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20 Mentalizace aneb Kanzi mi to poví, nebo ne?

 Alena Nohavová

Výuka psychologie na středních školách gymnaziálního typu bývá součástí tzv. spo-

lečenskovědního předmětu (dále základy společenských věd, ZSV)
1
, anebo je stu-

dentům nabízena v podobě povinně volitelného semináře. Na středních odborných 

školách (např. pedagogických a zdravotnických) se psychologie často vyučuje jako 

samostatný povinný předmět, stejně jako na některých obchodních akademiích. 

Na konzervatořích je psychologie zařazena jako součást umělecko-pedagogické 

přípravy (více Vašutová &  Ježková, 2015). I v  rámci dalších oborů vyučovaných 

na středních školách (např. kadeřník, obchodník aj.) je psychologie rovněž obsaže-

na ve výuce.

Výuka psychologie na středních školách se tedy obvykle uskutečňuje v následují-

cích dvou podobách: v rámci předmětu, do kterého jsou zařazeny i další společen-

skovědní obory (např. výuka ZSV), anebo jako samostatný předmět (se specifickým 

zaměřením dle oboru vzdělání). Tyto dvě podoby výuky psychologie na středních 

školách vedou k rozdílnému didaktickému uchopení (pojetí). Odlišnosti vysvětlíme 

s oporou v pojetí výuky psychologie v Rámcovém vzdělávacím programu pro gym-

názia (RVP GV) a v RVP pro střední odborné školy.     

Podle RVP GV je předmět ZSV zahrnut do vzdělávacího oboru Občanský a spo-

lečenskovědní základ, jenž má multidisciplinární povahu a zahrnuje zejména po-

znatky z psychologie, sociologie, filozofie, etiky, religionistiky, politologie, práva 

a teorie mezinárodních vztahů. Se změnou, kterou přinesl RVP GV, se proměnil 

i obsah předmětu ZSV, kdy se upouští od jednotlivých „úvodů do společenských 

věd“ a je kladen důraz na získávání praktických poznatkům důležitých pro život 

a na schopnost jejich aplikace v reálných situacích (Horská, 2006). To znamená, 

že jednotlivá témata by měla být oborově propojena a studenti by se s nimi měli 

seznamovat ve vzájemných vazbách a souvislostech. 

RVP pro obor vzdělání (podle odborného zaměření) vymezuje vzdělávací oblasti, 

do kterých je psychologie také zařazovaná v různorodém pojetí a rozsahu (toto tvr-

zení neplatí pro všechny obory studia na středních školách). Jenom pro ilustraci, 

1 Tzv. společenskovědní předmět se na středních školách gymnaziálního typu nazývá občanská výchova, občanská nauka nebo základy 
společenských věd.
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například obor Předškolní a mimoškolní pedagogika má zařazenou vzdělávací ob-

last Pedagogicko-psychologické vzdělávání, v níž je psychologie vyučovaná v rámci 

učiva Psychologie v pedagogické činnosti. 

Nehledě na poněkud rozdílné pojetí výuky v obou popsaných přístupech je výuka 

psychologie nepochybnou součástí kurikula středních škol (a je uvedena v RVP). 

Navzdory tomu není vymezena její didaktika – didaktika psychologie (Vašutová 

& Ježková, 2015). Oborová didaktika společenských věd rovněž v současné době 

neexistuje (Staněk, 2015). Z toho vyplývá potřeba teoreticky propracovávat a em-

piricky zkoumat didaktiku psychologie ve vzájemně navazujících rovinách, které 

budou reflektovat její zařazení do výuky – v rámci samostatného předmětu a sou-

časně s nárokem přesahujícím tento jeden obor, tj. směřujícím k transdidaktické-

mu zobecnění v rámci společenských věd. 

Didaktika psychologie stojí před úkolem vyřešit všechny základní, zásadní problé-

my a otázky vzdělávání v psychologii: koho a co v psychologii vyučovat, proč a jak to 

učit a jakým způsobem zkvalitňovat výuku (srov. Chrz, Nohavová, & Slavík, 2015; 

dále k didaktice Janík et al., 2013). Hledání odpovědí na uvedené didaktické otázky 

výuky psychologie se v České republice od roku 2011 uskutečňuje v rámci konfe-

rence „Učíme psychologii / Teaching psychology“. V roce 2016 byla v rámci Čes-

komoravské psychologické společnosti (ČMPS) založena odborná sekce pro výuku 

psychologie, která se rovněž zabývá didaktickými otázkami výuky psychologie. 

Tou první otázkou k řešení je cíl výuky psychologie. Na problematiku vymezení 

cílů se můžeme podívat z různých úhlů pohledu (z hlediska obecných cílů sekun-

dárního vzdělávání, z hlediska jejich taxonomie, z pohledu klíčových kompetencí 

aj.). Mnozí autoři jsou zastánci konceptu psychologické gramotnosti jakožto cílo-

vé kategorie výuky psychologie, byť v trochu odlišných definicích podle kurikula 

a  kulturní tradice výuky psychologie v  jednotlivých zemích (např. Boyer, 1990; 

Burton & McDonald, 2011; Cranney, Botwood, & Morris, 2012; Cranney & Dunn 

et al., 2011; Dunn, 2009; Chrz, Nohavová, & Slavík, 2015; Mair, Taylor, & Hul-

me, 2013 ad.). Shodným prvkem v současných trendech pojetí výuky psychologie, 

která směřuje k  rozvoji psychologické gramotnosti, je její pojetí v rovině funkč-

ní gramotnosti, tj. dispozice jednat v reálných životních situacích s postačujícím 

funkčním porozuměním pro jejich psychologické aspekty. „Psychologicky gramot-

ný člověk reflektuje chování anebo mentální procesy, rozumí jim jak u druhých 

lidí, tak u sebe a je schopen aplikovat znalosti psychologických principů na reálné 

personální, sociální a řídící aktivity v práci, mezilidských vztazích i v širším spole-

čenském kontextu“ (McGovern et al., 2010, s. 11).
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Být „psychologicky gramotným“ jedincem tedy znamená nejenom znalost základ-

ní psychologické terminologie, ale také schopnost jejího užití v  běžném životě, 

které povede ke zkvalitnění osobního, pracovního a společensko-kulturního života. 

