momentálnu situáciu, čo zvyčajne nestihne a padá. Na rozdiel od Asima je príkladom vtelenej
v tomto prípade distribuovanej kognície robot Big Dog od spoločnosti Boston Dynamics.
Cieľom bolo vyrobiť robota, ktorý dokáže chodiť po nerovnom terére a pritom ešte niesť ťažké
bremená. Riešením bolo zostavenie robota s pružnými nohami a kĺbmi, ktoré napodobňujú
dynamické systémy pozorované u štvrnohých zvierat. Big dog má malý mozog a všetky
špecifické pohyby, ktoré produkuje v čase sú výsledkom interakcie medzi pohybujúcimi sa
nohami a povrchom či inými silami, ktoré na neho pôsobia. Ak je postrčený nepotrebuje
prerátavať svoje správanie ale iba reaguje na novú silu a detaily sú ponechané na jeho anatómiu
(Thompson, 2012).

1.4 Koncept extended mind
Koncept extended mind prekračuje hranice nášho tela a skúma akým spôsobom sa môže myseľ
funkčne rozšíriť pomocou inkorporácie nástrojov či rôznych pomôcok. Pocit neoddelenosti
často opisujú hudobníci dobre ovládajúci nástroj či ľudia zvyknutý na život s protézou. Ako
opisuje aj Merleau-Ponty pre slepca predstavuje koniec jeho palice rozšírený rádius dotyku,
nevníma ju samú o sebe, tak ako nevnímame naše nohy keď chodíme (Merleau-Ponty, 1962).
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Pôvodcom myšlienky extended mind je Clark a Chalmers (1998). Tu popísali na myšlienkovom
exprimente, ktorý ilustruje úlohu prostredia v spojení s mysľou. Fiktívne postavy Otto a Inga
cestujú naraz do múzea. Otto má však Alzheimerovu chorobu a musí si zapísať cestu a
poznámky do notesu, ktorý mú nahrádza stratu pamäte. Inga si dokáže tieto informácie vybaviť
z pamäte. V tradičnom ponímaní Inga verí, že pozná cestu do múzea ešte predtým čo si ju
vybaví, zatiaľ čo Otto vie, že ju môže nájsť v zápisníku. Jediným rozdielom v ich prípade je,
že Ingina pamäť je interne spracovaná v mozgu, zatiaľ čo Ottova pamäť bola externalizovaná
do zápisnika.
Nadväzujúc nato tak Clark (2008) neskôr zavádza dva modely mysle – brainbound a extended.
V modely brainbound je telo senzorický a efektorový systém mozgu a zvyšok sveta je len
arénou na riešenie problémou adaptácie, pričom mozog tieto problémy rieši a telo reaguje.
Jedná sa vpodstate o tradičný input-output model, ktorým sa tradičná kognitívna veda pozerá
na kogníciu. Kognícia sa však vytvára aktívne v čase množstvom z prostredia sa meniaciach
podnetov je teda inštrumentálne závislá, tak ako hýbeme hlavou či očami, čoho výsledkom sú
stále nové a nové percepčné podnety. Opakom modelu brainbound je prístup v ktorom je
myslenie a kognícia závislá priamo a neinštrumentálne na prebiehajúcej práci tela či prostredia
mimo organizmus. Tento model nazval Clark (2008) ako extended mind. V tomto modely
momentálne a lokálne operácie, ktoré realizujú isté formy kognície, zahrňajú spleť spätných
vazieb, posuvov a smyčiek.

1.5 Gibsonova ekologická teória vnímania
Gibsonova teória priamej percepie, respektíve ekologická teória vnímania vychádza
z predpokladu, že všetko čo potrebujeme k tomu, aby sme čokoľvek vnímali je obsiahnuté ju
v prostredí samom a, že štruktúra senzorického vstupu včetne kontextu v ktorom sa nachádza
je dostačujúca. Z latinčiny znamená slovo capere– perception – vnímanie doslova chytiť.
Sprostredkovanie medzi senzorickými skúsenosťami a vnemami nepotrebujeme vyššie
kognitívne procesy. Taktiež nie je potrebná ani predošlá skúsenosť napríklad s tvarmi a podľa
neho je náš organizmus je na daný kontext biologicky vyladený (Stenberg, 2006).
Priama percepcia prostredia je založená na analýze stabilných vzťahov v prostredí (napr.
gradient štruktúry, vzdialenosť atď.) Systém vnímania sa vyvinul tak v súčinnosti so smyslom
jeho funkcie a preto je súčasťou „affordance“, čo znamená približne pohnútky o funkciinapríklad kladiva či stoličky. Zjednodušene tvrdí, že súčasťou informácie o kladive nie je len
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jeho tvar či hmotnosť ale aj to čo s ním vieme robiť ako s nástrojom. Každý organizmus má tak
vzhľadom na povahu svojho tela vlastný set affordancí (Gibson, 1979). Nedávne výskumy
ukazujú, že ľudský motorický systém nie je zapojený len v produkcii zmysluplného správania
ale hraje tiež úlohu v sledovaní akcií druhých ľudí (Wilson & Knoblich, 2005). Bach, Bayliss
a Tipper (2010) skúmali či vlastnosti objektu majú nejaký vplyv na prevedenie akcie. Účastníci
mali uchopovať predmet s rôzne otvorenou rukou a pomocou joysticku priblížiť kurzor k jeho
blízkosti. Pohyby boli efektívnejšie ak korešpondovalo roztvorenie ruky s veľkosťou
predmetov.
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2. Vnímanie tela a self
Čo je základom pocitu seba samého ak predpokladáme, že svoje telo nejakým spôsobom cítime,
či ako vieme, že naše nohy pri chôdzy zakopli?
Vedomie o tele je špeciálna forma kognície a v súčastnosti neexistuje jednotný pohľad ako sa
daná kognícia tvorí. Z neurovedeckého pohľadu ide oto aký typ podnetov mozog z tela dostáva
a ako sú tieto cerebrálne mechanizmy vhodne integrované do organizovanej skúsenosti jedinca.
Tieto mechanizmy a skúsenosť sú pravdepodobne zahrnuté tiež v schopnosti poznať štruktúru
a pohyby druhých jedincov, pochopenie ich činov a interpretovanie gest vrámci sociálnych
interacií (Berlucchi & Aglioti, 2010).
Základnú úlohu vo vnímaní tela zohráva jednak propriocepcia (vnímanie tela v priestore) a
interocepcia (vnímanie vnútorného prostredia) či integrovanejšie formy kognície ako body
schema a body image. Paillard (1999) a Gallegher (2005) definujú body schema ako
senzomotorickú mapu telesného priestoru, ktorá je založená na propriocepcii a a body image
ako vnemu tela založeného najmä na vizuálnej exterocepcii. Myšlienka, že interocepcia je
súčasťou telesného sebauvedomovania pochádza zo štúdií porúch príjmu potravy. U tých je
prítomný pozmenený nielen body image ale aj znižená interoceptívna citlivosť (Constantiny,
2014).
Špeciálnu úlohu zohráva telo a jeho vnímanie pre Damasia (1994). Pre neho je základom
uchopenia jájstva prítomnosť tela nielen ako zaisťovateľa životných funkcií či modulačných
efektov. Telo podľa neho prispieva obsahom, ktorý je súčasťou a dielom normálnej mysli. Toto
jajstvo považuje za neustále sa meniaci biologicky stav aktualizovania jednak kľúčových
udalostí v jedincovej autobiografii a jednak aktualizáciou sady reprezentácií tela a to nielen ako
telo vyzeralo obecne ale aj ako vyzeralo nedávno, práve pred procesom vedúcim k vnímaniu
objektu X. Subjektivita sa podľa neho vynára z procesu toho jak mozog situáciu popíše a na
spôsobe zobrazenia tohto popisu. Damasio (2010) popisuje základné protoself, ktoré je
základom fyzického pocitu a moment za momentom mapuje stavy tela čo zahrňa propriocepciu,
viscerálne vnímanie, vasomotoriku, endokrínny systém a iné vnemy z tela a core self, ktoré sa
vynára z vnímania pocitov či myšlienok ako vlastných a popisovaných z vlastnej perspektívy.
Toto core self sa objavuje vtedy ak sme si vedomí, že zmeny v protoself sú spôsobené
vonkajšími udalosťami alebo odpoveďami na emócie. Toto jadrové self je viazané na
prítomnosť a vyskytuje sa tiež u iných živočíšnych druhov. Okrem toho ešte rozlišuje
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extenzívne self, ktorým dokážeme cestovať v minulosti a budúcnosti a Damasio ho považuje
za výlučne ľudské.
Roku 2001 objavila skupina vedcov okolo Marcusa Raichleho default mode network čo je iným
slovo sieť neurónov aktivovaná ak človek voľne leží na podložke, v tichu bez zrakových či
sluchových podnetoch a môže si voľne asociovať a premýšlať očom chce. Akonáhle je človek
vyrušený podnetom aktivita tejto siete poklesne a zvýši sa aktivita oblastí spracúvajúcich daný
typ podnetu. Súčasťou implicitného-default systému nie sú primárne zmyslové ani motorické
oblasti, takže sa nezúčastňujú hybných akcií priamo (Raichle et al., 2001).
Implicitná sieť sa tiež aktivuje ak človek premýšľa o sebe, reflektuje, premieta o iných ľudoch
či fantazíruje o minulosti alebo budúcnosti (Andrews-Hanna, 2012). Uddin a Molnar- Szakacs
(2013) podávajú viacero dôkazov otom, že oblasti pre spravovanie self a druhých, teda aj
zrkadlového systému sa značne prekrývajú a interagujú.
Okrem dôležitej schopnosti integrovať informácie o vlastnou tele je pre sociálne žijúce tvory
mimoriadne podstatná schopnost rozlíšiť seba od ostatných členov skupiny. Táto schopnosť sa
testuje pomocou rozpoznania vlastnej osoby v zrkadle a sú spoľahlivo sa zistila u šimpanzov
(Gallup, 1970; Povinelli et al., 1997) a orangutanov (Lethmate& Ducker, 1973). Tieto
pozorovania viedli k záveru, že rozpoznanie seba samého je podstatou pocitu identity či
základom self. Súčasné štúdie navrhujú, že self je špeciálny stimul a existuje isté kontinuum
podobností medzi rozlišovaním seba a druhých. Uddin et al. (2005) referujú otom, že
rozpoznanie vlastnej tváre je lateralizované do pravej hemisféry a oblastí, ktoré vykazujú
taktiež zrkadlice vlastnosti.

