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1. Úvod  
 

Průběh jednotlivých paradigmat v oblasti pedagogické, a to především z 

hlediska memorování, je dominantou současné praxe, i když předpokládáme, že 

máme daleko více jiných možnosti k rozvoji člověka, tak i přes tento předpoklad je 

memorování a tvorba větší kapacity jednotlivých vědomostí jednou z primárních prvků 

našeho školství. Jestliže je naším cílem zapamatovat si více informací, je opravdu 

současné směřování společnosti k tomuto fenoménu nakloněno?  

 

 Naše společnost je ve své stratifikaci nelítostná, a to především z hlediska 

vyloučení některých fenoménů, které ke společnosti patří, i když skrytě. Jedná se 

o závislost, která je nám vnucována jako vzorec chování už v průběhu dětství v 

rodinách, školách i pracovním prostředí. Průběh školní výuky je doprovázen 

hodnocením číslicí 1 až 5, kde z hlediska prospěšnosti není pro žáka důležitý efekt, 

který má látka pro další využití (v mnoha ohledech nemusí být známá vůbec, např. 

některé matematické příklady), ale výsledná známka, která představuje onen cíl, který 

při dosažení aktivuje mozkové centrum Nucleus accumbens (NAc), kde toto centrum 

je aktivováno dopaminem skrze mezolimbické dopaminové dráhy „Základní 

anatomickou osu systému odměn tvoří spojení VTA (ventrální tegmentální arey) s NAc 

a propojení NAc s prefrontálním kortexem.” 1 . Právě prefrontální kortex řídí naše 

jednání a je také někdy nazývána jako exekutivní část mozku. Také se jedná o 

vývojově nejmladší část mozku, kdy právě vývoj této části nás odlišuje od zvířat. 

„Prefrontální kortex se navíc uplatňuje ve výběru strategií chování potřebných k 

dosažení odměny.”2 Jedná se tedy o reciproční přenos, který nastavuje jednotlivé 

cesty k dosažení zvýšené produkce dopaminu. Reciproční je také celkový proces, 

kterému je současný žák vystavován, pedagog vytváří mechanismus chování u žáka, 

který reaguje na proces známkování jako princip “něco za něco”, žák vytvoří úkol 

                                                
1 Váchová, P. E., Racková, S., Janů, L. (2009). Neuromechanismy účinků návykových látek, 
systém odměny. Česká a slovenskápsychiatrie, 105, 6, 8, s. 264 
2 Váchová, P. E., Racková, S., Janů, L. (2009). Neuromechanismy účinků návykových látek, 
systém odměny. Česká a slovenskápsychiatrie, 105, 6, 8, s. 264 
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a bude oznámkován. V případě, že pedagog vytvoří úkol, jehož zpětná vazba směrem 

k žákovi není známka, tak zde se několikanásobně snižuje žákova percepce. 

Podívejme se na známky z pohledu sémiotiky, „kde znak (signum, signans) je něco, 

za čím se skrývá něco jiného (signatum, referent, věc)”3, známka nám asociuje určitou 

hodnotu, kde po rozšíření sociálního prostřední a začlenění se do nových sociálních 

rolí se dostáváme do procesu semiózy. 4  “ Tento proces nám určuje vztah k 

jednotlivému znaku, který je určován nejenom užitečností pro nás, ale i mírou 

důležitosti znaku ve společnosti. Známky se postupným vývojem stávají cílem místo 

prostředkem k vyhodnocení. Stejně jako se vytváří vývoj v jednotlivých vědách, jsme 

konfrontování s předurčením k závislosti na základě naprogramovaných vzorců 

chování. 

 

2. Výchova k závislosti 
 

Výchova předpokládá zachování a rozšiřování další generace lidstva. Pohled na 

objasnění současného stavu pedagogiky je dvojklaný „Stále více se ozývají kritické 

hlasy mladých lidí a dětí, kteří cítí, že konvenční vzdělání se buď vůbec, anebo jen 

velmi málo vztahuje na jejich svět a skutečné problémy. Vznikly nové antinomie: 

Zatímco školy, učitelé i rodiče jsou moderní, studenti, žáci a děti myslí, pociťují a 

chovají se postmoderně. Rezignovali na konečná řešení (krize narativních koncepcí), 

historii nepovažují za důležitou pro současnost (ahistorismus). Zatímco až do doby 

moderní se výchova zakládala na kontinuitě hodnot, na tradici, na autoritě založené 

na věku, vědění, zkušenostech a byla směřováním k vyššímu cíli, k dobru, pravdě, 

pokroku, je pro výchovu postmoderní charakteristická diskontinuita. Očekávání a 

hodnoty spjaté s výchovou nezmizely, jsou jen jiné. Můžeme říci, že hlavním mottem 

postmoderny se stala otázka: „Co ještě po Osvětimi?“5 Vznikají nové výzvy a nové 

obavy, které mají stejný neurobiologický postup, jako u obav našich příbuzných, když 

