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Prehľadová práca

K otázke vedomia: II. Rozvinutá vrstva vedomia

J. Kafka, M. Dobeš

Developed layers of consciousness. II.

Súhrn

Podávame pôvodný koncept rozvinutého vedomia ako jednej vrstvy vedomia, ktorá nadväzuje na bazálnu
vrstvu a vytvára jedinečné ľudské vedomie. Predkladáme krátko používané pojmy, formulujeme problema-
tiku vedomia seba, v tomto texte rozoberáme otázku identity a sebarealizácie, do ktorej zadeľujeme sebaobraz
a self. Naznačujeme aj problematiku vedomie druhých a sveta. Nazdávame sa, že pre hlbšie pochopenie kom-
plikovaného fenoménu ľudského vedomia je prínosom analýza jeho dvoch vrstiev a v práci sa prihliada na
túto druhú vrstva typickú pre človeka, ktorú označujeme ako rozvinuté vedomie (lit. 35).

Kľúčové slová: vedomie človeka, rozvinuté vedomie, identita, sebaaktualizácia, vedomie seba a druhých

Summary

Authors present an original concept of developed consciousness as a layer connected with the basal layer,
forming the unique human consciousness. The uses terms are shortly presented and problem of selfconsci-
ousness is formulated. Questions of identify and selfrealization are analyzed, as well the idea of selfimage
and the self. The consciousness of others and of the world are outlined. Better understanding of complicated
human consciousness phenomenon could be achieved by analysis of its two layers, above all, the developed
consiousness typical to man (Ref. 35).

Key words: human consiousness, developed consiousness, identity, selfactualization (selfrealization), consious
of other and self consiousness

V predchádzajúcom príspevku (Kafka a Dobeš, 2002) sme
sa zamerali na bazálnu vrstvu ľudského vedomia. Načrtli sme
základné poznatky, ale podľa nás nie je toto vedomie celým
vedomím, lebo má aj ontogenetickú mladšiu vrstvu, ktorá sa
utvára na základe bazálnej vrstvy, pravdepodobne rozvinu-
tím idiognózie a postupne sa formuje ako identita a sebaak-
tualizácia (myslíme, že do tejto možno zahrnúť sebaobraz,
ako aj self), a teda vedomie seba, popri tom sa vytvára aj
vedomie druhých, vedomie sveta.

Psychiatrická klinika LF UPJŠ, Košice
Adresa: Prof. MUDr. J. Kafka, DrSc., Psychiatrická klinika LF
UPJŠ, Trieda SNP 1, 040 66 Košice, Slovakia.

I. Vedomie seba

Vedomie seba je jednou z charakteristík, ktorá nás oddeľuje
a odlišuje od ríše zvierat, živého. O bazálnom vedomí mô-
žeme hovoriť u vyšších živočíchov a osobitne u vyšších opíc.
Schopnosť vnímať seba a uvedomovovať si seba samého nám
dáva oproti ostatnej živej prírode mnoho výhod. Ak si vieme
predstaviť seba samého v rôznych situáciách, vieme svoje
skutočné správanie naplánovať omnoho presnejšie a efektív-
nejšie. Poznanie seba samého nám umožňuje vcítiť sa do
myslenia ľudí okolo nás, a to nám umožňuje skvalitniť me-
dziľudskú interakciu a viesť zmysluplnú komunikáciu i na
veľmi abstraktnej úrovni.
To, ako vnímame samého seba, má veľký vplyv na naše

duševné zdravie i na správanie sa k ostatným ľuďom okolo
nás. Ak vnímam samého seba ako hodnotného človeka, ľah-
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šie znášam životné stresy a prehry a aj ostatných ľudí okolo
seba vnímam ako hodnotných. Na to, aby sa náš sebaobraz
stále vyvíjal a prispôsoboval sa skutočnosti, je potrebné uve-
domovať si nové fakty nielen o vonkajšom svete, ale najmä
o sebe. To, ako sa tieto nové poznatky o nás samých stávajú
časťou nášho sebaobrazu, je stále predmetom diskusií.