2.1 Skreslené vnímanie vlastného tela
Subjektívna skúsenosť ľudí a výskumov naznačuje, že vnímanie vlastného tela nie je
ekvivalenté s fyziológiou (Gallegher, 1995). Dá sa položiť otázka, že ak je možné do vnímania
nášho tela zahrnúť vonkajšie predmety tak ako to je popísané nižšie, či nemôžme predpokladať
podobný mechanizmus v prípade vnímania druhých ľudí.
Legendárnym experimentom popisujúcim hranice telesného já je rubber hand illusion (Botvinik
&Cohen, 1988). V pokuse vidí participant svoju ľavú ruku a pravú má skrytú za závesom
pričom v zornom poli pravej ruky je umiestnená gumená ruka, ktorú experimentátor stimuluje
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zároveň s pravou rukou rovnakým pohybom. Po chvíly začne participant vnímať gumenú ruku
ako svoju vlastnú. Toto Ramachadran a Blakeslee (1998) popisuje ako fantómové telo.
Zaujímavou modifikáciou rubber hand illusion je v experimente od Suzukiho (2013) kde
dokázal probandom vytvoriť ilúziu na základe synchrónneho tepania gumenej ruky s ich
vlastným tepom.
Od doby prvého experimentu mnoho výskumníkov urobilo rôzne obmeny rubber hand a
ukazuje sa, že síce za istých podmienok dokážeme do vnímania vlastního tela zaradiť cudzie
predmety no má to isté hranice. Moseley, Parson a Spence (2008) dokázali v pokuse opticky
meniť veľkosť iluzornej fantómovej ruky, čím participanti reagovali rôznou mierou vnímanej
bolesti. Čím vačšia bola fantómová ruka, tým väčšia bola vnímaná bolesť. Vizuálne zmeny
veľkosti tela mali tiež efekt pri taktilnom vnímaní (Kennett, Taylor-Clarke & Haggard, 2001).
Predmet, ktor by sa mal stať ilúzornou končatinou však musí splňať isté vlastnosti, aby bol
vhodne zaraditeľný do body schema. Tsakiris a Haggard (2005) exprimentálne otočili gumovú
ruku o 90 či 180 stupňov čo malo za následok narušenie ilúzie. Taktiež výmena gumenej ruky
za drevenú redukovala ilúziu fantómovej končatiny, čo napovedá záveru, že predmet by mal
pripomínať skutočnu časť tela .
Zmené vnímanie vlastného tela môže pochádzať aj z iných zdrojov. Pri poruchách príjmu
potravy sa zjistilo, že narušené vizuálne vnímanie vlastného tela môže viesť nielen k tomu, že
sa chybne vníma jeho veľkosť ale následne aj možnosti pohybu v priestore. Irvine, McCarthy
a McKenzie (2019) nechali pokusne odhadovať najmenší priestor v dverách, ktorým si
participanti mysleli, že môžu prejsť. Participanti s posunutým vnímaním vlastného tela a nižším
sebavedomím odhadovali tieto vzdialenosti neprimerane.
Vnímanie hraníc tela bolo tiež skúmané u ľudí s autizmom v štúdií kde experimentálne
napodobnili out of body experience. Okrem toho, že ľudia s autizmom nedokázali dostatočne
identifikovať s virtuálnym avatarom vnímali svoj peripersonálny priestor zmenšení oproti
kontrole (Mul et al., 2019).
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3.Teória mysle
Pojem teórie mysle sa zrodil v 80. rokoch štúdiou Premacka a Woodrofa (1978) položením si
otázky či dokážu primáty atribuovať mentálne stavy sebe a ostatným a prostredníctvom nich
tak porozumieť zámerom a chovaniu druhých. V známom pokuse si mal šimpanz vybrať
spomedzi ponúkaných riešení to vhodné nato, aby v situácií pomohol druhému účastníkovi.
Dôvodom prečo sa teória mysle nazýva práve takto, tkvie v tom, že pre šimpanzov nebolo nijak
očividné či zrejmé to, ako sa má v rámci situácie druhý účastník. Z experimentu teda vyplynulo,
že šimpanzy museli „mentalizovať“ o stave druhého a doslova si tak tvoriť akúsy teóriu mysle
druhého- schopnosť odvodzovať vzťahy, ktoré nie sú priamo pozorovateľné a môžu byť použité
na predvídanie správania iných. Inými pojmami sa nazýva teória mysli folková psychológia,
naivná psycholóvia alebo mindreading či mentalizing. Okrem toho sa týmto termínom dá
pokrýť široká paleta schopností- pochopenie narážok, metafor, ironie či zámerné klamanie
(Penn, Sanna, & Roberts, 2008).
Základom teórie mysle je teda schopnosť prisudzovať mentálne stavy sebe alebo iným, čo
prakticky znamená rozlišovať medzi pojmami ako „presvedčenie“, „zámer“, „túžba“ či
„očakávanie“. Nedeliteľnou súčasťou tohto je tiež schopnosť si uvedomiť, že druhý zaujíma
iné stanovisko ako ja a, že jeho presvedčenia vyplývajú z odlišných zdrojov. Toto sa testuje
v modelových situáciách známych ako test falošných presvedčení. Na začiatok je potreba
objasniť, že teória mysle sa neopiera o schopnosť tvoriť propozičné vyjadrenia či jazyk (aj ked
s ním nevyhnutne súvisí)( Bánovský, 2016). Ako píše Bánovský (2016, str. 27) ďalej :„je
evolučne a ontogeneticky nepravdepodobné, že teória mysle nie je komplexný a postupný
proces a, že k premene stavu bez schopnosti chápať mysle iných do stavu s touto schopnosťou
dôjde naraz“.
Do súčasnosti vznikli dva hlavné prúdy, ktoré vysvetľujú teóriu mysle teória teórie a simulačná
teória. V ToM je dôležité pochopiť, že vlastný duševný stav nemusí byť nevyhnutne duševným
stavom inej osoby čo znamená, že aj napriek schopnosti zdieľať pocity s druhými ľudmi
dokážeme tiež predpovedať, že budú prežívať a konať niečo iné (Frith & Frith, 1999).
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3.1 Teória teórie
Teória teórie je prístup obľúbený najmä vývinovými psychológmi a nazerá nato ako si
formujeme presvedčenia o druhých pripodobnením práce vedcov, ktorý formulujú hypotézy
a pravidlá. Podľa Goldmana (2013) sa jedná o folkovú- naivnú psychológiu zahrňujúcu
zovšeobecnenia, ktoré spájajú 1. pozorovateľné vstupy s istými mentálnymi stavmi 2. isté
mentálne stavy s inými mentálnymi stavmi 3. mentálne stavy vedúce k pozorovanému
správaniu. Príkladom prvého by podľa neho mohla byť veta: Osoba, ktorá je fyzicky aktívna
a nepila bude zrejme smädná.
Z pohľadu Gopnikovej a Meltzoffa (1997) si z podobne zložených tvrdení deti zostavujú
postupne presvedčenia o svete podobne ako malý vedci- zbierajú pozorovania a na základe nich
menia svoje poznatky a generujú teórie. Na otázku ako je možné, že batoľatá imitujú správanie
dospelých sa autory odvolávajú na vrodenú schopnosť typovo identifikovať prejavy druhých
ako svoje vlastné.
Medzi najznámejšie výskumy, ktorých metodika sa užíva dnes vo forme false belief task sa radí
expriment Wimmera a Pernera (1983, podľa Goldman, 2013) s bábikami Sally a Anne.
V experimente si bábika Sally odkladá na isté miesto čokoládu a potom čo ju Anne schová na
iné miesto sú deti dopytované na ktorom mieste ju bude Sally hľadať. Výsledkom experimentu
bolo, že zatiaľ čo vačšina 3 ročných si myslela, že Sally bude rátať s novým miestom výskytu,
4 ročný už dokázali zmeniť perspektívu a odpovedali z pozície Sally.
Vysvetlením proponentov T-T prístupu je to, že ako deti vo veku 3 rokov odpovedajú na otázky
odkazujúc na túžbu- chcem, vo veku 4 rokov už používajú slová odkazujúce na presvedčenie
Deťom vo veku 3 rokov chýba konceptuálne pochopenie presvedčenia a tak nemôžu byť ani
schopné premýšľať otom, že je nejaké nesprávne (Gopnik, 1992).
Goldman (2013) argumentuje, že najsilnejším dôkazom oproti T-T prístupu je štúdia Onishia
& Baillargeona (2005, podľa Goldman, 2013) 15 mesačných detí, ktoré v neverbálnej forme
testu vykazovali známky pochopenia falošného presvedčenia. Bloom & German (2000) sa
staviajú proti pochopeniu ToM redukciou na schopnosť prejsť testom falošného presvedčenia,
nakoľko sú podľa nich v tejto úlohe potrebné ešte iné schopnosti. Podľa Low & Pernera (2012)
najmenšie deti anticipačne a spontánne skúmajú z čoho vyvodzujú implicitné pochopenie,
zatiaľ čo test falošných presvedčení vyžaduje dať explicitnú verbálnu odpoveď na chybné
presvedčenie. Kovács et al. (2010) hovoria o tejto implicitnej schopnosti automaticky
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rozpoznať presvedčenia iných a ktorá sa vyskytuje aj u iných druhov ako o „sociálnom
zmysle“.
Airenti (2015) vo svojom článku premýšľa ako je možné, že deti mladšie 4 rokov, ktoré síce
neprejdú false belief task, dokážu však v každodennej zábavnej interakcii s dospelými
briliantne chápať hru na niečo. Za príklad uvádza humor, ktorý sú schopné chápať aj deti pod
2 roky veku a zahrňujú teda určitú falzifikáciu reality či vyjadrovanie nedoslovných významov.
Odpoveďou pre ňu je, že deti majú už v rannom veku tieto intersubjektívne schopnosti, ktoré
sú súčasťou ToM a false belief ale vývojom ostatných schopností až v pozdejšom veku
umožňuje plne obsiahnuť to čo ToM teória vyžaduje- teda explicítne usudzovanie o stavoch
druhých.

