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Prehľadová práca
Analýza teórií snívania
Dušan Fábik
Analysis of the theories of dreaming

Súhrn
Predložená práca sa zameriava na opísanie najvýznamnejších teórií snívania a vysvetlenie funkcie snov. Teórie sú členené na štyri hlavné kategórie: psychodynamické, neurologické, kognitívne a syntetizujúce. Každé
uvedené hľadisko je rozšírené o viacero teórií, ktoré sú podrobené kritickej analýze a vyhodnotené vo svetle
relevantných empirických dôkazov. Práca zhŕňa dôkazy obsahovej analýzy snov, experimentálnych štúdií zo
spánkových laboratórií, nepriamych dôkazov, neuropsychologických štúdií a vývojových štúdií. Pripájame aj
úvahy o aktuálnosti a vierohodnosti daných teórií.
Kľúčové slová: funkcia snov, syntetizujúce teórie, konsolidácia pamäti.

Summary
The submitted work offers descriptions of the most important theories of dreaming and explains dream functions. Theories of dreaming fall into four main categories: psychodynamic, neurological, cognitive and synthesizing. Each of the aforementioned viewpoints encloses multiple theories which have been subjected to rigorous analysis and evaluated using relevant empiric proofs. This work contains proofs from dream content
analysis, experimental studies from sleep laboratories, indirect proofs and proofs from neuropsychological
and developmental studies. Consideration on validity and reliability of given theories is included.
Key words: function of dreams, synthesizing theories, memory consolidation.

Úvod

Psychodynamické teórie

V súčasnosti máme k dispozícii široké spektrum teórií
vzťahujúcich sa k funkcii snov a snívania. Pretože veľa teórií sa svojím pohľadom prekrýva, možno poskytnúť prehľad
niektorých najviac reprezentatívnych úvah na funkciu snov,
ktoré sme rozdelili na štyri hlavné kategórie: psychodynamické, neurologické, kognitívne a syntetizujúce. Teórie,
ktoré získali veľkú pozornosť a podnietili diskusiu o funkcii
snov, však väčšina výskumníkov odmietla kvôli nedostatku
empirických dôkazov (napr. Crick a Mitchison, 1983 – tvrdia, že sen slúži mozgu na odstraňovanie irelevantného materiálu) a nie sú zahrnuté do teoretických konceptov.

Najväčšiu zásluhu na modernom výskume snov majú
psychoanalytici 20. storočia. Ich myšlienky a teoretické
koncepcie zásadne ovplyvnili snovú problematiku na celé
storočie. Aj v súčasnosti patria v tejto téme k najcitovanejším autorom.
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Výsadné postavenie má v tomto smere S. Freud. Je to
práve on, kto sa ako prvý začal zaoberať dennými aj nočnými snami. Vyslovil tvrdenie, že „splnené prianie je zmyslom každého sna“ (Freud, 2000), čím otvoril nové obzory
vedeckému bádaniu. Vychádzal z predstavy existencie troch
vrstiev ľudskej psychiky: nevedomie, predvedomie a vedomie. Bol presvedčený, že sen je iniciovaný pudovými prianiami, príp. nevyriešenými problémami či nedávnymi zážitkami, ktoré boli presunuté do nevedomia, t. j. človek si ich
neuvedomuje. Tým, že o nich človek sníva, sa dostávajú do
vedomia, čím sa stávajú zamaskovaným pokusom o realizáciu zapudeného, resp. nesplneného priania (Schlegel, 2005).
Toto Freudovo tvrdenie, že „sen je (zahaleným) splnením
(potlačeného, zapudeného) priania“ (Freud, 2000), narazilo
na najväčšiu kritiku kvôli existencii úzkostných snov. Freud
argumentoval, že úzkostné sny sú výsledkom zlyhania „sno-
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vej cenzúry“, ktorá maskuje nevedomé priania tak, aby boli
prijateľné (Freud, 2000). Akokoľvek sa nám zdá toto tvrdenie (ne)prijateľné, stále tým nie je vysvetlené, prečo má toľko snov negatívny obsah (Hall a Van De Castle, 1966) – až
80 %), rovnako ani vznik traumatických a opakujúcich sa
snov (Barrett, 1996). Veľa odborníkov má názor, že celá teória má slabé základy, ktoré sú položené len na jednoduchých túžobných snoch svojich detí predškolského veku.
