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Predslov

Keď som začal písať túto monografiu, mojím pôvodným úmyslom bolo
zostaviť atlas emócií, ako som si to pracovne pomenoval. Atlas katalogi-
zujúci všetky pomenovania emócií, ktoré v slovenčine za týmto účelom
bežne používame. Výsledok som si predstavoval odvážne, aj s prísluš-
ným utriedením, resp. klasifikáciou emócií a najlepšie aj so vzťahmi
ukazujúcimi rôzne aspekty ich metamorfózy, resp. sublimácie.
Ešte predtým sme spolu s kolegom Daliborom Juráškom v prvom,
hrubom site vybrali zo 60 tisíc slov Krátkeho slovníka slovenského
jazyka približne 600 slov ašpirujúcich na pomenovanie emócií aspoň
z nejakého uhla pohľadu. Spracovali sme frekvenčnú analýzu výskytu
slov v Slovenskom národnom korpuse, rozsiahlej elektronickej data-
bázy textov evidovanej Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra SAV,
aby sme videli reálnu používanosť pomenovaní emócií v živom jazyku.
Na vzťahy slov sme si okrem slovníka slovenčiny pomohli aj Synony-
mickým slovníkom slovenčiny zachytávajúcim jazykovo blízke slová.
Avšak slovníky jazyka, pri všetkej úcte k poctivej a mravenčej práci
kolegov lingvistov, nezachytia psychologickú logiku, podľa ktorej sa
príslušné slová vo svojich kontextoch a významoch v jazyku tvoria.
Ak mal mať vznikajúci atlas emócií svoju hodnotu, nevyhnutným kro-
kom v nastúpenej ceste bolo urobiť súpis doterajších psychologických
klasifikácií emócií. Lenže ani táto úloha nie je práve jednoduchá, po-
znanie v psychológii emócií ako psychologickej disciplíny skúmajúcej
emocionalitu pripomína z dôvodov popísaných ďalej rozbitú vázu. Čo
psychologický smer to kvalitatívne iný uhol pohľadu – so všetkými do-
padmi na definície pojmov, metódy výskumu, interpretácie výsledkov
a v konečnom dôsledku práve aj na finálne klasifikácie emócií.
A tak po spísaní všetkých hlavných historických i aktuálnych trie-
dení som bol nútený vrátiť sa ešte o krok naspäť a začať úplne od
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začiatku – prehľadom vedeckých prístupov a to spolu s ich existujú-
cimi uhlami pohľadu, z nich vychádzajúcich definícií, metód výskumu
emócií a hlavne interpretácií výsledkov. O tom je nakoniec táto mo-
nografia, ktorá je prvým krokom k pôvodnej myšlienke atlasu emócií.
V základnej úrovni je to prehľadová odborná učebnica všetkých pro-
minentných i menej významnejších, starších i úplne nových vedeckých
prístupov k výskumu emocionality. Z rozsahových dôvodov zatiaľ bez
prehľadu klasifikácií.
Ak sa však nad terajším výsledkom s odstupom zastavím, dovolím si
dúfať, že nad rámec učebnice ponúka aj pridanú hodnotu, ktorá ju činí
špecializovanou vedeckou monografiou. Táto pridaná hodnota spočíva
v integrácii jednotlivých prístupov. T. j. v spôsobe, akým sú jednotlivé
smery spolu i každý zvlášť priblížené a hodnotené. Chcel som sa vy-
hnúť vcelku bežnému, trochu suchopárnemu vymenovaniu doterajších
výskumov a ich výsledkov spolu s ich silnými a slabými stránkami.
Mňa vždy zaujímala aj otázka „Prečo?“, nielen „Ako?“. Preto sa sna-
žím aj o zachytenie historickej genézy jednotlivých prístupov tak, ako
vychádzajú z ducha času. A z toho vyplývajúcich a priori východísk
či uhlov pohľadu, ktoré si ich zástancovia pri uchopení psychiky, vy-
medzení emocionality, výskumných metódach a interpretácií výsledkov
zvolili. Z nich totiž dopredu silné a slabé stránky vyplývajú.
Moderné prierezové učebnice tvoria v súčasnosti desiatky, ba už aj
stovky výskumníkov. S takýmito kompendiami sa čo do rozsahu sa-
mozrejme zrovnávať nemôžem. Na druhej strane, ich editori vyberajú
autorov v širších rámcoch poväčšinou podobného zmýšľania a teda pre-
ferujú zástancov rovnakého výskumného prúdu. Hoci oproti minulosti
sa situácia podstatne zlepšila. Ja sa snažím v tejto publikácii neprik-
láňať k žiadnemu smeru a na hodnotenie jednotlivých výskumných
prúdov využívať čo najviac protiargumentácie tých ostatných. Mojím
cieľom je ukázať polemiky tak, ako sú roztrúsené po rôznych žurnáloch
a článkoch, ale z uvedených dôvodov zväčša nie na jednom mieste.
Samozrejme, pridal som aj nemalú kopu tých svojich. Lebo priznám sa,
so žiadnym smerom osobne nie som celkom spokojný. Preto sa snažím
ukázať tak širokospektrálny a integratívny fenomén, akým emociona-
lita bez pochýb je, v čo najširšom spektre pohľadov. Asi sa to ani inak
nedá. Do akej miery sa mi to podarilo, nech zhodnotia iní.

Peter Marman, december 2018



Časť I

Vymedzenie
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Kapitola 1

Kontext

„Od samotného založenia modernej psychológie Wilhelmom Wundtom
je nápadnou črtou vývoja psychológie neustály vznik rozličných hnutí,
niekedy aj simultánnych škôl či smerov myslenia, potom ich úpadok
a nahradenie novými. Históriu psychológie možno prezentovať v kon-
cepciách alebo školách, či smeroch psychologického myslenia, a tak je aj
najčastejšie prezentovaná“, konštatuje vo svojej knihe Súčasné smery
v psychológii Viera Bačová (2009, s. 19). A ďalej dodáva:

V každom psychologickom smere boli predmet, často aj hlavné
uznávané metódy skúmania a ciele psychológie definované na-
novo. So striedaním smeru sa upravovala definícia vedeckej psy-
chológie. História psychológie je teda súčasne aj prezentova-
ním rôznych definícií psychológie – počas celej svojej histórie
moderná psychológia hľadá, formuluje, kombinuje a odvrhuje
rôzne definície toho, čo skúma. Žiadny smer alebo škola neus-
peli v zjednotení rôznych stanovísk (s. 19).

Ak celá vedecká disciplína svojou históriou preukazuje veľmi rozličné,
častokrát protichodné chápania cieľov a metód skúmania, pri chápaní
emocionality ako jedného z ústredných fenoménov ľudskej psychiky
(Barrettová, 2017b; Gross & Barrettová, 2011) to nebude inak. A ako
sa rôzne ciele a metódy výskumu v psychológii premietli do rôznych
teoretických koncepcií a nakoniec nevyhnutne aj do rôznych výsledkov,
je len pochopiteľné, že výskumná oblasť emocionality tento vývoj dô-
sledne kopírovala. Preto je dôležité pozrieť sa na emócie s nadhľadom,
špeciálne s vedomím a priori východísk existujúcich perspektív, resp.

3



4 KAPITOLA 1. KONTEXT

uhlov pohľadu na človeka, či ako hovorí Bačová, smerov psychologic-
kého myslenia.
Pri emocionalite sú alfou a omegou vzťahy, sama je subtílne, ale pri-
tom zásadne prepojená so všetkými elementami psychiky (Barrettová,
2017b; Clark-Polnerová, Wager, Satpute & Barrettová, 2016; Koelsch
et al., 2015). To je na jej skúmaní práve to nesmierne zložité. Každá
vyhranená perspektíva psychologického myslenia je potom až pod prí-
lišným pokušením niektoré z jej vzťahov vidieť, resp. zdôrazňovať a iné
odsúvať či dokonca vytesňovať. A pod vplyvom takéhoto skreslenia
pohľadu nakoniec dôjde pri definovaní tohto komplexného fenoménu
k jednostrannostiam. Preto skôr, než pristúpime k vymedzeniu emo-
cionality, pozrime sa bližšie na tieto perspektívy a vzápätí si ukážme aj
jej základné vzťahy s ostatnými psychickými i biologickými procesmi
a štruktúrami.

1.1 Základné perspektívy

Vychádzajme zatiaľ zo skúseností, ktoré každý človek s emocionalitou
a emóciami má, hoci by ich aj ťažko verbalizoval do opisu, čo to emó-
cie sú. Začnime pritom perspektívou, ktorá je najprirodzenejšou pre
ľudské vedomie a ktorá je práve s emocionalitou spojená najužšie.

Fenomenologická perspektíva

Emocionalitu prežívame psychologicky ako zreteľne oddelený a eman-
cipovaný proces1. Bežne subjektívne zažívame rozpory emocionality,
racionality a fyziologických potrieb, resp. procesov2. Dva a pol tisíc-
ročná história filozofie to dokladuje, filozofi čerpajúc z introspektív-
nej skúsenosti emocionalitu oddeľovali ako samostatnú zložku psyché.
Kládli ju zväčša do trichotomických vzťahov: napr. ako cítenie medzi

1Či lepšie povedané stav, pretože počas emócie naďalej prebiehajú aj iné psy-
chické procesy, ktoré sú ňou charakteristicky ovplyvňované. Mimochodom, táto
dualita v tradičnom chápaní emocionálnych epizód ako procesov i stavov tiež pou-
kazuje na výnimočnosť fenoménu emocionality v klasickom súbore psychologických
procesov.

2Psychológia ich konceptualizuje ako dizonancie či vnútorné konflikty (Nolen-
Hoeksemová, Fredricksonová, Loftus & Lutzová, 2014), čo môže viesť až ku klinic-
kým diagnózam (Heretik et al., 2016). Vo všeobecnosti však platí, že to, čo človek
cíti, má k telesnosti bližšie, ako to, čo myslí. Preto myslenie, ak nie je podfarbené
emocionalitou, je subjektívne prežívané ako najslobodnejší psychický proces.
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vôľu a myslenie (Barrettová, 2017b) alebo ako dušu medzi telo a ducha
(Störig, 1992). Túto pozíciu uprostred – dnes by sme povedali medzi
telesnými procesmi so senzorikou a vonkajšími i vnútornými prejavmi
na jednej strane a mentálnymi3 procesmi, t. j. vyššími kognitívnymi
procesmi definovanými vzťahom k poznávaniu a logike na strane druhej
– v novoveku zvlášť vyostrilo osvietenstvo. To svoj ideál racionálneho
človeka implicitne stavalo do protikladu k človeku iracionálnemu, ne-
stavajúcemu na rozume, ale podliehajúceho emóciám a pudom.
Rámcové trichotomické rozdelenie však nie je historicky zastarané. Tak
filozofi, ako aj psychológovia (po svojom osamostatnení sa od filozo-
fie) ho pod vplyvom fenomenologickej skúsenosti premietli do svojich
teórií. Potvrdzuje to priamo história psychologickej disciplíny počas ce-
lého 20. storočia. V behaviorizme sa emocionalita do vedeckého modelu
človeka ako podnetovo–reaktívneho mechanizmu už akosi nezmestila
(Hunt, 2000; Plháková, 2006). A v ranom kognitivizme trvajúcom až do
90. rokov s jeho metaforou človeka ako informačného počítača (Harré
& Gillett, 1994) sa situácia zopakovala. Oba dominantné smery teore-
tického výskumu 20. storočia tak „vytesnili“ emocionalitu ako niečo
separátne, marginálne, stojace v zóne nikoho medzi oboma pólmi ich
záujmu – behaviorálno–fyziologickým (behaviorizmus) a ideovým (kog-
nitivizmus)4.
Fenomenologické trojčlenné delenie je v skutočnosti stále aktuálne. Do-
kazuje to aj súčasný stav v psychológii emócií, ktorá vývoj v celej dis-
ciplíne dôsledne kopírovala. Oba hlavné teoretické smery psychologic-
kého myslenia, behaviorálny i kognitívny, sa premietli do dvoch v sú-
časnosti dominantných teoretických prúdov – teórií základných emócií
(napr. Ekman, 1992; 2000; Izard, 1992; 2007) a hodnotiacich teórií
(napr. Lazarus & Folkmanová, 1984; Moorsová, Ellsworthová, Sche-
rer & Frijda, 2013; Scherer, Schorrová & Johnstone, 2001). Priniesli
a stále prinášajú svoj vlastný koncept emocionálnych procesov. Tretí
prístup, orientujúci sa na svojbytnú zložku emócií – zážitok, bol po-
čas dominancie uvedených smerov zatlačený do úzadia. V počiatkoch
konštituovania psychológie bol ale prirodzenou súčasťou teórií zaklada-

3Slovo mentálny s latinskými pôvodom vo význame rozumový, myšlienkový, du-

ševný odvodené od mentis vo význame myseľ, rozum, duch a duša. My mentálne
procesy budeme používať ako synonymum trochu neobratného spojenia vyššie kog-
nitívne procesy. Teda tie so vzťahom k mysleniu, logike a kognitívnemu poznávaniu
s (aspoň čiastkovo) uvedomovanými kognitívnymi reprezentáciami.

4Psychológovia tak hneď v úvodnom storočí existencie psychológie potvrdili
odveký problém dualizmu vo filozofii.
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teľov psychológie (Wundt, James, Freud a ďalší). A dnes po dočasnom
ústupe znovu ožil v podobe teórií psychologického konštrukcionizmu
(napr. Barrettová, 2009b; Russell, 2003), pričom je opäť rovnocenným
názorovým oponentom.

Je dôležité si uvedomiť, že zážitok je z pohľadu iných perspektív skú-
mateľný iba ťažko alebo vôbec. Pre biologickú perspektívu je neem-
pirickej povahy a teda ako taký nevedecký – v tomto závere skončil
behaviorizmus. Pre kognitívnu perspektívu je zasa príliš neštrukturo-
vaný, nejasný a len veľmi obtiažne skúmateľný – v tomto závere zatiaľ
väzí kognitivizmus (Chalmers, 2017). Ale skúmať emócie bez zážitku,
je ako skúmať poznávanie bez informácií, alebo vnímanie bez zmyslo-
vých orgánov.

Na druhej strane, na zachytenie emocionality nestačí ani fenomenolo-
gická perspektíva sama osebe. Tá bude v pokušení opisovať emociona-
litu len prostredníctvom kvalít. Ale emocionalita je integratívna, je to
dirigent orchestra psychiky. Je potrebné pridať aj pohľady ostatných
perspektív.

Biologická perspektíva

Psychické funkcie sa opierajú o biologické štruktúry, primárne o ner-
vovú sústavu. Tá spracováva podnety prijímané prostredníctvom zmys-
lových orgánov (exterocepcia) a spúšťa reakcie muskulo-skeletárneho
systému, čo spolu generálne nazývame senzo-motorická funkcia. Ner-
vová sústava sa však musí starať v prvom rade o vlastné telo, takže
prijíma informácie aj z vnútorných zmyslových orgánov a chemicky
citlivých oblastí (interocepcia) a spúšťa reakcie autonómneho nervo-
vého systému, hormonálnej sústavy, či imunitného systému s dosahom
na celé telo, vrátane tráviacej, srdcovo-cievnej, reprodukčnej sústavy,
či dýchania alebo tepelného manažmentu.

Nervová sústava je skrátka súčasťou udržiavania celkovej homeostázy
(centrálnou, ale nie jedinou). Je pochopiteľné, že narušenie homeo-
stázy má spätný dopad na nervovú sústavu a teda psychiku. Telesnosť
nás psychicky ovplyvňuje. Keď sme hladní, sme nervózni. Keď sme
chorí, všetky psychické procesy sa spomalia. Keď potrebujeme spať,
s narastajúcou akútnosťou potreby postupne strácame aj schopnosti
cieľavedome konať, racionálne uvažovať, ovládať svoje telo, dezinteg-
ruje sa naša bdelá identita, opadnú morálne zábrany atď. Dopady na
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zmenu nášho vedomia majú podobne aj psychoaktívne látky, v širšom
zmysle vôbec všetko čo jeme, či dýchame.

Na druhej strane, nervová sústava je nosičom pre vnútorný duševný ži-
vot a reaguje aj na vonkajšie prostredie. Touto činnosťou môže homeo-
stázu tela narúšať. Stačí uvážiť príklad emócie strachu, ktorý spúšťa
nasledujúcu exemplárnu fyziologickú orchestráciu zjavne fylogenetic-
kého pôvodu: napne svaly, stiahne krk, skompaktnie telo (aby boli
rany od predátorov čo najmenšie); sťahuje krv z periférie (čo najmenšie
straty krvi, preto pokožka zbelie), ale nie z nôh (aby bolo možné príp.
utekať); zježí chlpy (napnutie pokožky, zmiernenie dopadu končatín
predátora, kamufláž živých tkanív a rán, ale tiež zväčšenie obrysovej
veľkosti); roztvorí oči a zameria pozornosť na všetky zmysly; zatají
dych (stíšenie prejavov, čistejšia senzorika); zvýši tepovú frekvenciu
a tlak (distribúcia hormónov a iných látok); prispôsobí hormonálnu
sústavu (adrenalín a pod.) a imunitný systém; mení trávenie (všetko
preč, lebo je to energeticky drahé a pri vnútorných ranách to môže
vadiť); spúšťa vylučovanie (podobne ako predchádzajúce, plus odľah-
čenie); potláča pohlavné túžby a procesy (zbytočný luxus, ide o život).

Bude vždy osobným pokušením časti vedcov vyhnúť sa abstraktnos-
tiam psychickej fenomenológie so všetkými jej neurčitosťami, či spo-
jitými prechodmi a „operacionalizovať“ – v skutočnosti redukovať –
psychické javy na súbor biologických (percepčných, somatických a be-
haviorálnych) prejavov. Výnimkou v tomto smere samozrejme nie je
ani výskum emocionality. Ukážkovým príkladom bol spomínaný beha-
viorizmus, dnes v tomto smere – už významne umiernenejšie – kráčajú
hlavne teórie základných emócií a evolučné teórie (pozri kapitolu 3).
Slabinou prístupov jednostranne preferujúcich biologickú perspektívu
je, že strácajú zážitok (fenomenologická perspektíva), význam (kogni-
tívna perspektíva) a s oboma nakoniec aj kultúru (sociálna perspek-
tíva). A do takej miery, do akej sú jednostranné, strácajú v konečnom
dôsledku aj vedomie a celého človeka. To ale neznamená, že biologická
perspektíva nemá výskumné opodstatnenie a že by sme sa mali vzdať
hľadania analógií a korelátov medzi psychickými a biologickými pro-
cesmi.

Špeciálne pri emocionalite to vidno na jej postavení v trichotomickom
vzťahu medzi telesnými a mentálnymi procesmi. V porovnaní s kô-
rovými kognitívnymi procesmi emocionalita významnejšie ovplyvňuje
hormonálnu sústavu aj autonómny nervový systém, má na ne krat-
šie a rýchlejšie linky (z talamických, hypotalamických štruktúr a reti-
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kulárnej formácie; Koelsch et al., 2015). Čím má významnejší dopad
na nastavenie i aktiváciu tela, ako majú vyššie kognitívne systémy.
Ale platí aj opačný smer. Telesnosť významnejšie ovplyvňuje emoci-
onalitu ako mentálne systémy. Emocionalitu spolu s jej vzťahmi tiež
„vidieť“ aj priamo v nervovej sústave. V súčasnosti identifikované „ťa-
žiskové“ centrá pre emocionalitu v podkôrových oblastiach sú lokali-
zované priamo v epicentre mozgu a mozgovne (Koelsch et al., 2015;
Panksepp & Bivenová, 2012), medzi vyššími kognitívnymi centrami
v mozgovej kôre koncového mozgu a neuronálnym evolučným zákla-
dom mozgového kmeňa, pričom tieto centrá patria k najvyťaženejším,
resp. najaktívnejším štruktúram vôbec (Barrettová, 2017b).
Na druhej strane, pri biologickej perspektíve je tu vždy prítomné reálne
riziko, že softvér (psychika) môže fungovať zásadne inak ako hardvér
(biológia). Emocionalita tak má podľa aktuálnych poznatkov „svoje“
centrá vlastne na všetkých fylogenetických úrovniach mozgu od moz-
gového kmeňa až po kôrové oblasti5 (Koelsch et al., 2015). A samotný
mozog s určitosťou nefunguje ako naše počítače iba podľa modulárneho
princípu v zmysle „zasuň modul, dostaneš funkciu“ (pozri neuropsycho-
logické teórie ďalej, špeciálne diskusiu o signatúrach: Clark-Polnerová,
2016). Exemplárnym príkladom je mozgová kôra so svojou nediferen-
covanou plošnou štruktúrou, ktorá zásadne zasahuje do fungovania
fylogeneticky starších štruktúr a mení celkovú koncepciu. A tým sa
dostávame ku kognitívnej perspektíve.

Kognitívna perspektíva

Človek má schopnosť myslieť. Má spomienky (zvlášť epizodické), vie
ich priraďovať podľa zmysluplného kľúča k objektom a javom vonkaj-
šieho, ale i vnútorného sveta. Vie tieto spomienky tiež modifikovať do
predstáv (obrazotvornosť), ba tvoriť tieto predstavy úplne originálne
(fantázia) a tiež ich dávať do zmysluplných vzťahov s vonkajšou a vnú-
tornou realitou. A konečne, vie tvoriť pojmy (konkrétne i abstraktné),
ktoré mu slúžia ako vnútorné symboly reprezentujúce realitu sveta. Pri-
čom tento svet vie takouto na trikrát zdokonalenou symbolickou fun-
kciou s celou šírkou vzťahov medzi pojmami (kategorizácie, analógie,
schémy, scenáre atď.) odhaľovať, chápať a predpovedať (usudzovanie,

5Preto sme použili prívlastok „ťažiskové“. Domnievame sa, že emocionalitu ešte
čaká podobná diskusia ako nastala pri kogníciách. Kognitívnym prístupom bolo
vyčítané, že za kogníciu považujú vlastne akýkoľvek vzruch v mozgu. Aj pri hľadaní
primitívnych afektívnych reakcií bude určenie hranice nevyhnutne obtiažne.
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rozhodovanie, riešenie problémov atď.). Filozofia si s otázkou, ako je
to vôbec možné, láme hlavu už od svojho vzniku (Störig, 1992). Do-
dnes nemáme uspokojivú odpoveď ani s pomocou ostatných vedeckých
disciplín.
Myslením dáva človek svetu význam. A nielen svetu, ale nakoniec aj
sebe samému. To má ďalekosiahly význam. Na jednej strane sa vý-
znam, ktorý svetu a sebe samému dal, stáva čoraz viac motivátorom
jeho činov, čím sa vymaňuje zo vzorcov správania orientovaných na
biologické prežitie. Na druhej strane – čo je ešte pozoruhodnejšie –
poznaním mení sám seba, sebaaktualizuje sa. Toto poznávanie nejde
len do nových informácií, ktoré sa dozvie a ktoré sa zaznamenajú nie-
kam do pamäti. Ale čo je oveľa dôležitejšie, mení celkovú kvalitu jeho
prežívania, so zmenami v priebehu psychických procesov a stavov (tiež
emócií) a nakoniec aj so zmenami v priebehu biologických procesov.
Predstavme si ako príklad moderného človeka, ktorý nahliadne, že jeho
identita má byť celá založená na nejakej digitálnej identite na sociál-
nych sietiach či virtuálnej realite (čo je fenomén až nového milénia)
a túto sa mu nepodarí vybudovať podľa jeho predstáv, ale napriek
tomu bude na svojom predsavzatí tvrdošijne trvať. Nepotrvá dlho a ako
výsledok bude zažívaný smútok a ďalšie iné negatívne emócie. Tie mu
začnú meniť nálady do negatívneho spektra. Postupne sa mu zmení
priebeh kognitívnych procesov: Začne mať negatívne predstavy, tie
spolu s myšlienkami môžu nadobudnúť až nutkavý charakter. Začne
si ľahšie vybavovať negatívne spomienky a naopak ťažšie pozitívne.
Zmení sa mu myslenie aj rozhodovanie, budú pesimistické (Forgas &
Koch, 2013). To všetko bude spätne vyvolávať negatívne emócie. Pod
vplyvom týchto negatívnych obsahov môže po istom čase nakoniec vnú-
torne rezignovať. Postupne sa mu toto všetko môže začať čoraz viac
a viac somatizovať. Pod vplyvom emócií a nálad sa budú uvoľňovať
hormóny jednostranne ovplyvňujúce homeostázu vnútorného prostre-
dia. Autonómny nervový systém tiež negatívne ovplyvní fungovanie
vnútorných orgánov. Imunitný systém sa oslabí. To všetko spätno-
väzebne opäť vplýva na psychiku. Výsledkom tak môže byť depresia
a choroby. Ak to zhrnieme, biologické procesy sa zmenia na základe ab-
straktnej kognitívnej informácie, nie evolučne zakódovaného podnetu6.
Aj kognitívna perspektíva má svoje pokušenie. Ešte vcelku oprávnene
nahliada na myslenie a poznávanie ako na najvyššie evolučné schop-

6Na tom nemení nič ani fakt, že v celom opísanom vývoji sa pozapája množstvo
evolučných mechanizmov.
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nosti. Koniec koncov, mentálne procesy môžeme – opäť podľa trichoto-
mického vzťahu – nájsť časovo zreteľne v závese za telesnosťou a emo-
cionalitou tak v individuálnom vývine človeka7, ako aj v historickom
vývoji ľudstva a jeho kultúry8 a v neposlednom rade aj v evolučnom
vývoji života na Zemi9. Problém však nastane, ak začne jednostranne
zdôrazňovať vplyv kognitívnych faktorov a vidieť v nich jedinú pod-
statnú príčinu všetkých psychických fenoménov, procesov či stavov.
Všetko sa zrazu môže javiť primárne kognitívne. A to vrátane emó-
cií10. Jednostranná kognitívna perspektíva naviac bude mať tendenciu
skĺzavať do pohľadu na emocionalitu ako na evolučný relikt a kompli-
kátor života. Ako pri všetkých jednostrannostiach, aj tu sa v extrém-
nom prípade niečo stratí – konkrétne zážitok (fenomenologická per-
spektíva) a biologické základy a predispozície (biologická perspektíva).
Bez zážitku a emócií zostane z človeka len deterministický informačný
robot. A bez biologických reálií pohľad skĺzne do jednostranného kul-
turalizmu. S podporným argumentom, že človek prijíma väčšinu po-
znania zvonka od druhých, nevymýšľa ho sám. V psychológii emócií
tieto prúdy reprezentujú hlavne hodnotiace a sociálno konštrukcionis-
tické teórie. Aj keď dnes už v umiernenejšej forme, oba prístupy sa

7Vo vývine počas embryogenézy a raného detstva vznikajú najskôr základné
fyziologické štruktúry tela. S fázovým posunom sa objavujú základné kognitívne
procesy a emocionálne reakcie, sprvu viazané na telo, čím sa formuje väzba telo –
emocionalita. Až napokon prichádza vyšší kognitívny vývin s formovaním logického
myslenia a sebareflektovaného Ja, počas ktorého sa dotvára aj vzájomná väzba
s emocionalitou (Thorová, 2015; Vágnerová, 2012).

8Príchod myslenia a postupujúcu individuáciu vidno najneskôr aj v histórii.
Systematické logické myslenie v podobe filozofie sa objavilo iba pred nedávnom
– po začiatku doby železnej, dávno po vzniku celého radu kultúr. Ideál človeka
racionálneho dokonca až v novovekom osvietenstve (pozri prehľad napr. Störig,
1992). Rozvoj ľudských práv priznaných jedincovi pokračuje dodnes, indikujúc
pokračujúci etický vývoj ľudstva.

9V líniách evolučného vývoja vidíme pozvoľný rozvoj dráždivosti a emocionál-
nych reakcií u živých organizmov dlho po vzniku života, až s príchodom nervovej
sústavy. Kvalitatívne skoky smerujúce od telesnosti cez emocionalitu k racionalite
možno vidieť medzi vývojovými líniami plazov – ešte doslovne aj prenesene „stude-
ných“, vtákov – s rozvinutým a oveľa emancipovanejším emocionálnym a sociálnym
životom a cicavcov – s vyústením do inteligentných primátov a homo sapiens (Ko-
elsch et al., 2015; Panksepp & Bivenová, 2012; Panksepp & Watt, 2011) Aj tu je
však potrebné si uvedomiť, že všetky tri línie sa ešte vyvíjali paralelne. T. j. aj
vývoj emócií aj inteligencie prebiehal vo všetkých troch líniách paralelne.

10Autor si dovolí pripojiť jednu osobnú poznámka: V roku 2015 za ním po prís-
pevku na konferencii prišiel výskumník, podľa jeho vlastných slov zaoberajúci sa
emocionalitou, ktorý bol rozhorčený, ako autor referoval o emóciách, keď, ako po-
vedal, „všetci dobre vieme, že emócie neexistujú, lebo existujú len kognície“.
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v priebehu času vyvíjali a postupne prijímali aj nové podnety z iných
perspektív. A tým sa dostávame do sociálneho prostredia.

Sociálna perspektíva

Človek je nevyhnutne tvor sociálny a je aktérom sociálnych vzťahov.
Tak sa vyvinul v evolúcii. Človek sa po narodení nevie o seba postarať
sám, je odkázaný na starostlivosť niekoho iného. Vedú ho pritom biolo-
gické mechanizmy. A to skôr, ako si vôbec začne uvedomovať sám seba
a myslením chápať, o čo v skutočnosti ide. Zo začiatku nevie rozprávať,
nevyhnutná komunikácia s jeho okolím je neverbálna. Udieva sa pod
orchestráciou emócií, ktoré dirigujú prejavy správania a interpretujú
prijímané podnety. Počas tohto obdobia, keď je odkázaný na starost-
livosť druhých, prijíma od nich množstvo prevažne neuvedomovaných
poznatkov a schém prežívania o tom, ako vnímať a interpretovať svet
a ako sa pri tom správať. Samozrejme so špeciálnym dôrazom na so-
ciálne okolie. V tomto poznávaní veľká väčšina ľudí pokračuje, aj keď
sa postupne osamostatňujú. Nikto nevymýšľa koleso, matematiku, vý-
robu nástrojov, zabezpečenia potravy atď. sám od začiatku. Poznanie
prichádza hlavne zvonka, od sociálneho okolia, ktoré udržiava istú kul-
túru a ďalej ju rozvíja.
Ak to zhrnieme, súčasťou kultúry a sociálnych interakcií sú jednak
biologické, kognitívne, ale i fenomenologické javy. Je vcelku zákonité,
že predchádzajúce tri perspektívy budú vo vyhranenej forme v kul-
túre a sociálnom prostredí vidieť len svoju časť spektra, čím ju budú
zjednostranňovať. A tak pre biologickú perspektívu sú sociálne javy
hlavne biologicky podmienené sociálne vzorce správania, sociálna ko-
munikácia, väzba mláďat na rodičov a pod., v konečnom dôsledku iba
prejavy boja o prežitie s biologicky zakódovanými mechanizmami. Pre
kognitívnu perspektívu to môžu byť sociálne normy, pravidlá a úzusy,
jazyk, spoločenské obrady, vedecké poznanie, umenia, skrátka všetko,
čo je vyjadriteľné do uceleného verbalizovaného súhrnu poznania, pri-
čom každá interakcia bude mať svoj cieľ, resp. význam. Pre fenomeno-
logickú perspektívu to budú v prvom rade jedinečné vzťahy, ktoré sa
tvoria v konkrétnych situáciách, sociálnych rituáloch, obradoch, dekla-
ráciách a pod. zasadených do kultúrnych kontextov a majúcich svoju
jedinečnú, neopakovateľnú kvalitu. Z tohto pohľadu by bolo možné
povedať, že sociálna perspektíva je len súčasťou ostatných troch per-
spektív. Prečo ju vydeľujeme osobitne, má však svoje dôvody.
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Prvým je, že výskumne je možné dočasne sa sústrediť len na skú-
manie sociálnych javov a ponechať otázku individuálnej konštitúcie
psychiky jedinca do istej miery otvorenú a nezávislú od predchádzajú-
cich troch, z tohto pohľadu individuálnych perspektív. Tým nastane
istá výskumná „deľba práce“. A skutočne, v psychológii emócií časť
sociodynamických modelov takýto tzv. agnostický pohľad deklaruje
(Mesquitová & Boiger, 2014), podobne je to v sociálnej psychológii
ako základnej psychologickej disciplíne. Dá sa to však robiť iba do
istej miery, intraindividuálne modely psychiky, resp. emócií sa vždy
nakoniec premietnu aj do sociokultúrnej oblasti.
Druhý dôvod je však pre nás podstatný, pretože so sebou pridáva k roz-
vinutiu troch predchádzajúcich perspektív pridanú hodnotu. A týmto
dôvodom je fakt, že sociálne interakcie a vzťahy, do ktorých je člo-
vek (a organizmy všeobecne) nevyhnutne zasadený, automaticky so
sebou prinášajú istú nenulovú mieru transcendencie. T. j. prekroče-
nie seba samého, obetovanie sa, vžitie sa do niekoho iného. Vidno to
už v biologickej rovine: keď ide rastlina kvitnúť (príprava na oplod-
nenie), trochu schradne; tehotenstvo u živočíchov znamená doslovne
podeliť sa o časť svojich substancií s novým potomstvom; o náročnosti
starostlivosti o ľudské potomstvo ani nehovoriac. Vo fenomenologickej
rovine sa tento jav len umocňuje, väčšina našich emócií sa vyskytuje
v kontexte sociálnych interakcií a vzťahov (napr. Mesquitová & Bo-
iger, 2014; Parkinson, Fischerová & Manstead, 2005). A najvypuklejší
je v kognitívnej rovine, väčšina tzv. morálnych emócií má zásadné kog-
nitívne a súčasne prosociálne sýtenie, pričom ich priemet do osobnosti
v podobe základného jadra cností sa vyskytuje takmer vo všetkých
náboženských a filozofických tradíciách (Peterson & Seligman, 2004;
pozri tiež Slezáčková, 2012).

1.2 Smery psychologického myslenia

Uvedené štyri perspektívy môžeme považovať za základné. Doterajšie
smery psychologického myslenia snažiac sa o zachytenie podstaty ľud-
skej psychiky vychádzajú z jednej alebo niekoľkých týchto základných
perspektív. Každý historický alebo aktuálny smer zachytí svoje per-
spektívy len do istej miery a to podľa úrovne poznania doby. Naviac
každý smer má ešte základné ladenie svojho metodologického prístupu:
zväčša ma tendenciu skôr analyzovať alebo syntetizovať. Týmto spô-
sobom vznikala historická variabilita výskumných prístupov.
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Nie je účelom tejto monografie podávať analýzu historických a súčas-
ných škôl, resp. smerov psychológie (ako napr. Bačová, 2009; Hunt,
2000; Plháková, 2006) a dokladovať pre každú z nich, ktoré základné
perspektívy pohľadu uprednostňuje. Pre zorientovanejšieho čitateľa
akiste nebude problém domyslieť si. Pre našu ďalšiu cestu opis základ-
ných perspektív slúžil ako odrazový mostík ku klasifikácii výskumných
prístupov v psychológii emócií. Ale väčšinu z historických a súčasných
psychologických škôl v ďalších kapitolách spomíname a zaraďujeme.
Ako však výskum v psychológii v priebehu viac ako storočia napre-
doval, jednotlivé smery navzájom argumentačne súperili. Je logické,
že pohľad psychológie sa obohacoval a po obdobiach jednostranností
postupne predsa len začal zahŕňať všetky perspektívy vyváženejšie.
V súčasnosti otázka už nestojí tak, ktorá zo základných perspektív
je dôležitejšia. Výskumníci sa dnes usilujú o integráciu, čo konštatuje
aj Bačová (2009) vo svojom prehľade psychologických smerov. Tento
vývoj je pekne vidieť aj v histórii a súčasnom stave psychológie emó-
cií. Zodpovedá mu členenie našich kapitol, v ktorých sme sa snažili
poskytnúť aj náležitý historický prehľad.
Tým však problémy rozhodne nekončia. Nestačí byť integratívny. Otáz-
kou sa pri integrácii totiž stáva, ako sa vedomie z rôznych zložiek
a v rôznych vrstách organicky vyvíja. Odpoveď musí pritom zahŕňať
aj fylogenézu a ontogenézu, lebo jednotlivé funkčné oblasti psychiky
sa vyvíjajú v rôznych časoch a rôzne od seba závisia, resp. na seba
nadväzujú. Nie nadarmo pomenoval Jaak Panksepp jednu zo svojich
posledných kníh Archeológia mysle (Panksepp & Bivenová, 2012). Lebo
na rámcové delenia psychiky je potrebné pozerať sa s nadhľadom. Ako
pri pohľade na vyrastený strom a pozorovaní, že má korunu, kmeň
a korene. Môže to poslúžiť ako základná metafora vysokoúrovňových
funkcií, ale k hlbšiemu pochopeniu stromu je potrebné sa pozrieť na
jeho ontogenézu a fylogenézu druhu.

1.3 Vzťahy emocionality

Preto je nevyhnutné mať na zreteli nielen výsledné ľudské psychické
vedomie s emocionalitou ako jedným z jeho fenoménov, ale hlavne celý
evolučný proces vznikania vedomia od základných poschodí s primi-
tívnymi formami procesov u nižších živočíchov až po vrchné poscho-
dia s rozvinutými psychickými procesmi u človeka. Lebo ak horeuve-
dený rámcový trichotomický vzťah platí na vyšších úrovniach vedomia,
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na spodných úrovniach je nižšia kognitivita vo vzťahu k emocionalite
v opačnej pozícii a tiež emocionalita má iné charakteristiky (pozri
napr. Izard, 2011; Panksepp & Watt, 2011).
Fylogenetický vzostup vedomia s jeho jednotlivými evolučnými for-
mami skúma už dlhší čas celý rad vedeckých disciplín. Nie je účelom
tejto monografie zájsť do detailov v rozsahu veľkých súborných pre-
hľadov (napr. Schneider & Velmans, 2017). Pre účely opisu vzťahov
emocionality sa však pokúsme načrtnúť si zjednodušenú, funkčnú psy-
chologickú evolúciu vedomia so vznikom jeho hlavných psychických
procesov.
Takáto analýza nám na logických funkčných skokoch pri vývoji ve-
domia ukáže širokospektrálnu participáciu emocionality na de facto
všetkých poschodiach jeho evolučného vývoja. Uvádzame ju tu na
úvod ešte pred vymedzením emocionality preto, aby sme mohli v prie-
behu analýz jednotlivých teórií nahliadnuť, ako môžu jednotlivé smery
psychologického myslenia nebadane skĺznuť do okliešteného nazerania
a konceptualizovania emócií, ktoré je naviac v rozpore s predstavou
fungovania mozgu, akú už dnes na základe neurozobrazovacieho pozna-
nia máme (Clark-Polnerová et al., 2016). A sekundárne si ju uvádzame
tiež preto, lebo v psychológii emócií je časté a nevyhnutné hľadať pre
emocionalitu jej evolučné funkcie.
Ako etymologický pôvod slov cit11 a emócia12 intuitívne napovedá,
emocionalita je kriesiteľom a pohybovateľom vedomia (Králik, 2015).
Skúsme si teda načrtnúť, akým spôsobom sa toto kriesenie a rozpohy-
bovávanie vedomia odohrávalo v evolúcii.

Telesnosť, senzo-motorika a emocionalita

S hľadaním väzby telesnosti a emocionality musíme začať v úplne sko-
rých fázach evolučného vývoja, keď nielenže vyššie kognitívne systémy
ako také ešte neexistovali, ale keď organizmy ešte len začali vyvíjať ner-
vovú sústavu, a teda aj vedomie. Pozrime sa na proces vzniku tohto

11Nový slovenský etymologický slovník (Králik, 2015) odvodzuje slová pocit, cit,

cítiť od českého cítiti, odtiaľ od staročeského cútiti s v koreňovom pôvode od
praslovanského jutiti. Zaujímavé je, že dodnes máme v slovenčine dialektické slovo
cútiť vo význame kriesiť, privádzať k vedomiu.

12Z francúzskeho émotion – (citové) pohnutie a émouvoir, čo znamená uviesť do

pohybu; spôsobiť citové pohnutie. Východiskom výrazu je ľudové latinské exmovēre,
zloženého z predpony ex- a slova movēre vo význame hýbať (Králik, 2015).
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vedomia od najnižších úrovní živých organizmov a ku každej jeho kva-
litatívnej úrovni priraďme príslušné pomenovanie.
Ešte pred vznikom nervovej sústavy, ak sa mali organizmy adaptovať,
musel sa zmeniť aj ich biologický základ – „hardvér“, povedali by sme
populárne dnes. A to či už formou zmien génov v ďalších generáciách,
a teda prítomnosťou nových druhov aminokyselín alebo neskôr v dy-
namickejšej forme supresiou génov a blokovaním produkcie niektorých
látok, alebo jednoducho vyčerpaním zdrojov a pod. Hoci existujú isté
analógie k nervovej činnosti vo funkcii prenosu informácií, ich spraco-
vaní a reaktívnosti aj u rastlinných organizmov (napr. v koreňovom
systéme rastlín), o psychologickom vedomí a psychických procesoch
v pravom zmysle slova pri nich ešte hovoriť nemôžeme.
Až so vznikom prvej senzoriky, motoriky a nervovej sústavy vznikla
možnosť adaptovať sa aj bez zmeny biologického základu – len „soft-
vérovo“. Pribudla nová forma adaptácie – učenie (napr. habituáciou,
alebo neskôr asociatívnym učením) v psychologickom zmysle slova, kto-
rej výsledkom bola po spracovaní vstupov zo senzoriky – vnímania
nejaká adaptačná reakcia – správanie13. A ak hovoríme o psychickom
učení, hovoríme aj o psychologickom procese pamäti14. Tým vznikla
základná forma vedomia, resp. psychiky, schopná adaptácie. V tejto
ranej forme by sme ho mohli nazvať adaptívnym vedomím.
V istom momente tohto fylogenetického vývoja sa začala formovať
emocionalita15. Tá umožňovala živočíchom lepšie prispôsobovať tak
vnímanie, ako aj správanie a to zdôraznením dôležitých vnemov (napr.
blízkosť predátora) a spevnením osvedčených prejavov správania (napr.
útek). Zdôrazňovanie a spevňovanie istých vnemov či reakcií sa udie-
valo prostredníctvom charakteristického sýtenia s preferenčnými atri-
bútmi najskôr ’aktivované’ vs. ’utlmené’, čo znamenalo celkovú ak-
tiváciu, resp. inhibíciu organizmu v nepriaznivých, resp. priaznivých
situáciách; a neskôr ’príjemné’ (slasť) určené pre získavanie vs. ’neprí-
jemné’ (trýzeň, bolesť) určené pre vyhýbanie sa16. A postupne ústilo aj

13Zahŕňajúce aj telesné zmeny.
14Pamäť samozrejme existuje aj na biomolekulárnej úrovni bunky a to v RNA a

DNA, alebo len vo vyprodukovaných látkach v cytoplazme buniek.
15Ponechajme otvorenú otázku, či emocionalita nie je imanentná schopnosť ner-

vovej sústavy a či emocionalita v rozptýlenej forme nevznikala už s etablovaním
nervovej sústavy. Čo by v dôsledku znamenalo, že adaptívne vedomie je súčasne aj
dráždivé. Pre ďalšiu analýzu to nie je dôležité.

16Pozri ďalej analógie s riadením autonómneho nervového systému (retikulárna
formácia) a hormonálnej sústavy so systémami slasti a bolesti (hypotalamický a
talamický systém).
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do uprednostňovania či rovno filtrácie istých vnemov a reakcií na úkor
iných, podľa aktuálnej vonkajšej a vnútornej situácie, čím vznikol ďalší
psychický proces – pozornosť s jej typickými vlastnosťami ako výbero-
vosť, (de)koncentrácia, rozdelenie atď. Nielen zdôrazňovanie podstat-
ných aktivujúcich – chcených – inhibujúcich – nechcených (v rôznych
kombináciách), ale aj marginalizácia nepodstatných vnemov a vzorcov
správania v spolupráci s pozornosťou nadobudli význam.
Nižšie formy vedomia resp. psychiky u nižších živočíchov, mohli by sme
ho nazvať dráždivým vedomím, sa tak dajú psychologicky popísať psy-
chickými procesmi vnímania a správania (senzo-motorické procesy),
pamäti a učenia, pozornosti (nižšie kognitívne procesy) a emocionality
– samozrejme v ich nižších protoformách. Pričom (proto)emocionalita
všetky ostatné procesy intenzívne preniká a ovplyvňuje. Svojím zvý-
razňovaním zažitých individuálnych skúseností pre ďalší život jedinca
i jeho budúce generácie tak vytvára predpoklady pre rapídnu akcelerá-
ciu individuácie organizmov, ktorú vidno tým jasnejšie, čím na vyššom
evolučnom stupni živočích stojí.

Emocionalita sama osebe

Emancipácia učenia od telesnosti (hardvéru) v podobe vzniku nižších
kognitívnych procesov v súčinnosti s emocionalitou (softvéru) umožnili
u nižších živočíchov vznik základného vedomia s atribútmi dráždivosti
a reaktívnosti, učenia a individuálnych preferencií, selektívnej pozor-
nosti, a pod. Vyššie formy vedomia prišli najskôr s vytvorením akejsi
vnútornej otlačky vonkajšieho sveta v ňom. Vznikla možnosť reálneho
vnútorného prežívania a postavenia emocionality na ústredné miesto
v psychike.
Predpokladom preto bolo ďalšie zdokonalenie pamäti, ktorá mohla
do centra pozornosti a vedomia opätovne sprístupniť predtým prežité
vnemy – spomienky. Tieto spomienky umožňovali učiť sa aj bez von-
kajších podnetov. Pomohli tak ďalej akcelerovať učenie, ktoré už mohlo
prebiehať aj bez vonkajších podnetov, len zo spomienok. A umožnili
opätovne prežívať a vyvíjať emocionálnu reakciu, ktorá svojím zvýraz-
ňovaním, resp. utlmovaním akceleráciu učenia len umocňovala. Tu nie-
kde fylogeneticky začína snívanie, ktoré má mimo iné zrejme aj funkciu
bezpečne sa (pri vypnutom vnímaní a správaní) učiť a zdokonaľovať17.

17Pozri napr. procesy reorganizácie poznatkov počas REM fázy spánku, v ktorej
snívame (Plháková, 2013).
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A nešlo len o akceleráciu učenia. Spomienky tvorili prvé mentálne re-
prezentácie sveta – súhrn prežitých vonkajších vnemov uložený v spo-
mienke tvorí analógiu vonkajšieho sveta vo svete vnútornom. Emoci-
onálna funkcia zvýrazňovania, resp. utlmovania sa medzičasom rozví-
jala smerom k štatistickým heuristickým funkciám. Schopnosť zamerať
a nakoniec úplne presmerovať pozornosť umožnila emocionalite vložiť
do vedomia na miesto vstupu z vnímania vnútornú spomienku (substi-
túcia). Skombinovaním týchto funkcií vzniklo niečo zásadne zlomové
– anticipácia udalostí. Emocionalita tak mohla napr. vložiť do centra
pozornosti spomienkový obraz predátora alebo koristi aj tam, kde ho
zmysly ešte nevnímali, ale situácia už vykazovala štatistické náznaky,
že je niekde v blízkosti. To je zásadný evolučný pokrok a výhoda.
Emocionalita tak nielen prioritizovala vnímanie, zameriavala pozor-
nosť a podfarbovala spomienky. Mohla sa stať tiež hlavným hýbateľom
vedomia, keď do centra pozornosti priamo vyberala z pamäti spomienky
a dodávala k nim emocionálnu reakciu. A v tej najzaujímavejšej mož-
nosti, emocionalita mohla vedomie upriamiť na samú seba, na emoci-
onálnu reakciu, ktorú živočích niekedy prežil (pozri ďalej Damasiovu
ako-keby slučku). Tým vzniklo vnútorné prežívanie v pravom slova
zmysle – vznikol zážitok. Takéto vedomie by sme mohli nazvať emoci-
onálnym vedomím v pravom zmysle.
Emocionálne vedomie je deliaca čiara, ktorá oddeľuje nižšie živočíchy
od vyšších. Vnútorné otlačky sveta pre vyššie živočíchy odkryli nové
evolučné možnosti. Umožnili vnútorne simulovať, interpretovať a pre-
dikovať vonkajší svet (ako-keby). A tým nabrali smer k poznávaniu.

Emocionalita a vyššia kognitivita

S nástupom spomienok totiž vznikla nová možnosť – ich modifikácie.
Objavili sa predstavy a psychický proces predstavovania. Spomienky
nemuseli vstupovať do vedomia už len v pôvodne zažitej forme, ale
mohli byť najskôr prispôsobované, potom výraznejšie upravované a
nakoniec rôznym spôsobom kombinované a skladané. Predstavovanie
tak mohlo vyústiť do vyššej formy tvorivej obrazotvornosti a fantázie.
V tomto štádiu už môžeme hovoriť o rozvinutom snívaní v pravom
zmysle slova18. Takéto vedomie by sme si mohli nazvať imaginatívnym
vedomím.

18Zaujímavé sú v tomto smere analógie k procesu snívania a skladania ústred-
ného obrazu sna, ktorý je tým zreteľnejší, čím silnejšie je emocionálne prežívanie
(Hartmann, 2011/2013). Všetky cicavce tiež snívajú.
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Predstavy však neboli len akousi samoúčelnou hrou modifikácie a kom-
binácie spomienok. Modifikované predstavy sa mohli stať prvotnými
tvorivými konceptami vonkajšieho sveta. Už ovládanie spomienok u-
možnilo emocionalite anticipovať budúcnosť. S predstavami sa však
mohla stať anticipácia tvorivým procesom jej modelovania. Kombino-
vanie predstáv umožnilo radiť tieto mentálne reprezentácie do kon-
ceptov vyššieho rádu, síce s analógovou reprezentáciou, ale odpúta-
ných od ich zmyslovej podoby v spomienke. Vznikla symbolická fun-
kcia, predstava mohla symbolizovať niečo úplne iné, ako reprezento-
val súbor spomienok, z ktorých vznikla. Otvorila sa cesta cielenosti19.
V tomto štádiu konkrétne zámerného cieľavedomého predstavovania
vo vnútri, ktoré anticipuje možné budúce udalosti a vyberá správanie
podľa toho, čo je živočíchovi prospešné a naopak. A vidíme opäť, emo-
cionalita preniká a riadi tak konceptualizáciu, ako aj intencionalitu,
a to prostredníctvom smerovania modelovania predstáv20.
Ďalší krok viedol k abstraktným symbolom – k pojmom. Aj proces
modelovania sa ďalej vyvinul a tvorba vzťahov medzi pojmami po-
stupne nabrala smer ku kategorizácii pojmov, pravidlám odvodenia,
sylogizmom, analógiám, schémam a scenárom, atď. skrátka k evolučne
najpokročilejšiemu psychickému nástroju – mysleniu. Vznikla raciona-
lita a s ňou mysliace vedomie. Konceptualizácia sa mohla rozbehnúť
naplno. K dvom svetom, v ktorých človek subjektívne psychologicky
žije – fyzickému a zážitkovo-imaginatívnemu – sa pridal tretí – ide-
ový21. Čím sa dostávame k horeuvedenému trichotomickému vzťahu.

Ja a integrita

Tým fylogenéza samozrejme nekončí. Trichotómiou vzniká niekoľko
dôležitých možností vývoja, resp. vývojových imperatívov. Vymenujme
si len niekoľko zaujímavých z nich, aj to stručne.
Jeden vznikne nasadením myslenia na subjekt, ktorý myslí. Tým vzniká
sebareflexia a môžeme povedať aj ďalší evolučný stupeň vedomia – se-

19Aj evolučným výberom vzorcov správania vzniká cielenosť, resp. intencionalita,
ako aj anticipácia. Ale táto cielenosť je ešte „hardvérová“.

20Dnes sa procesy predstavovania, pamäti a pozornosti s obľubou radia medzi
kognitívne procesy, lebo sú to základné stavebné kamene racionality. Ale tým sa
potláča do úzadia ich fylogenetický vzťah s emocionalitou predtým, ako vzniklo
myslenie, čím sa deformuje pohľad na ich funkcie. Je potrebné rozlišovať zámerné
a nezámerné predstavy. Práve v nezámerných hrá emocionalita kľúčovú úlohu.

21Nerozoberajme teraz otázku dualizmu medzi matériou a myslením, ktorú filo-
zofia riešila od nepamäti (pozri napr. Störig, 1992).
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bareflexívne vedomie, ktoré je charakteristické pre človeka. Už pri seba-
reflexii je potrebné zdôrazniť, že jedna vec je vytvorenie ideového kon-
ceptu Ja prostredníctvom myslenia, ale druhá je jeho prepojenie s os-
tatnými zložkami psychiky do harmonického motivačného komplexu
v podobe rozvinutej a konzistentnej osobnosti. Tu hrá emocionalita,
vzhľadom na doteraz spomenuté, nevyhnutne kľúčovú úlohu.
A práve pri konzistencii svojej osobnosti a jej psychických procesov sa
človek chtiac nechtiac nevyhne ďalšiemu imperatívu – integrite psy-
chiky. Z rôznych možností vzájomných vzťahov fyziologických, emo-
cionálnych a mentálnych procesov vzniká potenciál tvorby spomína-
ných dizonancií, disociácií a konfliktov v protiklade k harmonickému,
synergickému vzťahu uvedených veľkých metaprocesov. Čo je unikátne,
človek má možnosť riadiť svoje vlastné myslenie a prostredníctvom
jeho prežívania vo forme hodnotení, názorov, postojov atď. nepriamo
ovplyvňovať, regulovať a meniť aj svoju emocionalitu, ktorá má ďalej
vplyv na jeho fyziológiu. V populárnej horeuvedenej metafore by sme
mohli povedať, že softvér mení samotný hardvér.
Budovanie postojovej bázy a nepriamej zmeny emocionálneho základu
viazaného na fyziológiu je veľkou výzvou psychologického poznania.
Opäť ho nie je možné riešiť abstraktne kognitívne, je potrebné poznať
základňu emócií vybudovanú vo fylogenéze. Sme presvedčení, že prob-
lém vývinu integrity osobnosti je nerozlučne spojený s otázkou vyšších
(intelektuálnych, estetických, etických a ďalších), morálnych emócií
(Jurášek & Marman 2016; Marman & Jurášek 2017a,b; aplikáciu po-
zri Matejovičová, 2018), čo v konečnom dôsledku ústi do oblastí ako
sú generativita, potreba zmyslu, transcendencia a pod. Nechajme túto
otázku nateraz otvorenú. Skonštatujme len, že otázka – nazvime ho
nakoniec – integrovaného vedomia je bez dôkladného poznania emo-
cionálnych procesov a ich väzieb v rámci celej psychiky a fyziológie
neriešiteľná.

Poznámky

Tento krátky prehľad psychologicko funkčnej fylogenézy vedomia si ne-
nárokuje na univerzálnu a už vôbec nie na vyčerpávajúcu pravdu. Ko-
niec koncov, nerozoberá viaceré dôležité otázky, napr. sociálno-psycho-
logické. Slúži skôr ako ukážka, ako sme v súčasnej psychológii stále ešte
vychýlení smerom k zdôrazňovaniu mentálnych procesov, čo nám de-
formuje pohľad na emocionalitu analogicky, ako ju deformoval svojho
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času behaviorizmus. Emocionalitu je potrebné postaviť do centra psy-
chiky podobne, ako je umiestnená v mozgu. Je príznačné, že Freudov
model osobnosti, ktorý to učinil, si aj po viac ako sto rokoch stále
zachováva svoju príťažlivosť a prívržencov. Ale nad modelmi vo svo-
jej dobe vážených kritikov Freuda, ktorí emocionalitu podceňovali, sa
zatvorila hladina. V psychológii emócií bola a je situácia obdobná.
Ukážeme si to na hlavných teoretických prístupoch a nevyhnutnom
zmätku vo vymedzení emócií.