3.2 Simulačná teória
Jadrom simulačnej teórie je, že chápať a reagovať na mentálne stavy druhých môžme vďaka
procesom mentálneho zrkadlenia či simulácie. „Obúvame sa teda do topánok druhého“
respektíve empatizumeme s druhými. Používame vlastnú myseľ na imitovanie či modelovanie
stavu druhého a tým môžme predpovedať čo druhý zamýšľa či urobí. Čo doslova znamená
simulovať mentálne stavy druhých osôb? Dnešná simulačná teória sa oproti minulosti
(zameranie na atribúciu a propozície) zaoberá jednoduchšími procesmi-motorickými plánmi,
vnímaním či emóciami (Goldman, 2013).
Dôvodom silného príklonu k tomuto výkladu mindreadingu bol objav zrkadlových neurónov
makakov výskumným tímom z Parmy. Tieto „zrkadlové“ neuróny ako podtyp premotorického
kortexu pálili nielen ak opica plánovala nejaký typ akcie (čo je pre premotorický kortex
príznačné) ale aj vtedy ak pri obdobnej akcii sledovala iného človeka alebo zviera (Rizzolatti
et.al. 1996, Gallese ,1996). Tento typ neurónov bol nájdený aj u človeka (Fadiga et al.,1995).
Veľkú časť mindreadingu však nemôžeme vysvetliť pomocou zrkadliacich procesov preto sa
Goldman (2013) pýta, akým spôsobom môže prebiehať tvorba presvedčení o mysliach druhých
a odpoveďou sú pre neho vizuálna a motorická predstavivosť, ktorá zohráva kľúčovú rolu v
simulácii. Na rozdieľ od iných autorov odlišuje zrkadlice procesy a komplexnejší proces
simulácie. Zrkadliace procesy považuje za nízkoúrovňový proces, ktorý zodpovedá najmä
emočnému zrkadleniu napríklad bolesti alebo znechutenia.
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Zástanci simulačnej teórie zvyčajne pochybujú o tom, že obyčajní dospelí a deti majú toľko
informácií alebo druhov informácií, ktoré T-T predpokladá. Simulačná teória ponúka inú
možnosť, v ktorej sú atribútory „chudobní na vedomosti“, ale angažujú sa v špeciálnych
mentálnych zručnostiach: budovaní predstieraných stavov.

Aby sme mohli predpovedať

budúce rozhodnutia druhého, môžeme predstierať, že sú to naše vlastné presvedčenia a plány,
vbudovať tieto presvedčenia do vlastného rozhodovacieho systému, ponechať tento systém
urobiť dané rozhodnutie a konečne predpokladať, že toto rozhodnutie urobíte. Tento postup sa
líši v troch smeroch od teoretického postupu. Po prvé, nespolieha sa na žiadne presvedčenia
atribútora z hľadiska kauzality folkovej psychológie. Po druhé, ide o vytvorenie, respektíve
konštituovanie predstieraných stavov. Po tretie, využíva rozhodovací systém na neštandardný
účel, a to na účely myslenia a nie konania („Simulation theory“, 2019).
Gallese (2007) hovorí priamo o vtelenej simulácii najmä na základe štúdií zrkadlových
neurónov a tiež preto, že vačšina sociálnych interakcií podľa neho prebieha automaticky,
priamo a bezprostredne. Tvrdí tiež, že používanie sofistikovanej mentalizácie nie je počas
bežných interakcií potreba a, že sme zatiaľ ďaleko od ich pochopenia. V bežnej interakcii máme
podľa neho priamy vstup do vnútorného sveta druhých a vačšinou to nevyžaduje žiadne
vysvetlenie. Vtelená simulácia je pre Galleseho (2007) postačujúca na vysvetlenie nielen
nízkoúrovňových procesov sociálnej kognície ale taktiež v atribúcií mentálnych stavov iným
a používaní jazyka.