                                                
3 Černý, Jiří; Holeš, Jan. Sémiotika. Praha : Portál, 2004. s. 16 
4 Semióza je proces, při němž přiřazujeme k některému pojmu, předmětu, jevu, události nebo 
osobě příslušný znak. V zásadě se mu ̊že jednat o pojmenování nebo označování. V prvním 
případě jde zpravidla o znak jazykový, tj. pojmenování něčeho pomocí určitého výrazu 
přirozeného jazyka. V druhém případě mu ̊že jít o přiřazení nějakého znaku (symbolu, signálu, 
obrázku apod.) k čemukoli.” Černý, Jiří; Holeš, Jan. Sémiotika. Praha : Portál, 2004. s. 16 
5 Pelcová, N. Semrádová, I. Fenomén výchovy a etika učitelského povolání. Praha: 
Karolinum 2014. s. 27 
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se připravovali na konec svého života v Auschwitzu. Neurologové hovoří o stejném 

stresovém procesu při vybržďování aut agresivním řidičem, kde on i oběť jeho jednání 

zažívá podobné stresové vypětí jako při procesu vraždění v Auschwitzu. Dnes již 

nejsme vystavování neustálému strachu z ohrožení vlastního života, jako tomu bylo v 

dobách minulých, ale náš mozek, a tedy jednotlivé jeho části reagují například na 

zrušení přátelství na sociální síti stejně jako na úmrtí tohoto jedince. Vzhledem ke 

skutečnosti, že naše konfrontace s úmrtím blízké osoby či přátel již není tak častá jako 

v minulosti, je tedy strach z likvidace fyzické nahrazován strachem z likvidace sociální. 

Tento jev předpokládá již samotný proces socializace, který je definován třemi 

vývojovými aspekty: 

 

„1. Vývoj sociální reaktivity, tj. vývoj bohatě diferencovaných emočních vztahů lidem 

bližším i vzdálenějším společenskému okolí. 

2. Vývoj sociálních kontrol a hodnotových orientací. Jde především o vývoj norem, 

které si jedinec postupně vytváří na základě příkazů a zákazů udělovaných mocnými 

a dospělými a které přijímá za své. 

3. Osvojení sociálních rolí, tj. takových vzorců chování a postojů, které jsou od jedince 

očekávány ostatními členy společnosti.”6 

 

Tedy veškerý proces socializace je utvářen interakcí s okolím, který stanovuje 

jednotlivá pravidla, která musí jedinec dodržovat, aby se vyhnul riziku sociální 

likvidace. Obranou před tímto jevem je především dokonalé porozumění 

socializačního procesu a úspěšná aplikace ve společenské interakci, ale pozor 

„rozumět je úplně něco jiného než dodávání informací. Rozumět znamená být schopen 

nahlížet na problém jako odpověď a hledat k této odpovědi otázky, jež jsou podstatou 

porozumění problému.” 7  Tento proces, ale předpokládá proces uvědomění si 

požadavku nadhledu k problému výchovy a jistého filozofického přístupu, kde filozofie, 

jak známe z antiky, začíná údivem. Diogénes ze Sinopé například při snaze vytvořit u 

ostatních údiv veřejně masturboval a jedl lidské maso na agoře. Naše současná 

                                                
6 Langmeier, Josef. - Krejčířová, Dana. Vývojová psychologie. Josef Langmeier, Dana 
Krejčířová. Vyd. 3., přeprac. a dopl., v Grada Publishing vyd. 1. Praha : Grada, 1998. s. 93 
7 Prokešová, M., Kaleja, M. a Seberová, A. Perspektivy výchovy a vzdělávání v podmínkách 
současného světa: Konference České pedagogické společnosti [Konference]. Ostrava, 
Česká republika. 2016. s. 25 
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výchovná paradigmata vytváří opačný proces od uvědomění podstaty cest k výchově. 