Kapitola 2

Emocionalita

V predchádzajúcej kapitole sme si na vzťahoch emocionality s ostat-
nými procesmi ukázali, prečo je emocionalita jedným z ústredných –
podľa nás najústrednejším – fenoménom ľudskej psychiky. Tieto jej
vzťahy vedú ku všetkým ostatným psychickým procesom a na všet-
kých úrovniach vedomia, počnúc tými najelementárnejšími a končiac
tými evolučne najkomplexnejšími. Je preto nevyhnutné, že pri stretoch
jednotlivých smerov myslenia v psychológii sa významné a niekedy
búrlivé zmeny výskumných prístupov veľmi priamočiaro a intenzívne
premietali aj do teoretického uchopenia emocionality.

Zvlášť smery s vyhranenými perspektívami pohľadu na človeka viedli
pri viacerých principiálnych témach v psychológii emócií desiatky ro-
kov trvajúce diskusie. Tieto diskusie, periodicky vždy na nejaký čas
vzplanúce a potom istý čas zasa doznievajúce, ale stále nie uspokojivo
vedúce ku konsenzu, sa točili a stále točia okolo – môžeme povedať –
tradičných, veľkých otázok. V nejakej forme diskutované ich nájdeme
v každom prominentnom kompendiu o emocionalite (napr. Barrettová,
Lewis & Haviland-Jonesová, 2016; Dalgleish & Power, 2000; Houwer
& Hermans, 2010; Plutchik & Kellerman, 1980; Robinson, Watkins &
Harmon-Jones, 2013), pohľady vedúcich osobností na ich riešenie zasa
v príspevkoch o histórii výskumu emócií (pozri Gendronová & Bar-
rettová, 2009; Oatleyová, 2004; Scarantino, 2016). Skôr ako pristúpime
k samotnému vymedzeniu emocionality, osoží, keď sa pozrieme na tieto
veľké otázky.

21
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Tabuľka 2.1: Základné otázky psychológie emócií

Oblasť Otázka

Svojbytnosť Je emocionalita samostatným systémom?

Nezávislosť Môže emocionalita operovať nezávisle?

Primát Predchádza emocionalita iné procesy?

OhraničiteľnosťMôže byť emocionalita ohraničiteľná a oddeliteľná?

Predurčenosť Je emocionalita podmienená dedične alebo kultúrne?

2.1 Veľké otázky

Keďže od vzniku vedeckej psychológie sa výskumníci pozerali na psy-
chiku hlavne v intenciách spomínanej trichotómie, otázky v oblasti vý-
skumu emócií sa týkali hlavne svojbytnosti, vymedzenia emocionality,
vytýčenia demarkačných čiar vo vzťahoch s ostatnými procesmi, ako aj
spolupracujúcich či nadriadených psychologických a psychofyziologic-
kých systémov. A to všetko pochopiteľne s priemetom do klasifikácie
emócií, lebo na tej sa teoretické prístupy najlepšie manifestujú a spoz-
najú. Sumár základných otázok podľa jednotlivých oblastí sme zhrnuli
v tabuľke 2.1.
Tieto základné otázky ešte stále v literatúre doznievajú. Jednotlivé
výskumné pohľady svojho zamerania sa prikláňajú v odpovediach na
ten alebo onen pól odpovede, ale môžeme konštatovať, že extrémne
odpovede sa aktuálne viac menej už nevyskytujú.
Čo sa týka prvej otázky, najvyhranenejšími reprezentantmi psycholo-
gických smerov myslenia zdôrazňujúcimi dominanciu telesných, resp.
mentálnych procesov boli dve najvýznamnejšie teoretické psycholo-
gické školy vôbec – behaviorizmus1 a kognitivizmus. Práve tie vo svo-
jich raných, radikálnych formách formulovali mantinely odpovedí na
veľké otázky psychológie emócií. Každá z týchto škôl ale stiahla emó-
cie až k úplne krajnému pólu svojho nazerania na človeka, čo viedlo de
facto až k strate emocionality vôbec. Výstižné sú v tomto smere definí-
cia emocionality Skinnera (1953, s. 160) z obdobia vrcholiaceho beha-
viorizmu: „’Emócie’ sú vynikajúcimi príkladmi fiktívnych príčin, kto-
rým obyčajne pripisujeme správanie... Názvy takzvaných emócií slúžia

1Sem spadá aj ruská reflexná škola.
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na klasifikáciu správania s ohľadom na rôzne okolnosti, ktoré ovplyv-
ňujú jeho pravdepodobnosť."; ako aj výrok Watsona a Tellegena (1985,
s. 219) z obdobia práve sa prebúdzajúceho kognitivizmu z rovnakej
chyby: „Psychológia znovuobjavila afekt“. Ale tieto časy sú našťastie
preč, emocionalita je opäť aktuálna, ba priam horúca téma.
Robinson, Watkins a Harmon-Jones ako editori jedného z aktuálnych
top reprezentatívnych prierezových kompendií o emocionalite Hand-
book of cognition and emotion v úvodnej kapitole prechádzajú histo-
rickú genézu diskusií o druhej, tretej a štvrtej otázke a na základe
súčasného vedeckého poznania v závere podávajú na všetky odpoveď,
ktorá vypovedá sama za seba: „niekedy, ale nie vždy“ (Robinson, Wat-
kins & Harmon-Jones, 2013, s. 7, tab. 1.1). Podobne pri piatej otázke
matador výskumu emócií James Russell (2014) v špeciálnej sekcii Emo-
tion Review venovanej prehľadu súčasných teoretických prístupov kon-
štatuje: „Diskusia príroda–výchova (angl. nature–nurture debate) je za
nami: platí oboje. Všetci veria na evolúciu, všetci veria na kultúru“
(s. 291). Aj keď dodajme, každý inak, trochu s inou váhou.
Vo výsledku, hoci častokrát jednostranný stav historicky pretrvával až
desiatky rokov, nakoniec sa syntéza predsa len hľadala a hľadá niekde
uprostred. V priebehu dvadsiateho storočia sa však teoretická psycho-
lógia všeobecne posúvala od fenomenologickej perspektívy k biologickej
a kognitívnej a veľké psychologické procesy rozbila na elementárne. To
viedlo v oblasti emocionality postupne k otvoreniu nových otázok, na
ktoré sa dnes výskum zameriava a kde v súčasnosti dochádza k proti-
chodným odpovediam. Otázky sme zhrnuli v tabuľke 2.2 (pozri napr.
Gross & Barrettová, 2011). Teraz sa pozrime na výskumné prístupy,
aby sme mohli v nasledujúcich kapitolách charakterizovať ich modely,
výskumy a v konečnom dôsledku aj argumentáciu a odpovede na uve-
dené otázky.

2.2 Výskumné prístupy

Filozof Andrea Scarantino (2016) v úvodnej kapitole aktuálnej promi-
nentnej prierezovej monografie Barrettovej et al. (2016) Handbook of
emotion rozsiahlo analyzuje všetky historické prístupy chápania a skú-
mania emócií až do súčasnosti a dochádza k identickému deleniu ako
my podľa perspektív, len ho inak pomenováva. Prístupy generálne roz-
deľuje na 1. motivačné (motivation) – smerujúce k výskumom správa-
nia a fyziologických prejavov, 2. hodnotiace (evaluation) – skúmajúce
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Tabuľka 2.2: Rozvinutejšie otázky psychológie emócií

Oblasť Otázka

Mentálne
stavy

Sú emócie unikátne mentálne stavy?

Skúsenosť Je skúsenosť súčasťou emócií?

Prejavy
Majú (aspoň základné) emócie každá svoj špecifický prejav
(behaviorálny, fyziologický atď.)?

Signatúry
Majú aspoň základné emócie každá svoj vlastný
psychobiologický základ (centrá)?

Aktivácia Sú emócie spúšťané špeciálnym mechanizmom?

Priebeh Majú emócie zafixovaný svoj priebeh?

Klasifikácia
Sú emócie diskrétne kategórie alebo spojité prechody podľa
rôznych dimenzií?

Variabilita Ako je variabilita emócií rozsiahla?

Univerzalita Čo je na emóciách univerzálne?

Evolúcia Ako sa emócie vyvinuli v evolúcii?

kognitívne determinanty emócií a 3. zamerané na prežívanie (feeling)
– sledujúce ako sa tento zážitok „konštruuje“ vo vedomí i mozgu. My
sme toto delenie v časti II tejto monografie (trochu obraznejšie) po-
menovali ako emócie prejavené, kognitívne a prežívané, pričom každej
skupine prístupov venujeme osobitnú kapitolu.
Problematike výskumných perspektív sa venoval aj žurnál Emotion
Review, ktorý v roku 2014 v špeciálnej sekcii ponúkol možnosť pro-
minentom štyroch vybraných a podľa časopisu dominantných teore-
tických prístupov zhrnúť ich hlavné myšlienky, prínosy i vzťahy s os-
tatnými smermi výskumu. Slovo dostali nasledujúce prúdy a ich osob-
nosti:

1. evolučný prístup ako neurovedecké vyústenie výskumov diskrét-
nych, resp. základných emocií opísala Jessica Tracyová (2014),

2. hodnotiaci prístup (appraisal) ako reprezentanta kognitívnych
výskumov zhrnula Agnes Moorsová (2014),
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3. konštrukcionistický prístup predostrela Lisa Feldman Barrettová
(2014),

4. sociodynamický prístup reprezentujúci variant sociálneho kon-
štrukcionizmu priblížili Batja Mesquitová a Michael Boiger
(2014).

Na krátke sprievodné stručné zhrnutie z odžitého a vyzretého nad-
hľadu dostal priestor James Russell (2014). Identické členenie použili
už predtým aj Gross a Barrettová (2011), len evolučný prístup nahra-
dili príbuzným prístupom výskumov základných emócií. My sme toto
členenie rozvinuli tým, že každú veľkú perspektívu výskumných prístu-
pov – behaviorálno-somatickú (emócie prejavené), kognitívnu (emócie
kognitívne) ako aj afektívno-zážitkovú (emócie prežívané) – delíme ďa-
lej na časti pre (intraindividuálne) psychologické, (interindividuálne)
sociálne a neuropsychologické modely. Tým sme sociálnu perspektívu
rozdelili medzi tri ostatné základné. To nám umožnilo akcentovať za-
farbenie, ktoré sociálnej perspektíve dodáva každá individuálna per-
spektíva.
Z tohto pohľadu za intraindividuálne psychologické modely považu-
jeme hlavne tie, ktoré v podrobnej histórii hlavných prístupov a to aj
s hlavnými osobnosťami analyzovali v rozsiahlom článku Gendronová a
Barrettová (2009). Tieto autorky ako hlavné výskumné tradície uviedli
teórie základných emócií, hodnotiace a konštrukcionistické teórie. My
len k nim pridávame pre úplnosť aj ďalšie, minoritnejšie. Za interindivi-
duálne psychosociálne modely považujeme evolučné, sociálno konštruk-
cionistické a integratívne sociodynamické prístupy, ktoré aj v tomto
poradí zaraďujeme do jednotlivých kapitol z dôvodov tam uvedených.
No a do tretice, každý z hlavných psychologických prístupov sa v po-
slednom období snažil predložiť aj neuropsychologický variant svojej
teórie, tie pochopiteľne predkladáme tiež a to aj s historickou genézou,
resp. teóriami. Takže všetky doteraz uvedené členenia sú plne v súlade
s naším.
K historickej analýze Gendronovej a Barrettovej podanej z konštruk-
cionistického pohľadu, si ešte dodajme aj pohľad asi najväčšej žijúcej
osobnosti hodnotiaceho prístupu Klausa Scherera. Scherer v integratív-
nom článku s kolegami Sanderom a Grandjeanom (Sander, Grandjean
& Scherer, 2018) najskôr uvádzajú tri hlavné výskumné prístupy súčas-
nosti: základné, hodnotiace a bi/tri-dimenzionálne2. A ďalej vymeno-

2V súlade s naším členením. Rozmerové prístupy analyzujeme v kapitole 5.
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vávajú širší výpočet modelov: adaptačné modely, hodnotiace modely,
modely základných, resp. diskrétnych emócií, kruhové modely, dimen-
zionálne modely, významové a konštrukcionistické modely, motivačné
modely a somatické modely. Napokon pristupujú k deleniu hlavných
teórií:

1. teórie základných alebo diskrétnych emócií (Ekman, 1992; Izard,
1992; Tomkins, 1962/2008),

2. adaptačné a neurofyziologické teórie (Lang & Bradleyová, 2010;
Panksepp, 1998),

3. hodnotiace teórie (Lazarus, 1968; Roseman, 1991; Scherer, 1984;
Smith & Ellsworthová, 1985),

4. dimenzionálne teórie (Osgood et al., 1957; Russell, 1980; Sch-
losberg, 1952; Thayer, 1990; Watson & Tellegen, 1985; Wundt,
1897),

5. konštrukcionistické teórie (Averill, 1980; Barrettová, 2006; Rus-
sell, 2003; Schachter & Singer, 1962).

Všetky uvedené teórie z prvého aj druhého delenia v nasledujúcich ka-
pitolách zaraďujeme a bližšie analyzujeme. Čo sa týka druhého delenia,
z prvých dvoch bodov v kapitole 3, z tretieho v kapitole 4 a z posled-
ných dvoch v kapitole 5.
Pre úplnosť ešte dodajme, že sú aj ďalšie historické delenia. Napr.
Mandlerovo (2003), ktorý teórie rozdeľuje podľa špecializácie na pe-
riférne procesy vs. centrálne procesy. Toto delenie, preferované hlavne
v prvej polovici 20. storočia, sa však vo svetle súčasných neurove-
deckých poznatkov už považuje za prekonané. Pristúpme teda ďalej
k vymedzeniu emocionality, ktoré pochopiteľne fragmentácia podľa
rôznych smerov myslenia, perspektív a z toho prameniacich prístupov
a ich metód skúmania zásadne komplikovala.

2.3 Vymedzenie

Máme predbežne zosumarizované dôležité smery myslenia, perspektívy
pohľadu, výskumné prístupy a ku nim chceme vymedziť ústredný feno-
mén psychiky so vzťahmi na všetky ostatné procesy. Nemôže prekvapiť,
že konštatovanie nezhôd v definíciách emocionality a bez výsledného
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konsenzu je vcelku povinným ponosom literatúry psychológie emócií.
Vyskytuje sa nepretržite desaťročiami, sťažujú sa naň vedúce osobnosti
a to zo všetkých prúdov (príklady len z posledného obdobia: Gross &
Barrettová, 2011; Izard, 2010; LeDoux, 2012; Mulligan & Scherer, 2012,
Sander et al., 2018). Nejde pritom len o nejaký teoretický deficit bez
dôsledkov. „Nedostatok dohodnutého vymedzenia pojmu emócie viedol
k vážnym chybám“, ako konštatujú Moorsová a Scherer (2013) v Ro-
binsonovom a Watkinsonovom reprezentatívnom kompendiu (2013).
V 80. rokoch sa podujali na prehľadovú analýzu definícií emócií v psy-
chologickej literatúre Kleinginna a Kleinginnová (1981, s. 345). V svo-
jom článku s príznačným názvom Kategorizovaný zoznam definícií
emócií s odporúčaniami pre konsenzuálnu definíciu zozberiali celkovo
92 definícií a 9 skeptických vyjadrení. Tie následne podľa obsahu ka-
tegorizovali do nasledujúcich 11 kategórií3 (s. 354 a príloha od s. 359):

1. Afektívne – s dôrazom na pocity vzrušivej a / alebo hedonickej
povahy

2. Definície externých podnetov – s dôrazom na vonkajšie podnety
vyvolávajúce emócie

3. Definície správania vyjadrujúceho emócie – s dôrazom na externe
pozorovateľné reakcie

4. Fyziologické definície – s dôrazom na vnútro-telové mechanizmy
emócií

5. Kognitívne – s dôrazom na hodnotiace procesy a / alebo procesy
označovania

6. Motivačné definície – s dôrazom na vzťah medzi emóciami a mo-
tiváciou

7. Viac-stránkové definície – s dôrazom na viacero súvisiacich kom-
ponentov emócií

8. Adaptívne definície – s dôrazom na usporiadané alebo funkčné
účinky emócií

9. Rušivé definície – s dôrazom na zmätočné alebo dysfunkčné účinky
emócií

3My sme poradie preusporiadali, aby sme mohli na tento výskum ďalej nadvia-
zať.
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10. Reštriktívne definície – s rozlišovaním emócií od iných psycholo-
gických procesov

11. Skeptické vyhlásenia – spochybňujúce užitočnosť koncepcie emó-
cií

Ako vidíme, prvých sedem kategórií sa týka prepojení na iné psychické
procesy a zodpovedajú dnešnému všeobecne rozšírenému komponento-
vému pohľadu na emócie (pozri ďalej na s. 108). Ďalšie dve sa týkajú
funkcie emócií a konečne posledné dve otázky hľadajú odpoveď, či
emócie vôbec existujú ako psychický proces, resp. užitočný konštrukt
alebo nie. My si teraz rozoberme otázku vzťahov s inými procesmi
a problém funkcie emócií. Pomôžme si pritom aj štúdiou Izarda (2010),
ktorú možno považovať za novšiu analógiu prehľadu Kleinginnovcov
(1981). Otázku svojbytnosti zodpovedávame obsahom tejto monogra-
fie v nasledujúcich kapitolách.

Vzťah k iným procesom

Ako vidíme zo štúdie Kleinginnu a Kleinginnovej (1981), definície emo-
cionality pokrývajú jej vzťahy so všetkými procesmi, resp. komponen-
tami v psychike. Ako konštatuje Scherer (2009, s. 1316) aj s Moorso-
vou (2013, s. 136), „emócie sú viac ako iné fenomémy charakterizované
vysokým stupňom integrácie a synchronizácie so všetkými komponen-
tami “. Táto integračná či synchronizačná funkcia je na skúmaní emócií
práve tá obtiažna. Emócia ako výsledok emocionálneho procesu môže
integrovať a orchestrovať ľubovoľnú kombináciu psychických proce-
sov, obsahov, resp. všeobecne prvkov a pridá k tomu ešte afektívnu
zážitkovú časť. V československej literatúre na túto integračnú funkciu
poukázali Matej Czako, Marta Seemanová a Mária Bratská (1982).
Na druhej strane však nie každá kombinácia aktivovaných psychických
komponentov s vyústením do prežívania alebo správania je emócia.
História napokon ukazuje, že závisí len od uhla pohľadu toho kto-
rého teoretika, na aké parciálne časti psychiku rozdelí a ktoré vzťahy
s emocionalitou a za akých podmienok zdôrazní. Moorsová so Schere-
rom (2013), ako zástancovia komponentového prístupu k emóciám, to
inými slovami potvrdzujú:

Teoretici sa líšia v tom, koľko a ktoré z týchto komponentov
(alebo ich častí) sú potrebné, a či sa tieto musia synchronizo-
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vať, aby sme mohli hovoriť o emóciách. Napríklad niektorí au-
tori (napr. Mulligan & Scherer, 2012; Scherer, 1984) vylučujú
hrubé správanie, pretože to považujú za dôsledok emócií. Nie-
ktorí autori (napr. Parrott, 2007) vylučujú centrálnu somatickú
aktivitu, pretože sú prítomné na nižšej úrovni analýzy vo všet-
kých ostatných komponentoch. Niektorí autori (napr. Clore &
Ortony, 2000) pridali k hodnoteniu aj ďalšie kognitívne pro-
cesy, ako sú zmeny pozornosti a pamäte ako aj kategorizácia
a označovanie emócií (s. 136).

Odhliadnuc od „odľahlých“ definícií, niektoré procesy sú v spojení
s emóciami pre psychológov predsa len typickejšie ako iné. A tak sa
štatisticky vyskytuje isté jadro komponentových vzťahov, ktoré je čas-
tejšie spomínané. Zhŕňajú to Gross a Barrettová (2011):

Panuje všeobecná zhoda, že emócia sa vzťahuje na súbor psy-
chologických stavov, ktorý zahŕňa subjektívny zážitok, výrazové
správanie (napr. tvárové, telesné, slovné) a periférne fyziologické
reakcie (napr. tep srdca, dýchanie). Rovnako tak panuje vše-
obecná zhoda, že emócie sú ústredným prvkom v akomkoľvek
psychickom modeli ľudskej mysle. Okrem týchto dvoch bodov,
v ktorých panuje zhoda, sa zdá, že takmer všetko ostatné je
predmetom diskusie (s. 9).

V českom a slovenskom prostredí toto jadro definície emócií zastáva
Marie Vágnerová (2016, s. 263): „Emócie sú zložitým komplexom meta-
bolických a neurofyziologických procesov, ktoré sú spojenené s telesnými
reakciami, s psychickým prežitkom a rôznymi prejavmi správania“. Na
prelome milénií sa k nemu klonila Alena Plháková (2004, s. 386): „Podľa
mienky väčšiny psychológov sú emócie zložené z troch vzájomne prepo-
jených zložiek, ktorými sú subjektívne emocionálne prežitky (fenome-
nologický komponent), vonkajšie expresívne správanie a ich fyziologické
koreláty“.
Súčasné typické delenie však základnú líniu prekračuje a do definí-
cie pridáva aj ďalšie psychické procesy. O väzbu na podnetové situácie
a ich následné hodnotenia ju rozširuje Ivan Slaměník (2011). Poukazuje
tiež na funkciu regulácie. Podobne základné jadro prekračuje aj Milan
Nakonečný (2000), ktorý explicitne uvádza tiež kognitívny komponent
a zdôrazňuje motivačnú funkciu emócií. Ak by sme hľadali generál-
nejšiu množinu procesov, resp. komponentov, aktuálny širší konsenzus
zachytávajú Moorsová a Scherer (2013, s. 136): „...emócie pozostávajú
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z viacerých komponentov alebo lepšie, zmien vo viacerých komponen-
toch. Mnohí teoretici do nich zahŕňajú kognitívnu zložku, motivačnú,
somatickú, motorickú a subjektívnu“. Pri komponentoch je však dôle-
žité aj ujasniť si, čo sa pod nimi myslí a akú funkciu pri emóciách
majú. K tomu Moorsová so Schererom dodávajú:

Komponenty (alebo ich časti) boli spojené s funkciami. Kog-
nitívna zložka pozostáva z hodnotiaceho procesu, ktorého fun-
kciou je zhodnotenie dôsledkov stimulov pre blahobyt. Moti-
vačná zložka pozostáva z tendencií k akcii (napr. zvýšenia kon-
taktu) a iných foriem akčnej pripravenosti (napr. pasivity). So-
matická zložka pozostáva z fyziologickej aktivity, a to aj cen-
trálnej (v mozgu) aj periférnej (mimo mozgu). Motivačné a so-
matické zložky majú funkciu na prípravu a podporu správa-
nia. V skutočnosti centrálna časť somatickej zložky podporuje
všetky komponenty. Motorický komponent pozostáva z výrazov
tváre a hlasu a hrubého správania (napr. útek, boj, oprava) a má
funkciu vykonávať správanie. A nakoniec, subjektívna zložka po-
zostáva zo skúseností alebo pocitov a má funkciu monitorovania
(a iné funkcie spojené s vedomím) (s. 136).

Širšia množina komponentov, resp. procesov teda zahŕňa motorický,
somatický, subjektívny, motivačný a kognitívny komponent. Niektorí
autori pridávajú aj regulačný, hoci je výskumne otvorené, či sa jedná
o reálny samostatný komponent (pozri Clark-Polnerová et al., 2016),
čím vzniká sexta súvzťažných procesov pre emócie. K tomuto deleniu sa
aktuálne v českom a slovenskom prostredí prikláňa Iva Poláčková Šol-
cová (2018). Reguláciu v kontexte komponentov spomína aj Damián
Kováč (2010, s. 207): „Emócie sú špecifické psycho-somatické stavy
a procesy, vznikajúce kognitívnym hodnotením vzrušujúcich podnetov,
čo sa prejavuje nešpecifickými zmenami v rôznych organizmových úrov-
niach psychicky regulovaného správania. Za vzrušujúce podnety treba
pokladať tie, ktoré buď ohrozujú, alebo obohacujú prežitie živočíšnych
druhov ako aj človeka ako osobnosti “. V staršej literatúre ho načrtla
aj Iva Stuchlíková (2002), ktorá konštatuje, že pokusy veľkej väčšiny
teoretikov o definície emócií „hovoria o jednotlivých zložkách emócií
i o časových a príčinných charakteristikách nástupu emócií“ (s. 12).
Otázkou štruktúry emócií sa zaoberal aj Izard (2010), ktorý za týmto
účelom oslovil 35 výskumníkov so signifikantným prínosom v psycho-
lógii emócií a zadministroval s nimi šesť otázkový dotazník smerujúci
k teoretickému vymedzeniu podstaty emocionality: 1. Čo je emócia?
2. Aká je primárna funkcia emócie? 3. Čo aktivuje emóciu? 4. Akým
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Tabuľka 2.3: Zhoda vedcov o štruktúre emócií podľa Izarda

Štruktúra Hodnotenie

Neurónové systémy, ktoré sú aspoň čiastočne určené
pre emocionálne procesy

8,92

Systémy reakcie 8,61

Pocity alebo stav pocitu 7,84

Výrazové správanie, signalizačný systém 6,56

Predchádzajúce kognitívne hodnotenie 6,54

Kognitívna interpretácia pocitového stavu 4,79

spôsobom je emócia najefektívnejšie regulovaná? 5. Existujú rýchle, au-
tomatické a nevedomé prepojenia medzi emóciami, kogníciami a čin-
nosťou? 6. Aká je ďalšia otázka, na ktorú by sme sa mali zamerať pri
výskume a diskusii? Odpovede Izard kategorizoval podľa jednotlivých
oblastí a následne tak mohol vyhodnotiť aj celkovú zhodu na stupnici
od 1 (bez zhody) do 10 (úplná zhoda). Pre štruktúru emócií obdržal
odpovede, ktoré sú zosumarizované v tabuľke 2.3.

Ako z Izardových zistení, aj keď inak formulovaných, vyplýva, súčasný
pohľad sa naozaj kloní k integratívnemu multi-komponentovému kon-
senzu. Celkom logicky sa preto začínajú objavovať aj snahy o integ-
ratívne konsenzuálne rámce pre emócie a to vrátane zahrnutia neuro-
vedeckých teórií. Jednou z nich je pokus Sandera (2013)4, ktorý pub-
likoval v reprezentatívnom kompendiu afektívnej neurovedy (Armony
& Vuilleumier, 2013):

Existuje minimálny konsenzus v otázke definície emócií? Na zá-
klade vyhodnotenia súčasných hlavných modelov emócií sa uka-
zuje, že naozaj existuje zhoda v štyroch kľúčových kritériách:
(1) emócie sú viac-zložkové fenomény; (2) emócie sú dvojstup-
ňové procesy zahŕňajúce mechanizmy vyvolávania emócií, ktoré
vytvárajú emocionálne reakcie; (3) emócie majú relevantné úče-
ly; a (4) emócie majú krátke trvanie v porovnaní s inými afek-
tívnymi fenoménmi (s. 16).

4Pozri tiež kapitolu 4.4.



32 KAPITOLA 2. EMOCIONALITA

Ako sme si v tomto stručnom prehľade uviedli, v súčasnom nazeraní je
emocionalita chápaná ako orchestrácia ostatných procesov a podpro-
cesov psychiky vrátane senzo-motorických a fyziologických procesov,
pri ktorej vzniká fenomenologický emocionálny zážitok vo vedomí pre-
žívajúceho. Pre presnejšie vymedzenie je nevyhnutné opísať aj časový
faktor tejto orchestrácie.

Časový rozmer

Ako opisujú viac menej všeobecne prijímaný názor Moorsová a Sche-
rer (2013): „Emocionálni teoretici súhlasia s tým, že emócie sú epizódy
(t. j. javy so začiatkom a koncom) a nie pretrvávajúce stavy. Hoci sa
tieto epizódy menia v trvaní, sú zvyčajne krátkodobé“. Tým sa dostá-
vame od psychického procesu emocionalita k psychickému obsahu emó-
cia. Emócia je teda taká orchestrácia ostatných psychofyziologických
procesov, ktorá má zmysluplne interpretovateľný5 začiatok a koniec.
Na opis jej konkrétneho priebehu v čase sa používajú pojmy emoci-
onálna, resp. afektína epizóda, ktoré sa zamieňajú viac menej synony-
micky6.
Vymedzenie času pre emocionálnu periódu na jednej strane umožňuje
skúmať emóciu ako ucelený fenomén, čo zjednodušuje výskum a mo-
delovanie, na druhej strane tým vznikajú ďalšie problémy, ktoré môžu
byť principiálne neriešiteľné. Práve slovo zmysluplne, poukazujúce na
kognitívnu logiku, však nemusí mať pri emocionalite s jej afektívnou,
štatistickou a neracionálnou logikou (pozri kapitolu 1) riešenie. Zjed-
nodušením problému, hoci odôvodneným, vznikajú nové fenomény na
hranici medzi psychologickými procesmi.

Hraničné fenomény

Ako sme uviedli, emocionalita môže počas emocionálnej epizódy or-
chestrovať ľubovoľnú kombináciu psychických procesov, ale nie každá
orchestrácia psychických komponentov je emócia. Vymedzenie emócií
významne komplikuje to, že medzi emocionalitou a ostatnými pro-
cesmi je, ako to v psychike býva bežné, nediskrétny spojitý prechod.
Okrem „klasických“ emócií je potrebné vymedziť pri rôznom váhovaní
jednotlivých procesov ešte aj „iné afektívne fenomény“, ako to uvádza

5Tu sa však prejaví každý teoretický prístup so svojím chápaním funkcie emócií.
6Čo už ale neplatí pre pojmy emócia a afekt (pozri ďalej)
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Sander (2013, s. 5). A to fenomény, ktoré majú tendenciu emócie vy-
volávať7 a potom sú zväčša aj účastníkmi emocionálnej epizódy. Tieto
fenomény by sme mohli nazvať aj hraničné.

Pre tieto hraničné fenomény je charakteristické, že majú vačšiu tr-
vácnosť v čase, než časovo ohraničené emócie a teda vybočujú z časo-
vého ohraničenia. V súlade s fenomenologickou perspektívou uvedenou
v úvode by sme ich mohli rozdeliť na dve základné skupiny. Tie, ktoré
majú:

1. viac zastúpený vzťah kognitívnych a emocionálnych procesov : sem
môžeme zaradiť fenomény ako sú postoje, predsudky, stereotypy,
názory, preferencie a pod., pre ktoré sú charakteristické chý-
bajúce somatické a motorické tendencie a zvýšené zastúpenie
kognitívneho prvku (v horeuvedenej postupnosti s postupným
klesaním);

2. viac zastúpený vzťah behaviorálnych, fyziologických a emocionál-
nych procesov : sem môžeme zaradiť fenomény ako sú nálady, ref-
lexy, zvyky, osobnostné črty a pod., pre ktoré sú charakteristické
chýbajúci alebo znížený kognitívny prvok a zvýšené zastúpenie
expresie do správania a ovplyvnenia vnútorného fyziologického
prostredia, príp. až somatizácie.

Práve tieto hraničné fenomény sú pre teoretické uchopenie emócií mi-
moriadne dôležité, lebo ukazujú podstatu orchestrácií emocionality
a tiež spoluosvetľujú príčiny, priebeh a následky emocionálnych epizód.
Napriek tomu sa v porovnaní s emóciami skúmajú významne menej.
S výnimkou čŕt, pri ktorých sa zasa tak intenzívne neskúma prepo-
jenie na nálady a emócie, hoci je toto spojenie zrejmé8. V českom
a slovenskom prostredí na to prednedávnom poukázal Damián Kováč
(2010), ktorý predostrel „hierarchickú schému emocionálne špecifických
a emocionálne prepojených fenoménov s kogníciami v psychickej realite
človeka“ (s. 214), pozri obrázok 2.1. A tým sa dostávame k príčinám
vzniku emócií.

7Čiže ich ovplyňujú a teda s nimi súvisia.
8V akomsi území nikoho, ktoré sa menej navštevuje (skúma), pretože psycholó-

govia sa špecializujú podľa jednotlivých disciplín.
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Obr. 2.1: Hierarchická schéma Kováča

Zdroj: Hierarchická schéma emočne špecifických a emočne prepojených
fenoménov s kogníciami v psychickej realite človeka (Kováč, 2010, obr. 1,

s. 214).

Aktivátory

Jednou z možností ako identifikovať začiatok emocionálnej epizódy, je
opísať príčinu, ktorá viedla k jej vzniku. Izardova (2010) kvalitatívna
analýza odpovedí vedcov identifikovala šesť kategórií javov, ktoré ak-
tivujú emócie alebo menia prebiehajúci emočný zážitok na iný.

1. Inštinktívne / prirodzené a klasicky podmienené podnety a iné
udalosti / situácie, ktoré predstavujú výzvy alebo príležitosti.

2. Kognície, vrátane spomienok, predstáv a procesov hodnotenia.

3. Sociálne interakcie a príslušnosť (afiliácia).

4. Činnosti súvisiace s cieľom.

5. Prebiehajúce interakcie emócií a kognícií.

6. Spontánne zmeny v neurobiologických systémoch / procesoch.
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Z uvedeného je zrejmé, že hraničné fenomény nie sú v centre pozor-
nosti. Aj keď do uvedených stále príliš všeobecných kategórií by sme
ich nakoniec nejako „vtesnali“. Aj to poukazuje na to, že v otázke fun-
kcie emócií zatiaľ nepanuje zhoda. Prejdime teda k nej.

Funkcia emócií

Jedna z dlhotrvajúcich diskusií, ktorá pri emóciách prebieha, je otázka
ich cielenosti (intentionality). Tá samozrejme súvisí s vymedzením
zmysluplného začiatku a konca emócie a s jej aktivátormi. Prominentní
filozofi špecializujúci sa aj na emocionalitu (napr. de Sousa, 1987; So-
lomon, 2003; 2004; 2006; 2007) zdôrazňujú, že emócie sú cielené vo
filozofickom zmysle slova. Majú objekt, na vzťah s ktorým emócia
u prežívajúceho subjektu ukazuje. Ako príklady môžeme uviesť hnev
na niekoho, strach z niečoho, smútok za niekým a pod. Túto vlastnosť
nemajú čisto fyzické pocity (napr. bolesť), od ktorých ich práve toto
kritérium môže odlíšiť (Moorsová a Scherer, 2013).

Na druhej strane, niektorí psychológovia a afektívni neurovedci toto
kritérium neuznávajú. Napr. Panksepp s kolegami (Panksepp & Bi-
venová, 2012; Panksepp & Watt, 2011) opakovane zdôrazňovali, že
laboratórne myši intenzívne pociťovali strach z pachu mačacích chl-
pov napriek tomu, že mačku nikdy vo svojom živote nevideli. Z tohto
dôvodu tvrdili, že emócie môžu byť aspoň niekedy bezobjektové (ob-
jectless). V tomto prípade ale podotknime, že dôvod strachu u myší
je napriek tomu zrejmý, hoci ho zastierajú biologické procesy dedič-
nosti. Je to mačka – predátor, ktorý loví myši. Logika tu prechádza
z psychickej zložky do biologickej. Evolúcia totiž kombinuje logiky –
biologickú, afektívnu a kognitívnu.

V každom prípade, cielenosť emócií je len jedným z aspektov pouka-
zujúcich na ich funkciu. Izard (2010) vo svojom prieskume definícií
emocionality analyzoval aj odpovede teoretikov práve na otázku fun-
kcie emócií. Analýza niekoľkými nezávislými posudzovateľmi vo vý-
sledku viedla k identifikácii širokých a relatívne odlišných funkcií emó-
cií, v zátvorkách priemerné hodnotenie zhody na stupnici od 1 (bez
zhody) do 10 (úplná zhoda):

1. Prerušuje / mení prebiehajúce spracovanie a zameriava pozor-
nosť a smer reakcií (8,87).
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2. Motivuje kognície a činnosť a poskytuje informácie o emóciách
(vrátane evolučne zachovaných komunikačných signálov) k usmer-
ňovaniu a koordinácii angažovanosti jednotlivca vo fyzickom a spo-
ločenskom prostredí pre zvládanie (coping), adaptáciu, afiliáciu
a osobnú pohodu (well-being) (8,23).

3. Zvyšuje (alebo znižuje) význam alebo hodnotu udalosti na uľah-
čenie adaptačných (alebo zle adaptačných) asociácií medzi kon-
textom, udalosťou, emocionálnym pocitom a reakciou (7,78).

4. Prispieva k regulácii emócií a správania, osobnej pohody a k och-
rane citlivých (oblastí) a záujmov (7,77).

5. Sociálna signalizácia, komunikácia (7,35).

6. Poskytuje neurónový (často vedomý) pracovný priestor pre zo-
stavovanie riešení pod vplyvom emocionálnych pocitov, ktoré sa
môžu pohybovať od miernych až po naliehavé (6,62).

7. Ovplyvňovanie hodnotiacich procesov (6,38).

8. Seba-kontrola (self-monitoring) (6,22).

9. Osobný rast (self-growth) (4,96).

Ako vidno zo štruktúry odpovedí, funkcia emócií je komplexná, presne
ako by človek pri ústrednom a integratívnom fenoméne psychiky oča-
kával. Odpovede tiež ukazujú, že funkcie siahajú od vysoko-úrovňových
konceptov až dole po biologický základ psychiky9. Aj z toho je vidno,
že emocionalita sa medzičasom, podobne ako ostatné psychické pro-
cesy, v ponímaní psychológov diverzifikovala na elementárnejšie zložky.
Tieto elementárnejšie zložky sa už dostali mimo fenomenologickú per-
spektívu, čo so sebou prináša ďalšie problémy. Okrem iných aj jazy-
kové, pretože nové fenomény potrebujú výstižné pomenovania.

2.4 Zložky emócií

Hneď na začiatku načim zdôrazniť, že v psychológii výrazy cit
a cítenie majú oveľa užší význam ako v bežnej reči. Podľa našej

9Izard tiež v odpovediach teoretikov identifikoval aj tvrdenia naznačujúce, že
odlišné emócie majú odlišné funkcie. K tejto tradičnej otázke sa ešte v ďalších
kapitolách dostaneme, na základe záverov novších metaštúdií odpoveď nie je taká
jednoznačná, ako by odpovede teoretikov mohli naznačovať.



2.4. ZLOŽKY EMÓCIÍ 37

reči ’necítime’ len radosť, žiaľ, hanbu, ale aj teplo, vôňu, chuť,
alebo aj to, o čom nie sme celkom presvedčení: napr. ’cítim,
že sa dačo stane’, ’mám pocit, že to nie je tak’ a pod., takže
cit a cítenie tu znamená ako by oslabené alebo nižšie vedenie
(s. 313).

Tieto slová píše na začiatku kapitoly City vo svojej knihe Psychologia
z roku 1949 jeden zo zakladateľov slovenskej psychológie Anton Jurov-
ský (1949). Aj z tohto citátu veľkej osobnosti slovenskej psychológie
vidno, aký je jazyk živým nástrojom, ktorý sa neustále mení a vyvíja.
Jurovský ešte v polovici 20. storočia nepoužíva pojmy emocionalita
a emócia, ale používa naše pôvodné slovanské slová cítenie, city a cítiť.
Až v druhej polovici 20. storočia sa aj u nás vo vedeckej psychológii
začalo cítenie postupne nahrádzať emocionalitou.
Ale Jurovský poukazuje aj na kolíziu významov pojmov živého a ve-
deckého jazyka. Tieto významy môžu byť dosť odlišné. Na úrovni vte-
dajšieho psychologického poznania stačilo pripojiť upozornenie na iné
chápanie významu živého pojmu. Čo však v prípade, ak potrebujeme
zaviesť do psychologického jazyka nové pojmy alebo zmeniť význam
zaužívaných? Naviac ak ide o pojmy, ktorých význam poukazuje na
fenomény, ktoré si človek bežne neuvedomuje.V tejto sekcii musíme,
podobne ako česká kolegyňa Poláčková Šolcová (2018) v jej aktuál-
nej monografii o emóciách, riešiť okrem analýzy elementárnejších zlo-
žiek emócií aj jazykovú otázku. Pozrime sa preto na živý laický jazyk
a pojmy, ktoré používa v súvislosti s emocionalitou.
Význam slov v bežnom hovorovom jazyku zachytávajú slovníky sloven-
ského jazyka10. Na úvod do týchto slovníkov nazrime, aby sme zistili
používané významy v hovorovej reči. Umožní nám to jednak porov-
nať ich s významom používaným v psychológii a jednak ukázať, aký je
jazyk živý, organický a viacvrstvový. A tiež ako ťažko zachytáva pro-
cesy nefyzického charakteru, akými sú tie odohrávajúce sa v psychike.
Vzhľadom na rozsah monografie si uveďme len základné všeobecné
slová používané pre emocionalitu: cítenie, cítiť, cit, emocionalita, emó-
cia, afekt, pocit a nálada. Najskôr začnime porovnaním dvoch variantov
pre základné slová so slovnými koreňmi v základe slov cit a emócia.

10Pre jadro slovnej zásoby slovenčiny Krátky slovník slovenského jazyka (Doruľa
et al., 2003). Pre celú v súčasnosti používanú slovnú zásobu rodiace sa zväzky
Slovníka súčasného slovenského jazyka (Avramovová et al., 2011; Avramovová et
al., 2015; Balážová et al., 2006) a pre synonymické vzťahy medzi slovami a ich
významami Synonymický slovník slovenčiny (Anettová et al., 2004).
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Cítenie, emocionalita

Pôvodne sme teda v slovenčine mali pre emocionalitu ako takú len
slová príbuzné slovu cítiť. To v jazyku používame (Balážová et al.,
2006)11 vo význame: 1. vnímať zmyslami (cítiť hlad) alebo 2. mať
cit, pocit (cítiť radosť, potrebu vyjadriť sa, iróniu) alebo 3. mať isté
zmýšľanie (cítiť vlastenecky, ľudsky) alebo 4. predvídať niečo (cítiť
nebezpečenstvo, o čo mu ide, peniaze, očakávanie). Tu jazyk pekne
demonštruje funkcie emotionality a integráciu s ostatnými procesmi.
Prvý význam poukazuje na previazanie s pociťovaním a vnímaním (aj
extero- aj interocepcie); druhý význam na samotnú zážitkovú zložku
emócií; tretí na previazanie s mentálnymi procesmi a štvrtý na pre-
diktívnu (heuristicko-štatistickú) funkciu emócií. Sebareflexný aspekt
emócií v tomto prípade naviac prejavuje existencia tvaru cítiť sa vo
význame uvedomovať si svoj telesný alebo duševný stav (cítiť sa fit,
vinný, poctený, ale aj metaforicy ako ryba vo vode). Na príklade slova
cítiť vidno, ako viacvýznamovosť, používanie fráz, analógií a metafor
živého jazyka odzrkadľuje komplexnosť psychických procesov, v tomto
prípade emocionality. Čo sa týka slovesa cítiť, citový variant je vo vý-
hode. Pri emocionálnom variante sloveso úplne absentuje. Emócie tým
pádom prežívame, prípadne cítime alebo máme. Pri citovom variante
môžeme povedať: „cítiť cit je cítenie“. Ale „emóciť“ nevieme.
Zásadnou nevýhodou citového variantu je však slovo cit, ktoré by malo
byť ekvivalentom slova emócia. Ak porovnáme slovníkové heslá oboch
slov (Balážová et al., 2006), synonymami nie sú. Slovo emócia použí-
vame vo význame 1. silného citu, stavu vzrušenia (hlboké, prehnané,
pozitívne emócie, film nabitý emóciami, byť unesený emóciami, emó-
cie bokom) alebo 2. psychologického významu, ktorý do živého jazyka
vložili psychológovia a ktorý slovník definuje ako „prežívanie kladného
al. záporného vzťahu k niekomu, k niečomu prejavujúce sa osobitným
správaním“ (Balážová et al., 2006). Naproti tomu slovo cit má hovo-
rové významy: 1. prežívaného vzťahu (materinský, čistý cit, nával citov,
bremeno citov); 2. schopnosti mať zmysel pre niečo (umelecký cit, cit
pre detail, pozičný cit) alebo 3. vnímania tela zmyslami (cit v prstoch).
Frazeologicky sa vyskytuje napr. v spojeniach nemať kúska citu, hrať
na city, šliapať po citoch alebo ich vylievať. Podobne ako pri slove cítiť,

11Pri nasledujúcich citáciach z jazykových slovníkov neuvádzame čísla strán, pre-
tože obsah sme čerpali z elektronických verzií slovníkov. V tomto prípade však pri
vyhľadávaní v pôvodnom zdroji môže ako adekvátna náhrady čísla strany slúžiť
samotné heslo slovníka.
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aj tu vidíme prenesenú širokospektrálnosť. Ale ten emocionalite naj-
vlastnejší význam afektívneho stavu má slovo cit oproti emócii zúžený.
Vo svetle poznatkov z ďalších kapitol by sme mohli povedať, že city
sú emócie vlastné ľuďom a týkajú sa hlavne vzťahov12, nevieme však
povedať, že city majú zvieratá. Psychológia však potrebuje aj nadra-
dený pojem, ktorý poukazuje na fylogenetickú príbuznosť psychického
procesu so zvieratami – potrebuje skrátka emóciu.
V českom a slovenskom prostredí má toto rozlišovanie emócií a ci-
tov širokú tradíciu. Explicitne ho zmieňujú Nakonečný (2000), Kováč
(2010), Slaměník (2011) a zdôrazňujú Bratská (1982) ako aj Július Bo-
roš, Edita Ondrišková & Eva Živčicová (1999). Tí emóciu chápu ako
„najjednoduchší zážitok spojený s uspokojovaním alebo neuspokojova-
ním primárnych (základných, organických) potrieb“, vyskytujúcu sa aj
u zvierat. City zasa ako „psychický zážitok spojený s uspokojovaním
alebo neuspokojovaním vyšších, sekundárnych, špecificky ľudských po-
trieb“. Tie vznikajú „v priebehu spoločensko-historického vývinu ľudstva
len na určitej úrovni intelektu a odrážajú vzťah predmetu a javu k vyš-
ším potrebám motivovanej činnosti človeka ako osobnosti“. Podľa nich
sa „cit lásky a priateľstva, cit hanby a cti, city vyjadrujúce vzťah človeka
k práci, estetické city a mnohé iné citové stavy sformovali historicky,
sú sociálne podmienené a odrážajú vzťahy medzi ľuďmi“ (s. 220-221).
Inak živý jazyk už na prácu psychológov reflektoval. Kým pre slovo
emocionalita uvádza slovník (Balážová et al., 2006) významy 1. schop-
nosti prísť do stavu citového vzrušenia (prílišná emocionalita, podneco-
vať emocionalitu); 2. schopnosti vyvolávať emócie (emocionalita témy
diskusie) a 3. psychologický význam, pre ktorý pripája aj definíciu –
„prejav človeka charakterizujúci obsah, kvalitu a dynamiku jeho emócií
a citov “; pre cítenie používame iba významy 1. mať zmysel pre niečo
(mať hlboké sociálne cítenie) alebo 2. predtuchy (mať zlé tušenie). Po
uvedenom krátkom prehľade na tomto mieste len skonštatujme, hoci
neradi, že táto monografia je knihou o emóciách a nie (len) citoch. Aj
keď to znamená uprednostnenie cudzieho slova pred pôvodným a emó-
cie nie „emócime“, ale cítime.

Nálada, afekt, pocit

A teraz obráťme pozornosť na elementárnejšie zložky emócií. Pokra-
čujme najskôr hraničným afektívnym fenoménom náladou. Živé slovo

12Pozri ďalej tzv. cicavčie a vyššie emócie.
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nálada má okrem 1. psychologického významu „celkový psychický a
emocionálny stav dlhšieho trvania a menšej intenzity“ (depresívna, po-
chmúrna, stiesnená nálada) aj hovorový význam 2. rozpoloženia (ne-
dať si pokaziť náladu, nepridať na nálade); 3. spoločenského ovzdušia
(protivládna, predvolebná, priateľská nálada) alebo 4. celkového rázu,
ovzdušia (vládne sviatočná, tvorivá nálada). Frazeologicky môžeme tiež
byť bez nálady, mať po nálade, alebo ju mať ružovú, či byť v náladičke
(Avramovová et al., 2015). Joseph Forgas, asi najväčšia postava vý-
skumu nálad, ju definuje ako „relatívne málo intenzívny, difúzny, ne-
vedomý a trvácny afektívny stav, ktorý nemá žiadnu podstatnú príčinu
a preto má nízky kognitívny obsah“ (Forgas, 2006, s. 6–7; Forgas &
Koch, 2013). Nálady teda časovo presahujú emócie.
Ďalej pokračujme afektom (z latinského affectus). V hovorovom ja-
zyku (Balážová et al., 2006) máme pod ním na mysli prudkú, krát-
kotrvajúcu citovú reakciu (nezvládnutý afekt, konať v afekte, nevedieť
kontrolovať svoje afekty). V tomto zmysle sa slovo používa aj v psy-
chológii všeobecne, zvlášť v aplikovaných disciplínach. V psychológii
emócií sa však v anglicko-jazyčnej literatúre zvyklo používať aj ako
synonymum pre emóciu. Aj to sa však pod vplyvom nových poznat-
kov mení. Od prelomu milénií a prelomového článku Russella a Barret-
tovej (1999) o tzv. jadrovom afekte začal pojem afekt meniť význam
smerom k základnému, ešte neuvedomovanému a neverbalizovanému
emocionálnemu stavu, ktorý je ešte základnejší a časovo aj presahuje
nielen emocionálnu epizódu, ale aj náladu.
Nepochybne najväčší a najviac mätúci je rozdiel v laickom a psycholo-
gickom používaní slova pocit. To v hovorovej reči (Doruľa et al., 2003)
používame vo význame 1. citového zážitku (pocit chladu, radosti, me-
nejcennosti) de facto ako synonymum slova emócia alebo 2. vedomia
niečoho (pocit istoty, zodpovednosti). Naproti tomu v psychológii je
slovo pocit jednotkou, resp. obsahom psychického procesu pociťovanie,
ktoré predchádza vnímaniu a je prvou psychickou reakciou na podráž-
denie zmyslových orgánov. Pocit by sme v tomto zmysle mohli nazvať
elementárnym vnemom a pôvodne preto nepatril do oblasti emociona-
lity. Od 90. rokov (Damasio, 1995; 1999; LeDoux, 1998) sa ale v psy-
chológii emócií začala kriesiť pôvodná myšlienka Jamesa a Langeho, že
jedným z kľúčových vstupov pre afektívne javy všeobecne je kontinu-
álny prísun informácií interocepcie. V anglicko-jazyčnej literatúre sa
pre toto vnútorné pociťovanie používa pojem feeling, čiže pocit, alebo
emotional feeling, čiže emocionálny pocit. Anglické slovo feeling má
však na rozdiel od psychologicky ustáleného významu slovenského ek-
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vivalentu pocit aj silný zážitkový význam. Pre samotný pocit v zmysle
psychologického procesu pociťovanie sa v angličtine používa slovo sen-
sation. Z týchto dôvodov, ak je u pôvodného autora v anglickom texte
kladený väčší dôraz na zážitkovú zložku, používame ďalej preklad emo-
cionálny zážitok, ak na interocepciu, tak používame slovenský preklad
(emocionálny) pocit. U nás sa pokúsil „rehabilitovať kategóriu pocitov“
pre „reálne existujúce emócie“ Kováč (2010, s. 215), aj keď v mierne
modifikovanom duchu.
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Prístupy
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Kapitola 3

Emócie prejavené

Najľahšia, z pohľadu empirickej vedy najortodoxnejšia a historicky
najtradičnejšia metóda ako skúmať emócie je pozrieť sa na ne z biolo-
gickej perspektívy pohľadu – sprostredkovane cez ich fyzické a fyziolo-
gické prejavy. Aj nadpis kapitoly je v tomto smere mienený ako emócie
prejavené fyzicky navonok, čo v praxi znamená prejavy: 1. v správaní –
ako napr. inštinktívnych behaviorálnych vzorcoch, sociálnych interak-
ciách, hlasových prejavoch, gestike, mimike a pod.; alebo 2. vo fyziolo-
gických reakciách – ako sú (de)aktivácia biologických systémov, endok-
rinné zmeny, reakcie autonómneho nervového systému, či (de)aktivácie
a interakcie konkrétnych neuronálnych centier a systémov v centrálnej
nervovej sústave a pod.
Výskumy správania a fyziológie alias behaviorálnej a somatickej zložky
sú tými výskumnými oblasťami, v ktorých sa dosiaľ realizoval najväčší
počet psychologických výskumov emocionality. Aj tento fakt dokumen-
tuje, že táto nepriama metóda skúmania je najľahšia. Súčasne však
platí, že tak ako vzorce správania a telesné reakcie sú do veľkej miery
mechanické, aj výsledné uchopenie emócií takto zameranými výskum-
nými metódami je čo do výsledku najviac mechanické a v porovnaní
s inými smermi samotné emócie aj najviac redukujúce či dokonca strá-
cajúce1. Aj základný pohľad na správanie a fyziológiu zameraných
teoretikov preto v priebehu času inklinoval hlavne k redukcionistickej,

1Len zopakujeme - to samozrejme neznamená, že takéto výskumy nie je potrebné
realizovať. Práve naopak, sú nevyhnutnou súčasťou mozaiky hlbšieho pochopenia
emocionality.
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podnetovo-reaktívnej šablóne nazerania na emócie, čo platí v medzi-
časom zmäkčenej forme až do súčasnosti. Emócie majú podľa tohto
pohľadu viac či menej mechanicko-biologický základ a sú automaticky,
reflexívne vyvolávané objektmi, resp. udalosťami vo svete.
Prihliadnuc na vývoj v celej psychologickej disciplíne je pochopiteľné,
že ťažisko výskumu aj výkladu emócií sa v tomto prúde v priebehu
20. storočia celkom logicky posúvalo od 1. behaviorálnych vzorcov od-
vodených od základných afektívnych reakcií v behaviorizme, cez 2. skú-
manie prejavov mechanických afektívnych programov biologicky odlí-
šiteľných, tzv. diskrétnych alebo základných emócií v ranom kogni-
tivizme až k 3. neuroafektívnym vzorcom neuronálnych okruhov špe-
cifických afektívnych systémov reagujúcich na podnety zo zmyslových
orgánov v neurokognitívnych vedách. Sociálny aspekt emócií zostával
po celý ten čas viac menej sústredený na skúmanie analógií prejavov
u ľudí a zvierat, nanajvýš s možným zvyšovaním variability emócií
pod vplyvom socio-kultúrnych faktorov či v posledných dvoch deká-
dach evolučnej adaptácie na prostredie.
Do teoretických prístupov primárne biologickej perspektívy pohľadu,
ktoré do tohto prúdu môžeme zaradiť a ktoré sa vzápätí podujmeme
priblížiť, radíme: behaviorálne prístupy (emócie ako inštinktívne a na-
podmieňované vzorce správania), výskumy diskrétnych, resp. základ-
ných emócií (afektívne programy), výskumy afektívnych neuronálnych
okruhov (reakcie riadené z neuronálnych centier), evolučné prístupy
(prirodzeným výberom selektované adaptačné vzorce). Pokúsme sa ich
teraz detailnejšie priblížiť.