3.3 Zrkadlové neuróny
Jednou zo zásadných príčin prečo sa štúdium sociálnej kognície a teórie mysle priklonilo
k skúmaniu empatie či iných procesov, ktoré sú kľúčové pre simulačnú teóriu bol objav
zrkadlových neurónov Rizzolatim a jeho týmom v roku 1995. Šlo o reakciu neurónovej siete
makaka na kompelexný podnet- sledovanie cieleného pohybu experimentátora za jedlo pričom
šlo o aktiváciu rovnakých oblastí ak makak vykonával pohyb sám- z toho názov zrkadlové.
Systém zrkadlových neurónov má motorické respektívne vizuomotorické vlastnosti spojené
schopnosťou reprezentovať predošle videnú akciu. U primátov je najaktívnejšia časť F5 area
čo je u ľudí popisované ako Brocova area – frontálny gyrus a jeho ľavá spodná časť. Tieto
oblasti sú u ľudí popisované najmä pre úlohu v sociálnej kognícií (Rizzolatti & Fadiga, 1996).
Systém zrkadlových neurónov bol lokalizovaný v mnohých častiach mozgu-premotorický
kortex a motoricá area, spodný a vrchný záhlavný lalok a spodný frontálny gyrus s Brocovou
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areou (Iacoboni & Dapretto, 2006; Rizzolatti & Craighero, 2004). Okrem toho,
somatosenzorická kôra prináša senzorické stimuly smerom k motorickej kôre, ktorá je
zodpovedná za motorický výkon (Molenberghs, Cunnington, & Mattingley, 2012). V
neposlednom rade, medzi funkciami ostrovného gyrusu je uvedomenie si pohybov tela a
interoceptívnych podnetov ako bolesť, smäd, cvičenie alebo sexuálne vzrušenie. (Craig &
Craig, 2009).
Niektoré dôkazy naznačujú, že systém zrkadlových neurónov nie je obmedzený len na
motorickú areu ale zrkadliace vlastnosti má tiež somatosenzorická area, ktorá sa aktivuje
napríklad keď sledujeme dotyk u druhého a tiež ked sa dotýkajú nás (Ebisch et al. 2008). Tento
efekt má tiež zaujímavé behaviorálne dôsledky. V prípade, že sledujeme ako je druhý dotýkaný
na líci dokáže to zlepšiť detekciu dotyku na kongruentnom mieste vlastného líca.

3.4 Deficity teórie mysle
Zmeny v schopnosti spracovávať a chápať mentálne stavy druhých ľudí boli tiež skúmané u
rôznych psychiatrických diagnóz avšak bližšia špecifikácia podobností a rozdielov zatiaľ
nebola skúmaná (Wang et al., 2018).
Teória mysle a jej odlišné fungovanie je doteraz najbohatšie študované u schizofrénií a autizmu.
Schizofrénia je charakterizovaná neschopnosťou rozlíšiť podnety z vlastnej mysle vlastné čo sa
prejavuje najmä hlasmi či vkladaním myšlienok. Kľúčovým je tu teda neschopnosť rozlišovať
pôvodcu akcie (Gallese, 2003). V experimente Baeza et al. (2013) boli

pacienti so

schizofréniou a bipolárnou poruchou testovaní v sociálnych schopnostiach v kontexte
každodenných situácií, kde podali menší výkon a tiež nedostatočné porozumenie kontextu
situácií.
Veľká metaanalýza Spronga et al. (2007) ukázala, že deficity teórie mysle majú u ľudí so
schizofréniou pretrvávajúci ráz. Znížený výkon sa ukázal vo false belief task a tiež v úlohách
odhadovania zámeru, ktorý skúma schopnosť vytvárať závery o zámeroch postav z čítaných
príbehov. Schizofrénni pacienti s negatívnymi symptómami ako nedostatok emotívnosti,
motivácie či utiahnutost mali najväčšie zhoršenie v týchto úlohách teórie mysle, čím sa dá
súdiť, že majú zníženú schopnosť reprezentovať mentálne stavy seba a druhých. Paranoidní
pacienti vykazovali zhoršenie najmä kvôli ťažkostiam s presným interpretovaním zámerov.
Metaanalýza tiež dodatočne referovala otom, že IQ, rod či vek nevplýval na výkon v týchto
úlohách.
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Ďalšou veľkou skupinou pacietov študovaných v súvislosti so zhoršením sociálnych schopností
sú pacienti s poruchami autistického spektra a Aspergrovým syndrómom. Tieto poruchy sa
vyznačujú ťažkosťami v rozpoznávaní emócií a ich zdieľaním. Okrem toho sa tiež vyskytujú
charakteristické prejavy ako repetitívne a streteotypné správanie (Baron-Cohen, 2009). Teória
mysle zrejme funguje ako súbor samostatných schopností čo dobre ilustruje štúdia BaronCohena, Leslieho a Frith z 1985. Jej záverom bolo že deti s poruchou autistického spektra síce
nevykazujú tak rozsiahlu mentálnu retardáciu ako deti s Downovým syndrómom, avšak ich
sociálne schopnosti sú aj napriek tomu horšie. Tieto ťažkosti pretrvávajú aj ked boli testované
verbálne schopnosti (Happe, 1995).
Existujú však diagnózy, ktoré predstavujú naopak opačné spektrum porúch mentalizácie a
teórie mysle a to jej nadmieru u hraničnej poruchy osobnosti. Tá je charakteristická
pretrvávajúcimi ťažkosťami v regulácií afektov, sebaobraze a medziľudských vzťahoch. Sharp
et al. (2011) demonštrovali na vzorke 111 študentov, že existuje vybraná súvislosť medzi
hraničnými črtami a hypermentalizáciou. Chyby mentalizácie sa objavovali skrze nadmernú
interpretáciu a atribúciu zámerov.
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4. Sociálna kognícia
Záber témat sociálnej kognície ďaleko presahuje možnosti rozsahu tejto práce ale v istom
zmysle je užitočné, ako už bolo spomínané vyššie v kapitole teórie mysle, sústrediť sa len na
jednotlivé úrovne sociálnej kognície. Seyfarth & Cheney(2013) navrhujú, že sa hodnotenie
společenských situácií vyvinulo počas evolúcie z jednoduchších nástrojov sociálnej kognície
ako imitácia a empatia. Kedže tieto schopnosti podporujú zlučovanie, porozumenie a tvorbu
sociálnych väzieb je možné, že sa neskôr vyvinuli do komplikovanějších schopností teórie
mysle.
Dobré vodítko vymedzenia poskytuje tiež štúdia Pinkhama et al. (2013), ktorá odpovedala na
požiadavku Britského ústavu pre duševné zdravie usporiadať témata sociálnej kognície.
Výsledkom bolo vymedzenia 4 domén: spracovanie emócií, sociálna percepcia, teórie mysle
a atribučné štýly. Goldman (2013) vymenúva 6 obľúbených kandidátov vtelenej sociálnej
kognície zahrňajúce imitačné správanie, joint action, emočnú nákazu, empatiu, mindreading
a pochopenie jazyka. Pre Saxa (2006) zahrňuje pod pojem sociálna kognícia empatiu, teóriu
mysle a viacmenej vizuálne vnímanie tela so špecifickým zameraním na tvárove črty a pohyby.
Koukolík (2006, str.17) uvádza, že podkladom schopnosti spracovania sociálnych interakcií
tzv. „sociálneho mozgu“ môžu byť:
-

Schopnosť rozlíšiť a analyzovať zrakové signály slúžiace identifikácii členov skupiny
a ich správania. Korelácie objemu zrakovej kôry a corpus geniculatum laterale
s veľkosťou skupiny je však horšia, než je korelácia objemu nezrakovej kôry a veľkosti
skupiny

-

Rozsah pamäte pre vzájomné vzťahy členov skupiny, napríklad všetkých dyadických
vzťahov skupiny

-

Schopnosť manipulovať s informáciami o vzájomných vzťahoch

-

Schopnosť spracovávať emočné informácie, zvlášť tie, ktoré odpovedajú signálom
reflektujúcim emočný stav druhých členov skupiny