Tento cíl výuky psychologie současně otvírá několik problémů, jež vyplývají z roz-

dílů mezi různými způsoby uchopení psychologické tematiky. Nejobecněji vzato 

se jedná o rozdíl mezi odborným a laickým přístupem. K němu se ještě přimyká 

problematické užití nebo zneužití odborných (resp. pseudo-odborných) postupů 

psychologie nebo psychoterapie. K těmto problémů se vážou odpovídající termíny: 

pop-psychologie, folková psychologie a psychoquackery. 

Pop-psychologie je termín pro zjednodušující, povrchní výklad teorií, které jsou 

prezentovány známými osobnostmi, v médiích či v televizních pořadech.
2
 Folková 

(též intuitivní, laická) psychologie označuje názory a teze subjektivního charakteru, 

které jsou mnohdy nejednoznačně formulované a  vágní (více Sedláková, 2000). 

Na vytváření těchto laických „vědomostí“ o lidském prožívání a chování se podílí 

vlastní poznatky z pozorování sebe sama a druhých lidí, anebo si je jedinec osvoju-

je na základě přebírání zkušeností od ostatních členů „neodborné“ veřejnosti. To 

může v krajní podobě vést k přesvědčení, že i laik je schopen být „psychologem“ 

sám sobě a druhým. V rámci výuky psychologie se někdy setkáváme ještě s jedním 

problémem – s tzv. psychoquackery („psychošarlatánství“). To je fenomén, kdy vy-

učující ve výuce psychologie překračuje hranice výuky směrem k psychoterapii. 

Toto jsou možné důsledky právě i nevyjasněného pojetí didaktiky psychologie, 

které vedou k obecné tendenci tzv. vyprazdňování obsahu. Ta se ve výuce proje-

vuje  nezájmem o hlubší promýšlení témat, se sklony k  povrchnosti soudů nebo 

ledabylosti při argumentaci a usuzování (více Hník & Slavík, 2015). Proto se zamě-

řujeme na analýzy vyučovacích situací s cílem zjistit případná úskalí či nedostatky, 

ale i možnosti „dobré praxe“ výuky psychologie a současně s tím vytvářet diskurz 

didaktiky psychologie. 

Metodické pojetí kazuistiky

V následující kazuistice se budeme věnovat těmto didaktickým aspektům výuky 

psychologie: jak se psychologie učí na gymnáziu a jakým způsobem lze zkvalitňovat 

její výuku v kontextu psychologické gramotnosti a tím přispět k rozvoji didaktiky 

psychologie. Kazuistika je postavená na kvalitativní analýze, která vychází z meto-

diky 3A (srov. Janík et al., 2013; Slavík et al., 2014). Ta zkoumá učební prostředí, 

2 V českém odborném prostředí polemiku na toto téma vyvolal článek Vybírala (2010) s názvem Bída pop-psychologie: Selhávání psycho-
logických elit v mediální době. 
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kdy se případem stává výuková situace. Pozorovaná výuková situace je koncepto-

vě analyzovaná pomocí tzv. modelu hloubkové struktury výuky, který je zaměřen 

ve vyučování na integritu (soudržnost) výuky těchto rovin: obsah–cíl–činnost. Ka-

zuistika vzniká ve třech vzájemně propojených fázích: anotace, analýza, alterace, 

které tvoří i strukturu výstupu (více Janík et al., 2013; Slavík et al., 2014). 

Níže uvedená kazuistika směřuje k  tzv. analytickému zobecnění, které probíhá 

ve  dvou krocích (Yin, 2011). V  prvním jsou navržena tvrzení, jež obsahují sou-

bor teoretických konstruktů nebo hypotetické úvahy o případu. Tyto úvahy jsou 

postupně rozvíjeny v průběhu případové studie. Ve druhém kroku je teorie apli-

kovaná na další podobné případy. „Jinými slovy, cílem je podat návrhy a hypotézy 

na koncepční úrovni vyšší, než jsou konkrétní případy“ (Yin, 2011, s. 101). Proto-

že jsme na začátku výzkumu zaměřeného na didaktiku psychologie, uvedená ka-

zuistika se zde zaměřuje především na první úroveň analytického zobecnění. To 

znamená, že jejím cílem je přesně vymezit pojmy, ze kterých se skládají tvrzení 

a vzájemné věcné a logické vztahy mezi pojmy. V našem případě je to koncept psy-

chologické gramotnosti jakožto funkční gramotnosti, jenž proměňuje pojetí výuky 

psychologie nejenom na středních školách.