3.1 Historické korene

Idea jasne rozlišovať emócie podľa špecifických prejavov siaha až k Aris-
totelovi (1995), nachádza sa u René Descarta (1650) v jeho analýze
telesných prejavov a na prahu vzniku psychológie ju podrobnejšie ro-
zoberá Charles Darwin (1873), ktorý porovnával tvárové, fyziologické
a behaviorálne prejavy emócií u ľudí a zvierat. So vznikom psycholó-
gie sa o podobný prístup snažili William James a John Dewey (Co-
lombettiová, 2009). Aj keď na tomto mieste je potrebné podotknúť,
že u zakladajúcich osobností modernej vedeckej psychológie nájdeme
širšie spektrum myšlienok, na ktoré môžu nadväzovať aj iné prístupy
(pre historické a filozofické línie pozri Gendronová & Barrettová, 2009;
Oatleyová, 2004; Scarantino, 2016; pozri tiež kapitolu 5).
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S nástupom behaviorizmu ako psychologického smeru sa o identifikáciu
základnej množiny emócií a ich prejavov cez mapovanie na inštinkty
pokúsil McDougall (1918). Ten rozpoznával tri skupiny emócií: 1. pri-
márne (napr. hnev – agresívny pud), 2. sekundárne alebo zmiešané
(napr. opovrhnutie vzniká zmiešaním sebaúcty, hnevu a hnusu) a 3. od-
vodené (napr. dôvera). Behaviorálna škola v duchu chápania emócií
ako „niekoľko základných inštinktov/reflexov je vrodených a všetko
ostatné je naučené/ napodmieňované“ s obmenami pokračovala ďalej,
zmenu priniesol až jej ústup v polovici 20. storočia2. Gendronová s Bar-
rettovou (2009) vo svojej historickej analýze odkazujú na obdobie do-
minancie behaviorálnho smeru psychologického myslenia doslovne ako
na „temný vek“ (s. 316) výskumu emócií, hoci tiež poznamenávajú,
že v pozadí sa niektoré myšlienky predsa len rozvíjali. Aj preto sme
si behaviorálne prístupy k výskumom emócií spomenuli len stručne
a v tejto historickej sekcii.
Zlom do oblasti priniesol až Silvan Tomkins, ktorý v 60. rokoch proti
vtedajšiemu väčšinovému presvedčeniu predložil svoju vlastnú teóriu
základných emócií (Tomkins & McCarter, 1964; Tomkins, 1962, 1963/
2008) ako afektívnych programov , čím zadefinoval celú jednu oblasť vý-
skumu. Tento impulz umocnilo, že pritom stál aj za rozbehom výsku-
mov neskorších významných prominentov modelov základných emócií
a psychológie emócií vôbec – Paula Ekmana a Carrolla Izarda3 (Ek-
man, 2015; Tomkins, 2008). Ich prístup sa stal známym ako teória
diskrétnych emócií.
Modelovými sú slávne medzikultúrne výskumy tvárových výrazov Ek-
mana, ktoré robil s príslušníkmi izolovanej a nedotknutej kultúry kme-
ňa Fore na Novej Guinei v 60. rokoch. Tí mali po vypočutí emo-
cionálne sýteného príbehu vybrať zo zoznamu fotografií tvárových vý-
razov Američanov, ktoré vyjadrovali emóciu príbehu. Cieľom bolo zis-
tiť, či sú základné tvárové výrazy kultúrne podmienené alebo me-
dzikultúrne univerzálne. Výsledky ďalej porovnával medzi Spojenými
štátmi, Brazíliou, Japonskom, Novou Guineou a Borneom. S rôznymi
variáciami nakoniec identifikoval univerzálne výrazy pre šťastie, strach,
hnus, hnev, prekvapenie a smútok (Ekman, Sorenson & Friesen 1969).
Ekmanov výskum bol vo svojej podstate ateoretický, nevychádzal zo
žiadneho dopredu vytýčeného modelu. Ako sám uvádza, jeho pohľad

2Prehľad starších triedení z polovice 20. stor. dobre ilustruje publikácia od ko-
lektívu autorov (Diamant et al., 1966).

3Obom im zadal rovnakú výskumnú úlohu bez toho, aby im to povedal, čo ich
po zistení tohto faktu najskôr veľmi rozhnevalo (Ekman, 2015).
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na začiatku kariéry siahajúceho ešte do čias dominancie behaviorizmu
vychádzal z premís: „a) škály príjemné-nepríjemné a aktívne-pasívne sú
postačujúce na zachytenie rozdielov medzi emóciámi a b) vzťah medzi
tvárovými výrazmi a tým, čo ukazujú, je sociálne naučený a kultúrne
premenlivý“ (Ekman, 2000, s. 45). Izard (1977) Ekmanove výsledky
paralelne nezávisle potvrdil, následne pridal aj svoje výskumy u detí
v prvom roku života. U nich dospel v podstate k rovnakému zoznamu
ako Ekman, identifikoval však ešte aj tvárový výraz pre záujem.

Podľa Colombettiovej (2009), ktorá mapovala aj historické korene, mô-
žeme teóriu diskrétnych emócií definovať ako „názor, podľa ktorého
aspoň niektoré emócie korešpondujú so špecifickými mozgovými sys-
témami, ktoré obsahujú inštrukcie na generovanie odlíšiteľných zmien
v organizme. Tieto zmeny ovplyvňujú tvárové a hlasové výrazy, činnosť
autonómneho nervového systému (ANS), správanie (vrátane akčných
tendencií) a skúsenosti. Dôležitým dôsledkom tohto názoru je, že zá-
kladné emócie môžu byť ’diagnostikované’ alebo ’odčítané’ na základe
toho, ako sa prejavujú v organizme“ (str. 409). Aj tu vidíme príklon
k podnetovo-reaktívnej schéme, hoci tieto predpoklady dodnes neboli
uspokojivo preukázané (otázka signatúr).

Teória diskrétnych emócií bola od počiatku veľmi vplyvná, aj keď
vzbudila veľmi silnú diskusiu a bola kritizovaná z rôznych strán (naj-
skôr antropologických, potom kognitivistických a neskôr aj konštruk-
cionistických prístupov). Jadro jej argumentov sa sústreďuje okolo
podmnožiny tzv. základných emócií, ktoré sú evolučne najstaršie a pre-
to najprimitívnejšie čo do priebehu a najzafixovanejšie čo do preja-
vov a teda najodlíšiteľnejšie, napokon v dôsledku kultúrne nezávislé.
S obranou základných emócií visí a padá aj teória diskrétnych emócií.
K prahu milénií sa pozvoľna ťažisko diskusie v literatúre vcelku logicky
posunulo k teórii základných emócií, ktorá je veľmi vplyvná dodnes.

3.2 Psychologické modely

Analýzu súčasných psychologických modelov teda začnime teóriami zá-
kladných emócií. A pri nej si ukážme, ako pri svojom hľadaní signatúr
vyúsťuje do neurobiologických teórií.
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Základné emócie

A začnime najskôr vymedzením základného pojmu, ktoré názorne ilus-
truje celý prístup.

Vymedzenie

Pri vymedzení pojmu základná emócia nechajme prehovoriť Levensona
(2011, s. 379) s jeho aktuálnou definíciou:

Základné emócie sú špeciálna trieda diskrétnych emócií, pod-
množina emócií, ktoré sú najzákladnejšie; najviac odlišné; naj-
viac kontinuálne naprieč druhmi, časom a miestom; a najužšie
súvisia s kritickými funkciami prežitia. Pretože základné emó-
cie sú podskupinou diskrétnych emócií, dedia kľúčové znaky zdie-
ľané všetkými diskrétnymi emóciami. Tie zahŕňajú separovanosť
(existujú jasné hranice, ktoré rozlišujú jednu diskrétnu emóciu
od druhej), konečnosť (počet diskrétnych emócií je obmedzený)
a singularitu (recept na diskrétnu emóciu nemožno reproduko-
vať zmiešaním rôzneho počtu dimenzionálnych zložiek ako napr.
valencia a vzrušenie).

Ako príklad základných emócií si uveďme stručnú charakteristiku emó-
cie strachu z Ekmanovej dielne (Ekman & Cordaro, 2011): „Strach –
reakcia na hrozbu ublíženia, fyzického alebo psychického. Strach ak-
tivuje impulzy na zamrznutie alebo útek. Často strach vyvoláva hnev“
(s. 365). A pripojme aj ďalšiu emóciu: „Prekvapenie – reakcia na náhlu
neočakávanú udalosť. Je to najkratšia emócia.“ (s. 365).

Zoznamy základných emócií

Po prvých výskumoch Ekmana a Izarda vzbudila téma univerzality,
resp. základnosti významný záujem, a tak sa noví výskumníci pustili
do viacerých výskumných smerov. V snahe hľadať množinu základných
emócií realizovali zber dát v rôznych oblastiach a čo je dôležité, z kaž-
dej oblasti pritom vychádzal a dodnes vychádza mierne iný zoznam.
Situáciu približne po 30-tich rokoch výskumu od príspevku Tomkinsa
na začiatku 90. rokov hodnotila a zhŕňala veľmi citovaná porovnávacia
analýza Ortonyho a Turnera (1990). Pre porovnanie z nej v priloženej
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Tabuľka 3.1: Porovnanie zoznamu základných emócií od Ortonyho
a Turnera
Referencia Základné emócie Báza pre zahrnutie

Ekman,
Friesen a
Ellswort-
hová

Hnev, hnus, strach, radosť, smútok,
prekvapenie

Univerzálne tvárové
výrazy

Frijda Túžba, šťastie, záujem, prekvapenie,
obdiv, žiaľ

Formy pripravenosti
k akcii

Izard Hnev, pohŕdanie, zhnusenie, bolesť
(distress), strach, vina, záujem, radosť,
hanba, prekvapenie

Stelesnené

Oatleyová a
Johnson-
Laird

Hnev, zhnusenie, úzkosť, šťastie, smútok Nepotrebujú
propozičný obsah

Panksepp Očakávanie, strach, zúrivosť, panika Stelesnené

Plutchik Akceptácia, hnev, očakávanie, zhnusenie,
radosť, strach, smútok, prekvapenie

Vzťah k adaptívnym
biologickým
procesom

Tomkins Hnev, záujem, pohŕdanie, zhnusenie,
bolesť (distress), strach, radosť, vina,
prekvapenie

Hustota neuronálnej
aktivácie

Zdroj: Ortony & Turner (1990, tabuľka 1, s. 316). Tabuľka je krátená.

tabuľke 3.1 vyberáme výsledok – zoznamy základných emócií promi-
nentných výskumníkov spolu s výskumnými oblasťami zberu dát.
Ešte v 80. rokoch nastúpili v kognitívnej psychológii hodnotiace, resp.
atribučné teórie (pozri kapitolu 4), ktoré v ranej forme konceptu tiež
viedli k diskrétnym emóciám, aj keď z inej strany. Obe skupiny teórií
– diskrétne, resp. základné i hodnotiace, resp. atribučné – sa v prie-
behu nasledujúcich dekád navzájom obohatili, čo umožnili aj nové vý-
skumné techniky spojené s nástupom funkčných zobrazovacích metód,
postupom fyziologického poznania a prepojením kognitívnych neuro-
vied. Obe strany mohli intenzívnejšie zaloviť vo fyziológii a hľadať svoj
svätý grál – signatúry, ktoré by ich definitívne potvrdili.
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Situáciu po polstoročnici výskumu nedávno zachytil žurnál Emotion
Review. Ten v roku 2011 uviedol špeciálnu sekciu, v ktorej dal pries-
tor prominentom výskumu základných emócií na predloženie svojich
aktuálnych modelov. Celkovo uverejnil štyri príspevky známych mien
(priblížime ďalej) v oblasti: od Ekmana s Cordarom (2011), Izarda
(2011), Levensona (2011) a Pankseppa s Wattom (2011)4. Na dôvažok
ku nim ešte pridal aj prehľadové zhodnotenie Tracyovej a Randlesa
(2011). Tí na autorov adresovali sériu otázok, ktoré autori museli vo
svojich príspevkoch zodpovedať. Špeciálna sekcia o základných emó-
ciách tak ponúka unikátny extrakt poznania a teórie v tejto oblasti.

Ak z nej zhrnieme výsledok, tak napriek skoro 30 rokom ďalších inten-
zívnych výskumov, vystriedaniu viacerých i nasadeniu nových metód
sa celkový obraz v podobe výsledného zoznamu základných emócií od
čias analýzy Ortonyho a Turnera (1990) až po dnešok veľmi nezmenil.
V zmene je nápadná konvergencia kritérií a výsledkov, ale stále existujú
terminologické rozdiely prameniace hlavne z ťažiskových metód zachy-
tenia prejavov základných emócií; a tiež k existujúcemu spoločnému
jadru výsledných zoznamov zároveň existuje aj relatívne veľký rozptyl
ďalších emócií5, ktoré každý výskumník považuje tiež za základné, pre
krátku ilustráciu pozri tabuľku 3.2.

Úplne aktuálne plošnú akademickú zhodu v názore na základné emócie
zisťoval Ekman a to v prieskume 248 výskumníkov, ktorí pravidelne
publikovali v oblasti psychológie emócií. Závery publikoval v regulárnej
štúdii (Ekman, 2016). Na otázku o presvedčivých dokladoch pre jed-
notlivé emócie existovala vysoká zhoda u piatich emócií - hnev 91 %,
strach 90 %, hnus 86 %, smútok 80 % a šťastie 76 %. Hanba, prekvape-
nie a rozpaky mali podporu medzi 40 až 50 percent. Ostatné aktuálne
skúmané emócie mali už podporu nízku: vina 37 %, pohŕdanie 34 %,
láska 32 %, úcta (awe) 31 %, bolesť 28 %, závisť 28 %, súcit 20 %,
hrdosť/pýcha (pride) 9 % a vďačnosť 6 %.

Aj tento prieskum po 60 rokoch výskumu potvrdzuje výsledok: re-
latívna ale nie všeobecná zhoda na úzkom jadre základných emócií
a veľký rozptyl v zbytku. Aby sme zistili príčinu, pozrime sa na de-
finíciu základných emócií. Nejednoznačné výsledky totiž obvykle naz-
načujú miešanie „ jabĺk s hruškami“. Tomu by zodpovedala aj pomerne
zložitá definícia základných emócií.

4Pre viacerých z nich to bolo zhrnutie na konci kariéry a života.
5Tu detailnejšie nevymenovávame.
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Tabuľka 3.2: Porovnanie modelov základných emócií podľa Tracyovej
a Randlesa

Ekman,
Cordaro

Izard Panksepp a
Watt

Levenson

Šťastie Šťastie HRA Radosť

Smútok Smútok PANIKA/ŽIAĽ Smútok

Strach Strach STRACH Strach

Hnev Hnev ZÚRIVOSŤ Hnev

Zhnusenie Zhnusenie Zhnusenie

Záujem HĽADANIE Záujem

Opovrhnutie Opovrhnutie

ŽIADOSTIVOSŤ Láska

Prekvapenie STAROSTLIVOSŤ Spokojnosť

Zdroj: Tracyová & Randles (2011, obrázok 1, s. 399). V tabuľke je zmenené
poradie.

Diskriminačné kritériá

Jedna vec je definícia základných emócií a druhá operacionalizácia.
T. j. spôsob ako dospieť k označeniu nejakej emócie za základnú. Čo sa
týka vzájomného porovnania autormi opísaných diskriminačných kri-
térií pre splnenie základnosti, Tracyová a Randles (2011) v Emotion
Review konštatujú veľkú vzájomnú zhodu. My si z diskriminačných
kritérií najskôr ukážme Ekmanove, ktoré sú typicky pre neho priamo-
čiare. Prezentoval ich už v Dalglish–Powerovom Handbook of Cognition
and Emotion (Ekman, 2000) a po 11 rokoch ich obohatil len mierne.
Sú podľa neho identifikovateľné u väčšiny (skoro všetkých) základných
emócií, pozri tabuľku 3.3.
Levenson (2011, s. 379) jeho vlastnými slovami Ekmanove kritériá plne
podporuje, pričom ich zaraďuje do troch veľkých skupín:

1. odlíšiteľnosť (v príčinách, signáloch a fyziológii),

2. kontinuita (prítomnosť u ostatných primátov, rovnaké príčiny a
signály vo všetkých kultúrach),
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Tabuľka 3.3: Diskriminačné kritériá základných emócií podľa Ekmana
a Cordara

Kritérium

Odlíšiteľné univerzálne signály

Odlíšiteľná fyziológia

Automatické hodnotenia

Odlíšiteľné univerzálie pri predchádzajúcich udalostiach

Prítomnosť u iných primátov

Schopnosť rýchleho nástupu

Možnosť krátkeho trvania

Nepodmienený výskyt

Odlíšiteľné myšlienky, spomienky a predstavy

Odlíšiteľná subjektívna skúsenosť

Filtrácia informácií prístupných na podporu emócie počas refraktérnej fázy

Cieľ emócií neobmedzený

Emócia sa môže odohrávať buď konštruktívnym alebo deštruktívnym spôsobom

Zdroj: Ekman & Cordaro (2011, s. 365).

3. štruktúra/funkcia (rýchly nástup, krátke, nevyvolané, koherentné
v odozvách, automatické hodnotenia).

My sme ich zoradili de facto podľa chronológie výskumu tak, aby sme
ukázali, kam sa posúva ťažisko „základnosti“ základných emócií a v čom
podľa nás problém väzí. Konkrétne, k psychologickej a neurofyziologic-
kej primitívnosti, čo znamená do evolučne raných, „zvieracích“ afektív-
nych reakcií. Takže, aby mohla byť emócia základná, musí podľa nás
mať:

1. typický subjektívny zážitkový stav (ako emóciu človek typicky
prežíva);

2. zafixovanosť foriem vzťahov k iným procesom, resp. systémom:
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(a) do fyziológie (fyziologické koreláty, hormonálne zmeny, zme-
ny v ANS atď.),

(b) k prejavom správania (tvárové výrazy, gestika, vzorce sprá-
vania a pod.),

(c) spúšťajúcim podnetom z vnímania,
(d) i hodnotení vyšších kognitívnych procesov (appraisals),
(e) a teda motivácie všeobecne;

3. psychologickú primitívnosť:

(a) či už časovú (nástup, dĺžka trvania),
(b) alebo na úrovni nízkej miery vedomia (automatické reakcie),
(c) s minimálnymi požiadavkami na zdroje (aj bez vysokoúrov-

ňových procesov);

4. neurofyziologickú primitívnosť:

(a) zachytiteľnú v evolučnej spojitosti s emocionalitou zvierat
(nie je nutné, ale postačujúce kritérium),

(b) aj neurofyziologicky vyjadriteľnú v evolučne starších štruk-
túrach (jednoznačné signatúry by boli konečným dôkazom).

Ako pri všetkých základných procesoch v teoretickej psychológii aj
emocionalitu výskum v posledných dekádach „rozbil“ na veľa typov
podprocesov, ktoré sú navzájom úzko previazané. A to až tak, že sa
začala stierať hranica medzi emocionalitou a zvyškom psychiky. Väč-
šia časť z týchto podprocesov prebieha na nízkych úrovniach vedomia
(zväčša) mimo vedomej kontroly. Ak sa teoretici základných emócií
zhodnú, že postačujúcim kritériom základnosti je zachytiteľnosť emó-
cie u zvierat (zlatý štandard podľa Tracyovej a Randlesa, 2011), potom
je celkom logické, že smerujú k tomu, že základné emócie je nevyhnutné
identifikovať práve na nízkych úrovniach psychiky, resp. vedomia – ako
evolučne staré procesy, ktoré prebiehajú v primitívnych formách.

Primitívne emócie a ich evolúcia

Hľadanie odpovede na existenciu základných emócií preto nevyhnutne
vedie k hľadaniu evolučného vývoja emócií. Z psychologického po-
hľadu to dobre vidno na vyústení výskumov a teoretického modelu
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Izarda. Ako čisto psychologický medzikrok si ju na tomto mieste pri-
blížme aspoň v základnom členení. Ešte predtým si však priblížme
psychoevolučnú teóriu Roberta Plutchika, nenápadnejšieho ale určite
významného teoretika psychológie emócií.

Všeobecná psychoevolučná teória emócií

Teórie podmieňovania sčasti vznikli aj ako psychologická reakcia na
Darwinovu evolučnú teóriu (Hunt, 2000). Môžeme preto povedať, že
behaviorizmus i ruská reflexná škola majú k evolučnej teórii ideovo
veľmi blízko. Aby mohli tieto školy skúmať naučené reakcie, bolo naj-
skôr potrebné identifikovať tie biologicky dané, vyvinuté v evolúcii.
Spojovníkom je v tomto smere od 30. rokov 20. storočia etológia,
ktorá má silnú behaviorálnu a samozrejme i evolucionistickú tradí-
ciu. Dokonca môžeme aj povedať, že prvé základy etológie položil už
sám Darwin svojím dielom The Expression of the Emotions in Man
and Animals (1873). Všetky uvedené školy, výskumníci, či teórie majú
silné ukotvenie v biologickej perspektíve pohľadu na psychiku.
S ústupom behaviorizmu a nástupom kognitivizmu ako aj novými po-
znatkami v biológii sa začal od 60. rokov otvárať priestor aj pre nové
pohľady v porovnávacej a biologickej psychológii. To malo priemet
aj do psychológie emócií. Dobre to vidno na Plutchikovej Všeobecnej
psychoevolučnej teórii emócií, ktorá sa teší hlavne medzi laikmi veľkej
obľube. Plutchik svoju teóriu vyvíjal už od 60. rokov, známou sa stala
od osemdesiatych rokov a zvlášť na prelome milénií (Plutchik & Kel-
lerman, 1980; Plutchik 1982; 1997; 2001). V istom zmysle tvorí orga-
nický medzičlánok medzi behaviorálnymi teóriami emócií McDougala,
teóriami základných emócií a aktuálnymi teóriami evolučnej psycholó-
gie vznikajúcimi približne od 90. rokov 20. storočia.
Na priblíženie Plutchikovej teórie si ukážme jej postuláty (Plutchik &
Kellerman, 1980, s. 8):

1. Pojem emócie je aplikovateľný na všetky vývojové/evolučné úrov-
ne a vzťahuje sa tak na zvieratá, ako aj na ľudí.

2. Emócie majú evolučnú históriu a vyvinuli rôzne formy prejavu
u rôznych druhov.

3. Emócie slúžia ako nástroj prispôsobovania sa, ktorý pomáha or-
ganizmom riešiť kľúčové otázky prežitia, vyvolané prostredím.
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4. Napriek rôznym formám prejavov emócií u rôznych druhov exis-
tujú určité spoločné prvky, alebo prototypové vzory, ktoré je
možné identifikovať.

5. Existuje malý počet základných, primárnych alebo prototypo-
vých emócií.

6. Všetky ostatné emócie sú zmiešané alebo odvodené stavy; to zna-
mená, že sa vyskytujú ako kombinácie, zmesi alebo zlúčeniny
primárnych emócií.

7. Primárne emócie sú hypotetické konštrukty alebo idealizované
stavy, ktorých vlastnosti a charakteristiky je možné vyvodiť len
z rôznych druhov dôkazov.

8. Primárne emócie môžu byť konceptualizované z hľadiska dvojíc
vzájomných protikladov.

9. Všetky emócie sa líšia mierou svojej podobnosti medzi sebou
navzájom.

10. Každá emócia môže existovať v rôznych stupňoch intenzity alebo
úrovniach vzrušenia.

Vo svojom jadre tieto postuláty pokračujú v McDougalovej myšlienke
(1918), že existujú evolučne vyvinuté základné emócie, ktorých mie-
šaním vznikajú ďalšie. Plutchik však tieto základné emócie dáva do
vzájomných protikladov a v rovine zoraďuje do kruhu podľa funkčnej
blízkosti tak, že pre toto miešanie ukazuje istý systém. Aj Plutchik
počíta s intenzitou emócií: Preto pridáva aj tretí rozmer, v ktorom in-
tenzita všetkých základných emócií slabne, až sa nakoniec všetky spoja
v jednom pokojovom bode. Tým Plutchik dokonvergoval k ihlanu, po-
zri obrázok 3.1.
Pretože Plutchikov ihlan je skôr klasifikačným modelom, pripojíme
len dve základné poznámky. V prvom rade, Plutchik nezdôvodňuje
prečo vyberá opozitá tak, ako ich vyberá. T. j. podľa akých hodnotia-
cich kritérií, resp. dimenzií. Strach je opakom hnevu podľa dominan-
cie Ja (dimenzia Russella a Mehrabiana, 1977), ale nie podľa afinity
(sympatické, antipatické) či aktivácie. Obe emócie sú antipatické a vy-
soko aktivačné. Radosť je ale opakom strachu dokonca vo viacerých
dimenziách. Druhá poznámka smeruje ku kognitívnemu obsahu. Vyš-
šie, zvlášť etické emócie sú bez takéhoto obsahu nemysliteľné. Nejde



3.2. PSYCHOLOGICKÉ MODELY 57

Obr. 3.1: Plutchikov ihlan emócií

Zdroj: Plutchik (2001, s. 349).
Ihlan vznikne vystrihnutím „hviezdice“, ohnutím
v kruhovom základe a zlepením okrajov ramien.
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len o miešanie emócií navzájom, ide o ich metamorfózu. A na tú je
potrebné dôslednejšie si ujasniť fylogenetický rozmer smerujúci k mys-
leniu a sebareflexii. Pozrime sa preto na Izardovu teóriu.

Emócie prvého rádu a emocionálne schémy

Izard nikdy sám seba ani svoju teóriu nepokladal za teoretika, resp.
teóriu základných emócií. Formuloval a podľa kritík priebežne upra-
voval svoju teóriu diferenciálnych emócií ako množinu princípov a hy-
potéz primárne o motivačných a regulačných funkciách diskrétnych
emócií (Izard, 1977; 2007; 2011). Vo svojej teórii odlišoval dve rôzne
formy emócií: emocionálne schémy a emócie prvého rádu. Emocionálne
schémy sú podľa neho typické emócie bežného každo-denného života
s výnimkou obdobia raného vývinu a relatívne zriedkavých núdzových
príhod, mimoriadne ohrozujúcich alebo náročných situácií. Emócie pr-
vého rádu, o ktorých sa aj osobne vyjadril ako o synonyme základných
emócií (Izard, 2011), sú bazálne a formujú sa v raných fázach vý-
vinu ako dôsledok evolučného vývoja. Výraz „prvý rád“ zdôrazňuje,
že emócia nemá zložku pozostávajúcu z kognitívnych procesov, ako sú
analytické a deliberatívne myslenie a rozhodovanie alebo spomienky
tvorené týmito procesmi. Izard týmto vydelením emócií prvého rádu
jasne hľadá evolučne primitívne formy a uvedomuje si dôležitosť ich
odlíšenia u človeka.

Ideoví nasledovníci

Ďalší progres evolučného vývoja emocionality a konktrétnych druhov
emócií smerom k nízkoúrovňovej primitívnosti je nevyhnutne interdis-
ciplinárny. V jeho genéze môžeme sledovať, že sa rozdeľuje do dvoch
základných smerov:

1. neurovedeckého, ktorý sa hlbšie ponára do fyziológie a snaží sa
ukázať fylogenézu emócií na neuronálnych štruktúrach a ich väz-
bách na fyziologické procesy,

2. evolučného, ktorý samozrejme rešpektuje a čerpá poznatky aj
z prvého smeru, ale dopĺňa ho aj o sociálny rozmer, pretože pri-
rodzený výber je z princípu aj sociálny, keďže zahŕňa aj také
témy ako sú pohlavný výber, evolúcia správania, kultúrna evo-
lúcia a pod. (uvedené témy pozri napr. Flégr, 2009).
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Prvý smer čerpá z neurovied a pre výskum emócií vytvoril v 90. rokoch
samostatnú neuroafektívnu vedu, ktorá v posledných dvoch dekádach
zaznamenala prudký rozmach. Druhý je výsledkom vzniku evolučnej
psychológie, samej o sebe interdisciplinárnym priemetom evolučnej bio-
lógie, antropológie a psychológie, pričom sa snaží o integráciu poznat-
kov všetkých týchto disciplín do psychológie emócií.
Keďže sa teórie základných emócií orientujú na skúmanie tých psycho-
logicky aj neurofyziologicky najprimitívnejších prejavov emócií, prvý
smer začal medzičasom tvoriť jadro ich teoretického východiska a do-
dávateľa kľúčových argumentov. Ukážeme si ho v nasledujúcej sekcii
o neuropsychologických modeloch. Čo sa týka druhého smeru, v tom
budeme následne pokračovať v sekcii o psychosociálnych modeloch.

3.3 Neuropsychologické modely

Hlbší ponor do neuroanatomických štruktúr sa v priebehu 20. storo-
čia najskôr sústredil na hľadanie základných afektívnych centier, resp.
štruktúr v mozgu, zväčša odstraňovaním príslušných častí mozgu alebo
výskumami jeho poškodení. Postupujúce neurovedecké poznanie sledu-
júce funkčné abnormality pri léziách, či elektricky stimulujúce príslušné
oblasti umožnilo tieto štruktúry ďalej deliť podľa funkcií a špecializá-
cie na jadrá, resp. podsiete a postupne prejsť k identifikácii neurálnej
komunikácie medzi nimi vo forme spätno-väzebných slučiek, tzv. neuro-
nálnych okruhov. Nástup neinvazívnych zobrazovacích metód priniesol
sledovanie prepojenia rozsiahlejších funkčných sietí počas experimen-
tálnych úloh v reálnom čase s vyhodnotením pomocou pokročilých
štatistických metód.
Tak v psychológii, ako aj v novo-vzniknutej afektívnej neurovede vý-
skum zaznamenal rozpad veľkých centier a procesov na veľa malých
oblastí, jadier a subprocesov. Na druhej strane, pri neuropsychologic-
kých teóriách emócií má zmysel si urobiť historický exkurz. Ako kon-
štatuje Panksepp a Watt (2011, s. 387), „mozog je jediným orgánom
tela, pri ktorom je evidentné – anatomicky, histologicky a funkčne, že
tlak evolúcie na ňom zanechal jasné otlačky v jeho organizácii. Táto
história je evidentná v stratifikáciách do vrstiev, kde staršie systémy sú
situované mediálne a kaudálne a mladšie boli pridané laterálne a ros-
trálne“. Pozorovania predchádzajúcich generácií výskumníkov, ktoré
išli po týchto vrstvách a boli vykonané klasickými metódami, sú stalé
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platné, hoci ich dedukcie a interpretácie už mohlo novšie poznanie vý-
znamne doplniť či revidovať.

Vnímanie a emocionalita: James-Langeho teória

Dokonca má zmysel začať s historicky úplne prvou teóriou emócií v ére
vedeckej psychológie. Dnes zažíva na novej, modernejšej úrovni žiarivú
renesanciu. Prišli s ňou nezávisle od seba dánsky lekár Carl Lange,
taliansky antropológ Giuseppe Sergi a psychológ i filozof William Ja-
mes, ktorý má nakoniec na popularizácii teórie hlavnú zásluhu. Teória
vyvolala svojho času veľké diskusie, pretože ide proti laickému presved-
čeniu, že fyziologické sprievodné javy emócií sú následkom psychického
prežívania. V protiklade k tomu James–Langeho teória emócií – ako
sa nakoniec zaužíval jej názov – tvrdí, že emocionálne prežívanie je dô-
sledkom fyziologických zmien. Ako uvádza James vo svojej knihe What
is emotion? (1884, s. 190), „cítime ľútosť, lebo plačeme, hnev, pretože
útočíme, strach, pretože sa chvejeme a nie, že plačeme, útočíme alebo
sa chvejeme, pretože je nám ľúto, hneváme sa alebo sme plačliví“.
Ako si ďalej ukážeme v kapitole 5.1, samotný James chápal emociona-
litu komplexnejšie a nie tak jednostranne, ako sa nakoniec jeho teória
spopularizovala a ako ju chápal aj Lange. Totiž ako reflexívny model,
v ktorom po podnete nasleduje vnímanie, ktoré vyvoláva fyziologickú
reakciu, ktorá vyvoláva emocionalitu. Takýto model dáva fyziológiu
s emocionalitou do protikladu. Fyziológia v ňom má nad emocionali-
tou primát a v konečnom dôsledku ju spúšťa a mechanizuje. James-
Langeho teórii sa budeme ešte venovať podrobnejšie, na tomto mieste
si stručne ukážme dve ilustratívne podporné zistenia, ktoré medziča-
som priniesol výskum.
Minimálne pre základné emócie sú charakteristické sprievodné fyzi-
ologické reakcie vyvolané autonómnym nervovým systémom, pozri su-
márnu tabuľku 3.4 od Harrisona, Kreibigovej a Critchleyho, (2013).
Iným príkladom môže byť spätná väzba tvárových výrazov na emoci-
onalitu. Umelo nasadený výraz tváre pre pozitívnu / negatívnu emó-
ciu 1. ovplyvní sebavýpoveď nálady, 2. afektívne hodnotenie vonkajších
podnetov, 3. zlepší / zhorší vybavovanie pamäťového materiálu a 4. má
dopady na tep srdca, vodivosť a teplotu kože, prietok krvi; to všetko
v súlade s valenciou emócie výrazu. Známe sú napr. experimenty s dr-
žaním pera v ústach počas pozerania karikatúr, ktoré mali dopad na
intenzitu prežívaného humoru v závislosti od tvárového výrazu. Pero
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držané v zuboch formuje tvár skôr k úsmevu, v perách zasa k za-
smušilosti (Strack, Martin & Stepperová 1988; aktuálnejšie poznatky
Niedenthalová, 2007; Söderkvist, Ohlénová & Dimberg, 2018).

Talamus a hypotalamus: Cannon-Bardova teória

V prvej tretine 20. storočia bol James–Langeho model hlavne za At-
lantikom dominantnou teóriou emócií. Avšak už od počiatku storočia
pútal pozornosť pre experimentálne vyvrátenie. Sherrington (1900)
a Cannon, Lewis a Britton (1927) za účelom overenia vplyvu teles-
ných pocitov na emocionalitu prerušili napojenia sympatického auto-
nómneho nervového systému u psov, resp. mačiek a zistili, že napriek
absencii fyziologickej spätnej väzby mačky prejavovali emocionálne re-
akcie. Podobne úplne ochrnutí pacienti po poškodení miechy uvádzali,
že prežívajú emócie naďalej. Aj keď podotknime, že imaginárnejšie,
čo by aspoň čiastočne James–Langeho teóriu podporovalo. Na základe
súčasných poznatkov ešte pre úplnosť dodajme, že úplné odstrihnu-
tie vnímania telesných pocitov pri zachovaní bdelého vedomia nie je
možné, takže táto hypotéza je experimentálne dôsledne neoveriteľná.
Walter Cannon postupne do 30. rokov zozbieral argumenty a vyšiel
s významnou kritikou teórie Jamesa a Langeho, v ktorej predložil na-
sledujúce protiargumenty (Cannon, 1927, s. 108-114):

1. úplná separácia telesnosti od centrálneho nervového systému ne-
zmení emocionálne správanie,

2. rovnaké telesné zmeny nastávajú vo veľmi odlišných emocionál-
nych aj v neemocionálnych stavoch,

3. vnútorné orgány sú relatívne nesenzitívne štruktúry,

4. telesné zmeny sú príliš pomalé, aby mohli byť zdrojom emoci-
onálnych prežitkov,

5. umelá indukcia telesných zmien (napr. podanie adrenalínu), ty-
pická pre silné emócie, ich nevyvolá.

Táto kritika sa opierala aj o Cannonove výskumy s Brittonom (1925),
v ktorých postupne odstraňovali časti mozgu mačiek. Na prejavy emó-
cií napríklad nemalo vplyv odstránenie kôrových štruktúr, práve na-
opak, umocnili sa. U mačiek bola zaznamenaná napr. zúrivosť. Z toho
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Tabuľka 3.4: Autonómne zmeny pri emóciách podľa Harrisona et al.

Orgán Strach Hnev Hnus Smútok Šťastie

Srdce ↑TF

↑kontraktilita

↓VTF

↑krvný

tlak

↑TF

↑kontraktilita

↓VTF

↑krvný

tlak

j↑p↓TF

j↓úderov

jp↓srdcový

objem

j↑p$VTF

↑ krvný

tlak

a↑d↓TF

a↓úderov

a↑srdcový

objem

a↓d↑VTF

a↑d↓

krvný tlak

↑TF

↓VTF

↑krvný

tlak

Plúca ↑DF

↓CO2

↓čas

výdychu

↑DF jp↑DF

j↑čas

výdychu

j↓čas

nádychu

ad↑DF

d↑CO2

↑DF

↓čas

výdychu

↓čas

nádychu

Žalúdok ↑tachygastria

↓normogastria

Potné

žľazy

↑EDA ↑EDA ↑EDA a↑d↓EDA ↑EDA

Periférne

cievy

↓teplota

prstu

↓čas

prenosu

impulzov

↓celkový

perif.

odpor

↓teplota

prstu

↓čas

prenosu

impulzov

↑celkový

perif.

odpor

j↑p$celkový

perif.

odpor

d↓teplota

prstu

d↑čas

prenosu

impulzov

a↑celkový

perif.

odpor

↑teplota

prstu

↑čas

prenosu

impulzov

Zrenica ↓veľkosť

zrenice

Imunitný

systém

↑FNN

sliny

↓IgA sliny

Zdroj: Harrison et al. (2013). Vysvetlivky: TF – tepová frekvencia, VTF – vysoko-
frekvenčné zložky variability tepovej frekvencie (ukazateľ parasympatických účin-
kov na srdce), DF – dychová frekvencia, EDA - elektrodermálna aktivita, FNN -
faktor nekrózy nádorov. Zhnusenie: j - jadrové zhnusenie, p - zhnusenie z prekro-
čenia hranice tela. Smútok : a - aktivujúci smútok, d - deaktivujúci smútok.
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autori dedukovali, že kôra pôsobí na prejavy utlmujúco. Afektívne sprá-
vanie začalo absentovať až v okamihu, keď bola u zvierat odstránená
oblasť dorzálneho talamu. Že emocionalita bude nejako súvisieť s pod-
kôrovými centrami naznačoval výskumníkom aj fakt, že emocionálne
reakcie majú deti po narodení skôr, ako sa kôrové dráhy dovyvinú.
Cannonove výskumy so spolupracovníkmi lokalizovali presnejšie ciele-
nie.
Cannon zozbieral aj ďalšie argumenty: poškodenia alebo dočasné dys-
funkcie talamu môžu viesť k nekontrolovaným emocionálnych reakciám
(plač, smiech), nádory jednostranne poškodzujúce talamus môžu zasa
spôsobiť napr. jednostranný tvárový výraz smiechu. Cannon (1927;
1931) preto následne predložil teóriu, ktorú vyvinul so svojím dokto-
random Philipom Bardom a ktorá nesie ich mená. V nej tvrdil, že
(pozri obrázok 3.2):

1. fyziologické zmeny a subjektívne prežívanie emócií v reakcii na
podnety sú separátne a nezávislé,

2. emocionálne reakcie sú výsledkom aktivity dorzálneho talamu
a emocionálne vyjadrenie hypotalamických štruktúr,

3. mozgová kôra spracováva reakciu zo zmyslových orgánov a má
korekčnú funkciu smerom k talamu a teda emócií, čo zahŕňa aj
jej uvedomenie.

V Cannon–Bardovej teórii emócií hrá primárnu úlohu talamus. Ten
s výnimkou čuchového kanálu prijíma informácie zo všetkých senzoric-
kých kanálov. Autori aj podľa súčasných teórií (Koelsch et al., 2015)
správne identifikovali, že talamus môže pridať spracovaniu senzoric-
kých podnetov afektívnu valenciu. A to predtým, ako sú spracované ve-
dome, napr. v ohrozujúcich situáciách. Na druhej strane však Cannon
a Bard úlohu talamu precenili, keď z neho urobili hlavné emocionálne
centrum. Spracovanie emócií nie je jednoaktové s jednou centrálnou
emocionálnou štruktúrou prehadzujúcou výhybky v strede mozgu. Dnes
už s určitosťou vieme, že spracovanie emócií je čo do počtu zahrnutých
štruktúr, spätno-väzebných slučiek medzi nimi, aj priebehu emocionál-
nej epizódy komplikovanejšie.

Limbický systém: Papez-MacLeanova teória

O necelé desaťročie neskôr študoval neuroanatóm James Papez prípady
besnoty, ktorá zapríčiňuje vystupňovanú úroveň agresivity. Pritom si
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Obr. 3.2: Cannon-Bardova teória emócií

Zdroj: Cannon (1931, s. 282).
James-Lange - nákres nervových spojení v James-Langovej teórii, Thalamic -
nákres spojení v talamickej teórii
R-receptor, C-mozgová kôra, V-viscus, Sk M-kostrový sval, Th-talamus, P-vzorec
Spojovacie čiary zobrazujú nervové cesty, pričom smer impulzov je zobrazený
zvlášť v každom prípade. Kôrovo-talamická cesta č. 3 na obr. Thalamic je svojou
funkciou inhibítorná.

všimol súvis s poškodeniami hipokampu vzniknutých léziami po vstrek-
nutí vírusu. Hipokampus je vďaka svojej polohe štruktúra veľmi dobre
prepojená na kôrové a podkôrové štruktúry (amygdala, insula, stria-
tum) ako aj štruktúry medzimozgu (talamus, hypotalamus) i mozgo-
vého kmeňa a teda s dosahom na autonómny, hormonálny a imunitný
systém.
Na základe vtedajšieho poznania týchto súvislostí navrhol Papez (1937)
nový mechanizmus emócií, ktorým modifikoval a rozšíril Cannon–Bar-
dovu teóriu. V slávnom článku predložil model toku aktivácií po cyk-
lickej neuronálnej ceste prepájajúcej kôrové a podkôrové oblasti s cen-
trami medzimozgu, pre ktorú sa zaužíval názov Papezov okruh. Kon-
krétne Papezova neuronálna cesta vedie: z hipokampálnej formácie cez
fornix k mammilárnym telesám, odtiaľ cez talamus do kôrových ob-
lastí gyrus cinguli a nakoniec cez cingulum a parahipokampálny gyrus
späť do hipokampu. Papez bol presvedčený, že objavil spôsob kôrovej
kontroly emócií.
Paralelne s ním sa o hipokampus zaujímal aj Paul MacLean (Ne-
wman & Harris, 2009), jedna z najvýznamnejších osobností neuro-
vedy 20. storočia. MacLean vo svojich začiatkoch pracoval s ľuďmi
so psycho-motorickou epilepsiou, u ktorých symptómy zahŕňali emo-
cionálne pocity a viscerosomatické príznaky (MacLean, 1949). Odtiaľ
sa jeho záujem presúval k subjektívnemu emocionálnemu zážitku. Bol
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oboznámený s pozorovaním Paula Brocu, že limbický lalok, ako znelo
pomenovanie Brocu pre túto štruktúru obklopujúcu mozgový kmeň, je
spoločný pre mozgy všetkých cicavcov (Newman & Harris, 2009). Zau-
jal ho preto návrh Papeza (1937), že emocionálny zážitok je založený
na spojeniach spájajúcich hypothalamus s limbickým lalokom.
MacLean Papeza osobne navštívil, aby s ním mohol prebrať svoje po-
zorovania týkajúce sa pacientov. V snahe nájsť vysvetlenie prítomnosti
fyzických pocitov pri zrakových, čuchových a sluchových halucináciách
spojených so záchvatmi sa domnieval, že externý senzorický aparát
musí mať prístup do mozgových obvodov, kde záchvaty vznikli, a že
dráhy kôrových spojov by mohli potencionálne spájať zrakové, sluchové
a somatické neokortikálne oblasti s hipokampálnym gyrom (Newman
& Harris, 2009).
MacLean preto modifikoval návrh Papeza a navrhol, že obvod pozostá-
vajúci z limbického laloku a jeho hlavných spojení v prednom mozgu -
hypotamalus, amygdala a septum – tvoria viscerálny mozog6, ako túto
štruktúru pomenoval (MacLean, 1949), resp. vzápätí z dôvodov zro-
zumiteľnosti uprednostnil termín limbický systém (MacLean, 1952).
Ďalej tvrdil, že emocionálne pocity sa vymykajú “moci rozumu” (Mac-
Lean, 1949, s. 348), pretože ich pôvod leží v evolučne primitívnych
štruktúrach, brániacich ich komunikácii v slovných výrazoch. A tiež,
že tento neurobiologický základ poskytuje kľúč k pochopeniu rozdielu
medzi tým, čo cítime a tým, čo vieme (Newman & Harris, 2009).

Trojjediný mozog: MacLean

MacLeanov záujem o limbický systém neustával, v nasledujúcej ka-
riére sa sústredil na porovnávacie neurofyziologické štúdie u zvierat,
ktoré rozvinuli jeho významný prínos k rozvoju neurovedy o evolučný
pohľad. V Laboratóriu evolúcie mozgu a správania, ktoré viedol, re-
alizoval série experimentov zameraných na dopady vybraných poško-
dení mozgu na druhovo typizované správanie napr. u jašteríc (Green-
berg, MacLean & Ferguson, 1979), opičiek saimiru (MacLean, 1978),
či na úlohu limbickej kôry pri hre a materinskom správaní u škrečkov
(Murphy, MacLean & Hamiltonová, 1981).

6Je zaujímavé, že viscerálny mozog s funkciou viscero-emocionálneho mecha-
nizmu objavil na základe degeneračných experimentov s opicami a psami ako
aj analýzy neurodegeneratívnych ochorení už v roku 1907 bavorský neuropatológ
Christfried Jakob. Jeho výskumy však zostali bokom záujmu odborníkov (Triarhou,
2008).
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Obr. 3.3: Trojjediný mozog MacLeana

Zdroj: MacLean (1967, s. 377).
Reptilian - plazí; Paleomammalian (Limbic System) - paleocicavčí (limbický

systém); Neomammalian - neocicavčí

MacLean však už roku 1969 v prednáške na pamiatku Hincka predložil
evolučne zameranú teóriu trojjediného mozgu (triune brain, pozri ob-
rázok 3.3), ktorej hlavnú myšlienku publikoval v roku 1967 (MacLean,
1967; 1975):

Človek má zdedenú základnú štruktúru a organizáciu troch moz-
gov, z ktorých dva sú celkom podobné tým u zvierat. Vyvi-
nuli sa trochu ako dom, ku ktorému sú pridané krídla a nad-
stavba. Napriek veľkým rozdielom v ich štruktúre a chémii mu-
sia všetky 3 fungovať spoločne. Najstarší zdedený mozog u člo-
veka je v podstate plazí. Vytvára matricu mozgového kmeňa
a obsahuje väčšinu takzvaného retikulárneho systému, stred-
ného mozgu a bazálnych ganglií. Nadstavbou, ďalšou vrstvou
na štruktúre plazov je štruktúra zdedená od nižších cicavcov.
Skladá sa z dvoch najstarších foriem mozgovej kôry spolu so
súvisiacimi jadrami mozgového kmeňa. Keďže je bežná pre mo-
zog všetkých cicavcov, mohla by sa označiť ako paleomamálny
mozog (paleocicavčí, resp. limbický mozog). Nadstavbou a ďal-
šou vrstvou na starom mozgu cicavcov, objavujúc sa neskoro
v evolúcii, je zložitejšia forma kôry nazývaná neokortex, ktorá,
spolu so svojimi pridruženými jadrami mozgového kmeňa, do-
sahuje najpokročilejšiu fázu vývoja u človeka a zatieňuje zvyšok
mozgu. Môže sa svojou štruktúrou a organizáciou charakterizo-
vať ako neomamálna (neocicavčia) (s. 375).
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MacLean sa opieral o svoje pozorovania vývoja mozgu od plazov po ci-
cavce. Predný mozog u plazov, typický výrazne zväčšenými bazálnymi
gangliami, totiž pripomína striato-palidárny komplex u cicavcov. Na
základe evolučnej analýzy štruktúr predného mozgu neskôr použil vý-
raz protoplazia formácia alebo R-komplex a to pri popise striatického
komplexu, ktorý lokalizoval do spodnej časti predného mozgu plazov,
vtákov a cicavcov. Limbický systém nakoniec označil ako paleocicavčí
mozog.
A hoci medzičasom väčšina neurovedeckej komunity model trojjedi-
ného mozgu odmietla, evolučné príbuznosti neurobiologických štruktúr
u rôznych druhov budú v tej či onej forme aktuálne naďalej. Staval na
nich aj Panksepp so svojím členením na plazie a cicavčie emócie, ktorý
ku koncu života cítil s teóriami MacLeana väčšiu ideovú príbuznosť
ako so závermi Damasia, LeDouxa7 a Rollsa (Panksepp & Bivenová,
2012).

Orbitofrontálna kôra: Damasio

Po období raného kognitivizmu sa začala v 90. rokoch situácia vo vý-
skume emócií meniť. Nepochybne k tomu veľkou mierou prispel aj
Antonio Damasio (1994/1995) so svojím prelomovým a veľmi citova-
ným dielom Descartov omyl: Emócia, úsudok a ľudský mozog. Keďže
Damasiove cesty sa touto knihou s prúdom neurovedného výskumu
základných emócií reprezentovaným hlavne Pankseppom rozchádzajú,
podrobnejší výklad tohto diela uvádzame zaradený do iného prístupu
v kapitole 5.3. Na tomto mieste si však uveďme niektoré vybrané Da-
masiove koncepty, hlavne však zdôraznenie významu orbitofrontálnej
kôry pre emocionálne procesy.
Damasio si za týmto účelom pomohol známou kazuistikou Phineasa
Gagea z 19. storočia. P. Gage bol predákom na stavbe železnice, kto-
rému železná tyč prepichla lebku a zničila veľkú časť jeho ľavého pred-
ného mozgového laloku (a teda aj orbitofronálnej kôry), pričom on
to napriek tomu prežil. Počas nasledujúcich rokov pritom bolo možné
skúmať účinky zranenia na jeho osobnosť a správanie. A účinky takého
poškodenia sú dramatické. Pacienti s takýmto poškodením zlyhávajú
v emocionálnych reakciách spojených s kognitívnym usudzovaním, roz-
hodovaním a riešením problémov, pričom ale základné emocionálne re-

7Hoci ich výskumy si vysoko cenil.
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akcie primárnych emócií zostávajú u nich funkčné. Tak aj v prípade
Gagea jeho priatelia tvrdili, že to už nie je Gage.
Damasio na základe svojich predchádzajúcich výskumov z tejto kazu-
istiky vyvodzoval, že je to ventromediálna prefrontálna kôra, v ktorej
dochádza k integrácii mentálnych obsahov a pocitov emócií (feelings
of emotion). Keďže sme sa dostali do súčasnosti, ide o žijúceho au-
tora a aktuálnu teóriu (diskusia stále trvá, pozri Dunn, Dalgleish &
Lawrence, 2006; Reimann & Bechara, 2010), môžeme smelo používať
prítomný čas. Pocity emócií však odlišuje od emócií. Emóciou nazýva
„súbor zmien stavu tela spojených s konkrétnymi mentálnymi predsta-
vami, ktoré aktivovali špecifický mozgový systém“ (s. 139). Pod pocitmi
emócií má na mysli „skúsenosť takýchto zmien“ alias spomienkové po-
city telesných zmien (s. 139). Pocity emócií, ktoré sa spoja s predsta-
vami typicky ich vyvolávajúcimi, vedú v konečnom dôsledku k emóciám
podobného typu. Čiže keď si napr. predstavíme stretnutie s priateľom,
automaticky to vyvolá pocity telesných zmien, aké by sme zažili pri
emóciách priamo pri reálnom stretnutí.
Ak si to zhrnieme, Damasio v istom zmysle vyžaduje na prítomnosť
emócie súčinnosť orbitofrontálnej kôry a teda kôrových centier (Da-
masio, 1995; 1999; 2010). A to je práve bod, s ktorým prudko po-
lemizuje Panksepp a Bivenová (2012). Zvieratá totiž vykazujú všet-
kých sedem Pankseppom identifikovaných primárnych procesov emo-
cionálneho správania aj po dekortikácii8 (Panksepp, Normansell, Cox
& Siviy, 1994). Emocionálne pocity teda prežívajú masívne poškodenia
vrchných (neokortických) regiónov. A to je podľa Pankseppa a Bive-
novej dôvod, prečo je tak dôležité realizovať dekortikačné experimenty.
Otázkou zostáva, či sa Damasio a Panksepp zhodnú na tom, čo je emo-
cionálny pocit a či má, alebo nemá rovnaké kvality u ľudí a zvierat.

Emocionálny mozog: LeDoux

Podobný ak nie väčší vplyv pre psychológiu emócií (ale aj pre psy-
chológiu a spoločenské vedy vôbec) ako Damasiova kniha Descartov
omyl mala na prelome milénií kniha Josepha LeDouxa Emocionálny
mozog: Záhadné východiská citového života (1998; pozri tiež LeDoux,
2000). LeDoux bol známy svojimi neurovedeckými výskumami amyg-
daly. Panksepp s Bivenovou (2012) kolegu ocenili: „vykonal jedny z naj-
lepších prác týkajúcich sa mechanizmov mozgu súvisiacich s podmieňo-

8Odstránení kôrových častí mozgu.
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vaním strachu u potkanov“. LeDoux sa od nich odrazil k integratívnej
teórii, ktorá mala namierené osvetliť emocionálny zážitok a ako názov
vypovedá, vykresliť neurobiologické systémy emócií ako komplexný,
autonómny systém zasadený medzi ostatné súčasti mozgu.
V priebehu celej knihy prechádza všetky dovtedajšie neuropsycholo-
gické teórie emócií, osvetľuje princípy fungovania mozgu a jeho fylo-
genézy tak, aby si zozbieral základné kamene pre integráciu. Na konci
najskôr ukazuje nevedomú súčasť emócií (LeDoux, 1998, s. 267):

Náš mozog je naprogramovaný evolúciou na to, aby reagoval ur-
čitými spôsobmi na významné situácie. Význam môže byť sig-
nalizovaný informáciami vstavanými do mozgu evolúciou alebo
spomienkami, ktoré sa vytvorili prostredníctvom minulých skú-
seností. V obidvoch prípadoch sú však počiatočné reakcie vy-
volané významnými stimulmi automatické a nevyžadujú ani ve-
domé povedomie o stimuloch ani vedomú kontrolu reakcií. Tento
scenár, môžete povedať, je v poriadku pre riadenie telesných re-
akcií. Ale tieto nie sú podstatou emócie. Vyskytujú sa počas
emócií, ale emócia je niečo iné, niečo viac. Emócia je subjek-
tívna skúsenosť, vášnivé porušovanie/invázia vedomia, pocit.

Následne ukazuje, akú úlohu má vedomie pri emóciách a akú úlohu
má emócia vo vedomí. Podobne ako Damasio, aj on pritom rozlišuje
emócie a emocionálne pocity v zmysle zážitku (feeling). Hlavnou myš-
lienkou je, že „subjektívna emocionálna skúsenosť, akou je pocit stra-
chu, vzniká, keď si vedome uvedomíme, že emočný systém mozgu, ako
obranný systém, je aktívny“, čiže vzniká uvedomením (s. 268).
LeDoux sumarizuje, čo všetko je k tomu potrebné, aby sa emocionálna
reakcia premenila na vedomý emocionálny zážitok:

Máme špecializovaný systém emócií, ktorý dostáva senzorické
vstupy a vytvára behaviorálne, autonómne a hormonálne re-
akcie. Máme kôrové senzorické pracovné pamäte, ktoré udržujú
informácie o súčasných stimuloch. Máme výkonnú pracovnú pa-
mäť, ktorá sleduje krátkodobé vyrovnávacie pamäte, získava in-
formácie z dlhodobej pamäte a interpretuje obsah krátkodobých
vyrovnávacích pamätí z hľadiska aktivovaných dlhodobých pa-
mätí. Máme tiež kôrovú vzrušivosť. A nakoniec, máme telesnú
spätnú väzbu - somatickú a viscerálnu informáciu, ktorá sa vra-
cia do mozgu počas aktu emocionálnej reakcie. Keď všetky tieto
systémy fungujú spoločne, vedomý emocionálny zážitok je ne-
vyhnutný (s. 268).
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Obr. 3.4: Vznik emocionálnej skúsenosti podľa LeDouxa

Zdroj: LeDoux (1998, s. 298).
A - amygdala, hip - hipokampus, PFC - prefrontálna kôra

Samotný vznik emocionálneho zážitku sa objaví, keď sú parametre
fyziológie (behaviorálne, viscerálne a nízkoúrovňové nevedomé reakcie
mozgu) spracované dorzolaterálnymi časťami prefrontálnej kôry, ktoré
podporujú pracovnú pamäť, a ktoré patria k tým najpokročilejším.
Podľa LeDouxa sa preto v kognitívnych oblastiach mozgu transformuje
fyziológia emócií do stavu emocionálneho zážitku.

