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Prehľadová práca

Syndróm narušenej odmeny a jeho kognitívne a behaviorálne súvislosti

Igor Smelý

Reward deficiency syndrom and its cognitive and behaviour consequences

Súhrn

Systém odmeny je funkčným systémom mozgu s dopaminergickou neurotransmisiou, ktorý je spojený s re-
guláciou príjemných a nepríjemných pocitov. Z evolučného hľadiska ide o fylogeneticky starý systém, ktorý
slúži k regulácii príjemných a nepríjemných podnetov v úzkej náväznosti na iné systémy spriahnuté s psycho-
sociálnymi a ekologickými podmienkami, v ktorých sa organizmus nachádza. Narušené fungovanie systému
odmeny („reward deficiency syndrom“) pravdepodobne úzko súvisí so závislosťou na psychoaktívnych látkach
a s niektorými impulzívnymi poruchami. Optimálne fungovanie systému odmeny môže zabrániť kognitívne-
behaviorálnemu narušeniu.

Kľúčové slová: syndróm narušenej odmeny, systém odmeny, drogová závislosť, sociálne vplyvy, účel, účelo-
vosť.

Summary

A reward system is a functional brain system with dopaminergic neurotransmission which is connected
to the regulation of pleasant and unpleasant feelings. From an evolutionary point of view it is probably
a phylogenetically old system, which serves for the regulation of pleasant-unpleasant stimuli in close asso-
ciation with other systems connected to the psychosocial and ecological conditions in which an organism
lives. The malfunctioning of this system (”reward deficiency syndrome”) is probably closely connected with
drug dependency and certain impulsive disorders. The optimal functioning of a reward system can prevent
cognitive-behaviour disorders.

Key words: reward deficiency syndrom, reward system, drug dependence, social influences, purpose, tele-
ology.

V rámci našej bežnej skúsenosti vieme, že sa niektoré veci
snažíme dosiahnuť s menšou a iné s väčšou intenzitou. Roz-
hodujeme sa, že niečo chceme a potom s väčším – inokedy
s menším úsilím vynakladáme námahu, aby sme svoje ciele
dosiahli. Pre psychiatrov a psychológov je zaujímavou otáz-
kou, v akej súvislosti je naša motivácia s naším mozgom
a jeho štruktúrami a prečo sa o niečo snažíme viac a o niečo
menej. Zdalo by sa, že banálnou a jasnou odpoveďou je, že
chceme získať viac príjemných pocitov alebo slasti, ako to
postuloval Freud. Zdá sa však, ako si ukážeme ďalej, že jeho
odpoveď nie je celkom správna [2], nakoľko hedonické hod-
notenie podnetov a motivačné procesy sú čiastočne nezávislé
a môžeme pozorovať ich oddelenie práve v patologických si-
tuáciach.
K výskumom systému, ktorý reguluje motivačné deje

v našom mozgu viedli Oldsove pokusy v 50. rokoch, pri kto-
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rých si potkany cielene stimulovali určité oblasti limbického
systému aj za cenu vynechávania stravy a pitia, čo mohlo
viesť až k ich smrti. Olds toto centrum nesprávne nazval cen-
trom slasti [3]. Neskoršie pokusy, ktoré pracovali s možnos-
ťou vstrekovania dopamínu do oblasti ncl. accumbens u krýs
dopadli podobne [2].

Výskum v posledných desaťročiach viedol k presnejšej
špecifikácii prevážne dopamínergického mesolimbokortikál-
neho funkčného systému, ktorý pozostáva z dráh a neurónov
area tegmentalis ventralis Tsai, ncl. accumbens, amygdaly,
tubercula olfactoria a kôry frontálneho laloka (obr. 1) [4].
Ide pravdepodobne o evolučne starý systém, ktorý v priro-
dzených podmienkach súvisí s prijímaním stravy a tekutín
a so sexualitou.

Zároveň súvisí s procesmi posilňovania príjemného a osla-
bovania nepríjemného správania. Zdá sa, že hlavnou fun-
kciou systému odmeny je motivačné konanie a nie hedonis-
tické hodnotenie podnetov, čo potvrdzujú štúdie, v ktorých
sa u zvierat cielene zablokovala dopamínová neurotransmi-
sia, čím došlo k strate záujmu o stravu a pitie, aj keď pri
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Tabuľka 1. Syndróm narušenej závislosti na odmene.