Okrem toho výskumy v spánkovom laboratóriu preukázali,
že malé deti (n = 14, 3 – 5-ročné) majú statické a nevýrazné
sny, vôbec nie ako vo Freudových príkladoch (Foulkes,
1999). Aj jeho tvrdenie, že sen je strážcom spánku, je založené len na jednoduchých príkladoch, keď sa vonkajšia stimulácia včlení do obsahu sna, napr. stratenie prikrývky sa
môže premietnuť ako pád do vody (Freud, 2000). A hoci
niektorí autori pokladajú Freudovu úvahu o sne ako ochrancovi spánku za prijateľné vysvetlenie začleňovania vonkajšieho materiálu do sna (napr. Kramer, 2007), jestvujú dva
druhy zistení, ktoré vyvracajú túto tézu. Po prvé, frekvencia
a pravidelnosť snívania nám ukazuje, že sen sa neobjavuje
len v prípade vyrovnania sa s nejakým nutkaním (Domhoff,
2000); po druhé, sny nemôžu byť strážcami spánku, pretože
sú ľudia, ktorí nemôžu snívať, a predsa spia, vrátane schizofrenikov s lobotómiou (Jus a spol., 1973), neurologických
pacientov so zranením na zadnom laloku (Solms, 1997)
a zrejme aj detí (Foulkes, 1999). Rovnako Freudovo (2000)
tvrdenie, že dojmy z prvých rokov života sa môžu objaviť
v našich snoch, hoci si ich nepamätáme, sa zdajú veľmi nepravdepodobné vzhľadom na súčasný výskum pamäti (Howe, 2000).
C. Jung sa domnieval, že sen reprezentuje tie stránky
osobnosti, ktorým sa nemožno prejaviť v bdelom živote
(1974), ktoré prehliadame, alebo ktoré treba rozvinúť (Kast,
2013). Sny nám teda kompenzujú vedomý postoj, a preto sa
tejto teórii hovorí teória kompenzácie. Jung má názor, že
„čím je jednostrannejší a vzdialenejší vedomý postoj od optima životných možností, tým je väčšia pravdepodobnosť,
že sa silným, kontrastným spôsobom dostavia živé sny ako
prejav jedincovej vlastnej psychologickej regulácie“1 (Jung,
2001). Hoci nemožno túto myšlienku vyvrátiť definitívnym
spôsobom, ukazuje sa, že táto teória je v rozpore s každou
systematickou štúdiou od začiatku novodobého výskumu
snov na konci 19. storočia (Calkin; Weed a Hallam; cit.
Domhoff, 2000), keď začali psychológovia vo svojich
vlastných štúdiách zisťovať, že existuje značná kontinuita
medzi snovými obsahmi a bdelým životom. Toto zistenie sa
opakovalo v „nelaboratórnych“ výskumoch (Fisher a Greenberg, 1977, 1996), rovnako ako v „laboratórnych“ štúdiách (Schredl a Wittman, 2005, Domhoff, 2005, Foulkes
a spol., 1969, Foulkes a Rechtschaffen, 1964). Výsledky sú
také konzistentné, že Hall na základe svojich výskumov
(Hall a Nordby, 1972), ktoré tiež vyvracajú Jungovu teóriu,
hovorí o teórii kontinuity.
Vedomie a nevedomie ako kľúčový element pri tvorbe
snov je spoločný aj ďalším psychoanalytikom. Líšia sa len
v domnienke, čo sen reprezentuje. Psychiater A. Adler (1936)
orig. „Je einseitiger und weiter wegführend vom Optimum der Lebensmöglichkeit die bewusste Einstellung ist, desto eher ist die Möglichkeit
vorhanden, dass lebhafte Träume von stark kontrastierendem Inhalt als
Ausdruck der psychologischen Selbststeuerung des Individiuums auftreten.“
1

bol presvedčený, že základnou funkciou snov je chrániť sebahodnotu človeka a umožniť mu podľahnúť sebaklamu.