Pojmy

Podobne ako pri definovaní vedomia používa sa v sémantic-
kom priestore pojmu vedomia seba mnoho rozličných termí-
nov. Aby sme predišli prípadným nejasnostiam, spomeňme
základné z nich.
Sebaobraz môžeme definovať ako mentálnu reprezentáciu

vnímaných vlastných charakteristík a kompetencií jedinca,
ktorá vzniká v ranom veku, modifikuje sa počas celého ži-
vota jedinca a má výrazný vplyv na jeho správanie, vnímanie
a prežívanie. Papica hovorí o sebaobraze ako o kognitívnej
štruktúre pozostávajúcej z verbálnych generalizácií (Blatný
a spol., 1993). Tieto generalizácie zahŕňajú všetko, čím sa
sám jedinec definuje (vlastnosti, schopnosti, vedomosti, hod-
noty, postoje, sociálne role).
Kihlstrom a Cantor (Blatný a spol., 1993) hovoria o self

ako o mentálnej reprezentácii podobnej iným mentálnym re-
prezentáciám. Self je podľa nich pojem uložený v pamäti ako
každá iná znalostná (kognitívna) štruktúra. Je formovaný
skúsenosťami z interakcie s fyzikálnym a sociálnym prostre-
dím (Shavelson a spol., 1976). Self nie je lokalizované v kon-
krétnej mozgovej štruktúre (Morin, 2002; Damasio, 2000;
Gallese, 2000). Je to prirodzené, pretože časťou nášho ja
sú zrakové, sluchové, taktilné informácie, množstvo amodál-
nych reprezentácií, ktoré sú v kôre lokalizované na rozličných
miestach. Náš sebaobraz je tak súborom vzájomne prepoje-
ných a rozlične lokalizovaných pamäťových štruktúr. V kon-
krétnom čase môžu byť na základe vonkajších i vnútorných
stimulov aktivizované rozličné zložky nášho sebaobrazu. Tak
ako sa v rozličných situáciách aktivizujú jednotlivé oblasti
kôry, tak i do popredia vystupuje vždy iná časť nášho ja.
Samozrejme, ak sú viac aktivizované okruhy, ktoré sa ne-
dotýkajú našej seba-schémy, naše ja sa môže úplne strácať.
To vidíme, ak sme silno sústredení na nejaký predmet alebo
činnosť, alebo ak nás prekvapí silný zážitok. V takej chvíli
síce vnímame a myslíme, ale naše ja sa stráca do pozadia.
I keď nemožno úplne stotožniť pojem sebaobrazu (self-

concept) s pojmami ja a self, v literatúre sa tieto pojmy často
používajú ako synonymá (Blatný a kol., 1993) a budeme ich
alternatívne používať i v tomto texte.
Základnými charakteristikami sebaobrazu je dynamic-

kosť, t.j. sebaobraz sa v čase mení a vyvíja a multiaspekt-
nosť, čo znamená, že sebaobraz nie je homogénnou štruktú-
rou, ale skladá sa z množstva oblastí, ktoré sú pre človeka
viac-menej dôležité. Človek môže mať v niektorých oblas-
tiach pozitívny, v iných negatívny sebaobraz. Je snaha iden-
tifikovať kľúčové oblasti sebaobrazu, napríklad oblasť osob-
ného života, rodinného života, spoločenského života, aka-
demického a profesionálneho života (Arul, 1999). Z týchto

vlastností sebaobrazu vychádzajú potom zložitejšie kon-
štrukty snažiace sa podrobnejšie opísať tento fenomén:
Komplexnosť sebaobrazu môžeme definovať ako počet as-

pektov sebaobrazu, ktoré u seba ľudia vnímajú (ako sú na-
príklad sociálne role, emocionálne stavy, identity, ťažiskové
interpersonálne situácie a pod.) a vzájomné vzťahy medzi
týmito aspektmi (Hoyle a spol., 1999).
Jasnosť sebaobrazu sa používa ako miera, do akej sú zá-

kladné atribúty jedincovho ja jasne definované, vnútorne
konzistentné a časovo stále. Pojem jasnosti sebaobrazu sa
do istej miery prekrýva s ďalšími konštruktami používanými
v sociálnej psychológii. Rosenbergova koncepcia stability se-
baobrazu sa zameriava na časovú stálosť presvedčení o sebe,
Gergenova a Morseho koncepcia konzistencie sebaobrazu ho-
vorí o vnútornej súdržnosti presvedčení o sebe (podľa Camp-
bellová a spol., 1996). V sociálnopsychologickom výskume
bolo definovaných viacero klasifikácií ja.
Z časového hľadiska môžeme hovoriť o minulom ja – tak