Adiktívne chovanie Impulzívne chovanie Kompulzívne chovanie Poruchy osobnosti

Ťažký alkoholizmus Syndróm poruchy pozornosti Deviantné sexuálne správanie Poruchy správania

Drogová závislosť Tourettov syndróm Antisociálna osobnosť

Fajčenie Patologické hráčstvo

Obezita Autizmus Agresívne chovanie

cielenom podaní sladkej tekutiny do tlamy reagovali pozi-
tívne [2].
Berridge a Robinson (1998) predpokladajú pri konaní vzá-

jomné spolupôsobenie dvoch neurobiologických systémov.
Viac motivačného „wanting“ a viac hedonistického „liking“,
ktoré môžu byť za patologických podmienok vzájomne od-
delené [2].

Obrázok 1. Dopamínergický mesolimbokortikálny funkčný

systém (4).

Výskumom systému odmeny a jeho narušenia sa veno-
vala skupina okolo Kenetha Bluma (1996), ktorí sformulovali
hypotézu „syndrómu narušenej odmeny“ (reward deficiency
syndróm), ktorý by mohol byť podkladom pre vznik a rozvoj
závislostí od psychoaktívnych látok, ale aj niektorých iných
porúch spojených s impulzivitou a narušenou motiváciou,
ktoré sú prehľadne znázornené v tabuľke 1 [9].
Pri posudzovaní súvislosti narušenej závislosti na od-

mene s drogovými závislosťami sa vychádza z predpokladu,
že každá psychoaktívna látka, napriek odlišným prvotným
účinkom, vedie v konečnom dôsledku k uvoľňovaniu dopa-

mínu v tejto oblasti a k posilňovaniu závislého a nutkavého
správania.
Pri genetickom skúmaní sa táto skupina snažila zistiť sú-

vislosti medzi neuroprenášačmi a alkoholizmom, ale až O.
Civellimu z Oregonskej univerzity sa podarilo identifiko-
vať gén, ktorý takúto koreláciu potvrdil. Zistili, že gén pre
tvorbu dopamínového receptora typu D2 má štyri rozličné
alely, z ktorých len dve sú v tejto súvislosti nadmieru zau-
jímavé. Frekvencia alel A3 a A4 je v populácii nízka, ale
frekvencia alely A1 je asi 25% a alely A2 asi 75%. Alela A2
zodpovedá za syntézu normálneho receptora, zatiaľčo alela
A1 za syntézu aberantného typu D2 receptora. Kombiná-
cia alel A2,A2 bude teda bez dedičnej záťaže, kombinácia
alel A1, A2 bude znamenať miernu dedičnú záťaž a kombi-
nácia A1, A1 bude predstavovať vysokú dedičnú záťaž pre
vznik alkoholizmu či iných závislostí od psychoaktívnych lá-
tok [10].
V nasledujúcej tabuľke 2 je niekoľko zaujímavých výsled-

kov, ktoré poukazujú na koreláciu zvýšeného rizika pre vznik
závislosti od psychoaktívnych látok, ale aj impulzívnych po-
rúch (napr. patologického hráčstva) pri zvýšenom výskyte
alely A1 pre tvorbu dopamínergického receptora. Zdá sa, že
táto vedie k nižšej denzite dopamínových receptorov a ná-
sledne k menšej emocionálno-motivačnej odozve pri preží-
vaní príjemných podnetov. Ľudia s takouto aberantnou ale-
lou potom môžu mať tendenciu k vyhľadávaniu silnejších
podnetov, ktoré uvoľňujú väčšie množstvá dopamínu v sys-
téme odmeny. Toto povedie k ďalšiemu posilňovaniu tohto
správania, navyše k redukcii stresu (ktorá sa dáva do súvis-
losti s dopamínom a v konečnom dôsledku k „odpojeniu“
systému „wanting“ od systému „liking“). To znamená, že
budú užívať drogu aj bez jej hedonického hodnotenia, ako
to klinicky pozorujeme pri rozvinutej forme drogových zá-
vislostí.
Tieto výskumy potvrdzujú aj niektoré experimenty na

potkanoch, ktoré pri narušení dopamínergických nervových
dráh v ncl. accumbens neprejavovali záujem o kokaín na roz-
diel od normálnych potkanov. Rovnakým smerom ukazujú
aj humánne štúdie pomocou PET, ktoré u závislých od ko-
kaínu už len pri pohľade na fajku, z ktorej fajčili „crack“
(forma kokaínu) viedli k aktivácii mesolimbickej dopamíner-
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Obrázok 2. Grafické znázornenie fungovania systému odmeny.

