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B O H U M Í R C H A L U P A 

P R O B L E M A T I K A V Ý Z K U M Ů P O Z O R N O S T I 
V S O U Č A S N É P S Y C H O L O G I I 

1. Z K O U M A N Í P R O C E S U P O Z O R N O S T I V S O U Č A S N É 
P S Y C H O L O G I I 

Přesto, že s různými úkazy pozornosti se setkáváme každodenně v praktické 
činnosti lidí, jejich vědecký popis a výklad je ještě poměrně kusý a nedosta
tečně propracovaný. Příčinu třeba hledat v mnohotvárnosti projevů pozornosti, 
jejich velké dynamičnosti a složité podmíněnosti, v neposlední řadě pak dosud 
není uspokojivě vyřešena metodická stránka zjišťování různých parametrů po
zornosti. 

V charakteristice pozornosti bývají uváděny nejčastěji tyto znaky: selektivita, 
zaměřenost a koncentrace. Podle povahy činnosti můžeme rozlišovat mezi jed
notlivými ukončenými akty pozornosti a mezi průběžně prováděnou činností. 
Z hlediska požadavku pevného cílového zaměření hovoříme o stálé a nestálé 
pozornosti, z hlediska potřeby střídání zaměření se vynořuje protiklad mezi 
pohyblivostí a nepohyblivostí pozornosti. Výrazem této variability jsou tzv. osci
lace či fluktuace pozornosti, jež mají různý rozsah a geometrický průběh. 

Pojem selektivity se liší od prostého percepčního rozlišení podnětu (diskri
minace), jež představuje dřívější etapu zpracování stimulace. Rubinštejn (1959) 
charakterizuje pozornost výběrovou zaměřeností vědomí na určitý předmět, 
který je uvědomován se zvláštní jasností a zřetelností. Vznik této selektivity a 
zaměřenosti bývá chápán různě. Někteří autoři j i odvozují z cílevědomé čin
nosti subjektu, z převzetí úlohy, jež usměrňuje průběh psychických procesů. 
Toto pojetí skýtá značné nesnáze zejména při výkladu tzv. bezděčné, neúmyslné 
pozornosti, kde mají významnou úlohu podmínky vnější stimulace. Zdá se, že 
klíč k řešení této otázky je třeba hledat v odkrytí vlastních řídících a regulač
ních mechanismů pozornosti, jež jsou ovlivňovány jednak vnějšími podmínka
mi, jednak vnitřním stavem organismu. 

Zvláštní postavení pozornosti v psychologii vyplývá z její časové a prostorové 
dynamiky, která zasahuje významně do organizace psychické činnosti. Sama 
pozornost je ovšem zapojena na jedné straně do širšího systému potřeb a zájmů, 
na druhé straně do soustavy orientačně-pátracích a poznávacích procesů. Po
něvadž se pozornost uplatňuje významně při učení a téměř při každé pracovní 
činnosti, může výzkum jejich zákonitostí přispět významně společenské praxi, 
zejména ve škole, v průmyslu a dopravě. Studium pozornostních jevů má také 
význam pro objasnění některých otázek psychické zátěže a různých psycho-
patologických jevů, vyskytujících se při onemocnění a poškození CNS. 

Ve své studii se chceme pokusit nejprve o nárys metodického přístupu ke 
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zkoumání vlastností, mechanismů a determinant pozornosti, dále podáme pře
hled některých starších názorů na pozornost, vycházejících především z fenome
nologického hlediska, blíže se budeme zabývat přínosem experimentálního vý
zkumu v psychologii, přínosem moderní neurofyziologie a kybernetiky pro mo
delování pozornosti a současným stavem otázky pozornosti a vigilance. 

Podnětem k vypracování studie byla především vlastní výzkumná práce, jejíž 
výsledky však uvádíme jen pokud se dotýkají obecnější problematiky. 

Co upoutává naši pozornost? 

Podle Hebba (1959) se podobá pozornost procesu v mozku, který otevírá jednu 
aferentní dráhu a druhé ponechává blokované. Vzniká otázka, jaké proměnné, 
přicházející z vnější situace a z organismu, se podílejí na tomto efektu. 

Je známo, že některé charakteristiky vnějších podnětů, jako je např. hetero-
genita, kontrast, velikost, barva, pohyb, intenzita a jiné zlepšují a usměrňují 
pozornost. Podle Berlyne (1958) v případě, že má člověk možnost volného vý
běru, věnuje více času prohlížení tvarů, které obsahují spíše početné než řídké 
elementy, v nichž je uspořádání elementů nepravidelné, kde se elementy mezi 
sebou liší ve struktuře a kde je tvar figury spíše nepravidelný než pravidelný. 
Tyto vlastnosti jsou označovány pojmem komplexita.1 

Berlyne (1951, 1957a, 1957b) se dále zabýval novostí podnětu. Pokusná osoba 
byla nejprve seznámena s několika podněty, načež byla exponována nová před
loha, v níž se jeden podnět lišil barvou nebo tvarem či obojím od původního 
podnětu. Odpověď na tento nový podnět byla častější. Z toho se uzavírá, že 
novost podnětu fixuje a řídí směr pozornosti. 

Někteří autoři připisují v organizaci pozornosti významnou úlohu signálnímu 
významu a hodnotě podnětu pro pokusnou osobu, zaměření a očekávání, učení: 

Intenzita, komplexnost, nápadnost, novost, význam a asociace podnětu, struk
tura vjemového pole mohou sice pozornost ovlivňovat, avšak jev pozornosti 
samy nevysvětlují. Je třeba tudíž předpokládat určitý centrální mechanismus 
pozornosti, který reguluje a kontroluje průběh reakce osoby a který je uváděn 
v činnost určitými spouštěcími impulsy. Jeho povaha musí být blíže osvětlena 
zejména ve vztahu k uvědomovacím procesům, k percepci, k učení, motivaci a 
zájmu. 

Kapacita a rychlost zpracováni informací 

Zatímco fotografický snímek zachytí všechnu informaci, obsaženou na stránce 
tištěného textu, zpracování těchto symbolů ústřední nervovou soustavou je pod
statně odlišné. Vyplývá to z rozdílných mechanismů mozkové činnosti, přede
vším její analytické funkce a funkce zapojování. 

Základní zjištění se týká momentálního omezení rozsahu zřetelného uvědo
mění, který byl tradován ve starší psychologii pod pojmem tzv. úžiny vědomí. 
K výzkumu bylo používáno tachistoskopického pokusu s krátkodobou expozici 
souboru zrakových podnětů, které má pokusná osoba poté reprodukovat. 

Ukazuje se, že soubory početných a vysoce diferencovaných podnětů nejsme 

1 Nápadné mohou být podle povahy situace také jiné vlastnosti podnětů, např. 
izolovanost, přímočarost, pravidelnost, homogenita aj. 
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s to perceptivně zpracovat v mozku všechny okamžitě, nýbrž pouze jejich jistou 
část, což závisí zejména na jejich členitosti a složitosti. Např. na stránce tiště
ného textu si uvědomujeme simultánně maximálně několik málo slov. 

Pokus o kvantitativní vyjádření subjektem přijímaných zpráv vychází z teorie 
informace, podle níž počet informačních prvků, které lze v jednom poznávacím 
aktu převést, je dán kapacitou kanálu příjemce. Jednotlivé zprávy obsahují růz
nou míru informace a jsou různým způsobem zakódovány. Závažným faktem 
je zjištění, že kapacita kanálu je zpravidla nižší, než množství současně presen
tované informace a nemůže překročit určitou hranici, která činí podle Klem-
mera a Fricka (1953) okolo 4 bitů. Jak ukázali Averbach a Sperling (1960), 
uplatňuje se při reprodukci tachistoskopicky exponovaných podnětů také ome
zující rozsah bezprostřední paměti, takže skutečný rozsah přijaté zrakové in
formace je asi 2—3krát větší, než zjišťujeme při reprodukci. Je zajímavé, že 
získaná zraková informace se rychle rozkládá, takže již za několik vteřin není 
rozdíl patrný. 

Z uvedeného plyne, že jen část vysílané informace je zpracována ústřední 
nervovou soustavou, přičemž nutno rozlišovat různou kapacitu perceptivního a 
pamětního zpracování. 

Při rozsáhlejších souborech zrakových podnětů vyžaduje jejich úplné pře
hlédnutí řadu sukcesivních operací, při nichž jsou identifikovány jednotlivé po
ložky. Tak je tomu např. při čtení stránky tištěného textu, při pátrání po ně
jakém předmětu apod. Maximální rychlost, s níž může nějaký kanál předávat 
informaci, se nazývá jeho propouštěcí schopností. Tato činí např. při čtení podle 
různých údajů v průměru asi 35 bitů na sec. 

I když výklad skutečnosti, že si naše smysly vybírají jen část presentované 
informace, pomocí omezené kapacity komunikačního kanálu, je plausibilní, ne
podává příčinné vysvětlení tohoto jevu, které je třeba hledat v existenci vyšších 
diskriminačních a zapoj ovacích mechanismu v CNS, sloužících k vytěžení in
formace z vnějšího prostředí. Sama sítnice je přitom schopna přijmout daleko 
větší množství informace, než je perceptivně uvědomováno a zjišťováno při re
produkci. Není tedy tok informace v ústřední nervové soustavě volný a ne
řízený, nýbrž je transformován v několika etapách, v závislosti na povaze zú
častněných psychických procesů a prováděné činnosti. 

Pokud jde o pozornost, lze soudit, že záleží nikoliv v prostém perceptivním 
rozlišení a identifikaci signálu nebo skupiny signálů, nýbrž v určitém způsobu 
dynamické regulace, jež má za následek takové oddělení jedné vysílané zprávy 
od druhých, že je současně přijímána jen jedna z nich. Přitom může podle 
povahy úkolové situace docházet k sukcesívní aktivaci různých činnostních 
oblastí. 

Kdybychom použili řeči teorie informace, znamenalo by to, že existují nej
méně tři stadia přepracování informace v ústřední nervové soustavě, přičemž 
nejmenší kapacitu by měl patrně pozornostní úsek. 2 Je možné, že tyto rozdíly 
jsou dány různou složitostí prováděného dekódování zprávy v jednotlivých eta
pách jejího zpracování. Pukud jde o pozornost, tyto mechanismy jsou známy 
jen nedokonale. 

3 Hypotéza o jednokanálovém systému o fixované kapacitě sloužícím ke zpraco
vání informace CNS je ovsem z tohoto hlediska těžko udržitelná. 
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Selektivita, koncentrace a zaměřenost pozornosti 

Jsou hledány principy, umožňující charakterizovat specifičtěji proces pozor
nosti. Takový princip možno spatřovat např. v regulačním působení dominant
ních ohnisek podráždění, vznikajících v CNS (A. A. Uchtomskij, 1952).3 

K experimentálním kritériím patří např. sledování vlivu rušení a vedlejších 
podnětů na průběh reakce, vlivu současného a střídavého provádění dvou čin
ností a zkoumání parametrů výkonu při sériově prováděném úkolu. Předpo
kládá se, že obsah těchto operací a procesů odpovídá lépe pojetí pozornosti 
v běžném životě, které se týká především řízení a koordinace činnosti různých 
nervových center. Jako příklad může sloužit nemocný s organickým poškozením 
mozku po úrazu hlavy, který dovede provádět úspěšně určitý senzomotorický 
úkol, ale vykazuje nápadné potíže, jakmile je požadováno jej provádět souběžně 
s jinou činností, což normálně nepůsobí nesnáze. 

Selektivitou pozornosti označujeme proces, umožňující vyčlenění (oddělení) 
významných podnětů ze skupiny podnětů, které byly předtím alespoň obrysově 
percipovány. Faktory, určující selektivitu, mohou být dány vnější situací (inten
zita, novost, složitost a neobvyklost podnětu), povahou úkolu (instrukce) a ko
nečně vnitřními podmínkami činnostmi organismu (zájem, očekávání, aktivace, 
volní úsilí ap.). 

Koncentrace pozornosti (též intenzita, napětí) souvisí se stupněm aktivity, 
věnované sledování pro osobu užitečné stimulace ve srovnání s účinkem vedlejší 
stimulace. Původní předpoklad, že čím větší je soustředěnost pozornosti, tím 
menší je její rozsah, nebyl experimentálně potvrzen. 

Zaměřenost pozornosti označuje koordinaci pozornosti s cílem činnosti, který 
může být buďto stálý, nebo se může střídat v průběhu provádění úkolu (tzv. 
přepojování pozornosti). 

Již dříve se poznalo, že účinnost koncentrace pozornosti lze měřit tím způ
sobem, že sledujeme vliv vedlejších podnětů (rušení, hluku ap.) na provádění 
jednotvárného percepčního nebo myšlenkového úkolu (škrtání písmen, sečítání, 
srovnávání apod.), popřípadě zkoumáme vliv současného provádění dvou růz
ných úkolů. 4 

Zjištěné poznatky se týkají jednak obecných vlastností, jednak individuálních 
rozdílů a je možno je shrnout do těchto bodů: 

1. čím obtížnější je v dvojité činnosti primární úkol, tím více klesá výkon 
ve vedlejší úloze. Tímto způsobem lze měřit velikost psychické zátěže např. 
operátorů při práci se zrakovými sdělovací, u řidičů motorových vozidel při 
projíždění různě frekventovanými úseky apod., 

2. jestliže obtížnost vedlejší úlohy nebo intenzita rušivých podnětů je velká, 
dojde k poklesu výkonu i v hlavní úloze, 

3 Jako dominanta je ve fyziologii označován dočasně převládající reflex, který 
ovlivňuje a řídí v určité době činnost ostatních reflexivních oblouků a reflexního 
ústrojí jako celku. Dominantní centrum posiluje svoje podráždění vedlejšími impulsy 
a s postupujícím vývojem vlastního podráždění tlumí jiné právě probíhající reflexy. 

4 Obvykle se zjišťují při dvojité činnosti tyto parametry výkonu: 
1. výše výkonu v hlavni úloze (vzhledem k samostatnému provádění), 
2. výše výkonu ve vedlejší úloze (vzhledem k samostatnému provádění), 
3. rozdíl mezi výkonem v hlavní a vedlejší úloze. 

Při používání rušivých podnětů sledujeme pouze rozdíl výkonu v hlavní úloze bez 
rušení a s rušením. 
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3. za jinak stejných podmínek vykazují různé osoby individuální rozdíly 
v odpovědi na zátěž vedlejší činností, což se používá jednak ke studiu osob
nostních zvláštností a typů, jednak ke zjišťování různých poškození CNS. 

Snížená schopnost koncentrace na hlavní úkol v dvojité činnosti při různých 
poškozeních CNS ukazuje, že' existují hlubší neurofysiologické mechanismy, 
které za normálních podmínek determinují neslučitelnost současné odpovědi na 
různé podněty. Důležitou úlohu má přitom pravděpodobně pohyb (koncentrace 
a iradiace) a vzájemná indukce procesů podráždění a útlumu v nervových cent
rech a vytváření dominantních ohnisek podráždění. Jestliže je dynamika zá
kladních nervových procesů nějakým způsobem narušena, je ovlivněna i selek
tivita, koncentrace a zaměřenost pozornosti. Typické je, že proces perceptívní 
diskriminace, který probíhá na jiné úrovni, nemusí být přitom primárně 
zhoršen. 

Dosud málo prozkoumaná je otázka rychlého střídání zaměření činnosti, jež 
je důležitá v celé řadě profesí. Jsou pravděpodobně vztahy mezi pohyblivostí 
pozornosti a mezi některými osobnostními rysy obdobně jako je tomu u selek
tivity a koncentrace pozornosti. 

Kolísání pozornosti 

Rada badatelů spatřuje jednu ze základních charakteristik pozornosti v jejím 
typickém časovém průběhu. Je sledována variace výkonu při sériovém nebo 
průběžně prováděném úkolu, označovaná nejčastěji jako kolísání, oscilace či 
fluktuace pozornosti.5 Kolísání byla pozorována nejprve při vnímání prahových 
podnětů, dále byla zjišťována při provádění kontinuitní duševní práce (Kraepe-
lin aj.), při pokusech s měřením doby senzomotorické reakce, při nazírání ambi
valentních figur, při míření na cíl a jinde.6 

Vytyčení zákonitostí těchto jevů a výklad zjišťovaných vztahů se setkávají 
dosud se značnými potížemi. Nechybí ani názor, že oscilace pozornosti jsou vý
sledkem působení nahodilých, nekontrolovaných činitelů. Na druhé straně jiní 
autoři (např. Rohracher, 1956, 1958) považují oscilace pozornosti za jeden z ex
perimentálně nejlépe prokázaných faktů v oblasti pozornosti. Podobné výkyvy 
byly rovněž zaznamenány při práci s podmíněnými reflexy. 

Kolísání (oscilace) rychlosti a přesnosti reakce na stejné nebo podobné pod
něty při současné kontrole rušivých vlivů je možno chápat tak, že úroveň 
vzrušivosti korespondujících bodů v korové oblasti mozku vykazuje určité lo
kální a časové rozdíly. Podle toho, v jakém stavu připravenosti podnět zastihne 
nervové centrum, bude se lišit velikost odpovědi na daný signál. Znamená to 
v podstatě, že CNS neodpovídá na izolované podněty, ale jako systém, podle 
toho, jaká stimulace předcházela a v jakém funkčním stavu se nachází. 

Z korelací oscilací výkonu k osobnostním rysům třeba uvést zjištění Cattella 

5 Pojem oscilace a fluktuace pozornosti bývá užíván v literatuře většinou zaměni
telně. Cattell, 1957, rozumí oscilací změny výkonu v rozsahu od několika vteřin 
do několika minut. Fluktuací označuje změny rysu v delších obdobích (hodinách, dnech, 
týdnech). 

6 Faktory variace RČ a senzorických prahů jsou podle Cattella (1957) odlišné od 
oscilací ve výkonových percepčních testech. Oscilace ve výkonovém percepčním testu 
(ale ne v RC) jsou větší s vyšší úrovní výkonu. To značí, že vyšší úroveň činnosti 
vyžaduje vyšší úsilí. Naproti tomu rychlejší RČ vykazuje sníženou variabilitu. 
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(1957), že rychlý RC a malá variabilita mají vztah k vysoké kortikální bdělosti 
{corticalertia, faktor U. I. (T) 22]. Dalším faktorem, který je obsažen v oscila
cích kontinuitního výkonu typu Flůgela (tyto se musí korigovat s ohledem na 
výši výkonu) je faktor volní kontroly [U. I. (T) 26], který spočívá v malé osci
laci. Konečně je zde údajně obsažen faktor únavy [U. I. (T) 27], při čemž platí, 
že oscilace vzrůstají ve stavu únavy. 

Opačnou korelaci mezi rychlostí výkonu a mezi variabilitou, která existuje 
při měření RC na straně jedné a při použití sečítacích, škrtacích a vyhledáva
cích zkoušek na straně druhé, lze vysvětlit podle našeho názoru tím způsobem, 
že jde o podstatně odlišné druhy činnosti. Při měření RC jde o fixované sledo
vání jednoho nebo více signálů, které mají být identifikovány, a oscilace vy
jadřují v tomto případě výskyt odklonů pozornosti. Cím stálejší je pozornost, 
tím kratší je RC a tím menší je jeho variabilita. U druhé kategorie perceptiv-
ních úkolů je požadavkem rychlé přepojováni pozornosti z jednoho podnětu na 
druhý. Osoby, které jsou rychlé v tomto typu úkolu, mají velké oscilace, jež 
svědčí o vysoké pohyblivosti nervových procesů. Jejím opakem je inertnošt 
nervových procesů. 