Sen teda zvádza jedinca na scestie vzdialené vedomému
stavu. O. Rank (1973) vnímal sen ako nevedomú snahu
o splnenie základného ľudského priania, ktorým je návrat
do matkinho lona. Vo všeobecnosti teda všetky psychodynamické teórie (Freud, Jung, Adler, Fromm, Horneyová,
Hartmann, Fosshage, Beebe) zdôrazňujú vzťah vedomie –
nevedomie a chápu sen ako produkt nevedomia. Môžeme
preto povedať, že psychoanalytické teórie (Freud, Jung)
snívania v súčasnosti na základe empirických dôkazov odmietajú mnohí teoretici a odporúčame ich skôr ako záujmovú literatúru než solídne vedecké poznanie. Patrí im však
vďaka a uznanie za množstvo hodnotne opísaných vlastností
snov (prítomnosť silných emócií, snovej amnézie či bizarnosti snov) (Hobson, 2002).

Neurologické teórie
Model snívania aktivácia – syntéza navrhnutý J. Hobsonom a R. McClarleym zdôrazňuje, že obsah sna je náhodný.
Podľa tejto teórie sa v priebehu REM spánku aktivujú (preto
aktivácia) obvody v mozgu, čo spôsobuje v oblasti limbického systému zapojenie emócií, pocitov a spomienok. Mozog následne syntetizuje (preto syntéza) a interpretuje túto
vnútornú aktivitu a snaží sa nájsť zmysel v týchto signáloch,
čo má za následok, že človek sníva. Sny sú teda subjektívnym uvedomením a interpretáciou neurálnej aktivity
v spánku (Hobson, 1995, 1999). Majú názor, že sny nemajú
žiadnu funkciu alebo význam, ale sú rekciou mozgu na iné
biologické procesy, ktoré sa vyskytujú v priebehu spánku
(Hobson a McCarley, 1977).
Hobson neskôr svoju teóriu rozšíril na tzv. AIM model
vedomia, v ktorom sa snažil vysvetliť sny v non-REM
spánku. V ňom rozlišuje primárne a sekundárne vedomie.
Sekundárne člení na bdelé a snové vedomie. Primárne vedomie definuje ako vnímavosť; sekundárne bdelé vedomie
definuje ako pravé sekundárne vedomie (uvedomovanie si
vonkajšieho sveta, abstraktné myslenie) a sekundárne snové
vedomie ako vedomie, ktoré má len niektoré rysy sekundárneho vedomia. Systém stavov vedomia možno podľa neho
opísať v troch premenlivých faktoroch: aktivácia energie
mozgu, priepustnosť vstupu a výstupu (input – output gating) k senzorickým informáciám a modulácia mozgu (Hobson, 2009). Keď zosumarizujeme jeho závery, prinášajú len
málo nového. Naďalej zastáva pozíciu, že snívanie je epifenomén, pričom stav, v ktorom sa najčastejšie snívanie vyskytuje (REM spánok), sa vyvinul u ľudí na podporu rozvoja a udržiavania vedomia a iných vyšších funkcií mozgu,
ako je napr. riešenie problémov v priebehu bdenia (Hobson,
cit. Saeyd, 2011).
Pre podporu neurologickej Hobsonovej a McCarleyoho
teórie aktivácie – syntézy hovorí častý výskyt zrakových
a sluchových pocitov, rovnako aj výskyt bizarných a skreslených obrazov. Navyše celá Hobsonova – McCarleyho teória je založená na exaktnom neurobiologickom výskume
(Hobson, 1988). Napriek tomu niektoré jej predpoklady vyvolávajú nemalé kritické ohlasy. Ich teória sa opiera o tézu,
že REM spánok je jediný stav, keď dochádza k snívaniu.
Tento predpoklad bol pôvodne navrhnutý v staršej štúdii
(Dement a Kleitman, 1957), ako sa však ukázalo, nie je
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správny, pretože sny prebiehajú pomerne často aj v nonREM fáze (Foulkes, 1962), hoci majú tendenciu byť menej
živé a skreslené (Smith a spol., 2004; Takeuchi a spol.,
2001). Antrobus, Kondo a Reinsel (1995) dokonca poukázali na to, že 10 – 30 % snov v non-REM spánku sa nijako nelíši od snov v REM spánku, čo nepodporuje dichotomický
rozdiel v duševnej činnosti medzi REM a non-REM spánkom (Cavallero a spol., 1992) ako pôvodne navrhli Hobson
a McCarley (1977). Na základe týchto kritík bol vytvorený
Hobsonov model „AIM“, v ktorom navrhoval, že snívanie
v non-REM spánku je spôsobené jemnou stimuláciou rovnakých mozgových oblastí ako v REM spánku. Túto stimuláciu nazýva „skrytý REM spánok“ (Hobson a spol., 2000).