Tabuľka 2. Výskyt alel A1 a A2 u vybraných diagnostických

skupín.

Systém odmeny v mozgu
A1 A2

Alkoholici 69% 31%

nezávislí od alkoholu 20% 80%

kokainisti 1 51%

kokainisti 2 87%

patologickí hráči 51%

gickej oblasti. Ďalšie výskumy na opiciach ukazujú, že po
skúsenosti so sladkou šťavou, už len pohľad na pohárik vie-
dol k aktivácii v oblasti amygdaly (pričom ani nemuseli byť
hladné).

Môžeme ponúknuť zjednodušený nákres syndrómu naru-
šenej odmeny (obr. 2).

Z evolučného hľadiska sa špekuluje o vytváraní falošného
pocitu „fitness“ pri rozvoji a udržiavaní závislosti, nakoľko
je to zjavne jeden z evolučne najnevýhodnejších druhov
správania. Ďalšia špekulácia o možnom evolučnom význame
A1 alely pre D2 receptor ma viedla k uvažovaniu o hy-

potetickej možnosti, že v období formovania týchto štruk-
túr mohla vyššia miera stresu znevýhodňovať vo výkone
jedincov s alelou A2, nakoľko ich výkon klesal v súvislosti
s Yerkes-Dodsonovým zákonom pri vysokom strese (spôsobe-
nom nevýhodnými životnými podmienkami) po zostupnom
ramene krivky (pozri obr. 2).

S rozvojom spolupráce a poľnohospodárstva sa mohla táto
adaptácia premeniť z výhodnej na nevýhodnú a jej pozos-
tatky vidíme v dnešnom výskyte A1 alely, pri ktorej je do-
pamínergický systém odmeny nedostatočne stimulovaný, na-
koľko vonkajšie stimuly nie sú tak „silné“ ako v spoločnosti
lovcov-zberačov a výkon držiteľov A1 alely sa znižuje v sú-
vislosti s výskytom na vzostupnej časti krivky (obr. 3).

Keďže aktivácia tohto systému súvisí primárne s emoci-
onálnym prežívaním a motivácia je úzko naviazaná na emo-
cionálne procesy, môžeme predpokladať, že štúdium systému
odmeny nás povedie k zisteniam ako emočné procesy par-
ticipujú na našich kognitívnych procesoch, ako ovplyvňujú
rozhodovanie a konanie. Mnohé štúdie potvrdzujú súvislosti
kognitívnych a emocionálnych procesov, aj keď sa autori
nezhodnú na vzájomných súvislostiach (Zajonc, Beck, Laza-
rus. . .) [1]. Z klinického hľadiska však môžeme tieto vplyvy
považovať za potvrdené. Niektoré z heuristík a kognitívnych
omylov rovnako môžu súvisieť s emocionálnymi dejmi zalo-
ženými aj (ale nielen) na systéme odmeny. Spomeňme na-
príklad heuristiku dostupnosti, kde dostupnosť informácií
nášmu vedomiu a pamäti bude často závisieť od motivácie
ich získavať a prežívať s nimi spojené učenie, efekt rámca,
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Obrázok 3. Yerkes-Dodsonov zákon [11].

kde sa vyhýbame riziku, ak sledujeme zisky a naopak vyhľa-
dávame riziko, ak sledujeme stratu (spojitosť s Cloningero-
vou typológiou, o ktorej ešte bude reč), efekt sebapreceňo-
vania (ktorý bude úzko súvisieť s pocitmi vlastnej hodnoty
kompetencie, ktoré pravdepodobne budú napojené na odme-
ňujúce dopamínergické posilňovanie), ale aj heuristiku ne-
omylnosti, pragmatické usudzovanie, efekt vnímanej opráv-
nenosti či efekt očakávanej ľútosti.
V prirodzených aj umelých experimentoch sa potvrdila aj