Potvrzení této hypotézy lze spatřovat zejména ve zjištění, že při různých po
škozeních CNS (organická poškození, intoxikace nervovými průmyslovými jedy, 
neurózy) byla variabilita oscilační křivky pozornosti, vyjádřená průměrnou nebo 
postupnou odchylkou výkonu vždy nižší než u skupiny normálních osob (Cha
lupa, 1964, 1967). Lépe při tom rozlišují hodnoty nekorigované než hodnoty ko
rigované s ohledem na výši výkonu. 

Experimentálně byl prokázán vztah mezi velikostí amplitudy oscilací a mezi 
snadností provádění alternačního pokusu (Chalupa, 1964, 1965). 

Zdá se proto, že existují kromě Cattellem (1957) udávaných faktorů veriability 
výkonu ještě další, které lze prokázat zejména v patologických podmínkách. 
Jak ukážeme dále, změny se mohou týkat nejen amplitudy, ale i frekvence 
a fáze oscilací. 

Metody ke sledování kontinuitní duševní činnosti 

Při experimentech se sledováním časových změn pozornosti se nejčastěji 
používá sériová metoda (Ach, Ducker, 1934), při níž dostává vyšetřovaná osoba 
průběžně podněty, na které má určitým způsobem reagovat. Obtížnost operací 
je přibližně stále stejná, pracovní tempo je buď spontánní, nebo je uměle řízeno. 
Při pokusu se provádí rozlišování a identifikace různých optických tvarů, pís
men, číslic, jsou řešeny jednoduché početní úlohy, je prováděno měření jedno
duché nebo výběrové reakce na optické či akustické podněty, podávané sériově. 

Pri sériové metodě je možno sledovat zejména tyto parametry výkonu: 
1. počet správných reakcí na kritické podněty, 
2. počet vynechaných reakcí na kritické podněty, 
3. počet chybných reakcí, 
4. trvání a kolísání dob jednotlivých reakcí, 
5. počet po sobě v jednom sledu jdoucích správných reakcí aj. 

Měření prodloužených reakcí, tzv. bloků, prováděl Bills (1931, 1935 a b). 
U nás Chmelař (1935) sledoval pomoci sériové metody s použitím slabik trvání 
nepřetržité pozornosti u dětí ve vývojovém espektu. 
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Z písemně prováděných zkoušek jsou nejznámější sečítací metoda Kraepe-
lina, Bourdonova korekturní zkouška, obdobná škrtací zkouška Toulouse-Piéron 
s použitím různých značek a další modifikace. 

Mezi obvykle používané parametry u Kraepelinovy sečí tací zkoušky patří: 
1. počet provedených součtů ve 20 úsecích po 3 min., 
2. počet chyb, 
3. počet oprav, 
4. počáteční výkon v prvých 3 min., 
5. trvaní přechodného poklesu (ve 2.-9. úseku), 
6. výška vzestupu křivky, 
7. poloha vrcholu, 
8. kolísání křivky. 

Nevýhodou metody je poměrně značný vliv cviku (učení), a to jak v průběhu 
provádění jednotlivého pokusu, kde se projevuje vzestupem křivky, vrcholícím 
nejčastěji okolo 16. úseku, tak při opakování zkoušky (při prvém opakování je 
vzrůst výkonu asi o 30 %). 

Při hledačích zkouškách (Jastrow, 1892) má pokusná osoba za úkol vyhledat 
podle instrukce na tabuli nepravidelně rozmístěná čísla nebo písmena v rozsahu 
od 16 do 100 elementů. Je možno registrovat buď dobu potřebnou k zjištění 
každého jednotlivého kritického podnětu, nebo se zaznamenává průběh výkonu 
v třicetivteřinových až minutových intervalech (např. při pokusu s číselným 
polem se 100 čísly se sleduje výše výkonu po 15 min.). Grafickým znázorněním 
výkonu v jednotlivých úsecích dostaneme typickou oscilační křivku pozornosti, 
která je podrobena kvantitativní analýze. Výhodou oproti sečítacím a škrtacím 
zkouškám je skutečnost, že oscilace jsou velmi výrazné a výkon není závislý 
na nácviku (Chalupa, 1953, 1957). 

Časový průběh oscilační křivky pozornosti 

V dosavadní literatuře možno sledovat postupné zpřesňování pojmu oscilace 
pozornosti a měření jejích parametrů. Pouhá evidence kolísání, prodloužených 
reakcí či bloků se jeví nedostatečnou pro jejich vymezení a může vést k ne
správným závěrům. 

Jsou dosud spory o to, zda oscilace, obsažené v křivkách kontinuitní duševní 
práce, jsou periodické či aperiodické. Pro periodičnost -svědčí jejich biologický 
základ, konsistence individuálních rozdílů a existence korelací k určitým zna
kům osobnosti. Je např. prokázána korelace mezi amplitudou oscilací a výší 
výkonu i jinými osobními rysy. Původ aperiodických změn je třeba hledat 
v nepravidelných změnách vnější stimulace, rušení apod. Vzhledem k tomu, 
že se rozdělují zcela nepravidelně ve výkonu osoby, nemohou mít žádný vztah 
k jejím vnitřním vlastnostem, a tedy ani diagnostickou hodnotu např. pokud 
jde o měření individuálních rozdílů. Vyjadřují pouze chybu měření. 

Domníváme se, že oscilace pozornostní křivky představují v podstatě složité 
periodicity, související prokazatelně se strukturou jednotlivé osoby, které mo
hou být ovšem překryty nahodilými vlivy. 

Nejvíce zájmu věnovali badatelé amplitudě oscilací. Amplitudová složka osci
lací je v křivkách kontinuitní duševní práce vyjadřována nejčastěji velikosti 
odchylek dílčích výkonů, registrovaných v minutových nebo jiných úsecích, od 
průměrné hodnoty (průměrná nebo standardní odchylka). 
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Pokud jde o použití jednotlivých dob reakcí, je při statistickém zpracování 
určitá nesnáz v tom, že vykazují zpravidla asymetrickou distribuci, takže bývá 
nutná transformace (Bureš, 1962). Jelikož není známa většinou časová základna, 
kdy se uskutečnily jednotlivé reakce, je možno je zpracovat pouze jako hro
madná data, nikoliv jako časové řady, což je další nevýhoda. 

Jelikož velikost rozptylu výkonu od průměrné hodnoty koreluje pozitivně 
s rychlostí pracovního tempa (Fliigel, 1928, Walton, 1936), bývá u ní často pro
váděna korekce na způsob variačního koeficientu, jenž je chápán jako tzv. 
relativní amplituda. Průměrná nebo standardní odchylka nejsou příliš citlivým 
ukazatelem dynamiky časové řady, neboť nepřihlížejí ke sledům jednotlivých 
hodnot. Lépe se osvědčila tzv. postupná odchylka, zjišťující rozdíly jednotlivých 
po sobě jdoucích hodnot výkonu v minutových intervalech. (Chalupa, 1964, 
1965). Pokud jde o použití tzv. prodloužených reakcí, bloků (Bills, 1934), je 
zřejmé, že představují pouze dolní část rozptylu hodnot latentních dob reakcí. 

Pokusem o stanovení frekvenční složky oscilací je analýza frekvenčních modů 
reakčních dob, jejíž počátky nacházíme rovněž u Billse. V současné době je 
propracovávána s technickým zdokonalením při měření reakčních dob na sen
zorické podněty (Venables, 1960, Augenstine, 1958). Je zajímavé, že např. mezi 
normálními osobami a schizofreniky nebyly zjištěny rozdíly ve frekvenční cha
rakteristice, ačkoliv průměrné doby reakce se značně lišily. Také v našem vý
zkumu byly změny ve frekvenci oscilací pozornostní křivky u různých pato
logických skupin nejméně časté (Chalupa, 1964, 1967). 

Pokud jde o fázovou složku oscilací, předpokládá se někdy (Philpot, 1948), 
že fáze je konstantní. Průkaz však byl proveden jen pokud se týká zprůměr-
něných křivek normálních osob. Srovnání většího počtu oscilačních křivek po
zornosti normálních osob a osob s různými poruchami nervové činnosti ukazuje, 
že konstantnost fáze (tj. stejné rozdělení polohy vrcholů a poklesu křivky) není 
naprosto pravidlem. Naopak změny fázové charakteristiky křivky, zejména ne
gativní zlom křivky na začátku jsou velmi citlivým ukazatelem různých orga
nických poškození CNS (Chalupa. 1953, 1957, 1964, 1967). 

Z ostatních veličin časového průběhu kontinuitního výkonu byla již dříve 
studována výše počátečního výstupu křivky a velikost bezprostředně následují
cího poklesu. Celkový pokles výkonu (decrement) má zvláštní význam u vigi-
lančních zkoušek. 

Průběh vigilančniho výkonu 

Při tzv. vigilančních úlohách jde o odkrytí řídce a nepravidelně se vyskytu
jících signálů blízkých prahu, které jsou rozloženy v průběhu sezení, trvajícího 
1 hod. i déle. Celkem nebývá presentováno více než několik desítek kritických 
signálů za hodinu. Typickým znakem je, že výkon začíná poměrně vysokou 
úrovní a postupně se zhoršuje a přechází v nízké plateau, což je vysvětlováno 
různými hypotézami. Při pokusu se registrují zpravidla tyto veličiny: 
1. počet a procento odkrytých signálů, 
2. latence jednolivých odpovědí, 
3. počet nesprávných odpovědí (falše alarms). 
Výsledky se zpracují buďto v rozmezí každých 10 minut, nebo za prvou a dru
hou půlhodinu pokusu. 
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Závěry 

Poukázali jsme na zjištění současné psychologie, podle něhož proces zpraco
vání informace z vnějšího prostředí probíhá v ústřední nervové soustavě v ně
kolika etapách. Byly vymezeny specifické vlastnosti úrovně pozornostní regu
lace (selektivita, koncentrace, zaměřenost). 

Z metodického hlediska se rýsují zejména tyto možnosti zkoumání různých 
parametrů pozornosti v laboratorním a přirozeném experimentu: 

1. měření působení dvou současně prováděných činností nebo rušivého vlivu 
vedlejších podnětů na zadaný úkol, 

2. zjišťování vlivu dvou sukcesivně prováděných protikladných činností, 
3. analýza veličin časového průběhu kontinuitně prováděné činnosti (řešení 

sériových úkolů, sečítacích a škrtacích zkoušek, vyhledávacích úkolů apod.). 
Zvláštní modifikaci při tom představují tzv. vigilanční úlohy. 

Ukazuje se, že procesy pozornosti nejsou izolované od ostatní činnost orga
nismu, od vnitřních vlastností osoby. Konstruovaný model pozornosti musí vy
hovovat nejenom normálním podmínkám, nýbrž měl by přihlížet i k změnám, 
které nastávají při různých odchylkách funkčního stavu CNS. Uspokojivé vy
mezení experimentálně zjišťovaných faktorů-pozornosti a jejich klasifikace ne
byly dosud podány. 

Je pravděpodobné, že existuje několik druhů oscilací pozornosti v závislosti 
na povaze prováděného úkolu (měření senzorických prahů, měřeni RC, sériové 
percepční diskriminační úlohy, reversibilní figury). Pokud jde o průběh výkonu 
při kontinuitně prováděné činnosti, byl zjištěn větší počet nezávislých para
metrů obsažených v křivce, které vykazují korelace k různým osobnostním 
rysům. 

2. P O J E M P O Z O R N O S T I V E S T A R Š Í P S Y C H O L O G I I 

Pozornost bývá chápána v psychologii v různě širokém a specifickém význa
mu. Někteří starší autoři j i považují za všeobecnou vlastnost a podmínku kaž
dého psychického dění a je často ztotožňována s vědomím vůbec. Podle názoru 
jiných tvoří pozornost jednu ze základních duševních funkcí vedle vnímání, 
paměti, představování, myšlení apod. Nezřídka je popíráno takové samostatné 
postavení pozornosti a je v ní spatřována pouze určitá stránka různých psy
chických procesů. Můžeme se setkat i s názory, které převádějí pozornost na 
jiné procesy a dokonce je někdy pozornost odmítána jako zvláštní jev. 

Podle Velínského (1938, str. 13) bývá pozornost uváděna ve spojení nebo i zto
tožňována : 
1. s pochody postřehování, 
2. s pochody reprodukce, 
3. s pochody výběru psychických obsahů vůbec, 
4. s pochody intelektuálními, 
5. s pochody obecně zvanými citem, 
6. s pochody zvanými obecně v psychologii volními, 
7. s afektivním základem psychického dění, 
8. s psychickou energií, 
9. s vědomými pochody vůbec. 
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Zbývá dodat, že již dříve byla poznána souvislost pozornosti s určitými vý
razovými projevy, se svalovým napětím a motorickou aktivitou, dále byly zkou
mány fyziologické změny v organismu, nastávající v průběhu aktů pozornosti. 
V některých teoriích byla podtržena bezprostřední úloha nervové soustavy 
v pozornosti, vyplývající z určitých mechanismů nervové činnosti a vlastností 
nervové substance. 

Vědecké utřídění různých teorií pozornosti je velmi obtížné, jak uznávají 
téměř všichni pracovníci, zabývající se touto otázkou. S vědomím obtížnosti 
logického třídění podává např. Chmelař (1936) přehled názorů některých auto
rů, snažících se postihnout podstatu pozornosti. Při odmítnutí teorií, opírajících 
se o metafyzické předpoklady jako je Herbartova mechanika představ a Wund-
tovo apercepční centrum, spatřuje Chmelař základní rozdíl různých teorií v tom, 
že jedni zdůrazňují více některou anebo některé ze stránek psychologických, 
jiní fyziologickou stránku a třetí psychologickou i fyziologickou stránku po
zornosti. 

Při výkladu pozornosti tvořila dlouhou dobu ústřední problém otázka, jakým 
způsobem se určitý obsah dostává do vědomí a proč se tam nedostanou obsahy 
jiné. Vyplývalo to z introspektivního přístupu k jevům pozornosti spolu se 
zdůrazňováním úlohy pozornosti v uvědomovacím procesu. Jak uvádí Velínský 
(1938, str. 55 a násl.), k provedení výběru muselo by být předem vědomí oněch 
obsahů. To je však v rozporu s představou, že výběr umožňuje uvědomění psy
chických obsahů. 

Povaha a mechanismy stavu pozornosti byly chápány různě. Wundt, v jehož 
laboratoři byl započat experimentální výzkum pozornosti, spatřoval význam 
pozornosti především v tom, že se jednotlivé prvky vědomí stávají jasnými, 
a to na základě zúžení vjemového pole. Zdůrazňoval těsný vztah pozornosti a 
aperčepce, kterou považoval za projev vůle. Stav pozornosti je provázen po-
čitky napětí, pocity vlastní aktivity, současně dochází k utlumování jiných du
ševních prvků. 

Z Wundtových žáků měl největší vliv Titchener, který definuje pozornost 
jako atributivní jasnost sensorických obsahů. Selekce se uskutečňuje zvýšením 
jasnosti, při čemž je důležitá zejména vlastnost podnětu. Vědomí zahrnuje podle 
Titchenera dvě oblasti, vnitřní oblast koncentrované pozornosti a vnější oblast 
bezděčné, okrajové pozornosti. 

Meuman poukazuje, že v pozornostním aktu se jednotlivé obsahy nebo čin
nosti stávají převládajícími, resp. se stávají ohniskem duševního života, zatímco 
ostatní obsahy vědomí ve stejné míře ustupují a ztrácejí svůj vliv. Ebinghaus 
definuje pozornost jako živé vystupování a působení jednotlivých psychických 
daností na úkor jiných. G. E. Muller, Stumpf, Lipps uvádějí, že elementární 
psychické počitky získávají na základě koncentrovaného pozorování na intensitě 
a zřetelnosti. 

Jak je patrné z přehledu uvedených názorů, je stav pozornosti nejčastěji 
charakterisován jasností, živostí, zřetelnosti, případně vzrůstem intensity urči
tých psychických obsahů. Způsob, jakým k tomu dochází, je spatřován ve zú
žení receptivního pole, v koncentraci psychické činnosti na určitý obsah a v jeho 
fixaci, v nadvládě jedněch duševních prvků nad druhými. Určitý vliv má při 
tom vlastnost působícího podnětu a vlastní aktivita subjektu. Je pochopitelné, 
že toto pojetí principů a mechanismů pozornosti neuspokojovalo, zejména z hle
diska nových experimentálních nálezů. 
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Prvé období experimentální práce 

Zpočátku byla řešena zejména otázka různých stupňů jasnosti vědomých ob
sahů, zjišťování koncentrace pozornosti, vztahu mezi koncentrací pozorností a 
jejím rozsahem, dále se vynořila problematika rozdělování, přemisťování a 
kolísání pozornosti v čase. 

Podle starších teorií měly by být stupeň koncentrace pozornosti a její rozsah 
v nepřímém poměru. Měření rozsahu pozornosti, k němuž bylo použito tachisto-
skopické metody, nepřineslo očekávané výsledky, neboť se ukázalo, že ve skuteč
nosti jde o jiné činitele, totiž o rozsah poznání (Dallenbach, 1913). Za důležité 
kritérium při zjišťování koncentrace pozornosti při různých poruchách duševní 
činnosti považuje Kraepelin (1896) odolnost vůči rušivým vlivům, jejímž opa
kem je snadná odvratitelnost pozornosti. 

Dále bylo experimentálně zjištěno, že pozornost přelétá charakteristicky z bo
du na bod, takže nutno předpokládat, že pozornostní adjustace není zejména 
při složité podnětové situaci rigidní a směrové fixována (Galt, 1955). Doklady 
skýtají zejména fotografické záznamy pohybu oka při prohlížení obrázků, při 
nichž je zaznamenávána lokalizace, trvání a sled fixací. Tímto způsobem možno 
zjišťovat významnost různých částí obrazu a jeho uspořádání. Části, které při
tahují nejčastěji a nejdéle oči, mají nejvyšší „pozornostní hodnotu" (Munn, 
1966). 

Východisko bylo hledáno zpočátku v rozlišení různých typů pozornosti, které 
má svůj počátek již u Wundta.7 Podle Meumana se koncentrativní pozornost 
může zaměřit delší dobu na jeden zvláštní obsah vědomí a tento současně vy
zvednout z jeho okolí, naproti tomu distributivní pozornost se týká více pro
storově a časově blízkých objektů. Michotte a Prum identifikují koncentraci 
s fixovanou pozorností, kdežto fluktuující pozornost dovoluje přecházení od jed
noho objektu k druhému. Termíny fixující a fluktuující pozornost a jim analo
gické došly uplatnění zejména v typologii (Kretschmer, Ach aj.). Logickým dů
sledkem je postulování dvou rozdílných principů nebo faktorů pozornosti. 
Takovými je např. princip fuse a sejunkce u Acha. U fusionujícího typu před
pokládá Ach distributivní, fluktuující pozornost, u sejunktivního soustředěnou 
fixující pozornost. 

Vymezení různých typů pozornosti přispělo jenom málo k poznání mechanis
mů pozornosti, způsobu její koncentrace, udržování a přepojování. Na základě 
kritického studia literárních pramenů, zejména vnitřní konsistence výsledků 
různých metod, použitých při výzkumu osobnostního faktoru, označovaného 
jako štěpivá schopnost, dospívá Brengelman (1954) k závěru, že existence tako
vého osobnostního redikálu nemůže být spolehlivě potvrzena. Je však pravdě
podobné, že v uvedených zkouškách mohou být nalezeny rozdíly s ohledem na 
neurotiásmus a psychózu, což nebylo systematicky zkoumáno. 

