
 

P�ehled 

Pochopení mozku: Cesta k nové v�d� o u�ení 

 

Overview  

Understanding the Brain:  

Towards a New Learning Science 
 
 
 
 

 

P�ehledy jsou p�ekladem výtah� z publikací OECD. 

K dispozici jsou zdarma v internetovém knihkupectví OECD na adrese: 

(www.oecd.org/bookshop). 

 

Tento P�ehled není oficiálním p�ekladem dokument� OECD. 

 

 
 
 
 

 
 

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT 

ORGANIZACE PRO EKONOMICKOU SPOLUPRÁCI A ROZVOJ 

 

 



UNDERSTANDING THE BRAIN: TOWARDS A NEW LEARNING SCIENCE OVERVIEW 

 2 © OECD 2003 

Úvod 
 
Ješt� p�ed �tvrtstoletím by nem�lo cenu tuto knihu psát - a p�ipomínat ji p�íští generaci už 
nebude stát za to. Její aktuálnost a závažnost se vztahuje k dnešku. Lide žijící v této dob� 
mají to št�stí, že mohou být sv�dky zrychleného tempa rozvoje v�dy o mozku a 
porozum�ní lidskému u�ení. Jedná se o druh “zprávy o postupu” rychle se pohybujícího 
p�edm�tu �i spíše n�kolika p�edm�t�. P�i p�edkládání spole�né mezioborové zprávy o 
“u�ení a mozku” se iniciativa OECD-CERI pokouší o spojení n�kolika v�dních obor� 
(disciplín) tak, aby bylo z�ejmé, jak se mohou tyto obory navzájem obohatit. 
 
Tato publikace si klade t�i cíle: 
 

vytvo�it kreativní dialog mezi n�kolika v�dními obory a zájmovými skupinami 
(kognitivní neurov�dou, psychologií, vzd�láváním, zdravím a tvorbou koncepcí); 
zjistit, co by mohla kognitivní neurov�da nabídnout oblasti vzd�lávání a koncepce 
vzd�lávání a obrácen�; 
pojmenovat otázky a problémy spojené s pochopením procesu u�ení; oblast 
vzd�lávání zde pot�ebuje pomoc od ostatních v�dních obor�. 

 
Vzd�lávání není autonomní disciplínou. Podobn� jako medicína nebo architektura ve svém 
teoretickém od�vodn�ní spoléhá na další v�dní obory. Avšak na rozdíl od architektury 
nebo medicíny je vzd�lávání dosud v prvotním stadiu rozvoje. Není dosud exaktní v�dou. 
 
Zamyslete se nad následujícím popisem. 
 
“Význa�ným rysem léka�ského vzd�lání je dnes d�kladnost, s jakou jsou teoretické a 
v�decké znalosti slu�ovány se zkušenostmi p�i praktické odpov�dnosti za pé�i o lidské 
bytosti…’’ Lze totéž tvrdit o odborném vzd�lávání u�itel�? Zkušenosti s praktickou 
odpov�dností p�i výuce mládeže nebo dosp�lých jedinc� odhalují prvo�adou d�ležitost 
motivace, sebed�v�ry a dobrého p�íkladu dosaženého úsp�chu. P�i využití t�chto prvk� 
proces u�ení z�ídka selže, bez nich prob�hne z�ídka úsp�šn�. Tato a podobná pozorování, 
získaná z praktických zkušeností s u�ením, se dosud neopírají o solidní základ v�deckých a 
teoretických znalostí. V�da o u�ení - odv�tví lidské psychologie - je dosud v plenkách. 
Teorie u�ení je p�edv�decká v tom smyslu, že dosud postrádá bu� prediktivní, nebo 
explikativní schopnost. Nerozumíme zcela tomu, jakým zp�sobem se d�ti a dosp�lí u�í, 
abychom jim mohli zaru�it, že proces jejich vzd�lávání a odborná p�íprava budou úsp�šné.  
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V�da o vzd�lání je v „linnéovské“ fázi, kdy se snaží zaznamenávat p�íklady úsp�šného 
u�ení, objas�uje a klasifikuje ú�inné metody výuky, avšak stále �eká na svého Darwina, 
který by p�edložil komplexní teorii u�ení.’1  
 
Vzd�lávání je v dnešní dob� p�edv�deckým oborem a ve svém teoretickém zd�vodn�ní 
spoléhá na psychologii (filozofii, sociologii atd.). Tato kniha zkoumá možnost, jak by 
mohla kognitivní neurov�da v pravý �as nabídnout spolehlivý základ pro porozum�ní 
procesu u�ení a volbu vhodné metody výuky. N�kte�í lidé se domnívají, že je t�eba urazit 
ješt� velký kus cesty2. Ur�it� tomu tak bylo v minulosti, ale v budoucnu? Uvidíme. V 
každém p�ípad� bude asi lepší chybovat p�i aktivním p�edjímání výsledku, než se zcela 
mýlit. 
 
Je již ot�epanou frází tvrdit, že pochopení funkce lidského mozku p�edstavuje pro v�du 
poslední hranici. Není pochyb o tom, že zárove� s pokrokem v intelektuální oblasti se bude 
stále vzdalovat i horizont v�deckého zkoumání Rozlušt�ní složitosti mozku se p�esto stane 
d�ležitým krokem na této cest�. Zdá se, že v�da v porozum�ní funkcím lidského mozku 
stojí na prahu zásadního pokroku. Tato kniha si klade za cíl poskytnout souhrnný úvod do 
známých skute�ností, do toho, co bude pravd�podobn� odhaleno v krátké dob�, i do toho, 
co je v této oblasti v�bec poznatelné. Avšak ani p�i sebelepší snaze nem�že nabídnout více 
než pouze statický obrázek rychle se pohybujícího filmu. 
 
V�da o výuce a u�ení se možná opravdu nachází v plenkách, ale velmi rychle se rozvíjí. 
�ada faktor� napovídá, že sou�asný stav je neudržitelný. Mezi tyto faktory pat�í relativní 
selhání velkého vzd�lávacího projektu vytvo�eného na konci 19. a b�hem 20. století, 
o�ekávaný dopad nových u�ebních technologií a ovšem také pokrok v kognitivní 
neurov�d�. Každý šestý mladý �lov�k3 (nebo dosp�lý �lov�k uvažující zp�tn� o svém 
d�tství) uvádí, že “školu nenávid�l”. Podobný po�et lidí neusp�l p�i zvládání základ� 
gramotnosti a elementárních matematických dovedností natolik, aby bez problém� našel 
zam�stnání. Stejný po�et lidí chodil za školu, rušil p�i vyu�ování nebo výuce nev�noval 
pozornost. Tento stav se snažila zlepšit �ada vlád v nejr�zn�jších zemích. Jde snad o 
problém, který nelze �ešit? Je dost možné, že tradi�ní systém vzd�lávání, jak jej známe, 
nevyhnuteln� ubližuje jednomu ze šesti žák�. Možná je model výuky ve t�íd� “mozku 
nep�átelský”.  
 
Spolu s nástupem po�íta��, rostoucími pochybnostmi o ú�innosti a efektivnosti státem 
kontrolovaného sociálního poskytování služeb a novými poznatky kognitivní neurov�dy 
zpochyb�ují podobné otázky n�které ze základních stavebních prvk� tradi�ního 
vzd�lávání, k nimž pat�í nap�íklad školy, t�ídy, u�itelé (ve smyslu, v n�mž je tato profese 
chápana dnes) a dokonce u�ební plán �i pojmy jako nap�íklad inteligence nebo schopnost. 
 

                                                 
1 Ball, C. (1991), "Learning Pays" 4.19, RSA.  
2 Jak pádn� argumentoval Dr. John Bruer (viz kapitolu 4). 
3 Toto �íslo pochází z Velké Británie; podle prvních výsledk� nejnov�jšího pr�zkumu PISA, provád�ného OECD, však tato situace m�že 
být v rozvinutých zemích ješt� horší (viz www.pisa.oecd.org a Knowledge and Skills for Life - First results from PISA 2000 (OECD, 
2001), tab. 4.1 a 4.2, str. 265-266).  
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I když si je v�tšina lidí v tomto ohledu mén� jistá, než tomu bylo p�ed dvaceti lety, není 
pochyb o tom, že ti, kte�í se vzd�láváním zabývají v praxi, pravd�podobn� proniknou 
hloub�ji do podstaty procesu u�ení, a tak budou moci v�deckým pracovník�m p�edložit 
ov��itelné hypotézy. Vzájemný styk mezi kognitivními neurov�dními obory (v�etn� 
psychologie) na stran� jedné a oblastí vzd�lávání na stran� druhé nebude (a nem�l by) 
probíhat pouze jedním sm�rem. Pedagogové mohou díky svému vnímání a zkušenostem 
�asto rozpoznat r�zné otázky, které vyžadují v�decké zkoumání a vysv�tlení. Jasné 
p�íklady by mohly být d�ležité pro u�ení v raném v�ku, budování sebeúcty a motivaci. 
 
Následující text byl koncipován pro dob�e informovanou širokou skupinu uživatel�. Je 
ur�en k tomu, aby byl p�ístupný i laik�m. Snažili jsme se vyvarovat používání odborného 
jazyka, otevírání profesních spor� i teritoriální obhajoby. �tená�e je však t�eba varovat 
p�ed domn�nkou, že všichni používáme spole�ný jazyk a uvažujeme ve stejném 
koncep�ním rámci. Výrazy jako plasticita (úst�ední pojem v�dy o mozku, který je v oblasti 
vzd�lávání neznámý) nebo inteligence (zde je tomu práv� naopak než v p�edchozím 
p�ípad�) a další ukazují, že rozdílné p�ístupy vedou k odlišným úhl�m pohledu. To by 
nevadilo. Ti, kte�í mapují nová území, vždy p�i vym��ování vycházejí z n�kolika bod�. 
Mnohem nebezpe�n�jší jsou výrazy jako nap�íklad stimulace, které jsou sice pro oba obory 
spole�né, nemusejí však být nutn� používány k vyjád�ení téže v�ci. Je nutné postupovat 
obez�etn�, d�kladn� o všem uvažovat a znát hranice, které bychom v sou�asnosti nem�li 
p�ekra�ovat. 
 
Níže uvádíme deset otázek týkajících se u�ení, které jsou považovány za základní a u nichž 
se o�ekává, že by je p�ísp�vek tohoto typu mohl pon�kud osv�tlit. Každá z t�chto otázek je 
zam��ena na ur�ité téma spojené s podporou úsp�šného u�ení, a	 již z hlediska 
akademického nebo odborného vzd�lání, sociální odpov�dnosti, odpov�dnosti na 
pracovišti �i osobní satisfakce.  
 
1. Jaký je pom�r mezi p�irozeným vývojem a výchovou p�i podpo�e úsp�šného 

u�ení? 
 
 Jsou geny ur�ující po celý náš život? Nebo se m�žeme nau�it nap�íklad u�it se 
rychleji? Kudy vede zlatá st�ední cesta mezi extrémy genetického determinismu a fikcí, že 
“všechno je možné za p�edpokladu, že má dít� dobré rodinné zázemí a školu”?  

 
2. Jak d�ležité je rané d�tství pro úsp�šné celoživotní u�ení? 

 
 Ti, kdo se domnívají, že zkušenosti z raného d�tství jsou zásadn� d�ležité p�i 
rozvíjení pozitivních postoj� a základních dovedností a budování pevného základu pro 
vzd�lání primární, sekundární i vzd�lávání v období dosp�losti, jsou ob�as obvi�ováni z 
toho, že p�ispívají k “mýtu o u�ení v raném v�ku”. Jaké jsou stupn� vývoje mozku dít�te? 
Jak nejlépe m�žeme podpo�it jeho zdravý r�st?  
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3. Jak významný je rozdíl mezi “p�irozeným vývojem” a “kulturním 

vzd�láváním”? 
 
 P�irozeným zp�sobem se d�ti u�í chodit a mluvit. Pokud nejsou závažn� postižené 
nebo pokud se s nimi nezachází špatn�, všechny se t�mto �innostem u�í zhruba ve stejném 
v�ku. U výuky trigonometrie nebo tanga je situace jiná: nedochází k tomu p�irozen�. 
Neexistuje zde ur�itý “normální v�k” pro zvládnutí t�chto dovedností – a v žádném 
p�ípad� tyto �innosti nezvládnou všichni. I když je napodobování klí�ovou strategií p�i 
dosahování p�irozeného rozvoje a kulturního vzd�lání, zdá se, že jde o r�zné procesy. Je 
tomu skute�n� tak? Je mozek p�edem naprogramován na p�irozený vývoj ur�itým 
specifickým sm�rem - a jinak obecn� vnímavý (nebo také ne) ke zkušenostem z u�ení v 
kategorii “kulturního vzd�lávání”?  
 
4. Jestliže je tento rozdíl významný, jak m�žeme nejlépe podpo�it tyto dva typy 

u�ení – “p�irozený vývoj” a “kulturní vzd�lávání”? 
 