Ak nie sú horeuvedené komponenty prítomné všetky, emocionálne zá-
žitky sa môžu vyskytnúť v závislosti od toho, čo je prítomné a čo nie
je. A tak napr. emocionálny zážitok nemožno mať bez aspektov emoci-
onálneho zážitku, ktorý je zastúpený v pracovnej pamäti; bez aktivá-
cie amygdaly; bez aktivácie vzrušivých systémov; či bez spätnej väzby
z tela alebo aspoň bez dlhodobých spomienok, ktoré umožňujú vytvo-
renie spätnej väzby ako-keby. Na druhej strane pravdepodobne možno
mať emocionálny zážitok bez priamych projekcií do kôry z amygdaly
(pre aktuálne rozvinutie teórie pozri LeDoux & Brown, 2017; doplnenie
Debiec, Heller, Brożek & LeDoux, 2014; LeDoux 2012).
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Panksepp s Bivenovou (2012) k tomu poznamenávajú: „Po knihe Le-
Douxa z roku 1996 sa nejako stalo populárnym folklórom vidieť amyg-
dalu ako stály prameň všetkých strachov, dokonca aj všetkých emócií -
čo je bohužiaľ neinformovaný pohľad“ (s. 81). A pridávajú argumenty:

Jedinci s úplne poškodenými amygdalami (t. j. ľudia s vro-
denou chorobou Urbach-Wiethe, vedúcej k postupnej kalcifi-
kácii a zničeniu amygdaly) môžu stále pociťovať obavy, strach
a množstvo iných emócií. Tiež vzrušivosti HRA (PLAY), SMÚ-
TOK (GRIEF), STAROSLIVOSŤ (CARE) a HĽADANIE (SE-
EKING) nezahŕňajú výrazne amygdalu. V skutočnosti iba jedno
zo subjadier amygdaly, centrálne jadro, je súčasťou emočného
systému primárneho procesu, ktorý pomáha integrovať evolučne
zabezpečený stav STRACH s procesmi učenia vyššieho stupňa
(prinášajúc sekundárne emócie). Na rozdiel od toho, LeDoux
a iní teoretici v oblasti podmieňovania strachu, považujú cen-
trálne jadro amygdaly iba za "výstupný systém" pre rôzne reak-
cie na strach (napr. zamrznutie, zrýchlenie srdca, zvýšenie krv-
ného tlaku, defekácia a močenie vyvolané strachom a množstvo
ďalších reakcií na stres). LeDoux a iní teoretici v oblasti pod-
mieňovania strachu ešte výslovne neuvažovali o tom, že integ-
račný systém STRACH, s mnohými svojimi zostupnými a vzo-
stupnými zložkami spájajúcimi amygdalu s mnohými inými ob-
lasťami mozgu, stačí na vytvorenie hrubého/základného pocitu
strachu. Radšej predpokladajú, že emocionálne pocity vychá-
dzajú z vyšších oblastí neokortexu (a LeDoux tvrdil, že sa zau-
jíma o emočné pocity človeka, ako protiklad k afektívnym pro-
cesom u zvierat) (s. 81).

Na základe týchto argumentov vyslovujú záver, s ktorým sa stotožňu-
jeme: „Nesúhlasíme, pretože neveríme tomu, že človek dokáže pochopiť
ľudské emocionálne pocity bez toho, aby porozumel tým, ktoré pociťujú
naši spoločníci zvieratá“ (s. 81). Prejdime teraz k ďalším argumentom
Pankseppa, čím sa zasa presunieme z horných poschodí vedomia na tie
spodné.

Všeobecná psychobiologická teória emócií: Panksepp

Ak niekto osobne stelesňoval prístup základných emócií prostredníc-
tvom skúmania prejavov v správaní a fyziológii, potom to bol nepo-
chybne Jaak Panksepp. Bol to práve on, kto razil pojem afektívna
neuroveda a prispel k jej založeniu a presadeniu. A tým prispel nema-
lým dielom k zlomu v pohľade na emocionalitu, ktorý nastal vo vede
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Tabuľka 3.5: Druhy vedomia podľa Pankseppa

Afektívne vedomie Kognitívne vedomie

Viac subkortikálne Viac neokortické

Menej výpočtové Viac výpočtové

Viac analógové Viac digitálne

Zámery v konaní Zámery ku konaniu

Od konania k vnímaniu Od vnímania ku konaniu

Neuromodulárne kódy
(Neuropeptidy)

Neurotransmiterné kódy
(Glutamát, atď.)

Zdroj: Panksepp & Bivenová (2012, obrázok 1.3).
Obrázok je uvedený bez doplňujúcich poznámok.

a spoločnosti v 90. rokoch. Aj on prišiel s dôležitým dielom (Panksepp,
1998) v tom istom čase ako Damasio a LeDoux. Ale na rozdiel od nich
oblasťou jeho záujmu, ktorej sa dôsledne venoval, boli fylogeneticky
základné prvotné afekty, ktoré hľadal v neuropsychologických výsku-
moch zvierat. Keďže svoje dielo nejako zásadne koncepčne nezmenil,
môžeme pokračovať v citáciách z jeho posledných publikácií.
Panksepp rozlišoval dva základné typy vedomia - afektívne a kogni-
tívne (Panksepp & Bivenová, 2012), ktoré sú zosumarizované v tabuľke
3.5. Skutočne hľadal primitívne formy emocionálnych reakcií. Neustále
zdôrazňoval, že mnoho nedorozumení vo vedeckých diskusiách pri hľa-
daní a posudzovaní základných emócií vzniká jednoducho tým, že sa
nestanoví hierarchická nomenklatúra pre úrovne analýzy (Panksepp &
Watt, 2011). On na základe svojich etologických výskumov navrhoval
nasledujúce úrovne riadenia v mozgu (Panksepp & Bivenová, 2012,
obr. 1.4):

1. Základné-prvotné afekty procesu prvého stupňa (subneokortické)

(a) Emocionálne afekty (emocionálne akčné systémy; zámery
v činoch)

(b) Homeostatické afekty (interné podnety pre mozog-telo: hlad,
smäd, atď.)

(c) Senzorické afekty (príjemné a nepríjemné/odporné pocity
vyvolané senzorickými externými podnetmi)
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2. Emócie procesu druhého stupňa (učenie prostredníctvom bazál-
nych ganglií)

(a) Klasické podmieňovanie (napr. STRACH [FEAR] prostred-
níctvom bazolaterálnej a centrálnej amygdaly)

(b) Nástrojové a operantné podmieňovanie (HĽADANIE [SE-
EKING] prostredníctvom nucleus accumbens)

(c) Behaviorálne a emocionálne návyky (nevedomé vo veľkej
miere - dorsal striatum)

3. Afekty tretieho stupňa a neokortické funkcie “vedomia”

(a) Kognitívne výkonné funkcie: myšlienky a plánovanie (predná
kôra)

(b) Emocionálne uvažovanie a riadenie (stredné predné oblasti)
(c) “Slobodná vôľa” (funkcie vyššej pracovnej pamäte - zámer

konať)

Prvú, základnú úroveň pritom označoval za úroveň regulácie stavu
a ďalšie dve na vyšších poschodiach za úrovne spracovania informácií.
Takéto hierarchické evolučné riadenie sa podľa neho tiež týka úrovní
vedomia (pozri tiež Vandekerckhoveová & Panksepp, 2009): „Ako pred-
vídal Endel Tulving (2002), vedomie, a to tak afektívne, ako aj kogni-
tívne, je možné zvážiť v pojmoch (a) anoetického vedomia - skúsenosti
bez pochopenia, na spodku, (b) noetického vedomia - poznanie / učenie
faktov o sebe a svete, a c) autonoetického vedomia - schopného pou-
žívať epizodické, osobné spomienky na posun v čase dopredu a dozadu
v priestore Myseľ-Mozog, aby lepšie predvídalo budúcnosť“ (Panksepp
& Watt, 2011, s. 388).
Pre takúto organizáciu úrovní potom Panksepp s Bivenovou (2012) na-
vrhujú označovať za základné emócie len základné afekty prvej úrovne
a za konečný dôkaz (zlaté pravidlo) ich identifikácie potom považujú
experimentálne vyvolanie zodpovedajúceho emocionálneho správania
a fyziologického prejavu pomocou elektrickej stimulácie príslušného
subkortického centra základnej emócie. Keďže základné emócie fylo-
geneticky zdieľame so zvieratami, je zrejmé, prečo sa Panksepp počas
svojej kariéry sústreďoval na porovnávaciu neuropsychológiu.
Panksepp vo svojich výskumoch (napr. Panksepp, 1982; 1998; 2005)
identifikoval celkovo sedem prvotných afektov, všetky dokladoval u zvie-
rat. A keďže sa jedná o primitívne formy, aby ich odlíšil a predišiel tak
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nedorozumeniam, ich názvy píše veľkými písmenami9. Z týchto názvov
tiež vyplýva, že prirovnanie k emóciám u človeka môže byť v jednot-
livých prípadoch problematické. Výsledný zoznam základných emócií
navrhnutých Pankseppom a Bivenovou (2012, s. 41) je nasledujúci (po-
pisy sú mierne krátené):

HĽADANIE očakávanie (SEEKING, expectancy): systém HĽADA-
NIE alebo očakávanie je charakterizovaný pretrvávajúcou pries-
kumnou zvedavosťou.

STRACH úzkosť (FEAR, anxiety): Systém STRACH vytvára ne-
gatívny afektívny stav, od ktorého chcú všetci ľudia a zvieratá
utiecť.

ZÚRIVOSŤ hnev (RAGE, anger): Systém ZÚRIVOSŤ, ktorý pra-
cuje v protiklade k systému HĽADANIE, spôsobuje, že zvieratá
poháňajú svoje telá smerom k problémovým predmetom a hryzú,
škriabu a bijú so svojimi končatinami.

TÚŽBA sexuálne vzrušenie (LUST, sexual excitement): Keď sa zvie-
ratá nachádzajú v mukách systému TÚŽBA, preukazujú bohaté
„zdvorilostné“ aktivity a nakoniec smerujú k naliehavému spoje-
niu ich tela s prístupným samcom/samicou, poväčšine vrcholiac
v orgazmickom potešení - jedným z najdramatickejších a najpo-
zitívnejších afektívnych skúseností, ktoré život ponúka.

STAROSTLIVOSŤ emocionálne a fyzické vyživovanie (CARE, nur-
turance): Keď sú ľudia a zvieratá vzbudené systémom STA-
ROSTLIVOSŤ, majú nutkanie obklopiť milovaných jemným lás-
kaním a nežnou starostlivosťou.

PANIKA/ŽIAĽ smútok (PANIC/GRIEF, sadness): Keď sa niekoho
zmocní systém PANIKA/ŽIAĽ (často tiež nazývaný „úzkosť z od-
lúčenia“), zažije hlbokú psychickú ranu - vnútorný psychologický
zážitok bolesti, ktorý nemá zjavnú fyzickú príčinu.

HRAVOSŤ sociálne potešenie (PLAY, social joy): Systém HRAVOSŤ
je vyjadrený v temperamentnom a odľahčenom pohybe, pri kto-
rom sa účastníci vzájomne často podpichujú - alebo sa doberajú
- v rýchlo sa striedajúcich vzorcoch správania.

9Táto jeho konvencia má naozaj význam a my ju zachovávame.
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Zláštne miesto v systéme primárnych Pankseppových afektov zaujíma
HĽADANIE10. Ako konštatujú Panksepp & Watt (2011, s. 392), „sys-
tém si zaslúži byť považovaný za špeciálnu triedu obsahujúcu iba seba
samého - keď je tento systém vážne poškodený alebo hlboko nefunkčný,
väčšina ostatných prototypových stavov je ohrozená a ťažko sa akti-
vuje s klasickými externými podnetmi (elicitormi)“. Čo sa týka po-
radia afektov, Panksepp pokračuje v evolučnom pohľade MacLeana.
Systém HĽADANIE považuje za najprimitívnejší a napriek tomu naj-
zaujímavejší, možno "praotca" všetkých iných systémov. Ďalej nasle-
dujú afekty plazov a končí rôznymi sociálnymi – a teda cicavčími –
systémami (Panksepp & Watt, 2011, s. 391).
Tieto základné primárne afekty sa potom u Pankseppa transformujú do
komplexnejších emócií až schopností druhej a tretej úrovne. Uveďme
si príklady (Panksepp & Bivenová, 2012, obr. 1.7):

1. Základné afekty prvého stupňa: HĽADANIE, STRACH, ZÚRI-
VOSŤ, TÚŽBA, STAROSTLIVOSŤ, PANIKA / ŽIAĽ, HRA-
VOSŤ

2. Emócie procesu druhého stupňa: dôvera, empatia, hanba, vina,
hrdosť atď.

3. Afekty tretieho stupňa: mená emócií, mentalizácia, kontrola, vší-
mavosť, rôzne zručnosti a pod.

Panksepp je teda v otázke signatúr vyhraneným zástancom špecific-
kých neuronálnych obvodov, ktoré spúšťajú emócie a diskrétne emoci-
onálne stavy. Predpokladá, a celkom oprávnene, že si vo svojom mozgu
nesieme integrované fylogenetické „zviera v nás“. Na druhej strane
práve tak predpokladá – a tentokrát je už otázne, či oprávnene – že ľud-
ský mozog funguje ako súčasný počítač. Procedúry vyššej úrovne jed-
noducho spúšťajú procedúry nižšej úrovne, ktoré sú zadrôtované a ne-
menné. Môžu tak nanajvýš meniť príslušné vstupné parametre. Dnes
však začína byť jasné, že táto predstava je mylná (Clark-Polnerová et
al., 2016).
Už Damasio (1995, s. 137) konštatuje, že „príroda použije staré štruk-
túry a mechanizmy, aby vytvorila nové mechanizmy pre nové výsledky“.
V praktickom dopade, doplnením nových štruktúr sa môže funkcia sta-
rých zásadne (z)meniť. Túto vetu si nemožno predstavovať mechanicky,

10Zaužívaný etologický preklad pátranie sa nám k pôvodnému anglickému slovu
SEEKING nezdal úplne výstižný, pretože ho aplikuje aj na človeka.
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ale organicky. Človek má podobne ako ostatné cicavce štyri končatiny.
Ale ako jediný má z nich nakoniec chodidlá a ako jeden z mála ruky.
Napriek tomu, že biologický základ bol predurčený na pohyb, človek
si chodidlami ušetril ruky a môže ich využívať slobodne a univerzálne
podľa svojho uváženia. S mozgom je to podobné, len na trochu zloži-
tejšej úrovni. Pozrime sa najskôr na aktuálnu kvartetovú teóriu, ktorá
má snahu postihnúť spoluprácu horných i spodných úrovní vedomia,
resp. fylogenetických štruktúr mozgu.

Kvartetová teória emócií

Ak sme si na začiatku sekcie spomínali výrok Pankseppa o tom, že
mozog je jediným z telesných orgánov, na ktorom evolúcia zanechala
svoje odtlačky, potom konceptuálne najviac myšlienku fylogenézy ne-
uroštruktúr a ich psychických funkcií stelesňuje aktuálna kvartetová
teória emócií šestice autorov na čele so Stefanom Koelschom. Tí pred-
ložili integratívnu neurovedeckú teóriu emócií (Koelsch et al., 2015)
zhŕňajúcu všetky doterajšie najvýznamnejšie neurobiologické a psy-
chobiologické teórie emócií a poznatky vyplývajúce zo stoviek štúdií a
ich metaanalýz11. V nej postulovali desiatky parciálnych hypotéz, aby
skoncipovali v jednoliatom obraze predstavu, ako asi rámcovo funguje
ľudský mozog. Je výzvou túto štúdiu zhrnúť v kratšom rozsahu plas-
ticky tak, aby nevyznela abstraktne. V istom zmysle sme si pomohli
tým, čo bolo uvedené v historickom exkurze tejto sekcie. Pozrime sa
teda na kvartetovú teóriu bližšie.

Rámcový model

Najskôr rámcový model, ktorý je v ich poňatí – ako inak – evolučný
a to hneď z niekoľkých pohľadov. Z tej najvyššej úrovne je emócia
podľa autorov tvorená činnosťou nasledujúcich funkčných celkov:

• štyroch vzájomne interagujúcich a evolučne na seba nadväzu-
júcich afektových systémov (centier mozgového kmeňa, medzi-
mozgu, hipokampu a orbitofrontálnej kôry) tvoriacich afektívnu
zložku emócie – afekt ;

• piatich vzájomne interagujúcich emocionálnych efektorových sys-
témov (tendencie k činnosti, motorické vyjadrenie, modulácia fy-

11Len priamych citácií je 267.
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ziologickej vzrušivosti, pozornosť a pamäť) smerujúcich k vyjad-
reniu emócie s príslušnými fyziologickými účinkami;

• limbických a paralimbických kontrolných systémov (bazálne gan-
gliá, amygdala, inzula a cingulárna kôra), ktoré činnosť afekto-
vých a efektorových systémov monitorujú, integrujú a regulujú;

• systému syntetizujúceho emocionálne vnemy12 (zatiaľ neznáma
lokalizácia, hypotéza sekundárnej somato-senzorickej kôry), ktorý
na základe vstupov z afektových systémov, efektorových systé-
mov a systému vedomých hodnotení formuje predverbálny sub-
jektívny pocit – emocionálny vnem;

• jazykového systému, ktorý môže výsledný emocionálny vnem
transformovať do symbolického kódu (napr. jazyka) pre vedomé
kognitívne hodnotenia;

• systému vedomých hodnotení, ktorý vykonáva vedomé kognitívne
hodnotenia (zahŕňajúce racionálne myslenie, logiku a zvyčajne
jazyk), čo môže zasa spätne regulovať, modulovať a čiastočne
iniciovať činnosť afektových a efektorových systémov čiže regu-
lovať emóciu.

Koelsch et al. teda rozlišujú afekt, emocionálny vnem, emocionálny
symbolický kód a emóciu. Priblížme si teraz funkciu týchto celkov bliž-
šie.

Afektové systémy

Veľmi ilustratívne vidno evolúciu afektívnych funkcií a prežívania v au-
tormi navrhnutom modeli štyroch interagujúcich afektových systémov,
ktoré sú zodpovedné za štyri rôzne vrstvy výsledného afektu, ktorý je
súčasťou emócie:

Afektový systém mozgového kmeňa je fylogeneticky najstaršou
štruktúrou, prítomnou u všetkých stavovcov. Afektívnu funkciu plní
najmä retikulárna formácia (ďalej RF), ktorá aktivuje a deaktivuje

12Aj keď ho Koelsch et al. originálne nenazývajú samostatným systémom, vo
svojej teórii opisujú proces integrácie emocionálnych vnemov a hypotetizujú, že by
mohlo ísť o sekundárnu somato-senzorickú kôru, t. j. pripisujú mu všetky atribúty
systému.
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štruktúry vyššieho mozgu a čiastočne sa prekrýva s jadrami auto-
nómneho nervového systému, ktorý aktivuje a deaktivuje orgány tela.
Stúpajúca aktivácia RF je spojená s pocitmi ako nabudený, odvážny,
ostražitý a fit, kdežto deaktivácia súvisí s pocitmi ako unavený, vy-
čerpaný, bezmocný, ospalý alebo chorý. Sympatická aktivita je spojená
so zvýšeným vzrušením alebo dynamizáciou (napr. počas pocitu vzru-
šenia, radosti, starosti atď.) a parasympatická aktivita je spojená so
zníženým vzrušením alebo znehybnením (napr. počas pocitov relaxá-
cie, pokoja, smútku, strachu atď.). Okrem toho ale mozgový kmeň
hostí fylogeneticky najstarší systém, ktorý generuje, moduluje a integ-
ruje somatomotorickú, visceromotorickú a čiastočne neuroendokrinnú
aktivitu, ktorá je zameraná na prežitie jedinca a druhov (napr. pri
správaní a vegetatívnej reakcii v ohrozujúcich situáciách strachu, pa-
niky, agresie, ale aj pri párení, vyľakaní, príjme potravy či bazálnych
funkciách močenia, defekácie, ejakulácie a pod.). Nie je len pasívne ria-
dený zhora, je schopný detekovať novosť, zvukové a vizuálne signály
nebezpečenstva a iniciovať správanie. Má tiež chemosenzitívne zóny,
ktoré regulujú homeostatickú funkciu (napr. vodno-elektrolytickú rov-
nováhu a kardiovaskulárnu reguláciu).

Afektový systém medzimozgu je fylogeneticky diferencovaný ne-
skôr ako mozgový kmeň. Hlavnými zložkami medzimozgu (diencefala)
sú štruktúry na vrchole mozgového kmeňa (dorzálny a ventrálny) ta-
lamus, hypotalamus, epitalamus, habenulárny komplex, epifýza a sub-
talamické jadro. Hrá dôležitú úlohu pri emocionálnej valencii, bolesti
a slasti, pudových potrebách a homeostatických emóciách. Talamus je
kľúčovou štruktúrou pre generovanie percepčných aspektov bolesti, má
informácie zo všetkých senzorických kanálov okrem čuchu a je schopný
dodať afektívne sýtenie. Hypotalamus riadi a reguluje endokrinné fun-
kcie, ale tiež iniciuje a aj moduluje vegetatívne reakcie. Vytvára pudové
vzorce správania, ktoré sú rozhodujúce pre okamžité prežitie a vyvolá
slasť, keď sú pudové potreby uspokojené. Je to centrum slasti. Vďaka
svojej centrálnej pozícii môžu byť centrá slasti a bolesti aktivované
zo všetkých úrovní. Ale ani druhá úroveň nie je len pasívna, reaguje
na nové, podnecujúce, škodlivé a ohrozujúce podnety, homeostatické
potreby a ich naplnenie.

Afektový systém hipokampu je fylogeneticky diferencovaný ne-
skôr ako medzimozog, na rozdiel od neho je tvorený kôrou, u cicavcov
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je omnoho viac rozvinutý ako u rýb, obojživelníkov a plazov. Pozostáva
z dobre vyvinutého retrokomisurálneho hipokampu (ktorý je hlavnou
časťou útvaru hipokampu), suprakomisurálnej a prekomisurálnej časti
rostrálne k septum verum. Hoci pri jeho funkcii sa zdôrazňujú kogni-
tívne funkcie ako napr. učenie a pamäť, má výrazné spojenia nielen
s oblasťami týkajúcimi sa kôrovej oblasti, ale tiež so subkortikálnymi
limbickými štruktúrami. Koelsch et al. (2015) sa preto prikláňajú k ná-
zoru, že zadný hipokampus je prednostne zapojený do kognitívnych
a predný do emocionálnych funkcií. A ďalej, že hipokampus vytvára
afekty súvisiace so silnou náklonnosťou/pripútanosťou, ktoré ľudia vní-
majú ako nežné/citlivé pozitívne pocity. U zvierat je zodpovedný za
správanie ako lízanie, ošetrovanie, hniezdenie a vyhľadávanie mláďat;
u ľudí za bozkávanie, hladkanie, objímanie, jemné dotyky, jemné vo-
kalizovanie, pričom súvisí so začleňovaním do blízkych spoločenských
skupín a spoločenstiev a v konečnom dôsledku vedie ku vzniku lásky13.
Môže však hrať aj úlohu pri negatívnych emóciách, ktoré ho inhibujú
a pri chronickom výskyte dokonca poškodzujú14.

Afektový systém orbitofrontálnej kôry je fylogeneticky odlíšený
opät neskôr ako hipokampus. Korešponduje s Brodmannou oblasťou 47
a 11 (a čiastočne 10). Cytoarchitektúra mnohých jeho oblastí sa zdá
byť podobná u ľudí aj u ostatných primátov. Podľa Koelscha et al.
(2015) vykonáva rýchle a automatické (nevedomé) kognitívne hodno-
tenie ako externých, tak aj interných informácií. Ide o tzv. primárne
hodnotenia v zmysle Lazarusovho hodnotiaceho modelu (pozri kapitolu
4.2). Keďže sa jedná o kôrovú štruktúru, syntetizuje zmyslové infor-
mácie s informáciami uloženými v dlhodobej pamäti, rozhodovanie sa
a zmeny preferencií. Preto je primárnym neurofyziologickým korelá-
tom Kahnemanovho Systému 1. Tiež automaticky vytvára somatické
markery (pozri kapitolu 5.3), t.j. biologické charakteristiky, ktoré sú
významné pre výber alternatív v procese rozhodovania sa. Toto rýchle
automatické flexibilné rozhodovanie sa je citlivé na odmeny a tresty.
A napokon tiež vytvára morálne afekty, ktoré vznikli internalizáciou

13Ako uvádza Brodal (1947), "človek, reprezentujúci mikrosmatické cicavce (ci-
cavce s nízkou úrovňou čuchových schopností), má veľmi veľký hipokampus. Ak
sa porovnávajú veľkosti čuchovej cibuľky a hipokampu u rôznych druhov cicav-
cov, človek zaujíma najextrémnejšiu pozíciu, nakoľko má relatívne (a absolútne)
najväčší hipokampus".

14Hipokampus je unikátny tým, že je zraniteľný voči emocionálnym stresorom.
Je pravdepodobne jedinou mozgovou štruktúrou, v ktorej môže silný emocionálny
stres viesť k odumretiu neurónov (Warner-Schmidtová & Duman, 2006).



80 KAPITOLA 3. EMÓCIE PREJAVENÉ

a vytváraním relatívne zložitých sociálnych noriem, spoločenských úloh
a konvencií.
K afektovým systémom ešte stručne niekoľko dovetkov. Afektové sys-
témy všeobecne nie sú iba mechanickými operátormi stimulácie a re-
akcie, a teda nereagujú výlučne postupne na vonkajšie podnety. Môžu
vytvárať fázové afektívne zmeny, ale aj tonickú citlivosť a dlhotrvajúce
nálady alebo afektivitu v pozadí; a to v súlade s internalizovanými úlo-
hami, normami a v súlade s obrazom o sebe. Špeciálne k pozitívnym
emóciám, keďže Koelsch et al. odlišujú afektívne systémy medzimozgu
(slasť) a hipokampu (pripútanie), následne rozlišujú aj dva rôzne de-
riváty pozitívnych: pocity zábavy a odmeny (fun) vs. pocity potešenia
(joy), t. j. nežných/citlivých pozitívnych pocitov, ako napr. byť dojatý,
cítiť, tešiť sa, alebo cítiť lásku. Preto afekty centra medzimozgu po
uspokojení potreby v homeostatickom zmysle napĺňajú, kdežto afekty
hipokampu v hedonistickom zmysle neuspokojujú, pútajú k objektu
neustále.

Efektorové systémy

Efektorové systémy Afekty vytvorené v afektových systémoch sa
vyskytujú iba v kombinácii s inými biologickými systémami, ktoré Ko-
elsch et al. (2015) označujú ako emocionálne efektorové systémy. Patria
sem motorické systémy (tendencie k akcii kostrového svalstva a moto-
rického prejavu emóci), periférne fyziologické vzrušivé systémy (vege-
tatívna a hormonálna aktivita, ktorá ale môže zahŕňať aj motorickú
aktivitu – dýchanie, činnosť srda a pod.), systémy pozornosti (vyvo-
láva aj motorické prejavy – otočenie hlavy, pohľadu a pod.) a pamäťové
systémy.

Systém syntézy emocionálnych vnemov

Emocionálne vnemy sa do predverbálnych subjektívnych pocitov
syntetizujú z: 1. afektívnych zložiek ako dôsledok prenosu z afektoro-
vých systémov na somatosenzorické kôry; 2. zo zmyslovo-interoceptínej
zložky integrovanej z informácií o fyziologickom stave tela (vrátane ho-
meostatických a autonómnych stavov, ako aj spätnej väzby z kostro-
vého a pruhovaného svalstva); 3. motorických prvkov (či už reálneho
pohybu alebo len ako-keby); 4. kognitívnej zložky vedomých kognitív-
nych hodnotení. Je potrebné rozlišovať medzi emocionálnym vnemom
a jeho verbalizáciou.
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Systém syntézy Jeho lokalizácia v mozgu zatiaľ nie je známa. Ko-
elsch et al. (2015) hypotetizujú, že funkciu syntézy by mohla plniť se-
kundárna somato-senzorická kôra (SII) nachádzajúca sa v hlbokom pa-
rietálnom operculu, ktorý je umiestnený vedľa zadnej insulárnej kôry.
Okrem insulárnej kôry je SII obklopená primárnou somato-senzorickou
kôrou (SI) a dolnou parietálnou kôrou. To znamená, že SII je umiest-
nená priamo vedľa intero- (insulárnej), extero- a proprioceptívnej (SI)
kôry, čo z nej robí horúceho kandidáta na syntézu emocionálnych
vnemov.

Kontrolné systémy

Iné limbické / paralimbické štruktúry, najmä bazálne gangliá, amyg-
dala, insulárna kôra a cingulárna kôra sú tiež zásadne zapojené do
afektívnych procesov, ale nezdá sa, že by vytvárali alebo slúžili určitej
triede alebo kvalite afektu. Tieto štruktúry dostávajú priame projek-
cie zo všetkých štyroch afektových systémov a zdá sa, že sa primárne
podieľajú na koordinácii činnosti afektových systémov a efektorových
systémov (vrátane výberu, vytvárania vzorov, integrácie, monitorova-
nia a regulácie činnosti).

Bazálne gangliá sa podieľajú na automatickom rozpoznávaní a au-
tomatických reakciách na emocionálne podnety. Predstavujú základnú
architektúru výberu, ktorá paralelne spracováva kognitívne, emoci-
onálne, motivačné a motorické informácie, aby mohla ovládať širšiu
škálu správania.

Amygdala prijíma predspracované informácie prostredníctvom ta-
lamu zo všetkých ostatných senzorických modalít (vrátane viscerál-
nych informácií). Má kľúčovú úlohu pri integrácii emocionálnych a mo-
tivačných informácií z komplexných senzorických vstupov a pri inici-
ovaní vhodných integrovaných neuroendokrinných, autonómnych a be-
haviorálnych reakcií. Čo znamená, že hrá úlohu pri rozpoznaní emó-
cií, registrácii podmienených stimulov, iniciácii afektívnej, autonómnej
a hormonálnej aktivity, ako aj pri ukončení pozitívnych emócií čeliac
nebezpečenstvu. Podľa Koelscha et al. (2015) je integračná funkcia
amygdaly, t.j. jej schopnosť iniciovať, modulovať, udržiavať a ukončo-
vať aktivitu v afektových systémoch charakteristickejšia pre túto štruk-
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túru mozgu ako určitá trieda alebo kvalita emócií. A jednoznačne nie
je len centrom strachu.

Insula hrá významnú úlohu pri regulácii a prispôsobovaní intenzity
vegetatívnej aktivity na vhodnú úroveň podľa somatosenzorických, vis-
cerálne senzorických a vegetatívnych informácií. Zadná insulárna kôra
je považovaná za „primárnu interoceptívnu kôru“, ktorá sa podieľa na
reprezentácii fyziologického stavu tela a teda prispieva k vytvoreniu
emocionálnych vnemov. Insulárna kôra je tiež zapojená do sebaspoz-
návania a rozlišovania medzi sebou a objektom. Insula sa zapája do
formy znechutenia súvisiaceho s toxicitou a chorobou. Pokiaľ ide o ne-
chutné chute, je dôležité zvážiť, že (predná horná) insula (a priľahlé
frontálne operculum) predstavuje primárnu chuťovú kôru. Ale insulu
nie je možné považovať za afektové centrum znechutenia.

Cingulárna kôra Okrem insuly sú zmeny vo vegetatívnej aktivite
tiež modulované v prednej a strednej cingulárnej kôre. Synchronizá-
cia sa pravdepodobne vyskytuje v priebehu každej emócie a predná
a stredná cingulárna kôra má jedinečnú pozíciu na vytvorenie, moni-
torovanie a reguláciu takejto synchronizácie vďaka jej účasti na pozná-
vaní, autonómnej modulácii, motorickej aktivite, motivácii a monito-
rovaní.

Jazykový systém

Transformácia do jazykových kódov Emocionálny vnem má
však ešte ku kognitívnemu hodnoteniu a verbalizovanej emócii dlhú
cestu. Príkladom môže byť hudba (ale tiež afektívna prozódia), ktorá
jazykové systémy obchádza a môže byť konkrétnejšia pre tlmočenie
informácií o pocitoch, ktoré je problematické vyjadrovať slovami, pre-
tože hudba môže pôsobiť pred transformáciou emocionálnych vnemov
do slov. Koelsch et al. (2015) pred verbalizáciou hypotetizujú medzik-
rok – transformáciu do lingvistických výrazov. Zodpovedná štruktúra
je ale zatiaľ neznáma.

Kognitívne hodnotenia a neokortický jazykový systém Až ná-
sledne sa takéto lingvistické výrazy transformujú do jazykových kódov,
ktoré sa podieľajú na vedomom kognitívnom zhodnotení (v zmysle se-
kundárnych hodnotení Lazara), čo zahŕňa procesy myslenia, logiku
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a zvyčajne regulárny jazyk. Neuroanatomicky početné neokortikálne
oblasti, vrátane BA 7 v hornom parietálnom laloku (kvôli jeho úlohe pri
pozornosti a uvedomovaní si), dorsolaterálnej prefrontálnej kôre (pra-
covná pamäť), prednej mediálnej frontálnej kôre (sociálne poznávanie
a hodnotiaci úsudok), ako aj jazykový systém neokortického centra pre-
dovšetkým Wernickeho oblasť (časť BA 22, 21 a 37), Brocovu oblasť
(ako aj susedné predmotorické, motorické a prídavné motorické kôry,
BA 44/45/46, 6 a 4), okrem subkortikálnych štruktúr, akými sú bazálne
ganglia, ventrolaterálny talamus a mozoček. Na tomto mieste Koelsch
et al. (2015) zdôrazňujú, že na afektové systémy zhora modulačne pô-
sobia neokortexové systémy, v tomto prípade práve tieto vymenované
systémy, preto je neokortický jazykový systém „jediným prostriedkom
na moduláciu, reguláciu a čiastočnú iniciáciu činnosti afektových sys-
témov, ako aj emocionálnych efektorových systémov. Jazyk je preto dô-
ležitý pre úmyselnú reguláciu emócií, pre kognitívne behaviorálne psy-
choterapie a pre sociálne praktiky zahŕňajúce bdelú pozornosť, ako sú
modlitby a meditácie“ (s. 16). Je však potrebné rozlišovať jazykový sys-
tém neokortického centra (fylogeneticky mladší) a limbický vokalizačný
systém (starší), ktorý sa podieľa na tvorbe neverbálnych vokálnych vý-
razov emócií, ako sú smiech, stonanie, plač, atď. a je zapojený do ini-
ciácie a tvorby emočných prejavov, či napĺňania vokalizácií emočným
tónom, ako aj vôľovového ovládania emočných vokalizácií.

Zhodnotenie

Kvartetová teória sa snaží o vyvážený neurovedecký pohľad na sys-
témy podieľajúce sa na tvorbe emócií. Na jednej strane popisuje fy-
logeneticky primitívne, nízkoúrovňové systémy a tým identifikuje ele-
mentárne procesy, z ktorých je emocionalita organicky syntetizovaná
či podfarbená. Na strane druhej hľadá aj evolučne mladé, vysokoú-
rovňové systémy a procesy, ktoré môžu pri emóciách spôsobiť iniciáciu
emocionálnej epizódy a prevziať kontrolu.
Celkovo ukazuje dokonca štyri evolučné úrovne. Spodné dve sa dajú
relatívne dobre namapovať na známe dimenzionálne teórie aktivácie,
valencie, hoci možno nie úplne prvoplánovo. Sú pritom v jasnom vzťahu
so základnými emóciami. Vrchné dve úrovne zasa zodpodvedajú kom-
plexnejším cicavčím a špeciálne ľudským psychologickým konceptom.
Tým poskytuje psychologickým teóriám emócií aj oporu pri sociálnych
a tzv. vyšších emóciách, zahŕňajúc etické, estetické a intelektuálne city.
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Kvartetová teória však do istej miery vychádza z modulárneho po-
hľadu. Pri ňom sa pridaním nového modulu pripoja nové funkcie.
Tento pohľad je aktuálne postavený pred nové výzvy (pozri kapitolu 5,
špeciálne sekciu neuropsychologické modely). Kruciálnou otázkou pri
ňom je, ako sa zabezpečuje homeostáza modulov a ich komponentov,
subsystémov a sietí. Jedným z dôsledkov – pre psychoterapiu mimo-
riadne dôležitých – potom je, ktorá vrstva nakoniec pri emócii aktu-
álne prevezme kontrolu nad ostatnými – či jedna z nižších zvieracích
alebo niektorá z vyšších, špeciálne najvrchnejšia, kognitívna, ľudská.
Chtiac nechtiac sa nakoniec biologicky orientovaný výskum pri popiso-
vaní komplexnejších emócií aj tak dostane k ideovému významu, čo je
pri biologickej perspektíve pohľadu viac viditeľné pri psychosociálnych
modeloch. Pozrime sa na teda ne.

3.4 Psychosociálne modely

Výskumy diskrétnych či základných emócií a ich neuronálnych a fy-
ziologických prejavov sociálny rozmer dlho akosi „vytesňovali“, či pre-
nechávali iným prístupom a v konečnom dôsledku do svojich modelov
integrovali viac či menej okrajovo. Psychológia sa iba pozvoľna uvoľ-
ňovala z modelu podnet–reakcia. A to napriek tomu, že výskumy na-
sledovníkov Silvana Tomkinsa od 60. rokov priamo začínali medzikul-
túrnymi výskumami. Výskumníci na čele s Ekmanom ale v emóciách
hľadali to, čo je univerzálne a nie to, čo je pre ne špecifické a jedinečné.
Čiže primárne nehľadali to, ako sociálne interakcie emócie determinujú
a spúšťajú.

Neurokulturálny model

To však neznamená, že si výskumníci diskrétnych emócií neboli vplyvu
kultúry vedomí vôbec. Príkladom už z konca 60. rokov môže byť kon-
cept pravidiel prejavu (display rules). Ten uviedol Ekman za účelom
objasnenia, ako môžu byť univerzálne tvárové výrazy a ich súvisiace
emócie (radosť, strach, hnev a pod.) spúšťané či modifikované v závis-
losti od spoločenského kontextu, v rôznych kultúrach rôzne. Populari-
zoval a overoval ho následne spoločne s Friesenom (Ekman & Friesen,
1969; 1971).
Za týmto účelom obaja vykonali dnes už klasický experiment, ktorý
mal preukázať, že príslušníci rôznych kultúr majú rôzne pravidlá na
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Obr. 3.5: Ekmanove pravidlá prejavu pri tvárových výrazoch

Zdroj: Ekman & Friesen (1969, s. 74).

prejavovanie emócií (Ekman & Friesen, 1969). V experimente porov-
nali správanie amerických a japonských účastníkov pri pozeraní stresu-
júcich filmov, avšak vo variácii bez a s prítomnosťou experimentátora.
Výsledky boli veľmi výpovedné. Ak boli účastníci pri pozeraní filmov
sami, bez ohľadu na svoju kultúru prejavovali porovnateľné prejavy
emócií. Ak však bol pri nich experimentátor, prejavy už výrazne zá-
viseli od domovskej kultúry. Zatiaľ čo Američania mali tendenciu na-
ďalej preukazovať svoje negatívne emócie, mnohí Japonci sa naopak
začali pri experimentátorovi usmievať. Výskumníci tak dospeli k zá-
veru, že musia existovať kultúrne podmienené pravidlá prejavu, ktoré
zabraňujú voľnému prejavovaniu negatívnych emócií v prítomnosti inej
osoby v japonskej kultúre.
Na priloženom obrázku 3.5 z Ekmanovej a Friesenovej štúdie je vidieť
spôsob uvažovania výskumníkov tohto prístupu v tom čase. Emócie sú
označované za afektívny program (pojem razený Tomkinsom), ktoré
sú nezávisle od kultúry spúšťané na základe afektívnych príčin. Až ná-
sledne dochádza k zosilneniu, oslabeniu, neutralizácii, spájaniu alebo
maskovaniu podľa kultúrnych pravidiel prejavu. To má dopad na zo-
brazenie emócií, v tomto prípade tvárových výrazov a má to svoje
afektívne dôsledky.
Pravidlá prejavu sa medzičasom stali relatívne široko prijímanou sú-
časťou hlavného prúdu psychológie a uvedená teória je známa aj ako
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Ekmanova neurokulturálna teória emócií. V našich zemepisných šír-
kach sa ich aplikáciou zaoberal napr. výskum vedený Davidom Matsu-
motom, ktorého sa spoluautorsky zúčastnila aj Iva Poláková Šolcová
(Matsumoto, Yooová & Fontaine, 2008).

Symbióza so slabým sociálnym konštrukcionizmom

Ak sme spomínali isté vytesňovanie sociálneho rozmeru v prístupe skú-
mania základných emócií, tak zavedenie Ekmanových pravidiel pre-
javu ho názorne dokumentuje. Prijatím týchto pravidiel sa vytýčila
demarkačná zóna s vymedzením sfér vplyvu. Výskum základných emó-
cií sa orientoval na individuálnu psychologickú a neuropsychologickú
výskumnú oblasť a sociálne prístupy zdôrazňujúce sociokultúrne in-
terakcie a dopady zasa na psychosociálnu. A to bez ohľadu na ideové
východiská, ktoré mohli byť aj protichodné. Jedinou podmienkou bolo,
že príslušný sociálny výskumný prístup prijal predpoklad, že kultúrne
a sociálne interakcie, kontexty, normy, explicitné a implicitné pravidlá
a pod. vyvolávajú a dotvárajú biologicky základné emócie a vytvárajú
tak variabilitu v emocionálnych prejavoch.
Tým mohla nastať aj zvláštna symbióza výskumných prístupov základ-
ných emócií a slabého sociálneho konštrukcionizmu, ktorý je vo svojej
podstate kognitivistický (preto ho analyzujeme v nasledujúcej kapi-
tole 4). Prívlastok slabý v pomenovaní sociálneho konštrukcionizmu
znamená práve to, že prijal uvedený predpoklad o vyvolávaní biolo-
gicky „zadrôtovaných“ základných emócií.

Evolučné teórie

So vznikom evolučnej psychológie významne postúpili evolučné teórie
aj v psychológii emócií. Tie nadväzujú na behaviorálne a etologické
teórie i Plutchikove myšlienky. Z pochopiteľných dôvodov inklinujú aj
k teóriám diskrétnych, resp. základných emócií so špecifickými signa-
túrami, ktoré ďalej rozvíjajú.
V súčasnosti je jednou z vedúcich osobností evolučného teoretického
prístupu Jessica Tracyová. Žurnál Emotion Review jej nedávno v rámci
prehľadu hlavných teoretických smerov ponúkol možnosť charakteri-
zovať evolučné prístupy de facto ako pokračovateľa teórií základných
emócií (Tracyová, 2014). V príspevku začína definíciou emócií Nesseho
(1990, s. 268): „Emócie sú špecializované spôsoby fungovania formo-
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vané prirodzeným výberom, slúžiace k prispôsobeniu fyziologických, psy-
chologických a behaviorálnych parametrov organizmu takým spôsobom,
ktorý zvyšuje jeho schopnosť a tendenciu reagovať adaptačne voči hroz-
bám a príležitostiam charakteristickým pre špecifické druhy situácií.“.
Za touto pomerne komplikovanou definíciou je však možné vidieť v evo-
lučnom prístupe charakteristické náhľady na emócie. Pokúsme sa ich
teraz rozanalyzovať.
Slabina, resp. zjednodušenie Ekmanovej teórie spočíva v podnetovo–re-
aktívnej schéme. Jeho teória ako aj teórie kolegov z prístupu nedos-
tatočne zohľadňujú sociálny a evolučný interaktívny rámec, v ktorom
emocionálna epizóda prebieha. Evolučný prístup preto prechádza k in-
terakčnému pohľadu. Slovami Tracyovej (2014, s. 308): „diskrétne emó-
cie sú multi-zložkové a rozvíjajú sa v priebehu času, čo sa vo výsledku
môže javiť byť skôr procesom než jednotlivou udalosťou“.
Pod pojmom multi-zložkovosti emócií sa ďalej skrýva v súčasnosti do-
minujúci komponentový pohľad. Ako sme spomínali, emocionálny pro-
ces sa v priebehu posledných dekád výskumne rozbil na veľa subpro-
cesov, ktoré prebiehajú v rôznych komponentoch psychiky. Alebo ak
použijeme analógiu z kognitívnych prístupov, z molárnych pohľadov
sa pri nazeraní na emócie prešlo na molekulárny prístup. Podľa Tracy-
ovej (2014, s. 309) jednotlivé zložky emócií zahŕňajú (ale nevyžadujú;
a to pre žiadnu diskrétnu emóciu):

1. subjektívne pocity,

2. fyziologické alebo hormonálne zmeny (napr. autonómny nervový
systém, neuroendokrinné, dýchacie a gastrointestinálne reakcie),

3. motivované behaviorálne tendencie alebo “pripravenosť k akcii”
a neverbálne signály (napr. tvárový alebo telesný výraz),

4. kognitívne zmeny (napr. kognitívne hodnotenia situácie, ktoré sú
zvyčajne tým, čo emóciu vyvolalo; plánovanie; určovanie cieľo-
vých priorít; zlepšenie pamäti alebo zameranie pozornosti) a

5. senzorické zmeny (napr. zosilnené videnie, čuch).

Veľmi problematickým bodom sa následne pre prístupy diskrétnych/
základných emócií ale aj evolučné prístupy stáva kontextovosť. Ak Ne-
sse (1990, s. 268) hovorí, že schopnosť adaptačne reagovať sa uplatňuje
„pre špecifické druhy situácií“ a túto schopnosť si je v dôsledku po-
trebné predstaviť skombinovanú s komponentovým rozpadom emócií
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na elementárnejšie jednotky, vzniká zložitá spleť možných kombinácií,
kedy sa v rôznych situáciách s rôznymi zastúpeniami podnetov spúš-
ťajú ako odozva rôzne kombinácie komponentov, naviac každý z nich
s rôznymi parametrami, pričom celá táto orchestrácia musí ladiť do-
hromady ako účelná adaptačná odozva 15.
Aj preto Tracyová (2014) navrhuje skúmať nielen to, ako emócia fun-
guje, ale aj to, aká je, alebo bola jej adaptačná funkcia. To v konečnom
dôsledku znamená preskúmanie 1. situácií, ktoré vyvolávajú emóciu,
2. účinkov, akými sa organizmus na situáciu adaptuje a 3. ich spoje-
nia, ktoré je vlastne hľadanou adaptačnou funkciou. Pochopiť strach
napr. znamená určiť: 1. evolučne významné, opakujúce sa situácie vy-
volávajúce strach (t.j. vnímanie hrozby), 2. ako strach pôsobí na jeho
prežívanie u jednotlivca (napr. u ľudí jeho subjektívny, fyziologický,
behaviorálny, kognitívny a motivačný dopad) a 3. ako je situácia spô-
sobujúca vnímanie ohrozenia spojená s psychologickým a fyzickým do-
padom (napr. zvýšená srdcová frekvencia uľahčuje únik z ohrozenia).

3.5 Zhodnotenie

Po analýze rôznych variantov, modelov a konceptov prístupov orien-
tujúcich sa primárne na biologickú perspektívu pohľadu na psychiku
teraz môžeme pristúpiť k ich hodnoteniu. Nechajme pritom zaznieť aj
oponentov.

Emócia ako stav

Tak teórie skúmania základných emócií, ako aj evolučné teórie pristu-
pujú k emóciám ako k unikátnym duševným stavom. Ako konštatujú
Gross a Barrettová (2011) pre modely základných emócií (ale konšta-
tovanie platí aj pre evolučný variant):

Všetky slová označujúce emócie ako ’hnev’, ’smútok’ a ’strach’
označujú jedinečný mechanizmus, ktorý spôsobuje jedinečný du-
ševný (mentálny) stav s jedinečnými merateľnými výsledkami.
V rámci tohto pohľadu existuje obmedzený počet biologických
základných stavov, ktoré sú jedinečné svojou formou, funkciou

15Kde a ako sa tieto orchestrácie ukladajú pre nasledujúce generácie, keďže
mnoho z nich je dedičných?
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a príčinou a líšia sa od iných stavov, akým je poznanie a vní-
manie. Každá predpokladaná základná emócia je základným
stavebným kameňom mysle, ktorý sa nedá rozložiť na nič iné
(s. 10).

Strach, hnev, znechutenie, radosť atď. existujú ako špecifické rámcové
stavy psychiky, ktoré keď sa spustia, ovplyvňujú priebeh ostatných
psychických procesov.

Jadro emócie

Podstatou týchto stavov – tým, čo ich robí vydelenými od ostatných
stavov v psychike – je, že sa na základe istej kombinácie podnetov
aktivuje príslušné neuronálne centrum alebo skupina centier zväčša ako
dôsledok aktivácie okruhov väčších neuronálnych sietí a to/tie spustia
afektívny program. Slovami Grossa a Barrettovej (2011, s. 10):

Vo väčšine modelov základných emócií sú všetky emócie spôso-
bené špecifickým mechanizmom (definovateľným okruhom moz-
gu alebo afektívnym programom), ktorý vytvára koordinovaný
balík skúseností, tendencie k prvotnej reakcii, expresívne správa-
nie (napr. výrazy tváre) a autonómne a neuroendokrinné reakcie
(základný emocionálny prístup, ktorý nepredpokladá špecializo-
vané emočné mechanizmy, pozri Lewis, 2005).

Keď sa takéto centrum aktivuje, emocionálna epizóda začne a trvá,
pokým ju ono aktívne dozoruje. Všetky komponenty emócie – beha-
viorálne, somatické, motivačné, kognitívne, zážitkové či regulačné –
môžu variovať v prejave, vrátane absencie ich zapojenia, ale centrum
konkrétnej emócie musí byť „zapnuté“. Jadrom emócie je tak biolo-
gická štruktúra a podobná funkčná podnetová schéma. Ako uvádzajú
Gendronová s Barrettovou (2009, s. 318), pre každú inštanciu jednej
základnej emócie sa predpokladá, že „zdieľa niečo biologicky spoloč-
ného: sú biologicky analogické (všetky príklady sa navzájom podobajú)
a/alebo homológne (zdieľajú spoločnú príčinu)“.

Priebeh emócie

Aj z toho vidno, že základnú štruktúru priebehu emocionálnej epizódy
pri modeloch základných emócií a evolučných teóriách stále vyjadruje
mechanická podnetovo–reaktívna schéma pochádzajúca ešte z behavi-
orizmu. Preto je priebeh emócie vlastne jednoduchý:
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1. Začína podnetovou situáciou, ako zhŕňajú Gendronová s Barret-
tovou (2009, s. 318), „modely základných emócií predpokladajú,
že určité, biologicky privilegované typy emócií, sú automaticky
vyvolané objektmi a udalosťami vo svete“.

2. Vzápätí nasleduje spustenie afektívneho programu príslušného
neuronálneho centra/centier a výsledkom je emocionálna reakcia
so zapnutím behaviorálnych, somatických, motivačných, kogni-
tívnych, zážitkových či regulačných komponentov s charakteris-
tickým balíkom parametrov a priebehu.

Pre doplnenie je ešte potrebné rozviesť aj chápanie emocionálnej epi-
zódy v evolučných prístupoch. Tie z definície prirodzeného výberu
ako adaptačnej funkcie prežitia už v základnom princípe k podne-
tovo–reaktívnej schéme inklinujú tiež. Aj keď interakčný prístup v prí-
klade Tracyovej (2014, s. 308), pri ktorom sa emócie „rozvíjajú v prie-
behu času, čo sa vo výsledku môže javiť byť skôr procesom než jednot-
livou udalosťou“, môže túto schému naoko mierne znejasniť, podstata
zostáva tá istá.
Vo výsledku, hoci je nepriama metóda skúmania emócií prostredníc-
tvom behaviorálnych a somatických prejavov najľahšia, výsledné ucho-
penie emócií je v porovnaní s inými prístupmi najviac mechanické a sa-
motné emócie aj najviac strácajúce. Rozhodne o nich a priori prijatá
metóda výskumu, nakoniec z nich zostane len sústava behaviorálnych
vzorcov a aktivácií biologických štruktúr. Dôvodom je charakteristická
črta emócií – sú zložené z prejavov, ktoré sú samé osebe súčasťou iných
psychických procesov. A tak ich analýza prostredníctvom vonkajších
prejavov nevyhnutne vedie k tomu, že z nich nakoniec nič svojbytné
nezostane. Emócie sú totiž exemplárnou ukážkou hesla gestalt psycho-
lógie – celok je viac, ako sumár častí.
Každý redukcionizmus má slabiny. Slabinou prístupov špecializujúcich
sa na behaviorálne a somatické prejavy nevyhnutne musí byť práve ten
celok v protiklade k častiam. V prípade emócií je to ich variabilita.

Variabilita emócií

Tie isté podnetové situácie vyvolávajú rôzne emócie, rôzne podnetové
situácie spúšťajú rovnaké emócie a naviac každá emócia variuje v rôz-
nych variantoch s rôznym zapojením psychických komponentov a na-
viac s ich rôznymi variantmi parametrov a prejavov. Hnevom môže byť
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práve tak spravodlivý hnev z dôvodu porušenia normy, mierne podráž-
denie z dôvodu malej nepozornosti alebo slepá zúrivosť po fyzickom
útoku, ako uvádzajú ilustračný príklad Sander et al. (2018). Hnevať
sa môžeme agresívnymi prejavmi s cerením zubov a zatínaním pästí;
s ironickým úsmevom na tvári; pri pomste, ktorá najlepšie chutí, keď
je studená; alebo distingvovaným odídením z rokovacej miestnosti.
Práve variabilita emócií je pre prístupy výskumu základných emócií a
evolučné prístupy veľmi častou kritickou pripomienkou zo strany iných
prúdov. Poukazujú na to niekedy jemnejšie, ako v prípade Gendronovej
s Barrettovou (2009, s. 318) vo svojom zhodnotení:

Z pohľadu analogickej definície by mali všetky príklady emó-
cií, ktoré nesú rovnaký názov (napr. ’strach’), vykazovať rov-
naký vzor správania, telesnú aktiváciu, činnosť tváre (nazývanú
"výrazy") a / alebo (v niektorých modeloch) skúsenosti, takže
ľudia na celom svete vedia ľahko a bez námahy tieto emócie
rozpoznať. Napriek tomu sú emocionálne reakcie zriedka jed-
notné a modely základných emócií sa vysporiadávajú s varia-
bilitou emocionálnej reakcie tým, že predpokladajú existenciu
daných pravidiel (kultúrne normy ovplyvňujú vyjadrenie (tvá-
rové vyjadrenie) emócií, napr. Matsumoto et al., 2008) alebo iný
druh kognitívneho spracovania po obdržaní emočnej skutočnosti
(Izard, Ackerman & Schoff, 2002). Navyše sa predpokladá, že
základný diagnostický model každej emócie pochádza z bežnej
biologickej príčiny. V starších modeloch základných emócií sa
teoretici odvolávali na tieto príčiny ako na ’inštinkty’. V mo-
derných prístupoch sú homológie priradené neurónovým prog-
ramom alebo obvodom, ktorých zadrôtovanie do mozgu sa pred-
pokladá pri narodení alebo krátko po ňom. Hoci niekoľko mo-
delov základných emócií umiestňuje skúsenosť emócie do stredu
emočnej epizódy (napr. Panksepp, 1998), väčšina modelov cha-
rakterizuje skúsenosť ako niečo, čo je vyvolané emóciou, a preto
existuje mimo hraníc samotnej emócie. Napríklad hypotéza tvá-
rovej spätnej väzby predpokladá, že je možné vyvolať emóciu
nastavením tváre do určitej výrazovej pozície (buď v reakcii na
podnet, alebo zámerným výrazovým nastavením tváre), čo zase
spätne vytvára emočný zážitok (Niedenthal, 2007; Strack et al.,
1988, Tomkins, 1962,1963/2008).