Je více přihlíženo k vytváření zkratek k cíli, které dítě svou percepcí vnímá v rodinném 

prostředí. V případě, že máme migrénu8, můžeme k léčbě přistupovat nejrůznějšími 

způsoby, jako relaxací, procházkou na čerstvém vzduchu, nebo zvolíme zkratku ve 

formě analgetik”9, které nám pomůžou v řádu desítek minut. Tento návyk k volbě 

nejjednodušších řešení, jak se dostat k cíli bez porozumění, dosti demonstruje dnešní 

stav vysokoškolského studia, kdy cílem určité množiny studentů vysoké školy není 

nasbírat vědomosti, které následně aplikují ve své praxi, ale především akademický 

titul, kde určitým způsobem eliminují své obavy, že „přístup k univerzitnímu vzdělání 

je vnímán jako jeden z prostředků boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení, jako 

nástroj sociální spravedlnosti a prostředek k posílení národní konkurenceschopnosti 

a mezinárodní spolupráce (Quinn, 2004).” 10  Nesmíme ale opomenout důležitost 

našich cílů, které se otevírají nikoli v jejich naplnění, ale především v putování jejich 

cestami. Vytváření jednotlivých zkratek v naplnění předmětu naší touhy nám pouze 

vytváří pocit existenciální prázdnoty. „Spěch do pokroku je dnes největším zlem vůbec. 

Po-krok bývá bohužel častěji zá-krok, jen se to nevidí. Spěch je výraz bytné podstaty, 

spatřované nietzscheovsky ve vůli k moci: přemocňování potkáváme už u dětí první 

třídy!”11 Výchovou se snažíme o největší míru adaptability našich dětí v konkurenci s 

ostatními jedinci. Onen pojem konkurence zde poukazuje na míru komparace a snahy 

                                                
8 „Migréna je bolestivé, chronické onemocnění, které postihuje cévy mozku. První signály 
jsou vyvolány nadměrným stažením cévního řečiště v oblasti zrakového centra v týlní části 
hlavy. Silná bolest hlavy je vyvolána až v druhé fázi, kdy dochází k rozšíření cévního řečiště v 
oblasti mimolebních tepen, zejména krkavice. Záchvaty bolesti přichází vperiodách 
azasažena bývá většinou jedna z polovin hlavy. Migrénou v dospělosti trpí častěji ženy (15%) 
než muži (7%), u dětí je tomu naopak. Nejvíc migreniku ̊ je mezi 30. – 40. rokem života, po 50. 
roku věku je vypuknutí choroby výjimkou.“  MIGRÉNA. Ústavní lékárna IKEM [online]. 2019, 
14(14), 2 [cit. 2020-01-10]. Dostupné z: 
https://www.ikem.cz/UserFiles/Image/1461587968MIGRÉNA.pdf) 
9 „analgetik - léky proti bolesti. Děli se na analgetická antipyretika (látky snižující horečku) k 
nimž patří např. Acetylsalicylová kyselina paracetamol a řada kombinovaných preparátů a na 
anonyma (opiátová analgetika) - například morfin. První skupina patří k nejúživanějším lékům, 
zatímco druhá je vyhrazena jen pro mimořádné případy a velmi silné bolesti “ VOKURKA, 
Martin a Jan Hugo. Velký lékařský slovník. 10. aktualizované vydání. Praha: Maxdorf, 2015. 
s. 40 
10 Fučík, Petr and Lenka Slepičková. Studenti, kteří odcházejí: Kvantitativní analýza 
nedokončených vysokoškolských studií (Leaving Students. Quantitative analysis of 
university dropouts). Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku, Centrum pro studium 
vysokého školství v.v.i., 2014, vol. 22, No 1. s. 24 -25 
11 Hogenová, Anna. Předobjednaná budoucnost. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická 
fakulta, 2018. s. 58  
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o souboj jeden s druhým, kdy ve školních třídách vytváříme konkurenční prostředí, 

namísto prostředí spolupráce, prostředí vítězů a poražených, namísto zakoušení 

společné tvorby. Předpoklady, které dáváme skrze výchovné prvky, utváří podstatu na 

základě, které se formují lidské antropiny12. Tyto jsou následně rozhodujícími prvky, 

které určují naše etické rozhodování v prefrontální kortexu především v 

„orbitofrontálním kortexu, který je provázaný s limbickými strukturami mozku a podílejí 

se na regulaci emocí, chápání sociálních situací, chování a rozhodování.” 13  Za 

předpokladů, že naše naučené vzorce jednání, které reagují pouze na podnět, ze 

kterého bude jedinci aktivován Nucleus accumbens, tak je patrné, že senzitivita na 

podněty vyvolávající větší dopaminovou produkci bude vyšší. Jestliže učíme zapojovat 

percepci pouze na základě systému - já ti dám dobrou známku, když uděláš přesně 

to, co ti řeknu, tak aktivita, která nevytváří v konečném důsledku výslednou známku, 

která se započítává do průměru, nebude vnímána jako důležitá.  