Výskumníci, ktorí skúmali non-REM spánok, však nenašli
žiadny dôkaz o „skrytom REM spánku“ (napr. Feinberg,
2000). Navyše Hobsonove vyhlásenie, že všetok spánok je
REM spánok, vyvoláva dojem, že miesto zmeny teórie mení
dáta a priam rigidne trvá na svojej teórii syntézy a aktivácie.
Solmsova (2000) kortikálna teória snívania tvrdí, že
tvorba snov a REM spánok sú regulované rozdielnymi
mozgovými mechanizmami. Solms na to prišiel skúmaním
porúch mozgových funkcií. Na tvorbe sna sa podľa neho
podieľajú parietálne kôrové oblasti a tylové asociačné oblasti. Bez podráždenia týchto častí nemôžeme snívať. Snívanie je podľa neho REM fázou iba iniciované, rovnako ako
môže byť iniciované aj inými rušivými podnetmi, napr. hlukom. To, čo však spúšťa vlastný priebeh snov, nazýva „vyhľadávací systém“ mozgu (Solms, 2000). Ten je definovaný
ako „nešpecifický motivačný systém, ktorý stále niečo hľadá, čo uspokojuje potreby a čo je zaujímavé, ale sám vlastne
nevie, čo hľadá“ (Panksepp, cit. Kast, 2013). Kritika Solmsovej (1997) teórie snívania sa začína na jeho obmedzenom súbore záverov, ktoré sú založené len na štúdii lézií
s cieľom určiť tie oblasti mozgu, ktoré sú zapojené do snívania. Faktom však zostáva, že snívanie je zložitý proces,
v ktorom sa vyskytuje systém viacerých interagujúcich jednotiek po celom mozgu. V takomto distribuovanom systéme
štúdie lézií neposkytujú dostatočné prostriedky pre výber
oblastí, ktoré zabezpečujú snívanie (Bednář, 2000).
Spoločným nedostatkom uvedených neurologických teórií je fakt, že ignorujú psychologický význam sna. Pritom
prvé klinické prípadové štúdie o psychologickej podstate
snov sa postupne šíria už od čias Freuda a pre mnohých
psychoterapeutov (nielen psychoanalytických) sú jedným
z hlavných kľúčov k pochopeniu človeka. Neurologickí teoretici majú názor, že tvrdenia z podobných štúdii „nezaručujú vážne vedecké skúmanie“ (Solms, 1997). Objektívne priznávame, že takisto za čias Freuda aj v súčasnosti platí, že
použitie prípadových štúdií ako vedeckých dôkazov je často
problematické, najmä z metodologických dôvodov. V súčasnosti však už jestvuje množstvo dôkazov pre kritiku neurologických teórií a neustále pribúdajú štúdie a opisné správy (napr. Cartwright a spol., 2006, 1998, 1984, Bynum,
1993, Buchholz, 1990), ktoré opisujú prínos snov v rôznych
oblastiach, najmä v emocionálnych problémoch. Rovnako aj
výskumy týkajúce sa obsahu snov (Daruso a spol., cit. Domhoff, 2003, Snyder, 1970, Snyder a spol., 1968 – bližšie sú
uvedené v kapitole „Snové obsahy“ sú v rozpore s tézou
Solmsa a Hobsona s názorom, že sny sú bizarné a skreslené.
Musíme preto tvrdiť, že neurologické teórie ignorujú časť
získaných poznatkov o snívaní, a preto ich nepovažuje za

teoretické východisko, o ktoré sa dá oprieť pri výskume
snov.

Kognitívne teórie
Kognitívne teórie majú názor, že sny „vyjadrujú koncepcie“ ľudí, ktoré sú základom aj pre činnosť v bdelom
svete. Sú dramatickým a vnímateľným stelesnením schém,
skriptov a všeobecných vedomostí (Domhoff, 2010).