Niekedy zasa dôsledne argumentačne, ako v prípade kritiky univerzál-
nych tvárových výrazov od Russella (1994). A niekedy veľmi vyhranene
ako napríklad Barrettovej (2017a) aktuálne zhrnutie kritík:



92 KAPITOLA 3. EMÓCIE PREJAVENÉ

Okrem toho nedáva žiaden zmysel povyšovať kategórie pre hnev,
smútok, strach, znechutenie a šťastie na spoločný etologický rá-
mec pre porovnávanie ľudí s inými zvieratami, keď existujú
ukážkové dôkazy z linguistiky, antropológie a psychológie, že
tieto kategórie neponúkajú rozhodný, univerzálny rámec pre po-
rovnávanie ľudí z rozdielnych kultúr (Crivelli, Jarillo, Russell &
Fernández-Dols, 2016; Gendronová, Robersonová, Van der Vy-
verová & Barrettová, 2014a; 2014b; Gendronová, Robersonová
& Barrettová, 2015; Russell, 1991; Wierzbicka, 2013).

V prístupoch špecializujúcich sa na behaviorálne a somatické prejavy
sú nevyhnutne deficity v takej miere – v akej ďalšie zložky emócií
vytesňujú16. V našej klasifikácii prístupov sú nevyhnutne dva. Jeden
smeruje do mentálnej roviny smerom ku kognitívnym dôvodom spus-
tenia emócií a druhý do zážitkovej roviny k ich samej podstate, k in-
tegrácii psychických procesov. Oba deficity sa snažia vyrovnať ďalšie
výskumné smery, ktoré si ukážme v nasledujúcich kapitolách.

16Aj keď tu je potrebné zdôrazniť, že výskumníci tohto prístupu vo vzájomných
odborných diskusiách s inými smermi v priebehu času absorbovali viacero „opozič-
ných“ kľúčových konceptov, čím dochádza k postupnému zbližovaniu a integrácii.
Pekne to vidno na obohatení teoretických modelov priekopníkov Ekmana a Izarda
o nové kognitívne aspekty.



Kapitola 4

Emócie kognitívne

Sofistikovanejšia a špecificky u človeka k pochopeniu príčin viac ve-
dúca cesta ako skúmať emócie je pozrieť sa na ne z pohľadu men-
tálnych procesov. Človek myslí a poznáva a jeho kognitivita má na
emócie významný vplyv. Ako v prípade skúmania fyzických prejavov,
aj tu je však možné emócie napokon „stratiť“. Rizikom pri sledovaní
mentálneho vplyvu je možnosť skĺznuť do krajnej polohy, že emócie sú
v konečnom dôsledku len ich výsledkom.
Konkrétne, že v situáciách, v ktorých sa ocitáme, je pre vznik a vý-
sledný druh emócie rozhodujúce, ako ich hodnotíme, resp. atribuujeme.
Pričom súčasťou takýchto hodnotení môžu byť aj hodnotenia vzťahov
k objektom, ktoré sa v týchto situáciách vyskytujú a ku ktorým evoko-
vané emócie môžu smerovať. Teórie, ktoré na tomto základe vznikli, sa
nazývajú hodnotiace (appraisal), alebo ak sa viac sústreďujú na proces
atribuovania situácií, tak atribučné.
Ešte ďalej v tomto smere môže zájsť pohľad, že emócie ani nemá zmy-
sel chápať inak, ako v sociálnom kontexte. Že je to kultúra, ktorá
prostredníctvom sociálnych interakcií už od narodenia dáva všetkému
v živote človeka význam. Tomu, čo koná, myslí a cíti – a teda aj jeho
emóciám. Teórie, ktoré sa formujú z týchto východiskových názorov,
sa nazývajú sociálno-konštrukcionistické.
Oba významné prúdy, aj hodnotiace aj sociálno-konštrukcionistické,
sú výsledkom kognitívnej revolúcie v psychológii, ale aj spoločenských
vedách všeobecne. Tie druhé menované dokonca tvrdia, že kognitívne
revolúcie prebehli dve a ony sú plodom tej v poradí druhej, medzi
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riadkami dôslednejšej a dokonalejšej. Z tohto pohľadu by sme mohli
celkom korektne tvrdiť, že hodnotiace teórie sú potom dôsledkom pr-
vej a sociálno-konštrukcionistické druhej kognitívnej revolúcie. Časová
chronológia vzniku oboch prúdov tomu aj zodpovedá. Obidvoch týchto
dominantných reprezentantov kognitívneho prístupu k výskumu emó-
cií si teraz priblížme.

4.1 Historické korene

Hoci niektoré parciálne myšlienky kognitívnych modelov emócií ma-
pujú Gendronová s Barrettovou (2009) u niektorých osobností moder-
nej psychológie už od jej počiatkov, reálny rozvoj kognitívnych výsku-
mov predsa len mohol nastať až s koncom dominancie behaviorizmu
a príklonom teoretikov ku kognitivizmu. V tomto období prišli dva
dôležité impulzy k ďalšiemu rozvoju.
Prvý impulz prišiel s experimentami Stanleyho Schachtera (Latané &
Schachter, 1962; Schachter, 1959; Schachter & Singer, 1962; Schachter
& Wheeler, 1962), ktorý nadviazal na experimenty z 20. a 30 rokov
s podávaním adrenalínu a vyvolávaním emócií. Schachter dokladoval,
že pri indukcii emócií hrá kľúčovú úlohu kognitívny element a postu-
loval tzv. kognitívno-aktivačnú alebo dvoj-faktorovú teóriu emócií. Tá
sa v krátkom čase stala veľmi populárnou hlavne v sociálnej psycholó-
gii (Dror, 2017; Reisenzein, 2017a). Teóriu prevzali aj podporovatelia
rozvíjajúceho sa sociálneho konštrukcionistického hnutia v sociológii
a psychológii (pozri napr. Armon-Jones, 1986; Shottová, 1979). So-
ciálny konštrukcionizmus potom spätne ovplyvňoval psychológiu emó-
cií od 90. rokov a s postupne rastúcim vplyvom ju ovplyvňuje dodnes.
Druhý impulz bol najskôr teoretický, prišiel s prácami Magdy Arnoldo-
vej a Richarda Lazarusa a napokon z neho vzišiel hodnotiaci prístup.
Magda Arnoldová (1960a; 1960b), ktorá býva prevažne citovaná ako
prvá inšpirácia pre tento prístup, bola mimochodom narodená na Mo-
rave a po emigrácii usadená v Kanade (Shields & Kappas, 2006). Bola
to práve ona, ktorá prvýkrát použila pojem hodnotenia (appraisals),
opísala hodnotiaci proces i prvé hodnotiace faktory. Tým vo viacerých
smeroch predznamenala koncepciu prístupu, ktorý vychádza z predpo-
kladu, že o druhu prežívanej emócie rozhodujú hodnotenia.
Hodnotiaci proces Arnoldová opísala ako zvyčajne „priamy, okamžitý,
nereflexný, neintelektuálny, automatický“, „inštinktívny“, „intuitívny“
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(Arnoldová, 1960a, s. 175; 1960b). Hodnotenie sa podľa nej uskutoč-
ňuje v rámci troch faktorov: vyvolávajúce okolnosti môžu byť vyhod-
notené ako dobré alebo zlé, prítomné alebo neprítomné a ľahko dosia-
hnuteľné alebo je potrebné sa im vyhnúť. Podľa Arnoldovej tak kogni-
tívna príčina strachu tkvie v hodnotení udalosti ako zlej, neprítomnej,
ale možnej aj v budúcnosti, pričom je ťažké sa jej vyhnúť; zatiaľ čo prí-
čina radosti tkvie v hodnotení udalosti ako dobrej, prítomnej a ľahko
udržateľnej.

Druhou kľúčovou osobnosťou pre vznik hodnotiacich prístupov bol Ri-
chard Lazarus. Ten sa podobne už v 60. rokoch venoval téme stresu
a stratégiám jeho zvládania (Lazarus, 1966) a jeho pohľad bol prí-
buzný, kognitívny. Spolu s Arnoldovou pre nový prístup absolvovali
zaťažkávaciu skúšku na prelome 70. rokov (Arnoldová, 1970), ale po-
stoj vedeckej komunity zostal ešte rezervovaný. Prekážkou boli hlavne
nedostatočne preukázané väzby hodnotení na fyziológiu a tiež celková
atmosféra, v ktorej teoretický výskum emócií stále nebol prioritou.

Takže na ďalší impulz sa muselo čakať až do 80. rokov. Ten svojím prís-
pevkom dodal Robert Zajonc, na ktorého reagoval kognitívny tábor
výskumníkov na čele s Lazarusom. Vzájomná výmena názorov vošla
do histórie ako tzv. Lazarus – Zajoncova debata alebo spor o primát,
aj keď okrem tejto veľkej otázky psychológie emócií otvorila hneď nie-
koľko ďalších týkajúcich sa vzťahu emócií a kognícií. Do debaty sa
zapojilo viacero významých výskumníkov (podľa vymenovania a hod-
notenia samotným Lazarusom, 2000 s odstupom času): Zajonc (1980),
Baars (1981), Slife (1981), Lazarus (1982), Zajonc (1984), Lazarus
(1984), Ellis (1985), Kleinginna a Kleinginnová (1985), Scheff (1985)
a Leventhal a Scherer (1987) spolu s nepriamym príspevkom LeDouxa
(1986) a komentárom Lazarusa (1986). Debata nepochybne prispela
k vydaniu dôležitej monografie Lazarusa a Folkmanovej (1984) a v ko-
nečnom dôsledku umožnila zástancom kognitívneho prístupu ujasniť si
svoje východiská, čo sa čoskoro premietlo do formulovania téz hodno-
tiacich teórií.

Lazarus v diskusii so Zajoncom najskôr doslovne prebral opis hod-
notiaceho procesu Arnoldovej. No v priebehu krátkeho času diskusia
ukázala, že špecifikácia procesu, faktorov i úrovní vedomia (resp. ne-
uronálnych systémov), na ktorej prebiehajú, sa budú musieť značne
zdetailniť a výskumne doložiť. V priebehu dvoch desaťročí tak otvo-
rila dvere pre boom teórií špecifikujúcich rôzne množiny hodnotiacich
faktorov (pozri ďalej; napr. Ellsworthová & Scherer, 2003; Frijda, 1986;
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Lazarus, 1991a; Oatley & Johnson-Laird, 1987; Roseman, Spindel &
Jose, 1990; Roseman & Smith, 2001; Scherer, 2001; Smith & Ellswort-
hová, 1985). Hodnotiaci proces tiež prešiel vývojom, pri ktorom sa
upustilo od generálnych, jednoaktových hodnotení k množine menších,
paralelných, ktoré v syntéze nakoniec o výslednej emócii rozhodnú.

Skúmanie spojníc medzi kogníciami a emóciami viedlo v 90. rokoch
k nárastu záujmu o výskum emócií a vzniku nových výskumných tém,
ako boli napr. emocionálna inteligencia a emocionálna regulácia. Gross
(2014) v 1. kapitole svojej prierezovej monografie o emocionálnej re-
gulácii konštatuje, že táto téma zaznamenala v rokoch 1990 až 2012
exponenciálny nárast citácií. Na Slovensku napr. koncept merania emo-
cionálnej inteligencie rozvíjajú Vladimír Salbot, Lada Kaliská a Eva
Nábělková (Kaliská & Nábělková, 2015; Kaliská et al., 2015; Kaliská
& Kaliský, 2016; Salbot et al., 2012). Regulácii v rôznych kontextoch
sa venujú Mária Bratská (2001; 2012) a kolektív vedený Ladislavom
Lovašom a Beátou Ráczovou (Lovaš, Ráczová, Čopková, Kováčová Ho-
levová & Kačmár, 2017). Teoretické poznatky sa následne premietli i do
aplikovaných disciplín, čo je vidieť napr. vo vzniku nových variantov
kognitívnej, resp. kognitívno-behaviorálnej terapie.

Zlatý vek zažili hodnotiace teórie na prahu milénií a v prvej dekáde
tohto storočia. Ich pozíciu vidno v prominentných monografiách Dal-
gleisha a Powera (2000) a Robinsona et al. (2013). Porovnanie hodno-
tiacich teórií priniesli príspevky vedúcich osobností hodnotiaceho prí-
stupu Klausa Scherera – po Lazarusovi druhej navýraznejšej postave
hodnotiaceho prístupu – s Angelou Schorrovou a Tomom Johnstonom
(2001), či s Phoebe Ellsworthovou a (2003), v nedávnom čase s Agnes
Moorsovou (2013). Posledne menovaná referencia je z Emotion Re-
view, ktorý v roku 2013 uviedol špeciálnu sekciu, v ktorej dal priestor
prominentom výskumu teórií z tejto oblasti 1. Zaujímavé sú nielen zhr-
nutia modelov z rôznych pohľadov (Ellsworthová, 2013; Moorsová et
al., 2013; Moorsová, 2013b; Roseman, 2013a; Scherer, 2013), ale i sprie-
vodné komentáre (Brosch & Sander, 2013; de Sousa, 2013; Frijda, 2013;
Kuppens, 2013; Parkinson, 2013) a spätné reakcie autorov (Moorsová,
2013a; Roseman, 2013b; Scherer & Ellsworthová, 2013).

1Pre viacerých z nich to bolo zhrnutie na konci kariéry a života.
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4.2 Psychologické modely

Kognitívno-aktivačná teória: Schachter a Singer

Ako sme spomínali, James-Langeho teória emócií spôsobovala hneď od
svojho vzniku kontroverziu. Zatiaľ sme uviedli psychobiologické pro-
tiargumenty od Cannona a kolegov. Na tomto mieste si však proti tejto
teórii predostrime aj čisto psychologické argumenty. Argumenty, ktoré
nakoniec významnou mierou dopomohli k revolúcii v nahliadaní nielen
na podstatu emócií, ale k revolúcii v psychológii a v sociálnych vedách
vôbec2.
Tieto argumenty si názorne ukážeme na výskumoch indukovania emó-
cie podaním adrenalínu. Podľa James-Langeho teórie by mal externý
zásah do fyziológie (injekcia adrenalínu) vyvolať emóciu. Experimen-
tálne výskumy overujúce hypotézu, či je možné týmto spôsobom vyvo-
lať „pravú“ emóciu, realizoval už v polovici dvadsiatych rokov v Európe
Španiel Marañón (Dror, 2017). V nich zistil, že väčšia časť probandov
po podaní adrenalínu reportovala iba „chladné“ emócie, „ako keby sa
báli“ alebo „ako keby niečo ako plač“ (Cantril & Hunt, 1932, s. 300).
V Spojených štátoch jeho závery následne overovali Cantril, Hunt
a Landis (Cantril & Hunt, 1932; Cantril, 1934; Landis & Hunt, 1932).
Aj im vyšiel podobný výsledok, pričom je zaujímavé, že príčiny síce
očakávane vykladali hlavne klasicky behaviorálne, ale ako dôvody pri-
púšťali aj „intelektuálny obsah“, či „postoj k podnetu“, alebo „uvedo-
menie si objektu alebo situácie, okolo ktorej je emócia organizovaná“
– teda kognitívne príčiny (Cantril & Hunt, 1932, s. 306-307). Cantril
s kolegami ale v týchto myšlienkach ďalej nezašli, z ducha článkov sa
možno domýšľať, že ich nepustila behaviorálna paradigma.
Tá závažnejšie nezväzovala Európanov. Práve tí už v prvej štvrtine
20. storočia dedukovali, že vzrušenie na vyvolanie emócie nestačí a že
pre emóciu je dôležitá aj kognitívna zložka – atribúcia situácie, resp.
hodnotenie dôvodov vlastného stavu, čo je základ neskoršej slávnej te-
órie Schachtera a Singera zo 60. rokov. Už Marañón svoje závery pre-
mietol do modelu emócií s naznačenými kontúrami tejto teórie (Cor-
nelius, 1991), ale jeho výskum publikovaný vo francúzštine vo fran-
cúzkom periodiku zostal bez širšieho vplyvu na americkú psychológiu
napriek faktu, že ho v svojich štúdiách citovali Cannon (1927) i Cantril

2Aj preto kognitívno-aktivačnej teórii pridelil aktuálne špecializovanú sekciu
Emotion Review (ročník 2017).
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a Hunt (1932). Podobne dopadol aj Nemec Höffding, ktorý už v roku
1914 navrhol atribučnú kognitívno-pocitovú teóriu podobnú Schachte-
rovej a Singerovej, hoci v nej mal telesné vzrušenie nahradené tradič-
nou dvojicou afektívnych pocitov príjemné vs. nepríjemné (Reisenzein,
2017a). V americkej psychológii skrátka dominoval až do konca 50. ro-
kov behaviorizmus. Ojedinelé pokusy autorov B. Russella, Ch. Ruck-
micka, A. Younga a E. Duffyovej vzkriesiť kognitívny element zostali
priebežne nepovšimnuté, resp. nerozvinuté (Dror, 2017; Gendronová &
Barrettová, 2009; Reisenzein, 2017a).

Príležitosť prišla na začiatku 60. rokov a využil ju Stanley Schach-
ter. Ten chcel pôvodne ukázať atribučný vplyv sociálneho okolia na
interpretáciu fyziologických pocitov. Inšpirovala ho pritom Festinge-
rova (1954) teória sociálneho porovnávania, sám publikoval monogra-
fiu Psychológia afiliácie (1959). Za týmto účelom postupne navrhol
sadu experimentov so Singerom (Schachter & Singer, 1962), Wheele-
rom (Schachter & Wheeler, 1962) a Latané (Latané & Schachter, 1962).
Nakoniec sa slávnym stal ten s jeho doktorandom Jeromom Singerom,
po ktorom bola teória spolupomenovaná, hoci ucelený koncept vytvá-
rala celá sada experimentov. My si ten najznámejší priblížme.

V ňom Schachter so Singerom podávali probandom na vyvolanie fy-
ziologického vzrušenia injekčne adrenalín, resp. v kontrolnej skupine
placebo. V oboch prípadoch s odôvodnením výskumu vitamínových
účinkov na zrak. Na rozdiel od Cantrilla a kolegov však pasívne ne-
čakali, či emóciu látka vyvolá, ale snažili sa manipulovaním sociálnej
situácie a informovania o účinkoch vybrané druhy emócie priamo navo-
diť. Hypotézou bolo, že ak probandi nebudú mať adekvátne informácie
o fyziologickom vzrušení, potom o druhu emócie rozhodne atribúcia
sociálnej situácie. Preto experimentátori manipulovali s oboma týmito
zložkami:

1. Kognitívne hodnotenie: Časti probandov boli podané pravdivé
informácie o účinkoch injekcie, časti nepravdivé a časti žiadne.

2. Sociálna situácia: Po podaní adrenalínu čakal v čakárni nastr-
čený proband, ktorý sa snažil skutočných probandov počas ča-
kania ovplyvniť. Agent bol dopredu inštruovaný, aby zahral nie-
ktorý z dvoch výstupov – euforického („To je jeden z mojich
dobrých dní, cítim sa znova ako dieťa!“) a hnevlivého („To ma
naozáj dráždi!“).
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Probandi boli teda pod účinkom adrenalínu, ktorý im na 10 min až
hodinu zvýšil krvný tlak a mierne aj tep srdca i frekvenciu dýchania.
K tomu dostali, resp. nedostali príslušné informácie o účinkoch. A ko-
nečne, boli zasadení do sociálnej situácie, z ktorej si ďalšie informácie
mohli atribuovať. Experimentátori pritom ich prejavy pozorovali cez
polopriesvitné zrkadlo a na záver ešte prišiel rad aj na podanie sebe-
výpoveďových dotazníkov o prežívaných emóciách.
Výsledky experimentu hodnotili Schachter so Singerom (1962, s. 398)
takto:

1. Ak jednotlivec nemá žiadne okamžité vysvetlenie pre svoj stav fy-
ziologického vzrušenia, potom opíše svoje pocity z hľadiska kog-
nícií, ktoré má k dispozícii. Ak sú kognitívne vysvetlenia pri-
merané, identický stav fyziologického vzrušenia môže vyústiť do
rôznych emócií (radosť, hnev, žiarlivosť a pod.).

2. Ak jednotlivec má vhodné vysvetlenie pre svoj stav fyziologického
vzrušenia, potom nebudú vznikať žiadne hodnotiace potreby a
je nepravdepodobné, že jednotlivec bude označovať svoje pocity
z hľadiska iných dostupných kognícií.

3. Za identických kognitívnych okolnost í jednotlivec reaguje emoci-
onálne alebo opisuje svoje pocity ako emócie iba vtedy, ak prežíva
stav fyziologického vzrušenia.

V nasledujúcom experimente s Wheelerom Schachter experiment zjed-
nodušil, agenta nahradil pozeraním filmu, čím sociálno atribučný roz-
mer de facto opustil. Tak mohol myšlienkovo dospieť k dvoj-faktorovej
teórii (ako znie jeden z jej alternatívnych názvov), v ktorej sa „emoci-
onálne stavy považovali za funkciu stavu fyziologického vzrušenia a kog-
níciu vhodnú pre tento stav vzrušenia“ (Schachter & Singer, 1962,
s. 380), čím otvoril bránu pre kognitívne prístupy v emóciách. A nielen
to.
Ako konštatuje s odstupom času Reisenzein (2017b), kognitívno-akti-
vačná teória bola:

...dobre prijatá v niekoľkých oblastiach výskumu, pretože zod-
povedala súčasnému vývoju v daných oblastiach. Teória sa kon-
krétne hodila do vývojového výskumného programu sociálnej
psychológie (pozri Reisenzein & Rudolph, 2008), do ktorého
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bola v skutočnosti rýchlo začlenená (napr. Jones, 1972, Nis-
bett & Schachter, 1966). Túto teóriu tiež uznali aj podporo-
vatelia rozvíjajúceho sa sociálneho konštrukcionistického hnu-
tia v sociológii a psychológii (pozri napr. Armon-Jones, 1986,
Shottová, 1979). Ak sú emócie, ako navrhol Schachter, čiastočne
definované v zmysle kognícií a ak (ako by mohli byť niektoré zo
Schachterových poznámok pochopené, že naznačujú) príslušné
kognície sú sociálne konštruované, záver sa zdal opodstatňovať,
že aj emócie sú socio-kultúrne produkty (s. 4).

V nasledujúcich dvoch desaťročiach sa tak mohla dvoj-faktorová te-
ória stať najvplyvnejšou teóriou emócií v sociálnej psychológii, ak nie
v psychológii ako takej (Reisenzein, 2017b). Pôvodné štúdie Schach-
tera s kolegami inšpirovali mnoho výskumníkov a tí realizovali veľa
modifikovaných štúdií zameraných na rôzne emócie, pozitívne a ne-
gatívne nálady, špecifické emócie, stavy námahy a snaženia, pocitov
dôvernosti (prehľad pozri napr. Shakedová & Clore, 2017; Schwarz &
Clore, 2007), ako aj významných myšlienkových obsahov (pozri napr.
Loersch & Payne, 2011).

V 80. rokoch však prišlo vytriezvenie. Viaceré vplyvné metaanalýzy
(prehľad pozri napr. Leventhal & Tomarken, 1986; Parkinson (1995);
Reisenzein, 1983) dospeli ohľadom platnosti téz kognitívno-aktivačnej
teórie ku skeptickým záverom. Ale bol aj ďalší dôvod. Ako konštatuje
Reisenzein (2017b, s. 4), „Schachterova teória bola prinajlepšom skicou:
vzrušením vyvolaný proces hodnotenia naznačený teóriou nebol vysvet-
lený; otázka, ako presne sa emocionálne zážitky vzťahujú na následné
myšlienky, činy a expresívne/vyjadrujúce správanie, bola v podstate po-
nechaná bez odpovede; nič sa nehovorilo o možnom evolučnom pôvode
a funkciách emócií alebo o jednotlivých emóciách, atď.“. Štafetu v psy-
chológii emócií prebrali najskôr teórie základných emócií a následne aj
hodnotiace teórie.

To však ešte neznamená, že dvoj-faktorová teória je historickým relik-
tom. Deonna & Teroni (2017) skúmali hlavné námietky voči ústred-
ným myšlienkam Jamesiánskeho prístupu, ktorý tvrdí, že: 1. emócie
rôznych typov sú spojené so špecifickými typmi telesných pocitov a že
2. emócie sú tvorené vzormi telesných pocitov. Autori tvrdia, že na-
koniec žiaden z týchto argumentov nie je úplne presvedčivý, a že pre-
formulovaná verzia teórie telesného pocitu - podľa ktorej emócie sú
pocitmi pripravenosti daného tela reagovať vhodným spôsobom na si-
tuácie hodnotené ako záujmovo-relevantné - môžu byť napriek tomu
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stále životaschopnou možnosťou. Ďalšie varianty kognitívno-aktivačnej
teórie pozri v kapitole 5.2.

Hodnotiace teórie

Keďže sú hodnotiace teórie už niekoľko desaťročí jedným z dominant-
ných prúdov v psychológii emócií, opíšme ich detailnejšie. Začnime
hodnoteniami, potom hodnotiacimi faktormi a nakoniec si prejdime
varianty hodnotiaceho procesu.

Hodnotenia

Pre vystihnutie základnej myšlienky hodnotiacich teórií nechajme pre-
hovoriť prominentov tohto prístupu a tvorcov jednej z jeho základných
teórií Iru Rosemana s Craigom Smithom (2001, s. 3).

V najjednoduchšej forme je esenciou hodnotiacich teórií
tvrdenie, že emócie sú vyvolávané hodnoteniami udalostí a
situácií.

Pre priblíženie pokračujme v ich citácii modelovým príkladom: „Smú-
tok cítený pri ukončení romantického vzťahu môže byť vyvolaný hodno-
tením, že niečo túžobné bolo s určitosťou stratené a nemôže byť obno-
vené“ (Roseman & Smith, 2001, s. 3).
Širšiu definíciu toho, čo to je hodnotenie, ponúkajú Agnes Moorsová,
Phoebe Ellsworthová, Klaus Scherer a Nico Frijda, ktorých ako hlav-
ných prominentov hodnotiaceho prístupu pre nedávny prehľadový člá-
nok vybral Emotion Review (Moorsová et al., 2013):

Hodnotenie je proces, ktorý detekuje a hodnotí význam pro-
stredia pre osobnú pohodu (well-being). Význam pre osobnú
pohodu je najlepšie konceptualizovateľný ako uspokojenie alebo
prekážka záujmov (Frijda, 1986; 2007). ’Záujmy’ jednotlivca za-
hŕňajú jeho potreby, väzby (attachments), hodnoty, súčasné ciele
a presvedčenia (Frijda, 2007; Lazarus, 1991a; Scherer, 2004);
zahŕňajú všetko, o čo sa človek stará (Frankfurt, 1988). Z toho
vyplýva, že hodnotenie je vo svojej podstate transakčné: Zahŕňa
interakciu medzi udalosťou a hodnotiteľom (Lazarus, 1991a)
(s. 120).
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Základom hodnotiacich teórií je teda predpoklad, že hodnotenia situ-
ácií rozhodujú o druhu prežívanej emócie. Sander et al. (2018, s. 8) tieto
hodnotenia približujú nasledujúcimi pomocnými otázkami, (všimnime
si, že sa zameriavajú na ľudskú psychiku):

• cieľová zhoda: Ako tieto situácie ovplyvňujú moje blaho a moje
okamžité alebo dlhodobé ciele?

• novosť, očakávania, istota: Očakával som danú udalosť a jej ná-
sledky a aká je istota ich výskytu?

• zastúpenie, príčinná súvislosť: Kto zapríčinil danú udalosť, som
zodpovedný ja alebo niekto iný?

• potenciál zvládania, kontrola, moc: Ako dobre sa viem vyrovnať
alebo prispôsobiť týmto následkom?

Pozrime sa ďalej na to, do akých konkrétnych parametrov, resp. dimen-
zií, či oblastí (ďalej faktorov) možno tieto otázky hodnotenia situácií
zaradiť.

Hodnotiace faktory

Diskusia o hodtnotiacich faktoroch pripomína diskusiu o diskriminanč-
ných kritériách základných emócií. Na základnom jadre faktorov sa síce
teoretici skoro zhodnú, sú však aj také, na ktorých nie. Jedno z po-
rovnaní priniesli Ellsworthová a Scherer v roku 2003. Hlavné faktory
hodnotení zadelili do týchto hlavných oblastí (vyjadrených názvami
sekcií kapitoly):

1. Základné charakteristiky podnetu: novosť, príjemnosť : Do akej
miery sú podnet, resp. situácia pre hodnotiaceho nové/známe
a príjemné/nepríjemné?

2. Motivačná báza: potreby, ciele, hodnoty : Do akej miery napĺňajú
jeho potreby, ciele, hodnoty?

3. Sila a coping : Čo s nimi vie, resp. si myslí, že vie, v konečnom
dôsledku niečo robiť?

4. Sociálne dimenzie: identita, normy, hodnoty, spravodlivosť : Ako
hodnotiaci hodnotí sociálny kontext podnetu, resp. situácie? Napr.
legitímnosť, hodnotovú relevanciu, kompatibilitu s externými štan-
dardami a pod.
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5. Ostatné navrhované dimenzie: na tomto mieste, ktoré je v sku-
točnosti Achillovou pätou celého prístupu, Ellsworthová so Sche-
rerom (2003) na základe citácií celého radu hodnotiacich teore-
tikov konštatujú, že „je zrejmé, že ľudské bytosti hodnotia uda-
losti a ich dôsledky vo veľa ďalších dimenziách“. Tieto dimenzie
vyplývajú z kultúrne podmienených hodnotení, z individuálnych
skúseností, alebo vyplývajú ako zdetailňujúce kritériá uvedených
faktorov. Tým hodnotiace teórie – ak sa berú naozaj detailne
– v skutočnosti priamo vyúsťujú do niektorej formy konštruk-
cionistického prístupu.

Podobné zhrnutie prinášajú aj Sander et al. (2018, s. 8): „Na jednej
strane je dôležitosť týchto hodnotiacich rozmerov do značnej miery me-
dzi teoretikmi hodnotiacich teórií konsenzuálna, na druhej strane však
niektorí autori pridávajú ďalšie rozmery, ako napr. slasť vyplývajúca
z povahy udalosti a jej kompatibilita s ohľadom na koncepciu seba (self-
concept), sociálne normy a hodnoty.“
Ellsworthová so Schererom (2003) ponúkli aj kvalitatívnu metaanalýzu
faktorov klasických, top hodnotiacich teórií Frijdu (1986), Rosemana
(1984), Scherera (1984) a Smitha s Ellsworthovou (1985). Extrakt je
zhrnutý v tabuľke 4.1. Pre novšie porovnanie s ďalším 10-ročným od-
stupom pozri Moorsovú a Scherera (2013).

Hodnotiaci proces

Kľúčovým predpokladom hodnotiacich teórií je, že výsledkom hod-
notení zložených z týchto hodnotiacich faktorov sú konkrétne emó-
cie. Ukážme si teda z prehľadovej analýzy Ellsworthovej a Scherera
(2003), aké je výsledné mapovanie faktorov na emócie, t. j. aké kom-
binácie zhodnotení spúšťajú konkrétne emócie. Z literatúry je zrejmé,
že hodnotiaci teoretici demonštrujú príčinnosť hodnotení dominantne
u základných emócií, poťažmo vybraných ľudských. Rozhodne zaují-
mavé by však bolo aj mapovanie vyšších emócií – etických, estetických
a ďalších.
Okrem problému nezhody autorov hodnotiacich teórií na hodnotiacich
faktoroch sú ďalším problémom tiež ich nadobúdané hodnoty, z kto-
rých musí hodnotiaci proces v konečnom dôsledku urobiť syntézu. Ako
hovoria Moorsová so Schererom (2013):

„Faktory vyhodnotenia možno považovať za kategorické pre-
menné s diskrétnym počtom možných hodnôt (dve alebo tri)
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Tabuľka 4.1: Porovnanie faktorov hodnotiacich teórií podľa Ellswort-
hovej a Scherera

Faktor
Frijda
(1986)

Roseman
(1984)

Scherer
(1984)

Smith &
Ellswort-

hová
(1985)

Novosť Zmena
Novosť:
- náhla

Pozornostná
aktivita

Dôvernosť - dôverná

Valencia Valencia
Vnútorná
príjemnosť

Príjemnosť

Zameranie
Apetitívne
/ averzívne

motívy

Význam
cieľa:

-
relevantnosť

záujmu

Dôležitosť

Ciele / potreby Istota Istota
- pravdepo-

dobnosť
výsledku

Istota

Činiteľ
Zámer /
Self - Iné

Činiteľ
Príčina:
agent

Ľudský
činiteľ

Príčina:
motív

Normy /
hodnoty

Hodnotová
relevancia

Kompatibilita
so štandar-

dami:
- externá

Legitímnosť

- interná

Zdroj: Ellsworthová a Scherer (2003, tabuľka 29.1, s. 573).
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Tabuľka 4.2: Mapovanie hodnotiacich kritérií na emócie podľa Ell-
sworthovej a Scherera

Faktor
Radosť /
Šťastie

Hnev /
Zúrivosť

Strach /
Panika

Smútok

Novosť vysoká vysoká vysoká nízka

Príjemnosť vysoká otvorená nízka otvorená

Signifikancia
cieľa

– pravdepo-
dobnosť
výsledku /
istota

vysoká
veľmi
vysoká

vysoká
veľmi
vysoká

– vedie k
cieľu / kon-
zistentnosť

nápomocná prekážajúca prekážajúca prekážajúca

–
urgentnosť

nízka vysoká
veľmi
vysoká

nízka

Potenciál
zvládnutia
(coping)

– činiteľ /
zodpoved-
nosť

self / iní iní
iní /
príroda

otvorené

– kontrola vysoká vysoká otvorená veľmi nízka

– sila vysoká vysoká veľmi nízka veľmi nízka

– prispôso-
benie

vysoké vysoké nízke stredné

Kompatiblita
so štandar-
dami /
hodnotová
relevancia /
legitímnosť

vysoká nízka otvorená otvorená

Zdroj: Ellsworthová a Scherer (2003, tabuľka 29.2, s. 583).
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alebo za rozmerové premenné s nekonečným počtom možných
hodnôt. Napríklad z pohľadu kategórie má faktor kongruencia
cieľa (t. j. či sa podnet zhoduje s cieľmi alebo obavami) dve
hodnoty (zhodný cieľ, nezhodný cieľ), zatiaľ čo v dimenzionál-
nom pohľade má nekonečný počet hodnôt pohybujúcich sa od
úplne nezhodného cieľa až po úplný zhodný cieľ. Niektoré fak-
tory sú nevyhnutne kategorické. Napríklad zastúpenie (t. j. prí-
čina udalosti) má hodnoty akými je Ja (self), iní a neosobné
okolnosti. Identifikácia zoznamu typických faktorov vyhodno-
tenia sa hodí k molekulárnemu prístupu k vyhodnoteniu. La-
zarus a jeho spolupracovníci (napr. Lazarus, 1991a; Smith &
Lazarus, 1993) spojili molekulárny prístup s molárnym prístu-
pom. Pri molárnom prístupe sa vyhodnotenie považuje za jed-
notný faktor s množstvom diskrétnych hodnôt, akými sú nebez-
pečenstvo, urážka a nenapraviteľná strata ("základné vzťahové
témy"). Tieto molárne hodnoty sa často považujú za súhrny
alebo gestalty molekulárnych hodnôt (Smith & Lazarus, 1993,
s. 236) (s. 138).

Ako citácia predznamenala, rastúci počet kritérií viedol najskôr k roz-
padu molárneho, jednoaktového a celistvého hodnotenia navrhnutého
ešte Arnoldovou k parciálnym molekulárnym (Smith & Lazarus, 1993).
Tým sa začal hodnotiaci proces vnútorne štrukturovať. S vnútornou
dekompozíciou hodnotení sa však dostavili aj klasické informatické
problémy spojené s algoritmizáciou podprocesov. Ukážme si na prí-
kladoch a priblížení niektorých prominentných modelov, o aké ide.

Molekulárno-molárne modely Najskôr prišla na rad otázka po-
radia vyhodnocovania faktorov. Prvý štrukturálny model, v ktorom sa
jednotlivé faktory vyhodnocujú časovo postupne, priniesol už R. Laza-
rus. Jeho teória môže byť príkladom algoritmizovaného modelu s pev-
nou štruktúrou, ktorý už má rôzne trajektórie procesu s výhybkami
podľa hodnotení v jednotlivých časových fázach procesu. Avšak vý-
sledná emócia vzniká, až keď prebehne jadro hodnotiaceho procesu.
Lazarus svoj model spracoval najskôr ako proces hodnotenia situácie
a následného nástupu a zvládania stresu (coping) a neskôr ho rozvi-
nul do emocionálnej teórie (Lazarus, 1966; Lazarus & Folkman, 1984;
Lazarus, 1991b,a). Vo výsledku Lazarus rozlišuje nasledujúce fázy emo-
cionálneho procesu:

1. primárne hodnotenie, ktoré interpretuje dopad situácie na hod-
notiaceho a zahŕňa zložky:
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(a) hodnotenie relevantnosti cieľa,
(b) hodnotenie súladu alebo nesúladu s cieľom a
(c) hodnotenie typu zapojenia ega;

2. sekundárne hodnotenie, ktoré analyzuje ako sa najlepšie vyrovnať
so situáciou a zahŕňa zložky:

(a) hodnotenie viny alebo zásluhy,
(b) posúdenie potenciálu zvládania/prispôsobenia sa a
(c) hodnotenie budúceho očakávania;

3. coping alias zvládanie záťažovej situácie v prípade, že situácia
bola hodnotená ako záťažová, pričom môže byť

(a) zamerané na problém,
(b) zamerané na emóciu,
(c) spojené s hľadaním, dosahovaním a využitím sociálnej po-

moci;

4. rehodnotenia zahŕňajúce poučenia z prebehnutej alebo prebieha-
júcej situácie.

Z tohto pohľadu je napr. previnenie spôsobené hodnotením udalosti
ako cieľovo relevantnej, v rozpore s cieľom, zahŕňajúc morálny prehre-
šok, a je možné za ňu viniť daný subjekt (potenciál zvládania/prispôso-
benia sa a budúce očakávanie sa ponechávajú otvorené).
Hodnotiace teórie tohto druhu síce pracujú s molekulárnymi hodnote-
niami, ale výsledky sa nakoniec aj tak syntetizujú do de facto molár-
neho hodnotenia. Tento druh teórií nazýva Moorsová (2014) hodnotia-
cimi teóriami tzv. prvého odtieňa a patrí sem väčšina pôvodných hod-
notiacich teórií s koreňmi v 90. rokoch (napr. Frijda (1986); Lazarus,
1991a; Oatleyová & Johnson-Laird, 1987; Roseman et al. (1990); Ro-
seman & Smith, 2001; Roseman, 2013a; Smith & Ellsworthová, 1985).

Molekulárne modely Moorsová (2014) na rozdiel od predchádza-
júcej skupiny odlišuje aj tzv. druhý odtieň teórií, v ktorých emócie
môžu vznikať už priebežne – počas nedokončeného hodnotiaceho pro-
cesu – ako dôsledok čiastkových molekulárnych hodnotení. Hodnotiaci
teoretici tým reagovali na kritiku, že priebeh emócií je veľmi dyna-
mický v čase a fixná štruktúra hodnotiaceho procesu toto nedostatočne
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reflektuje. Možnosťou priebežného „spúšťania“ emócií sa do hodnotia-
ceho procesu vniesol dynamický prvok v podobe parciálnych výstupov.
Príkladom takýchto teórií môžu byť Schererov komponentový procesný
model (ten priblížime vzápätí) alebo iteratívny reprocesingový model
Cunninghama, Dunfieldovej a Stillmana (Cunningham, Dunfieldová &
Stillman, 2013) .
Práve druhý menovaný model už vychádza v ústrety konštrukcionistic-
kým teóriám, z ktorých otvorene čerpá inšpiráciu. Je to logické vyús-
tenie – ako sme spomínali, neuzatvorený a teda otvorený počet hodno-
tiacich faktorov, navyše s miestom pre tie kultúrne podmienené, otvára
pre „konštrukciu“ priestor a dynamická iteratívna štruktúra hodnotia-
ceho procesu to len podčiarkuje.

Paralelné molekulárne modely Tým však komplikovanie hodno-
tiacich teórií nekončí. Názorne to dokumentuje genéza komponento-
vého procesného modelu od Klausa Scherera (2009; 2013; Sander et al.,
2018), po Lazarusovej smrti z celého hodnotiaceho prístupu výskumní-
kov asi najzvučnejšieho mena. Scherer rovno definoval hodnotenia ako
informatické vstupno–výstupné procedúry, ktoré na vstupe prijímajú
sadu vstupných a na výstupe odovzdávajú sadu výstupných paramet-
rov. A hodnotiaci proces konceptualizuje ako sadu v informatickom
zmysle spustených procedúr, ktoré prebiehajú na štyroch úrovniach
(Scherer, 2009):

1. úroveň neurónového obvodu, ktorá pozostáva z geneticky urče-
ných mechanizmov zosúlaďovania vzorov,

2. schématickej úrovne, ktorá pozostáva z pamäťových stôp z pred-
chádzajúcich zážitkov učenia sa,

3. asociačná úroveň zahŕňajúca oblasti kôrových asociácií a

4. konceptuálna úroveň zahŕňajúca výrokové poznatky.

Moorsová so Schererom (2013) takéto hodnotiace procedúry zapúzdru-
jú do hodnotiaceho komponentu a nakoniec zasadzujú medzi ostatné
komponenty emocionálnej procedúry (pozri ďalej), ako sú napr. akčné
tendencie, fyziologická reakcia s motorickým vyjadrením atď.
S takouto možnosťou paralelného priebehu molekulárnych hodnotení
však prichádza aj výrazná komplikácia. Paralelné hodnotenia síce na
jednej strane umožňujú rýchlejšiu priebežnú odozvu. Zvlášť ak ide
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o čiastkové hodnotenia na nižších úrovniach vedomia. Na druhej strane
však so sebou prinášajú klasické informatické problémy:

• Ako beh týchto molekulárnych hodnotení synchronizovať tak,
aby si mohli odovzdávať výsledky?

• Ako si tieto výsledky odovzdávajú, ak niektoré z hodnotiacich
faktorov sú kategorické a iné spojité?

• Ako a kedy sa syntetizujú priebežné a výsledné hodnotenia, z kto-
rých vzchádzajú evokované emócie?

• Ako sa modifikuje celý program paralelného hodnotiaceho pro-
cesu, ak výstupy jednotlivých molekulárnych a paralelne bežia-
cich hodnotení majú byť vstupom pre iné molekulárne hodnote-
nia?

• Ktoré časti, resp. hodnotiace procedúry tohto programu sú dané
napevno biologicky a ktoré sa môžu meniť a preusporiadavať?

• Ale hlavne, ako môžu nové procedúry vznikať dynamicky, ak sa
hodnotenia týkajú napr. aj (nových) kultúrnych faktorov?

Osobné konštrukty

A tým sa teoreticky dostávame až na „atomárnu“ úroveň individuál-
nych psychických fenoménov, resp. konštruktov na hranici medzi kog-
níciami a emóciami, ako sú napr. presvedčenia, postoje, názory, ste-
reotypy, predsudky a pod. Aj keď sme sa v literatúrne zatiaľ s náz-
vom atomárnych modelov hodnotení nestretli, príde nám ich genéza
v tomto smere ako nevyhnutná. Práve uvedené konštrukty do nejakej
miery spájajúce emocionalitu a vyššiu kognitivitu totiž na výsledné
hodnotenia (a teda aj emócie) majú nevyhnutný vplyv. Obzvlášť na
tie kognitívne zložitejšie ako sú napr. kongruencia s cieľmi, hodnoty
alebo kultúrne podmienené faktory.
Historické príklady máme. Na tomto mieste by sme mohli spomenúť
koncept osobných konštruktov Georga Kellyho ešte z roku 1955 (1991a;
1991b), v ktorom si človek vytvára vlastnú laickú teóriu sveta s unikát-
nou osobnou sadou bipolárnych kategorických hodnotení o tom, aký
svet a jeho aktéri sú a ako fungujú (ľudia sú dobrí a zlí, bohatí a chu-
dobní, charakterní a bezcharakterní). Kelly tým predznamenal vývoj
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v kognitívnej psychológii od 60. rokov, ktorá ho v mnohých ohľadoch
doplnila a rozvinula. V skutočnosti Kellyho osobné konštrukty skla-
dajú individuálnu mozaiku postojov, presvedčení, názorov atď. a tieto
aktivujú, resp. podmieňujú komplexnejšie osobné i sociálne hodnotenia
a vo výsledku aj konečné emócie.
Problém je však ešte komplexnejší. Nejde tu len o emocionálne sýtenie
pojmov, ich kategorizáciu a vzájomné vzťahy, skrátka o kognitívno-
emocionálne konštrukty. Ide tu aj o kognitívne schémy, scenáre, analó-
gie, heuristiky a celé stratégie usudzovania, riešenia problémov a roz-
hodovania, pri ktorých hrá emocionalita dôležitú úlohu, hlavne v au-
tomatizovaných, neuvedomovaných, rýchlych variantoch a rozhoduje
tiež o ich nasadení. Ide tu o celý mentálny model mysle, ktorú je-
dinec vo svojom živote prežil a nevyhnutne sýtil emocionalitou. Ako
vidíme aj tu hodnotiace teórie nakoniec ústia do konštrukcionizmu,
avšak s jedným dôležitým dodatkom a podmienkou: musia plne zo-
hľadniť a integrovať emocionalitu, čo nie je samozrejmé a ani ľahké.
Tým sa dostávame k psychosociálnym modelom.

4.3 Psychosociálne modely

A. Moorsová et al. (Moors et al., 2013, s. 120) konceptualizovali hodno-
tiaci proces ako hodnotenie významu prostredia pre osobnú pohodu,
resp. záujmy jednotlivca, čiže v konečnom dôsledku „potreby, väzby,
hodnoty, súčasné ciele a presvedčenia“ zahŕňajúce „všetko, o čo sa člo-
vek stará“. Aj keď sa hodnotiace a atribučné teórie viac sústreďujú na
individuálnu a kognitívnu stránku hodnotiaceho procesu jednotlivca,
na tomto mieste je potrebné zdôrazniť, že koncepty osobnej pohody,
záujmov, cieľov, hodnôt, potrieb a ďalších nevyhnutných ingrediencií
na výsledné hodnotenia nie je možné chápať inak ako formujúce sa
v sociálnom a kultúrnom prostredí3. Kognitívny pohľad, aký hodno-
tiace teórie tiež majú, nakoniec vždy vedie do sociokultúrneho prostre-
dia. Človek nevymýšľa koleso vždy od začiatku, ale preberá myšlienky
predchádzajúcich generácií. Hodnotiaci teoretici si to uvedomujú, aj
keď menej zdôrazňujú. Uveďme si ako príklad citáciu od Sandera et
al. (Sander et al., 2018, s. 9): „Emócie sú, samozrejme, veľmi často vy-
volané sociálnymi kogníciami a tvoria sociálne reakcie. Napríklad štú-

3Človek by od narodenia sám ani neprežil, vždy sa o neho niekto musí postarať.
Spolu so starostlivosťou však prirodzene pôsobia aj sociálne a kultúrne vplyvy. A
to aj v prípade extrémneho prípadu tzv. vlčích detí.
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dia sociálneho hodnotenia, ktorej myšlienkou je, že ’Reakcie, myšlienky
alebo pocity jednej, alebo viacerých iných osôb v určitej emocionálnej si-
tuácii, sú hodnotené samostatne vedľa hodnotenia danej udalosti samej
o sebe’ (pozri Manstead & Fischer, 2001, s. 222), predstavuje dôležitú
metódu pre budúci výskum sociálnej a afektívnej neurovedy.“

Sociálna konštrukcia

Zvlášť v spojitosti s takým subjektívne prežívaným fenoménom, akým
emócie sú, sa tým otvárajú klasické otázky univerzality vs. relativity
známe z kognitívnej psychológie napr. pri jazykovej relativite myslenia,
či vo vývinovej psychológii o vzťahu reči a myslenia. V rámci kogni-
tívnych prístupov preto nevyhnutne vždy budú existovať krajné teore-
tické pozície spochybňujúce univerzalitu emócií a tvrdiace, že emócie
sú nakoniec vždy len výsledkom sociálneho konštruovania – t. j. jedi-
nečného, postupného formovania v sociálnych interakciách príslušnej
kultúry v danom čase na danom mieste a bez tohto vplyvu ich ani
nemá význam uvažovať.

Idea sociálnej konštrukcie týkajúca sa nielen emócií je ťažiskovou myš-
lienkou pomerne mladého hnutia v psychológii – sociálneho konštruk-
cionizmu. Hnutia preto, lebo nejde o jednoliaty prúd. Jeho rôzne prí-
stupy však zjednocuje idea, „že realita a poznanie sa vytvárajú a udržia-
vajú v sociálnych interakciách ľudských spoločenstiev“, ako celý smer
v jednej kapitole svojej monografie sumarizuje Bačová (2009, s. 65).
Sociálny konštrukcionizmus je zameraný primárne kognitívne (ale nie-
len), vidno to na ťažiskových pojmoch, ktoré zavádza. V sociokultúr-
nom formovaní človeka zdôrazňuje úlohu jazyka, ako nosiča obsahov,
špeciálne textov zdieľaných v kultúre a analýzu diskurzu, ako interak-
cií, ktoré v kultúre prebiehajú. Tieto pojmy však konštrukcionizmus
chápe širšie ako v bežnej reči, napr. text je „metafora všetkých foriem
a zavedených praktík sociálneho života – kultúry, vedy, umenia ale aj
postupy pri konaní vernisáží, módnych prehliadok, obhajob odborných
prác atď.“ (Bačová, 2009, s. 75). Vo výsledku, jednou z hlavných myš-
lienok celého hnutia je, že človek v diskurzoch texty absorbuje a čias-
tkovo aj spoluvytvára, čím sa podľa nich jedinečne utvára a tým do
kultúry vrastá. Je to kultúra ako súbor diskurzov, textov a celého po-
znania o svete, ktorá dáva myšlienkám, prežitkom či sociálnym aktom
jej príslušníkov význam. Výnimkou z tohto pohľadu nie sú ani emócie.
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Prihliadnuc na uvedené, je len logické, že myšlienky hnutia sociálneho
konštrukcionizmu sa museli nevyhnutne premietnuť aj do psycholó-
gie emócií primárne zameranej na individuálne hľadisko. V závislosti
od vyhranenosti pozície smerom k pôvodu a charakteru emócií ďa-
lej rozlišujeme dva varianty tohto sociálne orientovaného prístupu. Ak
sú takéto myšlienky krajné, t. j. hovoria o emóciách ako o čisto sociál-
nych konštrukciách bez ohľadu na biologický základ (aj keď jeho vplyv
neignorujú), potom hovoríme o silnom variante sociálneho konštrukci-
onizmu (napr. Averill, 1980; Harré & Gillett, 1994; Smith, Harré & Van
Langenhove, 1995). Ak sa však len kombinujú s fyziologickým, resp.
zážitkovým prístupom a dotvárajú variabilitu v emocionálnych preja-
voch, potom hovoríme o slabom variante. V oboch variantoch však jed-
notliví autori pôvodne zdôrazňovali hlavne kognitívne hľadisko, preto
ich aj uvádzame primárne na tomto mieste, zaradené pod kognitívne
smery.

Diskurz a význam

Príkladom silného konštrukcionistického prístupu môže byť diskurzívna
psychológia čerpajúca z prác L. Wittgensteina, G. H. Meada, L. Vy-
gotského, zahŕňajúca smery ako je etnometodológia, etogenetika a sa-
mozrejme aj sociálny konštrukcionizmus. Tá perom zakladateľov tohto
prístupu R. Harrého a G. Gilletta samu seba označuje za dieťa dru-
hej kognitívnej revolúcie, ktorá zavrhla prvotnú kognitivistickú a úplne
mechanistickú metaforu človek ako počítač s cieľmi opisu stavov mysle
subjektu a predikcie či kontroly jeho správania. Naopak zdôrazňuje, že
do centra skúmania stavia človeka formovaného v sociálnom diskurze
snažiac sa o empatiu a pochopenie jeho subjektívnej pozície (Harré &
Gillett, 1994; Smith et al., 1995).
Diskurzívna psychológia je tak kritická nielen ku kognitívnej psycholó-
gii, ale ku tradičnej hlavnoprúdovej psychológii vôbec. V prípade emó-
cií je však zo všetkých prístupov k jednému kritická obzvlášť. Podľa
Harrého a Gilletta (1994):

Tradičná teória emócií a s ňou spätý výskum sa zakladá na
myšlienke, ktorá považuje emócie za stavy jednotlivca, resp. fy-
ziologické reakcie, ktoré človek pociťuje vzhľadom na vonkajšie
podnety. Niektorí sa domnievajú, že tieto „reakcie“ sú výsledkom
procesu prirodzeného výberu, ktorý opísal Darwin. ... Uvedená
teória je úzko spätá s tézou, že jestvuje niekoľko základných
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emócií, ktorých kombináciou vznikajú všetky ostatné. Z hľa-
diska diskurzívneho prístupu tento pohľad zásadne odmietame
(s. 165 v slovenskom preklade z 2001).

Pochopiteľne, diskurzívny prístup nezačína ani od fyziológie (je kog-
nitívny), ani z individuálneho východiskového bodu (je sociálne zame-
raný).
Autori samozrejme nepopierajú fyziologickú stránku emócií, aj keď po-
cit fyziologického stavu je na rozdiel od emocionálneho prejavu „difúzny
a neurčitý“. Napriek tomu je to jedna zo základných charakteristík,
ktoré navrhujú pri emóciách skúmať. Podporujú aj skúmanie Ekma-
nových pravidiel prejavu (display rules). Oveľa väčší dôraz ale kladú
na hodnotenia, ktoré sa prejavom emócií vyjadrujú (čiže nie ani tak
na interné ako skôr socializované hodnotenia) a sociálne akty, ktoré sa
nimi vykonávajú v sociálnom prostredí za konkrétnym účelom a s kon-
krétnym sociálnym významom: „emocionálne cítenie a s ním súvisiace
prejavy by sa mali chápať ako diskurzívne fenomény – ako vyjadrenie
hodnotenia a vykonanie sociálneho aktu“ (Harré & Gillett, 1994, s. 166
v slovenskom preklade z 2001). Emócia je súčasťou diskurzu a ten je
súčasťou jej interpretačného rámca.
Príkladom môže byť rozdiel prežívania emócií v sociálnej skupine a osa-
mote. V sociálnej skupine môžu byť zavedené pravidlá predpisujúce
prejavy a tie zasa spätne vplývajú na prežívanie. Od mužov sa napr.
na verejnosti očakáva, že nebudú plakať. Na druhej strane na poh-
reboch je to pre nich povolené, alebo v niektorých kultúrach priamo
vyžadované. Pri smútku sa na pohrebe očakáva zosilnené prežívanie
a prejavy, na svadbách naopak zoslabené až potlačené. Jednotlivé kul-
túry sa tak v prežívaní emócií medzi sebou diverzifikujú. A to až tak,
že stopa ostane aj v ich jazykoch. V indoeurópskej kultúre napr. nie
je slovo pre emócie, ktoré Japonci nazývajú „amae“ a ktoré v jazyku
majú. Dospelí Japonci nimi prejavujú určitý druh infantilnej závislosti,
ktorú v našej kultúre považujeme za znak nezrelosti (Harré & Gillett,
1994).