 

 

3. Opačný darwinismus 
 

V současné době je Darwinova evoluční teorie přijímána širokou vědeckou obcí a to 

také především z důvodu návratu k mytologickému příběhu. Člověk neustálým 

zápasem s přírodou a svou přirozeností překonává jednu překážku za druhou. 14 

Postupným vývojem se stává člověk větším vládcem přírody, aby se dostal do 

takového vývojového stádia, kdy je schopen interpretovat a predikovat většinu 

běžných přírodních procesů. Tento neustálý imperativ růstu k přizpůsobení nakonec 

vytváří člověka odolnějšího vůči všem vlivům světa, ve kterém žije. Samozřejmě je 

                                                
12 „antropin – soubor znaků, společných pro lidi jakožto 
představitele stejného rodu/druhu forem bytí, například tvrdíme, že člověk 
jako takový je mravní bytost, tj. považujeme mravnost za lidské antropinum, 
tj. znak, kterým se lidé odlišují od jiných sub-humánních bytosti, nehledě na 
to, že víme, že každý z nás se ne vždy choval mravně.”PETRUCIJOVÁ, J. Identita v kontextu 
globalizace [online]. ©2013, s. 6-7 [cit. 2020-01-01]. 
<http://projekty.osu.cz/svp/opory/FSS_Petrucijova_IGLOA.pdf>  
13 Nevšímalová, Soňa, Růžička, Evžen, Tichý, Jiří, et al. Neurologie. Praha: Karolinum – 
Galén, 2002.  s. 12 
14 Petrů, M.: Možnosti transgrese (Je třeba vylepšovat člověka?); 1. vyd. Praha: Triton 2005. 
s. 35 - 36 
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potřeba připomenout, že se pořád jedná o teorii, která nejvíce odpovídá vývojovým 

parametrům v průběhu antropogeneze.  

 

4. Zamrznutý darwinismus 
 

Každá teorie má své limity, nejinak tomu tak je i u Darwinovy evoluční teorie, kdy 

si představíme například určitou anatomicky funkční nedokonalost, kde „ústa jsou níže 

a více vepředu než nos, zatímco jícen, kterým prochází potrava je v hrudníku za 

průdušnicí. Je tudíž nutné, aby se tyto trubice v krku křížily. Když polykáme, reflexní 

mechanismus uzavře vstup do průdušnice a potrava se do ní většinou nedostane. 

Bohužel žádný mechanismus není dokonalý a občas selže, a pokud nás v tomto 

případě z nepříjemné situace nedostane mechanismus pojistný, totiž kašlací reflex, do 

pěti minut zemřeme. Bolestně to znají lékaři na jednotkách intenzívní péče, zejména 

neurologové, jejichž pacienti velmi často aspirují žaludeční obsah, který nebezpečně 

poleptá plíce - což má obvykle za následek těžké komplikace a smrt15. Proč tomu tak 

je? Bylo by přece mnohem jednodušší a bezpečnější, kdyby naše dýchací ústrojí bylo 

oddělené od ústrojí zažívacího, tedy kdybychom měli nos pod ústy. Vysvětlení tohoto 

jevu není funkční, ale historické. Je tomu tak proto, že náš vzdálený předek pláštěnec 

(drobný, červu podobný živočich) oddělený dýchací systém nepotřeboval. Potřebám 

respirace snadno stačila pasivní difuze plynů do okolní tkáně. Teprve když se později 

u tohoto živočicha vyvíjelo větší tělo, pasivní difuze již nestačilo a začal se vyvíjet i 

dýchací systém. Bohužel evoluce se musela držet původního tělesného schématu a 

radikální přestavba těla již nebyla možná.”16 Evoluční teorie má především prokazovat 

dominanci silnějšího organismu nad slabším ve vztahu přizpůsobení se změnám 

prostředí a připravit se na přežití. V tomto případě boj nikdy nekončí a organismus se 

snaží intenzivně bojovat s přizpůsobením na své prostředí a změny sociokulturního 

života. O to s větším překvapením přichází teorie evolučního biologa prof. Jaroslava 