Festingerova teória kognitívnej disonancie, ktorá môže byť
úzko zviazaná s posilňovaním, či oslabovaním prostredníc-
tvom tohto systému.
Z tohto pohľadu sa ukazuje mylné chápanie človeka ako

intuitívneho ekonóma alebo vedca a skôr prijímame Mueller-
sovej et al.(1998) metaforu človeka ako intuitívneho politika,
žalobcu a teológa, ktorý sa vo významnej miere rozhoduje
a koná nielen v súlade s kognitívnou, ale aj emocionálnou
zložkou svojej osobnosti.
Toto emocionálne-kognitívne vyhodnotenie bude mať

vplyv na naše správanie v zmysle približovania sa k príjem-
ným podnetom, či vzďaľovania a vyhýbania sa tým nega-
tívnym [2]. Zdá sa, že aj v tomto prípade pôjde o zložité
funkčné systémy CNS, ktoré sú vzájomne nezávislé (pribli-
žovanie a vyhýbanie nie sú v tomto zmysle len polaritami
jedného funkčného systému [2]) a ktoré sú lokalizované v pre-
frontálnom kortexe.
Čo však z toho všetkého vyplýva pre naše pochopenie dro-

govej závislosti a hlavne pomoci pri jej liečbe? Tu sa nám
silno natíska otázka optimálneho vyladenia systému odmeny
v mozgu. Existuje akési optimálne vyladenie tohto neuro-
biologického systému? K čomu nám slúži a ako ho môžeme
ovplyvniť, aby slúžil nám a nie my jemu? Tu sa už pohy-
bujeme v rámci účelového premýšľania, ktoré sa z prírod-
ných vied vytratilo a nahrádza ho teleonómia čiže domnelá
teleológia. K tomu sa však vrátime na konci príspevku a te-

raz ešte pátrajme po možnostiach pomoci drogovo závislým
a predchádzaniu tejto závislosti.
Zaujímavým príspevkom do diskusie je psychobiologická

typológia osobnosti Roberta Cloningera, ktorá vymedzuje
temperamentové črty, viac ovplyvnené geneticky a charak-
terové črty, ovplyvnené prevážne psychosociálnymi vplyvmi
[6] (tab. 3).

Tabuľka 3. Cloningerov psychobiologický model.

Temperament
(50–65% ovplyvnených
geneticky)

Charakter

(viac ovplyvnenie výchovou
a prostredím, len 10–15%
geneticky)

Novelty seeking
(Vyhľadávanie nového)

Harm avoidance
(Vyhýbanie sa poškodeniu)

Self-directedness
(Sebazameranie)

Reward dependence
(Závislosť na odmene)

Cooperativness
(Schopnosť spolupracovať)

Persistence (Vytrvalosť) Self-transcendence
(Sebapresah)

Medzi temperamentové črty patrí vyhľadávanie nového,
ktorá odráža mieru zvedavosti a vyhľadávania nových pod-
netov a podobne ako ostatné temperamentové črty sa dá
identifikovať už v útlom veku. Deti a jedinci s vysokou mie-
rou vyhľadávania nového sú zvedaví, radi sa venujú rôznym
podnetom, ktoré dokážu súbežne aj v priebehu času me-
niť. Vyhýbanie sa poškodeniu je črtou, ktorej vysoká miera
znamená, že sa jedinec snaží vyhnúť fyzickému poškodeniu
a také dieťa bude menej liezť po stromoch, bude mať me-
nej úrazov a bude opatrnejšie v narábaní so sebou samým.
Táto črta pravdepodobne v dospelosti koreluje s rozvojom
úzkostných a depresívnych porúch. Vysoká miera závislosti
na odmene sa vyznačuje potrebou emocionálnej pochvaly,
ocenenia, ktorá je u niektorých jedincov už od útleho det-
stva vyššia ako u iných. Poslednou temperamentovou črtou
je vytrvalosť či odolnosť, s akou sa dokáže jedinec venovať
určitej činnosti.
Charakterové črty sú podľa Cloningera ovplyvnené z väč-