 Jestliže zde existuje “mýtus raného d�tství”4, pochází z neschopnosti domyslet 
d�sledky tohoto rozdílu. Zdá se, že “p�irozený vývoj” nebude vyžadovat více než 
standardní p�im��ené podmínky – “dostate�n� dobré” rodi�e, uspokojivý domov, dostatek 
jídla a pití. Láska, stimulace, výživa, cvi�ení, konverzace a dobré prost�edí pravd�podobn� 
dít�ti poskytnou všechno, co bude pot�ebovat pro sv�j zdravý “p�irozený vývoj”. “Kulturní 
vzd�lávání” je n�co jiného: chcete-li se nau�it �íst, tancovat nebo �ídit automobil, na 
po�átku budete tém�� jist� pot�ebovat u�itele. Jaké míry “kulturního vzd�lávání” má dít� v 
raném d�tství zapot�ebí a jak je lze co nejlépe poskytnout? 
 
5. Do jaké míry souvisí úsp�šné osvojení specifických postoj�, dovedností a 

znalostí s v�kem? 
 
 U�ení spjaté s vývojem („dozrávání“) samoz�ejm� úzce souvisí s v�kem. Nap�íklad 
puberta s sebou p�ináší zvýšené v�domí, zájem a také zp�sobilost, co se tý�e opa�ného 
pohlaví. A co postoje, dovednosti a znalosti, které formují normální u�ební plán 
“kulturního vzd�lávání”? Nap�íklad rozhodování, týmové práci a schopnosti rozeznávat 
barvy se d�ti u�í již v mate�ské školce. A co �tení, druhý (nebo t�etí) jazyk, schopnost být 
dobrým rodi�em nebo p�edsedou, tolerance, windsurfing, klavír, šachy, diferenciální po�et, 
první pomoc, va�ení, �ešení problém�, sebev�domí, tanec a tak dále? Je lidský mozek 
zvlášt� citlivý na n�které z t�chto v�cí v ur�itém v�ku? Je-li tomu tak, pro� a jakým 
zp�sobem? 

                                                 
4 Bruer, J.T. (1999c), The Myth of the First Three Years: A New Understanding of Early Brain Development and Lifelong Learning, 
New York, Free Press. 
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6. Pro� je dopl�ující vzd�lání tak obtížné? 
 
 Tato otázka možná dopl�uje p�edchozí. D�ti, které promeškají ur�itá stadia vývoje, 
nap�íklad kv�li úrazu nebo špatnému zacházení, je budou pozd�ji dohán�t jen s obtížemi.. 
Jestliže nejste schopni chodit nebo mluvit ve v�ku deseti let, budete nejspíše tyto �innosti 
po celý zbytek života zvládat jen s námahou. Stává se mozek postupn� mén� citlivý i k 
jiným formám u�ení, zejména pokud jde o plán “kulturního vzd�lávání”?  
 
7. Co lze �íci o r�zných “stylech u�ení”? 
 
 Jestliže u lidí existují r�zné styly u�ení, zdá se, že klí�ovou otázkou je to, zda jsme 
se již s t�mito styly narodili, nebo zda je vytvá�íme a u�íme se jim b�hem dospívání. �asto 
se �íká, že n�kte�í lidé dávají p�ednost vizuálnímu u�ení, jiní využívají sluch, další skupina 
hmat a pocity. P�esto je pravda nejspíše taková, že všichni využíváme r�zných kombinací 
t�chto typ� u�ení5. Podle dalších p�edstav o “stylech u�ení” existují žáci, kte�í se u�í po 
jednotlivých krocích, žáci, kte�í rad�ji “za�ínají od konce”, žáci, kte�í rad�ji p�emýšlejí, a 
žáci, kte�í rad�ji experimentují, žáci, kte�í preferují jednu nebo n�kolik oblastí (nap�íklad 
jazyky, matematiku, hudbu); žáci, kte�í se u�í rad�ji ve skupin� nebo naopak sami atd. 
Zatím neexistuje žádná koherentní teorie styl� u�ení6. Co nás m�že nau�it v�da o mozku, 
pokud jde o tuto otázku? 
 
8. Co je inteligence? 
 
 Teorie inteligen�ního kvocientu (IQ) dominovala p�ístup�m ke vzd�lání po celé 
století nebo déle. Ve své extrémní, zjednodušené a populární form� tato teorie tvrdí, že 
naše inteligence je jednoduchou entitou pevn� danou p�i narození a p�edstavuje jakýsi 
sklen�ný strop, který omezuje náš potenciál v oblasti úsp�šného u�ení. Toto je jist� 
neadekvátní a nep�esný výklad lidské inteligence. Jsou n�kte�í lidé schopni u�it se rychleji 
než jiní - nebo jsou schopni se nau�it pouze ur�itým v�cem rychleji než ostatní lidé? Jaký je 
rozdíl mezi mozkem d�tí, které ukvapen� ozna�ujeme jako “hloupé” nebo “chytré”? Máme 
k dispozici “více druh� inteligence”, nebo pouze jednu? 
 
9. Co je emocionální inteligence? 
 
 Jestliže je limbický systém mozku centrem emocí (krom� dalších funkcí) a 
kortikální systém p�edstavuje logické myšlení, co znamená pojem “emocionální 
inteligence”? Týká se p�irozeného zrání našich emocí, nebo se jedná o záležitost výchovy a 
tréninku? Jak si vysv�tlit paradox, že p�estože se teorie IQ jeví jako nepravd�podobná, IQ 

                                                 
5 Krom� toho nám zdravý rozum napovídá, že zp�sob u�ení pravd�podobn� nebude záviset pouze na subjektu (studentovi), ale také na 

objektu (obsahu) a na zp�sobu, jímž se subjekt objektem zabývá. 
6 Sekretariát OECD se chce jasn� distancovat od jakékoliv interpretace této publikace, která by se na základ� existence individuálních 
rozdíl� v mozku a r�zných styl� u�ení pokoušela spojovat ur�ité geny s inteligen�ním kvocientem a mohla tak mít rasistický podtext 
v��i ur�ité skupin� nebo skupinám lidí v rámci lidského spole�enství. Všechny takové interpretace je t�eba odsoudit a auto�i si rozhodn� 
nep�ejí sledovat takové názory, a to ani v této práci, ani ve studiích provád�ných na poli výzkumu mozku a obor� týkajících se u�ení. 
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lze zjevn� m��it, zatímco “emocionální inteligence” m��itelná není, i když se zdá, že se 
jedná o uspokojivou a vítanou p�edstavu? 
 
10. Jak funguje motivace? 
 
 Co m�že v�da �íci o tom, co se nám líbí nebo nelíbí? Pro� se lidé liší v tom, co je 
zajímá, roz�iluje, nudí nebo odpuzuje? Co zp�sobuje v mozku rozdíl mezi “pouhým 
cht�ním” a “skute�ným cht�ním” n��eho? K �emu dochází p�i zm�n� motivace nebo pro� 
nás n�kdo inspiruje k úsilí o nový cíl? 
 
I když jde o d�ležité otázky, mohou být p�íliš obecné. P�ísp�vky tohoto druhu mohou 
p�inést cenné poznatky, ale st�ží lze od nich o�ekávat, že nabídnou podrobn� popsanou 
“novou mapu” u�ení. Lze však o�ekávat, že naruší status quo. �ím více se budeme 
dozvídat o lidském mozku, zejména o jeho úloze v raném v�ku, tím mén� se spokojíme s 
tradi�ním modelem školní t�ídy a s vnuceným plánem formálního vzd�lávání. To se velmi 
intenzivn� dotýká hodnocení role pe�ující matky, institucionální pé�e o malé d�ti, školního 
vzd�lávání v domácím prost�edí a formálního vzd�lávání d�tí, p�irozených zájm� 
dospívajících a nepružnosti národních u�ebních osnov. Nezdá se, že by sou�asný systém 
vzd�lávání mládeže byl optimáln� navržen tak, aby zvyšoval p�edstavivost a kreativitu7, 
samostatnost v jednání a sebeúctu. U všech v�kových kategorií, zejména však u mládeže, 
je t�eba vzít v úvahu d�ležitost hry, roli stresu (ve smyslu výzvy i ohrožení) i hledisko 
lidské r�znorodosti. Tento vý�et lze snadno rozší�it. 

                                                 
7 Dr. Akito Arima zd�raznil na tokijském fóru p�i posuzování údaj� studie Third International Mathematics 
and Science Study (TIMSS) pot�ebu podn�covat d�ti od útlého v�ku ke kreativnímu myšlení (viz zprávu z 
Tokia na é stránce www OECD: 
 http://www.oecd.org/pdf/M00022000/M00022657.pdf).  
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�ást I: P�edpoklady 

Kapitola 1: Vzd�lávací kontext  

Vydržuji si šest �estných sluh� 
(Nau�ili mne všemu, co znám); 
Jmenují se: Co a Pro�, Kdy 
a Jak, a Kde a Kdo. 

(Rudyard Kipling) 
 
“Vzd�lání je vrak lodi, ve vracích však lze nalézt poklad.” Tento deset let starý výrok, 
který pochází od jednoho školáka, výstižn� zachycuje paradox moderního vzd�lávání, 
které je sice velmi cenné, ale sou�asn� �lov�ku p�ináší zklamání. Velké nad�je vysp�lých 
spole�ností, které v 19. století zavedly všeobecné, povinné a bezplatné základní vzd�lání, 
se zcela neuskute�nily. Namísto toho nám mnozí mladí lidé �íkají, že školu nenávidí8, že 
nemohou získat zam�stnání, protože je škola nenau�ila �íst a po�ítat, že ruší p�i vyu�ování, 
chodí za školu nebo p�i vyu�ování nedávají pozor. 
 
Dosud žádný �lov�k z t�ch, kdo zakusili výhody dobrého vzd�lání, nezpochyb�uje jeho 
hodnotu. Vzd�lání je zdrojem zdraví, bohatství a št�stí. Je cestou k dobrému životu. U�ení 
se vyplácí a dává �lov�ku moc. Efektivní u�eníod narození až do stá�í dává každému 
jednotlivci tu nejlepší nad�ji na úsp�šný život. Základní prioritu nového u�ebního 
programu vyjad�ují slova “celoživotní vzd�lávání pro všechny”. Tato slova ukazují, jak 
dalece se v posledních letech p�edstavy o u�ení a p�ístup ke vzd�lání zm�nily. A m�ní se 
nadále, zejména pokud jde o d�ležitost, jakou jednotlivé spole�nosti vzd�lání p�ipisují. 
B�hem druhé poloviny 20. století se vzd�lávání pozvedlo z úrovn�, kdy bylo relativn� 
ned�ležitou starostí vlád a jejich voli��, na úrove�, kdy se stalo d�ležitou celosv�tovou 
otázkou a st�žejní prioritou v mnoha zemích.  
 
D�kazy této zm�ny najdete všude, kam se podíváte. Média mají neutuchající zájem o 
vzd�lávací programy. Trh v oblasti služeb spojených se vzd�láváním se rychle rozr�stá. 
Vlády se musejí vážn� zabývat požadavky na zavedení p�edškolního vzd�lání, zlepšení 
úrovn� školství a umožn�ní p�ístupu k vyšším typ�m vzd�lání mnohem širším vrstvám lidí. 
Organizace a firmy nejr�zn�jšího druhu se snaží o p�em�nu ve “vzd�lávací organizace”. 
Jednotlivci si vytvá�ejí vlastní u�ební plány a program “celoživotní vzd�lávání” uvád�jí ve 
skutek. Jen málokdo by dnes mohl tvrdit, že Disraeli nem�l pravdu, když v roce 1874 �ekl: 
                                                 
8 Viz: www.pisa.oecd.org a Knowledge and Skills for Life - First results from PISA 2000 (OECD, 2001), tabulky 4.1 a 4.2, str. 265-266. 
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“Osud této zem� závisí na vzd�lání lidí, kte�í v ní žijí.” A p�ece tento paradox z�stává 
nevy�ešen. Jaké další reformy nám pomohou ud�lat víc, než pouze nabízet student�m 
“poklad ve vraku lodi”? Nebo bychom m�li v oblasti vzd�lávání uvažovat o revolu�ní 
zm�n�? 
 

1.1. Pro� a kdo  
 
Pedagogové termín inteligence používají – nebo by m�li používat – pouze s rozpaky.. 
Dokonce i když “inteligenci” a “inteligen�ní kvocient” nepovažujeme za ekvivalentní 
pojmy, hovo�íme, jako kdybychom je tak chápali, jednáme, jako kdyby byl inteligen�ní 
kvocient m��itelný as jistotou klasifikujeme své studenty. A p�itom je pravda taková, že o 
lidské inteligenci toho dosud moc s ur�itostí nevíme. Populární a zjednodušené výklady 
teorie IQ nám �íkají, že naše inteligence je jednoduchou entitou, která se po celý život 
nem�ní a (pro v�tšinu lidí) p�edstavuje jakýsi sklen�ný strop, který jim brání dále se 
s úsp�chem vzd�lávat. Všechny tyto p�edstavy jsou pravd�podobn� mylné. Howard 
Gardner9 ve své práci mnohé p�esv�d�il myšlenkou více druzích inteligence. Daniel 
Goleman10 p�edstavil novou koncepci emocionální inteligence (EI), která daný obraz dále 
komplikuje A	 už se pod pojmem inteligence skrývá cokoli, je to nepochybn� n�co velmi 
složitého. 
 