                                                
15 tato porucha funkce jícnu může být způsobena neurologickým onemocněním nazývána 
“Achalázie - vzácné onemocnění, při němž dochází k poruše hybnosti jícnu (nedostatečnému 
uvolnění svalstva přechodu jícnu a žaludku) a jeho neschopnosti přenášet sousto do žaludku. 
Projevuje se poruchou polykání. Příčina je neznámá, podstatou onemocnění je porucha 
nervových buněk ve stěně jícnu. “ Vokurka, Martin a Jan Hugo. Velký lékařský slovník. 10. 
aktualizované vydání. Praha: Maxdorf, 2015. s. 17 
16 Petrů, M.: Možnosti transgrese (Je třeba vylepšovat člověka?); 1. vyd. Praha: Triton 2005. 
s. 48 
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Flegra, který uvádí, že sexuálně se rozmnožující druhy se v rámci mikroevoluce 

chovají tak, že dominantní počet alel zastoupených v organizmu začínají dominovat a 

následně vytvářet dominující prvek organismu. „Když například šlechtitel nechá 

rozmnožovat pouze velké myši, začne se průměrná velikost zvířat z generace na 

generaci zvětšovat. V populaci se totiž začne zvyšovat zastoupení těch alel, které 

ovlivňují růst těla pozitivně, a snižuje se zastoupení těch alel, které ovlivňují růst těla 

negativně. Jestliže však stejně silný selekční tlak působí několik generací po sobě, 

evoluční odpověď se postupně zmenšuje, až v určitý okamžik na daný selekční tlak 

přestane druh odpovídat úplně, jeho příslušníci se v daných znacích měnit přestanou. 

Jestliže selekční tlak ustane (tj. podmínky se vrátí k původním), druh se velmi rychle 

navrací ke svým původním vlastnostem a zastoupení alel na své původní hodnoty. Z 

makroevolučního hlediska se tak sexuální druhy chovají, jako by byly evolučně 

zamrzlé, jestliže se prostředí výrazně změní, mohou se novým podmínkám přizpůsobit 

pouze do určité míry, a tedy v mnoha případech jen nedostatečně. Jak se podmínky 

prostředí čím dál více odchylují od podmínek, kterým byl druh přizpůsoben v době 

svého vzniku, druh čím dál více „zastarává”, a je tedy čím dál hůře přizpůsoben 

podmínkám novým. Početnost populací druhu i jeho rozšíření v přírodě se postupně 

zmenšují, až nakonec Obr. č.1.17zastaralý druh vymře… Se stářím (a tedy i mírou 

zastarání) druhu se nejspíš postupně zvyšuje. V makroevolučních měřítkách se tedy 

druh chová, jako by byl evolučně zamrzlý a výrazným nevratným 

                                                
17 Spitzer, M. (2014). Digitální demence: jak připravujeme sami sebe a naše děti o rozum. 
Brno: Host. 2014. s. 134 
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 změnám prostředí se přizpůsobit nedokáže, takže 99 % doby svého života vlastně 

pouze pasivně čeká na takovou změnu prostředí, která způsobí jeho vymření. Nové 

druhy vznikají zpravidla odštěpením z druhů starých, tzv. speciací. Při některých 

typech speciací, například kolonizačni speciaci, může (ale nemusí) pohlavně se 

rozmnožující druh přejít z evolučně elastického do evolučně plastického stavu. V tomto 

stavu dokáže po přechodnou dobu odpovídat na selekční tlaky” a následně po vhodné 

mutaci se dokáže přizpůsobovat novým podmínkám.”18 I přes skutečnosti o určitém 

vývojovém omezení, které jsme nastínili v předešlých odstavcích, nesmíme 

zapomenout na neustálou nutnost vývoje člověka, a to nejenom z důvodu evolučního 

přežití. Tento cíl, či ještě lépe řečeno lidská nutnost, nás také vede k zjednodušování 

jednotlivých lidských procesů, ono nejinak tomu je i v oblasti pedagogické, kde 

začínáme být konfrontováni s novými technologiemi, které implementujeme do 

vzdělávacího i výchovného procesu. Zvyknutí si na jednotlivé ulehčení práce nám jde 

velmi dobře, identifikovat však hrozbu snížení rozumových předpokladů skrze toto 

ulehčení nám jde už trošku méně. Počátek rozvoje komunikačních technologií a 

                                                
18 Flegr, Jaroslav. Evoluční tání, aneb, O původu rodů. Praha: Academia, 2015. s. 24 
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televize předpokládal rychlejší přenos informaci a rozvoj jednotlivých oborů, ale stejně 

jako oheň je dobrý sluha, ale špatný pán, tak i tyto technologie nám zjednodušují život 

a jsou určitým druhem relaxace, ale mnozí ji nahrazují komunikací lidskou. Bavíme se 

zde o sledování televize u malých dětí, které začínají vnímat prostor, lidský dotyk, 

lidskou blízkost a další. Na experimentu Manfreda Spitzer bylo dokázáno, že děti ve 

věku od osmi do šestnácti měsíců negativně ovlivňuje sledování programů pro 

nejmenší, a to především v jazykových testech viz obr. 1.  