Stěpivou schopností se rozuměla schopnost vytváření oddělených obsahů a 
intencí ve vědomém průběhu. Je uváděna v souvislost se sejunkcí u Acha a má 
být protikladná k rozsahu či distribuci. Předpokládalo se, že schizofrenici a 

7 Podstata otázky je, zda pozornost obsahuje jeden či více principů, jež jsou na 
sobě nějak závislé nebo nezávislé. Vícefaktorové řešení může být buď typologické 
(diskontinuitní, závislé rozdělení znaků), nebo vychází z pojetí nezávislých dimenzí, 
jež jsou distribuovány v populaci kontinuitně. 
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schizotymní mají dobrou štěpivou schopnost, kdežto maniodepresivní a cyklo-
tymní se vyznačují špatným štěpením pozornosti. K pokusům bylo používáno 
různými autory zejména sledování odvratitelnosti pozornosti při měření re-
akčního času, pokusů s prováděním dvojité činnosti, abstrakčního pokusu podle 
Kiblera, Rorschachova pokusu se zjišťováním celkových a dílčích odpovědí aj. 

Podle Dambacha (1929) není distributivní typ ovlivněn dvojitou činností, 
kdežto u koncentrativního typu dochází ke značnému poklesu výkonu, přičemž 
žádný cyklotym nepatřil ke koncentrativnímu typu a žádný schizotym k distri
bučnímu typu. Dambach a Enke interpretují pokusy s prováděním dvojité čin
nosti jako výsledek současného jednání v různých směrech nebo rychlého stří
dání, přemisťování pozornosti. Zavedením dvojité činnosti měl být značně 
ovlivněn koncentrativní typ, kdežto distributivní či fluktuující typ neměl vy
kazovat pokles. Toto pojetí vychází v podstatě z protikladu mezi koncentrací 
pozornosti a mezi jejím rozsahem, resp. mezi koncentrací a fluktuací. Nevysvět
len přitom zůstává jeden důležitý moment, totiž proč není možné za určitých 
okolností u normálních, zdravých osob simultánní provádění dvou různých 
úkolů a dochází k odlišení hlavni a vedlejší činnosti. Přitom výše výkonu ve 
vedlejší činnosti bývá obvykle nepřímo úměrná výši výkonu v hlavní úloze. 
Kdyby šlo skutečně v pokusech s dvojitou činností o požadavek distribuce 
a fluktuace pozornosti, musela by být mezi výkony v prvém a druhém úkolu 
pozitivní korelace. To znamená, že osoba, která není ovlivněna při dvojité 
činnosti, bude vykazovat vysoký výkon jak v hlavním, tak i ve vedlejším 
úkolu a v opačném případě bude mít nízký výkon v obou úkolech. Jestliže však 
bude zjištěn záporný vztah mezi oběma činnostmi, nemůže jít o rozdíl distri
buce, resp. fluktuace pozornosti, nýbrž o jiný princip dynamické regulace, kde 
jedno činnostní ohnisko vykonává tlumivý vliv na druhé. Tím se také vysvět
lují všeobecně horší výsledky v pokusech s rozdělením pozornosti u abnormních 
skupin, které by na základě distribuční, resp. fluktuační teorie musely být 
interpretovány vzrůstem počtu koncentrativních typů, což je velmi nepravdě
podobné. 

Podle de Sanctise (1898) má schopnost přiměřeně rozdělovat pozornost v psy-
chogenese větší význam než schopnost j i fixovat. Opírá se přitom o nálezy 
z psychopatologické oblasti a poukazuje, že u páraly tiků, duševně chorých, hys-
teriků a starců je schopnost rozdělení pozornosti nejdříve porušena, na druhé 
straně u dětí a slabomyslných se vyvíjí nejpozději. Při vyšetření byla osoba za
městnána současně dvěma nebo více činnostmi, dále bylo použito pokusů s ru
šením, které měly ukázat schopnost koncentrace pozornosti. Bylo zjištěno, že 
za normálních okolností převažuje tendence věnovat se převážně jedné operaci, 
zatímco v patologických případech je pozornost rozdělena na všechny operace 
stejnoměrně, dochází ke spojení různých úkolů v jeden v důsledku chybění 
výběrové schopnosti pozornosti. Rušení nemá takový vliv na provádění zá
kladní činnosti jako současné zaměstnávání se dvěma úkoly. 

Problematikou rozdělení a interference pozornosti se zabývali Jastrow, Binet, 
Sterzinger, Hylan a jiní. Studie celkem shodně ukazují, že požadavek simultán
ního provádění dvou úkolů vede ke zhroucení odpovědi u jednoho, jestliže si 
příslušné operace konkurují. Zdá se, že původní interpretace pokusů s dvojitou 
činností u de Sanctise aj. je daleko spíše v souladu s experimentálními fakty 
a se současnou teorií pozornosti než pozdější práce, zaměřené typologicky, jejichž 
předpoklad o rychlém střídání zaměření, resp. o současném jednání v různých 
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směrech nemůžeme vysvětlit základní skutečnost převahy (dominance) jednoho 
činnostního centra nad druhým. 

Hlavní argument proti tezi, že stav pozornosti je provázen vzrůstem jasnosti, 
živosti a zřetelnosti spočívá v tom, že nejde o znaky charakteristické pouze pro 
pozornost, ale i pro jiné psychické procesy (vnímání, představování apod.), ne
hledě k různému obsahu těchto pojmů. Mnohými psychology je také popírána 
oprávněnost použití pojmu intensity na psychické procesy (Rohracher, 1956). 
Pozornost definuje Rohracher jako momentální stav aktivity psychických pro
cesů. Pokud jde o spolehlivou metodu k měření stupně aktivity psychických 
procesů, tedy pozornosti, domnívá se snad příliš skepticky, že nebyla dosud 
nalezena. Vůbec je podle něho jenom málo zajištěných výzkumných výsledků. 

Thorndike, Angell aj. tvrdí, že nepozornost není nepozorností K ničemu, ale 
pozorností k něčemu jinému. Podle toho by byl stav pozornosti jediný souvislý 
proces, který mění pouze směr. Z tohoto hlediska je někdy vysvětlováno kolísáni 
výkonu při reakci na řadu po sobě jdoucích podnětů jako výsledek odklonů či 
přemístění pozornosti. Tato hypotéza může platit, jak jsme již uvedli, pro mě
ření RC, kde prodlužování doby odpovědi bývá provázeno vyšší variabilitou, 
ale nikoliv pro sériové percepční úkony, kde bylo zjištěno, že průměrná rych
lost výkonu koreluje pozitivně s velikostí rozptylu (Flůgel, 1927, Walton, 1939, 
CatteU, 1957). Lze se proto domnívat, že za určitých okolností oscilace přispívají 
k usnadnění výkonu tím, že umožňují snadné přepojování pozornosti z jednoho 
podnětu na druhý. 

Rada autorů spojuje pozornost s intencí, úmyslem. Analogicky k aktivní a 
pasivní pozornosti u Wundta rozlišuje Ach mezi úmyslnou a bezděčnou pozor
ností. Bezděčná pozornost je závislá pouze na působení vnějších podnětů. Mierke 
(1957) spojuje koncentraci pozornosti především s úmyslnou pozorností. Platí 
tu námitka, že spontánní, bezděčná či mimovolní pozornost není tedy buď ve 
skutečnosti pozorností, nebo by musel být předpokládán ještě další princip. 

Behavioristé, zejména Watson, neuznávali pozornost a redukovali j i na re
flexní přizpůsobení organismu k přicházejícím podnětům, důležitá úloha byla 
přitom připisována motorickému zaměření (set). V gestaltistické psychologii je 
pozornost vysvětlována pomocí figury a pozadí, tedy v podstatě pomocí vlast
ností organizace senzorického pole, termín pozornosti je opuštěn. 

Závěry 

Nastíněný přehled některých starších názorů ukazuje na potíže, naskýtající 
se při vymezení podstaty pozornosti na základě analýzy stavů vědomí a pro-
žitkové stránky. Řešena byla zejména otázka koncentrace a jejího vztahu k roz
sahu pozornosti, problematika rozdělování, přemisťování a kolísání pozornosti. 
Nesnáze se objevily při konfrontaci teoretických představ s experimentálními 
daty, jež vedly k hledání typologických zvláštností a souvislostí různých vlast
ností pozornosti (koncentratívní a distributivní typ pozornosti). Charakteristické 
je pro toto období dále zdůrazňování úlohy volního činitele v pozornostní re
gulaci. 

Popření vlivu vnitřních proměnných v chování organismu u behavioristů 
mělo za následek, že pozornost byla vypuštěna z repertoáru základních psycho
logických kategorií. V gestaltistické psychologii je pozornost redukována na tva
rové principy organizace vjemového pole. 
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Z hlediska neurofysiologického byla ve starším období poměrně dobře pro
zkoumána stavba a funkce receptorů a periferních nervů, avšak jenom málo 
zajištěných poznatků existovalo o povaze nervového přenosu a o činnosti CNS 
jako celku. 

Nový vzestup zájmu o studium pozornosti možno zaznamenat od 30. let. 

3. Z K O U M A N Í Č A S O V É H O P R O B Ě H U P O Z O R N O S T I 

Problematika existence kolísání pozornosti vyvstala v obecné a experimentální 
psychologii v posledních desítiletích 19. století v souvislosti s fluktuací percepce 
prahových podnětů (Urbantschitsch, 1875), binokulární rivalitou (Helmholz, 
1896) a jinými příbuznými úkazy. Zpočátku byla řešena zejména otázka původu 
těchto změn, tj. zde se zúčastní převážně centrální nebo periferní činitelé, jaký 
je vztah k podmínkám vnější stimulace a do jaké míry jsou oscilace podmíněny 
vnitřními rytmickými fysiologickými pochody v organismu (dýchání, srdečně-
cévní reakce apod.). K výkladu jevu bylo vytvořeno několik hypotéz. Urban
tschitsch sám se zpočátku domníval, že jde o projevy periodické únavy slu
chového nervu při vnímání prahových akustických podnětů, později připouštěl, 
že jde o obecnější vlastnost, provázející smyslové počitky různých modalit (tzv. 
subjektivní kolísání vjemové intensity). 

V důmyslných pokusech prokazovali fluktuace pozornosti Eckener (1893), 
Lehman (1894), Wiersma (1901), Bonser (1903), Dunlap (1904), Seashore (1905), 
Ferree (1906), Guilford (1927), Freiberg (1937) aj. Námitky Heinrichovy (1898) 
a Hammerovy (1905) se týkaly zejména nekonstantnosti podmínek fysikální 
stimulace, což bylo vyvráceno při přesné kontrole použitých zdrojů. 

Centrální teorie byla zastávána hlavně Langem (1888), který uváděl, že jde 
o periodicitu vědomí, způsobenou aktivní apercepcí. Kolísání pozornosti spojo
val se vznikem únavy. Lehman (1894) a Bonser (1903) nacházeli určité vztahy 
k dechovým a vasomotorickým změnám, později Griffits a Gordon (1924) se 
zabývali souvislostí oscilací s Traube-Herringovými vlnami krevního tlaku. Dů
ležitá úloha při vzniku kolísání pozornosti byla přičítána též periferním vlivům 
ze strany receptorů, zejména u zrakového smyslu (pohyby očí, mžikání, akomo-
dace). Guilford (1927) a Freiberg (1937) potvrdili ve zrakové a sluchové oblasti, 
že jde o projevy, spojené s užitím prahových podnětů, na nichž se podle jejich 
mínění podílejí jak centrální, tak i periferní činitelé. K jednoznačným zjištěním 
o trvání a průběhu kolísání pozornosti se nedospělo. Důležité kritérium bylo 
spatřováno v pravidelnosti kolísání pozornosti na způsob konstantnosti trvání 
jedné periody. Tím bylo otřeseno, když byly zjištěny rozdíly u různých smyslo
vých modalit a v různých podmínkách stimulace. 

Slibnější výsledky zdají se skrývat pokusy s použitím nadprahových podnětů, 
především se sledováním kontinuitni duševní práce a s měřením sériového 
reakčního času [Kraepelin (1896), Patrizi (1897), von Voss (1899), Bills (1931), 
Philpot (1932), Pauli (1939), Philip (1939), Bjerner (1949) aj.], umožňující objek
tivní registraci průběhu výkonu, širší variaci podmínek a použití u většího počtu 
osob. Zájem se v posledních letech zaměřuje také k současnému záznamu EEG 
při různých úkolech, vyžadujících soustředění pozornosti [Martinson (1939), 
Rohracher (1942), Walsh (1952), Milerjan (1955) aj.]. Rozdíly v trvání reakční 
doby v různých fázích alfa rytmu sledoval v poslední době Callaway (1962). 
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Přehled výzkumů kolísáni pozornosti s použitím nadprahových podnětů 

Prvé, klasické období výzkumu kolísání výkonů při duševní činnosti s po
užitím nadprahových podnětů má popisný ráz a vyznačuje se jednoduchostí 
kladených hypotéz. Kraepelinův žák Oehrn (1892) referuje o kolísání výkonu 
při počítání písmen, které připisuje únavě. Jastrow (1892) použil hledači 
zkoušku, při níž byla identifikována písmena, umístěná ve čtvercovém poli. 
Zjistil vedle interindividuálních rozdílů i rozdíly v hledačích časech u téže 
osoby. Kraepelin (1896) uvádí, že různými pokusy je zjištěno, že vypětí pozor
nosti není nikdy zcela stejnoměrné, nýbrž podléhá více nebo méně vyhra
něným kolísáním, které zčásti vykazují určitou pravidelnost, zčásti se však 
zdají být nahodilé povahy. Patrizi (1897) zjistil při provádění reakčních pokusů 
výkyvy výkonu, které interpretoval jako cerebrálně podmíněná kolísání po
zornosti. Jiný Kraepelinův žák, von Voss (1899) prováděl u 3 pokusných osob 
sečítací pokus s použitím kontaktního pera. Referuje, že zjistil pravidelná, 
jemná kolísání duševní činnosti, při čemž výskyt dlouhodobých dob sečí tání 
připisuje únavě. 

Pozdější výklad tzv. pracovní křivky v Kraepelinově škole se opíral o roz
klad výkonu v několik složek, které byly spojovány s působením různých 
hypotetických faktorů. Při jejich vymezení se vycházelo ze sledování vlivu 
opakování, vložených pauz, některých abnormálních podmínek a zejména ze 
sebepozorování. K pokusu bylo používáno průběžného sečitání po dobu jedné 
hodiny, každé 3 minuty dostala vyšetřovaná osoba znamení, takže při zpra
cování mohly být na časovou osu vyznačeny dílčí výkony a počty chyb v jed
notlivých úsecích. Jedna z nevýhod této metody spočívá v postupném zvyšo
vání výkonu vlivem nácviku, což značně ztěžuje interpretaci. 

Hlavní body, o které se opíral Kraepelin (1922) při poslední revizi výkladu 
pracovní křivky jsou tyto: cvik působí zvýšení výkonu, kdežto únava snižuje 
výkon. K těmto činitelům připojuje počáteční podnícení, přizpůsobení, návyk 
a volní napětí. Rychlá kolísání výkonu spojuje se změnami volního napětí, 
kdežto ostatní faktory obsažené v křivce představují relativně stálé změny. 
Z patologické oblasti je poukazováno na nápadně nízko a bez kolísání probí
hající křivky u nervově nemocných po úrazech, jež jsou vysvětlovány nedo
statkem volního podnícení. 

Kraepelin a někteří jeho následovatelé byli kritizováni jak s ohledem na 
deskripci křivky, která je dosti umělá a ponechává mnoho libovůle při inter
pretaci, tak i pro vlastní teoretický přístup. V zásadě je křivka považována 
za výsledek působení různých stejnosměrných nebo protikladných vlivů, což 
označil Thorndike jako mýtus. Nedostatečná isolace jednotlivých zúčastněných 
činitelů se projevila v subjektivním výkladu pracovní křivky, zvláště v oblasti 
charakterologické (Lápple, Remplein, Arnold, Pauli). 

I když tedy Kraepelin poukázal na časovou dynamiku kontinuitního dušev
ního výkonu a nashromáždil rozsáhlý experimentální materiál, zastřel otázku 
vnesením různých hypotetických činitelů, jejichž přítomnost nemůže být spo
lehlivě prokázána. Jistá nedůslednost se jeví např. ve spojování vzestupu a po
klesu výkonu jednou s cvikem a únavou a podruhé se změnami volního napětí. 
Toto pojetí vyplynulo z modifikace původní hypotézy z 90tých let, kdy byly 
Kraepelinovi známy pouze cvik a únava, které jsou pro vysvětlení krátkodobého 
kolísání (oscilací) výkonu neudržitelné. Kraepelin tyto termíny zcela neodmítl, 
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nýbrž je reservuje pro hrubší výchylky křivky. Vliv volního napětí na drobná 
kolísání výkonu je však stejně diskutabilní jako vliv únavy a cviku. 

Jiný problém se týká okolnosti, čím je určován prvotní výstup výkonu v oka
mžiku započetí práce, kdy ještě nepůsobí cvik, a jak dochází k bezprostředně 
následujícímu poklesu křivky. Podle Kraepelina (1922) očekávání určité práce 
vede k přípravnému napětí, v němž spatřuje základ počátečního podnícení. Toto 
se uvolní, když je práce v proudu. Lze si sice představit, že se jednotlivé osoby 
liší v úrovni napětí na počátku práce, avšak zůstává nevysvětleno, proč následný 
pokles výkonu je tím větší, čím vyšší byl počáteční výstup křivky. Nasvědčuje 
to zřejmě nástupu dalšího protikladného procesu, který nemůže spočívat 
pouze v uvolnění napětí. Adekvátní by byl předpoklad, že vysoké počáteční 
napětí se bude velmi zvolna rozptylovat, takže pokles výkonu v další fázi by 
měly být malý a povlovný. 

Posuzování křivky u Pauliho (Pauli, Arnold, 1951) připomíná silně Kraepe-
linův postup. Hodnotí se celkové množství sečítání za 1 hodinu pokusu, procento 
chyb a oprav, z časového průběhu křivky pak výška vzestupu křivky, poloha 
vrcholu a kolísání. Výškou vzestupu se míní rozdíl mezi nejnižším a nejvyšším 
výkonem, kolísání výkonu je vyjádřeno rozdíly výkonu v jednotlivých tříminu
tových intervalech. Číselné zpracování předpokládá vyrovnání křivky. Střední 
odchylky empirické křivky od takto vyrovnané křivky tvoří hodnotu kolísání. 
Velikost odchylky závisí na střední hodnotě výkonu. Kolísání je proto relativní 
veličinou a vyjadřuje se v procentech. 

Z patologické oblasti je udáván u střelných poranění hlavy nápadně nízký 
celkový výkon, málo je ovlivněna kvalita, je snížena výše vzestupu, zvýšeno 
kolísání pozornosti. Toto poslední zjištění týkající se zvýšené variability je v roz
poru s Kraepelinem (1922). Volní moment spatřuje Pauli-Arnold ve výši vze
stupu a poloze vrcholu. 

Kolísání křivky je interpretováno jako rytmus pozornosti. Nověji byly pro
váděny pokusy s použitím kontaktního pera (Hirsch), které slibují možnost 
matematické analýzy. Zdá se, že je přítomen rytmus v trvání okolo 40 vt. Od 
této mikroperiodicity třeba odlišovat celkový průběh křivky v hrubých obry
sech, jak se o to pokoušel již Kraepelin. 

Základní metodou je u Pauliho pokusu interpretace symptomů, při čemž se 
množství, výška vzestupu a poloha vrcholu hodnotí ve smyslu pozitivním, 
chyby a kolísání negativně. Tentýž objektivní znak může mít dvojí interpre
taci (např. malé procento chyb značí pečlivost, ale na druhé straně úzkost-
nost a malichernost). Postup Pauliho ukazuje na nedostatečnou teoretickou 
a metodickou základnu při snaze o postihnutí velmi složitých dynamických 
a psychických jevů, jež má výraz někdy v prakticky libovolném výkladu zjiš
těných dat. 