Najstaršiu kognitívnu teóriu snívania navrhol v 50. rokoch C. Hall. Sen definuje ako sekvenciu vizuálnych predstáv prežívaných v spánku (Hall, 1959) a obrazy v sne považuje za „konkrétne vyjadrenie myšlienok snívajúceho“
(Hall, 1966). Odmietol tak Freudov názor, že sny sa snažia
niečo schovávať do latentných významov snových symbolov (Hurd, 2014). Hall sa venoval aj výskumu snových obsahov, ktoré ho viedli k formulovaniu hypotézy kontinuity.
„Táto hypotéza uvádza, že sny sú v spojení s bdelým životom“2 (Hall a Nordby, 1972), pričom snový svet nie je inverzný vo vzťahu k vedomému svetu. V jednoduchosti vysvetľujú Hall a Nordby (1972) hypotézu na takomto jednoduchom príklade: osoba, ktorá má veľa sexuálnych alebo
agresívnych snov, má buď veľa fantázie alebo mnoho skutočných sexuálnych alebo agresívnych zážitkov. V každom
prípade má sexualita a agresia významnú úlohu v jeho živote. Táto teória má podstatnú úlohu aj v súčasnom výskume
snov a neustále ju potvrdzujú stále ďalšie štúdie (napr.
King, 2006). Niektorí autori sa ju snažili spochybniť dávaním ju do protikladu k psychoanalytickej teórii kompenzácie, hoci pre kompenzačnú teóriu existuje málo dôkazov.
Pripúšťame však, že jestvujú aj typické kompenzačné sny,
čím sa zdá, že je teória kontinuity ohrozená. Hartmann
(2013) však vysvetľuje, že v kontinuite s bdelým životom je
priestor aj na kompenzáciu. Vysvetľuje to na jednoduchom
príklade – v situácii, keď sme hladní. V takom prípade je
pravdepodobné, že sa náš sen bude týkať hladu (napríklad
hľadania potravy). Znamená to, že zobrazené záujmy jednoznačne súvisia s našimi bdelými záujmami, ale môžeme aj
povedať, že si kompenzujeme hlad snívaním o jedle. Zdá sa
preto, že kontinuita je platné pravidlo v procese snívania.
C. Evans (1984) prirovnáva ľudský mozog k počítaču,
preto sa jeho teória nazýva aj počítačová teória (computer
theory). Evans naznačuje, že sny sú prostriedky, ktorými
aktualizujeme svoje programy na prežitie, napr. programy
pre chôdzu a rozprávanie, sociálne interakcie či sociálne
zručnosti. Vraví, že aktualizáciou prebieha proces zmeny,
modifikácia skúsenosti a odstránenie nepotrebných informácii (Crisp, 2010). Spánok nám teda prepisuje zastarané
údaje a programy s prihliadnutím na ich relevantnosť v kontexte každodenného života (Evans, 1984). Hoci Evansovo
prirovnanie ľudského mozgu k počítaču vysvetľuje prijateľným spôsobom podstatu snívania, nie je podporené žiadnym
vedeckým výskumom. Nedoriešeným otázkam práce zrejme
prispieva, že súhrn teórie vydal až po Evansovej smrti jeho
syn Peter Evans.
Foulkes považuje sny za aktiváciu sémantických a epizodických zložiek pamäti, v ktorých prebieha počas spánku
orig. „This hypothesis states that dreams are continuous with waking life,...“
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integrácia a reorganizácia. Počas snívania sú spracované
voľne asociované informácie, ktoré majú širší rozsah než
v bdelom stave. Predpokladá, že sen sa pokúša o naratívnu
syntézu snových obsahov. Je presvedčený, že snívanie súvisí s jazykovými schopnosťami a vyššími úrovňami poznávacích procesov, a preto aj vyvodzuje (pomerne špekulatívny) záver, že zvieratá nesnívajú (Moorcroft a Belcher, cit.