U posledných dvoch bodov tým Koukolík (2006) myslí zároveň podmienku teórie mysle.
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4.1 Sociálna synchronizácia
Jednou z významných charakteristík sociálnej komunikácie je vzájomná a spontánna
neverbálna koordinácia. Tento jav sa objavuje nielen v komunikácii medzi dvojicou ľudí ale
tiež na úrovni davu a dobre ju pozorovať aj u skupinovo žijúcich tvorov. Okrem známeho
napodobovania tváre napríklad novorodenci krátko po narodení prispôsobujú svoju intenzitu
pohybov tela podľa rýchlosti a tempa reči, ktorú okolo seba počujú (Condon & Sander 1974).
Zivotofski a Hausdorff (2007) skúmali akým spôsobom sa ľudia zosúladujú pri chôdzi v páre.
Najsilnejší súlad medzi dvojicami sa objavil u párov, ktoré sa držali za ruku a synchronizované
pohyby sa objavili aj pri zamedzení vizuálnej či hlasovej komunikácie. Podobný efekt sa
dosiahol aj pri skúmaní zosúladenia pohybov počas konverzácie (Schmidt et al. 2014).
Podkladom sociálnej synchronizácie može byť zdieľaná intencionalita. Fylogenetické základy
zdieľanej intencionality boli sledované u hadov, kuriat a väčšiny cicavcov v podobe
mechnizmu eye –direction detector. Jedná sa o usudzovanie z orientácie hlavy a očí druhého
jedinca z čoho sa dá vyvodiť čomu venuje pozornosť . Je možné, že sa vyvinul ako vývojovo
starý detektor ohrozenia. Detektor zdieľanej pozornosti (SAD, shared attention detector) je však
vymoženosťou len vyšších primátov a zrejme sa vyvinul v súvislosti s interakciami
v zložitejších sociálnych skupinách (Koukolík, 2012).
Decety a Sommerville (2003) hovoria o zdieľaných reprezentáciách, ktorých podkladom je
vedomie o sebe a svojho úmyslu- agency. Dobrým príkladom takejto aktivity je šport či tanec.
Tenisový hráči napríklad dokážu rozpoznať smer pohybu loptičky protihráča lepšie ak daný
sledovaný hráč sám vie, ktorým smerom bude podávať. Tenista, ktorý podávajúceho sledoval
teda dokázal vypozorovať zámernosť pohybu, ktorý zamýšľal hráč na videu.V
tomto experimente skúmali tiež mozgovú aktivitu a okrem iného boli v tomto výkone zapojené
bohate aj zrkadlové neuróny. Autory to vysvetľujú vlastnou zažitou senzomotorickou
skúsenosťou tenisových expertov a mechanizmami vtelenej kognície.
Na princípe synchronizácie vzniká zrejme aj pocit jednoty, ktorý zažívajú ľudia ak sa pohybujú
jedným smerom či spôsobom počas kolektívnych aktivít. Počas pochodov alebo tancovania
ľudia vnímajú okrem dupotu teda taktilného vnemu aj vizuálny, čím dochádza k dočasnej
synchronizácii pohybu, čo sa v experimentoch ukázalo, že môže viesť až k telesným ilúziam
„pocitu, že sme boli ako jedno telo“ (Botvinick & Cohen, 1998).
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Naopak iné výskumy sledovali ako sa ľudia správajú v dyádach na základe emocionálnej
blízkosti a okrem iného zistili, že pohybová synchronicita párov sa počas hádky zmenšuje
(Paxton & Dale, 2013).

4.2 Sociálna imitácia
Goldman (2013) štúdiom zrkadlových neurónov pristupuje k imitácií ako k tvorbe primitívnych
motorických plánov bez toho, aby osoba simulovala vzdialené ciele či domnienky. Samotnú
imitáciu je možné interpretovať ako pozorovanie vykonávanej úlohy, ktorá vznikla jej
reprodukciou, ovplyvnená predchádzajúcou skúsenosťou pozorovateľa. Pomocou techník
fMRI Iacoboni a jeho tím inštruovali subjekty, aby imitovali predtým videný pohyb prsta.
Potom použili príkaz na obrazovke pre rovnaký pohyb a nakoniec boli subjekty inštruované na
sledovanie totožného pohybu (Iacoboni et al., 1999). V tejto štúdií sa potvrdilo zapojenie
zrkadlových neurónov pri imitačných úlohách.
Sila a rozsah imitácie sa odhaluje u pacientov s istým typom prefrontálnej lézie, ktorí majú
poškodenú inhibíciu pohybov dochádza ku kompulzívnemu imitačnému správaniu (Lhemitte
et al., 1986).
Fenomén imitácie sa inak nazýva Chameleonovým efektom, pretože sa podobá chameleónovi
meniacemu farbu pokožky podľa fyzického prostredia, v ktorom je umiestnený. Pre vytvorenie
paralely s ľudských správaním- tým, že kopírujeme správanie druhých im dávame najavo, že
máme predpoklad správne pochopiť ich konanie a emócie. U druhých tak imitačné správanie
zvyšuje pocit pochopenia a empatie (Chartrand & Bargh, 1999).

4.3 Vnímanie tváry
Vnímanie tváry predstavuje cestu nielen k rozpoznaniu základných ľudských emócií ale podľa
Goldmana (2013) tiež k lepšiemu porozumeniu toho akým spôsobom prebiehajú simulačné
procesy. Meltzoff a Moor ( 1997) si všimli, že u novorodencov starých niekoľko hodín
prebieha spontánna simulácia grimás. Podobne sa správali mláďatá šimpanzov keď
napodobňovali vyplazovanie jazyka a otváranie úst po experimentátorovi (Yamakoshi et
al.,2004). Tieto nálezy nepriamo odkazujú na možnosť zrkadliacich procesov a ich možnú
úlohu pri sociálnom učení. Je však otázkou nakoľko sú tieto výrazy skutočne spojené
s emočným prežívaním a nakoľko schopnosť ich napodobňovanie zohráva úlohu pri
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rozoznávaní emócií u druhých. Existuje množstvo štúdií skúmajúcich základné emócie ako
strach či znechutenie a rôznu mieru ich rozpoznávania u druhých.
Wicker et al. (2003) skúmali v f MRI štúdií aké neurálne okruhy sú zapojené jak pri vnímaní
znechutenia tak pri sledovaní jeho tvárovej expresie. Rovnaké regióny ( ľavá insula a pravý
cingulárny kortex) sa zúčastnili jak prežívania nepríjemného zápachu tak pasívneho sledovania
indivíduí vyjadrujúcich znechutenie. Adoplh, Tranel & Damasio (2003) našli tiež deficity
v prežívaní a rozpoznávaní znechutenia u pacientov s poškodením týchto oblastí.
Neal a Chartrand (2011) skúmali vplyv injekcií botoxu na mimikry a tvárovú spätnú väzbu na
tlmenie alebo zvýraznenie emócií. Výsledkom bolo, že tváre s botoxom boli menej úspešné
v identifikácií emócií než kontrola. V upravených podmienkách pacientom vpichli pod kožu
gel, ktorý spôsoboval, že bola koža odolná voči svalovým kontrakciám a v tomto prípade sa
naopak emočná percepcia zlepšila.
Komponenty emočného výrazu však môžu ovplyvňovať aj následné usudzovanie očom hovorí
známy pokus s tužkou v ústach pri následnom hodnotení zábavnosti príbehov. Facilitácia
musculus zygomaticus, používaného pri usmievaní, držaním tužky malo za následok vnímanie
príbehov ako zábavneších (Stepper & Strack, 1993 ).
Z iného súdka je jav schovaný pod názvom zrkadlovo- dotyková synestézia (mirror touch
synesthesia). Ľudia s touto zvláštnosťou sú schopný pri pozorovaní druhej osoby cítiť dotyk na
vlastnom tele. Maister et al. (2012) prezentovali týmto ľudom radu fotiek druhých osob, ktorých
črty sa plynulo menili až k podobe probanda, ktorú mal následne odhadovať v self-recognition
task. Tento posun v hodnotení seba samého bol značne posunutý k fotografiám druhej osoby
v prípade, že proband sledoval u druhého dotyk na tváry.