20.1  Anotace 

Analýzu případu začneme ontodidaktickou složkou – didaktickou transformací 

psychologické terminologie do obsahu vzdělávání. V našem případě se jedná o kon-

cept mentalizace, na který se podíváme v kontextu psychologické gramotnosti (pro-

pojení obsahu výuky s jejím cílem). Postupujeme stejným způsobem jako učitel, 

jenž musí nejprve ontodidakticky porozumět obsahové výstavbě a na tomto zákla-

dě potom zvažuje, jak ji studentovi co nejlépe psychodidakticky přiblíží (srov.  Ja-

ník & Slavík, 2009). Na integraci psychodidaktiky s ontodidaktikou se zaměříme 

v dalších částech textu.

Mentalizace z hlediska terminologie

Mentalizace (theory of mind, též označení mentální reprezentace, dále uvádíme rov-

něž označení ve zkrácené podobě – reprezentace) podle vývojových psychologů zna-

mená porozumění duševnímu životu a chování jak u sebe, tak u druhých lidí, stejně 

tak vyjadřuje schopnost předvídat své vlastní budoucí chování a chování druhých 

(srov. Sedláková, 1995). Jinými slovy, mentalizace je schopnost orientovat se v lid-

ské mysli, v přáních, úvahách a úmyslech u sebe a u ostatních (Vágnerová, 2016). 
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Existují různé přístupy a pojetí teorie mysli, které se liší v: (1) filozofických výcho-

discích, (2) terminologii, (3) názorech na účast sociálního okolí, (4) pojetí reprezen-

tace, (5) modelech explikujících operování se symboly v raném věku (více Sedláko-

vá, 1995). V základu různých pojetí teorie mysli lze podle Sedlákové (v návaznosti 

na Pernera) najít jeden ze dvou způsobů chápání mentální reprezentace – J. Piageta 

a N. Goodmana. Obě pojetí pracují se symboly, ale každý z nich na jiné úrovni. Pi-

agetovo pojetí mentální reprezentace vychází ze symetričnosti, kdy reprezentovaný 

a reprezentující objekt či události jsou si podobné, a tudíž vzájemně zaměnitelné, 

protože mají stejný význam: „Z abstraktního hlediska by bylo stejně smysluplné, 

aby stromy symbolizovaly slovo ‚strom‘, jako je pro toto slovo smysluplné symboli-

zovat stromy“ (Whitehead, 1998, s. 15).

Oproti tomu Goodman reprezentaci odvozuje v závislosti na vlastnostech reprezen-

tující relace. Sedláková (1995) s oporou v Pernerovi shrnuje, že Goodman vychá-

zí z  (a) asymetrického pojetí mezi reprezentovaným a reprezentujícím objektem, 

ve kterém (b) reprezentující relace je jedinečná kvalitou vztahu k reprezentované-

mu objektu či události. To znamená, že záleží na způsobu, jakým je obsah v mysli 

reprezentovaný, a je potřeba věnovat pozornost procesu i kontextu jeho utváření 

a interpretování. Dále (c) reprezentující relace umožňuje i zastupování neexistu-

jících objektů. Reprezentující relace (d) má umožňovat vytvářet misreprezentační 

reference (to znamená operovat s několika mentálními modely současně a pracovat 

s chybami a jejich rozpoznáváním).

Piagetovo symetrické pojetí reprezentace neumožňuje v mysli pracovat s misrepre-

zentací a zastupovat neexistující – fikční – objekty (více Sedláková, 1995). Hlav-

ním odkazem Goodmanova pojetí reprezentace je tedy kvalita způsobu reprezen-

tace, tj. jak je objekt či událost mentalizovaná. Jinými slovy, mentalizaci lze chápat 

„na švu mezi subjektivní zkušeností a s ní korelujícím abstraktním konceptuálním 

prostorem či rámcem, který je intersubjektivně sdílen“ (Peregrin, 1999, s. 64–65, 

in Slavík et al., 2013, s. 72). 

Byť se může na první pohled zdát
3
, že toto rozlišení není pro studenty podstatné, 

pro vyučujícího – jak se pokusím vysvětlit níže – je zcela zásadní pro výběr jádrové 

činnosti ve výuce. V části textu nazvané Alterace pracujeme s Goodmanovým po-

jetím mentální reprezentace. 

3 Pozn.: Nyní mentalizuji, tj. uvažuji nad tím, co si čtenář může myslet.
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Mentalizace v kontextu psychologické gramotnosti a metodiky 3A

Ve výuce vedoucí k psychologické gramotnosti je stěžejním úkolem (a) porozumět 

pojmu mentalizace jakožto součásti psychologického výkladu duševního života 

jedince, (b) porozumět mentalizaci u sebe a druhých lidí, (c) umět s mentalizací 

zacházet u sebe a u druhých. 

Tento nejvyšší dosažitelný cíl ve výuce je podle metodiky 3A zahrnut pod kategorii: 

zobecňování, aplikace, metakognice.
4
 Protože metakognice není možná bez znalost-

ního zvládnutí pojmu a porozumění mu, jsou s touto úrovní spojeny ještě dvě nižší 

roviny kognitivních procesů a znalostí (základní pojmy, anebo dovednosti; analýza 

a porozumění obsahu). Pojetí metakognitivní úrovně podle metodiky 3A odpovídá 

konceptu psychologické gramotnosti (tj. funkční gramotnosti). A tudíž naším nejvyš-

ším cílem ve výuce psychologie ve vztahu k mentalizaci je, aby jí studenti rozuměli 

jak na úrovni (a) odborného výkladu (ve spojení se sítí dalších pojmů z psychologie), 

tak na úrovni (b) funkční procedurální znalosti, „jak dobře mentalizovat“. 