ako si ho pamätáme, prítomnom ja – ako ho vnímame teraz
a budúcom ja – aké o ňom máme predstavy a očakávania
do budúcnosti (Markusová a Wurfová podľa Blatný a spol.,
1993).
Z hľadiska hodnotiaceho možno hovoriť o ideálnom ja –

vzore, ku ktorému sa chceme priblížiť, požadovanom ja –
normatívnom obraze, akí by sme mali byť, a nechcenom ja
– obraze ja, s ktorým by sme sa nechceli stotožniť (Ogilvie,
1987).
Z hľadiska vzťahu so sociálnym prostredím klasifikujeme

súkromné ja – to, ako vidíme sami seba, a verejné ja – to,
ako vnímame, že nás vidia iní (Feningstein a spol., 1975).
V rámci sebaobrazu možno definovať tri jeho aspekty: kog-
nitívny aspekt hovorí o obsahu a štruktúre sebaobrazu, afek-
tívny aspekt vyjadruje vzťah jedinca k sebe, jeho sebahod-
notenie, konatívny aspekt vyjadruje tendenciu ku konaniu
spôsobom primeraným poznaniu a hodnoteniu samého seba
(Blatný a spol., 1993; Macek, 1997).
Sebaobraz sa diferencuje podľa veku i podľa pohlavia,

v odlišných kultúrach je i jeho štruktúra a parametre rôzne
(Campbellová a spol., 1996).
Práve preto, že sebaobraz vplýva na ľudské správanie

a prežívanie, možno jeho zmenou dosiahnuť zlepšenie psy-
chického zdravia jedinca. Zmena sebaobrazu prebieha po-
maly a vyžaduje často dlhodobé psychologické pôsobenie.
Problémy v oblasti sebaobrazu sa však netýkajú len jedincov
na hranici medzi zdravím a chorobou. Aj v bežnej populácii
je časté negatívne vnímanie samého seba, existencia nera-
cionálnych presvedčení o sebe a ďalšie maladaptívne javy
spojené so sebaobrazom.
Množstvo výskumov preukázalo, že vnímanie hodnoty sa-

mého seba má kľúčový význam pre harmonické prežívanie
jedinca. Pozitívny sebaobraz znižuje riziká vzniku drogovej
a iných závislostí, riziko samovraždy (Stempelová, 1998). Ak
jedinec vníma pozitívne sám seba, vníma lepšie i ostatných
ľudí okolo seba, kvalita jeho spoločenskej interakcie sa zvy-
šuje.
Vo významovom okolí pojmu sebaobraz sa nachádza viac

konštruktov. Spomeňme najdôležitejšie z nich:
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Sebasystém sa používa na súhrnné označenie všetkých as-
pektov uvažovania o sebe (Macek, 1997).
Selfschémy sú podľa Markusovej (1977) kongnitívnymi

jednotkami, z ktorých sa skladá sebaobraz.
Self-image označuje snímok sebaobrazu v konkrétnej situ-

ácii (Vander Zanden, 1987).
Najskôr však čo sa dá povedať o vzniku vedomia seba.

Vznik vedomia seba

Pri výklade vzniku seba nepochybíme, ak vyjdeme z tvr-
denia, že dieťa má vedomie a že najskôr sa u neho vyvíja
vedomie telesného ja, rozpoznávanie, ktoré označujeme ako
somatognóziu. Dotvára sa do tzv. telesnej schémy, potom sa
prejaví idiognózia, spočiatku iba ako prejav identity a bez-
prostredného odlíšenia od okolia. Postupne sa vytvára šir-
šia identita, identita sociálneho ja, ktoré potom obsahuje
časové, ako aj priestorové chápanie trvajúce po celý život
človeka.
O tom, ako môže tento rozvoj prebiehať, hypotetizuje

Mead (1934). Podľa neho je základom rozvoja rozvinutého
vedomia schopnosť dieťaťa byť sebe samému predmetom.
Toto je možné prevzatím role druhého. Dieťa preberá rôzne
roly. Roly rodičov, zvierat, zamestnaní, ľudí. Je schopné z ta-
kého hľadiska vidieť aj seba a reč mu umožňuje tieto aspekty
konkretizovať vo vlastných prejavoch. Tak sa začína i roz-
lišovanie identity a sebachápania. Táto schopnosť vyplýva
práve z osvojovania slova a rozvinutého myslenia, ktoré do-
voľuje symbolické vyjadrenie, vnútorný dialóg. Dieťa sa na-
príklad hrá na niekoho iného a zároveň sa hrá aj na seba.
Od tejto hravej formy prechádza k skutočnému rozlišova-
niu. Ako sme spomínali v predchádzajúcom článku (Kafka
a Dobeš, 2002), Blackmoorová (2000) hypotetizuje o vzniku
vedomia seba ako o stave, keď sa proces bazálneho vedomia
vyskytne v oblasti mentálnej reprezentácie self.
Pre pochopenie štruktúry a fungovania sebaobrazu je dô-