Nové období experimentální práce 

O matematicky lépe fundované analýzy kolísání průběhu duševní práce se 
pokusili Bills, Philpott, Philip, kteří se zaměřují v podstatě na průkaz perio
dicity (rytmicity). Bills (1931, 1935 a, b), použil řady metod, jako sečítání 
a odčítání čísel, zkoušku reversibilní perspektivy, jmenování barev, jmenování 
slov opačného významu a substituční pokus. Při každé odpovědi pokusné osoby 
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experimentátor stiskl klič, zápis reakcí prováděn na kymografu. Jako výcho
disko zkoumání vzal Bills tzv. „bloky", což jsou v jeho terminologii doby 
reakce, které přesahují 2—3násobně průměrnou dobu reakce pokusné osoby. 
Tím míní vyloučit vliv různé individuální pracovní rychlosti. 

V práci byly řešeny tyto úkoly: 
1. zjistit pravidlo výskytu bloků, 
2. zjistit, jaké faktory ovlivňují jejich frekvenci, 
3. zjistit vztah blokád k únavě a k všeobecnému poklesu výkonu, 
4. zjistit vztah k principu refrakterní fáze, objevené v činnosti periferních 

nervů, 
5. zjistit vztah blokád k výskytu omylů a k předchozí praxi v úkolu. 

Bylo zjištěno, že bloky se vyskytují v různých úkolech přibližně ve stejné 
frekvenci asi třikrát za minutu, avšak byly velké individuální rozdíly. Výskyt 
bloků vysvětluje mu okolnost, že při souvislé několikahodinové duševní práci 
nedochází k prudkému poklesu výkonu jako při svalové práci. Bloky působí 
jako odpočinkové pauzy, během nichž se osoba zotaví z nahromaděné únavy. 
Praxe v úloze redukuje počet a trvání bloků, při kontinuitní jednohodinové 
práci vede únava ke zvýšení frekvence a trvání bloků. Jenom malá část bloků 
souvisí s chybami, počet bloků převyšuje chyby čtyř až dvacetinásobně. Exis
tuje záporná korelace mezi výskytem bloků a jejich trváním a mezi rychlostí 
odpovědi u pokusných osob. 

Průkaz periodicity vidí Bills především v pravidelném opakování bloků, což 
však neuspokojuje. Bloky představují ve skutečnosti jen jistou část rozptylu 
reakčních dob a je pochopitelné, že i při nahodilém vzniku se budou přibližně 
pravidelně rozdělovat po celou dobu práce. Bills dále použil metodu frekvenč
ního polygonu s určením délky každé reakce a intervalů mezi bloky. Výskyt 
více frekvenčních modů považuje za doklad periodicity, při čemž předpokládá 
nejméně dvě různé periodicity či frekvence, které ovládají průběh kontinuitní 
duševní práce. Vzhledem k tomu, že registrace reakčních dob byla prováděna 
samotným experimentátorem, není tento argument příliš přesvědčivý. Při gra
fickém znázornění intervalů mezi bloky zjistil Bills, že mají tendenci se shlu
kovat, takže se objevuje pravidelný, vlně podobný efekt. Průběh nebyl však 
sinusoidní, nýbrž poněkud skosený. Tato vlna měla nasvědčovat přítomnosti 
dalšího rytmu, odlišného od rytmu samotných bloků. Tento závěr však není 
nutným, jde totiž o zbývající část variace reakčních dob po vyloučení bloků, 
která může být součástí téže periodicity. 

Jako neurologický výklad bloků uvádí Bills princip refrakterní fáze, která 
se ovšem netýká jednoduchého reflexního oblouku, nýbrž jde spíše o perio
dický zlom v centrálním facilitačním mechanismu, obecně nazývaný vlnou 
pozornosti. Za slibné považuje Bills korelovat změny s Traube-Herringovou 
vlnou, se změnami dýcháni apod. Z matematického hlediska považuje vlnu za 
složenou z více frekvencí. Tyto periodicity závisejí spíše než na uplynulém čase 
na rychlosti práce. 

Použitá kritéria a způsob zpracování nedovolily Billsovi oddělit a vymezit 
přesně bloky od rychlosti výkonu a jeho variability, při čemž variabilita nebyla 
přímo zkoumána. Jako u ostatních teorií únavy není vysvětleno zejména, proč 
se bloky vyskytují hned na počátku výkonu a jakým způsobem dochází k zo
tavení v krátkém časovém úseku několika málo vteřin. Je zřejmé, že by musel 
být předpokládán ještě druhý princip, působící proti únavě. 
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Na rozdíl od předchozích autorů zkoumal Philip (1939) periodicitu při dlouho
dobé práci, trvající 6—7 hodin. Bylo použito ťukání na kovovou desku (tapping) 
s registrací frekvence, čas měřen v desetivteřinových intervalech. Pokusná osoba 
dostala předběžný zácvik. Byly poskytovány pausy od 1 do 10 minut po určité 
době práce. 

Získaná křivka nebyla po vyrovnání ani parabolická, ani hyperbolická, ani 
se nedala vyjádřit logaritmicky. Bylo použito statistického testu pro periodicitu, 
který ukázal u 11 pokusných osob z 12 přítomnost periodicity, pouze u 1 osoby 
byl výsledek problematický. Při použití dalších testů periodicity zůstal výsledek 
průkazný u 7 osob. Trvání periody činilo u jednotlivých pokusných osob od 
25 do 75 min., šlo tedy o dlouhodobou periodicitu. 

Při výkladu výsledků kontinuitní práce je třeba podle autora uvážit dva 
základní faktory: praxi a únavu. Projevy praxe jsou počáteční projevy při
způsobení podmínkám pokusu, vyloučení neužitečných pohybů, získání efek
tivních pohybů, přeměna pozornosti z foveálního typu k perifernímu, kde se 
operace provádějí poloautomaticky. Únava se projevuje fysiologickými procesy 
se strany svalové činnosti, tvořením toxinů, nedostatečnou cirkulací, svalovými 
křečemi, mentálními blokádami, zásahy vědomých faktorů, sensorickým ruše
ním, ztrátou podnětnosti. 

Praxe a únava mají opačné účinky na výkonnost a rovnováha mezi oběma 
je nestálá. To vysvětluje, že křivka není parabolického nebo hyperbolického 
typu, jak bylo pozorováno u pracovních křivek, získaných při práci na ergo-
grafu, kde v počáteční fázi převládal účinek praxe a v konečné únava. Zá
kladní pravidelná periodicita je překryta nepravidelnou variabilitou, způsobe
nou ztrátou zájmu, rušením, bolestivými pocity apod. 

Podle Philpotta (1932, 1948) se vyskytují fluktuace v různých oblastech, ob
jevují se při výzkumech v sensorické oblasti, u ambivalentních figur,, při 
binokulární rivalitě, projevují se v pracovní křivce neboli v křivce duševní 
práce. Autor získal od 150 osob více než 700 křivek při práci na různých úko
lech (4 druhy aritmetických úkolů a tapping). Jako východisko rozboru uvádí 
hypotézu, že výkyvy křivky mají tendenci se opakovat. Kdyby kolísání byla 
nahodilého původu, musela by se v sumační křivce zrušit, avšak tomu tak není. 
Z toho vyvozuje, že kolísání je zákonitého charakteru a tato zákonitost se musí 
projevovat u všech lidí. 

Jelikož individuální křivky velmi variují a součtové se sobě nápadně podo
bají, předpokládá se, že existují všeobecněla speciální periodicity. Výskyt po
dobných prvků v různých křivkách je možný pouze na základě konstantnosti 
fáze; je-li fáze konstantní, křivka se při zprůměrnění nezploští, jak by se oče
kávalo. Kdyby se fáze měnila, výstupy a sestupy by se vyrovnaly a křivka by 
se stala plochou. 

Philpott (1932, 1948) a spolupracovníci, Warburton (1942), Entwistle (1936). 
spatřují průkaz periodicity v tom, že křivka výkonu může být vyjádřena jako 
suma sérií geometrických vln takového rázu, že vzdálenosti mezi jednotlivými 
brázdami jsou stejné, když se vynesou podle logaritmu času. Předpokládá se, 
že výsledná vlna je složena z různých frekvencí, které začínají ve stejném bodě. 
Otázkou amplitudy se autor nezabýval, tato se prý zvyšuje ke konci práce. 

Vztahem amplitudy oscilací ke stálosti charakteru se zabýval Walton (1936, 
1939). Bylo vyšetřeno 90 osob pomocí 7 testů, kde amplituda byla vyjádřena 
poměrem standardní odchylky skóre k aritmetickému průměru (variační koe-
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ficient), neboť podle zjištění Fliigelova (1928), který měřil již dříve rozsah 
oscilací u individuálních osob v křivkách výkonů, rychlejší osoby oscilovaly 
absolutně více, ale relativně méně než pomalé. Flugel nalezl také, že oscilace, 
zjištěné v jednom dni, korelují s druhým dnem. Velikost nekorigované stan
dardní odchylky korelovala ve Waltonově práci významně kladně s rychlostí, 
při korekci za použití variačního koeficientu dostal prakticky nulovou korelaci. 
Měření nemělo vztahu k inteligenci, ale ukazuje na společný faktor, který je 
ve vztahu ke stálosti charakteru podle posudků učitelů. 

Weawer (1942) zkoumal u 100 dospělých osob výběrovou reakci na objevení 
se jednoho ze 4 barevných podnětů a všímal si rychlosti, přesnosti a variability 
reakcí. Zvláště věnoval pozornost výskytu dlouhých reakčních časů, které od
povídaly „mentálním blokům" Billse. V průměru se vyskytovalo asi 17 bloků 
na 1000 odpovědí. Bylo zjištěno, že není rozdílů podle pohlaví, dále není vztahu 
ke školním schopnostem, všechny výkony se zdokonalovaly s opakováním s vý
jimkou přesnosti. Rychlost odpovědi byla nezávislá na přesnosti a dále na 
frekvenci prodloužených reakčních časů. Jejich frekvence však byla v úzkém 
vztahu k variabilitě. Také chyby byly nezávislé na výskytu dlouhých reakčních 
dob. Chyby považuje autor za výsledek příliš rychlých odpovědí. Pro teore
tickou explikaci dlouhých reakčních časů (blokád) je proto zapotřebí nových 
informací. Může jít o vlivy interference mezi různými odpověďmi. 

Venables (1960) prováděl měření reakce na zrakové podněty u normálních 
osob a u schizofreniků za použití dekatronové jednotky a zjistil u normálních 
osob mody frekvencí po 0,1 sec, které se vyskytovaly u reakčních dob v trvání 
0,22, 0,32, 0,42 sec. a ojediněle v trvání 0,52, 0,62 sec. U schizofreniků, kteří měli 
podstatně delší reakční doby, se vyskytovaly mody při trvání reakce 0,41, 0,51, 
0,61 a 0,71 sec, ojediněle při trvání 0,31 a 0,81 sec. 

Podobné výsledky zjistil Augenstine (1956, 1958) při spektrální analýze za 
pomoci elektronického počítače, kde se vyskytovala v době odpovědi periodicita 
v trvání 50 a 100 milisekund. 

Callaway (1960) studoval reakční čas na série podnětů o různé frekvenci. 
Zjistil, že u podnětů o frekvenci okolo 10 cyklů za vt. nastává porucha v ply
nulosti reakce, takže předpokládá periodické fluktuace excitability CNS o frek
venci okolo 10 cyklů za sec. 

Podle Hulla (1943) ukazují běžná pozorování i experiment, že výkonnost 
organismu variuje případ od případu a v čase, což označuje jako oscilace cho
vání. I když síla reakčního potenciálu je stabilizována na hodnotu nad re-
akčním prahem a podmíněný podnět vyvolává reakci se značným stupněm 
konsistence, přece amplituda a latence odpovědi kolísá v různých pokusech. 
Podle Hullova postulátu existuje oscilační inhibiční potencialita (sOr), spojená 
s každým reakčním potenciálem (sEr), jež funguje podle pravidla náhody. 
Rozsah této inhibiční potenciality pro různé návyky daného organismu v urči
tém okamžiku mezi sebou nekoreluje, tzn., že oscilace různých návykových 
tendencí jsou asynchronní. Soudí se, že oscilace chování mají původ ve spon
tánní proměnlivé činnosti velkého počtu činitelů (nervových buněk), z nichž 
každý působí nezávisle vzrůst nebo pokles reakce, zprostředkované spojeními 
mezi receptory a efektory. 

Při výkladu změn v průběhu kontinuitní duševní činnosti, zejména celkového 
poklesu výkonu a vlivu pauz, je v posledních letech často používán také prin
cip tzv. reaktivní inhibice. Hull (1943) předpokládá, že každá odpověď orga-

55 



nismu, ať je posilována či nikoliv, vyvolá přírůstek reaktivní inhibice v orga
nismu (Ir), jež se podobá únavě a zaniká po odpočinku. 

Princip oscilace každé individuální odpovědi předpokládal Spearman (1927), 
v jehož systému představuje jeden z obecných faktorů. 

O výklad změn, nastávajících při kontinuitní duševní činnosti, se pokusila 
z hlediska učení I. P. Pavlova řada autorů, zejména sovětských (A. G. Ivanov-
Smolenskij 1928,1933 aj.). Podle Faddějevové (1960) bylo používáno nejčastěji ko-
Tekturní zkoušky podle Anfimova, Iyanova-Smplenského, figurální zkoušky 
podle Celpanova, sčítací metody Kraepelinovy. Při experimentální analýze je 
možno usuzovat na stav vzrušivého procesu, vnějšího a vnitřního útlumu, 
kladné a záporné indukce apod., takže tyto metody mohou sloužit k účelům 
studia složitých zákonitostí vyšší nervové činnosti. 

Korekturní zkouška je prováděna v různých modifikacích, při čemž základní 
způsob spočívá ve sledování výkonu v minutových intervalech. Přihlíží se 
k rovnoměrnosti průběhu, který podle autorky ukazuje na rychlost upevnění 
podmíněné reakce. Vychází přitom z předpokladu, že při nácviku jakékoliv 
podmíněné reakce se její latentní perioda zkracuje a stává se pravidelnou. 

Je možno usuzovat i na další vlastnosti podmíněných reakcí, jako např. při 
úloze zaškrtávání písmena c na výskyt generalizovaných reakcí na podobné 
znaky (písmena c — e), na jevy negativní indukce (při opomenutí reakce na 
bezprostředně po sobě následující kritické znaky), na výskyt vnějšího útlumu 
při delším chybění reakce apod. 

Při prodloužení zkoušky na 20—30 min. možno zaznamenat postupné zhor
šování kvantity přehlédnutých znaků za 1 min., zvětšování počtu chyb, opo
menutých reakcí a omylů.8 Tyto projevy jsou interpretovány jako výraz nad-
hraničního útlumu a narušení rovnováhy procesu excitace a útlumu za stavu 
převládnutí jednoho z nich. 

Vnější útlum možno vyvolat i speciálním uspořádáním pokusu, při němž je 
sledováno tempo práce jednak v klidu, jednak při expozici vedlejších podnětů. 
Podmíněný útlum je možno navodit tak, že podmíněná reakce (zaškrtávat pís
meno c) se upevní během 5 sezení, při 6. pokusu se dá nová instrukce: „Za
škrtněte písmeno c, ale když je před ním písmeno x, tak je nezaškrtujte". 
Důsledkem je zpomalení tempa práce, někdy se pozoruje i vznik následného 
útlumu po použití útlumového činitele, dále se též pozoruje kladná indukce, 
spojená se zvýšeným množstvím zatrhaných čísel nebo chybným zaškrtáváním 
útlumové kombinace písmen, jindy generalizace činitele podmíněného útlumu 
(útlum nejenom na kombinaci xc, ale i kc) apod. Z dalších modifikací je 
uváděno vyvolání diferenciačního útlumu, zpožďovacího útlumu. 

Při zpracování výsledku pokusu se převede výkon v jednominutových inter
valech do křivky, která ilustruje změny tempa práce. Hodnotí se celkové 
množství chyb, opomenutí a omylů. Z poměru těchto 2 druhů chyb se dá 
usuzovat na převládání procesu podráždění nebo útlumu. Dále je možno ana
lyzovat materiál z hlediska různých nervových mechanismů. 

Jak uvádí autorka, nevýhodou je, že dosud chybí normy množství a kvality 
práce u zdravých lidí různého věku. Uvedené metody se hodí k výzkumu změn 

8 Některá z uvedených zjištění autorky, týkajících se variability výkonu, nejsou 
zcela ve shodě s výsledky získanými s Kraepelinovou metodou jinými badateli. Zhor
šení výkonu nastává obvykle až v poslední čtvrtině hodinového pokusu. 
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vyšší nervové činnosti pod vlivem práce a odpočinku, účinku f armak a podobně. 
Modifikaci korekturni zkoušky Bourdonovy provedl s podobným zaměřením 

Lejtes (cit. Těplov 1960), který exponoval písmena pomocí filmového projek
toru. Měřila se latence odpovědí při 2 různých variantách úkolů, při nichž byl 
sledován vliv podmíněného útlumu a jeho trvání. Metoda byla použita ke stu
diu typových zvláštností. 

Metody, vypracované u nás Chmelařem (1935, 1936, 1957, 1968) ke zkoumání 
aktivní optické a akustické pozornosti, jsou zaměřeny zejména na zjišťování 
doby trvání nepřerušené pozornosti, tj. doby, po kterou dovede PO nepřetržitě 
sledovat kritické podněty během 1 hodiny. Jako měřítko slouží počet přerušeni 
pozornosti a počet neadekvátních reakcí. Byla stanovena křivka vývoje trvání 
aktivní optické pozornosti žáků různých věkových stupňů a typy výkonnosti 
v průběhu provádění úkonu. Na základě souběžného vyšetření optické a akus
tické pozornosti nebyl Chmelařem (1968) potvrzen statisticky významný vztah 
mezi oběma úkoly. Diskriminace akustických podnětů byla celkově podstatně 
obtížnější. To svědčí, že průběh a počet dob nepřetržitého trvání aktivní po
zornosti jsou ovlivněny různou kvalitou percipovaných podnětů a různým fy
ziologickým mechanismem jejich zpracování. 

Další laboratorní metodu ke sledování průběhu kontinuitní duševní činnosti 
s automatickou prezentací podnětů a registrací latentních dob odpovědí (elektro-
chronograf) vyvinul J. Doležal (1965). 

Břicháček a Bureš (1965) se zaměřili na přezkoušení Billsových nálezů, týka
jících se periodického výskytu dlouhých reakcí (bloků). Bylo použito sériové 
diskriminační úlohy různé obtížnosti. Zjistili asymetrickou distribucí doby re
akcí, ale nepotvrdili výskyt druhého modu distribuční křivky. Počet bloků je 
tím větší, čím je úkol obtížnější. Počet dlouhých reakcí zůstává pro jednotlivé 
PO i při různých úkolech relativně konstantní. Nebyla pozorována periodičnost 
jejich výskytu, autoři však neudávají použitý test. Domnívají se, že pojem bloku 
byl Billsem předčasně generalisován. Poukazují na nutnost zkoumat vztah 
mezi dlouhými reakcemi a chybami; únava a úbytek výkonnosti se může pro
jevovat jednak dlouhými reakcemi, jednak chybami. 

Zjišťování rychlosti a přesnosti sériového diskriminačního výkonu a použití 
získaných výsledků k měření výkonnosti pozornosti naráží dosud, jak se zdá, 
v řadě případů na metodické obtíže pokud jde o odlišení obsažených faktorů 
percepce, rychlosti a přesnosti práce od stupně aktivity pozornostních procesů. 
U pokusů s vnuceným tempem je třeba ještě počítat s vlivem časového tlaku 
(stresu). 