Ze sítě pojmů spojené s  termínem mentalizace uvedeme například školní úspěš-

nost (Vágnerová, 2016). Student by si měl osvojit schopnost praktického uplatně-

ní tohoto pojmu z psychologie pro zvýšení své úspěšnosti ve škole, a to ve vazbě 

na teoretické porozumění souvislosti mezi psychologickým pojmem mentalizace 

a  psychologickým termínem školní úspěšnost. To znamená nejenom prakticky 

rozvinout schopnost mentalizace, ale také teoreticky porozumět schopnosti men-

talizace a empatie jakožto podmínek školní úspěšnosti. S tím je spojený problém 

tzv. chybné mentalizace, kdy špatně interpretujeme obsah mysli druhého člověka 

například na základě vnějších signálů, které dostáváme z výrazu obličeje, určitého 

chování atd., což přináší řadu komplikací a nepříjemností.  

Dále je to porozumění souvislostem mezi mentalizací a empatií (opět na teoretické 

a dovednostní úrovni). Někteří se dokážou velmi dobře orientovat v mysli jiných 

lidí a predikovat jejich chování. Pokud ale nemají rozvinutou schopnost empatie, 

stávají se z nich manipulátoři nebo šikanující agresoři (více např. Čírtková, 2009).

V neposlední řadě stojí za zmínku porozumění vazbě mezi mentalizací a emoce-

mi (rovněž v propojení teoretické a dovedností úrovně). Z psychoterapie víme, že 

člověk, který nemá schopnost mentalizace zvnitřněnou, není schopen rozumět slo-

žitým emočním stavům u sebe, natož u druhých – např. Bateman a Fonagy (2009) 

se zabývají vztahem mezi mentalizací a poruchou osobnosti. 

4 Tato kategorizace vychází z Bloomovy klasifikace vzdělávacích cílů v analogii s publikací Pasche a kol. (1998, in Janík et al., 2013). 
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Nyní se podíváme na to, jak byla realizovaná výuka a zda směřovala k uvedené-

mu výukovému cíli (rozvoji psychologické gramotnosti). Následně bude ukázána 

jedna z  možných cest (alterace), jak studenty vést k  rozvoji mentalizace na prů-

niku subjektivně prožívané zkušenosti s  intersubjektivním užíváním jazyka pro-

střednictvím expresivní učební úlohy tak, aby byl cíl výuky (rozvoj psychologické 

gramotnosti) naplněn. 

20.1.1 Kontext výukové situace – cíl, téma, návaznost obsahu 

Analýza je zaměřena na vyučovací hodinu na všeobecném gymnáziu, kde je psy-

chologie vyučována jako jeden z povinně volitelných předmětů ve čtvrtém, matu-

ritním ročníku. Otevření předmětu závisí na zájmu studentů, resp. na jejich písem-

ně odevzdané preferenci v předchozím školním roce, a vychází z veřejně přístupné 

anotace, kterou připravuje vyučující daného předmětu. Předmět spadá pod před-

mětovou komisi základů společenských věd, jež kontroluje jeho průběh a zajišťuje 

i např. sestavení zkušební komise pro případné opravné (komisionální) zkoušky.

Následující situace se odehrála v lednu 2016 v rámci uvedeného povinně volitelné-

ho předmětu Psychologie, kterého se účastnili studenti maturitního ročníku gym-

názia, tedy ve věku 18–19 let. Seminář trval dvě vyučovací hodiny, přítomno bylo 

13 studentů. Výuka se zaměřovala na témata z obecné psychologie: paměť, myšlení 

a inteligence. Pro analýzu jsme si vybrali výukovou situaci zaměřenou na téma my-

šlení, v rámci kterého vyučující studenty seznamoval s pojmem mentalizace.

V analýze sledujeme: (a) zprostředkování vzdělávacího obsahu (didaktickou trans-

formaci) ve výuce psychologie, (b) přiléhavost vybraného příkladu (výzkum se šim-

panzem) ve vztahu k tématu – jádrovému konceptu (mentalizace).  

20.1.2  Didaktické uchopení obsahu – činnosti učitele a studentů 

Nejčastější formou výuky v  tomto předmětu byl frontální výklad s dotazováním 

se studentů. Takto probíhala i analyzovaná výuková situace. Vyučující studenty 

seznámil s pojmem mentalizace prostřednictvím stručného teoretického vymezení 

pojmu a snažil se ho přiblížit na konkrétním příkladu studentky ze třídy (viz níže 

transkript z výuky).
5
 

5 Dále uvádíme konkrétní přepis výukové situace (U – učitel, S – student, rozlišení studentů je uvedeno číslem 1–2).
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Pohled do výuky 20.1

U: Mentalizace zní hrozně složitě, v angličtině je to theory of mind, běžně se používá termín teorie 
mysli a je to hodně důležitá schopnost, která je jedním z takových důležitých atributů lidství. 
Stručně řečeno: Já vím, že ty víš, že já vím. Zní to komplikovaně, ale… [Studenti opisují poznámky 
z powerpointové prezentace.]
U: Kupříkladu, já vím, že Klára je samostatná myslící bytost, která na mě má názor a která reflektuje 
to, co já říkám. To znamená, že ji uznávám, že je to úplně samostatná entita, která existuje bez 
ohledu na mě. Že to není nějaká moje představa, něco, můj výtvor. Že ona je opravdu schopná mít 
na mě nějaký názor. Že i ona ví, že já jsem […] samostatnou bytostí. 
U: Mentalizace není schopen jenom člověk, byť důkazy o tom, že zvířata dokážou mentalizovat, jsou 
poměrně sporné, ale je jeden výzkum.