ležité poznať proces, akým naše ja vzniká. Cicchetti (1991)
prezentuje teóriu postupných fáz vývinu self. Tieto fázy ne-
možno vnímať ako komplex úloh, ktoré musí jedinec spl-
niť, aby sa uňho vytvorila koncepcia ja. Ide skôr o vývinové
obdobia. Ja teda nevzniká v istom okamihu, ale postupne
emerguje.
V prvých dvoch až troch mesiacoch života ovplyvňujú

rodičia alebo opatrovníci uspokojovaním fyziologických po-
trieb priamo dozrievanie nervového systému.
Po uspokojení fyziologických potrieb sa pozornosť dieťaťa

obracia na okolité prostredie. Vo veku štyroch až deviatich
mesiacov sa zintenzívňuje interakcia s rodičmi. Dieťa začína
prispôsobovať svoje správanie správaniu rodičov. Tu už dieťa
začína regulovať svoje správanie tak, aby vyhovelo svojim
potrebám a zároveň požiadavkám vonkajšieho prostredia.
Pre budúcu emergenciu ja sú dôležité v prvom roku života

tri faktory: dozrievanie nervového systému, kognitívny vývin
a socializácia.
Približne v období deviatich až dvanástich mesiacov veku

nastáva ďalšia vývinová reštrukturalizácia. Dieťa si začína
zapamätávať interakcie s rodičmi a tieto schémy sa stávajú

jadrom emergujúceho self. Skúsenosti z interakcie dieťa pre-
mieta do stratégií správania sa v nových situáciách.
Až približne vo veku osemnástich mesiacov sa dieťa začína

uvedomovať ako bytosť vyčlenená z vonkajšieho prostredia.
Organizácia vlastného self vzniká z modelov dovtedajších in-
terakcií so sociálnym prostredím. Postupná diferenciácia self
je sprevádzaná prechodom zo senzomotorického do predope-
račného štádia.
Dôležitým medzníkom je v období prvej polovice druhého

roka schopnosť stanoviť si ciele (i proti vôli rodičov). Ja sa
v tomto období ďalej diferencuje ako nezávislé, no spojené
s rodičmi. To, že sa však vzťah s rodičmi konaním proti ich
vôli neporuší, dáva dieťaťu pocit istoty a prispieva k integrá-
cii jeho self. Schopnosť symbolického uvažovania podporená
sociálnou interakciou a používaním jazyka kovaríruje s vy-
tváraním reprezentácie súkromného ja a ja vo vzťahu k so-
ciálnemu okoliu. Najprv sú tieto reprezentácie jedinečné pre
jednotlivé osoby a situácie. Postupne sa však generalizujú
tak, ako vzniká potreba reagovať na nové situácie. V tomto
období je kľúčová úloha rodičov pri poskytovaní interakč-
ných zdrojov a spätnej väzby. Model self, ktorý sa v tomto
období vytvára, je základom pre ďalšie interakcie dieťaťa
s prostredím a spätne ďalší rozvoj self.
Prefrontálny kortex má pravdepodobne dôležitú úlohu pri

vzájomnej koordinácii centier tvoriacich naše ja. Naše ja je
do veľkej miery produktom nášho sociálneho okolia a v pre-
frontálnom kortexe ako v najmladšej mozgovej štruktúre
sú lokalizované centrá zodpovedné za sociálne poznávanie
a správanie. Jeho poruchami dochádza k poruchám vedomia
ja (Bogousslavsky a Fisher, 1998). Nemožno však tvrdiť, že
je jedinou štruktúrou zodpovednou za vedomie seba.
Podľa Damasia (2000) sa naše ja začína vytvárať na zá-

klade homeostatických informácií a telesných máp. V našom
mozgu sú oblasti, kde sú vytvorené dotykové mapy nášho
tela. Podobne i motorické. Tak ako sa človek vyvíja, spät-
nou väzbou sa u dieťaťa vytvára koordinácia medzi pohybmi
a tým, že tieto pohyby vníma zmyslami.
Silný vplyv na vytváranie seba-obrazu a vyčleňovanie