šej miery psychosociálnymi faktormi a preto sú aj tvárnejšie
pri výchove či psychoterapii. Sebazameranie je akousi vôľo-
vou vlastnosťou a jedinci s vysokým skóre dokážu úspešne
dosahovať svoje ciele, zamerať sa na ne a plniť úlohy zodpo-
vedne. Schopnosť spolupráce je ďalšou charakterovou črtou,
pri ktorej už názov označuje jej podstatu a jedinci s vyso-
kou mierou sebapresahu vnímajú samých seba ako súčasť
väčšieho celku, v náboženskej či nenáboženskej rovine vní-
majú zmysel života, svojej práce a dokážu sa plnšie anga-
žovať v činnostiach, ktoré považujú za zmysluplné, dobré,
hodnotné či duchovné.
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Existujú aj určité pokusy prepojiť Cloningerovu typológiu
s niektorými neurotransmiterovými systémami (napr. vy-
hľadávanie nového – dopamín, vyhýbanie sa poškodeniu –
sérotonín, závislosť na odmene – noradrenalín a sérotonín
atď.), ale nateraz sa zdajú takéto zovšeobecnenia nedosta-
točne podložené.

Táto typológia prispela už aj k určitým klinickým kon-
ceptom, ktoré sa zdajú byť liečebne relevantné. Cloninger
so spolupracovníkmi na základe prvých troch temperamen-
tových črt odlišujú dve skupiny alkoholikov, z ktorých typ
1 sú tí, ktorí začínajú piť neskôr, majú málo konfliktov so
zákonom, sú sociálne prispôsobiví a ich závislosť nemá silnú
genetickú komponentu (podľa Cloningerovej typológie vy-
soké skóre závislosti na odmene, nízke skóre vyhľadávania
nového a vysoké skóre vyhýbania sa poškodeniu) a typ 2,
ktorí pijú od skorého veku, sú často aktérmi bitiek a má-
vajú problémy so zákonom, sú málo sociálne prispôsobiví
a ich alkoholizmus má silnú genetickú zložku (podľa Clonin-
gera nízke skóre závislosti na odmene, vysoké skóre vyhľa-
dávania nového a nízke skóre vyhýbania sa poškodeniu). Ne-
stretol som sa s pokusom typizovať alely A1 a A2 u týchto
dvoch skupín, ale heuristicky by táto možnosť bola veľmi
zaujímavá. Z odlišnej typológie vyplýva aj odlišný prístup
k farmakologickej liečbe (napr. užívanie SSRI preparátov na
zvládanie impulzivity typu 2 a iných antidepresív pri type
A1) aj k psychoterapeutickej liečbe (využitie lepšej sociálnej
motivácie u typu 1 a systému odmien a trestov u typu 2).

Keďže temperamentové črty sú málo ovplyvniteľné výcho-
vou či edukáciou, mohlo by nás toto poznanie viesť k tera-
peutickému nihilizmu. Predpoklad, že najúspešnejším fakto-
rom v liečbe závislosti by mohlo byť posilnenie charakterovej
črty sebazamerania nám však optimizmus vracia. Aj keď pre
to nemáme experimentálne dôkazy, klinické indície ma vedú
k domnienke, že aj ovplyvnenie ďalších dvoch charaktero-
vých črt v zmysle zvýšenia skóre môže napomáhať zvláda-
niu drogovej závislosti, zlepšeniu motivačných mechanizmov
a adaptabilnejšiemu a sociálne prijateľnejšiemu správaniu.
Vedie ma k tomu úspešnosť programov Anonymných Alko-
holikov, ktorí v 12 bodoch svojho empiricky mnohonásobne
potvrdeného programu posilňujú ako sebazameranie (kroky
1, 4, 8, 9, 10), ochotu k spolupráci (kroky 5, 8, 9, 12) tak aj
sebatranscendenciu (kroky 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12) (tab. 4) [12].