4.4 Empatia
Empatia je kognitívna schopnost vnútornej reprezentácie duševných stavov iných ľudí, ktorá
nám pomáha pochopiť ich činy prežívaním podobných emocionálních stavov, presvedčení,
myšlienok a túžob (Corradini & Antonietti, 2013). Na empatické porozumenie druhých nestačí
však jednoduché pochopenie toho čo druhý prežíva ale kľúčovým je zdieľanie tohoto
emocionálního stavu s druhým (Decety & Svetlova, 2012).
Prvé pokusy, ktoré sa zaoberali empatiou, boli zamerané na vnímanie ľudí prežívajúcich bolesť
a na prežívanie bolesti samotnej (Bastiaansen, Thioux, & Keysers, 2009). Vnímanie bolesti
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zahrňuje senzorické a motorické podnety a tak si osoba, ktorá bolesť u druhého sleduje môže
rozpomenúť aké to bolo ked bolesť sama prežívala a poskytnúť nato druhému adekvátnu
odpovedˇ. Jackson, Meltzoff, a Decety (2005) priniesli dôkazy otom, že rovnaké arey v mozgu
sa zapájajú pri prežívaní aj pre sledovaní bolesti u druhého človeka.
Preston a de Waal (2002) formalizovali teóriu emočnej-motorickej rezonancie v percepčnoakčnom modely, ktorý je postavený na tvrdení, že vnímanie správania druhého automaticky
aktivuje vlastné reprezentácie pre dané správanie čoho výsledkom sú zdieľané reprezentácie
procesované v motorických oblastiach. Tiež ju môžme nazývať emocionálna empatia či vtelená
simulácia-proces, ktorý je automatický, vdola nahor a evolučne starší. Tento proces je
podporený interakciami medzi zrcadlovými oblasťami a limbickým systémom. Súčasné
evolučné dôkazy navrhujú, že vtelená simulácia je fylogeneticky starší systém pre empatiu ale
existujú tiež pokročilejšie mechanizmy ako zaujímanie perspektívy či teória mysle.
Zaujímanie perspektívy študovali Knoblich a Flach (2001) kde zistili, že ľudia sú presnejší pri
odhadovaní miesta dopadu šípu ak sa vo videu sledovali samých seba ako hádžu šíp než pri
sledovaní iných ľudí. Na druhú stranu sa ale zistilo, že pri sledovaní fotografií majú ľudia
tendenciu zaujímať perspektivu druhej osoby. V experimente boli prezentované 3 fotografie
v ktorých mali hodnotiť vzdialenosti jablka oproti banánu v podmienkach bez osoby, s osobou
a s osobou naprahujúcou sa za ovocím. V podmienke s osobou zaujímali probandi častejšie
perspektivu druhej osoby a pokiaľ tam žiadna nebola ponechali si svoju vlastnú (Tverski
&Hard, 2009). Význam tejto schopnosti sa objavuje v širšej úlohe vrámci empatie a emočnej
regulácie. Leong et al. (2018) uskutočnili experiment v ktorom partnery boli inštruovaný
pochopiť a sledovať druhého počas bolestivého úkonu alebo dostali len slovný popis toho čo
partner prežíva. V skupine kde partner mohol byť partner zúčastnený vykazovali participanti
vyššiu toleranciu voči bolesti a tiež ju vnímali ako menšiu a znesiteľnejšiu.
Schopnosť empatie a zaujímanie perspektívy druhého sa ukazuje ako kľúčové pre zdarné
fungovanie v sociálnych vzťahoch. V akomkoľvek druhu vzťahov je podstatné pochopiť čo si
naši blízky ľudia myslia, cítia či dokonca aké majú priania. Pre blízke vztahy sa ukazujú
vzájomné pochopenie a zvýšená schopnosť empatie ako rozlišujúce od vzťahov so známými či
cudzími ľudmi (Thomas & Fletcher, 2003).
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4.5 Jazyk a gestá
Neopomenuteľnou súčasťou komunikácie sú gestá, hlasový prejav a tiež samotné používanie
jazyka. Pri reči bohato využívame gestikuláciu a celkovo je náš verbálny prejav a vyjadrovanie
myšlienok doprevádzané tzv. „rečou tela. Dobrý dôvod pre spájanie týchto prejavov
komunikácie predstavuje Arbib-Rizzolatiho hypotéza (2005, podľa Koukolík 2012 ), ktorá
tvrdí, že sa pripravenosť pre jazyk vyvinula ako multimodálny, faciálny a vokálny sytém a, že
protojazyk tvorený primitívnymi formami znakov vznikol z gest.
Prístup vtelenej kognície navrhuje, že významy lingvistických kategórií (slov, frázy a viet) sú
viac než z abstraktných, amodálnych symbolov odvodené zo skúsenosti. Premýšľanie
o konceptoch zahřňa perceptuálnu a motorickú simuláciu vlastností, ktoré sa na koncept viažu
aj keď sa v prostredí žiaden takýto zdroj nevyskytuje (Barsalou, 1999).
To napríklad znamená, že premýšľanie o stoličke aktivuje podobné alebo totožné neurálne
substráty, ktoré sú zapojené v dotýkaní, videní a interagovaním so skutočnou stoličkou. Pecher,
Zeelinberg a Barsalou (2003) uskutočnili pokus v ktorom mali účastníci priraďovať vhodné
slová k daným predmetom. Viedlo sa im horšie ak mali priradiť slovo hlasný k slovu mixér ak
predtým prebehlo usudzovanie o vlastnostiach inej modality napríklad, že čučoriedky sú kyslé.
Niektoré štúdie skúmali vplyv momentálnej motorickej alebo percepčnej skúsenosti nato akým
spôsobom budú reagovať alebo rozumieť obsah predložených viet. Glenberg a Kaschak (2002)
nechali účastníkov čítať vety, ktoré obsahovali pohyb od tela a k telu. Polovicu času mali
účastníci tieto pohyby aktívne vykonávať. Ak bol pohyb vykonaný v kongruencii s obsahom
vety ich odpoveď bolo prevedenie pohybu rýchlejšie.
K podobným záverom došlo mnoho zobrazovacích štúdií, ktoré došli k tomu, že v pochopení
jazyka zohrávajú úlohu motorické oblasti. Hauk, Johnsrude a Püllvermuller (2004) porovnávali
fMRI scany participantov hýbajúcich jazykom, prstami a chodidlami a scanmi účastníkov, ktorí
čítali slová olizovať, dvíhať a lízať. Porovnanie ukázalo veľmi podobný vzorec aktivácie
motorického kortexu a korešpondujúcich slov.
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EMPIRICKÁ ČASŤ
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Návrh výskumu
1. Teoretické východiská
Tanečníci a empatia
Koncept vtelenej mysle, ktorému je venovaná prvá kapitola zohľadňuje previazanú úlohu tela,
teda vplyvu senzomotorickej skúsenosti a úzku previazanosť akcie a percepcie. Z výskumov je
tiež prejmé, že vnímanie a hranice nášho vlastného tela sa nemusia zhodovať s jeho aktuálnou
fyziologiou. Pri hľadaní odpovede nato, akým spôsobom vzniká sociálna kognícia sa nám
poskytujú dve zásadné rámce- teória mysle a simultacionistická teória, ktorú podporujú nálezy
zrcadlových neurónov, výskum emócií či synchrónnych procesov, imitácie a podobne uvedené
v teoretickej časti. Táto vetva ToM stavia jako jeden zo základných procesov pochopenia
schopnost sa empaticky sa „vžiť do topánok druhého“(Goldman, 2013). Vtelená simulácia je
pre Galleseho (2007) postačujúca na vysvetlenie nielen nízkoúrovňových procesov sociálnej
kognície ale taktiež v atribúcií mentálnych stavov iných a používaní jazyka.
Zhoršené fungovanie ToM bolo zistené pri viacerých poruchách ako autizmus či schizofrénia
ale už menej je skúmané, u koho je táto schopnosť zlepšená. Na nižšej úrovni kognície, teda
empatie či perspective taking sa ukázali tanečníci ako odborníci na expresívne vyjadrovanie
emócií a excelentnej pohybovej zručnosti ako skupina vykazujúca zlepšie. Christensen et al.
(2016) zistili u tanečníkov baletu, že ich motorická expertíza viedla k vyššej senzitivite
k sledovaným emočným reakciám. To znamená, že vykonávanie pohybov zlepšovalo
rozpoznávanie emócií spolu so zvýšenou fyziologickou odpoveďou. Tento rozdieľ sa
u neexpertnej skupiny nenašiel. Iný výskum sledoval schopnosť perspective taking u
tanečníkov a pacientov s poruchami prijmu potravy. Tu sa ukázalo, že tanečníci boli lepší
v zaujímaní perpektívy tretej osoby (Cooper & Mohr, 2012). Podobné nálezy sa objavili aj
s v fMRI štúdii sledujúcej nakoľko sa dva pohybovo podobné druhy tanca balet a capoera
podieľajú na aktivácií zrkadlových neurónov. Tu sa ukázalo, že aj napriek takmer podobným
pohybovým sekvenciám oboch tancov, zrkadliaci efekt bol silnejší pri sledovaní vlastného
druhu tanca a neexpertná skupina nevykazovala nijaké zlepšenie (Calvo-Merino et al., 2005).
Ako prvý skúmal vplyv vnímania vlastného tela- interocepcie na výkon v teste ToM Shah et al.
(2017). Tento tím skúmal súvislosť vnímania rôznych interoceptívnych podnetov napr.
srdečného rytmu a toho ako dobre dobre daní jedinci obstoja v jednom zo štandardizovaných
testov teórie mysle – MACS- Movie for assesment of social cognition. Výsledkom štúdie bol
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podobný záver a to, že ľudia presnejšie vnímajúci vlastné stavy majú celkovo zlepšený MASC
skór, avšak len v prípade otázok smerujúcich k emóciam, nie však u otázok, ktoré sa pýtali čo
si druhý myslí. Tento výskum však bol zameraný len na vnímanie jednoduchých fyziologických
prejavov.
Teória vtelenej kognície a simulačná teória implikuje, že pochopenie seba a druhého skrze
nízkoúrovňové procesy ako empatia bude dostatočné na vytvorenie kvalitnejšej simulácie pri
vytváraní záverov -mentalizovaní o stavoch druhého.
Námietkou klasickej ToM teórie je to, že sa táto simulácia, respektíve zrkadlenie nepodieľajú
na procesoch zložitejšej sociálnej interakcie a je potreba iných konceptuálních procesov. Nie
sú zatiaľ známe výskumy, ktoré by overovali ako sa v testoch teórie mysle vodí práve ľudom,
ktorí majú lepšie empatické schopnosti.
Tieto zistenia by tiež súhlasili so známym tvrdením o všestrannom vývoji osobnosti pri
rozvíjaní športových alebo umeleckých aktivít. Momentálne sa tanečná terapia využíva v práci
a rozvoji ľudí s autizmom či poruchách príjmu potravy. Vysvetlením účinku týchto metód by
mohlo spočívať v lepšom prežívaní seba samého spolu so súbežným rozvojom sociálnych
schopností a porozumenia.
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2. Design výskumu
Výskum Christensen et al. (2016) predpokladal, že expertný tanečníci budú v porovnaní
s netanečníkmi obratnejší v rozlišovaní emócií a tiež, že budú viac responzívni pri zobrazovaní
týchto emócií na psychofyziologickej úrovni. Na základe výsledkov autory štúdie usudzujú, že
táto expertíza môže viesť k lepšiemu pochopeniu emócií v podobe schopnosti tzv. vtelenej
mimikry.
V tomto výskume nás teda bude zaujímať či zlepšená schopnosť empaticky rozpoznávať
emócie u druhých vďaka motorickej expertíze alebo zaujímaní perspektívy, pomôže v lepšom
vcítení sa do situácií postáv v príbehoch Faux pas testu a premýšľaní otom, ako tieto postavy
budú na situáciu nahliadať z vlastnej perspektívy.
Tanečníkom bude rovnako ako kontrolnej skupine štandartne zadaný a následne obodovaný
Faux pas test a výsledky budú podrobené štatistickej procedúre s následnou kritickou diskusiou.