Plháková, 2013). Vo všeobecnosti Foulkosova (2002) teória
snívania prináša najmä poznatky o vzájomnom vzťahu medzi rozvojom schopnosti snívať a reflektovať vlastnú existenciu. Jeho výskumy poukázali na skutočnosť, že detská
schopnosť vytvárať snový svet sa súbežne rozvíja s rozvojom vedomia a je ukazovateľom jeho úrovne. Z týchto záverov vznikla aj jeho najznámejšia úvaha, a síce snívanie „je
kráľovská cesta k pochopeniu vývoja vedomia a osobnosti
v ranom detstve“ (Foulkes, 2002). Jeho teória o paralelnom
vývoji snívania a kognitívnom vývoji sa zdá v kontexte prebehnutých výskumoch (Foulkes, 1982, Foulkes a spol.,
1990) ako pravdivá. Kritizovaný je Foulksov záver, že sen
závisí od verbálnych schopností jedinca, z čoho priamo vyplýva, že zvieratá nemôžu snívať. Vedci, napr. z Massachusettského technologického inštitútu, však preukázali na myšiach, že zvieratá snívajú a dokonca predpokladajú, že ich
sny sa nápadne podobajú ľudským snom (Lindsay, 2001).
Ako dobrý a konzistentný prediktor frekvencie snívania
u detí sa ukazujú skôr vizuálno-priestorové („visuospatial“)
spôsobilosti, čo vedie k hypotéze, že mentálne obrazy sa
vyvíjajú postupne. Táto myšlienka je podporená štúdiou,
ktorá odhalila, že tí, ktorí sa narodili slepí, alebo oslepli
pred štvrtým rokom života, nemajú vizuálne zobrazenie
snov, kým tí, ktorí oslepli po šiestom roku života alebo neskôr, majú vizuálne obrazy v snoch (Kerr, 1993). Foulksov
prínos pre teóriu snívania je značný, jeho záver, že snívanie
závisí od jazykových schopností, však nemôžeme prijať na
základe viacerých výskumov, ktoré mu odporujú.

Syntetizujúce teórie
Teórie, ktoré majú v súčasnosti zrejme najviac zástancov, sú teórie syntetizujúce. Pokúšajú sa o syntézu kognitívnych, neurologických a psychodynamických teórií snívania, pričom ponúkajú odpovede na všetky otázky týkajúce
sa snívania. Nevylučujú žiadnu stránku sna, naopak – opisujú ho z rôznych perspektív (či už z fyziologických alebo
psychologických). Sú založené na aktuálnych poznatkoch
a dokonca aj v odbornej literatúre sa na tieto teórie vyskytujú iba malé kritické ohlasy. Podľa nášho názoru však nie sú
natoľko podstatné, väčšinou referujú o malom vlastnom prínose autora.
Podľa teórie Hartamanna (2013) vytvára snívanie široké
a voľné spojenia v emocionálne dôležitých oblastiach. Túto
vlastnosť nazýva hyperkonektívnosť. Vytváranie nových
spojení pod vplyvom emócií má následne adaptívnu funkciu
pri vnášaní nového materiálu do tej časti pamäti, ktorá vychádza z emócií. Spojenia integrujú a obnovujú naše pamäťové systémy v mozgovej kôre. Nie je to však konsolidácia
pamäti, ale „začlenenie nového materiálu vedeného emóciami do starého“ (Hartmann, 2013). Táto funkcia pôsobí
následne tak, že činí následné zážitky menej stresujúcimi.
O tejto funkcii hovorí Hartmann aj ako o „vplietaní“ alebo
„votkávaní“ nového materiálu do starého (Hartmann, 2008)

alebo ako o preberaní nových skúseností k už existujúcim
spomienkam (Hartmann, 2007).
V Hillovej modeli (2009) je základným pojmom schéma. Schémy chápe ako zhluky príbuzných myšlienok, pocitov, vnemov, spomienok a konania. Vo vnútri schém sa nachádzajú jednotlivé prvky, ktoré sú navzájom prepojené
s inými prvkami v iných schémach. Prvky môžu mať pozitívne (aktivizujúce) spojenia alebo negatívne (utlmujúce)
spojenia. Napr. schéma týkajúca sa skúšky môže mať pozitívne (aktivizujúce) prvky so schémou zlyhanie: zmeškané
príležitosti, negatívne reakcie druhých na zlyhanie, atď. Preto keď daná osoba pomyslí na skúšku, pomyslí súčasne aj
na zlyhanie, z dôvodu pozitívneho prepojenia týchto dvoch
schém. V priebehu dňa sa nás dotýka množstvo vnútorných
a vonkajších podnetov, ktoré aktivujú niektoré naše schémy.
