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KogniceKognice

Slovo kognice je odvozeno z latinského slova 
cognoscere, které znamená vědět nebo poznávat-
Kognice proto znamená aktivity a procesy 
týkající se akvizice, ukládání, vybavování a 
zpracování znalosti.



Kognitivní psychologieKognitivní psychologie

• Centrem zájmu je vnímání, zapamatování, 
myšlení a rozhodování.
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In this repeating pattern by Maurits Escher, both frogs and fishes are formed by the same contours. 
Normally, contours serve to distinguish an object from an indeterminate background.





Historie zkoumání mozkuHistorie zkoumání mozku

Neuropsychologie: studuje strukturu a funkce mozku, 

které se vztahují k psych. procesům a chování

•Mozek – nepotřebný orgán -> při pohřbech ničen

•Imhotep (3500 BC)– 1.lékař, o formách traumat, abnormality chování, zkoumal mozek 
i další části těla X Egypťané – centrum duše je srdce

•Hippocrates (400 BC)– „The brain exercises the greatest power in the man“

•Descartes (1.pol. 17.st.)

„mind-body problem“, dualismus – mysl kontrolu nad tělem, tělo ovlivňuje mysl

Anatomické pokusy, tělo smrtelné, mysl nesmrtelná

•Thomas Willis (pol.17.st.) 

termíny „hemisféra“, „lalok“, „neurologie“, „psychologie“

I jiní živočichové myslí

vyšší struktury mozku – více komplexní funkce, nižší struktury – automatické reakce, 
dýchání atp. -> testy na zvířatech i lidech



Historie (neuropsychologie)Historie (neuropsychologie)

Franz Joseph Gall – osobnost vztažena ke strukturám 
v mozku

frenologie – tvar lebky přímo určuje lid. inteligenci a 
osobnost

Jean-Baptiste Bouilland (konec 19.st) – různé oblasti 
mozku zodpovědné za jednotlivé funkce (řeč)

pozorování lidí s mozkovými zraněními

Paul Broca – centrum pro zprac. řeči -> Brocovo 
centrum

Karl Spencer Lashey (1.pol.19.st) – ztráta paměti – 
kolik tkáně odebráno a ne kde (na myších) – komplexní 
úloha (primární a asociační oblasti)

Část oblastí může převzít funkce jiných (plasticita)



Co je kognitivní psychologieCo je kognitivní psychologie??

Vědecká disciplína zabývající se činnosti mysli

“...cognitive psychology deals with how people perceive, 
learn, remember, and think about information.”

— Sternberg (1999)

“Cognitive psychology [is] the study of processes 
underlying mental events”
 — Solso (2005)



Úvod do kognitivní psychologieÚvod do kognitivní psychologie

• Mysl jako kognitivní systém

• Mysl je systém pro přijímání, uchovávání a používání znalostí o světě. 

• Mentální procesy pracují selektivně: nepamatujeme si všechno co vidíme.  

• Mysl je reduktivní a adaptivní. Redukuje nové informace vzhledem ke 
stávajícím reprezentacím . Zároveň adaptuje stávající reprezentace podle 
nově příchozích.

• Procesy mysli jsou vědomé i nevědomé. Vědomé jsou pomalé a 
intencionální. Nevědomé jsou rychlé a automatické.



Filosofické kořenyFilosofické kořeny

Racionalisté
Logika a myšlení

Empiristé
Zkušenost a pozorování



Počátky psychologiePočátky psychologie

• 1879: Vznik vědecké psychologie v laboratoři Wilheima Wundta

• Wundt používal introspekci jako vědeckou metaforu.

• Jednalo se o záznam mentálních stavů a jejich analýzu

• Tato metoda však byla na začátku 20. století opuštěna, jako nedostačující

• Produkovaná data jsou zatížena subjektivitou

• Jsou ignorovány nevědomé a předvědomé stavy



BehaviorismusBehaviorismus

• Behaviorismus vznikl na počátku 20. století jako reakce na instrospekci. 

• Behavioristé považovali vědomí za příliš vágní, než aby mohlo být 
zkoumáno přímo. Introspekce je považována za nevědeckou metodu.

• Zdůrazňovali studim pozorovatelného chování , tzn. Jak organismus 
reaguje na stimuly z prostředí.

• Behavioristé často používali 

• zvířata jako pokusné objekty.

• Pavlovovy pokusy na psech



Konec behaviorismuKonec behaviorismu

• V 50. letech se začíná pohled na lidskou psychiku měnit. 

• 1943 - McCulloch and Pitts vytvořili 

neuronální model mozku. Navrhují 

systém, který se skládá z neuronů, 

které jsou propojeny do sítí.

• 1948 - John Von Neumann přichází z návrhem 
výpočetního zařízení, které je možné použít i pro 
napodobení myšlenkových operací. Pozornost se 
přesouvá od chování směrem k procesům, které 
chování způsobují..

• 1959 - Chomsky prezentuje názory, popírající behaviorismus. Podle něj je 
jazyk generativní (ne jen jako u korpusu popis dat, ale jak se vyvíjí) a 
produktivní a nelze jej vysvětlit pomocí podmiňování. 

(vrozená univerzální gramatika)



Nástup kognitivismuNástup kognitivismu

• 11.září 1956 – Symposium kognitivních věd 
na MIT – propojení odborníku zabývajících 
se experimentální psychologií, teoretickou 
lingvistikou a počítačovými simulacemi.

• Kognitivismus – musíme pochopit myšlenkové 
procesy, abychom pochopili naše chováni. Nikoliv 
naopak, jak tvrdili behavioristé. 

• Podle kognitivistů je možné mentální procesy nazírat jako výpočetní 
procesy. Základem je akvizice, uložení a manipulace se znalostmi 
(informacemi).

• Výpočetní procesy jsou brány jako neurologická aktivita v mozku, 
podobně jako u počítačů je se jedná o elektromagnetickou aktivitu v 
počítačovém hardwaru.



Kritika kognitivismuKritika kognitivismu

Zanedbání: 
• Emoce
• Vědomí
• Vliv fyzického prostředí
• Sociální charakter myšlení
• Mysl dynamický a ne výpočetní systém

→ nutno rozšířit
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