Ur�itý po�et jednotlivc� svým životem a vzd�láním demonstroval, že p�edstava pevn� 
dané úrovn� inteligence, která se po celý život nem�ní, je p�inejmenším sporná, ne-li 
vysloven� mylná. Mnozí lidé, kte�í ve škole nijak nevynikali, pozd�ji dosáhli 
vysokoškolských titul� prost�ednictvím institucí distan�ního vzd�lávání nebo zazá�ili na 
pracovišti. Jiní si zase vedli dob�e ve škole, ale v dosp�losti je �ekaly obtíže. I když lze 
všeobecn� �íci, že se n�kte�í lidé u�í rychleji než ostatní, rychlost u�ení (která je 
pravd�podobn� klí�ovým prvkem v našich p�edstavách o inteligenci) je hluboce ovlivn�na 
dalšími faktory, jakými jsou nap�íklad d�v�ra, motivace a kompatibilita s prost�edím, v 
n�mž se u�íme. 
 
P�edstava, že je lidská inteligence siln� omezena nebo nedostate�ná, se dnes jeví jako 
lichá. P�ed �ty�iceti lety pouze velmi málo lidí v zemích OECD absolvovalo vyšší 
vzd�lání. V dnešní dob� vstupuje na univerzity a st�ední školy více než 30 % lidí. 
„Robbinsova zpráva“, která byla v roce 1963 zve�ejn�na ve Velké Británii, se ukázala jako 
správná: “Jestliže máme mluvit o rezerv� schopností, musí jít o rezervu, která p�ekoná 
prokletí vdovy ve Starém zákon�11, pon�vadž je-li p�ijato více uchaze�� o vyšší vzd�lání v 
jedné generaci, bude tomu tak pravd�podobn� i v generaci další”. Jestliže se stále více lidí 
zapisuje do kurz� vyššího vzd�lávání a úsp�šn� je absolvuje, jedinou v�cí, kterou lze s 
jistotou �íci o limitech lidské inteligence (m��ené prost�ednictvím dosaženého vzd�lání), je 
to, že tyto limity neznáme a že skute�nost neustále p�ed�í naše o�ekávání. 
 

                                                 
9 Gardner, H. (1983), Frames of Mind, London. 
10 Goleman, D. (1995), Emotional Intelligence, New York. 
11 Viz 1. Královská, 17,10-16. 
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Takový pohled nepopírá, že rozsah našich možností u�it se je podmín�n d�di�ností, že na 
úsp�šnost vzd�lávání v pozd�jším v�ku má zna�ný vliv utvá�ení mozku v raném d�tství a 
že úsp�ch má tendenci vést k dalším úsp�ch�m (a neúsp�ch k neúsp�ch�m). Chce pouze 
zd�raznit, že neexistuje nikdo, kdo by nebyl schopen se dále vzd�lávat. 
 
N�kte�í tvrdí, že u lidí, kte�í v život� dosáhli výjime�ných v�cí, byly v raném d�tství 
spln�ny t�i zásadní podmi�ující faktory: velké množství interakcí s “vlídnými a náro�nými 
dosp�lými”12, u�ební osnovy, které jim ponechávaly hodn� prostoru pro experimentování a 
vlastní iniciativu, a pouze omezený p�ístup k sociálním skupinám, které by mohly mít na 
jejich u�ení negativní dopad. Je ovšem pravda, že takové skupiny mohou p�sobit i 
podp�rn� a poskytovat žákovi pozitivní zp�tnou vazbu. Avšak možnost nežádoucího vlivu 
je p�inejmenším stejn� velká (ne-li v�tší) než možnost vlivu p�íznivého. 
 

1.2. Co a kdy  
 
Zdá se, že otázky typu co bychom se m�li u�it a kdy bychom se m�li u�it spolu vzájemn� 
souvisejí, zrovna tak jako otázky pro� se u�it a kdo by m�l u�it, o nichž byla �e� v 
p�edchozích odstavcích. Dokud v našem vzd�lávacím modelu z�stane zako�en�ná priorita 
“po�áte�ního vzd�lání“ (s omezením role “trvalého vzd�lávání”), bude zde tendence 
naplnit u�ební osnovy na základním a st�edním stupni maximálním množstvím látky 
z obavy, aby studenti nepromarnili nejvhodn�jší p�íležitost. Pokud ale myslíme vážn� to, 
co �íkáme, když mluvíme o celoživotním vzd�lávání, p�ipustíme také možnost „odleh�ení“ 
u�ebních osnov v mládí a rozd�lení požadované „látky“ na celé období života13. Nap�íklad 
trigonometrie, japonština �i d�jepis a zem�pis Latinské Ameriky jsou jist� zajímavé 
p�edm�ty, avšak žádný z nich není tak d�ležitý, aby byl zahrnut do základních u�ebních 
osnov pro školáky žijící v Evrop�. Co je tedy skute�n� d�ležité? 
 
V protikladu ke stávajícímu modelu národních u�ebních osnov, které se podle všeho snaží 
do d�tí „nacpat“ veškeré žádoucí v�domosti, bychom m�li vzít v úvahu “minimální 
globální u�ební osnovy”. Co by m�ly zahrnovat? Gramotnost (�tení, psaní, mluvení a 
poslouchání) v mate�ském jazyce a nejmén� jednom dalším jazyce14, základní 
matematické dovednosti, kulturní gramotnost (v�etn� základ� historie, zem�pisu, v�dy a 
techniky sou�asn� s p�íležitostmi k rozvoji dovedností v hudb�, um�ní, divadle a sportu), 
osobní a sociální dovednosti, hodnoty a etiku, „nau�ení se u�ení“ (ovšem v�etn� prvk� 

                                                 
12 Viz Knowledge and Skills for Life - First results from PISA 2000 (OECD, 2001), tabulky 6.5 a 6.6, str. 289-290 
13 "Citlivá období" pro získání kognitivních funkcí by mohla do budoucna p�edlstavovat velmi užite�ný nástroj pro navržení této 
“vhodné u�ební osnovy”. Viz poznámky Dr. Hideakiho Koizumiho (uvedené v odstavci 4.5.3) o "reorganizaci vzd�lávacích systém� na 
základ� neuronové plasticity" (a periodicity). 
14 Musíme si zde položit dv� otázky. Za prvé: osoba, která se u�í pouze jednomu cizímu jazyku (což mimochodem nemusí sta�it), by se 
m�la nejspíše u�it anglicky, nebo	 angli�tina je dnes považována za celosv�tový jazyk (moderní "lingua franca"). Jestliže však uvážíme, 
že zvládnutí (nejmén�) dvou cizích jazyk� bude stále v�tšíane nutností s ohledem na individuální konkurenceschopnost, m�ly by tyto 
“základní u�ební osnovy” závazn� vyžadovat angli�tinu jako (chronologicky) první cizí jazyk, jemuž se u�í dít�, pro n�ž angli�tina není 
mate�ským jazykem?? Za druhé: m�li by být rodilí mluv�í od povinnosti nau�it se cizímu jazyku osvobozeni z d�vodu, že jejich 
mate�ský jazyk je sv�tovým jazykem? Existuje zde pokušení odpov�d�t kladn�, p�inejmenším p�i spontánní reakci. Není však jisté, zdali 
nezahrnutí cizího jazyka do u�ebních osnov nebude mít negativní dopady, a to na individuální i kolektivní úrovni. To je však jiná v�c. 
Nicmén� je t�eba si tuto otázku v ur�ité etap� položit, zejména když je pravd�podobné, že zvládnutí cizího jazyka (a to zejména v�asné 
zvládnutí) má pozitivní dopad na mapování mozku (nemluv� o kulturní nep�edpojatosti), což by mohlo jedinci poskytnou komparativní 
výhodu (a nikoli pouze výhodu technické povahy) nebo ho naopak znevýhodnit v p�ípad�, že by se cizímu jazyku nenau�il. 
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kognitivní neurov�dy, tedy znalostí o vlastnostech mozku, zp�sobu, jímž se mozek u�í 
atd.)... Takové “základní u�ební osnovy” by mohly u rychlejších žák� uvolnit hodn� 
prostoru a �asu ke zkoumání �ady dalších p�edm�t�, zatímco pomalejší žáci by mohli mít 
dobrou šanci nau�it se znalostem a dovednostem, které si musíme osvojit všichni, abychom 
byli schopni efektivn� fungovat v práci i život�. 
 
U�ební osnovy tradi�n� sestávají ze t�í prvk�: znalostí, dovedností a postoj� (ZDP). A 
tradi�ní vzd�lávací u�ební osnovy mají tendenci klást znalosti nad dovednosti a dovednosti 
nad postoje. Zkušenosti ze života a pracovního procesu nabízejí jiné po�adí: postoje, 
dovednosti, znalosti (PDZ). Pozitivní postoje (jako nap�íklad odpov�dnost, nad�je, d�v�ra 
a víra) jsou klí�em k dobrému životu a hodnotné práci. Dovednosti (jako nap�íklad 
schopnost komunikace, týmové práce, organizování a �ešení problému) jsou rovn�ž 
d�ležité. Jestliže máme v sou�asnosti na sv�t� mnoho zdroj� v�domostí, které jsou snadno 
p�ístupné v knihách nebo na internetu, nemusíme je už nutn� hledat ve vlastní hlav�.15 
Spole�nost 21. století by m�la být spole�ností schopnou se u�it (ne “spole�ností znalostí”). 
A taková spole�nost vyžaduje u�ební osnovy typu PDZ. 
 
Mnoha p�edm�t�m se mozek mladého �lov�ka u�í rychleji než mozek �lov�ka staršího, ale 
dosp�lí mají k u�ení �asto lepší motivaci. Celkem vzato, pro úsp�šné u�ení je motivace 
d�ležit�jší než v�k, i když kombinace obojího je ideální. Snad bychom m�li uvažovat nad 
pot�ebnými “základními u�ebními osnovami”, jak jsme je nastínili výše, ve spojení s 
odvážným liberálním principem TILD (trust the informed learner´s demand – d�v�ra 
v požadavek informovaného žáka) po zvládnutí t�chto základních osnov. Národ, který se 
bude �ídit tímto pravidlem, m�že samoz�ejm� dlouho a obtížn� diskutovat o p�esném 
obsahu t�chto “základních u�ebních osnov” a do vzd�lávacího procesu je bude za�le�ovat 
velmi citliv�. 
 
Je jasné, že to “nejlepší z minula” již nemusí být nutn� tím “nejlepším pro budoucnost”. 
Ve spole�nosti, v níž zm�ny probíhají pomalu nebo k nim nedochází v�bec, poskytuje 
moudrost starších a jejich zkušenosti z minula mladým lidem dobrá vodítka. Avšak v dob� 
rapidních a rychlých zm�n to již nemusí být nutn� pravda. Je možné, že dnešní mládež ze 
své pozice posoudí lépe než starší generace, co je pro ni podstatné a �emu se chce nau�it. 
N�kde mezi t�mito dv�ma extrémními pohledy se nachází prostor pro tolik pot�ebný 
mezigenera�ní dialog. 
 
V dosp�losti by m�l být naším vodítkem princip TILD. Tento princip p�evládá všude tam, 
kde máme pod kontrolou své vlastní u�ení, tj. doma, b�hem našich aktivit ve volném �ase, 
p�i samostatné výd�le�né �innosti nebo v d�chodu. U�íme se tomu, co jsme si vybrali. Sv�t 
práce nabízí jiný obrázek. N�kte�í krátkozrací zam�stnavatelé dosud neuznávají hodnotu 
vzd�lání pro pracovní výkon. Jiní sice uznávají hodnotu odborného vzd�lání a dovedností, 

                                                 
15 To p�ináší další otázku, která se tentokrát týká obsahu a strukury znalostí: jde o d�ležité rozlišení mezi informacemi a znalostmi fakt� 
("know-what", v�d�t co) a znalostmi princip� a zákon� pohybu, které platí v p�írod�, v lidské mysli a ve spole�nosti ("know-why", v�d�t 
pro�). Jedná se o velmi komplexní záležitost, nebo	 lidé se nemohou “nau�it u�it” a pochopit tyto principy zákony bez minimálních 
v�domostí v onom prvním smyslu. Jestliže "se stává mén� d�ležitou schopnost vyvolat [informaci] z vlastního mozku", z�stává otev�ená 
otázka, jaké základní informace by m�ly být integrovány do “minimálních, základních nebo globálních u�ebních osnov” (p�esn�jší 
definice termín� “know-what” a “know-why” a další prohloubení této diskuse viz Knowledge Management in the Learning Society 
(OECD, 2000), zejména str. 14nn.).  
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ale pochybují o tom, zda si z ekonomického hlediska mohou dovolit investovat do vzd�lání 
všech zam�stnanc� podniku. Pouze n�kte�í rozpoznali pravdivost tvrzení, že “vzd�lání se 
vyplatí”, a jsou rozhodnuti podporovat rozvoj vzd�lávacích organizací. Ve spolupráci se 
zam�stnanci propagují a povzbuzují liberální p�ístup ke vzd�lávání a dodržují princip 
TILD. �as �ekne, který z t�chto p�ístup� je nejlepší, ale ten t�etí se zdá být nejslibn�jší. 