Aktivovanie schém môže mať rôzne príčiny, napr. myšlienky na minulé udalosti, očakávanie budúcich udalostí, alebo
aj podnety, ktoré registrujeme len na podvedomej úrovni.
Hillová predpokladá, že sny následne slúžia ako mechanizmy, vďaka ktorým spracúvame výrazne zážitky, ktoré sa
vyskytli počas dňa a „snažíme sa ich začleniť do príslušných schém“ (Hill, 2009). Úloha sna teda spočíva v integrovaní udalostí z bdelého života do existujúcich schém,
v snahe dať zmysel týmto bdelým udalostiam.
Teória snívania R. Cartwrightovej vraví, že funkciou sna
je riešiť problémy, najmä tie emocionálne a znížiť intenzitu
aktuálnych znepokojivých emócií. Na podporu svojej teórie
vykonala viaceré výskumy, napr. poukázala na sny ako na
prostriedok na dosiahnutie remisie (Cartwright a spol.,
2006), skúmala ako REM spánok a snívanie pomáha v priebehu noci k regulácii negatívnej nálady (Cartwright a spol.,
1998), alebo zistila, že ľudia v priebehu rozvodu snívali
dlhšie a emocionálnejšie (Cartwright a spol., 1984). Podľa
autorky sa teda v REM fáze spracúvajú emocionálne významne zážitky, ktoré sú prepojené s podobnými staršími
spomienkami a uložené do dlhodobej pamäti.
Syntetizujúce teórie (Cartwrightová, Hartmann, Hillová)
zdieľajú podobnosť v predstave, že počas snívania sa aktuálne emocionálne problémy spájajú (votkávajú, začleňujú,
spracúvajú) so staršími, úspešnými vzormi riešenia problému a pomáhajú konsolidácii pamäti (adaptívna funkcia), čo
má „kvázi terapeutický“ efekt (Sayed, 2011). Tieto teórie
podporujú aj štúdie, ktoré nerobili len samotní autori teórií.
Nishida a spol. (2009) porovnávali subjekty, ktoré sa mali
naučiť naspamäť rôzne texty, čo bolo u časti subjektov nasledované spánkom, u druhej časti bdením. Našli dôkaz, že
spánok zadržiava a upevňuje emocionálne informácie.
Wagner a spol. (2006) potvrdili tento poznatok aj pre dlhodobú pamäť, keď subjekty zavolali do laboratória po štyroch rokoch od učenia sa textov. Opäť sa zistilo, že tí, ktorí
si okamžite po učení pospali, preukázali lepšiu pamäť pre
emocionálne texty, ako tí, ktorí bdeli (p = 0,001). Diekelmann a Born (2010) zistili, že spánok má priaznivý účinok
na upevňovanie spomienok vo všetkých hlavných pamäťových systémoch, hoci sú uprednostňované tie, ktoré majú
behaviorálny význam pre jednotlivca, a tie, ktoré sú kódované implicitne. Majú názor, že počas bdenia si pamäťové
systémy navzájom konkurujú, a práve spánok umožňuje nezávislú konsolidáciu spomienok v rôznych systémoch. To
vysvetľuje aj zistenia, ktoré naznačujú, že v priebehu REM
spánku sa preferenčne konsolidujú spomienky spojené s emo-
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cionálnymi aspektmi pamäti (Nishida a spol., 2009) a procedurálnymi aspektmi (Plihal a Born, 1997), kým v hlbokom spánku (3. a 4. fáza non-REM spánku) sa konsolidujú
deklaratívne systémy pamäti (Tucker a spol., 2006). Tieto
tvrdenia podporujú Diekelmannovu a Bornovu (2010) hypotézu duálneho procesu, čo znamená, že REM spánok uľahčuje konsolidáciu „nedeklaratívnej“ pamäti (ktorá závisí od
hipokampu), kým hlboký spánok uľahčuje konsolidáciu deklaratívnej pamäti (ktorá závisí od hipokampu). Ďalší dôkaz
pre podporu syntetizujúcich teórií tvorí napr. štúdia Nielsena a Stenstroma (2005) (opäť vedie k záveru o prepojení
medzi snívaním a pamäťou) alebo štúdia od Cipolla a spol.