Verbálna kategorizácia emócií

Tým sa dostávame k používaniu slov živého jazyka na označenie emócií
(verbal labeling). Aj z predchádzajúceho príkladu je zrejmé, že slovná
zásoba na vyjadrenie emócií so všetkými konotáciami a denotáciami je
od kultúry veľmi závislá. Ani len Ekmanove anglické slová označujúce
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päť základných emócií v rôznych intenzitách z jeho stránky atlaso-
femotions.org nie je možné korektne preložiť do slovenčiny. Napr. tri
rôzne slová pre hrdosť (pride, fiero, naches) slovenský jazyk jednoducho
nemá. Je zrejmé, že vnútorný emocionálny zážitok sa do slovného vy-
jadrenia prirodzeného jazyka kategorizuje len približne a tento proces
je závislý od kultúry.
Na druhej strane si Bann a Brysonová (2014) položili výskumné otázky:
Koľko rozdielnych emócií existuje a ako navzájom na seba pôsobia?
Na základe analýzy viac než 21 000 tzv. tweetov v angličtine za použi-
tia latentného sémantického zgrupovania (latent semantic clustering)
skúmali významové okolie emocionálnych slov, ktoré následne faktori-
zovali do kategórií. Vychádzali pritom z hypotézy, že čím je jazyk po-
užitý k vyjadreniu určitej emócie jednoznačnejší, tým jednoznačnejšie
je aj vnímanie tejto emócie (vrátane propriocepcie). Z rôznych exis-
tujúcich modelov psychológie emócií nakoniec algoritmus dokonvergo-
val k Ekmanovmu súboru základných emócií ako významovo najjed-
noznačnejšiemu (Zlosť, Znechutenie, Radosť, Smútok, Strach - Angry,
Disgusted, Joyful, Sad, Scared). Na druhej strane, výskumníkom sa
podarilo súbor ešte viac optimalizovať (o 6,1 % oproti Ekmanovmu),
pričom dokonvergovali k novému zoznamu emocionálnych slov (Prija-
tie, Zahanbenie, Opovrhnutie, Záujem, Radosť, Potešenie, Ospalosť,
Vystresovanosť - Accepting, Ashamed, Contempt, Interested, Joyful,
Pleased, Sleepy, Stressed).

Emociológia

Ale aj v rámci jednej kultúry môžu v priebehu času nastať významné
posuny v chápaní, a teda aj prežívaní emócií. Na štúdium týchto zmien
vznikla samostatná vedná disciplína – psychohistória, ktorej jedna
z výskumných oblastí sa venuje vývoju emócií v rámci rôznych kul-
túr (Barrettová et al., 2016; Lewis, Haviland-Jonesová & Barrettová,
2008). Jedným z priekopníkov psychohistórie emócií je Peter Stearns,
ktorý v mnohých svojich projektoch už od 80. rokov dokumentoval
zmeny v prežívaní emócií (či už všeobecne alebo u konkrétnych dru-
hov) pre severoamerickú kultúru v priebehu novoveku. Výsledky jeho
výskumu s Carol Stearnsovou dáva Harré do protikladu so svojimi
v inej časti sveta, aby dokladoval tvrdenie: „Historické štúdie (Ste-
arns & Stearnsová, 1988) ukázali, že v ponímaní emócií anglicky hovo-
riacixh autorov sedemnásteho storočia zohrávali telesné pocity bezvýz-
namnú úlohu. Na druhej strane sme presvedčení, že sú to predovšetkým
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pocity, ktoré dominujú v kultúre emócií pred-európskej Polynézie s pre-
cíznou taxonómiou stavov vnútorných orgánov (Harré, 1981)“ (Harré
& Gillett, 1994, s. 167 v slov. preklade z 2001).

Stearns a Stearnsová (1985, s. 813) z týchto dôvodov už v polovici
80. rokov zaviedli pojem emociológia, pod ktorou chápu „postoje alebo
štandardy, ktoré spoločnosť alebo definovateľná skupina v spoločnosti
udržiava voči základným emóciám a ich správnemu vyjadreniu“. Harré
a Gillett (1994, s. 167 v slov. preklade z 2001) tento pojem preberajú
a zovšeobecňujú ako „spôsoby, akými ľudia identifikujú, klasifikujú a ro-
zoznávajú emócie v konkrétnej lokálnej kultúre“.

Emociológia je tak vykryštalizovaný, aj keď neustále sa pomaly tva-
rujúci produkt kultúry, do ktorého sa emócie napasovávajú. Je tak
z kognitívnej strany protikladom k fyziológii a biologickému vplyvu
prostredia. Kým silné konštrukcionistické prístupy budú zo sociálneho
hľadiska zdôrazňovať význam emócií v rámci emociológie, evolučné
prístupy budú naproti tomu hľadať evolučnú funkciu, ktorou sa orga-
nizmy adaptujú na prostredie. Novšie sociálne konštrukcionistické te-
órie, ako si ukážeme v časti kapitoly 5.4, sa snažia o inšpiráciu u oboch
strán.

Socializujúca evolúcia

Posledné tri časti v psychosociálnej sekcii kognitívnych teórií budú ve-
nované aktuálnym trendom v teóriách sociálneho konštrukcionizmu.
Všetky tri sú vybrané z dôležitého sumarizačného článku Briana Par-
kinsona (Parkinson, 2012), ktorý stojí za bližšie priblíženie. Je v ňom
jasne vidno, ako sa dnes perspektívy pohľadu prekračujú a jednotlivé
prístupy hľadajú inšpiráciu u ostatných snažiac sa im priblížiť.

Hneď prvá téma ukazuje ešte donedávna ťažko predstaviteľné spojenie
dvoch protichodných oblastí: genetiky a socializácie. Nuž ale moleku-
lárna genetika pokročila a tak vychádzajú na svetlo veľmi prekvapivé
súvislosti. Parkinson poukazuje na to, že hoci fylogenetická história
emócií je všeobecne známa, zaužívaný zjednodušený vzorec - čím viac
je prítomné pôsobenie výchovy, tým je menší vplyv prírody a naopak -
podľa jeho názoru už nie je v súlade so súčasným poznaním. Ako dôvod
uvádza skutočnosť, že 1. na jednej strane je pôsobenie génov modu-
lované kultúrnymi faktormi, zároveň ale 2. samotná kultúra obsahuje
genetické zložky. Priblížme si oba tieto dôvody teraz bližšie.
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Genetické vplyvy závislé na kultúre

Ako Parkinson uvádza, mechanizmy genetického prepisovania a repli-
kácie, umožňujúce prirodzený výber, nie sú riadené výlučne iba inter-
nými znakmi zdedenej postupnosti DNA. Poukazuje na to, že úzke,
vzájomne prepojené vzťahy a synergie medzi kultúrnymi a biologic-
kými procesmi pôsobia až na bunečnú úroveň. Ako príklad Parkinson
uvádza proces kombinácie vzorov nukleotidu v priebehu reprodukcie,
ktorý je závislý na sociálnych a inštitucionalizovaných praktikách dvo-
renia, normách atraktivity a zaužívaných zvyklostiach o vhodných se-
xuálnych partneroch. Na základe toho vyvodzuje tvrdenie, ktoré rozo-
berá podrobnejšie na príkladoch ďalej, že výber medzi ľuďmi nie je
nikdy čisto “prirodzený”, ale vždy je z nejakej časti aj kultúrny.
Parkinson upozorňuje na skutočnosť, že individuálne gény po oplod-
není nedoručujú prednastavené príkazy, ktoré by priamo formovali
preddefinované mentálne a telesné štruktúry. Miesto toho tieto gény
pracujú v interakcii jedny s druhými takým spôsobom, ktorý reaguje
na metabolické prostredie, v ktorom sa nachádzajú. Či už je to vo
vnútri maternice, alebo po narodení vo vonkajšom prostredí (pozri
Meaney, 2010). Akcie a reakcie tiel, nesúcich dané gény (vrátane gé-
nov matky počas vnútromaternicového vývinu) sú spätne vystavené
kultúrnym tlakom a príležitostiam. Čokoľvek človek urobí v sociálnom
prostredí, je premietnuté v biochemických úpravách modulujúcich pre-
pisy a vyjadrenia DNA. Na základe toho Parkinson konštatuje, že do
takej miery, do akej pôsobenie génov závisí na miestnej kultúre, rov-
nako tak pôsobí samotná kultúra až na účinky génov. Procesy kontex-
tualizovaného vývoja riadeného génmi, ako uvádza Parkinson, pracujú
aj v priebehu dospievania dieťaťa, pričom u neho zostáva stále menej
vývinových drách imúnnych voči sociálnym a kultúrnym vplyvom.
Ako príklad ovplyvňovania prejavov génov vzťahujúcich sa na emo-
cionálne správanie sociálnymi praktikami Parkinson uvádza nedávny
výskum uskutočnený na zvieratách, v ktorom potkanie mláďatá, oli-
zované a upravované svojimi matkami (alebo vystavené experimentálne
manipulovaným hladkaniam) následne častejšie vykazovali nižšiu úro-
veň behaviorálnych reakcií a reakcií hypotalamo-hypofýzo-adrenokorti-
kálnej (HPA) osi na stresujúce stimulácie (pozri Burtonová et al.,
2007). Vysvetlenie zníženej úrovne reakcií súvisí s reguláciou kortikot-
ropín uvoľňujúceho hormónu (CRF) v hypotalame glukokortikoidnými
receptormi, ktorých prejav priamo súvisí s mierou materinského oli-
zovania a upravovania (Francisová, Diorioová, Liu & Meaney, 1999).
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Vyššie uvedené je pre Parkinsona potvrdením ovplyvňovania tvorby
prepisujúcich faktorov pri vzájomnej interakcii medzi jednotlivými or-
ganizmami, čo priamo modifikuje biochemické účinky DNA a má tak
širšie následky pre emocionálny vývin (pre detailnejší prehľad pozri
Meaney, 2010).
Parkinson ďalej uvádza, že blízkosť kontaktu medzi vychovávateľom
a dieťaťom, ako aj miera ich vzájomných dotykov, čiastočne závisí na
kultúrnych normách a zaužívaných zvyklostiach (napr. Kellerová et al.,
2004) a napriek tomu, že nie je zatiaľ možné jednoznačne vyvodzovať
rovnaké závery pre ľudí, aké boli zistené u zvierat, podľa Parkinsona
zistenia naznačujú pravdepodobnosť biologických mechanizmov umož-
ňujúcich kultúrnym dopadom prenikať až na najnižšie úrovne genetic-
kých procesov. Na základe toho Parkinson tvrdí, že selekcia génov môže
byť spätne závislá na tom, aké prevažujúce spoločenské prostredie for-
muje ich prejavy a z toho vyplývajúce ich konkrétne vplyvy na vývoj
mozgov a tiel. Pre Parkinsona tak platí, že rovnaký gén môže mať
odlišné a odlišne prispôsobivé vplyvy v závislosti na spôsobe, akým
kultúra ovplyvňuje jeho prejav.

Geneticky formovaná socializácia

Pre Parkinsona ďalej platí, že rovnako tak závisí spôsob fungovania ge-
netických mechanizmov čiastočne od kultúrnych procesov, ako aj tieto
sociálne procesy čiastočne závisia od genetických mechanizmov (kto-
rých spôsoby fungovania závisia od kultúrnych procesov atď.). Podľa
Parkinsona sú ľudia uspôsobení k potrebe socializácie a majú nástroje,
ako túto socializáciu využiť. Pričom, ako uvádza, samotná socializácia
je procesom, ktorý je ovplyvnený prirodzeným výberom a nie proce-
som, ktorý funguje v protiklade k nemu (pozri Flinn & Alexander,
1982; Greenfieldová, 2002). Kultúra je tak z pohľadu Parkinsona dôle-
žitá pre emocionálnu socializáciu čiastočne aj preto, lebo zdedené gény
sa podieľajú na schopnosti mať prospech z jej dostupnosti.
Napriek tomu, že kultúra podmieňuje mnohé spôsoby, na základe kto-
rých sa dospelí ľudia starajú o deti, Parkinson uvádza, že niektoré z na-
šich všeobecnejších rodičovských citlivostí a motivácií sú tiež ovplyv-
nené genetickými procesmi. Ako príklad uvádza schopnosť ľudí (naučiť
sa v priebehu svojho vývinu) poskytovať svojím potomkom starostli-
vosť určenú k socializácii a reagovať na ich rozumové, praktické a emo-
cionálne potreby (napr. srdečnosť, MacDonald, 1992).
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Vo vzťahu k vrodeným, prednastaveným základným emóciám zaujíma
Parkinson zdržanlivý postoj a poukazuje na prípadné nevýhody špecifi-
kovania základných emócií ako pevne daných súborov reakcií. Nakoľko,
ako uvádza, schopnosti ľudských batoliat nezávisle iniciovať kroky sme-
rujúce k prežitiu sú výrazne obmedzené až do momentu, kedy je plne
rozbehnuté zdĺhavé obdobie socializácie. Parkinson vychádza zo štúdií,
ktoré ukazujú, že vzájomne vyvinuté schopnosti dávania a prijímania
výchovy a starostlivosti pracujú v rámci širšieho systému medziľud-
ských, medziskupinových a inštitucionalizovaných vzťahov, ktoré sú
samé z časti výsledkom vyvinutých potenciálov k socializácii a tvorbe
systémov (pozri Boyd & Richerson, 2009; Dunbar, 1998). Zároveň po-
ukazuje na to, že človek je taký druh živočícha, ktorý vie využiť mnoho
výhod kolektívneho života (Tomasello, 1999). A v súlade s tým uvá-
dza, že prirodzený výber nemusí pracovať vrodenými, prednastave-
nými programami k naplneniu svojich potrieb prežitia a rozmnožova-
nia, nakoľko môže čerpať aj zo zdrojov poskytovaných sociálnym sve-
tom, v rámci ktorého je ľudský vývin nevyhnutne zahrnutý (napr. ako
časť systémov vývoja; Griffiths & Gray, 1994). Parkinson tiež považuje
za kľúčové, že ľudia sú stavaní k tomu byť prispôsobivými a kultúra
podľa neho poskytuje určité prostriedky, ktorými je táto prispôsobi-
vosť dosahovaná. Ako príklad uvádza štúdiu, podľa ktorej je výhodou
socializačného vývinu/vývoja skutočnosť, že skupiny a spoločenstvá
vedia vyvinúť nové stratégie a zvyky k vysporiadaniu sa s meniacimi
historickými a geografickými výzvami (Boyd & Richerson, 2009). Pre
Parkinsona je tak rozumnejšie využiť procesy socializácie k formova-
niu a štrukturovaniu módov emocionálnej reakcie. Na základe toho
vyvodzuje záver, že byť vybaveným k zachovaniu si blízkych vzťahov
s vychovávateľmi a vedieť im komunikovať svoje potreby poskytuje
očividné funkčné výhody. A to preto, lebo najúčinnejšie kroky, ktoré
vie fyzicky bezmocný kojenec urobiť v situácii priamo ohrozujúcej jeho
prežitie, je dať signály svojmu vychovávateľovi, žiadajúc tak o pomoc.

Ontogenéza v sociálnom kontexte

Parkinson tvrdí, že vrodená špecifikácia emócií je obmedzená (Bennett,
Benderskyová & Lewis, 2002; Camrasová, 1992; Sroufe, 1997) z dob-
rých adaptačných dôvodov, pričom podľa neho fylogenéza čiastočne
prenecháva pokračovanie výstavbovej práce ontogenéze, čiastočne z dô-
vodu jej lepších lokálnych vedomostí a súvislostí. Svoje tvrdenie de-
monštruje na príklade detí, ktoré začínajú s niečím (alebo súborom
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niečoho), čo sa nakoniec spája do vágnych vzorcov vzťahovej orientá-
cie, aktivít a výrazov. Tie deti chápu ako znaky alebo symptómy od-
deliteľných emócií, pričom kultúrna socializácia rôzneho druhu podľa
neho prispieva k tomuto spájaniu.
K názornejšiemu pochopeniu uvádza základné predpoklady o vrode-
ných sklonoch dieťaťa (pri niektorých zmyslových podnetoch sa cíti
lepšie ako pri iných, má schopnosť sa učiť a pomerne skoro vyvinúť
schopnosť rozpoznávať alternatívy). Na nich chce ilustrovať, že na za-
čiatku sú deti pomerne bezmocné a vyžadujú k svojmu prežitiu sta-
rostlivosť druhých, pričom sa ale zdá, že sú vybavené takými znakmi,
ktoré majú predpoklad im takúto starostlivosť zabezpečiť. Parkinson
považuje za významné, že dokonca aj pár takýchto základných znakov
a časovo-štrukturované vzťahové vzorce sa spoja. Zároveň je podľa
neho nevyhnutné dodatočné vylaďovanie daného procesu, ak je vyššie
uvedené vložené do špecifického ekologického a kultúrneho kontextu.

Kultúrne formovaná schopnosť reakcie vychovávateľa

V tejto časti Parkinson opisuje, ako kultúrne formované reakcie vy-
chovávateľa formujú rozvíjajúce sa výrazy a emócie dieťaťa. V súlade
so štúdiami o vzťahoch medzi vznikajúcimi emóciami dieťaťa voči ich
dynamickému medziľudskému kontextu (napr. Chowová, Haltigan &
Messinger, 2010; Cohn & Tronick, 1988) a výskumami dokazujúcimi,
že vychovávatelia často zrkadlia tvárové výrazy dieťaťa v zveličenej
alebo štylizovanej podobe (Holodynski & Friedlmeier, 2006). Parkin-
son uvádza, že vďaka recipročnému zrkadleniu sa dieťa postupom času
naučí prejaviť tvárové výrazy viac diferencovane a situačne primeranej-
šie a dokáže si spojiť nastavenie tváre videné u svojho vychovávateľa
s jeho aktuálnou vzťahovou aktivitou (napr. Holodynski & Friedlme-
ier, 2006). Je pritom dôležité, že špecifické vzorce zrkadliace, zdôraz-
nené alebo ignorované zo strany vychovávateľov závisia od kultúrne
naučených naladení a významov. A to napriek tomu, že niektoré prvky
raných tvárových výrazov môžu čerpať jednoznačný, univerzálny vý-
znam z ich funkčnej úlohy v rámci prebiehajúceho procesu (napr. po-
hľad upriamený v smere príjemných objektov alebo ústne vylúčenie
potravy v reakcii na jej nepoživateľnú chuť). Pre Parkinsona je to jeden
zo spôsobov, akým môžu byť kultúrne línie premietnuté do emočných
výrazov v priebehu ich raného vývinu.
Parkinson ďalej poukazuje na fenomém „hyper-poznávaných“ emócií,
ktoré sú spojené s kultúrnymi hodnotami a argumentuje, že sa viac
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prihliada k emóciám, ktoré spoločnosť považuje za vhodné alebo ne-
vhodné pociťovať v danom kontexte. Na základe toho uvádza, že v sú-
lade s tým sa správa aj vychovávateľ. Nakoľko si môže prestať všímať
dieťa, alebo môže uplatniť potrestanie v prípade výskytu protichodnej
emócie u dieťaťa v rozpore s kultúrnou normou, pričom emócie v sú-
lade s kultúrnou normou sú podporované a rozvinuté. Na základe toho
Parkinson tvrdí, že emocionálne reakcie detí sú kultivované v súlade so
spoločenskými ustanoveniami oveľa skôr, ako si ich samé internalizujú.
Ako príklad uvádza štúdiu Lewisa, Ramsaya a Kawakamiho (1993),
ktorá zistila, že japonské nemluvňatá vo veku medzi 2 a 6 mesiacmi
plakali pri pichnutí injekcie menej ako európske a americké batoľatá
v tom istom veku, pravdepodobne z dôvodu ich ranej skúsenosti s re-
akciou rodičov na plakanie v podobných situáciách.
Ďalšími prvkami, ktoré v rámci sociokultúrneho kontextu ovplyvňujú
raný vývin emócií, sú pre Parkinsona inštitúcie a artefakty, ktoré tak-
tiež pomáhajú posilniť a napodobniť emocionálne normy. Ako príklad
uvádza používanie detského cumlíka, pričom tvrdí, že poskytnutie cum-
líka nielen, že mení aktuálny afekt u dieťaťa (napr. Pinelliová, Syming-
tonová & Cilisková, 2002), ale tiež schvaľuje a zvyšuje pravdepodob-
nosti pre určité emocionálno-regulačné návyky. Na základe toho vy-
vodzuje, že deti, ktorým je poskytovaný cumlík, sa môžu nepriamo
naučiť, že opakujúce sa pohyby určitého druhu môžu byť upokojujúce
ešte predtým, ako sa naučia explicitné pravidlá o tom, kedy a ako je
vhodné používať podobné postupy k vlastnému pohodliu.

Sociálne odkazovanie

V tejto časti Parkinson uvažuje, ako kalibrácia emocionálnych pohľa-
dov, umožnených na základe sociálneho odkazovania, presahuje oblasť
kultúrneho vplyvu. Sociálne odkazovanie ako kľúčový bod vo vývine
batoľaťa predstavuje podľa Parkinsona schopnosť prispôsobiť zame-
ranie voči niečomu ako následok zamerania inej osoby. Ako príklad
uvádza štúdiu (Sorce, Emde, Campos & Klinnertová, 1985), podľa kto-
rej 1-ročné dieťa prispôsobuje svoje konanie na základe výrazu tváre
matky. Ak sa matka usmeje, dieťa je povzbudené v pokračovaní da-
nej činnosti, ale ak matka vyzerá vystrašene alebo nahnevane, dieťa
s veľkou pravdepodobnosťou s činnosťou prestane.
Podľa Parkinsona poskytuje sociálne odkazovanie dodatočnú, flexi-
bilnejšiu cestu, prostredníctvom ktorej môžu byť kultúrne hodnoty
a normy prenášané z vychovávateľov a iných ľudí (napr. Frith, 2008;
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Tomasello, 1999). Pričom ale do tej miery, do akej sú vzťahy medzi
ľuďmi a medzi ľuďmi a objektami, ktoré dieťa pri svojom vývine sle-
duje, kultúrne formované, do takej miery budú výsledné emócie niesť
otlačok okolitej spoločnosti (napr. hrdosť na výkon tímu). Rovnako za
dôležitú časť kultúrnej socializácie emocionálneho fungovania považuje
moment, v ktorom si dieťa začne všímať kontextuálnu dôležitosť tváro-
vých výrazov, umožňujúcu sofistikovanejšiu medziľudskú emocionálnu
reguláciu.

Vyjadrenie a regulácia

Parkinson sa čiastočne stotožňuje s tradičným pohľadom sociálneho
konštrukcionizmu na emocionálnu socializáciu. Podľa neho u dieťať
pôsobia kultúrne dôsledky na emocionálne utváranie najmä počas in-
ternalizácie miestnych pravidiel a významov a tiež v období, keď ich
ono aplikuje na emocionálne prežívanie. Pričom sa takto naučí zná-
zorňovať svoje emócie v zmysle povolených kultúrnych kategórií a re-
gulovať ich v súlade s prevládajúcimi pravidlami, používajúc pritom
dostupné stratégie.
Parkinson súhlasí s uvedeným názorom v tej časti, podľa ktorej osvo-
jovanie si spôsobov rozpoznávania a odlišovania ako vlastných, tak aj
cudzích emócií, transformuje naše reakcie na ne. Ďalej tiež pripúšťa,
že osvojovanie si, ktoré z daných, kultúrne rozpoznateľných emócií
sú dovolené v určitom kontexte, mení naše prežívanie týchto emócií.
A rovnako tak súhlasí, že zistenia, aký spôsobom vieme utlmovať kul-
túrne neprijateľné emócie a zosilňovať kultúrne prijateľné emócie, spô-
sobujú rozdiel v spôsobe, ktorým sa vysporiadavame (alebo snažíme
vysporiadať) s danými emóciami.
Na druhej strane však Parkinson argumentuje, že každý z uvedených
spôsobov vývinu funguje v rámci schopností, ktoré už boli sformo-
vané predchádzajúcou a viac implicitnou formou kultúrnej socializá-
cie. Podľa neho 1. kultúrna diferenciácia emócií začína v momente, keď
vychovávateľ reaguje na emócie dieťaťa rozdielne a 2. kultúrna regu-
lácia začína v momente, keď vychovávateľ dáva selektívne pozornosť,
odmeňuje alebo trestá určité prejavy v danom kontexte. Parkinson
tak jednoznačne vyvodzuje záver, že kultúra formuje emócie počas ra-
ného vývinu natoľko, nakoľko sú vychovávatelia kultúrne socializovaní
a so svojimi potomkami žijú v kultúrne štrukturovanom svete. Čo má
podľa neho za následok, že nadväzujúca internalizácia pravidiel a vy-
jadrení presahuje a upevňuje funkcie, ktoré už boli čiastočne vytvorené
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na základe kultúrnych významov, pravidiel, zvyklostí a vzťahov s pro-
stredím.

Formovanie emócií v reálnom čase

Parkinson tiež zvažuje rozdielne spôsoby, ktorými môžu medziľudské
a kultúrne faktory dodatočne prispieť k tvorbe emócií v priebehu uda-
lostí súvisiacich s praktickým a sociálnym prostredím v reálnom čase.

Kultúrne formovaná spätná väzba

V tejto časti Parkinson zvažuje dopad spätnej väzby v každom danom
momente na formovanie vývinu výkonovo kontrolovaných emócií.
Niektorí teoretici (napr. Cosmides & Tooby, 2000; Ekman, 2003/2015;
Roseman, 2001) považujú emócie dospelého človeka za súbor reakcií
spoluriadených výkonovými procesmi iniciovanými hodnotením sme-
rujúcim zhora nadol, čo robí emocionálny proces z tohto pohľadu ana-
logický implicitnému procesu rozhodovania sa, ktorý vedie k plánu ďal-
ších krokov (napr. Lazarus, 1991a). Na rozdiel od nich považuje Parkin-
son za veľmi nepravdepodobné, aby bol akýkoľvek výkonový program
pevne daný, alebo aby bol plne deterministický, nakoľko jednotlivé
zložky nie sú vo väčšine emocionálnych epizód striktne vzájomne spo-
jené (napr. Reisenzein, 2000). Namiesto toho sa Parkinson kloní k ná-
zoru, podľa ktorého sú emocionálne syndrómy v súlade s princípom
tzv. rovnocennej konečnosti, v rámci ktorej môžu viesť alternatívne
cesty ku rovnakému konečnému bodu (pozri Campos, Dahl & Heová,
2010). V praxi to znamená, že emocionálna kontrola pracuje v najlep-
šom prípade ako otvorený nie ako uzatvorený systém, pričom kogni-
tívny aparát sleduje uskutočňovanie emocionálneho programu a v re-
akcii na vnútornú alebo vonkajšiu spätnú väzbu robí potrebné úpravy.
Parkinson poukazuje na skutočnosť, že práve niektoré z vyššie uve-
dených vonkajších spätných väzieb sú formované kultúrnymi prvkami.
Ako príklad uvádza kultúrou podmienenú hodnotu emócií, ktorá podľa
neho ovplyvňuje proces vývinu emócie u dospelého človeka v danom
momente takým spôsobom, ktorý vyplýva z reakcie iných ľudí v po-
dobe sociálneho stiahnutia sa ako odpovede voči jeho sociálne ne-
prijateľným emóciám, prípadne aktívneho zákroku v rôznej podobe.
Parkinson považuje tieto reakcie za spôsobilé ovplyvniť priebeh emo-
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cionálnej epizódy a to ako v negatívnom zmysle (odradiť od konania),
tak aj v pozitívnom zmysle (podporiť v danom konaní).
Ako posledný príklad kultúrou formovanej spätnej väzby Parkinson
uvádza všeobecne zaužívané postupy v reakcii na emócie druhých v re-
álnom čase (napr. fyzické utešenie zraneného človeka alebo povzbude-
nie v prípade komplikácií). Ako príklad takýchto postupov, prepraco-
vaných až na úroveň pracovného postupu, uvádza štúdiu, podľa kto-
rej sú niektoré letušky školené, aby jednali s nahnevanými pasažiermi
ako s malými deťmi, alebo pri nástupe na palubu lietadla vítali pa-
sažierov, akoby ich vítali u nich doma v obývačke (Hochschild, 1983).
Na základe toho Parkinson konštatuje, že tieto postupy jednak menia
emócie pracovníkov, ktorí sa riadia predpísanými pravidlami a záro-
veň menia emócie klientov, u ktorých sa afektívne reakcie prispôsobia
medziľudskej spätnej väzbe, formovanej danou inštitúciou.

Emócie ako vznikajúce dynamické systémy

V tejto časti Parkinson rozoberá možnosť, akou môžu byť emócie vy-
stavané v danom momente procesmi pôsobiacimi zdola hore, bez účasti
kontroly výkonu pôsobiacej zhora dole (taktiež Parkinson, 2009) a na
jednotlivých príkladoch skúma predpoklad, podľa ktorého môžu hrať
sociokultúrne prvky oveľa väčšiu úlohu pri vytváraní emocionálnych
syndrómov v reálnom čase. Ako ďalej uvádza, emócie môžu byť skôr
situovanými krokmi, než plánmi (Parkinson, 2001) a procesy usmerňu-
júce ich smerovanie môžu byť rozložené medzi jednotlivých účastníkov
a medzi činitele a materiálne i praktické prostredie, v rámci ktorého
pôsobia (napr. Hutchins, 1995). Ľudia tak podľa Parkinsona môžu
dospieť k emocionálnej orientácii voči prebiehajúcej udalosti nie na
základe svojich systémov hodnotenia, ktoré rozpoznali vopred ako po-
trebu pre danú emóciu, ale ako funkcie kombinovaných zákazov a do-
volení dynamicky štrukturovanej prebiehajúcej situácie.
Ako príklad Parkinson uvádza postupné zvyšovanie intenzity hlasu pri
snahe prekričať intenzitu okolitého prostredia, čo môže následne vyvo-
lať u druhého opätovaný hnev (“nie je potrebné kričať!”). V určitom
bode tak môže jedna alebo aj obe strany zachytiť hodnotenia alebo
emócie vyplývajúce z príslušných spôsobov zapájania sa, ale tieto in-
dividuálne pochopenia významov nie sú hlavnou hnacou silou za spolu-
regulovanými epizódnymi vzorcami (Parkinson, 2009). V súlade s tým
sa Parkinson opiera o princípy prístupov dynamických systémov. Tie
prisudzujú emocionálne štrukturovanie vplyvom pracujúcim nezávisle
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od prvkov nižších úrovní (napr. Ortony & Turner, 1990) a vzájomným
vzťahom a závislostiam vznikajúcich medzi nimi (pozri tiež Parkin-
son, 2009). Pritom z tohto pohľadu socializácia zanecháva na takýchto
epizódach stopy v podobe percepčných nastavení a citlivostí na od-
menu, a nie v podobe akejkoľvek internalizácie explicitne stanovených
pravidiel alebo noriem.
V závere Parkinson upozorňuje, že vyššie uvedený pohľad na emócie
ako na vzájomne ovplyvnenú tvorbu a prispôsobovanie sa by neob-
stál v prípade splnenia niektorej z uvedených podmienok: 1. ak by sa
význam slova emócie posudzoval v súlade s kritériom individuálneho
porozumenia osobnej významnosti (napr. Lazarus, 1984), 2. s kritériom
rozpoznania (na určitej úrovni), že ja prežíva určitú emóciu (napr. Bar-
rettová, 2006), alebo 3. s kritériom prítomnosti individuálneho men-
tálneho procesu, ktorý pôsobí ako koordinátor (napr. Scherer, 1993).
Napriek tomu je Parkinson presvedčený, že uvedené vzorce spolure-
gulovaného pôsobenia majú blízky vzťah k nesporným emocionálnym
úkazom. Svoje presvedčenie opiera o tvrdenie, podľa ktorého každý
z módov jednotlivých účastníkov vyjadruje hodnotenie, je nasmero-
vaný na konkrétny objekt záujmu a obsahuje relačný význam. Okrem
toho Parkinson zdôrazňuje, že existujú súvislosti medzi jednotlivými
dynamikami uvedených epizód a medzi tým, na čo je nahliadané ako
na menej súťaživé emócie. Konkrétne to Parkinson vyjadruje tvrde-
ním, podľa ktorého spoluvytvorené „emócie” môžu hladko prejsť do
individuálne pochopených emócií v rámci udalostí v reálnom čase. Vo
výsledku tak podľa neho z pohľadu dlhšieho časového horizontu onto-
genézy môžu „emócie”, pôsobiace ako regulátory medziľudského sprá-
vania, tvoriť základňu pre následný vývoj internalizovaných programov
kontroly, ktorých výsledkom sú emócie založené na hodnotení.

4.4 Neuropsychologické modely

Na rozdiel od modelov základných emócií, ktoré sa sústreďujú na evo-
lučne, psychologicky a neuronálne primitívne formy afektívnych reak-
cií, sú kognitívne prístupy v neurovednom dokladovaní svojich mode-
lov v oveľa zložitejšej situácií, zvlášť tie sociálne orientované. Vidno to
už na anatomickej štruktúre a topológii neurónových sietí mozgu člo-
veka: kým teórie základných emócií hľadajú afektívne centrá primárne
v podkôrových štruktúrach organizovaných najlepšie do zhlukov neuró-
nov alias jadier, kognitívne prístupy musia hľadať kognitívne modely
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konceptualizácie v plošných, relatívne homogénnych sieťach neurónov
organizovaných vo vrstvách s veľkým počtom dendritických spojov, čo
znamená, že takéto siete sú oveľa univerzálnejšie.
Modely základných emócií hľadajú primitívnu základňu afektov, hod-
notiace teórie zahŕňajú aj vysoko-úrovňové koncepty typu well-being
jedinca na úplnom vrchole kognitívnej pyramídy. V skutočnosti, ak by
mali kognitívne prístupy predstaviť plne konkrétny a akceptovateľný
model pre svoje teórie, museli by predložiť celkový model fungovania
mozgu a fyziológie ako biologickej platformy pre psychické procesy.
A od tejto méty sme ešte v neurovednom výskume veľmi ďaleko. Práve
tá najdôležitejšia časť neurovedného poznania – ako si reprezentujeme
pojmy, myšlienky a myslíme, je stále záhadou. A bez nej kognitívne
prístupy plávajú vždy „na vode“. To však neznamená, že by sa hod-
notiaci a neuroafektívni teoretici nesnažili a nemali aspoň čiastkové
výsledky.

Neurofyziologické pozadie hodnotení

Hlavne matador celého výskumného prúdu Klaus Scherer je v tomto
smere veľmi aktívny. Kolektív autorov publikujúcich spolu s ním pri-
niesol v priebehu posledných dvoch dekád aspoň čiastkové výsledky. Za
prehľadovú psychobiologickú sumarizáciu (vôbec pre celý prístup) mô-
žeme v tomto smere považovať aktuálny článok Sandera, Grandjeana
a Scherera (2018).
Podľa týchto autorov bola doterajšia práca týkajúca sa hodnotení kri-
tizovaná za to, že spolieha na sebavýpovede. Empirický výskum pro-
cesov hodnotenia sa však medzičasom posunul k štúdiám, v ktorých
výskumníci čoraz viac manipulujú s hodnotiacimi premennými v re-
álnom alebo simulovanom prostredí namiesto toho, aby ich merali, čo
je spôsob, ako prekročiť korelácie. Naviac, dopady hodnotiacich proce-
sov na emocionálnu reakciu sú tiež čoraz viac merané pomocou zmien
v zložkách expresie, tendencie k akcii a autonómnej odozvy, než len
zmenami v emocionálnych označeniach.
Skerryová a Saxeová (2015) za použitia funkčnej magnetickej rezonan-
cie (fMRI) našli „konvergentné behaviorálne a neurálne dôkazy“ týka-
júce sa reprezentácií, ktoré sú základom konceptov hodnotení. V praxi
vyjadrených ako jemných záverov o tom, čo iní cítia na základe si-
tuácie, s ktorou sa stretávajú, spoliehajúc sa na poznatky o vyvolaní
podmienok pre rôzne emócie. Zistili, že modely činnosti v mentali-
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začných regiónoch (zahŕňajúcich aj dorzálnu a strednú prefrontálnu
kôru) obsahujú informácie o jemných emocionálnych rozlišovaniach,
ktoré sa prenášajú slovnými popismi vyvolávajúcich situácií. Snažili sa
pritom tiež identifikovať priestor abstraktných situačných charakteris-
tík, ktoré dobre zachytávajú emocionálne diskriminácie, ktoré subjekty
vyjadrujú správaním. Výsledky naznačujú, že naše poznatky o emó-
ciách iných sú abstraktné a vysoko dimenzionálne, že oblasti mozgu pre
mentálne úvahy selektívne podporujú relatívne jemné rozdiely medzi
emotívnymi konceptmi a že neurálne reprezentácie v týchto oblastiach
nie sú redukovateľné na primitívnejšie afektívne dimenzie ako valencia
a vzrušenie.
Brosch a Sander (2013) analyzovali doterajšie neurozobrazovacie štú-
die výskumu hodnotení u ľudí a navrhli niektoré neurónové sieťové
mechanizmy pre hodnotiace faktory:

1. novosť: jej spracovanie súvisí s neurónovou sieťou v mediálnych
temporálnych regiónoch ako sú hipokampus a amygdala, rozši-
rujúcej sa k laterálnej a orbitálnej prefrontálnej kôre a tempo-
rálno–parietálnej kôre;

2. relevancia: jej spracovanie súvisí s neurónovou sieťou v amygdale;

3. kongruencia s cieľmi: predná cingulárna kôra (ACC) a dorzola-
terálna prefrontálna kôra;

4. agens (činná strana): temporo-parietálne spojenie, precuneus,
dorzomediálna prefrontálna kôra, predná časť suplementárnej mo-
torickej oblasti (pre-SMA), insula a špecifické motorické regióny;

5. kompatibilita s normami a hodnotami: horný predný temporálny
lalok, mediálna prefrontálna kôra, amygdala, dorzálne striatum
a dorzolaterálna prefrontálna kôra.

Smith a Lane (2015) pre takýto hodnotiaci pohľad navrhli neurokogni-
tívny rámec vedomých aj nevedomých emocionálnych procesov. V ich
modeli sa vytváranie hierarchických emócií uskutočňuje pomocou hod-
notiacich mechanizmov, ktoré vyžadujú rozdielne množstvo času na
spracovanie a rozdielne množstvo kognitívnej a výpočtovej náročnosti.
Ďalšie výskumy ohľadom časovej postupnosti takého modelu sumari-
zujeme v sekcii 4.5 tejto kapitoly.
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Pokus o kognitívnu integráciu

Ale horeuvedený článok Sandera, Grandjeana a Scherera (2018) je
možné chápať aj ako pokus o vyššie úrovňovú integráciu existujúcich
teórií emócií z východiskového uhla pohľadu hodnotiacich prístupov.
Autori túto integračnú snahu priamo deklarujú, pozrime sa teda na
ich štúdiu bližšie.
Pre svoju analýzu najskôr sumarizujú širší výpočet modelov, ktoré
psychológia emócií vyprodukovala za ostatné storočie: adaptačné mo-
dely, hodnotiace modely, modely základných, resp. diskrétnych emócií,
kruhové modely, dimenzionálne modely, významové a konštrukcionis-
tické modely, motivačné modely a somatické modely. Každý z týchto
modelov podľa autorov skúma a vysvetľuje dôležitú fazetu fenoménu
emócií. Aby ich ale bolo možné integrovať, je potrebné ich zaradiť na
príslušnú úroveň spracovania a identifikovať komponenty, resp. neuro-
nálne siete, ktorých funkciu zdôrazňujú.

Úrovne spracovania

Už pri debate Lazarusa so Zajoncom sa ukazovalo, že pri definovaní
hodnotení je veľmi dôležitým faktom, na akej úrovni vedomia a v ko-
nečnom dôsledku, v ktorých neuroanatomických vrstách prebiehajú.
Leventhal & Scherer (1987, s. 16) v snahe „odkloniť emocionálno-kogni-
tívny spor od potenciálne sterilných sémantických argumentov o tom,
čo je kognícia“, prešli k myšlienke, že hodnotenia, ale i jednotlivé kog-
nície, sa môžu vyskytovať na rôznych úrovniach spracovania informá-
cií (pozri Schererov model). Pre jednotlivé teoretické modely to platí
podľa autorov tiež.
Preto sa Sander et al. (2018) snažia skôr ako rozdiely medzi konkurenč-
nými modelmi emócií skúmať spôsob, akým opisujú rozdielne zložky
a fázy emocionálneho fenoménu (pozri Scherer, 2000). Napríklad na
dvojrozmerný model valencie a vzrušivosti navrhnutý Russellom (2003)
ako základ jeho modelu jadrového afektu nahliadajú ako na priestor
faktoru vyššieho rádu, do ktorého sa môžu premietnuť faktory nižšieho
rádu diskrétnych alebo základných emócií. Rodiny základných emócií
(pozri Ekman, 1992) zasa považujú za faktory vyššieho rádu, vzhľadom
na vysoko variabilné výstupy z hodnotiacich procesov a procesov kate-
gorizácie vedúce k špecifickým emóciám. „Tak môžu byť členmi rodiny
hnevu napríklad spravodlivý hnev z dôvodu porušenia normy, mierne
podráždenie z dôvodu malej nepozornosti alebo slepá zúrivosť po fyzic-
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kom útoku, hoci vo všetkých týchto príkladoch sú profily hodnotenia,
intenzity a sprievodné tendencie k činnosti trochu odlišné.“, uvádzajú
ilustračný príklad Sander et al. (2018, s. 2).

Neuronálne siete emócií

Sander et al. (2018) ďalej nachádzajú u súčasných hlavných modelov
emócií zhodu vo vzťahu k predstave, že emócia nie je jednotná entita,
ale skôr viacprvkový fenomén (pozri Sander, 2013). Tento pohľad majú
podľa nich okrem hodnotiacich prístupov aj dimenzionálne prístupy
aj prístupy výskumu základných emócií, teda všetky tri v súčasnosti
dominantné výskumné prúdy. Medzi hlavnými teóriami v tomto smere
ďalej existuje zhoda, že mnohé aspekty emócií môžu byť zoskupené
do piatich zložiek, ktoré môžu byť zároveň chápané ako rozľahlejšie
funkčné neuronálne siete (pozri obrázok 4.1):

1. sieť vyvolania (elicitation network),

2. sieť vyjadrenia (expression network),

3. sieť autonómnej reakcie (autonomic reaction network),

4. sieť tendencie k akcii (action tendency network),

5. sieť pocitu (feeling network).

Aj keď tu Sander et al. zároveň jedným dychom dodávajú, že v súčas-
nosti existuje veľa diskusií o funkčných vzťahoch medzi týmito piatimi
zložkami a presné základné neurónové mechanizmy zostávajú zatiaľ
neobjasnené.
Následne autori hypotetizujú, že emocionálna epizóda je dvojfázový,
rýchly proces zameraný na udalosti, ktorý pozostáva 1. z vyvolania
emócie prostredníctvom hodnotiacich mechanizmov založených na vý-
znamnosti/dôležitosti, ktoré následne 2. formujú viacnásobné reakcie
(t.j. tendencia k činnosti, autonómna reakcia, vyjadrenie a emoci-
onálny zážitok). Takéto funkčné rozdelenie emocionálneho mozgu je
potom v súlade s nedávno navrhnutou konsenzuálnou definíciou emó-
cie Sandera (2013).
Kľúčovým problémom takéhoto komponentového modelu je ale synch-
ronizácia reakcií naprieč piatimi zložkami blízkych i vzdialených sietí.
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Obr. 4.1: Hodnoteniami riadený komponentový prístup Sandera et al.

Zdroj: Sander et al. (2018, obrázok 2, s. 9).

Táto synchronizácia by viedla k organizácii vzorcov, ktoré by boli roz-
hodujúce pri rozlišovaní rôznych druhov emócií (alebo základných emó-
cií) a tiež vzniku emocionálneho zážitku ako špecifickej charakteristic-
kej črty emócie s možnosťou konceptualizácie a verbalizácie (Grand-
jean, Sander & Scherer, 2008). Hypotéza Sandera et al. pritom vychá-
dza z často citovaného Friesovho (2005) modelu komunikácie prostred-
níctvom koherencie (Communication Through Coherence). Ten naz-
načuje, že na komunikáciu musia byť rôzne neurónové zostavy vo fázo-
vej synchronizácii (napr. pre špecifické frekvenčné pásmo, ako je theta
alebo alfa pásmo medzi amygdalou a orbito-frontálnymi oblasťami)
alebo v cross-frekvenčnej synchronizácii (napr. fáza theta v špecific-
kej oblasti, akou je amygdala, organizovanie gama aktivácií v inej ob-
lasti mozgu, akou je ventro-mediálna prefrontálna kôra [vmPFC]), aby
sa umožnilo výmene informácií medzi vzdialenými oblasťami mozgu.
Synchronizácia neurónovej aktivity sa môže uskutočňovať na rôznych
úrovniach vrátane blízkych neurónových zostáv interagujúcich pri vy-
sokých frekvenciách a vzdialených oblastí synchronizovaných pri niž-
ších frekvenciách (Grandjean et al., 2008; Grandjean & Scherer, 2008).
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4.5 Zhodnotenie

Po analýze rôznych variantov, modelov a konceptov kognitívnych prí-
stupov teraz môžeme pristúpiť k hodnoteniu ich uhla pohľadu. Pokra-
čujme v analogickom členení, ako v predchádzajúcej kapitole.

Emócia ako stav

Podobne ako evolučné prístupy a prístupy skúmania základných emócií
aj hodnotiace prístupy4 pristupujú k emóciám ako k jedinečným du-
ševným stavom. Slovami Grossa a Barrettovej (2011) pre ne platí, že
„slová, označujúce emócie, stále pomenovávajú privilegované duševné
(mentálne) stavy, ktoré sú jedinečné vo forme, funkcii a príčine v po-
rovnaní s inými duševnými (mentálnymi) stavmi“ (s. 10). Aj keď na
rozdiel od výskumov základných emócií a evolučných teórií kognitívne
prístupy pre „’hnev’, ’smútok’, ’strach’ a iné slová označujúce emó-
cie nepomenovávajú odlišné, špecifické duševné mechanizmy ako také“
(s. 10).

Jadro emócie

Pre kognitívne modely v pôvodných, hlavne starších formách – a to
tak hodnotiace, ako i sociálno konštrukcionistické – platí tvrdenie Ro-
semana so Smithom (2001, s. 3) „emócie sú vyvolávané hodnoteniami
udalostí a situácií“, alebo ako konštatujú Gendronová s Barrettovou
(2009, s. 317), „emócie nie sú spúšťané len objektmi reflexívnym alebo
obvyklým spôsobom, ale vychádzajú zo zmysluplnej interpretácie ob-
jektu jednotlivcom“. To znamená, že po podnetovej udalosti ako prvé
prichádza viac alebo menej automatické zhodnotenie významu v celko-
vom kontexte vonkajších (zahŕňajúc aj socio–kultúrne) a vnútorných
podmienok a toto zhodnotenie významu rozhodne o vzniku alebo for-
movaní výslednej emócie. Frijda (1988, s. 349) to vo svojich zákonoch
emócií nazval zákonom situačného významu: „Vložte nejakú udalosť
s jej osobitným významom; výstupom bude emócia určitého druhu“.
Iné zhrnutie tohto princípu sfomulovali Gross a Barrettová (2009):

Niektoré modely hodnotenia (najmä tie, ktoré boli vyvinuté
v 60. a 70. rokoch minulého storočia) považujú ’hodnotenie’ za

4Na tomto mieste je tiež potrebné podotknúť, že v tomto smere už môžu zostať
sociálno konštrukcionistické teórie neutrálne a nevyžadovať túto podmienku.
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špecifické kognitívne stavy predchádzajúce emócie, ktoré pri-
radia svetu zmysel. V týchto modeloch, ...sú hodnotenia po-
dobné súboru prepínačov, ktoré pri konfigurácii určitými spô-
sobmi spúšťajú biologicky základné emocionálne reakcie cha-
rakterizované či už stereotypizovanými výstupmi, alebo silnou
a takmer neodvratnou tendenciou k interakcii so svetom urči-
tým spôsobom (s. 317).

V takom prípade je kognitívny proces, nech to znie akokoľvek para-
doxne, jadrom emócie. Všetky ostatné komponenty – behaviorálne,
somatické, expresívne, zážitkové – môžu variovať v prejave, vrátane
absencie ich zapojenia, ale hodnotiaci proces (či už ako samostatný
komponent alebo ako súčasť kognitívneho komponentu) musí byť prí-
tomný, pretože spúšťa emóciu.
Dnes sú kognitívni teoretici pri tomto predpoklade oveľa opatrnejší.
Niektorí, ako napr. Clore a Ortony (2013) alebo Ellsworthová (2013),
priamo revidovali svoju teóriu a nepovažujú „hodnotenie za proces vy-
skytujúci sa v reálnom čase, ktorý spôsobuje emócie“ (Clore & Ortony,
2013, s. 339). Iní, ako napr. Sander, Grandjean a Scherer (2018), re-
špektujú aj iné možnosti iniciácie emócie:

Hoci sa náš pohľad zameriava na procesy hodnotenia (vrátane
automatických a ’preučených’ (overlearned) hodnotení; pozri
Leventhal & Scherer, 1987) ako na hlavné determinanty vyvo-
lania emócií, môžu sa tu vyskytovať aj iné mechanizmy. Samoz-
rejme, niektoré modely navrhujú, že vyvolať emóciu môžu jad-
rové relačné myšlienky (core relational themes), jadrové afekty,
stelesnené stavy, priame senzorické spúšťanie, reflexy, inštinkty
alebo pamäťové asociácie (podrobnú prezentáciu pozri Sander,
2013). Zdá sa však, že existuje konsenzus v tom, že na to, aby
boli podnety kategorizované ako ’emocionálne podnety’, mu-
sia mať veľký význam pre prežitie a blaho pozorovateľa (pozri
Brosch, Pourtois & Sander, 2010). Napríklad, ako uvádza Le-
Doux (1989, s. 267): ’Jadrom emocionálneho systému je sieť,
ktorá vyhodnocuje (vypočítava) biologickú významnosť pod-
netov.’ Pojem významnosti zachytáva dimenziu evolučnej vý-
znamnosti, ale tiež sa týka aj iných typov záujmov. Napríklad
Frijda (1986, 2007) navrhol, že emócie sú vyvolané udalosťami,
ktoré sú významné pre hlavné záujmy jednotlivca. Záujmy sú
psychologické reprezentácie, ktoré sú základom alebo sa pre-
krývajú s inými motivačnými konštruktami, akými sú potreby,
ciele, túžby a hodnoty. Záujem môžme všeobecne definovať ako
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dispozíciu želať si, aby sa daný druh situácie vyskytol alebo
nevyskytol (s. 7).

Gross a Barrettová (2011) tento druhý typ teórií charakterizujú tým
spôsobom, že:

...hodnotenia nepovažujú za príčiny (a logicky oddelené od)
emócií, ale ako vytvárajúce zložky emócií. Emócie sú zase pova-
žované za voľne koordinované reakčné tendencie, ktoré sú kon-
figurované kontextovo citlivým spôsobom. Emócie sú tak podľa
nich spojené s reakčnými tendenciami, ktoré nie sú vždy na-
plnené, ale sú namiesto toho charakterizované ako dispozície,
vzťahujúce sa na svet určitým spôsobom (s. 317).

Avšak tak pri hodnotiacom procese a primáte hodnotení pri spúšťaní
emócií, ako aj pri priebehu emócie (pozri vzápätí), vo všetkých týchto
oblastiach výskum konverguje k neustálemu štiepeniu väčších proce-
sov na elementárnejšie a k vylučovaniu exkluzivity dopadu hodnotení
na priebeh emócií. Nie žeby hodnotenia pri prežívaní emócie nehrali
úlohu, ale čím sa ide k primitívnejším a evolučne ranejším formám
emócií, tým požadované hodnotenia klesajú na rebríčku komplexnosti
a stávajú sa „obyčajnou“ súčasťou procesov inej ako kognitívnej lo-
giky. Práve tú môže nahradiť logika evolučne staršia, konkrétne logika
emocionálna. Tá, ktorá je heuristická, štatistická, skúsenostná. A tá
preberie organizáciu nižších „kognitívnych“ subprocesov.
Aj tu slabiny kognitívneho prístupu ústia do psychologického konštruk-
cionizmu. Práve na tomto mieste možno nájsť spojitý prechod. Gross
s Barrettovou (2011) charektizujú tento prechodný pohľad na emócie
ako na prostriedky prežívania sveta:

Hodnotiace modely v rámci tohto pohľadu zachovávajú predpo-
klad, že emócie sú odlišné funkčné stavy, ale emócie sú čoraz viac
považované za vyvíjajúce sa činitele tvorby zmyslu. Na tomto
základe hodnotenie opisuje obsah tohto významu (Barrettová,
Mesquitová, Ochsner, & Gross, 2007b). Byť v stave hnevu je ná-
sledkom zažitia útoku; byť v stave smútku je následkom zažitia
straty; a tak ďalej. Tieto hodnotiace modely majú tendenciu byť
agnostické, pokiaľ ide o mechanické príčiny emócií a nepredpo-
kladajú, že sa emócie vyskytujú ako súbor stereotypizovaných
výstupov - variabilita emocionálnej reakcie je očakávaná (s. 317-
318).
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Obr. 4.2: Komponentový model Scherera

Zdroj: Scherer (2009, obrázok 1, s. 1308).

Priebeh emócie

Či už s tézou spúšťania emócií alebo bez nej, v každom prípade však
pre hodnotiacich teoretikov platí, že hodnotenia (aj sociálne atribú-
cie) v ďalšom priebehu emocionálnej epizódy nemajú iba podružný
význam. Naopak, po celý čas katalyzujú či rovno regulujú celý jej ná-
sledný priebeh. V tomto smere je ilustratívnym príkladom komponen-
tový model Scherera (2009), pozri obrázok 4.2. Podľa Scherera hodno-
tenia spúšťajú fyziologické reakcie a prejavy správania (opäť to zahŕňa
aj atribuovanie sociálneho kontextu situácie a význam vyvolaných so-
ciálnych aktov z pohľadu sociálno konštrukcionistických teórií). A ná-
sledne katalyzujú aj výsledné prežívanie, uvedomovanie a verbalizáciu
emócie. Všetko samozrejme so spätno-väzebným vplyvom na hodnote-
nia.
Ako sme si uviedli v tejto kapitole, samotný hodnotiaci proces pre-
šiel v kognitívnych teóriách procesom rozpadu z molárnych aktov na
paralelne prebiehajúce molekulárne. Postupnosť týchto molekulárnych
čiastkových hodnotení dokladovali hodnotiaci teoretici aj experimen-
tálne.
Grandjean a Scherer (2008) napr. manipulovali s tromi hodnotiacimi
faktormi (novosť, slasť vyplývajúca z povahy veci a napomáhanie cieľu)
a topografickými i vlnovými analýzami následne vyhodnotili EEG vý-
sledky, ktoré naznačovali, že účinky týchto procesov sa vyskytujú skôr
postupne ako paralelne. Ďalšie rozšírenie hodnotiacich faktorov (kon-
trola potenciálu prispôsobenia/zvládania situácie) a potvrdenie výsled-
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Obr. 4.3: Kognitívna architektúra hodnotení podľa Grandjeana a Sche-
rera

Zdroj: Coutinho et al. (2018, obrázok 1, s. 3). Architekútru navrhli
Grandjean & Scherer (2008, obrázok 1, s. 343).

kov priniesli Van Peerová, Grandjean a Scherer (2014) a Gentschová,
Grandjean a Scherer (2015).
Zhodu prinieslo aj nasadenie iných metód merania, konkrétne pro-
stredníctvom EMG a autonómnych zmien nervovej sústavy. Napríklad
Lanctotová a Hessová (2007) pri použití EMG zistili, že tvárové reak-
cie na manipuláciu slasti vyplývajúce z povahy veci boli rýchlejšie ako
tvárové reakcie na manipuláciu napomáhania dosiahnutia cieľa. Delp-
lanque et al. (2009) zistili, že účinky na tepovú frekvenciu sa vyskytli
skôr v reakcii na rozpoznanie novosti než v reakcii na manipuláciu so
slasťou. Za zmienku tiež stojí aktuálna štúdia Coutinha, Gentschovej,
Van Peerovej, Scherera a Schullera (2018), ktorá potvrdzuje postup-
nosť predpovedanú Grandjeanom a Schererom (2008) (pozri obrázok
4.3). Aj série ďalších experimentálnych štúdií ukázali eferentné dopady
manipulácie s kontrolami hodnotenia somatoviscerálnych zmien a mo-
torických prejavov ako markery výsledkov hodnotenia (Aueová, Flykt
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& Scherer, 2007; Aueová & Scherer, 2008; Johnstone, Van Reekumová,
Hirdová, Kirsnerová & Scherer, 2005; Van Reekumová et al., 2004).