1.3. Jak a kde  
 
Jak se lidé nejlépe u�í? A kde se nejrad�ji u�í? N�kte�í lidé se rádi u�í doma, jiní v práci, 
další ve škole. Pozoruhodné výsledky “domácích žák�” by mohly mít revolu�ní d�sledky.  
 
Zdá se, že existuje velké množství styl� u�ení, ur�ovaných nap�íklad p�evládající rolí 
n�kterého ze smysl� v procesu u�ení (u�ení vizuální, sluchové nebo hmatové), 
preferovaným inteligen�ním typem, pohlavím, up�ednost�ováním teorie nebo praxe, u�ení 
po jednotlivých krocích nebo naopak “od konce” atd. Ješt� nikdy jsme nebyli tak blízko 
adekvátní teorii nebo praktické analýze styl� u�ení jako dnes. Víme, že proces u�ení bude 
velmi pravd�podobn� úsp�šný tehdy, jestliže žák (a) má dostatek sebed�v�ry a sebeúcty, 
(b) má k u�ení silnou motivaci a (c) je schopen se u�it v prost�edí charakterizovaném 
“velkou výzvou” a “malým ohrožením”. 
 
Dosažení úsp�chu p�i u�ení brání jedna (nebo více) z následujících �ty� p�ekážek: (i) 
nedostatek sebed�v�ry a sebeúcty (faktor dobré nálady); (ii) nízká motivace (nejde o 
“skute�né cht�ní” u�it se); (iii) skute�ný (nebo domn�lý) neadekvátní potenciál (“je to 
p�íliš t�žké” nebo “nejsem schopen se to nau�it”); (iv) nedostatek p�íležitostí k u�ení. 
V�tšina diskusí na téma vzd�lávání se zabývá posledními dv�ma p�ekážkami a pokouší se 
odpov�d�t na otázky týkající se “rozsahu schopností”, IQ, nadání – nebo úsp�chu, rovnosti 
p�íležitostí, rozší�ení možností p�i poskytování vzd�lání. I když jsou tyto otázky d�ležité, v 
dnešním rozvojovém sv�t� nemusejí být nutn� t�mi nejv�tšími p�ekážkami, které lidem 
brání se vzd�lávat. Tém�� výlu�né zam��ení na poslední dv� p�ekážky ve 20. století bylo 
tém�� kací�stvím. Primárními problémy jsou sebed�v�ra a motivace; toto p�esv�d�ení, na 
n�mž se pedagogové obecn� shodují, by mohlo poskytnout úrodné pole pro v�decký 
výzkum.  
 
Sebed�v�ra a sebeúcta jsou nutnými – i když nikoli dosta�ujícími - podmínkami motivace 
(skute�ného cht�ní se u�it). Každé š	astné dít� nebo sebejistý dosp�lý demonstruje tuto 
pravdu. Výzva pro budoucnost je tedy zdánliv� jednoduchá: jde o to podpo�it (nebo 
obnovit) sebed�v�ru a sebeúctu, se kterou se d�ti rodí. To umož�uje prost�edí 
charakterizované kombinací “velké výzvy” a “malé ohrožení”. Ohrožení vyvolává strach 
ze selhání, výzva povzbuzuje touhu po úsp�chu. 
 
Jestliže se “velká výzva” spojí s “malým ohrožením”, jde o ideální stav; opak je jist� 
škodlivý. Následující tabulka ukazuje jednotlivé možné kombinace a pravd�podobný vliv 
na žáka (dít� nebo dosp�lého): 
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 velká výzva malá výzva 
velké 

ohrožení “úzkostlivý” “hloupý” 

malé 
ohrožení “bystrý” “rozmazlený” nebo 

“lhostejný” 
 
Dobré vzd�lání, efektivní školení a úsp�šné u�ení probíhá v levém dolním rohu tabulky. 
Kombinace velké výzvy a malého ohrožení je charakteristická pro bystré (pozorné, 
d�v��ivé, sebejisté, motivované a š	astné) d�ti a dosp�lé, kte�í jsou vynikajícími žáky. Ti, 
kte�í prožívají život a u�í se v ostatních t�ech polích tabulky, se stávají závislými žáky, kte�í 
vždy spoléhají na ostatní kv�li jejich standardu, motivaci a sebeúct�16. 
 
Dnes stojíme na prahu mnohem hlubšího porozum�ní tomu, jakým zp�sobem se lidé u�í 
nejlépe a jak jim m�žeme nejlépe pomoci. Sebed�v�ra a sebeúcta jsou pro „výživu“ 
úsp�šného žáka d�ležité podobn� jako mléko a pomeran�ový džus. Tyto vlastnosti jsou 
d�ležité pro efektivní motivaci, ale samy o sob� nesta�í. Dob�e motivovaní žáci se u�í 
s nezdolnou d�v�rou v úsp�ch: chápou, jakým p�ínosem je vzd�lání, p�ekonali pocit osobní 
nedostate�nosti nebo neschopnosti, objevili pro sebe dobré p�íležitosti ke vzd�lávání a 
jejich nejvyšší prioritou je úsp�ch v u�ení.V našem programu vzd�lávání pro 21. století 
musí být motivace lidí na prvním míst�. 
 
“Šest poctivých sluh�” Rudyarda Kiplinga nám m�že vhodným zp�sobem pomoci p�i 
vyty�ování hlavní linie našeho budoucího programu. Centrální otázkou z�stává, zda 
spole�nost skute�n� „schopnou a ochotnou se u�it“ lze vytvo�it postupným provád�ním 
reforem, p�i nichž budou stávající modely a vzory vzd�lávání p�izp�sobeny pot�ebám 
nového století, nebo zda bychom m�li rad�ji za�ít p�emýšlet nad nutností nahradit tyto 
modely a vzory n��ím zcela odlišným a novým. Zm�nu, kte�í p�eruší dosavadní vývoj, je 
t�žké zhodnotit, dokud k ní nedojde. Podíváme-li se do minulosti, uv�domíme si, že 
takovou zm�nou s revolu�ními dopady bylo nap�íklad zrušení klášter�, rozvoj cestování 
letadlem �i objevení antikoncep�ních pilulek. K n��emu podobnému možná nyní dochází v 
oblasti vzd�lávání. 
 
Mluví pro to n�kolik d�vod�; n�které jsme již nastínili výše. T�i z nich se zdají být 
obzvlášt� d�ležité: o�ekávaný dopad nové “v�dy o mozku” na naše porozum�ní tomu, jak 
se �lov�k u�í, po�íta�e a potenciál informa�ních a komunika�ních technologií (ICT)17 a 
myšlenka “dotování studenta“ (spíše než dotování výuky) s úmyslem podpo�it vliv tržních 
sil na sociální p�edpoklady vzd�lání tak, aby se zvýšila jeho kvalita, význam a p�im��enost 
a snížily náklady na n�. Za úvahu stojí myšlenka dotací prost�ednictvím „kupon�“ 

                                                 
16 Bylo argumentováno tím, že každá lidská spole�nost je spole�ností znalostí, což má hluboký smysl; ne každá spole�nost je však 
spole�ností schopnou se u�it. 
 
17 Je však pravd�podobné, že „vynikající“ žáci p�i hledání t�chto v�cí (a zejména motivace) spoléhají rovn�ž na ostatní, nicmén� tato 

relativní závislost je u nich pravd�podobn� pozitivn�jší: “ocen�ní” nebo “uznání" je t�eba nejspíše hledat zde. Krom� 
“výzvy” a “ohrožení” by se �asem mohlo stát užite�ným za�lenit “ocen�ní” jako t�etí prvek do výše uvedené tabulky.Viz: 
Learning to Bridge the Digital Divide (OECD, 2000); Learning to Change: ICT in Schools (OECD, 2001); E-Learning - 
The Partnership Challenge (OECD, 2001) 
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ur�ených p�ímo t�m, kdo se cht�jí vzd�lávat, jež by nahradily granty ud�lované subjekt�m, 
které vzd�lání poskytují. 
 
A	 již však vlády myšlenku “financování studenta” p�ijmou nebo ne, revoluce probíhající v 
oblasti vzd�lávání je nezvratná.Informa�ní technologie již samy o sob� demonstrovaly 
schopnost zp�sobit revoluci ve vzd�lávání. Trh se vzd�láváním se již otev�el18. Lze 
o�ekávat, že v p�íštích desetiletích za�neme odhalovat složité záhady, jež skrývá lidský 
mozek, kone�n� porozumíme nap�íklad podstat� pam�ti a inteligence a dozvíme se, co 
p�esn� se v našem mozku odehrává, když se u�íme. Pokud se tyto nad�je naplní, budeme 
op�t schopni postavit praxi v oblasti vzd�lávání na solidní základ teorie. Je však 
pravd�podobné, že se tak stane spíše v d�sledku zm�ny, která bude znamenat p�erušení 
dosavadního vývoje, než postupným p�izp�sobováním dnešního systému. Revoluce, nikoli 
reforma. 

Kapitola 2: Jak m�že kognitivní neurov�da informovat o vzd�lávací 
politice a praxi?  

 
M�j mozek? To je m�j druhý oblíbený orgán.’ 

 
(Woody Allen) 

 
Jak se lidé u�í? Co se d�je v našem mozku, když si osvojujeme znalosti (jména, data, 
vzorce), dovednosti (�tení, tancování, kreslení) nebo postoje (sebed�v�ru, odpov�dnost, 
optimismus)? O podobné otázky se lidé zajímají lidé po staletí. V�dci dnes za�ínají chápat, 
jak se d�tský mozek vyvíjí a jakým zp�sobem se u�í mozek dosp�lého �lov�ka. K tomuto 
pokroku v našich v�domostech p�ispívá n�kolik v�dních obor�. Z�ejm� nejd�ležit�jší 
z nich je v této souvislosti kognitivní neurov�da, která se zrodila teprve nedávno. 
 
Jak tomu �asto na poli v�dy bývá, stal se i v tomto p�ípad� klí�ovým prvkem pokroku 
rozvoj nové technologie. Nové metody19funk�ního zobrazování v neurologii, k nimž pat�í 
snímkování funkcí pomocí magnetické rezonance (fMRI) a pozitronová emisní tomografie 
(PET), spolu s transkraniální magnetickou simulací (TMS) a spektroskopií tém�� 
infra�erveného pásma (NIRS) umož�ují v�dc�m mnohem lépe porozum�t fungování 
mozku a podstat� myšlení. V�dci tak mohou nov� osv�tlit staré otázky týkající se lidského 
myšlení a nastínit zp�soby jimiž by mladým i dosp�lým student�m mohly pomoci instituce 
i samotná praxe výuky. 
 
Bylo by chybou slibovat nebo o�ekávat p�íliš mnoho ve velmi krátké dob�. I když máme 
již nyní k dispozici cenné poznatky a výsledky, m�že to trvat ješt� léta, než bude možné 
                                                 
18 Viz Learning to Bridge the Digital Divide (OECD, 2000); Learning to Change: ICT in Schools (OECD, 2001); E-Learning - The 

Partnership Challenge (OECD, 2001) 
 
19 OECD-CERI má téma s názvem "Trade in Educational Services" ve svém programu prací na období let 2002-2004. 
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objevy této nové v�dy bezpe�n� a bez problém� aplikovat v praxi. Pokrok v tomto sm�ru 
m�že zaru�it jedin� vzájemná komunikace a spolupráce mezi r�znými obory, jež s „v�dou 
o u�ení“ tak �i onak souvisejí. Dnes je již jasné, že snaha o mezioborový dialog, o nalezení 
spole�ného jazyka a kritika teorií a hypotéz druhého oboru jsou víc než užite�né v p�ípad� 
neurov�dc� a pedagog�, avšak ješt� mnohem v�tší prosp�ch p�inese rozší�ení této debaty 
na psychologii a medicínu. Zejména psychologie poznání hraje d�ležitou roli 
zprost�edkovatele mezi neurov�dci na jedné stran� a pedagogy a tv�rci vzd�lávacích 
koncepcí na stran� druhé20. Není však pochyb o tom, že nová „v�da o u�ení“ bude 
v p�íštích letech �erpat z �ady dalších v�dních obor� v�etn� vývojové a evolu�ní 
psychologie, antropologie a sociologie. 
 