V tomto momentě vyučující odešel od vysvětlení mentalizace u člověka a dále se soustředil 
na mentalizaci u zvířat. Tím rozčlenil základní téma do dvou obsahově (znalostně) odlišných poloh, které 
si ale žádaly samostatný výklad, protože jejich spojením se nerozlišily podstatné rozdílnosti.

U: Šimpanz sleduje za oknem nějakou scénu a jsou tam dvě dózy. Přichází první člověk a dává tam 
ve společnosti druhého člověka, a šimpanz to pozoruje, nějakou věc do té jedné dózy, třeba lízátko. 
Teď oba z té místnosti odchází a vrací se ten pozorovatel a logicky, kam sáhne? Do té dózy, kde to 
viděl. A odchází. Tuto scénu si zopakujeme ještě jednou. Dva lidé v místnosti, pozoruje je šimpanz, 
a jeden zvedne poklop té dózy, dá tam lízátko, odejde společně s tím druhým člověkem, ale 
za chviličku se vrátí sám a přemístí to lízátko do druhé dózy. A teď […] rozumíte, vlastně ho podvedl. 
Logicky, my lidé víme, že ten člověk, který byl pozorovatel, přijde a bude to hledat špatně, protože 
se mezitím situace změnila.

Orientace ve výkladu byla pro studenty náročná tím, že vyučující používal obec-

né označení „jeden člověk“, „druhý člověk“, kterého nazval také „pozorovatel“, 

přitom ale pozorovatelem byl také šimpanz. Nepřehlednost v aktérech výzkumu 

vyučující zpřesnil přidáním jmen a nákresem na tabuli (viz obr. 20.1) a ještě 

jednou experiment studentům vysvětlil. Dále pokračoval výkladem o schopnosti 

mentalizace šimpanze.

Obrázek 20.1. Schematické zakreslení výzkumu se šimpanzem.
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Pohled do výuky 20.2

U: A právě, kdyby byl šimpanz neschopný mentalizace, uvažování o tom, že někdo uvažuje, tak 
by logicky řekl, když se zeptáte toho Kanziho [šimpanz]: „Kanzi, kde to bude tady Pepa hledat?“ 
Tak kdyby Kanzi nebyl schopen mentalizace, tak by řekl: „On to bude hledat v té, kde je to teďka,“ 
logicky. Proč by to hledal jinde, když to lízátko je v té druhé dóze? Ale Kanzi správně odpoví: „Ne, ten 
člověk to bude hledat špatně.“
[Ve třídě vznikl šum ve chvíli, kdy vyučující mluvil o tom, jak se výzkumníci dotazovali šimpanze 
na to, kde je lízátko uložené, a jakým způsobem jim odpověděl. Dvě studentky na toto téma 
zareagovaly nahlas a vyučující dovysvětlil, že pro komunikaci byl použit lexigram.]
S1: Ta opice jim to řekne […]. [Smích ostatních studentů.]
U: No, ta opice to řekne pomocí […]. Kanzi například komunikoval pomocí lexigramů. Pomocí 
takového složitého jazyka, kdy volil obrázky a z toho skládal věty. Takže on normálně komunikoval 
v tomhle. Takže on řekl: „Ne, Pepíček to bude hledat v téhle dóze.“ Takže v podstatě takhle, ne lidskou 
řečí, ale znakovou řečí. Takže tohle je mentalizace. Lidé jsou toho schopni. Třeba děti do roku asi 
druhého až třetího toho schopné nejsou.
S1: [Znovu se vrací k tématu komunikace opice s lidmi.] A ta opice tomu rozumí, když se jí lidi ptaj? 
S2: Když se ho ptaj, kde si Pepíček myslí, kam Mařenka dala lízátko, tak on to z toho pochopí?
U: No jasně. Těšte se na část věnovanou komparativní psychologii, kde se dozvíte o tom, co všechno 
ty zvířata neuvěřitelně dokážou.

Z přepisu záznamu z hodiny je patrné, že podstatná informace o mentalizaci lidí 

během vývoje byla „přehlušená“ tématem vztahujícím se ke schopnosti šimpanzů 

porozumět lidské řeči a komunikaci s nimi. Výklad tedy vedl k otevření jiného téma-

tu, kterému studenti věnovali větší pozornost než tématu hlavnímu – mentalizaci.

20.2  Analýza 

Schematický náhled na obsahovou transformaci představené výukové situace posky-

tuje konceptový diagram modelu hloubkové struktury výuky (viz obr. 20.2). Hlavní 

pojem, se kterým vyučující pracoval – mentalizace u lidí – spadá do konceptové 

vrstvy. Učitel se snažil tento pojem opřít o experiment se šimpanzem, jenž měl být 

podkladem pro pochopení mentalizace u těchto zvířat (konceptová vrstva). 

Tematická vrstva zohledňuje studentské před-porozumění spojené s obsahem obo-

ru. Propojuje tedy koncept oboru (mentalizace) se zkušeností studentů. V diagra-

mu je zachycen problematický moment „odštěpení“ konceptu: vyučující použil 

k ilustrování konceptu mentalizace příklad se zvířaty, nikoliv s lidmi, a tak byli stu-

denti zaujati problematikou jiného druhu – jak se dorozumět se zvířaty. Z tématu 

mentalizace se tedy odštěpilo jiné téma – komunikace. 