 

 

 Žijeme v době neustálého spěchu, ve kterém je důležitá kvantitativní stránka 

a zapomínáme na onu kvalitu, která nám následně schází. Zahrnování ekonomickými 

pravidly běžného života, kdy ekonomové jsou dosti často schopni vypočítat naši 

výkonnost a predikovat náklady a příjmy, ztrácíme náhled na to, co je důležité, a to, že 

zde nejsme pro naplnění ekonomických ideálů, ale především jsme zde k výchově. 

Žádný z nás by nechtěl, aby jeho potomek byl na něčem závislý, ale přitom při běžné 

výchově, která v sobě zahrnuje televizní programy, tablet, mobilní telefon a další, 

předurčujeme dítě k závislosti na naučeném vzorci chování, který se neliší od 

závislosti na drogách, jelikož aktivují stejná mozková centra. Těmito kroky se 

odvracíme od vývoje a směřujeme opačným směrem k zamrznutí a čekání na vyhynutí. 

 

 

5. Sociální sítě a heroin  
 

Sociální sítě nám dávají prostor, ve kterém měníme sami sebe. Nejzákladnější a 

také nejnáročnější věta se, kterou jsme konfrontování je Gnóthi sautón, tedy poznej 

sám sebe. Opět nenarážíme na snahu dohledat rychlou cestu k cíli, ale především 

dohledat cestu samou. Sociální sítě nám dávají prostor vytvořit takový druh zkratky, 

ve které už nemusíme zdolávat dlouho pouť za hledáním sebe samého, ale naopak 

měníme sebe samého podle svého superega. Sociální sítě naprosto zapadají do doby, 

ve které se dnes nachází. Každý člověk má vůči sobě určité nedokonalosti, které se 

snaží skrývat a hledá prostor, ve kterém svou nedokonalost může eliminovat, což 

sociální sítě dávají. Rozhovor tváří v tvář je pro mnohé lidi rizikový, jelikož se můžeme 

setkat s odmítnutím, negativní reakcí nebo nebudeme vědět, co říci, ale v tomto nám 
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sociální sítě pomáhají, dávají prostor pro přehodnocení svých myšlenek a poznání 

člověka, jež je předmětem našeho zájmu ještě před tím, než s námi vejde do dialogu. 

Většina lidí vidí v sociálních sítích výhodu v oblasti rozvoje sociálních vztahu, na tuto 

problematiku se podívala studie, ve které se vědci „obrátili na více než milion mladých 

čtenářek časopisu Discovery Girl ve všech padesáti státech USA. V této skupině činil 

čas strávený používáním médií 6,9 hodin denně. Měli tedy co do činění se skupinou 

naprosto normálních dívek, neboť jiné studie už dříve zjistily podobně vysoké hodnoty 

pro čas strávený s mobilem, počítačem, televizí, videem a internetem. Tato studie 

ukázala zejména to, že četné sledování videa má nepříznivý vliv na úspěšné sociální 

vztahy. Ty dívky, které spolu více mluví přímo, jsou ve svých sociálních vztazích 

úspěšnější. Tyto dívky se také vesměs cítí normálnější a méně jako outsiderky. 

Sledování videa, telefonování a čas strávený online se navíc zřetelně projevuje na 

počtu takových známostí, které mají podle názoru rodičů, jak se dívky domnívají — na 

dcery negativní vliv. A naopak se zjistilo, že čím více dívka komunikuje přímo (face to 

face), tím méně má (z pohledu rodičů) nežádoucích online známostí. Čím více je dívka 

online, tím častěji také využívá více médií současně, tedy provozuje multitasking (k 

tomu viz desátou kapitolu). Naopak ta dívka, která se častěji setkává s kamarádkami 

ve skutečném životě, má menší sklony k multitaskingu — dokonce i tehdy, když se čas 

strávený užíváním médií vypočítává z celkových dat. Kromě toho je zajímavý i tento 

fakt: kdo více sleduje video, má vlastní mobil, vlastní televizi ve svém pokoji, kdo je 

Častěji online či více provozuje multitasking, ten méně spí. Kdo má naopak více 

reálných známých v reálném světě, spí vice. Teprve dnes začínáme poznávat význam 

spánku pro zdraví a především pro procesy učení.”19 Tento proces učení je více a více 

náročnější, a to nejenom z důvodu snížení REM fáze spánku, ale především z důvodu 

nemožnosti se soustředit a potřeby prokrastinace. Není divu, že mnoho jedinců trpí 

problémem s nemožností se plně soustředit na výuku a jednotlivé požadované úkoly, 

jelikož nám neustále naše percepce ujíždí na komunikační prostředky, jako je mobil a 

další zařízení. Jedná se především o konkurenci mezi dvěma světy, světem reálným, 

který často nejsme schopni limitovat a regulovat a světem virtuálním, který jsme 

schopní na základě filtrovaných parametrů přizpůsobovat našim potřebám. Toužíme 

po selekci světa, ve kterém žijeme, a to především u komunikace a sebeprezentace. 