V posledních letech byla řada prací zejména v německém písemnictví věno
vána zkoumání různých složek výkonu u Kraepelinova a Pauliho testu. Fakto
rovou analýzou se zabýval Reuning (1959), Ito (1960), de Wolf (1960), Schneider 
(1963) aj. I když většina autorů při vymezení základních parametrů křivky se 
přidržuje postupu Pauliho-Arnolda, jsou již ve výchozím popisu rozdíly. 

Reuning klade na první místo ve zkoušce pracovní rychlost, Ito numerický 
faktor, de Wolf rychlost percepce, Schneider výkonové zaměření. V ostatních 
faktorech jsou zřetelné neshody a jejich označení bývá značně subjektivní. Ne
byly také vesměs používány ke srovnání jiné zkoušky ani osobnostní data, takže 
např. výsledky Schneiderovy jsou jenom korelace dílčích vnitřních proměnných 
v testu, z čehož vyplývají přirozeně nesnáze při interpertaci faktorů. 

Báumler (1964) použil ke stanoveni podílu na veličině kvality výkonu v Pau-
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liho testu celkem 12 různých zkoušek (sečítání z hlavy, škrtání předem vyme
zených čísel v předloze, Bourdonův test, substituční test, početní úsudek, mosai
kový test a různé inteligenční zkoušky z Wechslerovy škály, početní úlohy 
a zkoušku analogií z Amthauerova inteligenčního testu). 

Autor zjistil z těchto inteligenčních testů, testů koncentrace a pozornosti tyto 
hlavní faktory: 

1. interferenci, 
2. pracovní rychlost, 
3. inteligenci. 
Pokud jde o Thurstonův numerický faktor, mohl být sice identifikován, avšak 

vzhledem k tomu, že byl současně obsažen i v mosaikovém testu, který neope-
ruje s čísly, domnívá se autor, že je třeba jej interpertovat jako faktor interfe
rence. Svůj názor zatím nedokládá srovnáním s některou zkouškou interference. 

Vysoký podíl inteligence na pracovní rychlosti v Pauliho testu je potvrzován 
také Rothem (1964). Bartenwerfer (1964) zkoumal reliabilitu veličin celkového 
množství sečítání, počtu chyb a oprav v Pauliho testu a shledal j i uspokojivě 
vysokou. 

Jiný přístup zvolil k otázce časového průběhu výkonu u Pauliho zkoušky 
Blume (1959, 1964). Vychází z proložené křivky na základě trendu a stanoví 
3 základní charakteristiky: délku vlny, amplitudu a fázi. Vyšetřil 120 pacientů, 
kteří byli rozděleni podle výsledků do 3 skupin. 

Do prvé, nejpočetnější skupiny zařazuje osoby, které se vyznačují dlouhým 
trváním cyklů a vzestupem křivky ke konci, jak bývá pravidlem v Pauliho 
zkoušce, kde se uplatňuje vliv nácviku. Do druhé skupiny řadí osoby s dlouhým 
trváním cyklu a s klesající tendencí. Ve třetí skupině jsou zahrnuty osoby, 
u nichž nebyla prokázána dlouhá perioda, ale jen kratší vlny. 

Byly zjištěny také určité rozdíly podle klinických diagnóz., Do prvé skupiny 
spadali vesměs nemocní, označení jako vasolabilní a hypertoničtí. Naproti tomu 
pacienti po infarktu a arteriosklerotici spadali většinou do třetí skupiny s vý
skytem rychlejších vln. 

Je třeba poznamenat, že autor sledoval v křivce dlouhodobou periodicitu při 
trvání zkoušky 1 hod. Proložením křivky došlo ke ztrátě informace o drob
ných oscilacích. Studie také postrádá skupinu normálních osob. 

K charakteristice oscilační křivky pozornosti, získané při registraci výkonu 
v minutových intervalech po dobu 15 min. ve zkoušce s číselným polem se 100 
čísly, použil autor (Chalupa, 1964, 1967) 8 kvantitativních parametrů, které vy
jadřují celkovou úroveň výkonu a jeho variabilitu (počáteční výstup a násle
dující pokles, amplitudu, frekvenci a fázi oscilací, rozdíl výkonu na začátku 
a na konci). Celková výše výkonu vykazuje pozitivní korelaci s výsledky Ra-
venových Progresivních matric, což však neplatí vesměs pro ukazatele časového 
průběhu (variability) křivky. 

U skupiny 40 normálních osob byly vypočteny interkorelace jednotlivých 
parametrů výkonu, z nichž vyplývá, že existuje několik relativně samostatných 
faktorů, obsažených v oscilační křivce pozornosti: 

1. celková rychlost vyhledávání čísel má významný vztah k velikosti po
stupné odchylky výkonu, jež koreluje vysoko s průměrnou odchylkou výkonu. 
Znamená to, že čím je vyšší úroveň výkonu, tím větší amplitudu má křivka. 
Lze se domnívat, že základem této skupiny složek jsou rozdíly v rychlosti po-
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střehu a snadnosti přepojování pozornosti, jež souvisí s různou pohyblivostí ner
vových procesů; 

2. na celkové rychlosti vyhledávání čísel je nezávislá frekvenční charakte
ristika křivky, udávající počet cyklů, které se uskutečnily v průběhu 15 min. 
Výskyt pomalých rytmů souvisí pravděpodobně s převahou útlumového pro
cesu, převaha procesu podráždění se projevuje rychlou aktivitou; 

3. nezávislý na celkové rychlosti je rovněž fázový průběh oscilace. Nízký po
čáteční výstup křivky a výskyt inverzní reakce v průběhu křivky možno vy
světlit nedostatečnou silou a koncentrací procesu podráždění; 

4. pokles výkonu v posledním úseku křivky byl tím vyšší, čím nižší byla cel
ková úroveň výkonu. Nekoreloval však ani s průměrnou ani s postupnou od
chylkou výkonu. Je možno jej uvést pravděpodobně ve vztah k iradiaci útlu
mového procesu, zatímco vzestup křivky svědčí pro iradiaci procesu podráždění. 

Další možnosti prohloubení analýzy jednotlivých parametrů oscilační křivky 
pozornosti skýtá zjištění rozdílů, vyskytujících se u různých patologických 
skupin ve srovnání s normální populací. 

Bylo vyšetřeno osm klinických skupin v počtu 277 osob, zahrnujících akutní 
a chronické otravy kysličníkem uhelnatým, trichloretylenem a metylchloridem, 
skupinu organických poškození CNS a skupinu neuróz. 

Celková výše výkonu ani rozdíl výkonu v posledním úseku křivky nebyly 
v žádné ze sledovaných skupin statisticky významně ovlivněny. Zato byly vý
razné rozdíly v parametrech variability. Průměrná odchylka výkonu byla vesměs 
v klinických skupinách nižší (významně u 2 skupin), postupná odchylka vý
konu byla statisticky významně nižší u 7 ze sledovaných skupin, změny ve frek
venční charakteristice křivky se vyskytovaly u 2 skupin, změny ve fázovém 
průběhu křivky byly zjištěny u 7 skupin. 

U objasnění vlastností jednotlivých parametrů křivky byly použity rovněž 
modelové pokusy (motorický alternační pokus, pokus s prováděním dvojité 
činnosti, slovní interferenční pokus). Bylo zjištěno, že motorický alternační 
pokus koreluje se složkami prvé kategorie (s rychlostí vyhledávání čísel v prů
měru + 0,323, s postupnou odchylkou + 0,316, s průměrnou odchylkou + 0,258). 
Pokus s dvojitou činností koreloval nejlépe s fázovou charakteristikou křivky 
(+ 0,245), interferenční pokus měl korelaci k celkovému poklesu křivky (0,342) 
a k frekvenční složce křivky (+ 0,335). 

Uvedené pokusy ukazují, že 
1. oscilační křivka pozornosti při hledacím pokusu obsahuje řadu složek, jež 

jsou do značné míry na sobě nezávislé; 
2. porušení dynamiky nervových procesů u různých poškození CNS má výraz 

v rozdílu jednotlivých parametrů oscilační křivky pozornosti; 
3. existují vztahy mezi určitými charakteristikami oscilační křivky pozornosti 

a mezi experimentálně zjišťovanými výkony, vyžadujícími současné nebo 
střídavé provádění dvou navzájem neslučitelných nebo protikladných činností. 

Zkoumání změn úrovně bdělosti 

Pojem bdělosti (vigilance) bývá definován jako pravděpodobnost detekce říd
kých a prahu blízkých signálů (Jerrison, 1959). Tato pravděpodobnost je funkcí 
frekvence signálu a odpovědi, detektability signálu, trvání pracovní činnosti, 
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komplexity sdělovače a dalších. Subjektivní faktor zahrnuje motivaci, očeká
vání, stav vědomí a účinek drog. 

Ke zjišťování bdělosti je používáno řady úkolů s různou frekvencí kritického 
signálu nebo několika signálů (optických, akustických). Signál se vyskytuje 
např. 40—60krát za hodinu nebo i v delších intervalech. Signálem může být 
také přerušení podnětu. Je sledován vliv vedlejších podnětů, odpočinkových 
paus a jiné proměnné. Hlavní zájem je věnován výkladu postupného poklesu 
výkonu v čase (decrement), který byl pozorován zejména při použití jednoho 
druhu signálů (Mackworth, 1950 aj.). Jeho projevem je buď vzrůst počtu sig
nálů, které pokusná osoba opomene identifikovat, nebo vzrůst latence odpovědi. 
Pokles se obvykle nevyskytuje u testu multisignálního, Fauckner (1962) však 
nalezl při multisignální reakci vzrůst variability s postupem času. 

Broadbent (1963) rozlišuje v současné době tři základní teoretické přístupy, 
snažící se o vysvětlení vzrůstu inhibice v průběhu pokusů, zjišťujících bdělost. 
Hypotéza očekávání (expectancy) uvádí, že práh pro zjišťování nějakého sig
nálu vzrůstá, když je pravděpodobnost výskytu malá. Detekce se tedy zhoršuje, 
když čekáme dlouho na signál, poněvadž odhad pravděpodobnosti výskytu sig
nálu je nízký. 

Aktivační hypotéza soudí, že detekce signálu je funkcí celkové úrovně vzruši-
vosti (arousal) nervového systému, která je závislá na denní době, trvání před
chozího spánku, rozsahu smyslové stimulace, úrovni motivace a jiných činitelích. 

Hypotéza filtru operuje s principem odvádění pozornosti. Broadbent argumen
tuje, že informace, působící na lidské smysly, podléhá výběru a usměrnění, 
takže jenom jedna její část vyvolává odpověď. V průběhu prolongovaného sle
dování monotónních podnětů dochází ke změně filtru a k uplatnění jiného dru
hu informace z okolí, což má za následek pokles vlastního výkonu. Každá 
z uvedených teorií vysvětluje některá pozorovaná fakta a jiná nikoliv. 

Podle Mackwortha (1950) při chybění posilování odpovědi dochází k naku
pení inhibice, která má za následek systematický pokles výkonu. Znalost vý
sledků chrání osobu před poklesem, slouží jako posílení. Při zavedení vedlejšího 
podnětu dochází k rozptýlení inhibice. 

Pojem posilování přijímají v určité modifikaci i Holland (1958) a Bakan 
(1959). Posilování se děje v průběhu detekce signálu a udržuje tak orientační 
odpovědi. 

McCormack (1962) rozšiřuje ve své dvoufaktorové teorii bdělosti pojem cen
trálního inhibičního stavu o motivačního činitele, představovaného variabilitou 
podnětu, a domnívá se, že tímto způsobem je možno interpretovat většinu 
v současné době známých faktů. 

Representantem aktivační hypotézy je Deese (1955), který v bdělosti spatřuje 
problém udržování sensorického přítoku v pozadí za účelem přerušení poklesu 
počátečního stavu excitace. 

Výsledek práce Billsovy (1931) o výskytu bloků neboli odpočinkových pauz 
byl znovu zhodnocen Eysenckem (1956) v některých termínech Hullovy kon
cepce. Eysenck soudí, že spontánní odpočinkové pausy slouží k rozptýlení re
aktivní inhibice, která se nakumulovala. Tato dissipace působí jako posílení 
pro odpočinkové pausy a vede ke vzniku podmíněné inhibice. Předpokládá, že 
hysterici budou mít v kontinuitní činnosti větší pokles než dystymici a extra-
verti větší než introverti. Předpokládá se souvislost mezi celkovým poklesem 
výkonu a mezi drobnými oscilacemi. 
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Bakan (1959) sledoval vztah mezi introversí-extraversí a výkonem v testu 
bdělosti při zavedení dalšího sekundárního úkolu. Při jednoduchém úkolu měli 
extraverti zpočátku horší výkony než introverti, při zavedení sekundárního 
úkolu se rozdíl mezi oběma změnil, to znamená, že extraverti měli z něho zisk. 
Pokus opakoval Claridge (1961) u normálních osob, hysteriků a dystymiků, dále 
u psychotiků a dospěl k podobným závěrům. Hysterici měli při sekundárním 
úkolu signifikantní vzrůst úrovně výkonu, u dystymiků došlo k poklesu, psy-
chotici se nezměnili. Podle Claridge jsou testy bdělosti saturovány v prvé řadě 
silně v různých ukazatelích inteligencí (0,25—0,75), žádný z použitých testů 
nebyl saturován dotazníkovým neuroticismem. Faktor extraverse—introverse 
byl zjištěn v testu bdělosti zvláště při přechodu k sekundárnímu úkolu. V jed
noduchém úkolu třeba v zásadě rozlišovat dvě složky, a to jednak úroveň vý
konu vcelku a jednak rychlost poklesu výkonu. 

Výklad poklesu výkonu v průběhu prolongovaného sledování signálu pomocí 
kortikální inhibice se pojí v Eysenckově systému osobnosti ještě s dalšími před
poklady ohledně povahy introverse—extraverse a o účinku stimulačně a depre
sivně (tlumivě) působících drog. Podle Eysencka je neutrální struktura dimense 
introverse—extraverse určována rovnováhou procesu inhibce a excitace v CNS, 
při čemž je extraverse spojována s kortikální inhibicí a introverse s kortikální 
excitací. Depresivně (tlumivě) působí farmaka, vyvolávají extravertované šab
lony chování a stimulancia introversi. 

Původ reaktivní inhibice je podle Hulla spatřován v účinku předchozí odpo
vědi (pravidlo efektu), je blízký pojmu únavy. V Eysenckově systému je pojetí 
Hullovo spojováno do určité míry s učením Pavlovovým, což se projevuje ze
jména v tom, že inhibice je chápána jako centrální, korový jev. Podle původní 
Eysenckovy these z r. 1955 se liší lidé s ohledem na rychlost, s níž vzniká reak
tivní inhibice, podle síly vzniklé inhibice a rychlosti dissipace reaktivní inhibice. 
Později Eysenck (1957) svoje pojetí rozšířil a formuloval je takto: Lidé se liší 
s ohledem na rychlost vzniku excitace a inhibice, podle síly vzniklé excitace a 
inhibice a rychlosti dissipace inhibice. K těmto pěti postulátům přidává další, 
který se týká hranice, kterou musí dosáhnout inhibice dříve, než vyvolá spon
tánní odpočinkové pauzy. Jestliže inhibice nedosáhne určité meze, nedojde 
k pauze a k posílení reaktivní inhibice, která tak vyhasíná. 

Podle Reida (1960) je tento předpoklad stěží udržitelný a je zapotřebí nové 
teorie. 

Hypotéza reaktivní inhibice při vysvětlování průběhu kontinuitní duševní 
činnosti trpí podobnou jednostranností jako starší výklad pomocí únavy. Ne
může zejména vysvětlit počáteční výstup výkonu a rychlé střídání vzestupu a 
poklesu výkonu již v prvých okamžicích po započetí kontinuitní práce, při čemž 
je známo, že u mnohých perceptivních a matorických úkolů nemusí být vůbec 
zaznamenán zřetelnější celkový pokles (decrement) i při několikahodinové čin
nosti. Spojování celkového poklesu výkonu a drobných kolísání je proto proble
matické, zvláště uvážíme-li také individuální případy, které mohou mít celko
vou vzestupnou výkonovou tendenci v průběhu úkolu a přesto jejich křivka 
vykazuje kolísání na způsob oscilací. 

Pokud jde o výklad celkového poklesu výkonu reaktivní inhibicí v testech 
vigilance, vzniká tu dokonce rozpor v porovnání s úkoly větší frekvencí signálů, 
kde bývá obvykle celkový pokles výkonu poměrně malý. Vzhledem k řídkosti 
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kritických signálů v úkolech bdělosti měl by naopak rozsah nakumulované in-
hibice být menší než při rychlém sledu podnětů. 

Přehlédnutí celkového stavu výzkumu bdělosti je zatím obtížné, avšak je 
zřejmé, že přes některé vlastní, specifické problémy je řada otázek společná 
s jinými úseky studia kontinuitní duševní činnosti. Z hlediska nervové regulace 
je některými autory kladen důraz na zvláštnosti procesu excitace, jinými na 
rozdíly v procesu útlumu při sledování řídkých a prahu blízkých signálů. 

Z prací Hulla (1951) a Kimbleho (1949) vychází Ammons (1960), který sledo
val v percepční hledači zkoušce s nepravidelně rozmístěnými čísly od 1 do 50 — 
celkem v 20 variantách — závislost reaktivní a podmíněné inhibice na délce 
vložených pauz mezi jednotlivé úkoly, na rozdělení pauz a na trvání dřívější 
praxe. Trvání jednotlivého úkolu bylo 1 min. nebo 30 vteřin. Při kontinuitní 
činnosti bez vložených pauz jevila průměrná křivka skupiny kolísavý, ale 
vcelku rovnoběžný průběh bez poklesu. Při vložení pauz po každém dílčím 
úkolu došlo k vzestupu křivky, což je vysvětlováno pomocí dissipace inhibice. 
Cím později se vložila jedna dlouhá pauza od začátku kontinuitní činnosti, tím 
větší byl vzestup výkonu po obnovení práce. To je spojováno se vznikem pod
míněné inhibice, čili návyku neodpovídat, která je odstraněna pauzou. Cím 
větší byl rozsah nakupené podmíněné inhibice, tím více stoupl výkon po pauze. 
Zvednutí křivky po pauze je malé a krátké, postupně se vrací opět k výchozí 
hodnotě. Je zdůrazněno, že jak reaktivní, tak i podmíněná inhibice vzniká při 
tomto úkolu, který má značnou perceptivní a malou motorickou komponentu. 
Na rozdíl od původního názoru Hullova, který předpokládal motorický původ 
reaktivní inhibice, znamená to, že jde o centrální fenomény. 

Ammons poukazuje také, že podmíněná inhibice nesouvisí s individuálními 
rozdíly v průběhu křivky od počátečního bodu, jak se domníval Zeaman a Kauf-
man (1955). V pokusech Ammonse osoby s počáteční nízkou úrovní výkonu 
měly při použití vložených pauz po každém dílčím úkolu zřetelný vzestup 
v dalším průběhu, kdežto osoby s vysokou počáteční úrovní výkonu zazname
naly v dalším průběhu pokles. 

Ammons nedovede vysvětlit z daného experimentálního materiálu obecný 
fakt, že křivka výkonu bez vložených pauz probíhá sice oscilačně, ale neklesá, 
když se nakupil určitý rozsah reaktivní a podmíněné inhibice, jak měly ukázat 
pokusy s vloženými pauzami. Zisk z 5 min. pauzy je také mnohem menší, než 
rozdíly v průběžném kolísání výkonu u individuálních osob, které se vyskytují 
již od samého začátku úkolu. 