Variabilita emócií

Spravodlivý hnev z dôvodu porušenia normy, mierne podráždenie z dô-
vodu malej nepozornosti alebo slepá zúrivosť po fyzickom útoku, všetky
tieto emócie, aj keď každú inej intenzity a sprievodných symptómov,
označujeme ako hnev. Sander et al. (2018) pre tento ilustratívny prí-
klad uvádzajú, že hoci vo všetkých týchto príkladoch sú profily hod-
notenia, intenzity a sprievodné tendencie k činnosti trochu odlišné,
Scherer (1994) za týmto účelom navrhol koncept modálnych emócií:

...zadefinovaných ako často sa vyskytujúce hodnotiace vzorce
všeobecne sa vyskytujúcich udalostí, akým je smútok v prípade
straty alebo hnev v prípade znemožnených cieľov. Všetci čle-
novia rodiny nejakej emócie majú spoločné niektoré, ale nie
všetky, charakteristické hodnotiace vzorce, čo sa môže rovnako
vzťahovať aj na vzorce reakcie. Dôvodom týchto spoločných prv-
kov je skutočnosť, že jazyky zoskupujú tieto stavy dohromady
pomocou jediného označenia, čiastočne preto, že pravdepodob-
nosť ich výskytu je vyššia ako pravdepodobnosť výskytu iných
typov stavov. Možno bude potrebné ísť ešte na nižšiu úroveň,
aby bolo možné identifikovať jednotlivých členov rodiny emócie,
ktorí majú spoločné hodnotiace profily (charakterizované krát-
kymi výrazmi, ako napr. "spravodlivý hnev"). Najnižšia úroveň
môže pozostávať z nepretržitých adaptačných zmien, ktoré sú
- podľa CPM - vytvárané jednotnými hodnoteniami. Niekto-
rými príkladmi týchto zmien sú reflex zľaknutia, ako aj obranné
a orientačné reakcie, ktoré môžu byť súčasťou emócií vyššieho
rádu, akým sú prekvapenie alebo strach (s. 2).
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Kapitola 5

Emócie prežívané

Z pohľadu laikov je najprirodzenejšou cestou k emóciám zachytiť ich
tak, ako ich človek introspektívne fenomenologicky prežíva vo vedomí
– ako zážitky. Tieto zážitky sú pritom vo vedomí subjektívne prežívané
tak, že sú od ostatných psychických obsahov jasne odlišné, svojbytné
a jedinečné. Že emócie majú tieto atribúty vidno aj z toho, ako by sme
prežívali ich úplnú stratu. Emocionálne vychladnúť, nemať emócie1 je
dokonca subjektívne spojené so stratou „ľudskosti“ ako takej.
Paradoxne cesta skúmania prežívania, ak má byť široko plodná, je vý-
skumne najťažšia. O čo viac sa emócie subjektívne vo vedomí javia
ako niečo samostatné, o to väčším problémom je, ako tento zážitkový,
emóciám vlastný rozmer vôbec zachytiť a následne previazať s empi-
rickými výskumami. Už William James (1890/1950, s. 449) sa v čase
zakladania modernej psychológie sťažoval: "Problém s emóciami v psy-
chológii je ten, že sú až príliš považované za plne individuálne veci.
V momente, keď sa charakterizujú ako večné a posvätné/duchovné
psychické/duševné entity, rovnako ako v prípade starých, pevne daných
druhov v dejinách prírody, v tom momente všetko, čo sa dá s nimi uro-
biť, je s úctou katalogizovať ich jednotlivé charakterové znaky, významy
a účinky" (na túto pasáž upozorňoval tiež Scarantino, 2016).
Problém skúmania zážitku pretrváva v teoretickej psychológii po celý
čas jej modernej histórie. Behaviorizmus ju odložil do čierneho boxu,
ktorý sa nemal skúmať zvnútra priamo, ale len zvonku nepriamo.

1Špeciálne tzv. vyššie, špecificky ľudské emócie, a z nich morálne emócie. Aby
sme predišli námietke, že emócie majú predsa aj zvieratá.

137
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Kognitívna psychológia po analogickom sústredení sa na dôležitejšie
stránky psychiky tento pohľad síce opravila, ale problém naďalej pre-
trváva. Ako konštatuje Chalmers (2017), zážitok je ťažký problém pri
skúmaní vedomia metódami kognitívnej psychológie. Pochopiteľne, ak
moderná psychológia definuje samú seba ako empirickú vedu, potom
neempirické fenomény jednoducho musia byť pre ňu problémom.
Na druhej strane, teoretici pomaly ale isto hľadajú nové cestičky. Jeden
zo spôsobov je pokračovaním cesty, ktorú načrtol už Wilhelm Wundt
kategorizovaním emocionálnych zážitkov, či už pomocou základných
dimenzií alebo inej mentálnej kategorizácie. Druhý zo spôsobov je pre
zmenu pokračovaním cesty, ktorú načrtol William James a ktorá spo-
číva v hľadaní priemetu vnútorných telesných pocitov do emócií. Prí-
stupy, ktoré sa sústreďujú na hľadanie dimenzií emócií, sa nazývajú
dimenzionálne. Prístupy, ktoré hľadajú spôsoby konštrukcie emócií
z vnútorného vnímania telesných pocitov a ich následnej kategorizácie
do systému myšlienkových kategórií, sa nazývajú psychologicky kon-
štrukcionistické. Ak sa naviac takáto konštrukcia sústreďuje primárne
na sociálnu oblasť, povedzme na vplyv vzťahov, potom sa psycholo-
gický konštrukcionizmus prelína so sociálnym. Priblížme si teraz tieto
modely bližšie.

5.1 Historické korene

Ako sme si spomenuli, emócie sú pre introspektívnu skúsenosť priro-
dzene dostupné a javiace sa ako svojbytné a jedinečné. Preto bola tra-
dícia pristupovania k emóciám ako prežitkom v začiatkoch modernej
vedeckej psychológie dobre rozvinutá. Už u oboch hlavných predstavi-
teľoch, zakladateľoch disciplíny – Wundtovi a Jamesovi – boli kľúčové
myšlienky sformované v základných kontúrach.
Dimenzionálne modely predznamenal už Wundt (1897) a to svojím
modelom kategorizácie emócií prostredníctvom troch dimenzií: valen-
cie (príjemné / nepríjemné), vzrušivosti (vzrušivé / tlmiace) a inten-
zity (napätie / relaxácia). Tieto tri dimenzie podľa Wundta definovali
multidimenzionálny afektívny priestor, v ktorom ľudia nakoniec pre-
žívajú svoje emocionálne stavy. Referencia na tieto Wundtove opisné
znaky alias dimenzie sú odvtedy povinnou jazdou pri dôkladnejšom
vymedzovaní emócií v psychologických učebniciach.
Na druhej strane, klasifikácia emócií podľa dimenzií často zatieňuje
jeho ďalšie dôležité myšlienky, ktoré sa medzičasom rozvinuli a sú ak-
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tuálne v konštrukcionistickom prístupe. Ako analyzujú Gendronová
a Barrettová (2009) vo svojom historickom exkurze, u Wundta mô-
žeme nájsť sformulované nasledujúce kľúčové myšlienky tohto neskor-
šieho prístupu:

• vytváranie emócií ako psychických kombinácií z psychických prv-
kov;

• tieto kombinácie vytvárajú kvalitatívne nové vlastnosti neprí-
tomné v pôvodných prvkoch;

• po procese vzniku afektu či už na základe percepcie alebo aper-
cepcie nasleduje proces ideácie, ktorý síce Wundt detailne nešpe-
cifikuje, ale pripomína konceptualizáciu v konštrukcionistickom
poňatí;

• emócie sa z pohľadu druhu nelíšia od iných duševných stavov.

Vo svetle týchto myšlienok to zo súčasného pohľadu z Wundta robí
osobnosť, ktorá sa nielen zaslúžila o vznik psychológie ako experi-
mentálnej vedy, ale ktorá vo viacerých smeroch predstihla nasledujúcu
dobu.
Pristavme sa pri ďalšej historickej inšpirácii konštrukcionizmu – u Ja-
mesa. Za zmienku stojí uviesť celý odstavec z jeho knihy What is emo-
tion?, ktorú často citujú konštrukcionistickí teoretici:

Náš prirodzený spôsob nazerania na tieto štandardné emócie ho-
vorí o tom, že mentálne vnímanie určitej skutočnosti vyvoláva
mentálnu náklonnosť nazývanú emócia, a že tento neskôr uve-
dený stav mysle spôsobuje vznik telesného prejavu. V protiklade
k tomu uvádzam tvrdenie, že telesné zmeny vyplývajú priamo
z VNÍMANIA podnetnej skutočnosti, a že náš pocit uvedených
telesných zmien v momente ich výskytu JE emóciou. Zdravý
rozum hovorí, že ak stratíme majetok, je nám to ľúto a pla-
čeme, ak stretneme medveďa, sme vystrašení a utekáme, ak nás
urazí náš nepriateľ, sme nahnevaní a útočíme. Hypotéza, ktorá
má byť na tomto mieste obhájená hovorí, že uvedené poradie
nadväznosti je nesprávne, že jeden mentálny stav nie je okam-
žite vyvolaný iným mentálnym stavom, že telesné prejavy musia
byť najprv vložené medzi uvedené stavy, a že oveľa rozumnejším
je tvrdenie, ktoré uvádza, že cítime ľútosť, lebo plačeme, hnev,
pretože útočíme, strach, pretože sa chvejeme a nie, že plačeme,
útočíme alebo sa chvejeme, pretože je nám ľúto, hneváme sa
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alebo sme plačliví, podľa danej situácie. Ak by telesné stavy
nenadväzovali na vnímanie, toto vnímanie by bolo čisto kogni-
tívne svojou formou, bledé, bezfarebné, zbavené citového tepla.
Mohli by sme tak vidieť medveďa a zhodnotiť ako najlepšiu
variantu útek, byť niekým urazení a považovať za správne zaú-
točiť, no zároveň by sme nepociťovali strach alebo hnev (James,
1884, s. 190).

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že James pri emóciách presadzoval
reflexívny prístup teórií základných emócií, pri ktorých je emócia evo-
kovaná podnetom viac či menej automaticky. Na rozdiel od spoluobja-
viteľa ich spoločnej teórie Carla Langeho, ktorý emócie skutočne takto
chápal, však James predznamenal neskorší konštrukcionistický smer
tým, že uvažoval o vnútorných telesných pocitoch, z ktorých emócia
vzniká2: „náš pocit uvedených telesných zmien v momente ich výskytu
JE emóciou“, ako hovorí. Práve toto chápanie dnes konštrukcionisti
rozvíjajú, hoci modifikovaným spôsobom. Tak, že tieto vnútorné po-
city môžu byť interpretované (konštruované) alebo dokonca prežívané
„ako-keby“ (pozri v sekcii 5.3).
Pokým James vo svojej dobe uvažoval o pocitoch pochádzajúcich hlav-
ne z autonómnych telesných zmien (tepová frekvencia, krvný tlak, frek-
vencia a intenzita dýchania, potenie a pod.), za viac ako storočie ve-
decké poznanie postúpilo a pridalo širšie spektrum informácií, ktoré
mozog z tela nevyhnutne vníma (endokrinné, muskuloskeletárne či so-
matosenzorické zmeny).
Wundt a James ako dvaja hlavní zakladatelia psychológie teda načr-
tli dva hlavné smery, ktorými je možné postupovať od neempirického
emocionálneho prežitku k empirickému overovaniu – k telesným a men-
tálnym procesom. Na somatickú a behaviorálnu stránku sa z pocho-
piteľných dôvodov viac sústredia psychobiologické teórie (ale nielen),
na kognitívnu zasa psychologické a psychosociálne teórie. Samozrejme,
v tomto historickom prehľade musíme aspoň spomenúť aj prístupy,
ktoré sa zameriavali primárne na samotnú zážitkovú zložku emócií.
Staršími pokusmi o zachytenie kvalít prežitkov boli fenomenalizmus
Carla Stumpfa a Edmunda Huserla, psychodynamické prístupy Sig-

2Gendronová a Barrettová (2009) poznamenávajú, že ako zdroj inšpirácie pre
písanie Jamesovej práce slúžilo Wundtovo prvé vydanie "Grundzüge der Physiolo-
gischen Psychologie" (Hlavné črty fyziologickej psychológie) z roku 1874. V tejto
pôvodnej práci Wundt zdôraznil vnútorné zmyslové podnety z tela ako základný
stavebný prvok mysle, zatiaľ čo sa neskoršie vydania zamerali na ich psychologický
náprotivok ("afekt").
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munda Freuda a jeho nasledovníkov a neskôr tiež existenciálna a huma-
nistická psychológia (bližšie pozri Plháková, 2006). Psychodynamické,
existencionálne a humanistické prístupy ako na emócie orientované
psychologické školy však zostali zamerané na aplikované oblasti a v te-
oretickom výskume tak hrali len druhoradú úlohu. Problémom feno-
menalizmu aplikovaného na emócie zasa je, že len ťažko prekračuje
ich „fenomenologickú“ oblasť, čo v dôsledku znamená problém s vy-
tvorením mostu do empirickej oblasti tak, aby mohla nastať syntéza
s teoretickým, zvlášť neurokognitívnym výskumom. Preto zostal feno-
menalizmus relatívne izolovaný, ráta sa s ním de facto ako s doplnkovou
metódou výskumu3.

5.2 Psychologické modely

Jadrový afekt

Ako sme si uviedli aj na iných príkladoch, editori vedeckých časopi-
sov zvyknú zaraďovať do vybraných čísiel špecializované sekcie, kto-
rými chcú poskytnúť čitateľom súhrný alebo detailný prehľad v nie-
ktorých témach. Niekedy, keď sa pošťastí, sa zo spracovania takéhoto
prehľadu vyvinie celkom nové pochopenie, ktoré vedie k zlomu a po-
sunu v celej vedeckej oblasti. Takýmto veľmi zaujímavým prípadom
bola sekcia o emociách v Journal of Personality and Social Psychology
v roku 1999. Editori odborného časopisu sa vtedy rozhodli osloviť ve-
dúce osobnosti výskumu rozmerových teórií emocionality. O príspevky
boli požiadaní James Russell ako tvorca (najcitovanejšieho) kruho-
vého valenčno–aktivačného modelu, David Watson s Auke Telegenom
ako autori (druhého najcitovanejšieho) PANA modelu, Donald Green
s Peterom Saloweyom s významnými prínosmi k meraniu emociona-
lity, resp. emocionálnej inteligencie, či John Cacioppo ako tiež známe
meno v tejto oblasti. Uvedení teoretici publikovali so svojimi ďalšími
kolegami, z ktorých niektorí sa medzičasom stali vedúcimi lídrami vý-
skumu i teoretického rozvoja. O predstavenie celej sekcie sa postaral
nemenej známy Ed Diener ako spolutvorca ďalšieho kruhového mo-
delu emócií (Cacioppo, Gardnerová & Berntson, 1999; Green, Salovey
& Truaxová, 1999; Diener, 1999; Russell & Barrettová, 1999; Watson,
Wiese, Vaidya & Tellegen, 1999).

3Hoci v odnožiach kritickej psychológie prebiehajú pokusy o jeho oživenie.
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Zlomovým bol príspevok Jamesa Russella spolu s Lisou Feldman Bar-
rettovou, ktorí predložili analýzu dovtedajších konceptov, kategoric-
kých, rozmerových i hierarchických klasifikácií a zvlášť rozmerových
modelov emocionality, z ktorej porovnania prienikov dedukovali exis-
tenciu spoločného jadra emócií. To nazvali tzv. jadrovým afektom4.
Čo bolo nemenej dôležité, všetci autori špeciálnej sekcie mali prístup
k príspevkom ostatných ešte pred uverejnením a mali tak možnosť
reagovať na ostatných. A práve jadrový afekt bol Watsonom a Telege-
nom s kolegami hneď aj pozitívne prijatý. To konceptu značne uľahčilo
prerazenie cesty.
Pri hľadaní spoločného jadra rozmerových modelov si Russell s Bar-
rettovou vybrali najvýznamnejšie modely doložené dátami – Russel-
lov (1980, ale genéza Russell & Mehrabian, 1977), Watson–Tellegenov
(1985), Larsen–Dienerov (1990) a Thayerov (1989). Pri porovnaní dát
riešili kľúčové problematické otázky: rotáciu, počet, bipolaritu resp. ne-
závislosť dimenzií, štruktúru modelu (kruhové vs. jednoduché), ako aj
fyziologické základy. Výsledkom ich robustnej metaanalýzy bolo kon-
štatovanie, že všetky uvádzané modely musia opisovať spoločné jadro
emócií – jadrový afekt, ktorý sa dá postihnúť rozmermi valencie a akti-
vácie. Čo to jadrový afekt je, s miernym odstupom času najlepšie vysti-
huje abstrakt následného Russellovho (2003) článku s názvom Jadrový
afekt a psychologická konštrukcia emócií, ktorou Russell konštrukci-
onizmus posunul do výskumného mainstreamu:

V srdci emócie, nálady a akejkoľvek inej emocionálne nabitej
udalosti sú stavy, ktoré sú zažívané ako jednoduchý pocit dob-
rého alebo zlého, energizovaného alebo zoslabeného. Tieto stavy
- nazývané jadrové afekty - ovplyvňujú reflexy, vnímanie, pozna-
nie a správanie a sú ovplyvňované mnohými vnútornými a von-
kajšími príčinami, ale ľudia nemajú priamy prístup k týmto
príčinným súvislostiam. Jadrový afekt sa preto môže prejaviť
ako voľne plynúci (nálada) alebo môže byť pripisovaný neja-
kej príčine (a tým začať emocionálnu epizódu). Tieto základné
procesy vytvárajú širokú sústavu, ktorá zahŕňa vnímanie vlast-
ností jadrovým afektom dotváraných podnetov, motívov, empa-
tie, emocionálnych meta-skúseností a afekt verzus emocionálna
regulácia. To objasňuje prototypové emocionálne epizódy, ako
je strach a hnev – sú to jadrové afekty pripisované (atribuované)
niečomu plus rôzne neemocionálne procesy (s. 145).

4Koncept jadrového afektu mal Russell pripravený už v roku 1995, ale v tom
čase ho ešte nepublikoval.
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Medzičasom už vyšli aj štúdie dokladujúce jadrový afekt neurozobrazo-
vacími metódami, ako napr. výskum Wilson-Mendenhallovej, Barret-
tovej a Barsaloua (2013). Dimenzie aktivácie a valencie je možné dobre
vidieť v neurobiologickej kvartetovej teórii emócií (Koelsch et al., 2015)
v dvoch najnižších úrovniach afektových sýstémov, z ktorých vzniká
afekt: afektového systému mozgového kmeňa a afektového systému me-
dzimozgu (popísané v kapitole 3.3).

Konštruovanie emócií

Russell tak otvoril dvere pre psychologický konštrukcionistický prí-
stup. Ako to už býva, nový smer začne s kritikou starých, konkrétne
poukazovaním na ich slabé miesta, ktoré sa snaží riešiť novým spôso-
bom. Na prácu Russella nadviazala Barrettová (2006) poukazom na
tzv. paradox emócie: „Ľudia sa domnievajú, že o emócii vedia, keď ju
vidia a tak v dôsledku toho predpokladajú, že emócie sú diskrétne uda-
losti, ktoré možno rozpoznať s určitou mierou presnosti. Zatiaľ čo vedci
ešte stále nevyprodukovali súbor jasných a konzistentných kritérií na
určenie, kedy je emócia prítomná a kedy nie“ (s. 20). Čím poukázala
na zážitok prežívaný pri emóciách ako niečo oddelené od ostatných
procesov a vcelku uceleného charakteru i priebehu.
Barrettová (2006) samozrejme nezostala len pri zadefinovaní paradoxu,
ale z pohľadu svojho konštrukcionistického prístupu aj navrhla jedno
riešenie: „ľudia zažívajú emócie, keď konceptualizujú inštanciu citového
zážitku. Z tohto pohľadu je zážitok emócie činom kategorizácie, vede-
ného stelesnenými znalosťami (embodied knowledge) o emóciách. Vý-
sledkom je model emocionálnej skúsenosti, ktorý má veľa spoločného
so sociálno–psychologickou literatúrou o vnímaní človeka a literatúrou
o stelesnených koncepčných znalostiach, ako to bolo nedávno apliko-
vané v sociálnej psychológii“ (s. 20). Následne predložila svoju teóriu
konceptuálnych aktov, ktorú môžeme predostrieť ako modelovú pre
prístup psychologického konštrukcionizmu.
O tri roky neskôr (Barrettová, 2009b5) dotiahla túto myšlienku do
konštrukcionistického modelu konceptuálneho aktu, ktorý je založený
na jednoduchom pozorovaní:

5Genéza Barrettová & Bar, 2009; Barrettová & Bliss-Moreauová, 2009; Bar-
rettová, Lindquistová & Gendronová, 2007a; Barrettová, Mesquitová, Ochsner &
Gross, 2007b; Duncan & Barrettová, 2007.
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Každý okamih bdelého života je výsledkom kombinácie troch
zdrojov stimulácie: pocitov sprístupňujúcich svet mimo pokožky
(exteroceptívne zmyslové polia svetla, vibrácií, chemikálií atď.),
pocitov zachytávaných zvnútra tela a uchovávaných mozgom
(somato-viscerálna stimulácia, nazývaná aj interoceptívne sen-
zorické polia alebo ’vnútorné milieu’) a predchádzajúce skúse-
nosti, ktoré mozog sprístupňuje aktiváciou a inhibíciou (alebo
reaktiváciou a reinhibíciou) senzorických neurónov (známej ako
pamäť). Tieto tri zdroje - pocity zo sveta, pocity z tela a pred-
chádzajúce skúsenosti - sú nepretržite premenlivé a tvoria zá-
kladné tri zložky celého duševného života (s. 1292).

Pod konštrukciou – v tomto prípade konceptuálnym aktom – v prie-
behu emocionálnej skúsenosti (napr. Ako sa cítim?) a vnímania emócie
(napr. Je tá krysa nebezpečná? Je môj priateľ nahnevaný? Je môj pes
smutný?) Barrettová myslí kategorizáciu, ktorá zmysluplne interpre-
tuje ako vnútorné pocity z tela, tak i vonkajšie zo sveta. Táto kate-
gorizácia pritom využíva emocionálne poznatky, ktoré vznikli učením
pri predchádzajúcich skúsenostiach. Takže, keď sa napr. človek cíti na-
hnevaný, kategorizoval pocity z tela a sveta pomocou konceptuálneho
poznania kategórie "hnev". V dôsledku toho bude cítiť nepríjemný, vy-
soký stav vzrušenia ako dôkaz, že niekto je urážlivý. V strachu bude
prežívať rovnaký stav ako dôkaz, že svet je nebezpečný. A v každom
prípade sa bude správať tomu zodpovedajúcim spôsobom (Barrettová,
2009b).
Emócia je teda poskladaná z iných komponentov, pretože ako intero-
a exterocepcia, tak aj kognitívna kategorizácia patria primárne pod
iné psychologické procesy. Barrettová (2009b) v tomto bode vidí zjed-
notenie s ostatnými psychologickými konštrukcionistickými úvahami
(Gendronová & Barrettová, 2009, s. 317):

Emócie sú psychické kombinácie, ktoré sú vystavané zo základ-
nejších psychologických zložiek, ktoré nie sú vo svojej podstate
špecifické pre emócie.

Emócie sú niečo ako recepty: nejaké ustálené kombinácie ingrediencií,
ktoré slúžia na primeranú odozvu na meniace sa vonkajšie a vnútorné
podmienky a ktoré sa môžu veľmi dynamicky meniť.
Psychologický (ale tiež sociálny) konštrukcionizmus týmto spôsobom
prekonáva jeden z kľúčových problémov psychológie emócií – variabi-
litu. Emócie vyvolané z rôznych dôvodov, v rôznych celkových kon-



5.2. PSYCHOLOGICKÉ MODELY 145

textoch, priebehu, s rôznymi prejavmi správania a dopadmi na fyzi-
ológiu bežne označujeme rovnakým názvom, pretože v nich z rôznych
príčin (významových, sociokultúrnych, subjektívnych a pod.) vidíme
analógiu. Táto variabilita je veľkým problémom hlavne pre teórie zá-
kladných emócií, ale sčasti aj pre hodnotiace teórie. Na druhej strane,
oba druhy konštrukcionizmov majú problém pre zmenu s kultúrne uni-
verzálnymi prejavmi a hodnotiacimi faktormi prinajmenšom tej triedy
emócií, ktorej analógie do zvieracej ríše sa nedajú prehliadnuť (pozri
zhodnotenie v závere kapitoly).

Barrettová svoju teóriu priebežne neustále rozvíja a dopĺňa o nové čias-
tkové koncepty, čo vidno z bohatej bibliografie (napr. Barrettová, 2006;
2009b; 2011; 2012; 2013; 2014). Jej najnovším príspevkom v tomto
smere je pokus doplniť teóriu o neurobiologickú časť, ktorú si priblí-
žime v nasledujúcej sekcii (Barrettová, 2017b).

Kognitívno-pocitové teórie

„Hoci Schachterova kognitívno-aktivačná teória stratila svoje kedysi do-
minantné miesto v psychológii emócií, ústredná otázka, ktorú teória
riešila - povaha emocionálnej skúsenosti/zážitku - stále očakáva vše-
obecne prijateľnú odpoveď“, konštatuje aktuálne (Reisenzein, 2017b,
s. 4) v špeciálnej sekcii Emotion Review venovanej prínosu tejto ke-
dysi slávnej a vplyvnej teórie. S jadrovým afektom otvoril Russell
možnosť nielen pre konštrukcionistické teórie, ale paradoxne aj pre
oživenie kognitívno-aktivačnej teórie Schachtera a Singera. Ono je do-
konca možné Schachterovu pôvodnú teóriu reinterpretovať tak, že je to
vlastne konštrukcionistický prístup (napr. Gendronová & Barrettová,
2009).

Stačí len vstup pociťovania pre kognitívnu interpretáciu rozšíriť z ak-
tivácie na celú interocepciu a razom sa ocitneme na pôde konštruk-
cionistických prístupov. Ak uvážime, že jadrový afekt má dimenzie
aktivácie a valencie, stačí k Schachterovej aktivácií pridať len valenciu
a pre ďalší konštrukcionistický postup od pocitov cez jadrový afekt
k emocionálnemu zážitku to postačuje. Tým sa otvára priestor pre
viaceré dnes aktuálne teórie, ktorým práve špeciálna sekcia Emotion
Review dáva priestor. A Reisenzeinovi, ktorý kedysi svojou metanalý-
zou (1983) významne prispel k zosadeniu kognitívno-aktivačnej teórie
z psychologického výslnia, prenecháva príležitosť pre ich sumarizáciu.
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Reisenzein (2017b) existujúce teórie systematicky triedi podľa dvoch
hlavných kritérií:

1. aká podmienka sa považuje za potrebnú pre emócie okrem prí-
tomnosti emocionálne špecifického hodnotenia a pocitu vzruše-
nia;

2. a ako sa samotné emócie chápu – konkrétne ako:

(a) hodnotením zapríčinený stav vzrušenia,
(b) komplexný duševný/mentálny stav zahŕňajúci tak hodno-

tenie, ako aj vzrušenie,
(c) alebo nový duševný/mentálny stav vyplývajúci zo spojenia

kognície a vzrušenia.

V spomínanej sekcii časopisu je priblížených viacero významnejších te-
órií v tomto smere, jednu predkladá sám Reisenzein (2017b). V inej
Shakedová & Clore (2017) hypotetizujú, že pocitová zložka emócií je
jadrový afekt s klasickými dimenziami valencie a aktivácie. A ďa-
lej predpokladajú, že emocionálna skúsenosť sa objavuje vtedy, ak
je prežitý hodnotiaco-afektový vzorec (napr. nespokojnosť priradená
nežiadúcemu výsledku) reprezentovaný vo viacerých modalitách (kog-
nitívnej, expresívnej, fyziologickej, motivačnej), čím považujú kogni-
tívne hodnotenie za aktivátor emocionálnej epizódy. Aj MacCormac-
ková a Lindquistová (2017) vo svojom variante kognitívno-aktivačnej
teórie predpokladajú, že pocitová zložka emócií je jadrovým afektom
a kvalitatívne rozdiely medzi emóciami sú spôsobené hlavne kogní-
ciami. Avšak na rozdiel od predchádzajúcich autorov predpokladajú,
že zmeny v jadrovom afekte vedúce k emóciám sú niekedy vyvolané
inými príčinami ako hodnoteniami (napr. hormonálne fluktuácie, imu-
nitné reakcie), a že zážitok špecifickej emócie (napr. radosť) sa objaví,
ak je epizóda jadrového afektu kategorizovaná z hľadiska emocionál-
neho konceptu. Toľko veľmi stručne k rôznym súčasným viariantom
Schachterovej teórie.

5.3 Neuropsychologické modely

Vráťme sa ešte do 90. rokov, kedy sa emocionalita vrátila späť do
plejády príťažlivých psychologických procesov hodných podrobnejšieho
skúmania. A to aj z pohľadu neurovedného.
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Emocionálne pocity: Damasio

O storočie po Jamesovi pokračoval v jeho ceste prelomovým a veľmi
citovaný dielom Descartov omyl: Emócia, úsudok a ľudský mozog An-
tonio Damasio (1994/1995). V tejto kratšej neurovedeckej monografii
Damasio rozlišuje najskôr primárne („vrodené, predorganizované, Ja-
mesiánske“) emócie, závislé hlavne od okruhov limbického systému,
amygdaly a prednej cingulárnej kôry, ktoré rýchlou reakciou na pod-
net spúšťajú sériu reálnych telesných zmien následne rozlišovaných
mozgom prostredníctvom rôznych (horeuvedených) ciest ako vnútorné
pocity (feelings of emotion). Tento proces ústiaci do emócie nazýva
telesná slučka (body loop). Damasio pri nej rozvíja a neurovedecky
dokladá pôvodné Jamesove myšlienky o vnímaní telesných zmien a
priemetu do emócií. A túto časť môžeme pokojne považovať za prís-
pevok k teórii základných emócií, koniec koncov na jej dokladovanie
cituje aj Ekmanove výskumy tvárových výrazov.
Integratívnejší rozmer a v tomto smere aj protikladný k Jamesovi a te-
óriám základných emócií však pridáva Damasiovej teórii jeho analýza
sekundárnych emócií. Pri nich uvádza príklady s podnetmi z vyšších
kognitívnych procesov, napr. predstavy stretnutia s priateľom, ktorého
sme nevideli dlhý čas alebo náhleho zistenia o úmrtí blízkej osoby. Aj
tu podľa neho hrajú úlohu neuronálne štruktúry primárnych emócií,
ale tie sú už aktivované a riadené kôrovými centrami, konkrétne ventro-
mediálnou prefrontálnou kôrou, v duchu hesla: „príroda použije staré
štruktúry a mechanizmy, aby vytvorila nové mechanizmy pre nové vý-
sledky“ (s 137).
Preto Damasio (1994/1995) pristúpil k rozlíšeniu emócií a pocitov emó-
cií (feelings of emotion). Emóciou nazýva „súbor zmien stavu tela spo-
jených s konkrétnymi mentálnymi predstavami, ktoré aktivovali špeci-
fický mozgový systém“ (s. 139). Avšak zažívaním emócií vzniká „skú-
senosť takýchto zmien“ (s. 139) alias spomienkové pocity telesných
zmien, ktoré sa spoja s predstavami typicky ich vyvolávajúcimi, ve-
dúcimi v konečnom dôsledku k emóciám podobného typu. Čiže keď si
napr. predstavíme stretnutie s priateľom, automaticky to vyvolá po-
city telesných zmien, aké by sme zažili pri emóciách priamo pri reálnom
stretnutí. Z týchto pocitov môže vzniknúť emócia, v tomto príklade se-
kundárna. Ale nie zo všetkých pocitov vznikajú emócie automaticky.
Emócie prebiehajú len niekedy.
Damasio rozdeľuje pocity do viacerých skupín. Prvá skupina súvisí
so základnými emóciami (šťastie, smútok, hnev, strach a znechutenie)
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a ich typickými telesnými prejavmi. Druhá skupina vzniká variáciou
pocitov prvej skupiny k rozširujúcemu sa spektru zažívaných kognitív-
nych predstáv, najskôr ako variácie základných emócií (eufória a extáza
pre šťastie, melanchólia a clivota pre smútok a pod.) až k rôznym od-
tieňom viac či menej kognitívne „sýtených“ emócií typu ľútosť, žiarli-
vosť, škodoradosť atď. A konečne treťou skupinou, ktorú nazýva pocity
v pozadí (background feelings), otvára dvere pre teoretické obhájenie
svojbytnosti emócií. V tretej skupine sú pocity medzi emóciami, resp.
emocionálnymi epizódami. Nie tak valenčne nabité, nie vždy plne uve-
domované. Sú to „zážitky našej telesnej krajiny, keď nie je rozochvená
emóciami“ (s. 150-151).

Ak emócie prebiehajú len niekedy, pocity máme po celý čas, minimálne
tie v pozadí. Mozog má podľa Damasia nepretržitý prísun informácií
o tom, čo sa v tele deje. A na klinických štúdiách dokladuje, že keď sa
tieto informácie nedostavujú, nastáva väčšia či menšia forma zmäte-
nosti, ktorá môže narušiť fungovanie sekundárnych ale nie primárnych
emócií.

Čo je rovnako zlomové ako rozdeľovanie pocitov a emócií, následne
Damasio (1994/1995) naviac hypotetizoval možnosť imaginárnych te-
lesných zmien a teda pocitov prebiehajúcich len v mozgu a tie na-
zýva ako-keby slučka (as if loop). Tým do budúcna otvoril dvere pre
konštruovanie emócií v protiklade s reflexnými teóriami základných
emócií. A priamo spochybnil Jamesovu (1890/1950, s. 129) hypotézu:
„Ak si predstavíme silnú emóciu a potom sa v našom vedomí pokúsime
abstrahovať od všetkých jej pocitov telesných symptómov, zistíme, že
nič nezostalo, žiadne veci mysle, z ktorých by emócia mohla byť vytvo-
rená a že studený, neutrálny stav intelektuálneho vnímania je jediné,
čo zostáva“.

Damasio tak na tomto základe mohol predložiť teóriu somatických
markerov. V nej tvrdí, že pocity telesných stavov viažúce sa ku kon-
krétnym emóciám, sa v mysli spájajú s mentálnymi predstavami, ktoré
tieto emócie vyvolali či sprevádzali. Pocity, resp. ich zložky značkujú
telesné stavy, odtiaľ termín somatické markery. A vždy keď sa pô-
vodné alebo podobné predstavy do mysle z nejakého dôvodu vrátia,
somatické markery redukujú možnosti usudzovania, čím ho významne
ovplyvňujú, či dokonca rozhodnú. Kľúčovú úlohu v integrácii mentál-
nych obsahov a emocionálnych pocitov hrá podľa Damasia už spo-
mínaná ventromediálna prefrontálna kôra. S jej poškodením sa kog-
nitívno–emocionálna väzba naruší a pacienti s takýmto poškodením
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zlyhávajú v emocionálnych reakciách spojených s kognitívnym usu-
dzovaním, rozhodovaním a riešením problémov, pričom ale základné
emocionálne reakcie primárnych emócií zostávajú u nich funkčné. Pre
úplnosť dodajme, že diskusia o tomto koncepte v súčasnosti stále pre-
bieha (pozri napr. Dunn, Dalgleish & Lawrence, 2006; Reimann &
Bechara, 2010).

Koncepty v službe alostázy: Barrettová

Neurobiologickú teóriu aktuálne predložila aj L. Barrettová (2017b).
Tá svoj neurobiologický model stavia od úplných základov. Začína od
predstáv ako funguje mozog. Na rozdiel od Koelscha s kolegami (2015),
ktorí zdôrazňujú evolučný vývoj mozgu v postupnom pridávaní no-
vých neuronálnych systémov, Barrettová si všíma variabilitu a ak sa
nahliada na celý mozog „ako na obrovskú sieť a nie ako na jediný or-
gán alebo súbor ’mentálnych modulov’, je zrejmé, že táto jedna anato-
mická štruktúra neurónov môže vytvoriť ohromujúci počet priestorovo-
časových vzorcov, čo z mozgu robí sieť vysokej zložitosti (podľa Bull-
more & Sporns, 2012; Rigotti et al., 2013; Sporns, 2010)“ (Barrettová,
2017b, s. 3). Pre pochopenie jej ďalších záverov a hypotéz je ďalej po-
trebné pochopiť dva podľa nej kľúčové princípy, ktorými sa mozog
riadi – degeneráciu a alostázu. Od nich sa potom odráža k vnútornými
simuláciám, konceptualizácii a vnútornému modelu sveta, ktoré mozog
priebežne tvorí. Nakoniec tak môže namapovať konkrétne rámcové ne-
uronálne štruktúry na svoju teóriu konštruovaných emócií.

Degenerácia

Koelsch et al. (2015) vo svojej kvartetovej teórii neustále zdôrazňujú,
že štyri afektívne systémy zodpovedné za tvorbu afektu sú medzi se-
bou prepojené, a že reakcia konkrétnej vrstvy afektu môže byť ria-
dená z vyšších alebo nižších vrstiev. Napr. slasť aktivovaná v systéme
medzimozgu može byť iniciovaná z kôrových oblastí a popritom mo-
nitorovaná a koordinovaná kontrolnými systémami podkôrových cen-
tier. Práve toto je fakt, ktorý vytvára veľkú variabilitu príčin, pre-
javov i priebehu emócií. Pochopiteľne, tento princíp odborne nazý-
vaný (z tohto pohľadu trochu mätúco) degenerácia nezostal nepovšim-
nutý ani Barrettovou. Definuje ho s citáciou na (Edelman & Gally,
2001) takto: „kapacity pre odlišné reprezentácie (napr. rôzne súbory
neurónov) dávajú vznikať prípadom rovnakej kategórie (napr. hnev)
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v rovnakom kontexte (t.j. fungovanie zobrazenia štruktúry mnohých-
do-jedného)“.6 Vo výskume emócií degenerácia znamená, že prípady
emócií (napr. strach) sú vytvárané viacnásobnými priestorovo-časovými
vzorcami v meniacich sa populáciách neurónov, čo implikuje neprav-
depodobnosť existencie signatúr. Podľa nej súhrnné zobrazenie akej-
koľvek kategórie emócie je dokonca abstrakcia, ktorá nemusí v prírode
existovať.

Alostáza

Barrettová (2017b) sa tým dostáva k funkcii mozgu ako takého. Na
čo vôbec je? Predkladá túto odpoveď: Alostáza. Čo je snaha „efek-
tívne zabezpečiť zdroje pre fyziologické systémy v tele zvieraťa (t. j.
jeho vnútorné prostredie), aby živočích mohol rásť, prežiť a reproduko-
vať sa“. Nie je to stav tela, ale „proces toho, ako mozog reguluje telo
v súlade s nákladmi a prínosmi; efektívnosť si vyžaduje schopnosť pred-
vídať potreby tela a uspokojiť ich skôr, než vyvstanú (Sterling, 2012;
Sterling & Laughlin, 2015)7“ (s. 3). A dodáva, že všetky mozgy zvie-
rat fungujú rovnakým spôsobom, čo vysvetľuje, prečo sa u cicavcov
zvyčajne predpokladá, že oblasti, ktoré sú zodpovedné za realizáciu
alostázy (amygdala, ventrálne striatum, insula, orbitofronálna kôra,
predná cingulárna kôra, mediálna prefrontálna kôra – spoločne nazý-
vané visceromotorické oblasti) súčasne slúžia aj emóciám. Práve preto
sú mnohé z týchto visceromotorických oblastí jednými z najviac spoje-
ných oblastí v mozgu a vymieňajú si navzájom informácie so stredným
mozgom, mozgovým kmeňom a miechovými jadrami, ktoré koordinujú
autonómne, imunitné a endokrinné systémy, rovnako ako aj so sys-

6Uvádza aj príklad: monozygotické dvojčatá s plne kalcifikovanými bazolate-
rálnymi sektormi amygdaly (v dôsledku Urbach-Wietheho choroby) majú výrazne
odlišné emocionálne kapacity, napriek genetickým podobnostiam a podobnostiam
prostredia, v ktorom sa nachádzajú (Becker et al., 2012; Mihov et al., 2013).

7Niekedy alostáza zahŕňa dynamicky regulované prideľovanie zdrojov (t.j. pre-
smerovanie glukózy, elektrolytov, vody atď. z jedného systému do druhého), aby
sa splnili potreby výdajov tela; napr. v predstihu pred postavením sa bije srdce
silnejšie a rýchlejšie, krvné cievy sa zužujú a krvný tlak sa zvyšuje, aby sa zaistilo,
že mozog bude naďalej dostávať krv (a kyslík). Niekedy alostáza zahŕňa signalizá-
ciu potreby zdrojov pred vyčerpaním tela (napríklad pitie pred tým, ako nastane
dehydratácia) alebo príprava na príjem zdrojov pred ich požitím; napr. príklad slín
u ľudí a niektorých iných cicavcov, sliny sú vyrobené z alfa-amylázy, čo je enzým,
ktorý rozkladá glukózu. Keď telo potrebuje glukózu, sliny sa predbežne vylučujú
(dokonca ešte predtým, ako sa čokoľvek požije). Dokonca len predstavovanie si
jedla spôsobuje sekréciu glukózy (Barrettová, 2017b).
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témami, ktoré riadia skeletomotorické pohyby a ktoré spracovávajú
zmyslové vstupy. Preto sú tieto oblasti „jednoznačne viacúčelové“.

Stelesnené simulácie

Aby mohol mozog efektívne regulovať svoje telo vo svete, spravuje vnú-
torný model tohto tela vo svete. Psychologický názov pre toto modelo-
vanie je stelesnená simulácia (embodied simulation) (Barsalou, 2008;
Barsalou, Simmons, Barbey & Wilsonová, 2003). Barrettová (2017b,
s. 5-6) tvrdí, že „interný model je metabolickou investíciou, realizo-
vanou vnútornou aktivitou (napr. Berkes, Orbán, Lengyel & Fiser,
2011), ktorý u človeka zaberá 20 % z našej celkovej spotreby energie
(Raichle, 2010). Vzhľadom na tieto úvahy by modelovanie sveta ’verne’
nejakým oddeleným a nezaujatým spôsobom bolo metabolicky nezodpo-
vedné. Namiesto toho mozog modeluje svet z hľadiska fyziologických
potrieb jeho tela“. S rozvojom umelej inteligencie a bayesovskej štatis-
tiky sa v psychologickej literatúre stále častejšie objavuje hypotéza, že
simulácie mozgu fungujú ako Bayesovské filtre pre prichádzajúci senzo-
rický vstup, poháňajúci činnosť a vytváranie/konštruovanie vnímania
a iných psychologických javov vrátane emócií. Podľa Barrettovej vnú-
torný model mozgu zahŕňa nielen relevantné štatistické pravidelnosti
vo vonkajšom svete, ale aj vnútornom prostredí.

Spoločne sa reprezentácia a využívanie vnútorných pocitov nazýva in-
terocepcia (Craig, 2014). Barrettová tvrdí, že nedávny výskum nazna-
čuje, že interocepcia je jadrom vnútorného modelu mozgu a vychádza
z procesu alostázy (Barrettová & Simmons, 2015; Barrettová, 2017a;
Chanesová & Barrettová, 2016, súvisiaca diskusia pozri Pezzulo, Rigoli
& Friston, 2015; Seth, Suzuki & Critchley, 2012; Seth, 2013; Seth &
Friston, 2016) a tiež, že interocepčné pocity sa zvyčajne prežívajú ako
nižšie rozmerové pocity afektu (Barrettová & Bliss-Moreauová, 2009;
Barrettová, 2017a). Ako také sú vlastnosťami afektu – valenciou a ak-
tiváciou (Barrettová & Russell, 1999; Kuppens, Tuerlinckx, Russell &
Barrettová, 2013) základnými znakmi vedomia (Damasio, 1999; Drey-
fus & Thompson, 2007; Searle, 2004).

Stelesnenými simuláciami sa Barrettová (2017b) dostáva do rozporu
s podnetovo–reaktívnymi prístupmi. Neuróny si podľa nej nemožno
predstavovať ako spiace, až kým nie sú stimulované vonkajším svetom,
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o čom hovorí podnetovo–reaktívna schéma8. Bohaté dôkazy ukazujú,
že prebiehajúca mozgová aktivita ovplyvňuje, ako mozog spracováva
prichádzajúce senzorické informácie (napr. Savers, Beagley & Henshall,
1974) a že neuróny vysielajú/fungujú vnútorne v rámci veľkých sietí
bez akejkoľvek potreby externých stimulov (Swanson, 2012). Aj preto
je veľmi nepravdepodobné, že „vnímanie, kognície a emócie sú lokali-
zované v špecializovaných mozgových systémoch, pričom by vnímanie
malo vyvolávať emócie, ktoré bojujú s kogníciami pri ovládaní správa-
nia (Barrettová, 2009a). To znamená, že klasické pohľady na emócie,
ktoré sa spoliehajú na toto rozprávanie o podnetoch-reakciách, sú veľmi
diskutabilné“ (Barrettová, 2017b, s. 6).
Barrettová predpokladá, v súlade s aktuálnymi výskumami, že simulá-
cie fungujú ako prediktívne signály9, ktoré neustále očakávajú udalosti
v senzorickom prostredí. Táto hypotéza sa rozmanito nazýva ako pre-
diktívne kódovanie, aktívne vyvodzovanie (aktívna inferencia) alebo
šírenie presvedčenia (napr. Clark, 2013; Deneveová & Jardri, 2016;
Friston, 2010; Hohwy, 2013; Rao & Ballardová, 1999; Seth et al.,
2012)10. Simulácie sú tak kľúčovým procesom pre konštruovanie vní-
mania v prítomnosti11 a usmerňovanie činnosti. Zahŕňajú reprezentá-
cie celého mozgu, ktoré predvídajú:

1. nadchádzajúce zmyslové udalosti ako vo vnútri tela, ako aj mimo
neho,

2. najvhodnejšiu činnosť k vysporiadaniu sa s nadchádzajúcimi
zmyslovými udalosťami.

Ich dôsledky pre alostázu sú dostupné vo vedomí ako afekt (Barrettová,
2017b).

8Táto mylná viera je artefakt študovania neurónov v izolácii (napr. Hodgkin
& Huxley, 1952), čo vytvára zavádzajúci obraz o fungovaní nervového systému
(Marderová & Taylor, 2011).

9Známe tiež ako signály "zhora nadol" alebo signály "spätnej väzby" a v po-
slednej dobe ako “dopredné" modely.

10Stojí za zmienku, že Buzsáki (2006) napísal, že "Mozgy sú predpovedajúce
zariadenia". Existujú zhromažďujúce sa dôkazy, že prediktívne signály a predikcie
chýb oscilujú na rôznych frekvenciách v mozgu (napr. Arnal & Giraudová, 2012;
Bressler & Richter, 2015; Brodskiová, Paasch, Helblingová & Wibral, 2015).

11Simulácie tiež tvoria reprezentácie minulosti (t. j. spomienky) a budúcnosti
(t. j. výhliadky) a uskutočňujú predstavivosť, túlanie mysle a snívanie počas bdenia
(daydreams) (Buckner, Andrews-Hannaová & Schacter, 2008; Schacter, Addisová
& Buckner, 2007).
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Na základe minulých skúseností ako usmernení potom mozog pripra-
vuje viacnásobné konkurenčné simulácie, hypotetizuje ďalej Barrettová
(2017b). A dodáva:

„Simulácia je čiastočne dokončený vzorec, ktorý vie klasifiko-
vať (kategorizovať) senzorické signály, aby usmerňovala činnosť
v službách alostázy. Každá simulácia má pridružený akčný plán.
Podľa bayesovskej logiky (Bastos et al., 2012; Deneveová, 2008)
mozog používa dokončenie/zavŕšnie vzorcov na to, aby sa rozho-
dol medzi simuláciami a implementoval jednu z nich (Gallivan,
Loganová, Wolpert & Flanagan, 2016) – založenú na predpo-
vedanej udržateľnosti fyziologickej efektívnosti naprieč viacná-
sobnými telesnými systémami (napr. potreba glukózy, kyslíka,
soli atď.) (s. 7).

Ale tam, kde sú simulácie, sú aj nepredvídané informácie. Takáto chyba
predpovedí slúži ako spätná väzba pre stelesnené simulácie (známe
aj ako signály "zdola nahor" alebo, mätúco označené, signály kladnej
spätnej väzby – feedforward signals) na to, aby sa korigovali. Akonáhle
sú tieto chyby minimalizované, simulácie slúžia aj ako závery (inferen-
cie) o príčinách senzorických udalostí a plánujú, ako pohybovať telom
(alebo nepohybovať) k vysporiadaniu sa s nimi (Hohwy, 2013; Loch-
mann & Deneveová, 2011). A opäť je Barrettová (2017b, s. 7) so svojimi
závermi v rozpore s podnetovo–reaktívnymi prístupmi: „Tieto pozoro-
vania posilňujú myšlienku, že model mysle podnet-reakcia je nesprávny.
Pre danú udalosť vnímanie nasleduje činnosť (a závisí na nej), nie na-
opak. Preto sú spochybnené všetky klasické teórie emócií, dokonca aj
tie, ktoré vysvetľujú emócie ako iteračné sekvencie podnet-reakcia“.

Koncepty

Mozog teda podľa Barrettovej zhromažďuje súhrny predpovedí, z kto-
rých každá má určitú pravdepodobnosť, ako bude vyhovovať súčasným
okolnostiam (t. j. bayesovskí predchodcovia). Mozog takto konštruuje
koncepty (Barrettová, 2017b) alebo to, čo Barsalou označuje ako "ad
hoc" koncepty (Barsalou, 1983; 2003; Barsalou et al., 2003). V ter-
minológii mozgu je koncept skupinou distribuovaných vzorcov aktivity
naprieč niektorými populáciami neurónov. Prichádzajúce senzorické
dôkazy, ako aj chyba predpovede, pomáhajú pri výbere z tejto distri-
búcie predpovedí alebo pomáhajú modifikovať túto distribúciu pred-
povedí, pretože niektoré simulácie budú viac verné zmyslovému sú-
boru (t.j. budú mať silnejších predchodcov) s konečným výsledkom, že
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prichádzajúce senzorické udalosti sú kategorizované ako podobné do
niektorého súboru s predchádzajúcími skúsenosťami.
Mozog tým implementuje svoj vnútorný model s konceptami, ktoré
kategorizujú senzuálne pocity, aby im dal zmysel (Barrettová, 2017b).
Dokončené predpovede sú kategorizácie, ktoré zachovávajú fyziologickú
reguláciu, usmerňujú činnosť a konštruujú vnímanie. A tu sa Barret-
tová (2017b) dostáva k svojej pôvodnej psychologickej teórii konceptu-
álnych aktov:

Mozog používa emocionálne koncepty na kategorizáciu senzuál-
nych pocitov k vykonštruovaniu príkladu emócie. To znamená,
že mozog vytvára význam prostredníctvom správneho predvída-
nia (predpovedania a prispôsobovania sa) prichádzajúcich sen-
zuálnych pocitov. Senzuálne pocity sú kategorizované tak, aby
boli 1. použiteľné k činnosti spôsobom, prispôsobeným danej
situácii, a teda 2. zmysluplné, založené na skúsenostiach z minu-
losti. Keď sa predchádzajúce skúsenosti s emóciami (napríklad
šťastie) používajú na kategorizáciu predpovedaného zmyslového
poľa a usmernenie činnosti, potom človek zažíva alebo vníma
danú emóciu (šťastie) (s. 9).

Na základe aktuálneho neurovedeckého poznania sa však aktuálne po-
kúša načrtnúť neuronálne cesty a procesy:

Prediktívne signály sa prenášajú cez spojenia ’spätnej väzby’,
ktoré pochádzajú z kôrových oblastí s najmenej vyvinutou lami-
nárnou štruktúrou, nazývanou ako ’agranulárna’. Agranulárne
oblasti sú cytoarchitekturálne usporiadané tak, aby vysielali,
ale neprijímali prediktívne signály vo vnútri mozgovej kôry. Iný
názov pre agranulárne kôry je ’limbický’. Limbické kôry, ako je
predná cingulárna kôra a ventrálna časť prednej insuly (aINS),
alostaticky riadia fyziológiu tým, že vysielajú zostupné pred-
iktívne signály do vnútorného prostredia prostredníctvom sys-
tému subkortikálnych oblastí (Bär et al., 2016; Kleckner et al.,
2017), vrátane centrálneho jadra amygdaly (Ghashghaei, Hilge-
tag & Barbasová, 2007), ventrálneho a dorzálneho striata a cen-
trálnych generátorov vzorcov (Swanson, 2012) naprieč hypotal-
mom, parabrachiálnym jadrom, periaqueduktálnou sivou hmo-
tou a solitárnym jadrom. Kôrové oblasti s dysgranulárnou štruk-
túrou, ktoré sú označené ako limbické (Barbasová, 2015) alebo
paralimbické (Mesulam, 1998), tiež vydávajú vzostupné pred-
iktívne signály do vnútorného prostredia tela (napr. stredná
cingulárna kôra (MCC), mediálna prefrontálna kôra (mPFC),
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ventrolaterálna prefrontálna kôra (vlPFC), premotorická kôra
(PMC) atď.) (s. 9).

Ako príklad je možné podľa Barrettovej použiť myšlienkový experi-
ment: V minulosti človek zažil rozmanité prípady šťastia, môže sa jed-
nať o ležanie vonku za slnečného dňa, dokončenie namáhavého cviče-
nia, objatie blízkeho priateľa, jedenie kúska delikátnej čokolády alebo
výhru v súťaži. Všetky prípady sa od seba navzájom líšia. Keď však
mozog vytvorí koncept šťastia z dôvodu kategorizácie a rozpoznania
nadchádzajúcej senzorickej udalosti, vykonštruuje súbor simulácií (ako
potenciálnej akcie a vnímania) podľa pravidiel Bayesovej vety, ktorej
predchodcovia odrážajú ich podobnosť k súčasnej situácii (predtým,
ako sú zohľadnené dôkazy). Podobnosť nemusí byť perceptuálna - môže
byť založená na cieli. Mozog za účelom alostázy priebežne vytvára kon-
cept šťastia nie v absolútnom vyjadrení, ale s odkazom na konkrétny
cieľ v danej situácii (byť s priateľmi, vychutnať si jedlo, splniť úlohu).
Tak má šťastie špecifický význam, ale jeho špecifický význam sa od
prípadu k prípadu mení.