Mezi neurov�dci a pedagogy budou vždy existovat komunika�ní problémy. Neurov�dci a 
pedagogové nesdílejí podobný odborný slovník, používají odlišné metody a uplat�ují 
rozdílnou logiku, zkoumají odlišné otázky a sledují jiné cíle. Také ve sfé�e tvorby koncepcí 
jsou vnímáni rozdíln�. Neurov�dci zkoumají samo místo u�ení, tedy mozek. Jsou nositeli 
autority a obklopuje je aura tajemné v�dy. Je jich pom�rn� málo a využívají drahé 
technologie. Naproti tomu u�itelé dospívající mládeže pracují v komplexním sociálním 
prost�edí, v n�mž jejich studenti nemusejí sdílet jejich cíle. Mezi jejich nástroje obvykle 
pat�í k�ída, �e� a u�ebnice. Je proto nezbytné uv�domit si kulturní rozdíly mezi t�mito 
profesemi, podporovat jejich vzájemnou komunikaci a usilovat o to, aby mezi nimi 
nedocházelo k nedorozum�ním.. Tv�rci koncepcí by m�li podporovat profesní sdílení 
zdroj�, zejména poznatk� získaných na p�íslušných úrovních analýzy (nap�íklad výuka ve 
t�íd� - funkce mozku) tak, aby objevy na tomto vznikajícím poli mohly obohatit naše 
chápání “mozku jako stroje“ i „mozku v akci (lidské u�ení). Jednou z výzev, jimž bude 
t�eba v�novat pozornost, je pot�eba spole�ného jazyka a slovníku pro r�zné obory, s nimiž 
„v�da o u�ení“ souvisí. Jako p�íklad mohou sloužit výrazy plasticita, inteligence a 
simulace (které jsme ozna�ili za problematické již v úvodu).) Ve vý�tu takových výraz� 
lze dále pokra�ovat: schopnost, postoj, kontrola, vývoj, emoce, napodobování, dovednost, 
u�ení, pam��, mysl, povaha, výchova… Poslední dva výrazy by nám m�ly p�ipomenout 
rozpor mezi rozší�eným chápáním povahy a výchovy jako dvou odd�lených a svébytných 
oblastí na jedné stran� a v�deckým poznáním jejich vzájemného ovliv�ování (a pojetím 
„vývoje závislého na zkušenostech“, jímž prochází „p�irozený mozek“) na stran� druhé. 
Cesta od gen� k chování �lov�ka je dlouhá a obtížná: n�kde uprost�ed se nachází mozek, 
který je sou�asn� výrazem genetického materiálu i zdrojem lidského chování 21. 

                                                 
20 Viz 4.2. níže a glosá� pro užší definice r�zných technologií zde zmi�ovaných. 
20 Jedním z d�ležitých revolu�ních zjišt�ní v oblasti výzkumu mozku v devadesátých letech, potvrzeným �adou prezentací b�hem t�í fór 
OECD, je mimoto skute�nost,, že studium mozku “zven�í”, které je cílem kognitivní psychologie, a pozorování mozku “zevnit�”, které 
je cílem neurov�dy, jsou ve skute�nosti komplementární. Kognitivní psychologie studuje a zkoumá zp�soby myšlení a u�ení a pomáhá 
vytvá�et hypotézy o mechanismech, které za tyto funkce odpovídají, a kognitivní neurov�da tyto mechanismy p�ímo studuje a dokazuje 
(nebo potvrzuje).  
21 Viz granadskou zprávu na stránce www OECD : http://www.oecd.org/pdf/M00017000/M00017849.pdf 
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Lze doufat, že vývoj kognitivní neurov�dy pom�že osv�tlit a vy�ešit mnoho nep�íjemných 
dichotomií, jako je nap�íklad povaha a výchova. Další dvojicí protich�dných p�edstav, 
které je t�eba za�ít chápat zp�sobem, jenž vylu�uje volbu pouze jedné z nich, je plasticita a 
periodicita. „Zdravý rozum“ i v�da o mozku potvrzují, že naše mozky jsou plastické – 
stále se vyvíjejí, u�í a m�ní až do pokro�ilého stá�í nebo smrti. Myšlenka celoživotního 
vzd�lávání má smysl. Na u�ení nikdy není pozd� - za p�edpokladu, že student má dostatek 
sebed�v�ry, sebeúcty a motivace. A p�ece se zdá, že existují zvláštní období, kdy je 
vyvíjející se mozek více než jindy citlivý k ur�itým podn�t�m a p�ipravený se u�it. 
O�ividným p�íkladem této skute�nosti je mimo�ádná rychlost, s jakou si malé d�ti osvojí 
první jazyk. Všechny d�ti na celém sv�t�, s výjimkou d�tí s t�mi nejzávažn�jšími 
postiženími, se nau�í mluvit zhruba stejn� rychle a v tomtéž v�ku bez ohledu na to, zda 
jsou pozd�ji ve škole hodnoceny jako „pomalé“ nebo „rychlé, „chytré“ nebo „hloupé“, 
„úsp�šné“ nebo „neúsp�šné“. Stejn� tak mohou existovat citlivá období, v nichž se 
snadn�ji u�íme dalšímu jazyku nebo si osvojujeme sociální dovednosti, jako je nap�íklad 
schopnost týmové práce, a dokonce období, v nichž se rozhoduje o tom, zda se z nás 
stanou „vynikající“ nebo „závislí“ žáci. To však nic nem�ní na tom, že mozek z�stává 
trvale plastický. 
 
Kognitivní neurov�da nám také pom�že pochopit rozdíl mezi tím, co je spole�né pro 
všechny lidské mozky, a našimi individuálními odlišnostmi. Nap�íklad mužský a ženský 
mozek vypadá odlišn�, ale zatím není jasné, co to zp�sobuje. Existují významné rozdíly 
mezi d�tským mozkem, mozkem dospívajícího a mozkem dosp�lého �lov�ka. O 
individuálních rozdílech nám toho kognitivní neurov�da p�íliš mnoho nepoví. Navíc je pro 
odborníky v tomto raném stadiu jejího vývoje samoz�ejm� v mnoha ohledech snazší 
studovat mozky postižených (nebo naopak mimo�ádn� nadaných) lidí než mozky 
„normální“. Toho není t�eba litovat, pokud nám to pom�že lépe porozum�t lidem trpícím 
autismem nebo Aspergerovým syndromem – za p�edpokladu, že studium mozk� 
postižených nebo naopak mimo�ádn� nadaných jedinc� ve skute�nosti jedním z 
nejjist�jších zp�sob�, jak nahlédnout do �innosti “normálního” mozku. 
 
V�dci jsou pochopiteln� opatrní, zejména p�i zve�ej�ování záv�r� v tak choulostivé a 
zárove� vzrušující oblasti, jakou p�edstavuje výzkum lidského mozku. Zde by pomohl 
všeobecný konsensus v tom, (a) co je již prokázáno (plasticita), (b) co je velmi 
pravd�podobné (citlivá období), (c) co je inteligentní spekulací (vliv pohlaví) a co je 
rozší�enou mylnou p�edstavou nebo p�ílišným zjednodušením (role “levé a pravé poloviny 
mozku”). V každém p�ípad� je pravd�podobné, že kognitivní neurov�da bude v p�íštích 
letech hrát významnou roli p�i poskytování hodnov�rných odpov�dí na d�ležité otázky 
týkající se procesu u�ení. Na jaké otázky tedy m�že kognitivní neurov�da odpov�d�t? 
 
• V jakém prost�edí a podle jakých osnov se nejlépe u�í velmi malé d�ti? A zejména, je 

vhodné, aby se v raném v�ku intenzivn� v�novaly základ�m �tení a po�ítání (–tzv. 
„skleníkové prost�edí“)? 

• Jaká jsou klí�ová citlivá období p�i rozvoji mozku? Jak mohou ovliv�ovat u�ební plán 
v závislosti na v�ku? 



UNDERSTANDING THE BRAIN: TOWARDS A NEW LEARNING SCIENCE OVERVIEW 

 17 © OECD 2003 

• Pro� je pro n�které lidi tak t�žké nau�it se �íst a po�ítat? Co lze ud�lat pro prevenci 
nebo nápravu poruch, jakými jsou nap�íklad dyslexie a dyskalkulie? 

• Kde jsou hranice schopností lidského mozku? M�že n�kdo o�ekávat, že bude-li se u�it 
správným zp�sobem ve vhodném prost�edí, dosáhne stejných výsledk� jako nap�íklad 
Leibniz, Mozart nebo J. S. Mill? 

 
• Pro� je tak obtížné odvyknout si n��emu? Jak lze ú�inn� a efektivn� napravit špatné 

návyky, nevhodné dovednosti a chybné znalosti? 

• Jakou roli hrají v procesu u�ení emoce? Jak m�žeme napomoci tomu, aby v okamžiku, 
kdy se chceme u�it, spolu limbický (emocionální) a kortikální (poznávací) mozkový 
systém spolupracovaly? 
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1. �ást II : Kognitivní Neurov�da a Proces 
U�ení 

Kapitola 3 : T�i fóra 

Ú�elem projektu OECD-CERI týkajícího se „v�dy o u�ení a výzkumu mozku“ bylo 
podpo�it spolupráci mezi v�dami zkoumajícími proces u�ení a výzkumem mozku na jedné 
stran� a výzkumnými pracovníky a tv�rci koncepcí na stran� druhé. Potenciál možného 
budoucího vzd�lávání založeného na poznatcích o mozku22 spole�n� s obavami spojenými 
s tímto vzd�láváním zd�raznil pot�ebu dialogu mezi r�znými zú�astn�nými subjekty. 
Po stanovení základu ve form� pojm� a jednoletém plánování byly zahájeny úvodní 
diskuse s hlavními výzkumnými institucemi, které vedly k zorganizování t�í konferencí - 
fór v�novaných postupn� „u�ení v raném v�ku“, „vzd�lávání mládeže“ a „vzd�lávání 
dosp�lých“ (se zvláštním zam��ením na „vzd�lávání v pozd�jším v�ku“). Podrobné zprávy 
o každém z uvedených fór jsou k dispozici na internetové stránce OECD23. 

3.1 Mechanismy mozku a u�ení v raném v�ku - New York 
 
 

„Rozdíl mezi novorozencem a p�tiletým dít�tem je 
propastný; 

od p�tiletého ke mn� je jen jeden krok.“ 
(Tolstoj) 

 
 

První fórum se konalo v New Yorku na Sacklerov� institutu ve dnech 16.-17. �ervna 2000. 
Úst�ední otázkou fóra bylo nap�tí mezi pojmy mozková plasticita a periodicita, 
vyjad�ujícími myšlenku, že i když se mozek p�izp�sobuje po celý život, existují citlivá 
období, v nichž se ur�itým v�cem u�íme snadn�ji. Na fóru zazn�ly p�ísp�vky o celé �ad� 

