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Ve dnech 27.–31. 1. 2011 se uskutečnil již třetí ročník Zimní školy kognitivní psychologie. 
Letos se setkání organizované Oddělením kognitivní psychologie Psychologického ústavu 
AV ČR přesunulo z Cikháje na českomoravském pomezí, kde proběhly první dva ročníky, 
do Malé Skály v Českém ráji, kam se sjelo dvanáct přednášejících a oproti předchozím dvě-
ma ročníkům také znatelně větší počet posluchačů – z větší části, jak už z koncepce tohoto 
sympozia plyne, studentů. Mezi účastníky akce tak bylo možno nalézt zástupce nejen z oblasti 
kognitivní psychologie, ale i oborů na první pohled vzdálených, což přispělo k interdiscipli-
nárnímu charakteru diskuzí v plénu a hlavně mimo něj – a právě v tom je jedna z největších 
devíz zimní kognitivní školy.

Tematický záběr přednášek obsáhl poměrně široké pole výzkumu lidské kognice – přednáš-
kový cyklus už tradičně nebyl nijak úzce tematicky omezen, a tak zazněly příspěvky nahlížející 
na kognitivní psychologii z různých směrů, vždy však experimentálně – formou prezentací 
aktuálních či nedávno řešených projektů.

Budeme-li generalizovat, můžeme prezentace rozdělit do několika tematických skupin: 
jedna byla věnována percepci, kategorizaci a mentální reprezentaci zrakových vjemů. Jiří 
Lukavský (Psychologický ústav AV ČR) na úvod promluvil o procesech probíhajících při 
vnímání objektů. Kamil Vlček (Oddělení neurofyziologie paměti, Fyziologický ústav AV 
ČR) v přednášce o reprezentaci prostoru představil významné výzkumy v oblasti prostorové 
orientaci a kognitivních map. Ve studenstké sekci se percepci věnovaly Daniela Dostálová, 
studentka psychologie na brněnské filozofické fakultě, v přednášce vycházející z bakalářské 
práce postavené na výzkumu vlivu pořadí slov na ukotvení mentálních představ v prostoru, 
a Anna Klapetek studující v současnosti na katedře neuro-kognitivní psychologie na mnichov-
ské univerzitě, která představila svůj výzkum zaměřený na krosmodální percepci, konkrétně 
na vztah výšky tónu a prostorové orientace objektu. Radovan Šikl (Psychologický ústav AV 
ČR) uzavřel tuto tematickou skupinu přednáškou věnovanou zraku, v níž představil specifický 
příklad navráceného vidění nevidomému ilustrovaný kazuistikou Karla Pavely – muže, jemuž 
byl operativně navrácen zrak po více než padesáti letech slepoty. Tým vědců z Psychologické-
ho ústavu pod vedením Radovana Šikla podrobil Karla Pavelu sérii testů, které zhodnotily, 
nakolik a jakým způsobem jsou ovlivněny kognitivní schopnosti osoby s funkčním viděním 
navráceným ze světového hlediska po tak unikátně dlouhé ztrátě zraku.

Další část příspěvků byla zaměřena na paměť a učení. Ondřej Bezdíček (Neurologická klini-
ka 1. lékařské fakulty UK v Praze) prezentoval výsledky aplikace testu paměťových schopností, 
vycházejícího z klasického Claparèdova paměťového testu, na pacientech trpících různými 
neurodegenerativními poruchami, jako je Alzheimerova či Parkinsonova choroba, v porov-
nání s normálním stárnutím. Ladislav Moták, doktorand na univerzitě v Lyonu, v přednášce 
nazvané Seberegulace starších řidičů hovořil o experimentech provedených na francouzských 
řidičích-seniorech, které se zaměřovaly na korelaci řidičských schopností a sociálních ste-
reotypů. O využitelnosti výukových počítačových her a o konkrétním projektu aplikovaném 
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na několika českých středních školách přednášel Cyril Brom (Matematicko-fyzikální fakulta 
UK v Praze). A konečně Aleš Neusar, působící v Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny 
v Brně, představil a názorně demonstroval výzkum autobiografické paměti ve své prezentaci 
nazvané Jak přicházíme na dataci veřejných a soukromých událostí.