Tieto zistenia nás vedú k väčšiemu sústredeniu sa na
otázky optimálneho vyladenia systému odmeny v mozgu
prostredníctvom psychosociálnych intervencií, ktoré by
mohli byť základom či potvrdením niektorých doterajších
praktík v liečbe a prevencii drogovej závislosti. Terénne dáta
o sile psychosociálnych vplyvov nám v mnohom ukazujú
cestu. Ľahšie zbavenie sa závislosti od heroínu u americ-
kých veteránov z vojny vo Vietname nás nabáda k výskumu
vplyvu stresu, odoznenie búrlivých „pitiek“ s vraždami na
Tahiti k oceneniu kultúrnych zmien, úspechy americkej pro-
hibície k prijatiu reštriktívnych opatrení ako zmysluplného
prvku prevencie a úspešnosť AA programov k oceneniu úloh
spolupatričnosti, morálky a náboženstva pri zvládaní alko-
holizmu a drogovej závislosti.

Tabuľka 4. Dvanásť krokov podľa Anonymných alkoholikov

[12].

1. Priznali sme svoju bezmocnosť nad alkoholom – naše životy
sa stali neovládateľnými.

2. Dospeli sme k viere, že len Sila väčšia ako naša, obnoví naše
duševné zdravie. ST

3. Rozhodli sme sa odovzdať svoju vôľu a svoj život do sta-
rostlivosti Boha, tak ako ho my chápeme. ST

4. Urobili sme dôkladnú a nebojácnu morálnu inventúru sa-
mých seba. SD

5. Priznali sme Bohu, samým sebe a inej ľudskej bytosti presnú
povahu svojich chýb. ST, CO

6. Boli sme úplne prístupní tomu, aby Boh odstránil všetky
naše charakterové chyby. ST

7. Pokorne sme ho požiadali, aby odstránil naše nedostatky.
ST

8. Spísali sme zoznam ľudí, ktorým sme ublížili a boli sme
ochotní to napraviť. SD, CO

9. Urobili sme priamu nápravu vo všetkých prípadoch, v kto-
rých to bolo možné, okrem prípadov, keď by naše konanie im
alebo iným ublížilo. SD, CO

10. Pokračovali sme v našej osobnej inventúre a keď sme urobili
chybu, ihneď sme sa priznali. SD

11. Pomocou modlitby a meditácie sme zdokonaľovali svoj ve-
domý styk s Bohom tak, ako ho my chápeme a prosili sme ho
len o to, aby sme spoznali jeho vôľu a mali silu ju uskutočniť.
ST

12.Výsledkom týchto krokov bolo, že sme sa duchovne pre-
budili a usilovali sme sa odovzdávať toto posolstvo ostatným
alkoholikom a uplatňovať tieto princípy vo všetkých našich
záležitostiach. ST, CO

SD – selfdirectedness (sebazamerani), CO – cooperativeness
(schopnosť spolupráce), ST – selftranscendence (sbapresah)

Spolu s týmito zisteniami aj niektoré vyššie spomenuté
experimenty (napr. o vplyve samotného pohľadu na kokaíno-
vú fajku na aktiváciu systému odmeny) nás môžu viesť k cie-
lenému využitiu týchto faktorov v preventívnej a terapeutic-
kej praxi a nezanedbávaniu ani jedného z nich so zámerom
posilniť účinnosť našich zásahov. Ako neurobiologicky odô-
vodnené sa ukazujú empirické zistenia, že návrat do pôvod-
ného prostredia drogovej subkultúry či vysedávanie v krčme
môže viesť k eskalácii cravingu a recidíve škodlivého užíva-
nia alkoholu či drogy. Rovnako „domácnosť bez alkoholu“
je pre závislého od alkoholu ochranným prostredím, ktoré
v začiatkoch abstinencie nevedie k nárastu dopamínergickej
neurotransmisie v príslušných oblastiach mozgu, ktoré spúš-
ťajú neželateľné motivačné konanie.
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Pozrime sa teraz na jednotlivé kroky celosvetovo úspeš-
ného programu Anonymných alkoholikov a poskúsime sa
identifikovať, v ktorých bodoch je posilňovaná ktorá cha-
rakterová črta.

