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O autoroch článku

Chris D. Frith, PhD je emeritným profesorom neuropsychológie vo Wellcome Trust Centre pre zobrazova-
nie mozgu (Neuroimaging) na University College v Londýne a hosťujúcim profesorom Niels Bohr v Centre
pre funkcionálne integratívnu neurovedu (Functionally Integrative Neuroscience) na Universite v Aarhus. Je
priekopníkom využitia zobrazovania mozgu (brain imaging) pri skúmaní vyšších kognitívnych procesov a v sú-
časnosti skúma neuronálny základ sociálnej interakcie.

Uta Frith, PhD je emeritnou profesorkou kognitívneho vývinu v Inštitúte kognitívnej neurovedy (Institute
of Cognitive Neuroscience) na University College v Londýne a profesorkou Výskumnej nadácie na fakultách
humanít a zdravotníckych vied (Research Foundation at the Faculties of Humanities and Health Sciences)
na Universite v Aarhus. Identifikovala problém teórie mysle v spojitosti s autizmom a v súčasnosti skúma
neuronálny základ sociálnej kognície.

Autori sa vo svojom článku venujú objasneniu sociálneho
procesu, ktorý sa významne podieľa na úspešnosti našej so-
ciálnej interakcie a je známy pod názvom teória mysle –
theory of mind. Ľudia sú predovšetkým spoločenské tvory,
tráviace väčšinu času vzájomnou interakciou v skupinách
a cez túto skupinovú aktivitu bežne dosahujú ciele ďaleko
presahujúce možnosti jednotlivca. Úspešnosť týchto interak-
cií závisí od množstva procesov známych ako sociálna kog-
nícia. Mnoho z týchto procesov máme spoločných aj s inými
živočíchmi, ktoré žijú v spoločenstvách. Schopnosť rozpoz-
nať vyjadrenie emócií, schopnosti vnímať emocionálne stavy
členov skupiny a aliancie v rámci skupiny sú dôležité pre
úspešnú sociálnu interakciu, nakoľko nám pomáhajú predpo-
vedať správanie členov skupiny. Existuje však jeden sociálny
proces – Theory of Mind – teória mysle, ktorý je výrazne roz-
vinutý iba u ľudí a u iných živočíchov ho nachádzame iba vo
veľmi zjednodušenej forme.

Terminológia

Prirodzene vysvetľujeme ľudské správanie na základe mysle
človeka: jeho vedomostí, presvedčení a túžob. Ak si naprí-

klad John vzal so sebou dáždnik hoci neprší, nejedná sa
o konflikt. Automaticky predpokladáme, že John predpo-
kladá, že bude pršať – nezávisle od toho, či aktuálne prší –
a toto jeho presvedčenie podmieňuje, či si vezme dáždnik.
Takéto chápanie jeho správania znamená, že máme teóriu
o jeho mysli (ToM), alebo o jeho úmysle (intencionálnom
stave – intentional stance). Na opis tejto schopnosti naj-
častejšie používame sloveso

”
mentalizácia“ – ’mentalising’.

Tento koncept pôvodne zaviedli do experimentálnej psycho-
lógie autori Premack and Woodruff vo svojej seminárnej
práci
’Does the Chimpanzee have a Theory of Mind ?’

”
Má

šimpanz teóriu mysle ?“. Táto práca priniesla so sebou
otázku či aj malé deti majú teóriu mysle, ktorú zodpovedali
v r. 1983 pomocou novej paradigmy testovania detí ohľadom
ich schopnosti rozpoznávať úmysly (beliefs) druhého človeka.
Krátko na to sa ukázalo, že autistické deti majú prob-

lém s krokmi potrebnými na utvorenie teórie mysle druhého.
Termíny ako chybné čítanie úmyslov a slepota k úmyslom
druhých sa tiež často používajú na pomenovanie dôsledkov
zlyhania

”
v mentalizácii“.
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Chybné presvedčenia

Test schopnosti dieťaťa predpovedať, čo človek urobí na zá-
klade svojho duševného stavu a nie na základe aktuálneho
stavu vecí vyzeral nasledovne: Maxi zje polovicu svojej čo-
kolády a odloží si zvyšok do kuchynskej skrinky. Potom
sa vzdiali. Medzitým príde do kuchyne jeho matka, otvorí
skrinku a keď zbadá čokoládu, preloží ju do chladničky. Kde
bude Maxi hľadať čokoládu, keď sa vráti do kuchyne? Od-
poveď je: v skrinke, tam, kde si myslí, že čokoláda je. Táto
odpoveď je typická pre väčšinu 5-ročných detí, ktoré dokážu
tiež presne vysvetliť, prečo má teraz Maxi toto chybné pre-
svedčenie.
Autistické deti, hoci aj s výšším mentálnym vekom ako

5 rokov, nedokázali podať takéto vysvetlenie a hovorili, že
Maxi bude hľadať čokoládu v chladničke, teda tam, kde čo-
koláda v skutočnosti bola.

Kognitívne mechanizmy

Špekulácia, ktorá sa javí ako oprávnená v súčastnosti je,
že naša schopnosť mentalizovať pravdepodobne závisí od
schopnosti mozgu oddeliť predpoklady od (faktickej) reality
a dať ich do vzťahu k postoju dotyčného človeka. Naša schop-
nosť mentalizovať pravdepodobne súvisí s našou kapacitou
zrkadliť činy a emócie druhých ľudí cez mozgový zrkadliaci
systém (the brain’s mirror system).