                                                 
22 Na toto téma Dr. Jan van Ravens b�hem granadského fóra srovnával léka�ství a vzd�lávání: „Bylo vynaloženo zna�né úsilí k dosažení 
„léka�ství založeného na d�kazech“, celkové vymýcení intuice a populární víra ve prosp�ch plného používání léka�ských poznatk� 
v každodenní praxi. Vzd�lávání je na takový proces p�ipraveno - od u�iva založeného na tradicích a politickém kompromisu a sm�rem 
k u�ivu založenému na d�kazech poskytnutých v�dami o u�ení se a v co možná nejvyšší mí�e vycházejících z výsledk� výzkumu 
mozku“. 
23 http://www.oecd.org/oecd/pages/home/displaygeneral/0,3380,EN-document-603-5-no-27-26268-0,FF.html. 
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d�ležitých otázek vztahujících se k u�ení v raném v�ku: osvojování si jazyka, rané 
poznávání, mechanismy �tení, matematické myšlení a emo�ní zp�sobilost. 
Byl prezentován výzkum týkající se schopnosti nau�it se druhému jazyku. Výsledky 
nazna�ují, že zvládnutí gramatiky je �áste�n� omezeno v�kem: „�ím d�íve, tím snadn�ji a 
rychleji.“ Toto zjišt�ní nazna�uje, že �lov�k se cizím jazyk�m u�í  efektivn�ji spíše v rámci 
základního než st�edního vzd�lávání. Mozek však k novým sémantickým informacím 
z�stává vnímavý po celý život. 
K u�ení z o�ekávané zkušenosti (experience-expectant learning) dochází, když mozek 
získá odpovídající zkušenost ve vhodnou dobu, tedy v citlivém období. U�ení závislé na 
zkušenosti (experience dependent learning) je n�kdy omezeno v�kem, protože citlivá 
období p�icházejí pouze b�hem ur�itých fází vývoje. U�ení b�hem citlivého období m�že 
navíc rovn�ž vyžadovat vhodné prost�edí. Podle o�ekávání se ukazuje, že mozek lépe 
reaguje na komplikované prost�edí než na prost�edí s nedostatkem podn�t� nebo zájmu. 
D�ti si velmi brzy rozvíjejí teorie o sv�t� a zkoumají je na základ� zkušeností. K hlavním 
oblastem u�ení v raném v�ku pat�í lingvistika, psychologie, biologie a fyzika – tedy 
poznatky, jak fungují jazyky, lidé, zví�ata, rostliny a p�edm�ty. Ani v okamžiku narození 
není mozek dít�te tabula rasa. Je t�eba, aby raná výchova brala v�tší ohled jak na 
charakteristický zp�sob myšlení, tak na individuální pojmové chápání malých d�tí a jejich 
oblíbené zp�soby u�ení, nap�íklad hrou24. 
V�da zkoumající mozek m�že pedagog�m v sou�asné dob� nejvíce nabídnout 
pravd�podobn� v oblasti �tení a psaní. Potíže se �tením mohou mít �adu p�í�in, jako je 
oslabení zraku, nedoslýchavost nebo nevhodné postupy (kognitivní dysfunkce). Žádná z 
t�chto p�í�in však dít� nestaví do pozice, kdy by nebylo možné mu pomoci. Pracují-li 
u�itelé a v�dci spole�n�, existuje reálná nad�je na v�asné zjišt�ní diagnózy a poskytnutí 
vhodného zásahu na pomoc t�m, u nichž existuje riziko r�zných druh� dyslexie. 
Schopnost pracovat s �ísly je podobn� jako �tení a psaní základní dovedností, kde 
kognitivní neurov�da m�že být nápomocna p�i vzd�lávání. Matematické schopnosti se jeví 
jako pom�rn� komplikované, protože se týkají n�kolika r�zných �ástí mozku, jež jsou 
kontrolním mechanismem ve frontálním kortexu organizovány ke spole�né funkci. Takový 
model nazna�uje, že m�že existovat n�kolik r�zných d�vod� vzniku potíží se 
zpracováváním �ísel (pramenících z toho, že jsou �ísla zpracovávána v r�zných �ástech 
mozku). 
Mozek není jen sídlem emocí, ale také logického myšlení. Emo�ní inteligence (EQ) 
se skute�n� zdá být pro úsp�šné dosahování cíl� d�ležit�jší než inteligence „kognitivní“ 
(IQ). Zásadní rozdíl mezi „vynikajícím“ a „závislým“25 studentem spo�ívá spíše v 
emo�ním postoji než v intelektu. Zdá se, že ti, kdo se takovému rozlišování úsp�šn� nau�í, 
si v raném v�ku rozvíjejí formu sebekontroly zvanou „nucená kontrola“26. V zásad� lze 
                                                 
24 Podle Dr. Alison Gopnik (b�hem fóra v New Yorku) jsou malé d�ti vybavené k u�ení se jazyku. U�í se však také tomu, jak lidé kolem 
nich myslí, cítí a jakým zp�sobem toto myšlení a cít�ní souvisí s jejich myšlením a cít�ním. D�ti se u�í každodenní psychologii. Rovn�ž 
se u�í každodenní fyzice (jak se objekty pohybují a jak na n� reagovat) a každodenní biologii (jak jednoduše živé v�ci, rostliny a zví�ata 
fungují). Velmi dob�e se seznámí s t�mito komplikovanými obory než dojde k jakékoliv školní docházce. 
Experti by se rádi do�kali toho, že školní praxe staví na poznatcích, jež d�ti získaly ve svém úpln� prvním prost�edí. Mohlo by nap�íklad 
být smysluplné u�it každodenní psychologii b�hem rané fáze školní docházky. V p�ípad� fyziky a biologie by škola mohla za�ít u�it d�ti 
na základ� jejich vlastních p�edstav (a nepochopení) o realit�, a to proto, aby dosáhly skute�ného porozum�ní v�deckým pojm�m, jež 
tuto realitu popisují. Školy by více mohly využívat her, spontánního objevování, p�edvídání a zp�tné vazby (feedback), jež se jeví jako 
velmi vhodné pro spontánní domácí výchovu. Školy by i nejmenším d�tem m�ly poskytovat šanci stát se v�dci, a ne jim pouze o v�d� 
vypráv�t (viz odkaz New York report na internetové stránce OECD, http://www.oecd.org/pdf/M00019000/M00019809.pdf). 
25 Viz bod1.3 uvedený výše. 
26 Viz bod 4.4.3 uvedený níže. 
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d�tem tuto klí�ovou dovednost vštípit a podporovat ji u nich, a�koliv je do zna�né míry 
d�di�ná. 
Hlavní v�decké záv�ry tohoto fóra jsou v plném rozsahu uvedeny v kapitole 4. Fórum 
dosp�lo k p�ti obecným záv�r�m, které se týkají hodnoty potenciálních nadoborových27 
diskusí, rozlišování mezi novými pojmy a v�deckého potvrzení starých zjišt�ní, zásadní 
d�ležitosti myšlenek plasticity a periodicity, relativní d�ležitosti raného v�ku a možnosti 
vzniku nové v�dy o u�ení28. 
 

3.2 Mechanismy mozku a vzd�lávání mládeže - Granada 
 
 ‘Stá�í od deseti do t�iadvaceti by nem�lo v�bec existovat, anebo by je m�la mládež 
celý prospat. Nic jinýho v tý dob� ned�laj než holkám d�ti, starším lidem ubližujou, 
kradou, perou se ... koho by napadlo jít na lov v takovýmhle po�así než ty 
devatenáctiletý až dvaadvacetiletý nedova�ený mozky?’ 

 
(Shakespeare, Zimní pohádka, p�eklad B�etislav Hodek) 

 
Druhé fórum se konalo v Granad� (Špan�lsko) ve dnech 1.-3. února 2001. Tomuto fóru 
dominovala dv� témata: problematika p�evád�ní výsledk� kognitivní neurov�dy do formy, 
jež by byla p�ístupná i pedagog�m a psycholog�m, a pohled na mozek dospívajících jako 
na „probíhající proces“. 
Kognitivní neurov�da se v této rané fázi m�že p�esp�íliš chlubit. P�edb�žná zjišt�ní 
vyplývající z výzkum� na zví�atech mohou být neuvážen� zobec�ována za ú�elem 
troufalých prohlášení ohledn� lidského mozku a procesu u�ení. Zde je nezbytná opatrnost. 
Pravd�podobn� nejlepším p�ístupem je spolupráce neurov�dc� a kognitivních psycholog�. 
Pedagogové a tv�rci koncepcí nejvíce získají ze širšího propojení v�deckého výzkumu 
v�etn� medicíny, a také k tomuto propojení nejvíce p�isp�jí. V�da o u�ení musí být 
nezbytn� v�dou nadoborovou. 
Na mozek dospívajícího �lov�ka je možno nahlížet jako na „probíhající proces“29. 
Snímkování mozku odhalilo, že jak nár�st objemu mozku, tak myelinace (proces zrání 
nervových spojení) v pr�b�hu dospívání nadále pokra�ují, a to i b�hem rané dosp�losti (20-
30 let). 
Fórum se rovn�ž seznámilo s p�ísp�vky, které se týkaly ADHD (nedostatek 
pozornosti/porucha hyperaktivity - attention deficit/hyperactivity disorder), ú�ink� 
n�kterých drog (p�ípadn� lék�) na proces u�ení, poškození mozku a matematických 
dovedností, implicitního a explicitního u�ení, p�edstavivosti a mentální stimulace, 

                                                 
27 A�koliv byla tato fóra organizována p�ed tím, než byl pro tento projekt a pro dialog, který tento projekt obnáší, p�ijat jako model 
pojem „nadoborovost“ (viz kapitola 5) Hideakiho Koizumiho, v textu je dávána p�ednost výraz�m „nadoborovost“ a „nadoborový“ p�ed 
výrazy „mezioborovost“ a „mezioborový“. 
28 Viz kapitola 5 uvedená níže. 
29 Dr. José-Manuel Rodrigurez-Ferrer vznesl b�hem granadského fóra hypotézu. Navrhl alternativní zp�sob chápání n�kterých potíží, 
s nimiž se potýkají dospívající a mladí dosp�lí lidé, a to uvedením psychické vysp�losti do souvislosti s mírou vysp�losti prefrontálního 
kortexu a nep�ipisováním typických sociálních a psychologických charakteristik a charakteristik týkajících se chování n�kterým 
možným hormonálním substrát�m. Jeho p�ipomínka se zakládá na údajích získaných snímkováním mozku, jež ukazují, že prefrontální 
kortex zraje pomalu dokonce i u osob mezi 20. a 30. rokem jejich v�ku (Viz odkaz Granada report, internetová stránka OECD uvedená 
výše). 
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získávání gramotnosti a dalších témat30. Hlavní v�decké záv�ry tohoto fóra jsou op�t v 
plném rozsahu uvedeny v kapitole 4. 
Fórum dosp�lo k celé �ad� obecn�jších záv�r�. První se týkal rozporu mezi touhou 
pedagog� a tv�rc� koncepcí po nových v�deckých zjišt�ních na jedné stran� a opatrnosti 
v�dc� p�ed ukvapenými záv�ry ohledn� lidské schopnosti u�it se na stran� druhé. Druhý 
záv�r vyplynul ze zábavné debaty o tom, zda je použití brýlí p�i písemném testu 
podvád�ním. Samoz�ejm�, že ne. A p�esto, jestliže je jednou z hlavních funkcí vzd�lávání 
za�azovat lidi do skupin podle schopností a nadání, nakolik je vhodné využívat t�chto 
nových zjišt�ní k tomu, abychom pomohli nap�íklad slabému �tená�i nebo po�tá�i? Jen 
málo hlas� zpochyb�ovalo stanovisko, že p�edávání dovedností lidem je mnohem 
d�ležit�jší než za�azení t�chto lidí do jednotlivých skupin. A za t�etí bylo toto fórum do 
zna�né míry ovládnuto myšlenkou, že mozek dospívajícího je nezralý, ne-li p�ímo neúplný 
orgán. Toto zjišt�ní bylo dáno do souvislosti s nepopíratelným tvrzením, že samotnému 
u�ení se lze nau�it. 
Fórum dosp�lo k záv�ru, že v po�adu jednání byla nespravedliv� opomenuta n�která 
d�ležitá témata, jmenovit� vlivy pohlaví, kultury31, sebeúcty a sociálních skupin. Podobn� 
jako v New Yorku ú�astníci diskutovali o nov� vznikající v�d� o u�ení a potvrdili 
myšlenku, že by zde m�lo být zastoupeno alespo� p�t obor�: kognitivní neurov�da, 
psychologie, zdravotnictví, vzd�lávání a tvorba politiky. Model vzájemné interakce mezi 
t�mito r�znými obory by m�l mít spíše tvar kruhu nebo stoupající spirály32 než 
jednosm�rné cesty. P�išel �as p�ejít od komunikace ke spolupráci. Nap�íklad pedagogové 
mají mnoho zkušeností s problémy, jež vznikají s rozvržením t�íd. Tyto problémy v�dc�m 
nejenže mohou up�esnit program výzkumu, ale nalezení úsp�šných �ešení v této oblasti jim 
také m�že poskytnout solidní hypotézy, jež lze metodicky testovat. 
Kone�n� fórum v�dc�m a pedagog�m p�edložilo celou �adu výzev. Abychom pomohli 
ve�ejnosti pochopit složitost mozku a procesu u�ení, urychlen� pot�ebujeme nový a lepší 
model, jež nám pom�že uchopit vzájemnou souvislost mezi p�irozeností a výchovou33, 
plasticitou a periodicitou, potenciálem a schopností atd. Rovn�ž se objevil požadavek 
na p�echod od vzd�lávacích systém� �ízených osnovami k systém�m �ízeným 
pedagogikou. Zp�sob vedení výuky udává obsah výuky. 
Ú�astníky zajímalo, zda má ješt� nadále smysl spojovat v našich školách „rozvíjení 
dovedností“ s „rozd�lováním do skupin“. Pravd�podobn� p�išel �as k vytvo�ení dvou 
odlišných služeb a profesí. N�kte�í se zajímali o to, zda sou�asný vzd�lávací model školy 
                                                 