Je třeba také hledat interpretaci individuálních rozdílů. U osob s vysokou 
počáteční úrovní dochází při použití paus k poklesu křivky, zatímco osoby 
s nízkou počáteční úrovní zaznamenávají zisk. Tyto vztahy jsou v daném ex
perimentálním materiálu zřejmě silnější než vliv vložených paus, který ne
zabrání u osob s počáteční vysokou úrovní výkonu v poklesu v dalším průběhu, 
nýbrž jej jenom poněkud sníží. 

Závěry 

K vysvětlení zdánlivě jednoduchého úkazu kolísání pozornosti byla vytvořena 
od konce minulého století, kdy byl započat experimentální výzkum, celá řada 
hypotéz. Mezi nejstarší patří hypotéza únavy, která došla rozšíření hlavně 
v Kraepelinově škole. Zřejmá obtíž s výkladem, proč ke kolísání pozornosti do-
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chází již krátce po započetí úkolu a čím je způsobena poměrně rychlá „regene
race", vedly Kraepelina k modifikaci původní koncepce. Pro únavu a cvik 
jsou rezervovány hrubší výkyvy výkonu, kdežto jemná kolísání jsou spojo
vána s volními impulsy. Tato hypotéza je stejně jednostranná a věcně obtížně 
zdůvodnitelná. Jelikož pracovní cyklus zahrnuje jednak fázi vzestupu, jednak 
fázi poklesu výkonu, je zřejmé, že je nutno počítat se vzájemnou součinností 
nejméně dvou různých procesů. Tomuto předpokladu nevyhovuje ani princip 
refrakterní fáze, převzatý z činnosti periferních nervů (Bills), ani interferenční 
hypotéza (Weawer). 

Teorie fyziologických rytmů předpokládají souvislost oscilací pozornosti se 
změnami dýcháni a se změnami srdečně-cévními (Lehman, Bonser, Griffits a 
Gordon, Bjerner), nověji je věnován zájem studiu vztahů k EEG (Rohracher, 
Bjerner, Milerjan, Callaway aj.). 

Z Hullova systému vycházejí Kimble, Ammons, Eysenck aj., kteří vysvětlují 
kolísání a pokles výkonu vznikem reaktivní a podmíněné inhibice. Hypotéza 
reaktivní inhibice je v rozporu zejména se skutečností, že při použití zkoušek 
bdělosti (vigilance), dochází k většímu poklesu výkonu ke konci než u tzv. 
sériové metody ke zjišťování průběhu kontinuitní pozornosti, ačkoliv vzhledem 
k řídkosti signálů u zkoušek bdělosti by měly být výsledky právě opačné (mělo 
by dojít k menšímu rozsahu nakupené reaktivní inhibice). Jiní autoři (Deese) 
proto kladou při vysvětlování změn výkonu ve vigilačních úkolech naopak dů
raz na zvláštnosti v procesu excitace (aktivační hypotéza). 

Četní autoři soudí, že je třeba předpokládat při kontinuitní duševní činnosti 
určité zákonitě se vyskytující změny na způsob oscilací, které mají vztah k osob
nostní struktuře jedince. Zatím není plná shoda ve výčtu a charakteristice jed
notlivých faktorů křivky. 

K objasnění povahy různých veličin, obsažených v křivkách kontinuitní du
ševní práce, byly v literatuře použity zejména tyto metody: 
1. interkorelace jednotlivých parametrů křivky a jejich faktorová analýza, 
2. modelové srovnávací pokusy, opírající se o korelace různých parametrů křiv

ky s jinými příbuznými zkouškami v oblasti pozornosti, 
3. zjišťování rozdílů různých parametrů křivky u normálních a patologických 

skupin, při působení farmak a jiných činitelů. 
Tyto poznatky vedly k formulaci řady dílčích hypotéz o povaze mechanismů, 

uplatňujících se u kontinuitní duševní činnosti. 
Z hlediska neurofyziologické koncepce I. P. Pavlova možno obecně chápat 

oscilace pozornostní křivky jako projev složitého pohybu procesu podráždění 
a útlumu v činnostních centrech, zapojených do komplexního funkčního systému. 

4. P f t l N O S N E U R O F Y S I O L O G I E K V Ý Z K U M U P O Z O R N O S T I 

Pokroky neurofysiologie, elektrofysiologie nervové soustavy a neuroanato-
mie, dosažené v posledních desítiletích, obrážejí se i ve stavu výzkumu otázky 
pozornosti. Vedle vedoucí úlohy mozkové kůry je zdůrazňován podíl podkoro-
vých oblastí, především retikulární formace mozkového kmene, při zaměření, 
soustředění,-udržování a přepojování pozornosti. Je sledován problém speci
fické a nespecifické aferentace, jsou zkoumány změny při orientačním reflexu, 
povaha dominantních ohnisek podráždění, podmínky centrifugálního působení 
na receptory, jev habituace aj. Všeobecně je upuštěno od představy o jedno-
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značném přiřazení podnětu a odpovědi (formule S — R) a je studována povaha 
procesů, probíhajících v centrálním článku, vloženém mezi periferní stimulaci 
a mezi odpověď. 

S pokusy o neurofyziologický výklad pozornosti se setkáváme již ve starší 
literatuře. Podle Ebbinghause je pozornost projevem rozdělení podráždění 
v kůře velkého mozku, způsobeného vnějšími nebo vnitřními podněty. G. E. 
Můller chápe pozornost jako centrosenzorické podpoření periferně daných nebo 
centrálně disponovaných pocitů a představ. 

Výzkum zákonitostí činnosti ústřední nervové soustavy, uskutečněný pomocí 
studia podmíněné a nepodmíněné reflexní činnosti I. P. Pavlovem a jeho ná
sledovníky, přispěl k osvětlení úkazů pozornosti v mnohém směru. V definicích 
současných sovětských psychologů se setkáváme obvykle vedle vymezení hlav
ních znaků pozornosti z psychologického hlediska s výkladem jejich neuro-
fyziologických základů, který se opírá především o principy vytýčené I. P. Pav
lovem a A. A. Uchtomským. 

Pozornost bývá uváděna především v souvislost s činností mozkových center, 
vyznačujících se optimální dráždivostí (Rubinštejn, 1959, Smirnov, Leontěv, 
Rubinštejn, Těplov, 1959, Rudik, 1958 aj.). Smirnov, Leontěv, Rubinštejn, Těplov 
(1959) spatřují fysiologický základ pozornosti v koncentraci vzruchu v určitých 
částech mozkové kůry, v ohnisku optimální dráždivosti, při současném více 
méně výrazném útlumu ostatních částí kůry. K tomu dochází podle zákona 
záporné indukce, podle něhož vzruch v jedné části kůry vyvolává útlum jiných 
jejích částí. Pavlov sám charakterizuje proces takto: „Z tohoto hlediska se mi 
jeví vědomí jako nervová činnost určité části mozkových hemisfér, která má 
v daném okamžiku a za daných podmínek určitou optimální (pravděpodobně 
je to střední) vzrušivost. V tomto okamžiku jsou všechny ostatní části mozko
vých hemisfér ve stavu více méně snížené vzrušivosti. V části mozkových he
misfér s optimální vzrušivosti se snadno vytvářejí nové podmíněné reflexy 
a s úspěchem se vypracovávají diferenciace." — „Ostatní části hemisfér se sní
ženou vzrušivosti nejsou toho schopny a jejich funkci přitom tvoří nejvýš jen 
dříve vypracované reflexy, které vznikají stereotypně, působí-li příslušné pod
něty." — „Část s optimální vzrušivosti není přirozeně fixována; neustále se 
pohybuje po celém prostoru mozkových hemisfér v závislosti na spojích, které 
existují mezi centry a vlivem vnějších podnětů. Podle toho se ovšem mění 
i oblast se sníženou vzrušivosti." (Sebrané spisy, čes. překlad, I1I/1, str. 170). 

Obecně se řídí podle Pavlova činnost mozkové kůry i celé ústřední nervové 
soustavy a v nich probíhající procesy podráždění a útlumu dvěma základními 
zákony: zákonem iradiace a koncentrace každého z těchto procesů a zákonem 
jejich vzájemné indukce. „Z pokusů s normální činností kůry můžeme dělat 
závěr, že při své slabé intenzitě tyto procesy od počátku z místa svého vzniku 
iradiují, při dostatečně silné se koncentrují a při neobyčejně silné opět iradiuji. 
Když se tyto procesy koncentruji, indukují protikladný proces, a to jak na 
periferii během svého trvání, tak na místě působení po svém ukončení." — 
„Při koncentraci vzrušivého procesu se setkáváme v celé nervové soustavě 
s útlumem jako s projevem zákona indukce. Bod koncentrovaného podráždění 
se na větší nebo menší vzdálenost obklopuje útlumem; to je záporná indukce." 
(Sebrané spisy, čes. překlad, III/2, str. 240.) 

Otázka vzniku zaměřenosti, která je jednou z ústředních otázek pozornosti, 
je chápána jako výsledek rozdílů, existujících v intenzitě nervových procesů. 
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„Nervový proces směruje k silnějšímu podráždění." — „Relativní intenzita ner
vového procesu určuje tedy směr nervového podráždění, určuje spojení činitelů 
s různými činnostmi organismu. Fysiologie podmíněných reflexů je těmito 
vztahy intenzit přeplněna a přesné určení relativní intenzity nervových procesů 
při působení různých podnětových činitelů je jedním z nejdůležitějších bodů 
v soudobém výzkumu normální činnosti mozkových hemisfér." (Sebrané spisy, 
čes. překlad, III, 1, str. 166.) Velký význam mají pro činnost mozkových hemi
sfér v každém okamžiku také následná působení předcházejících podnětů, a to 
i indiferentních, které ještě nikdy nebyly spojeny s činností organismu. 

Pavlovova koncepce center optimální dráždivosti, jejich pohybu po různých 
částech mozku s šířením vln podráždění a útlumu, vytyčení mechanismu sou
časné a následné indukce nervových procesů představují důležitý fysiologický 
přínos pro chápání úkazů pozornosti, zejména jejího soustředění, přemístění 
pozornosti a kolísání v čase. Byly položeny také základy pojetí zaměření po
zornosti, jež jsou dále propracovávány v principu dominanty Uchtomského. 
K pozornosti se též vztahuje pojem orientačního reflexu, rozpracovávaný rovněž 
dále zejména sovětskými pracovníky. 

Princip dominanty považuje A. A. Uchtomskij (1945) za obecný princip v ko
ordinační činnosti nervových center. Vznik dominanty předpokládá existenci 
dostatečně pevné excitace, která získává význam vládnoucího faktoru v činnosti 
ostatních center. Sumuje podrážděni z jiných center a tlumí jejich schopnost 
reagovat na podněty, které k ní mají přímý vztah. Obsahuje faktor přípravy 
v nervových centrech na způsob stacionárního podráždění, které snižuje prahy 
dráždivosti vzhledem k probíhajícím impulsům, dlouho se udržuje na místě, 
a když dostihlo dostatečné velikosti, je s to dávat popud k ulehčení odpovědi. 
Vzájemný vztah mezi dominantou a subdominantami není ovšem stálý, určitou 
dobu dominující ohnisko podrážděni se stává subdominantní a nové ohnisko 
podráždění se změní v dominantní. V psychologické oblasti má střídání domi
nant výraz především v přepojování pozornosti (Rubinštejn, 1959). 

Podstata dominanty spočívá podle Machače (1960) v předchozí přípravě ner
vových center pro usměrnění reflexních odpovědí na přicházejíc! podněty, 
z čehož plyne, že charakter reflexní reakce nezávisí jen na podmíněném pod
nětu, nýbrž i na dočasné „zaměřenosti" činnosti celé ústřední nervové soustavy. 
Povahu aktuální zaměřenosti chápe Machač jako otázku mezicentrálních silo
vých vztahů, tj. různé úrovně stacionárního podráždění a z toho vyplývajících 
rozdílů sumační schopnosti nervových center v okamžiku působení vnějšího 
podnětu. 

Princip dominanty je často používán při výkladu fyziologických základů po
zornosti (Rubinštejn, 1959, Dobrynin, 1959, Jermolajevo-Tomina, 1960 aj.). 

Nové poznatky neurofysiologie a neuroanatomie v otázce pozornosti 

Neurologické výzkumy W. S. McCullocha (1944) svědčí pro hypotézu, že pri
márně dochází ke snížení dráždivosti okolních polí a teprve sekundárně k vy
značení figury, což je směrodatné pro nestejnoměrné rozdělení pozornosti. 
V mozkové kůře jsou tzv. supresorická pole, jejichž dráždění snižuje aktivitu 
jiných polí. Patří sem např. pole čís. 19 podle Brodmaima, kde se uskutečňuje 
zpracováni zrakových podnětů (cit. Hofstatter, 1967). 

V elektrofysiologickém výskumu je sledována zejména povaha dominantních 
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ohnisek podrážděni a jejich vzájemného působení, otázka synchronizace mozko
vých rytmů, jsou zkoumány změny při orientační a pátrací reakci, „reakci po
zornosti" na různých úrovních mozku, jsou zjišťovány podmínky centrifugál-
ního působení na receptory a analyzován úkaz přivykání (habituace) aj. 

Neurofysiologie a neuroanatomie získaly v poslední době řadu nových expe
rimentálních dat o stavbě a úloze subkortikálních oblastí mozku a o vztazích 
kortikálně-subkortikálních. Jde především o objevení aktivačního a inhibičního 
vlivu retikulární formace mozkového kmene (Magoun, 1946 aj.). Bylo proká
záno, že nejenom retikulární formace působí na kůru, ale i naopak mozková 
kůra má vliv na retikulární formaci. 

Podle Weisse (1963) se dříve předpokládalo, že po specifických aferentních 
drahách probíhají impulsy z receptorů do korové projekční oblasti v podstatě 
nezměněné a že teprve na úrovni kůry dochází k jejich zpracování. Novější 
práce, používající metodiky elektrofysiologického sledování aktivity aferentních 
drah na podkorové úrovni, ukázaly neudržitelnost této představy. Lze považovat 
za dokázané, že přenos informace z periferie do centra je citlivě regulován, a to 
různými mechanismy. 

Úlohou a povahou dominantních ohnisek podráždění při vytváření dočasných 
spojů se zabývali zejména V. S. Rusinov a spolupracovníci, A. E. Asraťjan, M. N. 
Livanov a spolupracovnici a jiní. Uvádí se, že studium dominantních jevů skýtá 
klíč k objasnění vzniku podmíněných reflexů. Jsou studovány mechanismy vy
tváření stacionárních ohnisek podráždění, otázka osvojování rytmů a vzájem
ného působení dvou současně nebo po sobě existujících ohnisek podráždění 
v mozkové kůře. 

Studiem dominantních jevů při vytváření podmíněných reflexů ve stadiu 
generalizace se obírali E. A. Asraťjan, G. V. Skipin, M . N. Livanov aj. Stacio
nární ohniska podráždění jako experimentální model dominanty zkoumali V. S. 
Rusinov a spoluprac. Livanov a Poljakov ukázali, že vypracování podmíněného 
reflexu je provázeno pravidelnými synchronisovanými výkyvy v EEG. 

Již dříve bylo zjištěno, že rytmické světelné záblesky .mohou být přebírány 
potenciály v kůře hemisfér (Adrian, Matthews, 1934). Podle Livanova, 1962, je 
v základu synchronisační činnosti neuronů vyrovnávání jejich labilnosti. Když 
je jejich labilnost stejná, podráždění se rozprostírá po všech oblastech aktivova
ného systému. Je možno rozšířit různé formy synchronisace v různých stadiích 
vypracování podmíněného reflexu. Při jevu synchronisace se uplatňuje též vzá
jemný vliv korových a podkorových oblastí, zejména retikulární formace moz
kového kmene. Poukazuje se na shodu s teoretickými názory A. A. Uchtom-
ského (1936), podle něhož je dominanta charakterisována svým pracovním ryt
mem, který má tendenci se udržovat. Na druhé straně účast jiného nervového 
útvaru v dané pracovní konstelaci center závisí na tom, jak rychle si dovede 
osvojjt tento rytmus, jak dovede změnit svou labilnost. 

Další poznatky byly získány Livanovem (1962) na základě toposkopické 
metody. Bylo zjištěno, že v mozkové kůře králíků dochází v průběhu vypra
cování podmíněného reflexu k-postupnému vytváření a lokalizaci ohnisek elek
trické negativnosti. Zákonitosti vzniku a vzájemného působení místních ohnisek 
podráždění zjišťované elektrofysiologickými metodami, jsou v souhlase s Pav-
lovovou koncepcí o pohybu nervových procesů a o úloze silných ohnisek po
dráždění v kůře mozkových hemisfér při zpracováni indiferentních podnětů 
vnějšího prostředí. 
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Podle Chodorova (1960) prochází podmíněný reflex v procesu svého vypraco
vání třemi fázemi, které představuje dominanta (sumační reflex), stadium skry
tého časového spoje a konečně stadium zjevné funkce. Různá stadia v průběhu 
utváření dominant popisuje na základě elektroencefalografického sledování 
Grečušnikovová (1962). 

Podle Vinnika a Ivanovové (1962) se vzájemné působení mezi dvěma sou
časně existujícími ohnisky podráždění může projevovat jak formou indukce, 
tak i sumace, jak bylo dříve zjištěno Asraťjanem (1941), Kupalovem (1941), 
Fedorovem (1938, 1950). Vzájemné působení různých ohnisek podráždění se 
vyznačuje velkou složitostí a mění se v různých stadiích vypracování podmíně
ného reflexu. Jedním ze základních rysů podmíněných reflexů je jejich neoby
čejná měnlivost, která se projevuje mj. v jevech přepojování (Astraťjan, 1955). 

Rada autorů se zabývá otázkou orientačního reflexu. Frolov (1949, 1962), Za-
porožec (1954) aj. spatřují původ pozorností v orientačním reflexu. Jendovickaja 
(1957) chápe pozornost jako proces získávání předběžné informace v prostředí, 
tedy v podstatě jako orientační činnost. 

S pojmem orientačního reflexu se setkáváme u Pavlova poprvé v r. 1910. 
Schopnost organismu přijímat vnější podněty se projevuje nejen na způsob 
diferencovaných podmíněných reakcí, ale i vznikem orientační reakce, objevu
jící se ještě před vypracováváním diferenciace. 

Podle E. N. Sokolova (1960) obsahuje orientační reakce tyto složky: 
1. somatické komponenty (pohyb těla, hlavy, očí, uší), 
2. vegetativní složky (změny srdečně-cévní, změny dýchání, změny kožně gal

vanické reakce), 
3. elektroencefalografické projevy (deprese nebo exaltace alfa rytmu, změny 

reaktivnosti kůry), 
4. senzorické projevy (zvýšení citlivosti a labilnosti analyzátorů). 

Hlavní úlohu v orientačním reflexu má mozková kůra, aferentní mechanismy 
orientačního reflexu se nacházejí v jádrech retikulárního systému mozkového 
kmene. Kůře připadá aktivní úloha v útlumu orientační reakce, jak se ukazuje 
při exstirpacích kůry a v pokusech se spánkovým útlumem. Změnami vegetativ
ních komponent orientačního reflexu, jejich vyhasínáním a vlivem slovní in
strukce při organických poškozeních mozku se zabývala Chomskaja, 1961. 

Pokud jde o vztah mezi podmíněným a orientačním reflexem, je uváděno 
(Sokolov, 1960), že pokud není podmíněný reflex zpřesněn, zautomatizován, 
jeho průběh je provázen orientační reakcí, jak na podmíněný, tak i na nepod
míněný podnět. Stabilizace podmíněného spojení má za následek zrušení orien
tačního reflexu. Orientační reflex se odlišuje jak od adaptačního, tak i od obran
ného reflexu, a to jednotným způsobem reakce při jakékoliv změně podnětu 
a způsobilostí k vyhasínání. Vyhasínání při opakování podnětu se projevuje 
také v cévních reakcích, kožně galvanické odpovědi, v pohybech očí, v EEG 
apod. Orientační reflex může být jednak generalizovaný, může aktivovat ně
kolik analyzátorů, nebo může být lokalizovaný pouze na jeden analyzátor. 
Funkční význam orientačního reflexu spočívá ve zvýšeni rozlišovací schopnosti 
analyzátorů, zabezpečující dokonalejší příjem podnětů. 