(2005), ktorá zistila, že snívanie o novonadobudnutom materiáli môže zlepšovať spomienky naň. Napriek tomu, že
syntetizujúce teórie od Hartmanna, Hillovej, Cartwrightovej
sú stále v ranom štádiu skúmania, stihli zodpovedať rôzne
otázky snívania (opakujúce sa sny, snové skreslenie) s podporou vedeckých výskumov, a preto sa v súčasnosti považujú za
najvhodnejšie teoretické východisko pri výskume snov.
W. Domhoff (2010) navrhuje novú neurokognitívnu teóriu snívania. Vychádza z existencie „koncepčného systému“
schém a scenárov, ktoré sú základom ľudského poznania
a presvedčenia, a ktoré majú počas bdenia významnú úlohu
pri ľudskom myslení a predstavivosti. Domhoff sa domnieva, že ak je tento koncepčný rámec aktivovaný, za nasledujúcich podmienok dochádza k snívaniu: primeraná úroveň
kortikálnej aktivácie, blokovanie vonkajších podnetov, neporušené a zrelé nervové siete a strata vedomej sebakontroly. Domhoff predpokladá, že vyjadrením koncepčného systému sú snové obsahy. Tie kladú dôraz najmä na vyjadrenie
koncepcie, ktorá sa týka samého seba („self-conceptions“).
„Sebakoncepcia“ je definovaná ako kognitívne zovšeobecnenie, ktoré vedie k spracovaniu udalostí a relevantných informácii o sebe („self-relevant informations“). Domhoff sa
pridáva k aktuálnym teóriám snívania a verí, že snový obsah
reflektuje koncepcie príbuzné bdelému stavu. Nevylučuje
ani myšlienku, že sny môžu mať určitý psychologický význam, upozorňuje však, že je dôležité rozlišovať medzi
zmyslom a účelom, pretože „nie všetko s formou a štruktúrou má adaptívnu funkciu“ (Domhoff, 2010). Domhoffova
neurokognitívna teória sa odlišuje od predchádzajúcich syntetizujúcich teórií (Hill, Hartmann, Cartwright). Hlavným
rozdielom je predpoklad, že „sny nemusia mať žiadnu adaptívnu funkciu“ (Domhoff, 2010). Vychádza z kritiky výskumov konsolidácie pamäti. Považuje za veľmi prekvapujúci fakt, že existuje len málo epizodických spomienok na
sny (Fosse a spol., Baylor a Cavallero, cit. Domhoff, 2010)
a že iba polovica snov obsahuje aspoň jeden prvok, ktorý sa
vzťahuje k udalostiam z predchádzajúceho dňa (Botman
a Crovitz; Harlow a Roll; Hartmann; Marquardt, Bonato
a Hoffmann, Nielsen a Powell; cit. Domhoff, 2010), hoci je
snívanie spojené s konsolidáciou spomienok z predchádzajúceho dňa. Okrem toho, ak je funkciou snívania spracovať
emocionálny obsah nedávnych udalostí v živote človeka
(Stickgold, 2005), je nevyhnutné vysvetliť nedostatok emócií v snoch detí do veku 12 rokov (Foulkes a spol., 1990),
rovnako ako absenciu emócií až u 25 – 30 % snov z REM
spánku (Domhoff, 2003). Žiaľ sám Domhoff neposkytuje
žiadny dôkaz pre jeho pochybnosti k existencii adaptívnej
funkcii sna (uvažuje len na základe kritiky), ani žiadny presvedčivý argument pre návrh, že sny sú len vedľajším produktom evolúcie kognitívnych schopností organizovať skú-

senosti v naratívnej forme (Domhoff, 2010). Rovnako aj jeho teória snívania založená na podobnostiach medzi snami
a bdelým poznaním je značne obmedzená vo vyvodzovaní
záverov a poskytuje iba časť celkového obrazu, a to, že sny
odrážajú koncepčné systémy jednotlivcov (Sayed, 2011).
V porovnaní s predchádzajúcimi syntetizujúci teóriami ju
preto považujeme za menej kompatibilnú z dôvodu nedostatku presvedčivých empirických dôkazov.
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