3. Cieľ výskumu
Z doterajších výskumov vyplýva, že tanečníci disponujú zlepšenou schopnosťou chápať
emočné stavy druhých ľudí či preberať perspektivu tretej osoby. Tieto procesu sú dnes brané
ako podklad fungovania teorie mysle na nižších úrovniach kognície ale je otázke nakoľko
pomáha táto schopnost „obuť sa do topánok“ druhého pri riešení zložitejších sociálnych
situácií.
Výskum si kladie za cieľ zistiť či skupina ľudí u ktorej sa ukázali tieto schopnosti zosílené,
bude tiež lepšie skórovať vo Faux pas teste. Momentálne chýbajú štúdie, ktoré by si kládli za
cieľ preskúmať, ktoré skupiny ľudí a prečo dosahujú lepšie schopnosti v testoch ToM.
Výskumná otázka bude na základe predložených výzkumných štúdií a teoretického rámca
vtelenej kognície a simulačnej teórie znieť : Bude mať vplyv motorická expertíza, ktorá vedie
k lepšej empatii vplyv na výkon v jednom z testov ToM – Faux pas teste?
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4. Hypotézy
H0: Tanečníci budú skórovať v teste Faux pas rovnako ako neexpertná populácia.
H1: Tanečníci budú skôrovať v teste Faux pas lepšie.

5. Premenné
Nezávislá premenná : motorická expertnosť- profesia.
Závislá premenná: úroveň ToM- miera skórovania vo Faux pas teste.

6. Zber dat a výskumný súbor
Participanti

budú

pre

výskum

oslovený

prostredníctvom

školských

nástenok

na

konzervatóriách, vysokých školách a tanečných inštitúciách. Na letáku bude v krátkosti
uvedené, že sa jedná o psychologický výskum bez bližšej špecifikácie, aby sa predišlo tomu, že
sa do výskumu budú hlásiť jedinci, ktorí majú pocit, že vo svojich sociálnych schopnostiach
vynikajú. Kontrolná skupina bude oslovená pomocou nástenok na vysokých školách či
inzerátom na sociálnych sietiach.
Výskumný súbor bude zostavený podobne ako spomínané štúdie z 25 tanečníkov oboch pohlaví
v aktívnom a profesionálním výkone baletného tanca vo veku od 20-40 rokov. Do štúdie by
mali byť zaradení tanečníci bez psychiatrických diagnóz nakoľko existujú dôkazy, že ToM
môže byť při istých diagnózách pozmenená. Kontrolná skupina bude zostavená vo vekovo
podobnej štruktúre s vylúčením psychiatrických diagnóz. Účastníci budú požiadaní, aby si ticho
prečítali sériu 10 príbehov obsahujúcich faux pas. Aby sa predišlo výskytu len kladných
odpovedí obsahuje test aj 10 kontrolných príbehov, ktoré neobsahujú faux pas.
Príbehy Faux pas a kontrolné príbehy budú prezentované v zmiešanom poradí. Účastníci
nemajú žiaden časový limit a budú mať možnosť prečíta príbeh toľkokrát, koľkokrát to bude
pre plné porozumenie potrebné.
Každému účastníkovi bude na začiatku predložený informovaný súhlas s obecnými
informáciami o zámere výskumu. Súčasťou informovaného súhlasu bude informácia
o dobrovolnosti účasti na výskume a zaručenie anonymity a možnosti kedykoľvek priebeh
vyplňania dotazníku opustiť.
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7. Nástroje
U návrhu tohoto výskumu je potřeba bližšie objasniť výber danej testovej metody. Pre skúmanie
otázky či sa telesné reprezentácie self a zlepšená úroveň empatie ako obecnej schopnosti lepšie
chápať rozpoloženie druhého človeka podieľajú aj na dalších úrovniach sociálnej kognície sa
pre výskumný návrh zvolila dospelá verzia Faux pas test Barona- Cohena (1999). Tento test má
svoje psychometrické vlastnosti a je dobre reliabilný ( Söderstrand, Almkvist, 2012). „Faux pas
je definované ako situácia kde hovorca prednesie niečo bez uváženia toho, či by si to daný
príjemca rád vypočul a typicky to má negatívne dôsledky, ktoré pôvodne hovorca
nezam“(Baron-Cohen et al. 1999, str. 408). Faux pas je pokročilejší test ToM, pretože jeho
úspešné odhalenie si vyžaduje uvedomenie toho, že môže existovať rozdieľ medzi rečníkom a
poznaním poslucháča, vrátane jeho emocionálneho dopadu. Jednotlivci s normálnymi
schopnosťami sociálnej kognície zvyčajne rozpoznávajú, keď sa niekto dopustil faux pas, zatiaľ
čo ľudia so sociálne kognitívnym deficitom, ako je autizmus či schizofrénia v teste skórujú
slabšie. Presnejšie povedané, na pochopenie faux pas sú potrebné aspoň dve reprezentácie
duševného stavu (Li et al., 2013): reprezentácia kognitívnych stavov (kognitívne ToM) hovorcu
dopúšťajúceho sa faux pretože ten nevie, že by to nemal povedať; a reprezentácie
emocionálnych stavov (afektívnych ToM) postavy prijímajúcej faux pas, ktorá sa cíti urazená
alebo ponížená (Stone, Baron-Cohen, Calder, Keane, & Young, 2003).
Test obsahuje 20 príbehov vrátane kontrolných. Účastník má možnosť si príbehy čítať tak dlho
ako uzná sám za vhodné. Príbehy 2, 4, 7, 11-16 a 18 obsahujú faux pas.
Po každom príbehu nasleduje séria otázok: (1) otázka detekcie faux pas, (2) otázka identifikácie
osoby, (3) otázka falošnej viery a (4) afektívna otázka, ako sa uvádza v dodatku. Kognitívna
zložka ToM je hodnotená prostredníctvom otázky false belief (otázka č. 3), ktorá testuje, či
účastníci pochopili falošné presvedčenie o tom, kto spáchal faux pas. Afektívna ToM zložka je
hodnotená pomocou afektívnej otázky (otázka č. 4), ktorá testuje dôrazné chápanie toho, ako
by sa človek v príbehu cítil. Otázky 2–4 budú položené len vtedy, ak účastník zistí faux pas,
teda odpoveď na prvú otázku. Ak účastník odpovie nie, experimentátor preskočí na ďalší
príbeh. Za každú správnu odpoveď je pridelený jeden bod.
Kontrolné príbehy budú v rovnakom formáte ako príbehy faux pas, ale mali iný systém
hodnotenia. Pre prvú otázku budú položené dva body a nula bodov za nesprávnu odpoveď.