U nás Madlafousek (1957) postuluje pro orientační reakci vlastní specifickou 
representaci v centrálním nervovém systému, lokalizačně i funkčně odlišnou od 
representace různých pátracích aktivit, které vždy souvisejí každá se svým pod-
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korovým centrem (hlad, žízeň, sex apod.). Chápe orientační reakci jako součást 
ochranného adaptivního vybavení organismu. 

Gastaut a Roger (1962) rozlišují mezi přizpůsobovacím nepodmíněným refle
xem na novost („reakce údivu") a mezi přizpůsobovacími podmíněnými reflexy 
na opakování téhož signálu („zkoumací reakce"), při čemž první termín za
hrnuje nediferencovanou, krátce trvající emoční reakci na nový a silný podnět, 
kdežto druhý jev je ztotožňován s orientačním reflexem, který vzniká v procesu 
vývoje a obsahuje poznávací složku. „Zkoumací reakce" se projevuje v oblasti 
psychiky soustředěním „vědomí" na signály, upoutávající pozornost. Oba jevy 
závisejí na aktivaci retikulární formace. 

Pro objasnění mechanismu „zkoumací reakce" se nelze omezit pouze na 
retikulární formaci mozkového kmene, která je zodpovědná za „reakci údivu". 
Důležitá úloha připadá zde retikulární formaci thalamu a hypothalamu, jejíž 
podráždění vyvolá u zvířat místní blokádu odpovídajících korových oblastí a 
motorické projevy orientační reakce, umožňující lepší využití senzorických re-
ceptorů, připravených k přijetí signálů. Lokální blokáda odpovídá tonizaci 
odpovídající korové oblasti a skýtá nejvýhodnější podmínky pro analýzu při
jatého signálu. Podráždění nižšího oddílu retikulární formace, která je zodpo
vědná za „reakci údivu", je provázeno útlumovým centrifugálním efektem, 
blokujícím na periferii jiné senzorické aferentní impulsy (Jouvet, Hernández — 
Péon, 1957). Tento mechanismus skýtá možnost předpokladu, že „reakce údivu" 
je také doprovázena soustředěním pozornosti na daném signálu prostřednictvím 
blokády konkurující informace. 

Centrálním ovlivněním činnosti periferních receptorů a habituací se zabýval 
zvláště Hernández-Péon (1962) se spolupracovníky. V řadě experimentů týka
jících se senzorického přivykání, zjistil, že amplituda primárních potenciálů, 
např. na sítnici, se snižuje vlivem opakovaného působení těchže indiferentních 
podnětů. Tento vliv spojuje s eferentním působením útlumového procesu na 
periferní receptory. Při jevu přivykání se zúčastni vedle retikulární formace 
významně mozková kůra, kde možno zaznamenat velmi rychlou odpověď. 

Hubel, Henson, Rupert a Galambos (1959) našli soubor buněk v auditivním 
kortexu kočky, které jsou citlivé k auditivním stimulům jenom tehdy, dává-li 
kočka „pozor" na podnět. 

Z hlediska vztahu podkorových útvarů k pozornosti jsou poučné zejména 
pokusy, které prováděl Jouvet (1957, 1958, 1959), v bdělém stavu u nemocných 
před neurochirurgickými operacemi. Byly registrovány odpovědi elektrické 
aktivity o frekvenci l/sek. pomocí bipolarních elektrod, zavedených do 
okcipitálniho laloku (na úrovni optického svazku). Bylo zjištěno, že amplituda 
podkorových potenciálů nápadně vzrůstá při zrakové pozornosti (počítání zá
blesků), zatím co odvrácení pozornosti mělo za následek jejich slabé snížení 
a dokonce blokádu v případech použití bolestivé stimulace. Bylo dále zjišťováno, 
že kortex má důležitou úlohu v procesu pozornosti. 

Elektroencefalografické studie 

Otázkou vztahu pozornosti a změn v EEG se zabýval již H. Berger, který je 
považován za objevitele použití této metody u člověka. 

B. H . Martinssonová (1939) zkoumala charakteristiku alfa vln během mentál-
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nich bloků (Bills). Studovala procentuální výskyt alfa rytmu a jeho frekvenci 
u 6 studentů. Bylo použito slovních podnětů, k nimž vyšetřovaná osoba odpo
vídala opačnými významy. Trvání pokusu bylo 45 min. Za bloky považovala 
prodloužení doby latence odpovědi, překračující více než l,75krát průměrnou 
hodnotu. Byla potvrzena existence bloků, avšak alfa rytmus nebyl změněn 
během jejich výskytu. Z toho uzavírá, že je možné, že neurální mechanismus 
bloků není centrální povahy. 

E. G. Walsh (1952) zkoumal reakční čas na fotopické a skotopické podněty za 
současné registrace elektroencefalogramu. Cílem studie bylo zjištění, do jaké 
míry mohou být variace reakčního času, označované jako fluktuace, uvedeny 
ve vztah k amplitudě a fázi alfa rytmu. Bylo zjištěno, že fluktuace reakčního 
času nezávisí na amplitudě a fázi alfa rytmu v okamžiku stimulace. Rovněž 
zrakový práh nezávisel na charakteristice alfa rytmu. 

Některé práce však referují o positivních výsledcích. B. Bjerner (1949) zjiš
ťoval depresi alfa rytmu a zpomalení pulsové rychlosti během protrahovaných 
dob reakcí v sériovém reakčním pokusu během spánkové deprivace. Bylo 
užito 5 pokusných osob. Slo o kontinuitní sledování výběrového reakčního času 
na dva různé akustické podněty se spontánním tempem práce. Zjištěny denní 
variace alfa rytmu a procenta chyb v reakčním pokusu. Reakce s prodlouženou 
dobou latence odpovědi vykazovaly přechodný pokles pulsové rychlosti, dále 
byly provázeny depresí alfa rytmu. Výsledky byly statisticky zhodnoceny. Pro-
trahované reakce (odpovídající Billsovým blokům) považuje autor za přechodné 
fenomény téže povahy jako je spánek. 

E. A. Milerjan (1955) sledoval změny v EEG při působení zvukových pod
nětů, při naslouchání hudebním dílům a při duševní činnosti. 

V provedených pokusech s působením monotónních podnětů byla pozorována 
krátkodobá deprese alfa rytmu, trvající 0,1—3 vteřiny. Hned poté alfa rytmus 
se obnovuje nehledě na pokračující působení podnětu (adaptace). Po přerušení 
monotónních podnětů dochází k následné depresi alfa rytmu na 0,8 vt. 

Deprese alfa rytmu se projeví nejlépe, působí-li zvuk neočekávaně a upoutá 
pozornost osoby. Milerjan uzavírá, že deprese alfa rytmu je vždy spojena s kon
centrací pozornosti na probíhající podnět, stejně jako jev adaptace je provázen 
odvrácením pozornosti od tohoto jevu. Aktivní duševní činnost vyvolává za 
všech podmínek depresi alfa rytmu, provázenou objevením rychlých vln o malé 
amplitudě typu gamma. Deprese alfa rytmu svědčí, že kdesi v kůře vzniká 
dominantní ohnisko. Je možno je do určité míry charakterisovat časově, ale 
zatím neexistuje možnost jeho lokalisace. 

Hypotézu o metabolickém původu kolísání pozornosti zastává Rohracher 
(1942, 1956, 1958), který se přitom opírá o některé elektroencefalografické po
kusy, provedené jím v r. 1936. Jde zejména o zjištění, že při působení optic
kých podnětů (světelných záblesků v intervalu 1—2 vt.) není blokáda alfa rytmu 
trvalá, nýbrž po určité době dojde znovu k jeho prosazení. Rohracher považuje 
alfa rytmus za projev metabolických procesů v nervových buňkách a z tohoto 
hlediska se mu jeví pokles pozornosti jako důsledek probíhající látkové pře
měny, jejímž účelem je nahradit spotřebovanou energii při dřívější činnosti. 

Pozornost k zrakovým a jiným podnětům působí oploštění (depresi) alfa 
rytmu v EEG, má vztah k pohotovosti mozkové kůry. Je evidence, že je to 
akt pozornosti a nikoliv externí stimulace, která oplošťuje alfa rytmus. Rovněž 
elektrická stimulace retikulárního aktivačního systému (RAS) působí u zvířat 
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vzrůst pozornosti na vnější podněty ve srovnání s kontrolními podmínkami 
(Munn, 1965). 

Callaway (1962) studoval pomocí speciální aparatury vliv fáze alfa rytmu na 
trvání visuálního reakčního času a zjistil, že existuje u jednotlivých osob ten
dence reagovat v určitých fázích různě rychle na presentované podněty. 

Závěry 

Výzkumy podmiňování prováděné I. P. Pavlovem a jeho školou odkryly slo
žitou funkční dynamiku ústřední nervové soustavy. Z hlavních mechanismů, 
které mohou být uvedeny v souvislost s jevy pozornosti, je třeba uvést kon
centraci vzruchu v určitých částech mozkové kůry (v ohnisku optimální dráž-
divosti) při současném útlumu ostatních částí kůry na základě zákona záporné 
indukce. 

Model dominanty, vytyčený A. A. Uchtomským, je v posledních letech zkou
mán mimo jiné za použití elektrofysiologických metod. Výsledky jsou v sou
hlase s Pavlovovou koncepcí o pohybu nervových procesů a o úloze silných 
ohnisek podráždění v kůře mozkových hemisfér při zpracování indiferentních 
podnětů vnějšího prostředí. 

Rada autorů se věnuje výzkumu orientačního reflexu, jeho průvodních změn 
v somatické i vegetativní oblasti, změn v EEG a sensorických změn. 

Významným poznatkem moderní neurofysiologie je zjištění, že přenos z in
formace do centra je regulován nejenom v korové oblasti, ale již na úrovni 
subkortikální. Jde především o objev inhibičního a aktivačního vlivu retiku-
lární formace mozkového kmene. Z hlediska mechanismů, blokujících periferní 
stimulaci, je významné zjištění existence centrifugálního působení na recep-
tory a úkazu habituace. 

Jsou prováděny pokusy s registrací elektrofysiologických projevů pozornosti 
na různých úrovních CNS, jež prokazují korelace stavu pozornosti a stavu 
inhibice a aktivace určitých oblastí mozku. Stav pozornosti působí podle různých 
autorů depresi alfa rytmu v EÉG. 

5. P O J E T Í P O Z O R N O S T I V S O U Č A S N É P S Y C H O L O G I I 

Zvláštní teoretický zájem je věnován objasnění mechanismů selektivity po-* 
zornosti, v níž spatřuje vyšší samostatný, převážně korový proces, nezávislý na 
diskriminaci podnětů. Pozornost je více selektivní v tzv. úmyslné (volní) a ná
vykové pozornosti, kdežto nové a neočekávané podněty velké intenzity se pro
sazují samy, odpovídáme na ně bezděčně, reflexně (Munn, 1966). 

Konstruované modely pozornosti vycházejí jednak z neurofyziologických po
znatků, jednak z experimentálních psychologických zjištění v normálních a pa
tologických podmínkách a konečně z analogií fyzikálních systémů. 

Stav pozornosti předpokládá jednak sensibilizaci a aktivaci určitých nervo
vých center, jednak současnou inhibici ostatních oblastí. Z tohoto důvodu j i 
nelze ztotožnit s prostým přepojovacím nebo blokujícím mechanismem (viz 
např. mechanismus filtru u Broadbenta), který neřeší otázku momentální pře
vahy (dominance) jednoho činnostního centra nad druhým. Také grafické zná
zornění průběhu oscilací pozornosti ukazuje, že jde o plynulé zeslabování a ze
silování aktivity pozornosti, nikoliv o skoky. Z tohoto hlediska nejlépe vyhovuje 
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teoretická představa o prostorové a časové indukci nervových procesů, probí
hající v činnostních centrech při procesu pozornosti. 

Naskýtá se otázka, zda má pozornost vliv na kvantitu a složení přijímané 
informace či nikoliv. Berlyne (1965) soudí, že pozornost jen může připustit 
všechnu informaci, přicházející z receptorů, ale nemůže zvětšit rozsah infor
mace z nějakého zdroje. Na druhé straně se však jeví pravděpodobným, že 
v důsledku selektivity a dalších mechanismů pozorností dochází k nové orga-
nisaci celkové vjemové struktury, zejména ke změně podílu neužitečné a uži
tečné informace.9 Jak ukazují experimentální výzkumy, vjemová struktura sta
tického objektu i při velmi krátkém trvání expozice není nikdy statická, nýbrž 
se dynamicky stále přetváří a mění. Jistý podíl na tom má i naše zaměřenošt 
(Chmelař, 1949, 1965). 

Pozorování přizpůsobení receptorů, posturálních změn a změn svalového na
pětí v aktech pozornosti skýtají základ pro teorie, vysvětlující pozornost spíše 
z periferních než centrálních činitelů, i když i zde existuje součinnost motoriky 
s nervovými centry (Freeman). 

Perceptologický přístup k otázce pozornosti, patrný zejména u behavioristů, 
ztotožňuje pozornost s „perceptivním postojem", s „perceptivním zaměřením" 
nebo s „anticipačním perceptivním přizpůsobeni". Jako protiargument se uvádí, 
že sama pozornost nezaručuje, že se percepce uskuteční, a dále, že pozornost ne-
determinuje význam perceptivní zkušenosti. Tatáž situace může být rozličně 
percipována různými lidmi, kteří j i pozorně sledují (Munn, 1965). 

Pozornost jako samostatný faktor 

Starší psychologové, např. Burt (1909) (cit. Vernon, 1966), předpokládali, že 
testy, které vyžadují nejvíce pozornosti, jsou nejvíce saturovány g-faktorem 
a obojí ztotožňovali. Pozdější výzkumy ukázaly, že je jednak celá řada testů 
pozornosti, které nekorelují významně s všeobecnou inteligencí, jednak tyto 
testy nemusí ani vykazovat vysoké interkorelace, což svědčí pro přítomnost 
několika faktorů. Podobná situace je ve faktorové analýze např. v oblasti moto
riky, percepce nebo paměti, kde je dnes známa již celá řada samostatných 
faktorů. 

Mc Comas (1911) zjišťoval u 10 osob sérií zkoušek rozsah a koncentraci po
zornosti, její pohyblivost, vizuální percepci, motorické a auditivní složky po
zornosti. Většina korelací byla nulová nebo nevýznamná, asi v jedné třetině 
byly zjištěny korelace závažnější. 

Vyšší korelace byly zjištěny Mc Queenem (1917), který použil dvou typů 
testů, zjišťujících jednak končen trati vní pozornost, jednak distribuci při pro
vádění dvou úkolů současně. Autor na základě výsledků předpokládal rozdíl 

9 Užitečnost informace může vyplývat z potřeb osoby, z jejího úmyslu nebo z vý
znamu sdělení pro ni. Neužitečné informaci věnujeme obvykle jen krátkodobou a 
okrajovou pozornost. Není tedy proces extrahování informace z prostředí volný a 
neřízený tok, nýbrž tento proces je usměrňován v závislosti na cílech subjektu. 

Podle teorie rozhodování, vytyčené Edwardsem, 1955, lidé provádějí výběr tak, 
aby maximalizovali subjektivně očekávanou užitečnost (cit. J. W. Atkinson, N. T. 
Flather, A theory of achievement motivatkm New York 1966, str. 341. 

Problém selektivity pozornosti se tak dostává do souvislosti s teorií jednání 
a činnosti. 
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u obou typů testů, avšak Spearman (1927), který provedl analýzu těchto dat, 
nemohl potvrdit výskyt skupinového faktoru pozornosti. Všechny korelace byly 
pozitivní a mohly by nasvědčovat společnému faktoru pozornosti. 

Nový pokus byl proveden Easleyem (1931), který použil 5 testů pozornosti 
a 6 jiných měření psychických vlastností u 68 studentů. Výsledky neukazují 
významný vztah ani mezi různými měřeními pozornosti ani mezi pozorností 
a jinými psychickými funkcemi. Překvapují poměrně vysoké koeficienty relia-
bility (0,64—0,96), takže výsledky nelze vysvětlit nespolehlivostí metod. Nedo
statek provedených analýz třeba spatřovat především v chybění vnější validi-
zace metod, takže výsledky je možno vztahovat pouze k použitým způsobům 
měření, nikoliv k pozornostní funkci samé. 

Holzinger (1934—35) referuje o skupinovém faktoru (t), který se vyskytuje 
mimo g v některých testech, vyžadujících sledování pokynů experimentátora 
a provádění instrukcí. Woodrow (1939) užil ústní a psané testy instrukci a zjistil 
v nich odlišný faktor od faktorů obsažených v testech aritmetiky, ve škrtacl 
zkoušce a v obkreslování figur. Wittenborn (1943) užil různé kompletní ústní 
testy instrukcí, vyžadující soustředění pozornosti, u 175 mužů Air Corps ve 
výcviku. Tyto testy daly faktor odlišný od faktorů P, M, S a N. 

Guilford, Lacey (1947) zjistili celkem tři faktory integrace ve svých testech, 
při nichž se pokusné osoby učí určitá pravidla a tyto si pamatují pro odpovědi 
na různé problémy. Tyto testy zahrnují spíše šíři než koncentraci a flexibilitu 
pozornosti. 

Podle Vernona (1966) týkají se problémy pozornosti ve škole zejména těchto 
faktorů: 

1. faktorů g 4- v, jinými slovy mentálního věku dětí, neboť je známo, že ne
dostatek pozornosti je největší v nižších třídách, 

2. faktoru X , který zahrnuje zájmy dětí na různých předmětech, 
3. relativně malého skupinového faktoru, jaký byl izolován např. Holzingerem, 

Woodrowem a Wittenbornem. 
U nás Chmelař (1936), který provedl rozsáhlý výzkum trvání aktivní pozor

nosti v období od 6 roků do dospělosti celkem u 483 osob zjišťuje, že sice existuje 
vztah mezi trváním aktivní pozornosti a mentálním věkem, avšak korelace mezi 

nadáním a pozorností není zřejmá. „Nelze proto předpokládat, že v každém pří
padě s vyšším nadáním bude spojena i lepší výkqnnost aktivní pozornosti. 
Zůstává proto otázkou, zda autoři, kteří používají souborů inteligenčních testů 
k stanovení úrovně nadání, postihují jimi výkonnost pozornosti, anebo zda 
pozornost, jak z našich pozorování plyne, je do jisté míry faktor, jenž jest 
nezávislý na úrovni inteligence." 

Vymezeni pozornosti v současné psychologii 

Původ obtíží s vymezením povahy pozornosti spatřuje Galperin (1958) ve 
dvou základních faktech: 

1. Pozornost nikde nevystupuje jako samostatný proces. Vnějšímu pozorováni 
se jeví jako zaměřenost, připravenost a soustředěnost jakékoliv psychické čin
nosti, tedy jako stránka nebo vlastnost této činnosti. 

2. Pozornost nemá svůj zvláštní, specifický produkt, jejím výsledkem je zlep
šení jakékoliv činnosti. 

Pozorností rozumí Těplov (1949) směřování vědomí k určitému předmětu, 
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ději nebo činnosti. Podle Smirnova, Leontěva, Rubinštejna a Těplova (1959) 
znamená pozornost odlišovat některé prvky odrazu a při tom přehlížet jiné. 