Zdá sa, že napriek tomu, že môžeme spolu s Cloningerom
identifikovať dve skupiny alkoholikov, obe môžu profitovať
z posilňovania charakterových črt aj pri relatívnej stálosti
temperamentu. Presviedčajú ma o tom aj vlastné skúsenosti
zo skupinovej práce so závislými od alkoholu, kde sa v spo-
ločnej skupine nachádzajú obe skupiny, aj keď sa zdá, že
motivácia skupiny 1 čiže „získanej“ formy alkoholizmu k spo-
lupráci a skupinovej psychoterapii je väčšia. Posilnenie črty
spolupráce však môže napomáhať kohézii skupiny a zapojiť
do nej aj pacientov zo skupiny 2.

Posilňovanie sebazamerania a sebapresahu sa môže reali-
zovať aj formou individuálnej psychoterapie či krátkych mo-
tivačných pohovorov. Spolupráca s rodinou zasa posilňuje
schopnosť spolupráce, sebazamerania aj sebapresahu.

Zdá sa, že existencia charakterovej črty sebapresahu a jej
pozitívne pôsobenie na udržanie abstinencie a zlepšenie ži-
vota závislého jedinca môže súvisieť aj s úspešnosťou mno-
hých nábožensky motivovaných programov, ktoré sa venujú
práci s drogovo závislými.

Zároveň nás táto úvaha a zistenie vyššie popísaných sú-
vislosti vedie nad rámec kompetencie neurobiológie a prí-
rodných vied k filozofickému premysleniu možnosti optimál-
neho vyladenia systému odmeny. K otázke či funkčné sys-
témy nášho mozgu majú aj nejaký účel? Z novodarvinistic-
kej interpretácie evolúcie táto otázka nedáva zmysel a my
môžeme hovoriť len o domnele funkčnom „teleonomickom“
usporiadaní systému odmeny v našich mozgoch, ktorý sa
vyvinul v priebehu prirodzeného výberu (v tomto prípade
génov) a smeruje odnikiaľ nikam. Na druhej strane sa v kli-
nickej praxi zakaždým pýtame, k čomu to slúži a využívame
naše poznanie správnych či i len domnelých odpovedí k lep-
šej starostlivosti o pacienta. Rovnako pri výchove kladieme
tieto otázky a tak sa zdá, že z hľadiska životnej praxe nie
sú bezvýznamné. To nás nabáda k opätovnému premysleniu
miesta teleológie vo filozofickom chápaní prírody a hlavne
človeka. Premyslenie teleológie vôbec neznamená zavádzanie
mysticizmu do kognitívnych vied ani rezignáciu na kauzálne
procesy. Existuje koniec-koncov množstvo predpokladov pre
to, že aj spomenuté charakterové črty sebazamerania, ochoty
spolupracovať a sebatranscendencie majú kauzálny neurobi-
ologický podklad (niektoré štúdie poukazujú na aktiváciu
systému odmeny pri vzájomnej spolupráci a aktivácia nie-
ktorých oblastí mozgu vedie k vzniku náboženských a pse-
udonáboženských skúseností).

To ovšem neznamená, že tieto systémy nie sú účelovo
štrukturované. Keď sa tejto témy neujmú kognitívne vedy,
ktoré disponujú aj filozofickým inštrumentáriom, budú sa
tieto témy v nereflektovanej podobe objavovať v rôznych
podobách v medicíne, psychológii a pedagogike. Už teraz je
svedkom toho množstvo teleologických teórií, ktoré si v psy-
choterapeutických teóriach osobnosti vzájomne konkurujú,
ale neexistuje platforma na ktorej by boli relevantne posú-

dené (napr. sebaaktualizácia R. Rogersa, organizmická se-
baregulácia F. Perlsa, vôľa k zmyslu V.E. Frankla atď.).
Domnievam sa, že kognitívne vedy sa práve vďaka „pre-

kračovaniu hraníc“ môžu takouto témou kompetentne za-
oberať a túto platformu pre konkurujúce teórie ponúkať, ak
nevykážu metafyziku zo svojho stredu a nájdu odvahu k skú-
maniu javov v celku ich existencie.∗

∗Rozšírená verzia príspevku, ktorý odznel v na konferen-
cii Kognice 2009 v Hradci Králové v dňoch 14.–15.9.2009
a v skrátenej forme bol publikovaný v zborníku z tejto kon-
ferencie.
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