Třetí, širší tematický oddíl tvořily přednášky věnované jazyku. Na tyto se podívejme blíže. 
Jan Chromý (Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK v Praze) ve své prezentaci 
hovořil o vlastním experimentálním zkoumání produkce psaného jazyka. Zdůraznil, že se 
jednalo v podstatě o první výzkum tohoto druhu na českém jazykovém materiálu. Chromý 
vyšel z pojmového rámce pražské lingvistické školy, která definovala koncepci stylotvorných 
faktorů, a pokusil se ve svém experimentu některé faktory ovlivňující produkci textu psané-
ho extrahovat a kvantifikovat. Nejprve zevrubně rekapituloval teoretické pozadí výzkumu 
produkce psaného textu: promluvil o kognitivistických modelech produkce a o výzkumech 
provedených v anglofonním prostředí, z nichž vyšel metodologicky. Samotný experiment 
testoval vliv jednoho konkrétního stylotvorného faktoru – připravenosti/nepřipravenosti 
písemného projevu – na produkci psaného textu. Probandům byl zadán úkol vyprodukovat 
text (na základě filmu, který předtím zhlédli) a byli rozděleni do dvou skupin: první skupina si 
mohla před produkcí finálního textu připravit koncept, druhá psala text rovnou po skončení 
filmu bez přípravy. Výsledky ukázaly, že tento stimul má skutečně vliv na produkci textu (při-
pravenost ovlivňuje počet oprav při psaní) i jeho výslednou podobu (ovlivňuje syntaktickou 
komplexitu).

Další dva příspěvky byly zaměřeny na psycholingvistické experimenty v nejobvyklejším 
smyslu tohoto termínu. Filip Smolík (Psychologický ústav AV ČR) a Gabriela Seidlová-Mál-
ková (Pedagogická fakulta UK v Praze) promluvili o empirickém zkoumání osvojování jazyka 
u dětí. Filip Smolík se ve své prezentaci Porozumění pádovým tvarům a slovosledu u malých 
dětí: co nám to říká o vývoji jazyka věnoval nejranějším stadiím ontogeneze jazyka. Předmě-
tem představeného výzkumu bylo porozumění jednoduchým tranzitivním větám (jakožto 
základní a frekventované struktuře) u tří- až pětiletých dětí a také porozumění větám, kde 
se základní slovosled typu SVO mění, resp. mění se vztah patiens–agens. Porozumění bylo 
testováno formou prezentace několika grafických stimulů, které představovaly jednoduché 
situace vyjádřitelné větami typu NVN buď se slovosledem typu SVO, nebo typu OVS, spolu 
s nahrávkou dané věty, aby dítě mohlo jednoduchým způsobem reagovat. Předběžné shrnutí 
různých variant experimentů nepřináší úplně jednoznačné výstupy, ale naznačuje některé 
tendence v nejranějších fázích akvizice jazyka, např. inkrementální charakter (tj. průběžný, 
nikoli vázaný na jeden segment dané konstrukce) porozumění zmiňovaným větným kon-
strukcím. Ze statistických dat také vyplynulo, že při porozumění tranzitivním konstrukcím 
může být nejvýraznějším faktorem jednoznačnost pádové formy jména. Vzhledem k povaze 
výzkumu byla část příspěvku také věnována technické náročnosti designu experimentů, při 
nichž jsou testovanými osobami děti ve zmíněném věku.

Gabriela Seidlová-Málková přednesla příspěvek s názvem Psycholingvistický přístup 
ke studiu raných čtenářských dovedností. Seidlová-Málková vycházela ze současné debaty 
mezi psycholingvisty o tom, zda je kritickým momentem při osvojování gramotnosti 
porozumění fonologické struktuře slova, či nikoli, přičemž sama zastává prvně zmíněné 

Horizonty



150 

 2011/ 1

SALI 2011/1 /6.9.2011 –  SALI_2011_01_04.indd

stanovisko. V úvodu představila nejvýznamnější modely nabývání schopnosti čtení/psaní 
u dětí z posledních desetiletí a poté prezentovala současný mezinárodní projekt ELDEL, který 
probíhá v České Republice – Seidlová-Málková na něm spolupracuje s Markétou Caravolas 
(Univerzita v Bangoru ve Walesu), která je spolukoordinátorkou celého projektu – a v dalších 
zemích na mluvčích angličtiny, francouzštiny a jiných jazyků. Smyslem výzkumu je zjistit, 
zda děti na rozhraní předškolního a raně školního věku rozumějí tomu, jak je zvuková stránka 
slova spojena s jeho morfologickou stavbou a jak se osvojování těchto schopností u různých 
jazyků liší.

Zimní škola kognitivní psychologie svým třetím ročníkem prokázala, že patří k nejzajímavěj-
ším a vskutku inspirativním tuzemským událostem v rychle se rozvíjející oblasti kognitivních 
věd a nabízí svou koncepcí i „workshopovou“ atmosférou přínosné doplnění ke konferenci 
Kognice.