Kompetenční vrstva modelu hloubkové struktury v  případě výuky psychologie 

obsahuje psychologickou gramotnost a její rozvoj. Jak bylo uvedeno v podkapitole 

20.1, jedná se o (a) porozumění pojmu mentalizace jakožto součásti psychologické-

ho výkladu duševního života jedince (v návaznosti na další pojmy z psychologie), 

(b) porozumět mentalizaci u sebe a druhých lidí, (c) umět s mentalizací zacházet 

u sebe a u druhých. 
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Obrázek 20.2. Konceptový diagram – Mentalizace.
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20.2.1  Struktura obsahu – rozbor s využitím konceptového diagramu

Vybraný experiment se šimpanzem může být pro studenty atraktivní, zajímavý 

a  podnětný pro hledání širších souvislostí. To ale s  sebou zároveň nese složitost 

výkladu – koncept mentalizace je sám o sobě velmi komplikovaný a jeho předsta-

vení na příkladu se šimpanzem místo s lidmi tuto komplikovanost ještě prohlubuje, 

protože je potřeba vysvětlit shody a rozdíly v komunikačních schopnostech zvířat. 

Na to také studenti reagovali, když si žádali vysvětlení ke schopnosti šimpanzů ko-

munikovat s člověkem v uvedeném výzkumu. 

Vyučující sice na začátku výkladu uvedl, že důkazy o schopnosti mentalizace u zví-

řat jsou nejednoznačné, ale dále tuto problematiku nerozvedl. Přitom víme, že „tři-

cet let výzkumu však alespoň podle některých vlivných autorů plně rozvinutou 

mentalizaci u šimpanzů nedokládá. Šimpanzi pravděpodobně u příslušníků vlast-

ního druhu chápou vztah mezi vnímáním a cílem. Jsou nositeli některých aspektů, 

plně rozvinutou lidskou mentalizaci ale nemají“ (Koukolík, 2013, s. 148). Tento 

výrok potvrzuje problematičnost přisuzování mentalizace zvířatům (konkrétně 

šimpanzům) nebo minimálně poukazuje na potřebu rozlišit její rozdílné kvality 

u lidí a šimpanzů. 

Vyučujícím vybraný prototypický příklad k mentalizaci se tedy ukazuje jako pro-

blematický z výše uvedeného důvodu. Nadto nevysvětluje a dále nerozvádí schop-

nost mentalizace u lidí, což je ve vztahu k obsahu předmětu psychologie stěžejní. 

Slabým místem uvedené výukové situace je skutečnost, že vyučující propojil něko-

lik výzkumů s lidmi a šimpanzi dohromady. Proto je v následujícím rozboru potře-

ba nejprve ujasnit to, co ve výuce podle našeho mínění zůstalo nejasné.

Představená situace s uložením nějaké věci v místnosti s dvěma úschovnými mís-

ty byla realizovaná s dětmi ve výzkumu Sally – Anne. Jedna z mnoha variant se 

uskutečnila pomocí loutek. Děti sledovaly, jak si Sally a Anne hrají s míčem. Sally 

potom dala míč do krabice a odešla. Anne následně míč vyndala z krabice a dala 

ho do košíku. Děti následně měly odpovědět na otázku, kde bude Sally hledat míč. 

Děti přibližně od 36. měsíce začínají odpovídat, že v krabici. Děti do tohoto věku 

uvádějí, že míč Sally bude hledat v košíku, protože ještě nerozlišují, co může vědět 

Sally a co zjistily pozorováním (více Koukolík, 2013, s. 149–150). Tento výzkum 

dokládá vývoj mentalizace u lidí. Vyučující studentům uvedl, že „děti do roku asi 

druhého až třetího toho (mentalizace, pozn. aut.) schopné nejsou“, ale studenti si 

tuto informaci s  největší pravděpodobností dostatečně neuvědomili, protože jim 

mentalizace byla vysvětlovaná na výzkumu šimpanze a ne například prostřednic-

tvím tohoto výzkumu na dětech. 
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Obdobný pokus byl proveden se šimpanzicí Shebou, ale probíhal jiným způsobem, 

než uvedl vyučující. Sheba viděla, i když měla částečně zakrytý výhled, jak trenér 

(nazvaný knower) položil jídlo do jedné ze čtyř nádob (neviděla, do které konkrét-

ně). Do místnosti se vrátil s další osobou (nazvanou guesser), jež nevěděla, kde je 

jídlo ukryté. Oba dva měli ukázat na jednu z nádob, kde se jídlo podle nich nachází 

(knower ukázal na nádobu s jídlem, guesser na náhodně vybranou). Sheba zvolila 

nádobu, na niž ukázal knower. K této studii je ale kritický například C. Wynne, 

který upozorňuje, že Sheba mnohokrát zkoušela tuto situaci, a tudíž mohlo jít více 

o podmiňování než mentalizaci a úspěšnost byla i po mnoha opakováních pouze 

75% (více Wynne, 1999).

Vyučující hovořil o šimpanzi jménem Kanzi. Tento šimpanz se opravdu naučil 

stovkám slov, které umí napsat pomocí speciální klávesnice s geometrickými sym-

boly a dokáže odpovídat na mluvené slovo. Schopnost komunikace opic s člověkem 

přes znaky byla dokázána výzkumy například se šimpanzem, který dostal jméno 

Nim, s orangutanem jménem Aazk, Chantec, gorilou Koko ad. (Pokorný, 2010). 