Vnútorný model sveta

Ľubovoľný neuropsychologický model ľudských emócií nakoniec musí
skončiť pri otázke, akým spôsobom sa prepájajú mentálne a emoci-
onálne procesy. Koelsch et al. (2015) sa tejto otázke venujú len veľmi
všeobecne, nahrubo vymenujú zainteresované systémy, ktoré so sebou
všeobecne interagujú, odovzdajú si všetko potrebné, príp. prevezmú
riadenie, keď je to potrebné. Sander et al. (2018) sú vďaka svojim
experimentom s hodnoteniami trochu konkrétnejší, vysvetľujú kaskádu
podľa rôznych hodnotiacich faktorov od jednoduchších k zložitejším.
Ale samotná podstata konceptualizácie zostáva otvorená.
Najďalej v tomto smere zachádza Barrettová, aj keď skôr ako o vy-
svetlení neuronálnych procesov môžeme stále hovoriť o hypotetickej
rámcovej predstave. Jej zhrnutie však stojí za to odcitovať, pretože
dobre ukazuje vyhranený uhol pohľadu. Barretová pri ňom implicitne
vychádza z modulárneho uhla pohľadu:

Mozog implementuje vnútorný model sveta s konceptami, pre-
tože je to metabolicky efektívne. ...Chyby predikcií (t.j. neoča-
kávané senzorické vstupy) kaskádujú v kladnej spätnej väzbe kô-
rového oblúka, pochádzajúce z horných vrstiev kôr s rozvinutej-
šou laminárnou organizáciou a končiacich v hlbších vrstvách kôr
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s menej rozvinutou lamináciou. Keďže informácia tečie zo sen-
zorických oblastí (ktorých horné vrstvy obsahujú mnoho men-
ších pyramídových neurónov s menším počtom spojení) k lim-
bickým a iným heteromodálnym oblastiam vo frontálnej kôre
(ktorých horné vrstvy obsahujú menej, ale väčšie pyramidové
neuróny s mnohými ďalšími spojeniami), je komprimovaná a
zmenšená v rozmerovosti (Finlayová & Uchiyama, 2015). Táto
redukcia rozsahu umožňuje mozgu zastupovať množstvo infor-
mácií s menšou populáciou neurónov, znižovaním redundancie
a zvyšovaním účinnosti, pretože menšie populácie neurónov su-
marizujú štatistické pravidelnosti v ostrých vzorcoch vo väč-
ších populáciách v senzorických a motorických oblastiach. Do-
datočná účinnosť je dosiahnutá, pretože koncepčne podobné re-
prezentácie opakovane využívajú nervové populácie počas simu-
lácie (napr. Rigotti et al., 2013). Výsledkom toho je, že rôzne
predpovede sú oddeliteľné, ale nie sú priestorovo oddelené (t.j.
multimodálne sumáre sú usporiadané v kontinuálnom nervovom
území, ktoré odráža ich vzájomnú podobnosť). Preto hypotéza
spočíva v tom, že všetko nové učenie sa (napr. spracovanie chyby
predikcie) je koncepčné učenie, pretože mozog kondenzuje re-
dundantné vzorce spúšťania na efektívnejšie (a nákladovo efek-
tívne) multimodálne sumáre. Táto informácia je k dispozícii na
neskoršie použitie limbickými kôrami, pretože generatívne ini-
ciujú signály predikcie, konštruované ako nízko rozmerné, multi-
modálne súhrny (t. j. abstrakcie); tieto zhrnutia, konsolidované
z predchádzajúceho kódovania chýb predikcie sa stávajú pod-
robnejšími a konkrétnejšími, keďže sa rozširujú do viacerých
architektonicky zrnitých senzorických a motorických oblastí na
dokončenie stelesnenej tvorby konceptu (s. 11).

Doménové neuronálne siete

Neuroanatomicky vyjadrené, Barrettová (2017b) pridáva ešte jednu
realizačnú hypotézu o procesoch v pozadí. Už v roku 2006 prvýkrát
navrhla existenciu vnútorných sietí mozgu, ktoré by sa nazývali siete
predvoleného režimu, výnimiek (salience) a frontoparietálneho riade-
nia. Malo ísť o doménovo všeobecné alebo multifunkčné siete, ktoré sa
podieľajú na konštruovaní emocionálnej epizódy. Na základe posled-
ných výskumov ako aj anatomickej distribúcie limbických kôr v mozgu,
tieto hypotetické siete presnejšie zacielila, čo do významu i umiestne-
nia:
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• Sieť predvoleného módu (default mode network): Predpokladá
(ako aj iní: Buckner, 2012; Hassabis & Maguireová, 2009; Mesu-
lam et al., 2002), že predvolený mód je potrebný pre vnútorný
model mozgu. Bez ohľadu na ostatné duševné kategórie mapo-
vané na sieťovú aktivitu v predvolenom režime, simulácie inici-
ované v rámci tejto kaskády v sieti vytvárajú koncepty, ktoré do-
konca kategorizujú senzorické vstupy a vodiace pohyby v službe
alostázy.

• Sieť výnimiek (salience network): Ďalej predpokladá, že sieť vý-
nimiek vyladí interný model tým, že predpovedá, ktorým chybám
predpovede sa má venovať pozornosť (napr. tie chyby, ktoré sú
pravdepodobne alostaticky relevantné a preto stoja za náklady
na kódovanie a konsolidáciu; Clark, 2013; Feldmanová & Friston,
2010; Moran et al., 2013; Shipp, Adams & Friston, 2013).

• Sieť kôrových rozbočovačov : Jej hypotéza je, že kôrové limbické
oblasti v rámci kultúry sú základom schopnosti mozgu prispôso-
biť svoj vnútorný model podmienkam senzorickej periférie, opäť
v službách alostázy. To je v súlade s úlohou siete v regulácii po-
zornosti (napr. Power et al., 2011; Touroutoglouová, Hollenbeck,
Dickerson & Barrettová, 2012; Uddin, 2015; Ullsperger, Daniel-
meierová & Jocham, 2014).

Zhrnutie

Na mozog možno nahliadať ako na bežiaci interný model, ktorý riadi
generátory centrálnych vzorov v službách alostázy. Interný model vy-
chádza z minulých skúseností implementovaných ako koncepty. Kon-
cept je množinou zosobnených celomozgových reprezentácií, ktoré pred-
povedajú, čo sa má v senzorickom prostredí vyskytnúť, čo je najlepšie
riešenie pre nastávajúce udalosti a ich dôsledky na alostázu (posledné je
sprístupnené vedomiu ako afekt). Neočakávaná informácia (t.j. chyba
predpovede) je zakódovaná a konsolidovaná vždy, keď sa predpokladá,
že spôsobí fyziologickú zmenu stavu vnímajúceho (t. j. kedykoľvek to
má vplyv na alostázu). Akonáhle je predikčná chyba minimalizovaná,
predikcia sa stáva vnímaním alebo skúsenosťou. Týmto spôsobom pre-
dikcia vysvetľuje príčinu senzorických udalostí a riadi činnosť; t. j.
kategorizuje senzorickú udalosť. Takto mozog využíva skúsenosti z mi-
nulosti na vytvorenie kategorizácie, ktoré najlepšie vyhovujú situácii
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ako usmernenie akcie. Mozog neustále vytvára koncepty a vytvára kate-
górie na identifikáciu toho, čo senzorické vstupy sú, vyvodzuje kauzálne
vysvetlenie toho, čo ich spôsobilo a vedie akčné plány na to, čo s nimi
robiť. Keď interný model vytvára emocionálny koncept, eventuálna
kategorizácia vyústi do inštancie emócie (Barrettová, 2017b).
Barrettová tým dôsledne obrátila podnetovo-reaktívnu schému naruby.
Jej model je však závislý od pochopenia procesov konceptualizácie
vonkajšieho i vnútorného prostredia. A ako sme už pri kognitívnych
teóriách skonštatovali, od neho máme stále veľmi ďaleko. Ukážme si
teraz, že ani jednoduchšie podproblémy pri fungovaní mozgu ešte ne-
chápeme. A tiež, že náš modulárny pohľad, na ktorý sme zvyknutý
u počítačov, s vysokou pravdepodobnosťou nie je pre mozog adekvátny.

Multi-dimenzionálne štatistické modely

Postupujúce neurozobrazovacie metódy, pribúdajúci počet štúdií ta-
kéhoto typu a rozvoj nových štatistických metód s tým spojených –
to všetko otvára nové možnosti výskumu emócií. Objavujú sa me-
taštúdie vyhodnocujúce stovky neurozobrazovacích výskumov, ktoré
umožňujú pozrieť sa na aktivitu mozgu počas priebehu emócie štati-
tisticky. Aktuálne pribudlo už aj priebežné zhrnutie týchto metaštúdií
a ich vzájomné porovnanie. Clark-Polnerová et al. (2016) vyhodnoco-
vali doterajšie metaanalýzy ohľadom existencie príslušných neuronál-
nych centier (signatúr) v troch tradičných oblastiach výskumu emócií
– valencie, druhu a tvorbe vs. regulácie emócie. Výsledky rovnako ako
očakávania autorov v dopade na budúci výskum sú nesmierne zaují-
mavé (pre iné oblasti napr. pozri Shiota et al., 2017).
Pre valenciu Clark-Polnerová et al. (2016) najskôr porovnali doterajšie
metaštúdie (napr. Hayes, Duncan, Xuová & Northoff, 2014; Lindqu-
istová, Satpute, Wager, Weber & Barrettová, 2015 - 397 neurozobra-
zovacích štúdií publikovaných v rokoch 1993 až 2011) s cieľom nájsť
v mozgu kódovanie valencie a tiež zistiť, či sa neurozobrazovacie štúdie
prikláňajú skôr k bipolarite (ako protichodných pólov pozitívneho a ne-
gatívneho), bivalencii (ako súčasnej koexistencie oboch pólov) alebo
modelu komplexnejšieho afektívneho pracovného priestoru. Výsledok:
„Napriek tomu, že sa jedná o dimenziu, ktorá je už dlho považovaná za
tak zásadnú a zrejmú, ako vo svojej povahe, tak aj v dôležitosti, že do
týchto vlastností nie je potrebné opätovne zasahovať, preskúmali sme
naprieč celou literatúrou presvedčivé dôkazy, že pozitivita a negativita
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sa nijak výrazne pri ich zastúpení v mozgu nelíšia“ (s. 158). A čo sa
týka modelu, tam sa dôkazy zatiaľ prikláňajú k modelu afektívneho
pracovného priestoru.
Pri otázke, či sa dajú neuronálne rozlíšiť rôzne druhy emócií (strach,
hnev, smútok a pod.), ide v skutočnosti o dlhotrvajúci spor o sig-
natúry a to hlavne medzi prístupmi výskumu základných emócií vs.
konštrukcionistickými. Autori v tomto smere preskúmali ďalšiu sadu
metaanalýz a relevantných štúdií (napr. Guillory & Bujarski, 2014; Ko-
berová et al., 2008; Lindquistová, Wager, Koberová, Bliss-Moreauová
& Barrettová, 2012; Saarimäkiová et al., 2016; Touroutoglouová, Lin-
dquistová, Dickerson & Barrettová, 2015; Vytalová & Hamann, 2010;
Wager, Phan, Liberzon & Taylor, 2003; Wager et al., 2015). V zá-
vere sa klonia k výroku, že emocionálne kategórie sú skôr výsledkom
aktivity rôznych rozľahlých sietí podľa distribuovaných vzorov a tiež
prepojení oblastí a sietí v celom mozgu, než že by boli výsledkom čin-
nosti v jednotlivých anatomicky definovaných oblastiach. To je celkom
prekvapivý výsledok vzhľadom na nedostatok rozlišovania valencie.
Barrettová (2017a) doterajšie výsledky ohľadom signatúr hodnotí na-
sledovne:

Ironicky, možno najsilnejší doteraz existujúci dôkaz tejto (pozn.
konštrukcionistickej) teórie pochádza zo štúdií, ktoré používajú
klasifikáciu vzorcov k rozlíšeniu kategórií emócií. Niekoľko ne-
dávnych článkov založených na uvedenom prístupe uvádzalo
úspech pri rozlišovaní jednej kategórie od druhej - zistenie, ktoré
je bežne interpretované ako poskytnutie dlho očakávaného dô-
kazu pre klasický pohľad (Kassamová, Markeyová, Cherkassky,
Loewenstein & Just, 2013; Kragel & LaBar, 2016; Saarimäki-
ová et al., 2016). Avšak vzorce, ktoré rozlišujú medzi kategóriami
v jednej štúdii, nie sú replikované v iných štúdiách. To isté platí
pre štúdie, ktoré úspešne vytvorili rozdielne vzorce autonómnej
fyziológie, napriek použitiu rovnakých stimulov a experimentál-
nej metódy a za použitia vzorky z rovnakej populácie (napr.
Kragel & LaBar, 2013; Stephens, Christie & Friedman, 2010)
(s. 15).

Diskusia na túto tému však nekončí (pozri napr. Celeghinová, Diano,
Bagnisová, Viola & Tamietto, 2017; Harmon-Jones, Harmon-Jonesová
& Summerellová, 2017).
A konečne, čo sa týka tvorby a regulácie emócií, napriek obmedze-
nejšej literatúre (napr. Buhle et al., 2014; Lindquistová et al., 2012;
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Satpute, Wilson-Mendenhallová, Kleckner & Barrettová, 2015; Wager
et al., 2008) údaje podľa Clark-Polnerovej et al. (2016) naznačujú, že
vytváranie a regulácia emócií, hoci sa experimentálne líšia, pravde-
podobne čerpajú z prevažne prekrývajúcich sa alebo sebe-podobných
neurónových mechanizmov.
Veľmi zaujímavo ale vyznievajú závery, ku ktorým Clark-Polnerová et
al. (2016) na základe prehľadu literatúry dochádzajú. Podľa nich ak-
tuálne meta-analytické štúdie „jasne ukazujú, že mozgová ’architektúra
emócií’ sa nepodobá ničomu, čo by sme na základe našej fenomenoló-
gie a klasického pohľadu na emócie, na ktorých je založená, očakávali“
(s. 159). Autori explicitne formulujú kritiku doterajších interpretácií
fungovania mozgu:

Spolu tieto údaje naznačujú, že základ emócií v mozgu je oveľa
zložitejší, než sa bežne predpokladá. Napriek tomu vedci stále
rozprávajú a píšu o ’emocionálnom mozgu’, hovoria, že emócie
a kognície spolu v mozgu ’interagujú’ a reguláciu emócií chápu
ako reguláciu subkortikálnych štruktúr kôrovými plochami. To
neznamená, že by empirické diferenciácie boli bez hodnoty -
zo subjektívneho alebo behaviorálneho pohľadu môže byť ich
hodnota veľmi veľká (Barrettová, 2009b, 2012); ani to nezna-
mená, že by sme mali odstrániť naše fenomenologické rámce,
pokiaľ ide o experimentálny koncept a analýzu dát, nakoľko to
nie je možné ani žiadúce. Tieto výsledky skôr zdôrazňujú sku-
točnosť, že predchádzajúce teórie o emóciách boli nedostatočne
ohraničené údajmi o mozgu. Tu uvedené zistenia tvoria špeci-
fickú skupinu obmedzení, ktoré môžu byť začlenené do budúcich
experimentov a budúcich modelov (s. 159)

Je zrejmé, že sa blíži zmena paradigmy, čo bude mať dopad aj na pou-
žité výskumné metódy. Clark-Polnerová et al. (2016) na túto blížiacu
sa zmenu poukazujú:

Tieto údaje konkrétne ukazujú dôležitosť zohľadňovania vý-
znamných rozdielov v rámci tradičných ’ľudových’ kategórií emó-
cií. Ako ukázali uvedené meta-analýzy, existuje významná he-
terogénnosť (variabilita) v prípadoch valencie aj emócií, pokiaľ
ide o to, ako sú v mozgu zastúpené. To naznačuje, že existuje
pravdepodobne aj dôležitá behaviorálna a empirická variabilita.
Na rozdiel od nedeliteľných konceptov je teda pravdepodobne
viac plodné nahliadať na pozitívnu a negatívnu valenciu a emó-
cie ako na široké kategórie, v rámci ktorých sú charakteristiky
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ktoréhokoľvek príkladu spojené s kontextom, v ktorom sa rea-
lizujú. Toto je dôležité nielen pre naše chápanie lokalizácie va-
lencie v mozgu, ktoré by ju malo chápať ako prejav v mnohých
a rôznorodých neurónových zobrazeniach, a nie ako činnosť sa-
mostatnej jednej oblasti alebo štruktúry, ale aj v tom, ako na-
rábame s valenciou z psychologického hľadiska. Budúci výskum
by mal zdôrazniť a preskúmať variabilitu v rámci týchto kategó-
rií k ich lepšiemu porozumeniu. Pokiaľ ide o neuro-zobrazenie,
bude potrebné pristúpiť k zobrazeniu emócií z hľadiska stavov
celého mozgu (nielen metrických hodnôt voxelovej úrovne, ale
aj meraní činnosti siete, ko-aktivácie, distribuovaných zobrazení
a načasovania) s cieľom lepšie zachytiť ich zložitosť (s. 159).

Autori sú, čo sa týka blízkej budúcnosti, optimisticky naladení. Ne-
môžeme sa však ubrániť dojmu, že ako už po mnohokrát v histórii
psychológie, s objavením sa nových metód prichádza pokušnie ich vý-
znam príliš generalizovať:

Celkovo je teraz dôležitý čas pre literatúru o emóciách. Máme
rozvíjajúce sa povedomie, že základ emócií v mozgu môže byť
zložitejší, ako sa bežne predpokladá, a máme dostatok infor-
mácií k tomu, aby sme začali vytvárať hypotézy viac v sú-
lade s údajmi, ktoré by neboli vytvorené iba na základe sa-
motnej fenomenológie. Máme tiež nové a rýchlo sa rozvíjajúce
nástroje, citlivejšie než kedykoľvek predtým, na zložité, multi-
dimenzionálne modely, ktoré sa môžu ukázať ako najlepší spôsob
testovania týchto nových hypotéz a charakterizovania akýchkoľ-
vek nových koncepcií, ktoré dokážu identifikovať. Tento vývoj
spoločne poskytuje príležitosť na významný pokrok v ďalšom
pochopení fyzického základu emócií“ (s. 159).

Je však otázne, či máme aj postačujúci fyzikálny model, ako by asi
mozog mohol fungovať. Kvantové počítače a kvantová biológia už klopú
na dvere. Uvidíme, ako zmenia našu predstavu o fungovaní mozgu.

5.4 Psychosociálne modely

Ako sme si opísali v kapitole 4.3 na strane 110, silné konštrukcionis-
tické prístupy hľadajú v sociokultúrnej oblasti hlavne vplyv emocioló-
gie, ktorá dáva emóciám ako sociálnym aktom význam. Tým sa snažia
ukázať jednostrannosť podnetovo–reaktívneho prístupu zameraného na
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fyzický aspekt emócií. Na druhej strane v kapitole 3.4 sme si uká-
zali, ako výskumy základných emócií prenechávali priestor pre slabé
konštrukcionistické prístupy predpokladajúce, „že kultúrne a sociálne
normy (napr. dané pravidlá) formujú iniciáciu a vyjadrenie biologicky
základných emócií a vytvárajú variabilitu v emocionálnych prejavoch“
(Gendronová & Barrettová, 2009, s. 318). Alebo ako sa evolučné prí-
stupy sústreďujú na hľadanie interakcií pri tvorbe adaptačnej emoci-
onálnej odpovede na podnety prostredia.
Novšie sociálno-konštrukcionistické teórie (Boiger & Mesquitová, 2012;
Butlerová, 2011; Mesquitová, Barrettová & Smith, 2010; Mesquitová
& Boiger, 2014; Parkinson, 2012) sa snažia o inšpiráciu u oboch strán
a následne aj integráciu ich modelov. Oscilujú niekde medzi emocioló-
giou veľkých sociokultúrnych kontextov dávajúcou význam a interak-
ciou v sociálnom prostredí smerujúcou v najnižšej forme k adaptačnej
funkcii. Niektoré teórie však môžu špeciálne zohľadňovať aj vzťahy.
Vzťahy považujeme za sociálnu obdobu afektu. Môžu mať silný emoci-
onálny potenciál, ktorý katalyzuje afekt vždy, keď sa v kontexte pre-
žívania vyskytuje osoba alebo sociálna skupina, s ktorou je vytvorený
vzťah. A čo je zaujímavé, vzťahy sa rozvíjajú v psychologickom čase.
S prestávkami pokračujú tam, kde naposledy skončili. Vzťahy majú
zároveň silný zážitkový rozmer. To je dôvod, prečo teórie s takýmto
akcentom zaraďujeme do tejto kapitoly, hoci z iných pohľadov by mohli
byť zaradené ku kognitívnym prístupom. Aj to dokumentuje súčasný
trend integratívnosti. Ale vráťme sa k vzťahom a ukážme si ich vplyv
na emócie a naopak.

Emócie vo vzťahoch

Príkladom takéhoto prístupu poukazujúceho aj na dôležitosť vzťahov
je model emócií konštruovaných v interakciách, vzťahoch a kultúre od
Mesquitovej a Boigera (2014). Uvedení autori v ňom poukazujú na
sociálnu tvorbu emócií v rámci troch vstavaných kontextov (Boiger &
Mesquitová, 2012, s. 221):

1. Interakcí v danom momente: Rozvíjanie pocitov a správanie je
závislé na aktuálnom vývoji v danej interakcii. Príklad: Vývoj
hnevu v súvislosti s manželským konfliktom môže závisieť od
toho, či ho manžel/ka opláca hnevom, smútkom alebo ľahostaj-
nosťou. Hnev môže byť intenzívnejší, zdĺhavý a s menšími zá-
branami, keď sa manžel/ka bráni akýmkoľvek obvineniam v po-
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rovnaní so situáciou, keď sa on alebo ona začne ospravedlňovať
alebo začne plakať. Manžel/ka, ktorý sa bráni, môže obrátiť epi-
zódu hnevu na udalosť, ktorú druhí hodnotia ako hrozbu, zatiaľ
čo jeden z manželov, ktorý je ochotný komunikovať, môže obrá-
tiť epizódu hnevu na výzvu. Znaky fyziologického nabudenia sa
budú líšiť v súlade s tým.

2. Vznikajúcich a pretrvávajúcich vzťahov: Emócie sú v konkrét-
nom časovom okamihu očakávané a obmedzené históriou vzťahu,
ako aj budúcimi očakávaniami toho, kam môže daný vzťah zájsť.
Príklad: Vývoj hnevu v manželskom konflikte sa bude líšiť v zá-
vislosti tak od kvality vzťahu, ako aj od očakávania budúcnosti
vzťahu. Hnev na pozadí zhoršujúceho sa vzťahu môže vykazovať
rýchlejší nástup a rýchlejšie vystupňovanie ako hnev v kontexte
prekvitajúceho vzťahu. Zažité vzorce vzťahov a významy (napr.
"X ma nikdy nepočúva") môžu priradiť určitému hodnoteniu
v danej situácii väčší význam (napr. interpretovať ticho ako znak
odmietnutia) a priradiť určitej emócii kvalitu (napr. zranené city;
Leary & Lederová, 2009). Emócie sú nielen tvarované vzťahom,
v ktorom sa vyskytujú, ale daný vzťah aj tvarujú. Dá sa teda
povedať, že emócie a vzťahy sa navzájom utvárajú.

3. Sociokultúrnych kontextov: Existujú rozdiely v spôsoboch, akými
sú emócie vytvárané naprieč sociálno-kultúrnymi kontextami.
Tieto kultúrne rozdiely možno pochopiť na základe rozdielov
v normatívnych a obyčajových spôsoboch bytia a interagova-
nia naprieč kultúrami. Niektoré kultúry napríklad zdôrazňujú
autonómiu jednotlivca, zatiaľ čo iné kultúry podčiarkujú vzťa-
hovosť medzi ľuďmi. V kultúrnom kontexte, ktorý podporuje
autonómiu, emócie podčiarkujúce tento cieľ môžu byť pomerne
prijateľné a časté. Príklad: Hnev podčiarkuje záujmy autonómie
a môže byť považovaný za funkčný pre rozvoj dlhodobých vzťa-
hov; v týchto kultúrnych kontextoch je jeho vyjadrenie vítané,
pretože umožňuje partnerom riešiť problémy a na ich základe
upravovať ich vzťah (Averill, 1982). Na druhej strane, v kul-
túrnych kontextoch, ktoré si vážia vzájomnú vzťahovú závislosť
a harmóniu môže byť vyjadreniu emócií odrážajúceho individu-
álne želania, ako je napríklad hnev, zabraňované a vnímané ako
nezrelé a detinské (Azuma, 1984). Ľudia budú mať napríklad ten-
denciu ignorovať prejavy hnevu (Briggsová, 1970) a hnev bude
viac inhibovaný a kontrolovaný, alebo dokonca menej častý.
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Podľa Boigera a Mesquitovej je prežívanie a vyjadrovanie emócií vý-
sledkom nielen aktuálnej vzájomnej interakcie s druhými, ale je záro-
veň aj výsledkom spoločnej histórie a budúcich očakávaní smerovania
daného vzťahu. Tvrdia, že samotná emócia získava svoj význam a pred-
vídateľnosť zo vzťahu, v ktorom sa vyskytuje, a ktorý následne spätne
sama formuje.
Ako uvádzajú, v súlade s túžbou ľudí po dosiahnutí “spoločného zá-
kladu” pri interakcii s druhými sú v prípade užšej interakcie v rámci
oddaného vzťahu dosiahnuté spoločne zdieľané významy a hodnoty
(napr. Phillipsová, Bischoff, Abbott & Xia, 2009). Boiger a Mesqu-
itová predkladajú hypotézu, že ľudia, ktorí si vo vzťahu stanovili spo-
ločne zdieľané významy, zároveň tiež prežívajú podobné emócie. Svoj
predpoklad opierajú o efekt emocionálneho približovania (emocionál-
nej konvergencie), ktorý považujú za najpresvedčivejší dôkaz ukotvova-
nia emócií v rámci vzťahov. Odkazujú pritom na štúdiu dokladujúcu
emocionálnu konvergenciu, uskutočnenú Robertom Zajoncom et al.,
kde bola preukázaná väčšia podobnosť medzi manželmi po 25 rokoch,
ako bola medzi nimi po prvom výročí svadby (Zajonc, Adelmannová,
Murphyová & Niedenthalová, 1987). Pritom aj následné hodnotenie
vzájomnej podobnosti zo strany študentov bolo presnejšie u tých dvo-
jíc, ktoré uviedli väčšiu spokojnosť s manželstvom a bližší vzájomný
vzťah. Ako zdôvodnenie je v tomto prípade uvedené napodobňovanie
mimiky jeden druhého, ktorá je v úzkom vzťahu podnecovaná vzá-
jomnou empatiou. Napr. 25-ročné vzájomné napodobňovanie mimiky,
čo znamená používanie podobných svalov, môže mať za následok vzá-
jomnú podobnosť medzi danými partnermi.
Boiger a Mesquitová, (2012) ďalej uvádzajú príklady nedávnych štúdií,
testujúcich priamo predpoklad emocionálnej konvergencie vo vzťahoch
v priebehu času, zladenej v súlade s ich vzťahovými záujmami. Výskyt
emocionálnej konvergencie pri nich poskytuje pádny dôvod na posu-
dzovanie emócií ako na proces presahujúci myseľ jednotlivca, pričom
tento proces je zo svojej podstaty formovaný vzťahovými záujmami.
Konkrétnejšie, toto tvrdenie opierajú o štúdie vykonané autormi An-
dersona et al. (2003), v ktorej sú skúmané emócie spolubývajúcich
a emócie milostných dvojíc (emócie boli merané osobnými výpoveďami
a tvárovým značením a boli vyvolané rozhovormi o témach s rôznoro-
dou obsahovou valenciou a pozeraním filmov vyvolávajúcich emócie).
Podľa dvoch uvedených dlhodobých štúdií bola emocionálna konver-
gencia po 6 alebo 9 mesiacoch vyššia ako na začiatku. Emočná konver-
gencia bola úmerne spätá so spokojnosťou partnerov/spolubývajúcich
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s ich vzťahom a s mierou náklonnosti k partnerovi/spolubývajúcemu,
a to dokonca aj vtedy, keď boli charakterové podobnosti kontrolo-
vané. Ako tretiu uvádzajú Boiger a Mesquitová experimentálnu štúdiu,
ktorá preukázala, že po 7 mesiacoch zdieľania spoločnej izby boli emó-
cie spolubývajúcich, ktorí sa pred zdieľaním izby nepoznali, navzájom
viac podobné než v porovnaní s náhodne vybranými študentami. A to
dokonca aj v prípade, keď spolubývajúci pozerali filmy vyvolávajúce
emócie oddelene, aby sa predišlo emočnému nakazeniu. Boiger a Me-
squitová na základe toho konštatujú, že spoločné bývanie môže viesť
k podobnosti v emocionálnej reaktivite, vyvolanej v pomerne krátkom
časovom období. Zároveň ale nechávajú otvorenú otázku, akými me-
chanizmami k tomu dochádza.
Boiger a Mesquitová ďalej poukazujú na skutočnosť, že vnímať základ
emócií vo vzťahoch znamená, že emócie nie sú iba formované zdieľa-
ným vzťahovým kontextom. Ale zároveň aj vzťah, v ktorom sa nachá-
dzajú, formujú. Svoje tvrdenie opierajú o dve nedávne štúdie týkajúce
sa úlohy vďačnosti pre vývoj vzťahu (Algoeová, Haidt & Gableová,
2008; Algoeová, Gableová & Maiselová, 2010), na príklade ktorých
je ukázaný význam emócií pre vývoj nových, a zároveň aj existujú-
cich, vzťahov. Na príklade prvej štúdie (Algoeová et al., 2008) Boiger
a Mesquitová ukazujú závislosť medzi vážením si vzťahu a pociťovanej
vďačnosti na prípade utvárajúcich sa vzťahov medzi “sestrami” v ses-
terskom spoločenstve. Zároveň je na danom príklade ukázaná priama
závislosť kvality vzťahu a pociťovanej vďačnosti. Druhou štúdiou (Al-
goeová et al., 2010) Boiger a Mesquitová poukazujú na to, aký ma
dopad partnerovo ohľaduplné správanie na pociťovanú vďačnosť dru-
hého partnera a ako to má spätne dopad na väčšie uspokojenie zo
vzťahu pre obidvoch partnerov. Ako ďalej uvádzajú, v prípade oboch
štúdií formovali emočné zážitky ďalšie smerovanie vzťahov, pričom toto
formovanie malo vplyv ako na posilnenie základov novo-vznikajúcich
vzťahov, tak aj na posilnenie (aj keď len krátkodobé) vývoja už exis-
tujúceho vzťahu.
Ako poslednú štúdiu Boiger a Mesquitová uvádzajú dlhodobú štúdiu
(Gottman & Levenson, 2000) zameranú na ukázanie významu emočnej
interakcie v manželskej vzájomnej komunikácii a spokojnosti pre vývoj
vzťahu z dlhodobého hľadiska. Ako bolo ukázané na 73 heterosexuál-
nych manželských pároch, ktoré mali v laboratórnych podmienkach
navzájom diskutovať o nekonfliktných denných zážitkoch ako aj o pre-
trvávajúcich nezrovnalostiach v ich manželstve, pričom boli následne
viackrát v priebehu ďalších 14 rokov kontaktovaní, aby vyhodnotili ich
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manželský stav a spokojnosť, po 14 rokoch bolo zistené nasledujúce: 21
párov bolo rozvedených. 1. Emócie počas rozhovoru boli schopné pred-
povedať rozvodovosť s 93 % presnosťou. 2. U tých párov, ktoré preuká-
zali viac negatívnych emócií, ako napr. opovrhnutie, hnev alebo prie-
ťahy v priebehu konfliktných interakcií bola väčšia pravdepodobnosť
k rýchlemu rozvodu. Ako Boiger a Mesquitová poznamenávajú, zdá
sa, že tento vzorec vytvoril emocionálne prostredie vedúce k rýchlemu
zhoršeniu sa vzťahov. 3. Tie páry, ktoré preukázali viac pozitívnejší
afekt a menej hnevu počas rozhovoru o každodenných záležitostiach
mali menej deštruktívne správanie počas rozhovoru o nezrovnalostiach
v ich manželstve. Na základe toho Boiger a Mesquitová vyvodzujú
záver, že kvalita partnerských vzťahov je jasne spojená s aktuálnymi
emóciami partnerov počas rôznorodých interakcií.
V závere Boiger a Mesquitová, (2012) konštatujú, že emócie sú koš-
truované v kontexte vzťahov s inými, opierajúc sa o početné štúdie,
ktoré preukázali vzájomný utvárajúci charakter emócií a vzťahov. Pr-
vým záverom konštatujú, že ľudia zdieľajúci vzájomný vzťah - či už
ide o oddaný vzťah alebo o spolubývanie na internáte - sa po čase
stanú emočne podobnými. V druhom závere konštatujú, že rovnako
ako pozitívne emócie (napr. vďačnosť), tak aj negatívne emócie (napr.
opovrhnutie) sú úzko spojené s vývojom vzťahov takým spôsobom, že
pozitívne emócie pomáhajú vzťahy udržať, zatiaľ čo negatívne emócie
urýchľujú rozchody. Pre Boigera a Mesquitovú je ťažké si predstaviť
vzťah, ktorý by nebol určovaný a vytváraný emóciami, ktoré sa v rámci
neho zažívajú a vyjadrujú.

5.5 Zhodnotenie

Po analýze rôznych variantov, modelov a konceptov prístupov psycho-
logického konštrukcionizmu a s ním súvisiacich konceptov sociálneho
konštrukcionizmu zameraných na prežívanie emócií teraz môžeme pri-
stúpiť k hodnoteniu uhla pohľadu celého prúdu.

Emócia ako stav

Vyhranený pohľad na emóciu ako osobitný stav má zo všetkých hlav-
ných prístupov práve psychologický konštrukcionizmus. Pre sociálny
konštrukcionizmus podobne ako pre varianty kognitívno-aktivačných,
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resp. kognitívno-pocitových teórií to nie je primárna otázka a posu-
dzovanie variuje od modelu k modelu. Venujme sa preto v tejto oblasti
psychologickému konštrukcionizmu.

Zopakujme si najskôr výrok Barrettovej (2009b). Tá opisuje psycho-
logické konštrukcionistické úvahy ako zjednotené v predpoklade, že:
„emócie sú psychické kombinácie, ktoré sú vystavané zo základnejších
psychologických zložiek, ktoré nie sú vo svojej podstate špecifické pre
emócie“ (s. 317). Z tohto pohľadu je potom pochopiteľné, že pre kon-
štrukcionistické prístupy „emócie nie sú špeciálne mentálne stavy, je-
dinečné vo forme, funkcii a príčine, v porovnaní s inými duševnými
stavmi, akými je poznanie (kognícia) a vnímanie (percepcia). Je to
z toho dôvodu, že emócie nie sú ’spôsobené’ špecifickými mechaniz-
mami. Namiesto toho sa na všetky mentálne stavy nahliada ako na
vychádzajúce z prebiehajúceho, kontinuálne modifikovaného konštruk-
tívneho procesu, ktorý zahŕňa ešte viac základnejšie zložky, ktoré nie sú
špecifické pre emócie“ (Gross & Barrettová, 2011, s. 11). Emócie sú po-
tom len „ ľudové kategórie, pričom každá kategória je spojená s určitým
rozsahom merateľných výsledkov“ a v tomto ohľade sú iba „vznikajú-
cimi produktmi psychologických zložiek“, pre ktoré platí ono známe –
celok je viac ako iba súčet častí (Gross & Barrettová, 2011, s. 11).

Natískajú sa tu však neodbytné otázky: Ako to, že isté stavy mysle
majú intenzívny priemet do fyziológie a iné nie? Čo je to to, čo o tomto
priemete rozhodne? Ako to, že sa ľudové kategórie sceľujú do podob-
ného rozsahu merateľných výsledkov v rôznych na sebe nezávislých
kultúrach? Hoci je potrebné dodať, že Barrettová takéto tvrdenie spo-
chybňuje.

Jadro emócie

Psychologický konštrukcionizmus má v epicentre svojho východiska ty-
picky emocionálny zážitok – afekt. Tento afekt je výsledkom neustáleho
vyhodnocovania prívalu pocitov intero- a exterocepcie. Afekt prebieha
neustále, vo svojom jadre má najmenej aspekty aktivácie a valencie.
V istom momente sa môže zvýrazniť do emocionálnej epizódy a tým
môže začať prebiehať emócia. Tá spätne ovplyvňuje vnútorné fyziolo-
gické prostredie tela.

Doplňme si charakteristiku tejto časti konštrukcionistického modelu
od Gendronovej a Barrettovej (2009):
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Jednou zložkou spoločnou pre mnohé psychologické konštruk-
cionistické modely je senzorická stimulácia z vnútra tela alebo
jeho zodpovedajúci mentálny pocit (afekt). Modely, ktoré hovo-
ria o afekte ako o základnej zložke emócií, sú niekedy označované
ako ’rozmerové’ modely. A to na základe nesprávneho predpo-
kladu, že emócie môžu byť zredukované na príjemné a neprí-
jemné stavy, alebo že afekt sám o sebe poskytuje dostatočné
vysvetlenie pre emócie (s. 317-318).

Konštrukcionizmus sa teda pri konceptualizácii citového zážitku púšťa
– celkom v duchu nášho úvodného trichotomického vzťahu – od svoj-
bytného emocionálneho zážitku (jadrového afektu) smerom:

1. do telesnosti – kde v pociťovaní telesných zmien hľadá korene
jadrového afektu,

2. k vyšším kognitívnym procesom – k mentálnemu konceptualizova-
niu a prototypickej kategorizácii emócie, t. j. toho, čo v jadrovom
afekte človek zažíva.

Špecializácia na jeden alebo druhý smer odlišuje základné druhy na
zážitok zameraných výskumných prístupov aj podľa Scarantina v jeho
klasifikácii teoretických smerov psychológie emócií (2016). Do prvého
radí ako typických reprezentantov Damasia a Prinza, do druhého Rus-
sella a Barrettovú.
Keďže sa psychologický konštrukcionizmus snaží zlúčiť protiľahlé ob-
lasti najrovnocennejším spôsobom, má najviac podobností s ostat-
nými smermi, pričom rozdiel niekedy spočíva v detailnejších nuan-
sách. Keďže najviac zdôrazňuje samotnú emóciu a kvalitatívny zážitok,
vidno na ňom najviac integratívne snahy. Tým kopíruje samotnú emo-
cionalitu, ktorá má linky na všetky procesy, aj konštrukcionizmus má
so všetkými ostatnými prístupmi niečo spoločné.
Samotné jadro psychologicko–konštrukcionistických teórií je podľa Bar-
rettovej (2017b) integráciou ideí a empirických zistení z:

• neurokonštrukcionizmu (Karmiloff-Smithová, 2009; (Mareschal
et al., 2007a); Mareschal, Sirois, Johnson & Westermann, 2007b;
Westermann et al., 2007)

• racionálneho konštrukcionizmu (Xuová & Kushnir, 2013)
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• základných teórií psychologického konštrukcionizmu (Barrettová,
2006; 2012; 2013; Russell, 2003)

• sociálneho konštrukcionizmu (Boiger & Mesquitová, 2012),

• deskriptívnych hodnotiacich teórií (Clore & Ortony, 2008).

Na druhej strane sú tú spomínané rozdiely. Ukážme si oboje, spojnice
aj rozdiely.

Funkcionálne a behaviorálne prístupy Asi najviac sa psycholo-
gický konštrukcionizmus vymedzuje od modelov biologickej perspek-
tívy, t. j. behavioristických teórií a teórií základných emócií. Brojí
zvlášť proti mechanistickej podnetovo-reflexívnej metafore. Samozrej-
me, existujú však aj prieniky (Gendronová & Barrettová, 2009):

Psychologické konštrukcionistické modely sú podobné funkci-
onálnym a behavioristickým prístupom v predpoklade, že pre
emócie je dôležité aj správanie a sociálny kontext. Avšak psy-
chologické konštruktivistické modely sa odlišujú od týchto prí-
stupov v tom, že emócie nie sú ontologicky redukované na sprá-
vanie alebo sociálnu situáciu, v ktorej sa vyskytujú. Psycho-
logické konštrukcionistické modely sú tiež podobné niektorým
neurovedným prístupom v tom, že fyzické stavy zahŕňajúce telo
alebo mozog sú dôležité pre emócie, ale emócie sa nemôžu obme-
dziť iba na tieto stavy. Namiesto definovania emócií ako niečoho
iného, neprisudzujúc im status samostatnej existencie, psycholo-
gický konštruktivistický pohľad predpokladá skutočnosť emócií
a považuje ich za javy, ktoré treba vysvetliť (s. 318).

Hodnotiace teórie Intenzívna snaha o vymedzenie prebieha s hod-
notiacimi teóriami. Psychologickí konštrukcionisti si chcú obhájiť svoju
pozíciu, prichádzajú s kritikou jednostranne do vonku zameraných
hodnotení a poukazujú pritom na interocepciu (Gendronová & Bar-
rettová, 2009):

Psychologické konštrukcionistické modely sú podobné hodno-
tiacim modelom v tom, že oba považujú emócie za akt tvorby
zmyslu. Vo väčšine psychologických konštrukcionistických mo-
delov je dôraz kladený na urobenie vnútorného zmyslového alebo
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afektívneho stavu zmysluplným: emócia vzniká, keď je vnú-
torný stav človeka nejakým spôsobom pochopený ako súvisiaci
alebo spôsobený danou situáciou. Význam môže byť inštink-
tívny (napr. James, 1884; 1890/1950) alebo je výsledkom nie-
ktorých ďalších procesov, ako je napríklad kategorizácia (napr.
Barrettová, 2006) alebo atribúcia (Russell, 2003). V hodnotia-
com prístupe je naopak práve situácia, a nie vnútorný stav
tela, ktorá je cieľom analýzy zmyslu; predpokladá sa, že vnú-
torné zmeny stavu sú výsledkom tejto analýzy významu a odrá-
žajú ju. Rovnako ako hodnotiace modely, mnohé psychologické
konštruktivistické modely považujú emócie za úmyselné stavy
(s. 318).

Zo strany biologických ako aj kognitívnych prístupov, ak už sa vyjad-
rujú, zasa cítiť istú kritiku ohľadom predikcií a empirických výsledkov
psychologického konštrukcionizmu.

Sociálny konštrukcionizmus Čo sa týka sociálneho konštrukcioniz-
mu, existujú významné podobnosti a prieniky. Zhoda existuje predov-
šetkým v pohľade na variabilitu emócií. V pozadí sú však rozdiely
v príčinách tejto variability, ktoré sú iné u silného a slabého sociálneho
konštrukcionizmu. U silného variabilita súvisí s absolútnou kultúrnou
relativitou, ktorá ju vytvára. Psychologický konštrukcionizmus opäť
hľadá príčiny vo vnútri (Gendronová & Barrettová, 2009):

Na povrchu sa psychologická konštrukcia javí tiež podobná sil-
nej forme sociálneho konštrukcionizmu, v ktorom sú emócie du-
ševné/mentálne udalosti, ktoré sú výsledkami kultúry. Ako so-
ciálne artefakty, žiadna kategória emócií sa nepovažuje za bio-
logicky základnú. Podobne v psychologickom konštrukcionistic-
kom prístupe sa predpokladá, že kategórie emócií sú spriaznené
s kultúrou, hoci sa predpokladá, že zložky, ktoré sa podieľajú
na jednotlivých príkladov určitej emócie, zodpovedajú biologic-
kým systémom (v jednej alebo inej forme) v mozgu človeka (s.
318).

U slabého sociálneho konštrukcionizmu variabilita súvisí s dotváraním
základných emócií, ktorých existenciu však psychologický konštruk-
cionizmus popiera (Gendronová & Barrettová, 2009):

Psychologické konštrukcionistické modely sa tiež líšia od slabej
formy sociálneho konštrukcionizmu, kde sa predpokladá, že kul-
túrne a sociálne normy (napr. dané pravidlá) formujú iniciáciu
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a vyjadrenie biologicky základných emócií a vytvárajú varia-
bilitu v emocionálnych prejavoch. Naproti tomu psychologické
konštruktivistické modely tvrdia, že biológia nerozlišuje jednu
kategóriu emócií od druhej. Okrem toho, v psychologickej kon-
štrukcii, zložky tvoriace psychologické stavy, ktoré ľudia hovo-
rovo nazývajú "emócie", predstavujú aj iné duševné stavy, ktoré
ľudia označujú ako “poznávanie/kognície", napr. myšlienky, pre-
svedčenia (keď niekto niečomu verí) a spomienky (s. 318).

Priebeh emócie

Ďalšie rozdiely sú v priebehu emócie. Evolučné teórie a teórie zá-
kladných emócií ako pokračovatelia behaviorálnych prístupov spoločne
s kognitivistickými teóriami predpokladajú podnetovo-reaktívnu sché-
mu priebehu emócie, kde podnetom môže byť vonkajší podnet, resp.
podnetová situácia, ktorá je hodnotená (minimálne na nízkej úrovni
vedomia) a za ňou nasleduje reakcia. Už pri hodnotiacich teóriách sme
si ukazovali rozpad molárnych hodnotení na paralelné molekulárne.
Interocepcia s vyústením do jadrového afektu v konštrukcionistických
modeloch dodáva priebehu emócie ďalšie komplikácie. Skladanie rôz-
nych psychických zložiek sa môže diať buď postupne alebo ako u prísad
v recepte, kombinujúc, obmedzujúc, ovplyvňujúc a tvarujúc sa navzá-
jom. Ukážme si teraz príklady.

Postupná kombinácia

Koncept jadrového afektu má v konečnom dôsledku viacero dôležitých
dopadov na teóriu emocionality. Ak jadrový afekt existuje, potom je
tu zložka emocionálnej epizódy, ktorá je pre emocionalitu špecifická.
A tiež ak existuje takýto samostatný proces, potom je vysoko pravde-
podobné, že prebieha (s neurofyziologickým pozadím) po celý čas, nie
len v okamihu prejavujúcej sa emócie, resp. emocionálnej epizódy (pod-
robnejšie napr. Poláčková Šolcová, 2018). Na druhej strane, následne
tým vznikajú dôležité sekundárne otázky: S ktorými komponentami
psychiky a v akom je vzťahu? Ako konkrétne jadrový afekt interaguje?
Ako sa emócia vo výsledku poskladá – konštruuje?
Práve tieto otázky sa snažil Russell (2003) vo svojom článku riešiť.
Na to, aby mohol proces konštrukcie emócií modelovať, si však mu-
sel najskôr vyjasniť základné problémy. V prvej úrovni to bola okrem
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definície jadrového afektu schopnosť spôsobiť jeho zmeny, ďalej mož-
nosť priradiť ho k objektu, s ktorým je previazaný, ako aj schopnosť
jadrový afekt vôbec nejako regulovať. Potom mohol pristúpiť k vyjas-
neniu základných pojmov ako sú nálada, empatia, emocionálna epi-
zóda, motív, prototyp (ako kognitívna štruktúra v pozadí), prototy-
pová emocionálna epizóda (zviazaná s prototypom), či emocionálna
metaskúsenosť alebo regulácia12.
O vzťahoch s inými komponentami psychiky napovie Russellov mo-
del emocionálnej epizódy, kde analyzuje nasledujúce jej zložky, ktoré
možno zároveň chápať ako kroky emocionálneho procesu:

1. Príčinná udalosť (antecedent event) – udalosť viditeľne vyvolá-
vajúca epizódu (aj keď si je Russell vedomý možnej komplexity
percepčno–kognitívnej konštrukcie psychologickej reprezentácie
udalosti).

2. Afektívna kvalita (affective quality) – príčina je vnímaná v pod-
mienkach určitej afektívnej kvality.

3. Jadrový afekt (core affect) – podnet spôsobí zmenu jadrového
afektu. Jadrový afekt stále prebieha a počas epizódy sa môže
naďalej meniť13.

4. Atribúcia (atribution) – jadrový afekt je následne atribuovaný
príčine, ktorá sa stáva objektom (emócie). Človek tak cíti emóciu
s postupne vyúsťujúcou skúsenosťou, že je spôsobená objektom.

5. Hodnotenie (appraisal) – pokračovanie percepčno–kognitívneho
spracovania objektu z pohľadu budúcich vyhliadok, relevancie
cieľov, kauzálnych príčin atď.

6. Inštrumentálna akcia (instrumental action) – nasleduje správanie
riadené objektom v závislosti od valencie (príjemnej, nepríjem-
nej) aktuálneho jadrového afektu.

7. Zmeny vo fyziológii a prejavoch (physiological and expressive
changes) – tvárové, vokálne a autonómne zmeny sú pritom vyvo-
lané jadrovým afektom a inštrumentálnou akciou (prípravou na
ňu alebo jej priebehom).

12Na tomto mieste nechceme zachádzať do podrobností.
13Aj tu podobne ako v Schererovom komponentovom procesnom modeli vidno

možné komplikácie v paralelizme.
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8. Subjektívna zmena vedomia (subjective conscious experiences) –
okrem vedomých skúseností z predchádzajúcich procesov vzídu
aj metakognitívne úsudky (urgencia, nerozhodnosť, zmätenie...).
Tie majú účinok v spojení s jadrovým afektom.

9. Emocionálna metaskúsenosť (emotional meta-experience) – na-
sleduje prídavná a separátna vedomá skúsenosť pri ktorej subjekt
kategorizuje, čo emocionálne prežíva. Kategórie sú laické kon-
cepty emócií a súvisia s používaným jazykom, resp. pojmami.

10. Regulácia emócie (emotion regulation) – na koniec prichádza zá-
merný pokus o sebakontrolu založený na tom, ako subjekt sám
seba kategorizuje. Do úvahy tu prichádzajú napr. sociálne normy
a role.

Paralelná distribuovaná kombinácia

Iný názor majú Barrettová, Ochsner a Gross (2007c). Tí sa najskôr
vymedzujú proti všeobecne rozšírenej podnetovo-reaktívnej schéme, že
emócie sa automaticky prejavia, keď narazíme na určité podnetové
situácie. Túto schému vlastnú aj teóriám výskumu základných emócií
ako aj hodnotiacim teóriám nazývajú modálny model. Vyčítajú mu, že
nevie dostatočne vysvetliť veľkú variabilitu emócií a táto skutočnosť
je zastretá faktom, že veľké množstvo výskumu sa venuje iba malej
časti emócií v typických prototypických variantoch.
Preto autori predkladajú paralelný distribuovaný model, v ktorom
sa jednotlivé zložky, z ktorých sa emócia skladá, navzájom paralelne
ovplyvňujú, čo má dopad na priebeh emocionálnej epizódy. Špeciálne
vymenovávajú zložky afektívnej hodnoty, percepčných reprezentácií,
reprezentácií tela a motoriky, reprezentácií riadenia a (kognitívnu) in-
ferenciu. Tieto, môžeme povedať systémy, priebežne a paralelne vyko-
návajú svoju činnosť, navzájom sa pri tom ovplyvňujú, či už aktivač-
ným alebo inhibičným spôsobom, od automatických nízko-úrovňových
až po vysoko-úrovňové reakcie.
A toto je, zdá sa, vyústenie súčasného výskumu. Podobne, ako hod-
notiace prístupy, aj konštrukcionistické dochádzajú k paralelným mo-
delom. Hodnotiace modely ešte ako tak držia sekvenčnú líniu, keď
postupujú od hodnotiacich faktorov novosti, cez valenciu, postupne
k zložitejším ako relevancia cieľov, diskrepancia očakávaní, či kontrola.
Ale keď sa pozrieme na to, ako je vôbec možné vyhodnotiť komplex-
nejšie hodnotiace faktory, zistíme, že nevyhnutne musia byť zložené
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z výsledkov činnosti viacerých komponentov. A to je práve to, čo tvrdí
konštrukcionistický model Barrettovej et al. (2007c).
Na druhej strane, náš názor je, že je nevyhnutné ísť ešte ďalej a pos-
tihovať aj hraničné fenomény. Inými slovami, rátať s tým, že hranice
emocionálnej epizódy nie sú ostro vymedzené.

Variabilita emócií

Je to práve veľká variabilita emócií, s ktorou je potrebné konfrontovať
modálne modely. Práve variabilitu konštrukcionistické modely zdôraz-
ňujú. Ako konštatujú Gendronová a Barrettová (2009):

Psychologické konštrukcionistické modely sa tiež sústreďujú na
neuveriteľnú rôznorodosť emocionálnych reakcií a pokúšajú sa
v protiklade vysvetliť, prečo rôzne príklady rovnakého emo-
tívneho slova (napr. "strach") nemusia vyzerať a byť pociťo-
vané vôbec rovnako, a napriek tomu sú všetky príkladmi rovna-
kej emočnej kategórie. Historicky boli psychologické konštruk-
tivistické modely pokusom spojiť konceptuálnu analýzu emócií
s experimentálnymi dôkazmi. V konkrétnom vyjadrení, psycho-
logické konštrukcionistické modely sa snažia vysvetliť variabilitu
demonštrovanú empiricky, ktorou sa ďalšie dve uvedené tradície
zaoberali iba v obmedzenej miere (Barrettová, 2009b) (s. 318).

Ako ale potom vysvetliť, že existujú nejaké zjednotenejšie kategórie
emócií? Podľa Barrettovej (2009b) je to preto, lebo:

...skupiny ľudí súhlasili (z fenomenologických a sociálnych dô-
vodov), že je to funkčný spôsob, ako analyzovať prebiehajúcu
duševnú činnosť, ktorá sa realizuje v mozgu. Tento model je
v súlade s konštatovaním, že niektoré kategórie sú medzikul-
túrne stabilné (pretože fungujú na riešenie určitých všeobec-
ných ľudských problémov, ktoré vyplývajú z bývania vo veľkých
a zložitých skupinách), zatiaľ čo iné kategórie sú špecifické pre
kultúru (s. 1293).

Ako je však možné, že rôzne vzdialené a nekomunikujúce kultúry do-
chádzajú k podobným kategóriám? Nuž diskusia konštrukcionistov
a zástancov základných emócií stále pokračuje.



Doslov

Ďalším logickým krokom na mojej ceste k atlasu emócií tak, ako som
ho načrtol v predslove, je doplniť túto monografiu o prehľad doteraj-
ších klasifikácií emócií. Mám v pláne učiniť tak onedlho po vydaní
tohto prehľadu o výskumných smeroch a definíciách emócií. V istom
zmysle tak zostáva táto kniha otvorená. Rád by som pripojil aj dopl-
nenie výskumov o emocionálnych slovách slovenského jazyka. Snáď sa
mi tieto neskromné plány podarí naplniť. Lebo ako sa hovorí, ’človek
mieni, osud mení’.
Záverom mi neostáva, len poďakovať čitateľovi za trpezlivosť s mojou
trochu ťažkopádnou štylistikou už aj tak neľahkého obsahu. Taktiež
pripájam nielen formálne poďakovanie recenzentom za ich ústretovosť
a cenné pripomienky. Srdečné poďakovanie si zaslúžia aj tí, ktorí ne-
zištne pomohli. No a v neposlednom rade blízki za trpezlivosť a pomoc
v rozsahu, ktoré ide len ťažko doceniť.
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