”
ja“

z okolitého sveta má sociálna interakcia. Tým, že dieťa do-
stáva stimuly zvonka a reaguje na ne a dostáva spätnú väzbu
na tieto reakcie, prebieha proces analogický senzo-motorickej
koordinácii, no teraz v sociálnom svete. Môžeme tak hovoriť
o akejsi ja-sociálnej koordinácii. V tejto súvislosti je dôležité
uviesť výskumy v oblasti tzv. zrkadliacich neurónov (mirror
neurons) (Gallese, 2000). V premotorickej kôre opíc (v ob-
lasti F5) identifikovali neuróny, ktoré sú aktivizované iba
vtedy, ak je vnímaný iný subjekt, ktorý robí istý motorický
pohyb (napríklad iná opica uchopuje nejaký predmet). Vzor
neuronálnej aktivity v takýchto neurónoch sa potom prenáša
do aktivity neurónov zodpovedných za daný pohyb. To môže
byť dôležitá zložka imitačného učenia – učenia založeného na
vplyve sociálneho prostredia na jedinca.
Ďalší typ neurónov identifikovaný v tej istej oblasti kôry

sú takzvané kánonické neuróny (canonical neurons). Napriek
tomu, že sú v premotorickej kôre, sú aktivované vizuálnou
prezentáciou predmetu určitej veľkosti, či tvaru. V ich fun-
kcii možno hľadať zárodky intencionality. Naše motorické
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správanie závisí od toho, voči akému objektu sa koná. A toto
rozhodovanie neprebieha len v asociačných oblastiach, ale už
v premotorickej kôre. Motorická kôra je tak schopná vytvá-
rať nielen neuronálny vzor pripravovanej motorickej aktivity.
Má kapacitu vytvárať mentálnu reprezentáciu sveta okolo
nás. Takisto už tam možno nájsť zárodky toho, ako odlíšiť
naše vlastné pohyby od pohybov ostatných okolo nás.
Nakoľko možno rozlíšiť a opísať tieto dve roviny sebauve-

domenia, nie je celkom jasné, lebo v bohatej a narastajúcej
literatúre nie sú tieto roviny dostatočne odlišné, a nevedno,
čo ktorý autor predkladá. Pomerne jasnejšia sa zdá otázka
identity, oveľa menej a rôzne je opísaná otázka sebarealizácie
(výraz preberám od Maslowa, hoci s iným kontextom), lebo
sa hovorí o sebachápaní, o obraze seba a sebaprežívaní, o se-
bapresadzovaní, o sebavedomí, o sebahodnotení a používajú
sa aj iné koncepty, najmä koncept self.

1. Identita, ipseita

Identita sa chápe ako prežívanie vlastnej autenticity, jedi-
nečnosti a stálosti v čase (Bačová, 1997). Vo vzťahu k self
môžeme byť subjektívnym vnímaním relatívne objektívnej
mentálnej reprezentácie.
Identitu môžeme chápať aj ako bytie samým sebou.

V tomto ponímaní sa identita v priebehu života mení iba
málo. Je to istota, že ja som ja, že hoci podlieham rôznym
zmenám, či žijem v určitom sociálnom svete, či podľa no-
vého výkladu v texte, predsa som to ja. Je preto zatiaľ ot-
vorenou otázkou, čo presne ďalšie konštrukcie, ako osobná,
skupinová, sociálna identita opisujú. Rozlíšiť treba identitu
v čase (ipseitu) a v priestore (identita skupinová, národná,
spoločenská).
V literatúre sa za posledné obdobie nahromadilo mnoho

poznatkov o koncepte identity. Podrobnejšie ich opisuje prvý
autor (Kafka, 1997).
Podľa prijatej mienky mnohých autorov sa identita rozvíja

počas celého života. Typická je v tomto smere Eriksonova
koncepcia, ktorú predkladá psychosociálne štádiá, ktorými
postupuje vývin človeka od narodenia po smrť.
Slugoski a Ginsburg (1989) kritizujú Eriksonovu koncep-

ciu, považujú ju za osobne podmienenú, za určitý text, ktorý
je určený časom, miestom, kultúrou, históriou svojho vzniku
a predstavami svojho autora. Kritizujú, že identita nie je iba
individuálnym výkonom, ale že naopak, je určovaná societou
a miestom, aké v nej človek má.
Zostáva preto otvorenou otázkou, ako sa identita rozvíja,