U detí

Kognitívny mechanizmus umožňujúci ľudskú schopnosť pri-
pisovať duševné stavy sebe a iným možno prirovnať dispo-
zičnej výbave, ktorá urýchľuje sociálne učenie. Takže do-
konca aj dojčatá do jedného roka sa orientujú na informá-
ciu, ktorú im komunikujú druhí a uprednostnene venujú po-
zornosť úmyslom týchto ľudí. Tak dojčatá sledujú pohľad,
najprv automaticky, potom úmyselne a priťahujú pozornosť
druhých tým, že ukazujú prstom a sami pozerajú v rovna-
kom smere. Pri autizme taká preferencia asi neexistuje a so-
ciálne učenie je veľmi oneskorené. Nedávno bolo dokázané,
že dokonca i 12–15-mesačné deti pohľadom sledujú sociálne
dianie, spôsobom, ktorý predpokladá že disponujú implicit-
nou schopnosťou mentalizácie.
Ďaleko predtým ako dojčatá dokážu rozprávať, sú počas

klasického scenára o chybnom presvedčení prekvapené, keď
Maxi hľadá čokoládu na nesprávnom mieste (napr. v chlad-
ničke)

V dospelosti

Teória mysle nám bežne dáva schopnosť vysvetliť a predpo-
vedať, čo druhý človek následne urobí ako v prípade Maxiho
hľadania čokolády. Naša každodenná reč je plná atribútov
duševných stavov, nakoľko stále pátrame po psychologických
motívoch svojho správania i správania druhých. ToM nás zá-
roveň robí schopnými monitorovať a budovať svoju povesť
a manipulovať to, čo si druhí o nás myslia. Ľudská komu-
nikácia sa vyznačuje pervazívnou dôležitosťou postoja, do

ktorého balíme akúkoľvek správu, ktorú vysielame alebo pri-
jímame. A tak úmyselne vyjadrená informácia takmer nikdy
nie je iba holá, ale je to správa prezentovaná so súčasným
použitím presviedčania, lichotenia, výchovy, sklamania atď.
V tomto zmysle je ľudská komunikácia celkom odlišná od in-
formácie vysielanej strojmi. Tvrdí sa, že ToM je základným
kameňom kultúrnej evolúcie. Tak čítanie duševných stavov
a úmyslov hrá úlohu pri posilňovaní spolupráce a učenia.
Napr. zdá sa, že úspešné vyučovanie závisí od schopnosti
učiteľa monitorovať duševný stav žiaka ako aj jeho predchá-
dzajúce presvedčenia a postoje a tiež aj narastajúce vedo-
mosti.

Pri autizme

Autizmus sa vyznačuje poškodením sociálnej komunikácie.
Nejedná sa o globálne sociálne poškodenie. Zlyhávanie spo-
číva špecificky v neschopnosti brať do úvahy presvedčenia,
túžby a city druhých. Toto sa ukazuje predovšetkým v chu-
dobnom chápaní zrady, irónie a vytvárania povesti pri záro-
veň dobrom prenose slovnej stránky informácie u autistov.
Táto neschopnosť môže zodpovedať koniec koncov genetic-
kej chybe v neurofyziologickom mechanizme. Počas takmer
troch dekád výskumníci pozorovali zjavnú neschopnosť au-
tistických detí mentalizovať a ich pomalé a krehké osvojo-
vanie si konceptu duševných stavov. Diskutovalo sa o tom,
že intuitívne mentalizovanie, tak ako sa ukazuje u dojčiat
okolo 2 roku ich života sa nikdy neobjavuje u autistov, ale
že mentalizovanie postavené na explicitných pravidlách sa
dokážu naučiť.

Pri iných poruchách

Mnohé organické poškodenia mozgu narúšajú sociálne a ko-
munikačné funkcie. Napr. niektoré formy schizofrénie sa pre-
javujú aj v narušení mentalizácie. Na rozdiel od autizmu toto
narušenie sa deje v smere premršteného pripisovania dušev-
ných stavov, ich rozširovaním na rôznorodých iných nosite-
ľov ako sú napr. fyzické (neživé) objekty, ktoré môžu pacienti
prežívať ako vysielače dôležitých správ. Problematické ToM
človek môže nadobudnúť aj pri poškodení frontálneho kor-
texu alebo oblasti temporo-parietálneho spoja TPJ. Pacienti
s fronto-temporálnou demenciou tiež s veľkou pravdepodob-
nosťou budú trpieť neschopnosťou mentalizovať.

Mentalizačná sieť mozgu

Neuro-imaging štúdie dokazujú, že mentalizácia, vyvolaná
širokým spektrom úloh zapája ohraničenú sieť mozgových
oblastí. Keď sa v priebehu plnenia úloh využívajúcich ToM
merala aktivita mozgu, neustále sa identifikovali 2 aktívne
oblasti : mediálna prefrontálna oblasť (paracingulate cortex)
a oblasť temporo-parietálneho spoja TPJ v superiórnom
temporálnom sulcu. Mediálna frontálna oblasť je tiež zapo-
jená, keď sa subjekty zameriavali na reflexiu vlastného du-
ševného stavu a duševného stavu druhých, s viac inferiórnou
orbitálnou oblasťou, ktorá reagovala najmä na emočné stavy.
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Na druhej strane sa zdá, že TPJ hrá špeciálnu úlohu pri vy-
užití percepčných kľúčov pri rozpoznávaní činov a úmyslov
biologických činiteľov. Identifikácia presnej úlohy týchto

oblastí čaká na vytvorenie mechanistického opisu našej po-
zoruhodnej schopnosti vyvodzovať závery o mysli ostatných.
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