- 36 -

Test by bolo potreba pred užitím preložiťz angličitny do čestiny a tiež prispôsobiť kultúrnemu
okruhu.

8. Analýza dat
Výskum operuje s kvantitatívnymi dátami v podobe bodových skórov testu a celá štatistická
procedura bude prebiehať v programe SPSS. Podstatou štatistickej procedúry bude porovnávať
či sa skupina tanečníkov a kontrolnej skupiny bude líšiť v získaných celkových skóroch na
úrovni náhody, čo bude znamenať príklon k nulovej hypotéze a teda to, že sa tieto skupiny vo
svojom výkone ToM nelíšia. V inom prípade bude medzi skupinami nenáhodný rozdieľ, čo
bude znamenať zamietnutie nulovej hypotézy a teda, že tanečníci sú lepší v odhalovaní situácií
faux pas.
Najprv sa overí či rozdelenie hodnôt má normálne rozdloženie pomocou KolmogorovSmirnovho testu. Ak hodnoty nebudú mať normálne rozdelenie bude vhodné použiť
neparametrický Mann-Whitneyho test.
Pri normálnom rozdelení sa použije na výpočet rozdielov medzi skupinami bude zvolený t-test
na hladine významnosti p < 0.05.

9. Diskusia
Výskum sa opiera o štúdie tanečníkov (Christensen et al. 2016, Shah et al. 2017, Cooper &
Mohr, 2012) ktorí jednak vykazujú zvýšenú zrkadliacu aktivitu pri sledovaní vlastného druhu
tanca a zároveň lepšie obstoja v empatických úlohách. Okrem týchto štúdií tiež hovorí
v prospech silnejšieho vnímania vlastného tela aj štúdia v ktorej sa ukázalo, že vyššia
interoceptívna citlivosť viedla k lepšiemu skórovani v teste ToM. Ak by sme v našej štúdii
preukázali lepšiu schopnost tanečníkov obstáť v teste Faux pas dal by sa vytvoriť
jednoznačnejší záver otom, že podstatou simulácie sú nízkoúrovňové procesy a, že tvorba
záverov o presvedčeniach druhých nachádza zdroje v simulácií stavov druhého podobne ako to
navrhuje Gallese (2007). Tento výskum by bol taktiež jeden z prvých, ktoré by sa miesto štúdia
deficitov zamerali na rozvinutú schopnosť ToM.
Dá sa však položiť otázka či by sme v prípade negatívnych výsledkov museli zavrhovať
predložené teoretické východiská. Aj napriek tomu, že testové situácie sú v štúdiu teórie mysle
hojne používané, dovolila by som si vzniesť pochybnosti nad podstatou testovej situácie.
V testovej situácii nie je jednak participant priamo situovaný, má obmedzené zdroje informácií,
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ktoré sú v bežných sociálnych situáciách dostupné a nie je emočne, či inak zainteresovaný. Aj
napriek tomu, že je mnoho testov ToM štandardizovaných, výskumy zohľadňujúce tvorbu
presvedčení druhých v prirodzenejších podmienkach by som považovala za vítané.
Testy ToM sú prevažne založené na princípe falošného presvedčenia či rôzneho nesúladu
očakávaní medzi účastníkmi testových situácií. V prirodzených podmienkach sa takéto situácie
zvyčajne objavujú vtedy, ak nastane rozpor v očakávanom správaní druhého a až to je moment
kedy začneme premýšľať ako to ten druhý myslel. Jednou z námietok proti používaniu false
belief je tiež, že tieto situácie sa vyskytujú v sociálnych interakciách vzácnejšie než situácie
zhody či porozumenia.
Dala by sa tiež položiť otázka na zamyslenie, nakoľko je samotné teoretizovanie nad vlastnými
motívmi a správaním a tiež správaním druhého nakoniec v sociálnej interakcii užitočné. Myslí
sa tým, že má váha interakcie tvárou v tvár podľa môjho názoru tendenciu prevažovať. Ľudia
si prirodzene vytvárajú vlastné teórie otom ako funguje správanie druhých a snažia sa ovplyvniť
presnosť svojich odhadov do nasledujúcich situácií, avšak ich využívanie v konkrétnych
sociálnych situáciach zostáva opomenuté a zvačša trvá dlhšiu dobu než si privyknú na nové
spôsoby komunikácie.
Možným záverom by však prirodzene mohlo byť, že premýšľanie a vyvodzovanie záverov
o sociálnych situáciach je ovplyvnené amodálnymi-konceptuálnymi než senzomotorickými
procesmi a, že procesy ToM alebo simulácie tak zohrávajú rolu iným spôsobom než
mechanizmami vtelenej kognície. Výsledky by tak mohli výjsť podobné ako v štúdii Shah et
al. (2017) pri meraní presnosti interoceptívnych podnetov a skórovania v teste MACS, kde
skórovanie bolo lepšie v otázkach na emočný obsah než na rozvahu otom, čo si myslia postavy
testu.
Tiež je možné, že test zodpovedá skôr verbálnym úlohám podobne ako argumentuje Goldman
(2013), keď sa zamýšľa či musia byť pri premýšľaní otom, čo odpovie druhý na otázku koľko
je 5+ 3 zapojená výlučne simulácia. Podľa neho v časti mentalizácie môžu byť kľudne zapojené
aj iné procesy, ktoré však nepovažuje za sociálnu kogníciu.
Schopnosť empatie u tanečníkov však nemusí byť dôsledkom tohto druhu aktivity ale je tiež
možné, že existujú isté osobnostné črty na základe, ktorých si toto povolanie vyberajú či v ňom
dokážu zotrvať a nemusí to tak byť len dôsledok senzomotorickej skúsenosti a expertnosti vo
vyjadrovaní emócií. Je tiež možné, že sociálne schopnosti by tak mohli byť akýmsi artefaktom.
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Ak by závery výskumu hovorili v prospech spomínaných tvrdení o vtelenosti sociálnej kognície
dalo by sa dalej diskutovať o praktických aplikáciách napríklad v tanečnej či pohybovej terapii,
ktorá sa používa najmä pri poruchách príjmu potravy. Takýto výskum by tak poskytoval týmto
spôsobom liečby ďalšie vedecké dôkazy o pozitívnom dopade pohybu a tanca.
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Záver
Cieľom teoretickej části práce bolo uviesť principy vtelenej kognície, ktorá prikladá telu a
prostrediu kľúčovú rolu. Bližie je popísaný aj koncept extended mind a ďalej je tiež rozvedené
ako môže byť vnímanie nášho tela rôznymi spôsobmi ovplyvnené napríklad synchrónnou
stimuláciou.
Z teoretických výskumov je zrejmé, že sa oblasti, ktoré sú zodpovedné za tvorbu či fyzického
alebo mentálneho self prekrývajú s oblasťami, ktoré sú zapojené do zrkadliacich procesov a
tvorby sociálnej kognície preto sa druhá kapitola zamerala na popis self a zmeneného vnímania
vlastného tela.
Myšlienka, že do nášho tela dokážeme zahrňovať vdaka synchrónnej stimulácií vonkajšie
predmety, viedla k otázke, či nemožu jestvovať podobné procesy pri tvorbe sociálnej kognície
či tvorbe predvedčení o stavoch druhých ľudí, teda teórie mysle. Čoraz vplyvnejšou teóriou na
ktorej je postavená aj idea výskumnej práce je simulačná teória, ktorá sa začala rozvíjať práve
objavom zrkadlových neurónov.
Návrh výskumu bol inšpirovaný štúdiami tanečníkov, ktorí sa ukázali ako obratnejší
v empatických úlohách, perspective taking tasku či vykazovali silné zrkadlenie vlastného
tanečného štýlu. Cieľom návrhu výskumu bolo zistiť či expertnosť vo vyjadrovaní emócií a
motorická obratnosť budú v duchu konceptu vtelenej simulácie ovplyvňovať to, ako si budú
viesť v jednom zo štandartných ToM testov- Faux pas teste.
Teóriu embodimentu a enaktivizmu však momentálne postupne v kognitívnej vede nahrádzajú
modernejšie teórie prediktívneho kódovania, prediktívneho mozgu či free energy principle.
Táto bakalárska práca mi ako autorke priniesla hlbšie poznanie toho čo vlastne pojem myseľ
znamená.
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