a či sa vôbec rozvíja. Jej jadro sa pravdepodobne veľmi ne-
mení, čo však nemožno povedať ani o živote človeka ani
o jeho telesných a psychických procesoch, o jeho učení a za-
čleňovaní sa do spoločnosti.
Podľa Krogera (1989, 1991) identita nemá unitárnu štruk-

túru, ale pozostáva z viacerých komponentov.
Za javy, ktoré patria k identite, treba považovať zážitky

identity, ktoré sa v psychiatrii, ak sa zážity ukážu poru-
šené, hodnotia ako depersonalizácie, vravíme o autopsychic-
kej a somatopsychickej depersonalizácii. Prvá vyjadruje po-
cit cudzoty svojej duševnej činnosti, druhá svojho tela. Pa-

radoxným javom je fantómový fenomén, zážitok identity tej
časti končatiny, ktorú už človek nemá. Je to preto, že jestvuje
telesná schéma, ktorá sa vytvára v ranom detstve a korekcia
v dôsledku amputácie sa nedostatočne prijíma tou časťou
vedomia, ktorú označujeme ako bazálne vedomie. Či aj de-
realizáciu, pocit odcudzenia vonkajšieho prostredia, a či aj
depersonalizáciu, pocit odcudzenia vonkajšieho prostredia
a sveta, treba považovať za poruchu zážitku identity môže
byť sporné, ale súvislosť treba skôr pripustiť aj preto, že
rozlišovanie bazálneho vedomia a rozvinutého nie je jasne
rozhraničené, a preto sú možné prechody.

2. Sebaaktualizácia (sebarealizácia)

V práci dávame prednosť termínu sebaaktualizácia pred ter-
mínom sebarealizácia. Túto rovinu sebauvedomovania roz-
vinutého vedomia chápeme ako pojem vyjadrujúci vývoj se-
bauvedomenia najmä ako proces vývoja, v základnom sme-
rovaní rozvinutého vedomia. Chápeme ho ako prejavovanie
sa toho, čo sa najčastejšie vyjadruje ako self, ako sebachápa-
nie, obraz seba, ale aj ako prežívanie, hodnotenie. Vyjadruje
mnohé aspekty rozvinutého vedomia, ktoré sa často podá-
vajú ako aspekty ja, seba.
Pomerne často sa opisuje sebachápanie ako rozvoj selfu,

aj ako rozvoj integrity. Podľa uvedeného Cicchettiho (1991),
ktorý upresňuje naše poznatky, sa sebachápanie vytvára po-
stupným vývojom, je to akoby dieťa plnilo rad úloh a po-
stupne sa dotváralo do podoby rozvinutého vedomia, tiež
dotvárania identity.
Pripomenme ešte raz tri faktory: dozrievanie nervového

systému kognitívny rozvoj, socializácia. Tieto spôsobujú, že
dieťa si začína zapamätávať interakciu s rodičmi a tieto
schémy sa stávajú základom sebachápania (autor hovorí
o self). Potom, ako sme už uviedli, dochádza k uvedome-
niu seba, k identite, súčasne si určuje ciele (a to aj proti vôli
rodičov), a teda je činné, vedie k integrácii sebachápania, či
užšie k selfu.
Základom sebachápania (napr. podľa Balcara, 1983) je

predstava vlastnej osoby vo svete! Nazdáva sa, že zahŕňa
ako identitu, tak aj sebahodnotenie, ale aj sebarealizáciu,
dokonca aj roly, čo v práci rozlišujeme. Zdá sa, ak chápeme
sebaaktualizáciu užšie, že sa vytvára v kontakte so svetom,
najskôr v rodinnom prostredí, potom vytváraním spoločen-
ských stereotypov, napokon hromadením skúsenosti.
Sebachápanie pôsobí často ako usmerňovací činiteľ osob-

nosti a napriek značnej dynamickosti sa dá považovať aj za
určitý stabilizátor činnosti.
Predpokladá sa, že ak sa nevytvorí náležité sebachápa-

nie, vytvára sa úzkosť a zvyčajne nasleduje obrana, ktorá sa
realizuje najčastejšie dvoma cestami:

a) poprením, čo je tendencia zamerať vedomie iným sme-
rom, ako je vynorujúca sa úzkosť,

b) vytesnením, ktoré má podobu zabudnutia, pravda sú
mnohé ďalšie, ako ich opisuje psychoanalýza.