                                                
19Spitzer, M. (2014). Digitální demence: jak připravujeme sami sebe a naše děti o rozum. 
Brno: Host. 2014. s.105 
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Utíkání do světů jiných, již nemusí být skrze alkohol či jiné látky, které mění naše 

vnímání světa směrem k utlumení našeho vnímání reality. Definice závislosti: 

„Závislost je primárně „onemocnění mozku“, při němž dochází k narušení nervových 

drah exekutivních funkcí a dochází k intenzifikaci konkrétních motivačních procesů 

jako důsledek interakce mezi různými typy chování a jejich účinky na mozek, zejména 

při požití určitých návykových látek.”20 

 

Člověk je jeden z mála tvorů, který se rodí totálně závislý na ostatních lidech, 

následně v dospělosti se snaží o samostatnost a vytváření vlastního já, aby se svou 

výchovou navrátil do stavu, do kterého se rodí. Stavu absolutní závislosti na 

vytvořeném systému, ve kterém je nám dobře a sítíme si své triviální potřeby, ve 

kterých plníme axiologickou podstatu našich životů a stáváme se otroky vlastního 

strachu z bolesti a krutosti reality. Triviální potřebou je v tomto případě uznání 

reprezentováno skrze získání liků u svého příspěvku, kdy na základě těchto podnětů 

se aktivují centra odměn (viz. obr. č. 2.) stejný, jako je tomu u zneužívání drog, jelikož, 

„téměř všechny drogy, u nichž je známo, že u lidí vedou ke zneužívání nebo závislosti, 

zvyšují uvolňování neurotransmiteru zvaného dopamin v subkortikální oblasti mozku, 

nucleus accumbens. Buněčná těla neuronů, která uvolňují dopamin, jsou umístěna ve 

ventrální tegmentální oblasti a v substantia nigra (viz obrázek). Tyto dopaminergní 

neurony vytvářejí mesokortikolimbickou dráhu. Stimulují rozdílné mozkové struktury, 

jako je prefrontální kůra, amygdala a hippocampus, což jsou části obvodu 

označovaného jako „systém odměny“. Většina neurobiologických modelů závislosti 

dokazuje, že závislost je způsobena modifikací kinetických reakcí a zvýšeným 

uvolňováním dopaminu, protože zneužívané drogy uvolňují dopamin a aktivují „systém 

odměny“. Tato dysregulace by odpovídala buď zvýšené reaktivitě dopaminergních 

neuronů na specifické podněty spojené s návykovým a libé pocity vyvolávajícím 

přípravkem, nebo snížené regulaci dopaminové signalizace a snížení aktivity v rámci 

„cesty odměny“. V přirozených situacích je dopamin uvolňován lépe, je-li „odměňující“ 

zkušenost nová, než když je očekávaná nebo nepředvídaná. Toto uvolnění dopaminu 

napomáhá jednotlivci zapamatovat si signály oznamující „odměnu“. Proto tedy, když 

                                                
20   West, Robert. Modely závislosti. Praha: Národní monitorovací středisko pro drogy a 
závislosti, 2016. s. 107 
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dopaminový systém začne být přehnaně vybuzený užíváním drogy, může snaha 

o soustavné opakování těchto účinků ovládnout jiné důležité cílené aktivity.”21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 

č. 2.22 

 

6. Možné cesty řešení 
 

Vzhledem ke skutečnosti, že máme možnosti zobrazovacích metod, jako je funkční 

magnetická rezonance, dostáváme i jednotlivé informace o reakci jednotlivých 

                                                
21 Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (2018), Evropská zpráva o 
drogách 2018: Trendy a vývoj, Úřad pro publikace Evropské unie, Lucemburk.  
 s. 2 
22Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (2018), Evropská zpráva o 
drogách 2018: Trendy a vývoj, Úřad pro publikace Evropské unie, Lucemburk.  
 s. 3 
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mozkových center, jako například amigdala, která při stresové situaci dostává 

informaci od Talamu a amigdala spustí poplachovou reakci. Stejně tak jsme schopni 

na základě medikace stimulovat činnost jednotlivých center, přicházíme s otázkou, 

jestli výsledná cesta ven není právě skrze vylepšení člověka. Dopravní piloti by se 

daleko více udrželi v bdělosti pomocí ritalinu, který se využívá při narkolepsii a léčbě 

ADHD.  