30 „Jak by m�la být ve�ejnost informována o výkladu t�chto údaj�? Jakým zp�sobem by lidé m�li smýšlet o relativních p�ínosech 
genetických faktor� a faktor� životního prost�edí? Je zejména t�eba, aby tv�rci politiky byli informováni o kognitivních strategiích 
a technických pom�ckách, jež mohou p�ekonat nedostatky p�i u�ení se, a	 je jejich p�í�ina jakákoliv. Pokud se nálezy vztahující se 
k nedostatku pozornosti/poruše hyperaktivity (ADHD) potvrdí, mají zcela jasný politický dosah pro psychofarmakologické intervence“ 
(Dr. Jim Swanson b�hem granadského fóra. Viz odkaz Granada report, internetová stránka OECD uvedená výše). 
31 Následn� byla tato dv� témata projednávána v Tokiu (viz níže a odkaz Tokyo report na výše uvedené internetové stránce OECD) 
32 Viz Koizumiho nadoborový model v kapitole 5. 
33 Dr. Antonio Marin diskutoval b�hem granadského fóra (viz odkaz Granada report, internetová stránka OECD uvedená výše) 
o vzájemném rozporu mezi p�irozeností a výchovou a vztahu tohoto rozporu k d�di�nosti inteligence, p�i�emž se zmínil o d�ív�jší práci 
Dr. Francise Galtona, který studoval �etnost vynikajících jedinc� mezi p�íbuznými výjime�ných osob. Rovn�ž se dotkl nep�íznivých 
ú�ink� eugenického hnutí na otázku d�di�nosti inteligence. Zd�raznil nejen úlohu genetického faktoru, ale i faktoru životního prost�edí: 
výkon intelektu je výsledkem mnoha let tréninku zahrnujícícho vliv rodi��, u�itel� a jiných lidí (zejména u�ení se pod vlivem 
vrstevník�) : „geny ur�ující m��itelné charakteristické rysy nelze identifikovat a nelze nijak konkrétn� ovlivnit jejich po�et, formu jejich 
p�enosu na potomka nebo zp�sob jejich projevu.“ Dr. Marin však v��í, že m�žeme s postupem �asu o�ekávat, že genetická prom�nlivost 
biologických faktor� ovliv�ujících schopnosti u�ení se a jiných aspekt� lidského chování m�že být stejn� rozsáhlá jako genetická 
prom�nlivost týkající se lidského zdraví. Pokrok v této oblasti je možno zaznamenat v experimentálních analýzách zví�at. Na druhou 
stranu, u lidí projekt Genome nalézá zna�nou genetickou prom�nlivost. Dr. Marin rovn�ž zakon�il sv�j proslov varováním p�ed 
upadnutím do naivního biologického determinismu, podle n�hož je jednotlivec omezen svými geny. 
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s t�ídami, který vycházejí ze zastaralého továrního modelu pr�myslové výroby 19. století, 
je udržitelný jako úst�ední strategie výchovy mládeže ve spole�nostech 21. století. 

3.3 Mechanismy mozku a schopnost u�it se v pozd�jším v�ku - Tokio 
 

„Kdyby mladí v�d�li, kdyby sta�í mohli...“. 
 

(Henri Estienne) 
 

T�etí fórum se konalo v Tokiu ve dnech 26.-27. dubna 2001. A�koliv jeho p�vodním cílem 
bylo posouzení otázek vztahujících se k mechanism�m mozku u dosp�lé populace jako 
celku, nakonec se jeho hlavním tématem stala podstata stárnutí mozku a možnosti rozší�ení 
a posílení kognitivních funkcí až do vysokého v�ku. Až dosud byl výzkum pot�eb 
souvisejících s u�ením u normáln� stárnoucích dosp�lých (nap�íklad u u�itel�34 nebo 
obecn� u dosp�lých, kte�í pot�ebují udržet krok s používáním moderních technologií35) 
nedostate�ný. Jestliže uvážíme údaje týkající se omezené „životnosti“ nových zjišt�ní v 
r�zných v�dních oborech (p�ibližn� po p�ti letech už taková zjišt�ní v�tšinou nebývají 
citována36), pak pot�eba pokra�ujícího vzd�lávání v dosp�losti je z�ejmá zejména mezi 
odborníky. Dosp�lí se v budoucnu budou muset nejen více u�it, budou se toho muset i více 
odnau�it37. A�koliv je výzkum v této oblasti dosud v plenkách a poznatky o b�žných 
procesech stárnutí jsou zatím nedosta�ující, existuje reálná nad�je na v�asné stanovení 
diagnózy a vhodný zásah, který  oddálí propuknutí nebo rozvoj neurodegenerativních 
chorob ve stá�í. Zdá se, že schopnost u�it se po celý život nabízí opravdu ú�innou strategii 
pro boj se senilitou a stavy, jako je Alzheimerova choroba38. 
V rámci fóra byly p�edneseny p�ísp�vky týkající se celé škály poruch spojených se 
stárnutím, strategií pro zastavení úbytku schopností a posílení kapacity stárnoucích lidí, 
d�kaz� o tom, že plasticita mozku trvá b�hem celého života, vztahu mezi fyzickou kondicí 
a mentálním zdravím, otázek pam�ti a pozornosti a problém� metodiky, kultury39, 
pohlaví40 a politiky ve vztahu k výzkumu a zdraví. Hlavní v�decké záv�ry jsou spolu s 
ostatními v širším rozsahu popsány v kapitole 4. 
A�koliv byl rozsah debaty velmi široký („od gen� k dovednostem“), bylo z�ejmé, že 
nebyla v�nována dostate�ná pozornost otázkám dispozice - vývoji postoj� a hodnot a 

                                                 
34 Dr. Eric Hamilton b�hem fóra v Tokiu (viz odkaz Tokyo report na výše uvedené internetové stránce OECD). 
35 Mag. Wolfgang Schinagl b�hem fóra v Tokiu (viz odkaz Tokyo report na výše uvedené internetové stránce OECD). 
36 Dr. Kenneth Whang b�hem fóra v Tokiu (viz odkaz Tokyo report na výše uvedené internetové stránce OECD). 
37 B�hem fóra v Tokiu, prezentace p�ednesené Dr. Brucem McCandlissem a Andreou Volfovou ukázaly, že plasticita se týká jak u�ení, 
tak odnau�ování se, a m�že v n�kterých p�ípadech zasahovat do nového u�ení se (viz odkaz Tokyo report na výše uvedené internetové 
stránce OECD). 
38 Avšak, jak uvedl Drs. Aikiho Takashima a Raja Parasuraman b�hem fóra v Tokiu, stále postrádáme spolehlivou metodu rozpoznávání 
Alzheimerovy choroby v p�edklinických stádiích (viz odkaz Tokyo report na výše uvedené internetové stránce OECD). 
39 Vliv kultury je možno zaznamenat jak na „makro“, tak na „mikro“ úrovni. Na „makro“ úrovni m�že problematika kultury pomoci 
v nasm�rování programu výzkumu a zkoumat, zda by kognitivní neurov�da m�la vyhledávat univerzální procesy, nebo zda studium 
mozku a u�ení je skrz naskrz propojeno s kulturou, a je tudíž konkrétn�jší pokud jde o jeho za�azení (Dr. Shinobu Kitayama b�hem fóra 
v Tokiu ; viz odkaz Tokyo report na výše uvedené internetové stránce OECD). Na konkrétn�jší úrovni lze ukázat, že r�zné zp�soby 
pravopisu r�zných jazyk� mohou ovlivnit vznik potíží se �tením, zejména pokud jde o dyslexii, a to s významnými d�sledky pro zp�sob, 
jakým by jevy jako je dyslexie m�ly být zkoumány a vysv�tlovány. 
40 Jak uvedl Dr. Yasumasa Arai b�hem fóra v Tokiu (viz odkaz Tokyo report na výše uvedené internetové stránce OECD), výsledky 
týkající se pohlaví jsou nepr�kazné, ale objevují se údaje podporující domn�nku „mužského“ a „ženského“ mozku (s n�kterými 
doporu�eními ohledn� u�ení). 
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emocionální složce lidské zkušenosti a schopnosti u�it se. Vznikla silná pot�eba posunu od 
rozhovor� ke spolupráci a podpo�e nového nadoborového výzkumného programu. 
Objevilo se d�razné varování p�ed unáhleným o�ekáváním, ale zárove� byla vyslovena 
nad�je na podstatné dlouhodobé výsledky. 
Ú�astnící fóra ocenili, že zrod nové v�dy o u�ení již dal vzniknout politickým témat�m 
souvisejícím s rozvojem v�dy, s reformou vzd�lávání a s rozvojem zdravotní pé�e. T�mito 
tématy však není možno se zabývat odd�len�. Vyžaduje se celostní p�ístup - a toho nebude 
snadné dosáhnout. 
Spole�n� s lákavou nad�jí na lepší diagnózu, oddálení a vylé�ení senility fórum vyty�ilo 
p�t oblastí pro budoucí nadoborovou �innost: �tení, matematické dovednosti, otázky 
související s pohlavím, m��ení schopností a rozvoj nového p�ístupu k u�itelské profesi. 
Fórum bylo prostoupeno myšlenkou, že emoce mohou poskytnout klí� k pochopení toho, 
jak nejlépe m�žeme v 21. století vychovávat mladé lidi a starat se o lidi staré. 
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Kapitola 4 : Proces u�ení z pohledu neurov�dy 

Úžasné objevy v kognitivní neurov�d� a pokra�ující rozvoj kognitivní psychologie za�ínají 
nabízet zajímavé pohledy na to, jak se mozek u�í. V  historii byly tyto v�dní obory po 
teoretické i metodické stránce odd�leny. S rozvojem nových technologií snímkování 
mozku se však objevil nový kombinovaný v�dní obor - kognitivní neurov�da. Kognitivní 
neurov�dci v�nují stále více pozornosti výchov�, a to jednak jako oblasti aplikace poznatk� 
tohoto v�dního oboru, jednak jako zdroji d�ležitých témat výzkumu. 
V této kapitole je uveden p�ehled výzkumu, který byl p�edb�žn� prezentován v rámci 
3. mezinárodního fóra OECD. A�koliv byla prodiskutována �etná samostatná témata, 
zmíníme se zde o tématech hlavních, jejichž možná aplikace je považována za p�ínosnou a 
které navíc mohou p�inášet smysluplné informace pro tvorbu osnov, vyu�ovacích metod a 
zp�sob� výuky. K t�mto témat�m pat�í schopnost �tení a psaní, schopnost pracovat s �ísly, 
úloha emocí p�i procesu u�ení a celoživotní vzd�lávání. P�ed nastín�ním vlastní podstaty 
se jeví jako nezbytné p�edstavit v krátkosti spole�n� s n�kterými základními zásadami 
stavby mozku také  nástroje výzkumu (technologie) a metody, které se v sou�asnosti v 
kognitivní neurov�d� používají. V záv�ru této kapitoly je uveden p�ehled „neuromýt�“, 
vycházejících z nej�ast�jších mylných p�edstav nebo nepochopení v�dy. 

4.1 Principy organizace mozku a zpracovávání nervových informací 
4.1.1 Neurony, mentální stavy, poznatky a u�ení 
 
Základní sou�ástí zpracovávání informací v mozku je neuron, bu�ka schopná akumulace 
a p�enosu elektrické aktivity. V lidském mozku existuje p�ibližn� 100 miliard neuron�; 
každý z nich m�že být napojen na tisíce jiných, což umož�uje informa�ním signál�m 
hromadn� plynout zárove� do mnoha sm�r�. 
V kterémkoliv okamžiku je zárove� aktivní velmi vysoký po�et neuron� a každý takzvaný 
„vzorec �innosti“ odpovídá konkrétnímu mentálnímu stavu. Jak elekt�ina proudí spojeními 
mezi neurony (tzv. synapse), aktivuje se jiná soustava neuron� a mozek se dostává do 
jiného mentálního stavu. Na rozdíl od po�íta�ových bit�, jež jsou bu� aktivní nebo 
neaktivní, je však úrove� aktivace neuronu prom�nlivá a umož�uje neuv��iteln� jemné 
zm�ny a odstíny mentálních stav�. 
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Obrázek 1: 

 
 
Terminal membrane – ohrani�ující membrána 
Gap (or synaptic cleft) – mezera (synaptická št�rbina) 
Neuron membrane – neuronová membrána 
Dendrite – dendrit 
Cell body – t�lo bu�ky 
Axon – axon 

Schéma r�zných typ� synapsí na neuronu. Synapse obsahuje neuronovou membránu, 
což je ohrani�ující membrána a prostor mezi t�mito dv�ma strukturami. 