Podle Foutse (2000, in Pokorný, 2010) se znaková komunikace mezi těmito zvířaty 

a lidmi liší kvantitativně, protože i například šimpanzi používají jednoduchá syn-

taktická pravidla a dokáží rozlišit mezi výrazy „kartáček na dece“ a „deka na kartáč-

ku“. Z tohoto úhlu pohledu vyučující studentům poskytl správnou informaci, ale 

forma předání tohoto poznání byla pro studenty z pohledu pozorovatele matoucí. 

Uvést, že šimpanz je opravdu schopen říci: „Ne, ten člověk to bude hledat špatně,“ 

je zkreslující. 

Výukovou situaci považujeme za selhávající, a to jak na úrovni ontodidaktické, 

tak psychodidaktické. Na ontodidaktické úrovni vyučující dostatečně správně te-

oreticky neuchopil téma mentalizace a propojil několik výzkumů mentalizace lidí 

a zvířat dohromady. Způsob prezentace výzkumu se šimpanzem studenty dokonce 

odvedl od hlavního tématu (mentalizace) a větší pozornost věnovali jinému – ko-

munikaci opic s lidmi. Z psychodidaktického hlediska situace nedávala studentům 

podnět pro vlastní činnost a jejich provázanost s konstruováním a osvojováním uči-

va (pojmu mentalizace). 

20.3  Alterace

Alterující úloha je zcela odlišná od původní výukové situace z toho důvodu, aby 

co nejlépe naplnila cíl výuky – vedla k rozvoji funkční psychologické gramotnos-

ti. Základem je, že upustíme od transmisivního pojetí výuky a přejdeme ke kon-

struktivistickému pojetí výuky postavené na auto-socio-konstrukci (Štech, 1992, 
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in Janík et al., 2013, s. 367). To znamená, že místo výkladu ve výuce použijeme 

jádrovou činnost, která zohlední vlastní činnost studentů a v komunikaci o ní je 

povede k re/konstruování vzdělávacího obsahu. 

Za alterující úlohu jsme si vybrali práci se symbolizací. Úloha je zaměřená na men-

talizaci a propojení mentalizace s empatií (jako se schopností sdílet a uvědomovat 

si emoční prožitky druhých lidí na základě vcítění). 

První část instrukce pro studenty zní: „Máte za úkol si vybrat mezi třemi objek-

ty – obrazci – ten, který reprezentuje vaši emoci strachu (viz obr. 20.3).“ 

Student si musí vybavit ze své zkušenosti prožitek strachu (může být specifikováno, 

např. strach prožívaný ve škole). Zároveň by měl být schopen porovnat své zku-

šenosti strachu s  nabízenými obrazci reprezentujícími strach a vybrat ten, který 

nejpřiléhavěji odpovídá jeho strachu. Student zde pracuje se všemi čtyřmi vlast-

nostmi reprezentující relace podle Goodmana. Reprezentující objekt (který je zde 

představen „vzorcem“ v podobě obrazce) je v asymetrickém postavení ve vztahu 

k reprezentovanému objektu (emoci strachu). To znamená, že významově se sice 

shodují, ale samozřejmě nelze zcela zaměnit „vzorec“ za emoci a obráceně.
6
 

Dále záleží na tom, na jakém základě student vybral právě daný „vzorec“ a ne jiný, 

to znamená, že je podstatnou vlastností kvalita a jedinečnost reprezentace. Dále 

zachází student s emocí, která je „neviditelná“ a již lze projevit jen v podobě vněj-

ších znaků. V neposlední řadě student pracuje s misreprezentací. To znamená, že 

je schopen porovnávat několik mentálních modelů současně a operovat s chybou 

a jejím rozpoznáváním. Tato fáze výukové situace má vystihovat podstatný znak 

mentalizace: náhled vedoucí k porozumění svému psychickému stavu – v tomto pří-

padě emoci strachu.

Ve druhé fázi studenti dostávají následující instrukci: „Máte za úkol se následně 

rozdělit do tří empatických skupin podle výběru obrazce (A, B, C).“ 

Po utvoření empatických skupin studenti mezi sebou sdílejí, na základě čeho si vy-

brali právě daný objekt a ne jiný a zároveň se učí rozdílnostem mezi „svým“ strachem 

a strachem „druhého“. Student tímto způsobem rozvíjí porozumění, že druhý může 

prožívat a vnímat strach jinak než on a učí se ohleduplnosti k odlišnému vnímání 

a prožívání emocí. Zároveň pracuje s ne-souladem mezi Já a Ty. V této fázi učební 

úlohy studenti pracují na pochopení mentalizace jakožto schopnosti porozumět du-

ševnímu stavu u druhých a současně zacházejí s empatií (na kolik je student schopný 

se vcítit do prožitku emoce druhého prostřednictvím vybraného „vzorce“). 

6 Goodman (2007) uvádí tři typy symbolizace: denotace, exemplifikace, exprese. V této učební úloze pracujeme s expresí jakožto metafo-
rickým převedením. Např. šedý obraz doslovně exemplifikuje šedou barvu, ale metaforicky exemplifikuje smutek (srov. Goodman, 2007).
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V  další fázi výukové situace studenti pracují ve dvojici a odhadují, jakým „vzo-

rec“ (obrazec) si vybere jeho spolužák, a tento odhad vzájemně sdílejí. Zadání zní: 

„Máte za úkol nyní vybrat obrazec, který nejlépe vystihuje emoci vašeho spolužáka 

(výběr emoce je na vyučujícím – např. radost).“
7

Studenti pracují s  dalším podstatným znakem mentalizace: odhadnout obsah 

psychiky druhého člověka prostřednictvím pozorování a porovnávání v našem pří-

padě „tří vzorců“ a na tomto základě vybrat ten, který zastupuje danou emoci, 

resp. jeho výraz.