 

6.1. Ritalin 
 

„Ritalin je označení firemní, ve skutečnosti se jedná o methylfenidát, neboli 
„MPH“. Jde o látku podobnou amfetaminu. Má tedy dost společného se 
speedem, pervitinem a kokainem. Použití k léčbě schválila jak americká FDA, 
tak i podle Evropské lékové agentury (EMA) jde o vhodný lék pro děti od šesti 
let a adolescenty. Používá se k léčbě poruch pozornosti, někdy označované jako 
syndrom ADD (z anglického: attention deficit disorder). Léčí se jím také 
hyperaktivita, neboli hyperkinetický syndrom (ADHD = attention deficit 
hyperactivity disorder). Aby pod vlivem článku nevznikla planá diskuse 
zavrhující tuto léčbu s tím, že je lepší dát dětem pořádně „zabrat sportem“, je 
dobré si o tom něco přečíst a vzít na vědomí, že tělesná aktivita u syndromu 
ADD nic nezmůže. Vědci na University of California si v pokusech s Ritalinem 
vzali na mušku souvislosti s možným zvyšováním inteligence. Znovu ověřili, že 
tato látka v mozku zvyšuje aktivitu neurotransmiteru dopaminu. Tyto přenašeče 
nervových vzruchů jsou chemickými posly, které neurony využívají ke 
komunikaci. Buňky se domlouvají uvolňováním molekul, které následně 
zapadají do receptorů sousední buňky.“23 Nevýhodou při pravidelném užívání 
ritalinu je nadměrné slinění, vytvoření závislosti a další vedlejší příznaky.  

 

 

6.2. Transkraniální magnetická stimulace 
 

                                                
23 Bulletin Národní protidrogové centrály. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, odd. 
vydavatelství obchodního odboru, 1995-. ISSN 1211-8834. 
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Naopak jiný druh stimulace mozkových center nabízí tzv. Repetitivní 
transkraniální magnetická stimulace (rTMS), „Principiálně je tato metoda 
založena na Faradayově zákonu elektromagnetické indukce, který jej 
postuloval v roce 1831. Ten říká, že v okolí cívky, ve které probíhá časově 
proměnný primární elektrický proud, se vytváří proměnné magnetické pole, 
které je schopno indukovat sekundární elektrický proud ve vodičích 
nacházejících se v jeho dosahu. Tímto vodičem může být i mozek pacienta.“24 
Principem jednotlivého postupu aplikace a funkční reakce mozkových center 
se v této práci věnovat nebudeme, ale pro názornost máme na obr. č 3. záběr 
použití rTMS při probíhající depolarizaci buněk. 

 

                                                
24Ustohal, MUDr. Bc. Libor. Repetitivní transkraniální magnetická stimulace v léčbě deprese 
[online]. 11. Brno: Psychiatrie pro praxi, 2010 [cit. 2020-01-10]. Dostupné z: 
https://www.psychiatriepropraxi.cz/pdfs/psy/2010/03/08.pdf. s.117 
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Obr. č. 3.25 

Důležitým objevem, který v současné době probíhá několika klinickými 
testy, je využití pro rozšíření kognitivních center mozku a tím navýšit mentální 
výkonnost člověka. Cílem této práce bylo objasnit jednotlivé výchovné 
procesy, které vedou k vyšší senzitivitě k závislostem na základě naučených 
modelů chování. Demonstrace opačného vývoje lidstva a zastavení rozvoje v 
oblasti kognitivní ve spojitosti se závislostí na nových technologiích už 
prokázala široká vědecká obec, ale je v současné době otázkou, jak reagovat 
na nové výzvy a rizika v oblasti technologií. Výchova není všemocná, ale dává 
předpoklady, na jejichž základě jsme schopní přistupovat k novým výzvám 
kriticky a domýšlet důsledky. Nové objevy v oblasti kognitivních věd nás 
dostávají před otázku, jestli je etické vylepšovat člověka, jestliže k tomu máme 
dostupné prostředky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
25 Tuček, J. Transkraniální magnetická stimulace a její možnosti v psychiatrii. Psychiatrie pro 
praxi [online]. 2002, 3, s. 123 [cit. 201-12-30]. Dostupné z: 
http://www.psychiatriepropraxi.cz/pdfs/psy/2002/03/07.pdf  
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