 
 

Jestliže mentální stavy jsou výsledkem vzorc� nervové aktivity, pak „poznatky“ 
definované jako to, co zp�sobuje kognitivní tok z jednoho mentálního stavu do druhého, 
musí být zakódováno v nervových spojeních. To znamená, že k u�ení dochází bu� 
prost�ednictvím r�stu nových synapsí, nebo posílením �i oslabením synapsí stávajících. 
Oba mechanismy jsou v podstat� spolehliv� prokázány, a to s ur�itým d�razem na první z 
uvedených zp�sob� u mladých mozk� a na druhý u mozk� vysp�lých. Stojí 
pravd�podobn� za zmínku, že jakékoliv nové dlouhodobé poznatky týkající se mozku 
vyžadují úpravu, pokud jde o jeho anatomii. 
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4.1.2. Organizace funkcí 
 
R�zné �ásti mozku provád�jí r�zné úkoly týkající se zpracovávání informací. Tento princip 
lokalizace funkcí funguje na tém�� všech úrovních organizace mozku. Mozek je soustavou 
struktur umíst�nou na vrcholu míchy. Nižší struktury provád�jí koordinaci základních 
t�lesných funkcí (nap�íklad dýchání, trávení, spontánní pohyby), vyjad�ování základních 
pud� (nap�íklad hlad, sexuální vzrušení) a zpracovávání primárních emocí 
(nap�íklad strach). Vyšší struktury, které se vyvinuly pozd�ji na strukturách nižších, jsou u 
lidských bytostí rozvinut�jší než u zví�at. �ástí, která se z uvedených vyšších struktur 
vyvinula nejpozd�ji, je neokortex, tenký plátek neuron� pokrývající nepravidelný povrch 
mozku. Zde se nachází t�i �tvrtiny neuron� lidského mozku a zde také dochází k myšlení. 
Neokortex je rozd�len na dv� hemisféry - levou a pravou. Mezi nimi jako most funguje 
svazek vláken zvaný corpus callosum, který umož�uje vým�nu informací mezi ob�ma 
hemisférami. Každá z hemisfér je dále rozd�lena na laloky, ur�ené pro r�zné úkoly. �elní 
lalok (p�ední �ást) se zabývá plánováním a �inností. Temporální lalok (bo�ní �ást) se 
zabývá sluchem, pam�tí a rozpoznáváním objekt�. Parietální lalok (vrchní �ást) se zabývá 
vnímáním a zpracováváním prostoru. Okcipitální lalok (zadní �ást) se zabývá zrakem. 
Jedná se samoz�ejm� o hrubou charakterizaci, jelikož každý z lalok� je dále rozd�len na 
vzájemn� propletené sít� neuron�, specializované na velmi specifická zpracování 
informací. Jakákoliv komplikovaná dovednost jako s�ítání nebo rozpoznávání slov závisí 
na koordinované �innosti n�kolika z t�chto specializovaných nervových sítí umíst�ných v 
r�zných �ástech mozku. Jakékoliv poškození jedné z t�chto sítí nebo jejich vzájemného 
propojení naruší dovednost, za niž taková sí	 zodpovídá, a každé myslitelné odchylce 
odpovídá ur�itý deficit. 
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Obrázek 2: 
 

 
 

Hlavní �ásti mozku 
 
Front – �elní 
Back – Zadní 
Frontal lobe – �elní lalok 
Temporal lobe – Temporální lalok 
Perietal lobe – Parietální lalok  
Occipital lobe – Okcipitální lalok 
Spinal cord – Mícha 
Cerebellum 
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Kone�n� je t�eba poznamenat, že žádné dva mozky nejsou stejné. Významné individuální 
rozdíly lze nalézt v celkové velikosti, ale d�ležit�jší je rozdíl v po�tu neuron� 
provád�jících konkrétní funkce, nebo dokonce v organizaci a lokalizaci funk�ních modul�. 
Jelikož v�tšina neuron� je po stránce funk�ní zam�nitelná, jeden neuron m�že být ur�en k 
provád�ní ur�itého úkolu, pozd�ji se však tento úkol m�že zm�nit. To znamená, že nutným 
d�sledkem p�irozeného vývoje, výchovy ani a u�ení je jedine�nost každého lidského 
mozku  a sou�asn� jeho celoživotní rozvoj. 
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P�ehled pojm� 
ADHD 
Nedostatek pozornosti/porucha hyperaktivity. Syndrom problém� s u�ením a chováním. 
Charakterizují jej potíže s udržením pozornosti, impulsivní chování (jako nap�íklad 
vyk�ikování) a �astá hyperaktivita. �asto se uvádí jako lehká mozková dysfunkce. 
Alzheimerova choroba 
Postupující degenerativní choroba mozku spojená se stárnutím, charakterizovaná difúzní 
atrofií v mozku s charakteristickými lézemi zvanými senilní plaky a svazky fibril zvanými 
neurofibrilární svazky. Jsou narušeny kognitivní procesy týkající se pam�ti a pozornosti. 
Kognitivní neurov�da 
Studium a rozvoj mysli a výzkum mozku, které jsou zam��eny na výzkum 
psychologických, po�etních a neurov�dních základ� poznávání. 
Kognitivní vitalita 
Týká se aktivní síly mysli po celou dobu života. 
Kortex (mozkový) 
Vn�jší vrstva mozku. 
Deprese 
Snížení vitality nebo funk�ní aktivity - stav, v n�mž je fyzická nebo mentální vitalita nižší, 
než je b�žné. 
Dyskalkulie 
Rovn�ž známa jako akalkulie. Narušení schopnosti vy�ešit matematické problémy z 
d�vodu poran�ní nebo onemocn�ní mozku. 
Dyslexie 
Porucha projevující se potížemi p�i u�ení se �tení, a to i p�es dohodnuté instrukce, 
p�im��enou inteligenci a sociokulturní prost�edí. 
Emo�ní inteligence 
Ob�as uvád�na jako emo�ní kvocient („EQ“). Jedinci s emo�ní inteligencí jsou schopni 
jednat s ostatními se soucitem a empatií, mají dob�e rozvinuté sociální dovednosti a 
používají tyto emo�ní kvality ke kontrole svého jednání a chování. Uvedený termín byl 
vytvo�en v roce 1990. 
Závislost na zkušenosti 
Vlastnost funk�ního nervového systému, p�i níž odchylky ve zkušenosti vedou k 
odchylkám ve funkci. Tato vlastnost m�že p�etrvávat po celý život. 
O�ekávaná zkušenost 
Vlastnost funk�ního nervového systému, p�i níž se rozvoj systému stává kriticky závislým 
na stabilních vstupech z prost�edí, jež jsou p�ibližn� stejné u všech �len� stejného druhu 
(nap�íklad stimulace obou o�í u novoroze�at b�hem rozvoje o�ní laterality). Má se za to, že 
uvedený systém je aktivní pouze v raném v�ku. 
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fMRI 
Functional Magnetic Resonance Imaging (snímkování funkcí pomocí magnetické 
resonance). Použití skeneru MRI pro sledování nervové �innosti nep�ímo skrze zm�ny ve 
složení krve (nap�íklad hladiny kyslíku) a pro zkoumání nár�stu �innosti v oblastech 
mozku, jež jsou spojeny s r�znými formami podn�t� a mentálních úkol� (viz MRI). 
�elní lalok 
P�ední �ásti mozkového kortexu, o n�mž se p�edpokládá, že se ú�astní plánování a vyšších 
myšlenkových operací. 
Funk�ní snímkování 
P�edstavuje škálu m��ících technik, jejichž cílem je získávání kvantitativních informací 
o fyziologických funkcích. 
Hemisféra (mozková) 
Jedna ze dvou polovin mozku. Bývá ozna�ována jako „levá“ a „pravá“. 
IQ 
�íselný údaj sloužící k vyjád�ení relativní inteligence osoby, ur�ovaný p�vodn� vyd�lením 
mentálního v�ku chronologickým v�kem a vynásobením výsledku �íslem 100. 
Myšlení levou polovinou mozku 
Laický termín založený na mylné p�edstav� toho, že vyšší myšlenkové operace jsou 
striktn� rozd�leny do rolí, jež se objevují nezávisle v r�zných polovinách mozku. Tato 
p�edstava je pravd�podobn� založena na zveli�ování ur�itých zjišt�ní ohledn� specializace 
levé hemisféry (nap�íklad nervový systém ovládající �e�). 
Limbický systém 
Rovn�ž znám jako „emocionální mozek“. T�sn� se dotýká talamu a hypotalamu a je 
vytvo�en z mnoha hlubokých struktur mozku. 
Lalok 
Laloky jsou p�ibližné oblasti mozku rozd�lené podle funkcí (okcipitální, temporální, 
parietální a frontální). 
Mentální p�edstavy 
Rovn�ž známy jako vizualizace. Mentální p�edstavy jsou vytvá�eny mozkem ze 
vzpomínek, p�edstavivosti nebo kombinací obou. Podle jedné z hypotéz jsou oblasti 
mozku, které odpov�dné za p�ijímání, rovn�ž ú�astny na mentálních p�edstavách. 
MRI 
Magnetic Resonance Imaging (snímkování pomocí magnetické rezonance). Neinvazivní 
technologie používaná k vytvá�ení obrazu struktur v rámci mozku žijících lidí, a to 
prost�ednictvím kombinace silného magnetického pole a vysokofrekven�ních puls�. 
Vícenásobné inteligence 
Termín p�vodn� vznikl za ú�elem podrobn�jšího vysv�tlení odlišných a stejn� 
významných zp�sob� zpracovávání podn�t� z prost�edí. 
Myelinace 
Proces obalování nerv� ochrannou tukovou látkou. Ochranný obal (myelin) okolo 
nervových vláken funguje jako instala�ní trubka u elektroinstalace, p�i�emž zajiš	uje, aby 
se zprávy vysílané nervovými vlákny cestou neztratily. 
„Mýtus t�í“ 
Rovn�ž znám jako „mýtus raných let“. Tato domn�nka �íká, že pouze první t�i roky jsou 
opravdu významné pro úpravu mozkové �innosti a po této dob� je mozek ke zm�n� 
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necitlivý. Tuto domn�nku je možno považovat za extrémní názor, pokud jde o „kritické 
období“. 
Neuromýtus 
Mylná p�edstava vzniklá nepochopením, nesprávnou interpretací nebo špatnou citací 
v�decky stanovených skute�ností (výzkumem mozku) p�i aplikaci výzkumu mozku v 
oblasti vzd�lávání nebo v jiném kontextu. 
Neuron 
Základní stavební prvek nervového systému; specializovaná bu�ka pro integraci a p�enos 
informací. 
NIRS 
Near Infrared Spectroskopy (spektroskopie v tém�� infra�ervené oblasti). Neinvazivní 
metoda snímkování umož�ující m��ení koncentrací odkysli�eného hemoglobinu v mozku 
prost�ednictvím absorpce v tém�� infra�ervené oblasti spektra (sv�tlo o tém�� infra�ervené 
vlnové délce mezi 700 nm a 900 nm m�že �áste�n� proniknout lidskými tkán�mi). 
Okcipitální lalok 
Zadní �ást mozkového kortexu získávající vizuální informace. 
Parietální lalok 
Vyšší st�ední oblast mozkového kortexu podílející se na mnoha funkcích, jako je 
zpracovávání informací o prostoru, p�edstava o t�le, orientace vzhledem k r�zným míst�m 
a podobn�. 
PET 
Positron Emission Tomography (pozitronová emisní tomografie). Škála technik 
využívajících radionukleidy emitující pozitrony k vytvo�ení obrazu mozkové �innosti, 
krevního ob�hu nebo metabolické �innosti. Výsledkem PET jsou trojrozm�rné barevné 
snímky chemických slou�enin nebo látek fungujících v mozku. 
Plasticita 
Rovn�ž „mozková plasticita“. Jev týkající se zm�n mozku a zp�sob�, jimiž se u�í. 
Myšlení pravou polovinou mozku 
Laický termín založený na mylné p�edstav� toho, že vyšší myšlenkové operace jsou 
striktn� rozd�leny do rolí, jež se objevují nezávisle v r�zných polovinách mozku. Tato 
p�edstava je pravd�podobn� založena na zveli�ování ur�itých zjišt�ní týkajících se 
specializace pravé hemisféry na ur�ité omezené oblasti. 
V�da o u�ení 
Termín, jenž se snaží zast�ešit typ výzkumu, který bude umožn�n spojením výzkumu v 
rámci kognitivní neurov�dy s výzkumem a praxí v oblasti vzd�lávání. 
Citlivé období 
�asový rámec, v n�mž nejlépe m�že dojít k ur�itému biologickému jevu. V�dci 
zdokumentovali citlivá období pro ur�ité typy smyslových podn�t� (nap�íklad zrak a zvuky 
p�i mluvení) a pro ur�ité emocionální a kognitivní zkušenosti (náklonnost, jazykový 
projev). Existuje však mnoho mentálních dovedností, jako je �tení, rozsah slovní zásoby a 
schopnost vid�t barevn�, jejichž vývoj z�ejm� citlivým obdobím neprochází. 
Synapse 
Zvláštní zapojení, jehož prost�ednictvím neuron komunikuje s jiným neuronem („cílová 
bu�ka“). 
Synaptogeneze 
Formování synapse. 
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Temporální lalok 
Laterální oblast mozkového kortexu, jež získává sluchové informace. 
TMS 
Transcranial magnetic stimulation (transkraniální magnetická stimulace). Postup, p�i 
kterém je elektrická �innost v mozku ovliv�ována pulsním magnetickým polem. V 
poslední dob� se TMS používá k vyšet�ování aspekt� kortikálního zpracovávání, v�etn� 
smyslových a kognitivních funkcí. 
Nadoborovost 
Termín používaný k vysv�tlení spojení nebo fúze zcela odlišných v�dních obor�, jejichž 
výsledkem je nová disciplína s vlastní pojmovou strukturou, o níž je známo, že rozši�uje 
hranice p�vodních v�d a disciplín zahrnutých v tomto uskupení. 
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