Zde je možné studentům zároveň uvést příklady chybného odhadu motivace cho-

vání druhých lidí. Například Petr si chce půjčit štafle od Tomáše. Zvoní na To-

máše, a když se nedozvoní, řekne si, že je Tomáš někde pryč. Když to jde zkusit 

podruhé a opět mu Tomáš neotevře, začíná být na něho naštvaný a řekne si, že 

vůbec není takový kamarád, za kterého ho považoval. Při třetím pokusu se Petr 

dozvoní, a když mu Tomáš otevře, udeří ho do hlavy se slovy: „To máš za to, že mi 

nechceš půjčit štafle.“ 

Dále je možné výukovou situaci rozšířit o další fázi, kdy studenti pracují s předví-

dáním budoucího chování u spolužáka. 

   
Obrázek 20.3. „Vzorce“ reprezentující emoci. Převzato z https://cz.pinterest.com/.

Nezbytnou podmínkou uvedeného výukového úkolu je, aby vyučující byl schopen 

studenty dovést k propojení získané zkušenosti z provedené techniky s teorií men-

talizace. To klade velké nároky na schopnost vyučujícího umět propojit empirickou 

složku studenta s pojmem z psychologie (mentalizace). 

7 Studenti ve dvojicích pracují se stejnou triádou obrazců. To je možné, protože s obrazci zacházíme v expresivní rovině.

https://cz.pinterest.com/
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Souhrnný postup výkladu: 

1. Prvním krokem k mentalizaci je pozorování „vzorce“ výrazu (v našem pří-

padě reprezentovaného ve třech podobách pomocí obrazců), anebo jedná-

ní druhého člověka. 

2. Ve druhém kroku musí být pozorovatel schopen interpretovat pozorovaný 

„vzorec“ z  hlediska vlastního obsahu psychiky, kterému daný „vzorec“ 

odpovídá. To znamená, že si musí umět představit sebe sama uvnitř „vzor-

ce“ (jak by mi bylo, kdybych byl sám tímto „vzorcem“). 

3. Zároveň si musí uvědomovat rozdíl mezi „vzorcem“, který si představuje, 

a „vzorcem“, který by byl jeho vlastní. Uvědomuje si tedy rozdíl mezi Já 

a Ty.

4. Uvedený rozdíl je „zosobněn“ empatickými skupinami: jejich prostřed-

nictvím se ukazuje, že „totéž“ (stav psychiky: strach) může být reprezen-

továno variabilně. 

5. Schopnost rozumět „vzorci“ jednání druhého člověka jako variantě svého 

vlastního jednání a na tomto základě formulovat hypotézy o jeho pokračo-

vání je podstata mentalizace.     

Závěrem

Pokud přijmeme tvrzení, že cílem výuky psychologie je rozvoj psychologické gra-

motnosti, promění to výběr vzdělávacího obsahu (co) a použití vyučovacích me-

tod (jak), jak je uvedeno v kazuistice, která je postavená na konceptové analýze 

výukové situace ze střední školy gymnaziálního typu. Uvedená proměna výuky je 

založená na přesunu „pojmů v řeči“ k „pojmům v akci“, jinými slovy – na posunu 

od transmisivně pojaté výuky ke konstruktivistické. S tím je spojen i přístup učitele, 

který „musí obratně přecházet mezi empirickými a vědeckými pojmy, nezatraco-

vat ty první a nepodceňovat „osvobozující“ sílu těch druhých (byť na první pohled 

vystupují v  podobě obtížně naplnitelných verbálních skořápek). K  tomu ovšem 

musí být žák něčím víc než jen reproduktorem konvenčních poznávacích praktik“  

(Slavík et al., 2013, s. 41–42). 

Uvedený konstruktivistický přístup k výuce je velmi náročný jak na angažovanost 

všech aktérů ve výuce, tak na kvalitu vedené diskuze o činnosti. V opačném přípa-

dě se může stát, že tento typ výuky povede k jednomu z didaktických formalismů, 

a to k utajenému poznávání, kdy studenti nerozumějí tomu, co a proč dělají a jak to 

souvisí s probíraným teoretickým konstruktem.
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Při uvedeném přechodu výukové situace směrem k rozvoji psychologické gramot-

nosti narážíme na mnoho dalších problémů. Jedním z nich je například časová do-

tace výuky psychologie. Zatímco analyzovaná výuková situace trvala přibližně šest 

minut, alterací bychom strávili minimálně trojnásobný čas. To současně poukazuje 

na otázku, na jaké úrovni poznávání se student s vybranými tématy má seznámit. 

A tím se otevírá i téma, co je tedy tím základním a neopominutelným obsahem výu-

ky psychologie, se kterým by se měli studenti střední školy setkat. Tyto otázky jsou 

jako Uroboros, který požírá vlastní ocas. Bude potřeba s vědomím uvedené propo-

jenosti postupně odpovědět na všechny tyto základní a zásadní problémy vztahují-

cí se k výuce psychologie, což se v současnosti klade za úkol didaktice psychologie. 

Analýza výukových situací podle metodiky 3A je kvalitativním výzkumným de-

signem, který přispívá k uchopení didaktiky psychologie. 
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