Do zložitého komplexu sebachápania patria sebaobraz
a sebahodnotenie uvedené v časti pojmy, okrem ďalších strá-
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nok aktivít rozvinutého vedomia. Vzhľadom na mnohoznač-
nosť uvedených pojmov v práci predkladáme pojem sebaak-
tualizácie ako najvýstižnejší na vyjadrenie týchto charakte-
ristík. Self ako pamäťová štruktúra: So zaujímavou myšlien-
kou prišiel Jaynes (podľa Blackmoorová, 2000). Na základe
jeho štúdie sa zdá, že ľudia v starovekom Grécku nevnímali
seba oddelene od prostredia. Nemali teda vyvinuté ohrani-
čené vedomie seba. Myšlienky, ktoré im prebiehali v hlavách,
pripisovali hlasom bohov. Môže sa to zdať neuveriteľné, že
by si niekto nebol vedomý sám seba.

Lurjove výskumy (1976), ktoré sa však robili už v 20. sto-
ročí, na takýto predpoklad vrhajú nové svetlo a robia ho
celkom realistickým. Lurja skúmal výpovede o sebaobraze
medzi rozličnými skupinami ľudí. U vzdialených a inteligent-
ných ľudí bolo self dobre rozvinuté. No ak pracoval s ľuďmi,
ktorý celý život žili v ťažkých podmienkach, nemali prístup
ku vzdelaniu a osobnému rozvoju, zistil, že ich sebaobraz je
veľmi skúpy a málo rozvinutý. Takíto ľudia iba veľmi útržko-
vito odpovedali na otázky, kto sú (väčšinou len meno a po-
volanie), akým sú človekom, či ako sa cítia.

Tieto výskumy potvrdzujú, že self je pamäťová štruktúra.
Keď sa s ňou pracuje, dostáva nové informácie a podnety,
tak sa rozvíja. Ak nie, zakrpatieva. I v bežnom živote si
možno všimnúť rozdiely medzi ľuďmi, ktorí o sebe rozmýš-
ľajú, a tými, ktorý nie. Self má okrem vedomej zložky aj
nevedomú zložku. Popri informáciách o tom, akí sme, ako
reagujeme, jestvuje množstvo informácií či už z vnútra orga-
nizmu alebo z prostredia, ktoré nedosahujú prah potrebný na
vytvorenie zážitku vedomia. Napriek tomu prispievajú k cel-
kovému

”
pocitu“ našej identity. Analogickým ilustratívnym

príkladom môže byť komerčný výskum, keď sa pri nahrávaní
a reprodukovaní zvuku zistilo, že zvuk sa zdá vernejší a sku-
točnejší, ak sa nahrávajú aj frekvencie mimo ľuďmi počuteľ-
ného spektra. Informácie, ktoré neprekročia prah vedomia
tak v konečnom dôsledku prispievajú k celkovej kvalite vedo-
mého zážitku. Empirickým príkladom takejto duality sú prí-
pady amnézie. Poruchami spojenými s vedomím sa budeme
zaoberať v ďalšej práci. Vedomie seba sa pravdepodobne
opiera o dva typy znalostí. Kihlstrom a spol. (2002) hovoria
o znalostiach založených na percepcii a znalostiach založe-
ných na význame. Percepčné znalosti vychádzajú z vonkaj-
šieho výzoru, vnútorných stavov a pod. Významové hovoria
o vzťahoch s ľuďmi, objektmi, situáciami.

Vedomie sa často považuje za integrátora psychických fun-
kcií (Velmans, 1998). Takéto vyjadrenie do určitej miery
zvádza k tomu, že je vedomie vyčleňované z kognitívneho
systému ako nezávislá entita. Možno presnejšie by bolo ho-
voriť o určitej korelácii, teda, že vedomie sa vyskytuje vtedy,
keď je psychický systém integrovaný, či dokonca o kauzalite,
teda, že predpokladom vzniku vedomia je integrácia psy-
chického systému. Baars (2002) uvádza, že pre stav vedomia
(klinického) je typická koordinácia medzi hlavnými oblas-
ťami kortexu. Táto koordinácia však má základ v talamic-
kom

”
taktovaní“, keď z talamu vchádzajú pravidelné signály

do kortexu (Llinás, 2001). Potom je teda integrácia (a vedo-
mie ako jej korelát) určená architektúrou talamického sys-
tému a jeho prepojeniami do vyšších kôrových oblastí. Aj

napriek tomu treba poznamenať, že uvedené sa dotýka iba
bazálnej vrstvy vedomia, a o tom, ako je to v rozvinutej
vrstve sa nedá v súčasnosti niečo príliš jednoznačného pove-
dať.

II. Uvedomenie sveta druhých

Problematikou uvedomovania si druhých sa zaoberá so-
ciálna psychológia a ešte podrobnejšie sociálna komunikácia.
Socializácia–začleňovanie seba a uvedomovania druhých sa
odohráva do raného detstva a opisuje sa v rámci osobnosti,
predpokladajú sa určité tendencie, či potreby:

a) Začleňovanie sa do spoločnosti, uvedomovanie si dru-
hých nie je automatické, dieťa je pred neznámou, ne-
vie, kto to je, nevie čo môže od druhého očakávať, a to
aj vtedy, keď druhým tvorom je dieťa. Preto vyčkáva,
zaujíma obranný postoj.

b) Zdá sa, že sa opiera o určité zázemie, najskôr o svoju
rodinu, potom o skupinu, etnické prostredie, o určitú
kultúru, usiluje o bezpečie a možnosť akceptácie.

c) Uvedomovanie druhých prebieha súčasne s aktualizá-
ciou seba, aj so sebachápaním, ktoré má viaceré so-
ciálne zložky, ako je nadmerná fixácia na druhého člo-
veka alebo akcentovanie seba ako člena rodu cirkvi,
štátu. Zložka sebachápania je zvyčajne aj chápanie seba
ako vlastníka, ktoré môže prerastať až do lakomstva. Aj
ideálne sebachápanie, teda

”
akým by som chcel byť“ je

vždy konfrontované druhými. Napokon samotná seba-
aktualizácia sa opiera najmenej o

”
empirické vedomie“

(som, kto som) a o
”
vedomie ideálne“, lebo takto sa dá

pomerne jednoducho, hoci v skutočnosti to bude oveľa
zložitejšie, pochopiť utváranie sebaaktualizácie, čo už
presahuje uvedomovanie si druhých a dostáva sa už do
sféry uvedomovania spoločnosti a nášho sveta.

d) Pre uvedomenie sveta je potrebná skúsenosť, že svet
a život sú chápateľné, že majú nejaký zmysel, že každý
má v svete svoje miesto, že človek postupne môže zís-
kať orientačné a výkladavé schémy, podľa ktorých si
uvedomuje druhých a svet.

Nepúšťame sa do podrobnejšieho výkladu, uvedieme iba
podľa nás najdôležitejšie zistenia. Osobitne dôležité je so-
ciálne učenie, ktoré vytváraním hierarchických zvykových
štruktúr (sústavou odmien a kľúčov, ako dosiahnuť potrebu),
vzorcov vedie k vytváraniu osobnostných rysov, a teda aj
uvedomenia spoločnosti a sveta. Za významné mechanizmy
sa považuje imitácia (napodobovanie) a identifikácia.
Pri uvedomovaní druhého sa uplatňuje percepcia, vníma-

nie druhého, ktorá má dnes už známe pravidlá a vyúsťuje
do tzv. ústredného dojmu, v tej sa uplatňuje najmä pôvodný
dojem a projekcia. Na túto zvyčajne nadviaže kognitívne po-
znanie, a tak sa dotvára uvedomenie druhého človeka.
Pomerne nejasná a nerovnako interpretovaná je otázka

uvedomenie si sveta a jeho postavenia v ňom, lebo sa pova-
žuje skôr za otázku filozofickú. Zrejme sa dotvára až v do-
spelosti a úzko súvisí so sebarealizáciou.
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Uvedomenie druhých a seba môže vychádzať z vlastnej
bazálnej vrstvy vedomia, ale iba nepriamo a zvyčajne neuve-
domene, lebo je prejavom rozvinutej vrstvy vedomia a najmä
tej roviny, ktorú označujeme ako sebaaktualizačnú, nazdá-
vam sa, že v rovine identity sa nemôže prejaviť, lebo identi-
fikácia nie je identitou. Identita je preto jav sebauvedomenia
a oproti druhým sa prejavuje iba v uvedomení, že druhý nie
je ja, je iným, inakým a že sú aj my oproti ja, napokon ja
a ty, nepatrí preto k uvedomeniu druhých, a aj preto, že je
jedinečná a neopakovateľná.
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