Podle Dobrynina (1959) vyjadřuje pozornost zaměřenost a soustředěnost psy
chické činnosti člověka. Zaměřeností rozumí výběrový charakter této činnosti 
a jeho udržování, soustředěním pak pohroužení se do činnosti a odvrácení se 
od ostatního. Rozdíl mezi bezděčnou a úmyslnou pozorností spatřuje v různém 
podílu cílevědomosti, tj. v působení vůle, přijatého rozhodnutí a jeho prove
dení. Zaměřenost může být stálá nebo může přecházet od jedné činnosti k druhé. 
Objekt pozornosti třeba chápat jako cíl činnosti, nikoliv jako určitý předmět, 
neboť jednotlivé předměty pozornosti se mohou měnit, ale cíl zůstává. 

Pozornost jako regulaci poznávací činnosti chápe Rubinštejn (1961). Pozornost 
není nějakou zvláštní činností nebo aktivitou subjektu vedle jeho poznávací 
činnosti. Regulace poznávací činnosti se uskutečňuje dvěma základními mecha
nismy: orientačním a signálním. Nepodmíněným orientačním reflexem lze vy
světlit jenom pozornost k novým, neočekávaným a neobyčejně silným podnětům, 
pro vysvětlení lidské pozornosti má větší význam orientační činnost podmíněně 
reflexní. Ona sama je řízena činností signální. Orientační reflexní činnost vy
volává to, co nabývá signálního významu. 

Zabývá se zvláště otázkou stálosti pozornosti, která je podmíněna dynamikou 
signálních významů, které nabývají pro člověka během jeho činnosti určité ob
jekty nebo jejich stránky. Pozornost zvláště dobře udržujeme na objektech, 
k nimž směřuje naše činnost. Tak je možno věnovat pozornost delší dobu jed
nomu předmětu. Odmítá tendenci spojovat pozornost s vnímáním, neboť je 
možné být pozorným i k vlastním myšlenkám. 

Výsledek regulace poznávací činnosti tkví v tom, že určité jevy, předměty 
nebo jejich stránky vystupují v procesu odrazu do popředí, kdežto ostatní se 
tlumí (fysiologicky na základě indukčních vztahů) a ustupují do pozadí. 

Galperin (1958) považuje pozornost za kontrolní funkci, která nemá svého 
vlastního produktu, avšak kontroluje činnost jiných procesů. Úmyslnou po
zornost spojuje s plánovitostí, s kontrolou podle dříve stanoveného kriteria 
a způsobu provedení, kdežto bezděčná pozornost je sledovací činnost, řízená 
vlastnostmi objektu samého. Kontrolní funkci pozornosti odvozuje jednak z vý-
běrovosti, jednak z kladného vlivu na veškerou činnost. 

Podle Platonova (1962) je jev pozornosti podmíněn takovou organizací psy
chické činnosti, při které si určité vjemy, myšlenky a pocity jasně uvědomu
jeme, zatímco jiné současně zůstávají v pozadí našeho vědomí nebo si je vůbec 
neuvědomujeme. K pojmu pozornosti má blízko otázka zaměřenosti, jíž še za
býval v sovětské psychologii od 30. let D. N. Uznadze a jeho žáci. V koncepci 
Uznadzeho, který vycházel ze studia některých iluzí, je chápána zaměřenost 
(„ustanovka") jako vnitřní tendence individua setrvávat na dřívějším vjemovém 
pojetí. Lidé se liší v stupni snadnosti, s nímž se u nich vypracovává zamě
řenost, v její statičnosti či dynamičnosti, plastičnosti, iradiaci, generalizaci, 
konstantnosti či variabilitě (Natadze, 1960). Neurofysiologický výklad zaměře
nosti v gruzínské škole vychází ze zákonitostí systémové činnosti mozkové kůry 
a spojuje j i s pavlovským termínem dynamického stereotypu. 

V experimentální oblasti se zabývali sovětští psychologové především proble
matikou stálosti pozornosti, zjišťováním rozdílů při rozdělování a přepojování 
pozornosti a podmínkami jejich zlepšení s ohledem na praktické aplikace ve 
výuce, ve výrobě a v dopravě. 
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Typologickými zvláštnostmi pozomostního procesu se zabývala v poslední 
době Jermolajevová-Tominová (1957, 1961), která sledovala vliv vedlejších, ru
šivých podnětů na vnímání prahových zrakových podnětů, na zapamatování 
kódu aj. U osob se silnými nervovými procesy ve zrakovém analyzátoru bylo 
zjištěno zvýšení citlivosti vlivem přídatných podnětů, kdežto osoby se slabými 
nervovými procesy jevily pokles citlivosti. Počáteční reakce vyhasínala, což na
svědčuje, že se na ní účastnila orientační reakce. Rozdíly v pozdějším období 
však již nelze vysvětlovat orientační reakcí, nýbrž mají jinou příčinu. Zvýšení 
citlivosti vlivem vedlejších podnětů je chápáno jako projev existence dosta
tečně silného ohniska podráždění, které přitahuje k sobě podráždění od vedlej
šího podnětu, naproti tomu při slabém dominantním ohnisku působí vedlejší 
podnět jako vnější útlum podle zákona negativní indukce a vede ke snížení 
citlivosti. Uvedené pokusy mohou přispět k posuzování parametru síly a sla
bosti nervových procesů u člověka při sledování individuálně psychologických 
zvláštností (Těplov, 1960). 

V otázce přepojování a rozdělování pozornosti pracoval experimentálně Pla-
tonov a Toporninová (1961), kteří zjistili několik typů reakce na základě sledo^ 
vání časových charakteristik. Rozlišení mezi přepojováním a rozdělováním po
zornosti je někdy značně obtížné. Jako nejdůležitější kritérium pro přepojování 
pozornosti považuje Platonov (1962) existenci nového cíle činnosti. Tyto vlast
nosti pozornosti jsou důležité v některých profesích (tkadlena, telefonistka, 
řidič, učitel aj.). 

Vnějšímu pozorování se jeví pozornost jako zaměrenost a připravenost psy
chické činnosti, což vede četné badatele k výzkumu této stránky. Pojmem za-
měření v experimentální psychologii se zabýval kriticky Gibson (1941). 

Vznik termínu spadá do začátku tohoto století a byl ražen wůrzburskou 
školou (Marbe, Ach, Watt aj.), jež staví zaměření do protikladu k asociačnímu 
principu. Zaměření (Einstellung) je dáno vědomým přijetím úlohy, např. 
instrukcí experimentátora, zakládá se na determinující tendenci, Ach (1910), 
jíž je třeba rozumět působení, vycházející z cílové představy, z úmyslu nebo 
z předsevzetí a určující uskutečnění ve smyslu této představy. 

V anglosaské literatuře došlo k určité změně významu slova, který je po
užíván v příbuzném smyslu jako pojmy postoj, pohotovost,, příprava, intence, 
očekávání, hypotéza, potřeba, pozornost, perseverace aj. Rozlišuje se řada druhů 
zaměření (set), např. mentální, motorické, posturální, organické, úkolové, situ
ační, cílové, časové apod. Podle Hebba (1957) obsahují tyto termíny jeden spo
lečný element, který záleží v tom, že odpovědi jsou determinovány ještě něčím 
jiným než bezprostředně předcházejícím senzorickým podnětem, tj. vnitřními 
centrálními podmínkami v organismu. Podle názoru jiných autorů jsou postoje 
určovány učením a jsou formami činnosti. 

Úloha zaměřeni byla sledována zejména při měření doby senzomotorické 
reakce, při vnímání, při podmiňování, v učení a tvoření návyků, při řešení 
problémů. Mowrer, Rayman a Bliss (1940) soudí, že zaměření má centrální 
původ (očekávání) a je relativně nezávislé na motorických vlivech. Motorickou 
komponentu zdůrazňuje Freeman (1948). Vliv předchozích zkušeností na vnímání 
figur zkoumal Gottschaldt (1926, 1929). Důležitým momentem pro vznik zamě-
řenosti je časový sled nebo pravidelný pořádek podnětů. Zaměření pozornosti 
působí jako selektivní činitel při vnímání barvy nebo tvaru (Kúlpe, 1904). 

Gibson (1941) uzavírá svůj přehled tím, že je obtížné najít společné jádro 
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různých použití termínů zaměření a je nutná jeho další přesná analýza po
dobně jako u postojů, intence a očekávání. 

Podnětné jsou pokusy se zaměřením, které konal Freeman (1933, 1934, 1937, 
1946, 1948), opíraje se zejména o sledování svalového napětí. Počátky motorické 
teorie se nacházejí u Ribota. Organismus je v každém okamžiku vystaven 
velkému počtu vnějších a vnitřních podnětů, které jsou regulovány do připra
vených centrálních a periferních drah. V psychologii je tato selektivní vlastnost 
označována termíny zaměření, úloha, determinující tendence apod. a projevuje 
se na způsob anticipace a určení konečné formy vnější odpovědi. Důležitou 
úlohu má přitom svalové napětí, jež může být jednak všeobecné, jednak loka
lizované do určitých skupin svalů. Příkladem lokalizace může být „motorické" 
zaměření při měření doby senzomotorické reakce, kdežto „senzorické" zamě
ření je provázeno difusním svalovým napětím. Zaměření při řešení úkolů růz
ného druhu vykazují odlišná rozdělení svalového napětí v jednotlivých částech 
těla. Napětí jeví klesající tendenci se vzdáleností od fokální části. Důležité je 
časování, rozsah a místo předcházejícího napětí v zaměření. Rozsah excitace, 
vyvolané napětím, určuje facilitační účinky na centrální a periferní aspekty 
reakce. Cím specifičtější je ohnisko přípravného napětí, tím větší je facilitační 
účinek. 

Význam zaměření spočívá v předběžném přizpůsobení organismu k nastá
vající reakci na očekávaný podnět, jež šetří energii, nutnou k přizpůsobení. Je 
možno rozeznávat v podstatě dvě hlavní teorie zaměření, a to periferní a cen
trální. Zá se, že místo zaměření není ani výlučně centrální ani výlučně periferní, 
nýbrž že existuje interakce mezi nervy a svaly v určování selektivity odpovědi. 

Jedno z teoretických vysvětlení účinku svalového napětí záleží v tom, že tenze 
operuje cestou neurálních mechanismů facilitace a inhibice. 

Psychologie nemohla dříve vysvětlit např., proč lidé dovedou dlouhou dobu 
pracovat, nespat a odolávat rušení bez podstatnějšího ovlivnění vnějšího výkonu. 
Prováděné pokusy ukázaly, že osoby, které pracovaly při rušení dobře nebo 
dokonce lépe, mohly tak učinit díky kompenzačnímu vzrůstu svalového napětí. 
Totéž platí pro spánkovou deprivaci. Během jeden a půlhodinové kontinuitní 
práce vzrůstalo progresivní napětí jako kompenzace nastupující únavy. Obraz 
je opačný než při učení, kde s časem se napětí rozptyluje nebo iradiuje do více 
a více svalových skupin. 

Centrální motivační stav Morganův (1959) představuje stav nervové aktivity 
drah a center, zúčastněných na určitém druhu motivace (hlad, žízeň, sex). 
Různé pudy předpokládají různé systémy, avšak existuje mezi nimi překrývání. 

Vlastnosti centrálního motivačního stavu jsou: 
1. když jednou vznikl, má tendenci k persistenci po určitou dobu; 
2. centrální motivační stav predisponuje organismus reagovat určitým způso
bem na dílčí podněty a nereagovat na jiné; 
3. má tendenci se sám udržovat, predisponuje organismus k reakci na určité 
podněty a je zdrojem určitých šablon chování. 
V dalším vývoji systému poukazuje Morgan (1959) na úlohu retikulárního 

aktivačního systému, jehož léze způsobují somnolenci a jiné změny v chování. 
Vedle centra „bdění", na které poukázal Ranson (1939), je předpokládáno také 
centrum pro „spánek" (Nauta, 1946). 

Hebb (1957) hovoří o pozornosti jako o procesu způsobujícím selektivitu 
odpovědi a definuje j i jako centrální facilitaci percepční aktivity. V tom smyslu 
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je mu totožná s pojmem percepčního zaměření (set), které způsobuje, že v i 
díme jednu věc pohotověji než druhou. 

Zabývá se dále otázkou centrálního činitele v pozornosti z hlediska nových 
poznatků neurofysiologie. Poukazuje zejména na okolnost, že z hlediska elektro-
fysiologického je CNS neustále činný ve všech částech a že tedy aferentní ex
citace musí být superimponována ke stále existující excitaci. Odkrýt pravidla, 
podle nichž funguje tento centrální neurální faktor, je úkolem nejenom fysio-
logie, ale i psychologie. Jako zaměření nebo něco podobného vykazuje kon
sistentní vlastnosti, selektivnost účinku na rozdíl od nahodilé distribuce, postu
lované Hullem v jeho oscilačním principu. 

Kromě existence kontinuitní centrální aktivity je důležité podle Hebba zkou
mání povahy synaptické transmise v CNS a zejména jejího časování. Transmise 
není lineární, jak se dříve předpokládalo, ale vyžaduje uzavřené nebo reku
rentní okruhy. Směr, v němž je veden vstupující vzruch, je závislý na časování 
jiných excitací. 

Jedním z důležitých teoretických bodů Hebbova systému je pojem fázového 
sledu (phase sequence), což je časově na sebe navazující, integrovaná série sou
boru aktivit. V tomto schématu se jeví zaměření (set), jako vliv dříve existující 
centrální aktivity na nejbližší článek v řetězci fázového sledu. Zaměření před
stavuje Hebbovi zprostředkující proces, vycházející z centrální aktivity. 

Pozorností se zabývá ve svých studiích Burrow a spolupracovníci (1942, 1945). 
Rozlišuje pozornost přímou, týkající se vztahu člověka k fyzikálnímu a sociál
nímu okolí (cotention) a pozornost sebereflexivní (ditention). Na základě re
gistrace očních pohybů, dýchání a EEG byly nalezeny různé fysiologické do
provody u obou uvedených typů pozornosti. 

Podle Takakuwy (1962) má v procesu koncentrace, udržování a alternace po
zornosti extrémně důležitou úlohu vliv retikulární formace na mozek. Vysvětluje 
zhoršení pozornosti pod vlivem hluku a jiných faktorů porušením činnosti auto
nomního nervového centra, jež bylo prokázáno korelací mezi pokusem s mířením 
na cíl a mezi funkcí autonomního nervového systému. 

Rozdíl mezi extensivitou a selektivitou pozornosti jako dvou navzájem ne
závislých činitelů postulují Gardner a Long (1962), kteří sledují vztahy mezi 
inhibičním procesem při interferenčním pokusu se jmenováním barev, odhadem 
velikosti optických terčů a rychlostí vyhledávání skrytých figur. 

Jak poukazuje Brown (1960), je obtížné vysvětlení, jak a kdy je pozornost 
řízena na určitý podnět. Příčina je v tom, že je nesnadné definovat pojem 
pozornosti operacionisticky v termínech chování, neboť není jednoznačné kores
pondence mezi zpozorováním a odpovědí. Data introspekce jsou zase zatížena 
tím, že jde o retrospektivní výpověď. Z hlediska teorie informace je možno si 
představit subjekt jako určitou kapacitu kanálu, která je měřena v bitech. 
Operace, které jsou více nacvičeny, skýtají na základě zpětné vazby méně 
informací a k udržení úrovně výkonnosti funkce stačí menší kapacita kanálu. 

Subjekt může být pozorný ve dvou typech situací, totiž při neočekávané 
a nedokonale naučené situaci. Pozornost lze proto považovat za výsledek ne
dokonalé predikce. V daném okamžiku určité podněty v důsledku různě velké 
subjektivní pravděpodobnosti skýtají více nebo méně informací. Nejistota může 
být redukována do různé míry. Článek je zaměřen polemicky proti koncepci 
pozornosti u Hebba a Berlyna, jimž se vytýká, že pozornost ztotožňují s cílovým 
zaměřením. Naproti tomu Brown poukazuje na okolnost, že pozornost je na-
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opak větší tehdy, když se zaměření zhroutí. Při zhroucení zaměření a tedy 
predikce vzniká nejistota a je získávána informace v technickém slova smyslu. 

Berlyne (1965) chápe pozornost jako jeden z mechanismů, sloužících k po
tlačení (odmítání) informace, přicházející z buněk receptorů. Transmise nervo
vých vzruchů, odpovídajících vnějším podnětům, může být potlačena na různých 
úrovních mezi smyslovými orgány a motorickými drahami. Lze se domnívat, 
že mozková kůra může pracovat adekvátně jen tehdy, jestliže procesy, vedoucí 
k vzestupu motorické aktivity, jsou provázeny šířící se inhibicí procesů, které 
by mohly nastat ve stejném čase v sousedních oblastech (včetně těch, které vy
plývají z vnějších podnětů, netýkajících se kritické aktivity). Odvolává se přitom 
na neurofysiologické výzkumy posledních let (Beritov, 1961, Milner, 1957). 

Broadbent (1958) nazývá systém, který propouští jenom určitý počet kompe
tentních smyslových zpráv a odmítá druhé, filtrem. Filtr vybírá mezi různými 
vstupními kanály analogicky jako mechanické komunikační systémy v technice. 
I když Broadbent nepodává jeho přesný popis, v podstatě možno jeho funkci 
přirovnat k relé. 

Pojem kanál obsahuje fysikální systém definovaných vlastností, jímž pro
cházejí zprávy. Příkladem jě telefonní linka. Může se dále použít k popisu růz
ných sensorických drah, např. z oka nebo ucha do mozku. Lidé mohou si vy
bírat však i uvnitř určité smyslové modality, např. mezi různými třídami svě
telných nebo zvukových podnětů, při čemž ignorují druhé. 

Filtr může vybírat a odmítat až na základě diskriminace fysikální charakte
ristiky podnětu v prvém stadiu. Na druhé straně není s to rozlišit dvě zprávy 
na základě jejich významu nebo jazyka, ve kterém jsou podávány, pokud se 
neliší ve fysikální charakteristice. Experimenty ukazují, že jsou-li podávány 
dvě zprávy ve dvou jazycích a subjekt jim dobře rozumí, je výkon lepší, než 
když oba záznamy jsou v jedné řeči (Treisman, 1961). Broadbentův model se
lektivní pozornosti operuje tedy se třemi stadii: 

1. s diskriminací fysikálních charakteristik stimulů, 
2. s filtrem, 
3. s diskriminací slov a významů. 

Filtr pracuje podle zásady vše nebo nic, blokuje světelné nebo zvukové pod
něty, kterým není věnována pozornost. To skýtá jisté interpretační potíže, nebof 
je např. známo, že potlačení druhé zprávy nebývá úplné a že v patologických 
podmínkách dochází k jinému rozdělení šablon aktivity v hlavní a vedlejší 
činnosti v tom smyslu, že výkon v hlavní úloze klesá a ve vedlejší stoupá (Cha
lupa, 1964, 1965). 

Moray (1959) zjistil, že když osoba uslyší svoje jméno na kanálu, kterému 
nevěnovala pozornost, zaznamená je nejméně polovina lidí, kdežto jiná slova 
nikoliv. Z toho plyne zjištěni, že nesledované zprávy nemohou být blokovány 
úplně, nýbrž jsou pouze zeslabovány. 

J. A. Deutsch, D. Deutsch (1963) na základě novějších poznatků o neuro-
fysiologických korelacích stavů pozornosti soudí, na rozdíl od Broadbenta, že 
oddělení žádoucí zprávy od nežádoucí vyžaduje existenci složitějšího rozlišova
cího mechanismu než je filtr. 

Z experimentů se současným sledováním dvou zpráv vyplývají dva základní 
problémy: 
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1. jak jsou různé proudy informace vedeny odděleně v systému a jak je za
bráněno konfusi, 

2. jakým způsobem jenom jedna ze zpráv je v každém okamžiku vydělena. Za
tím co prvý problém lze chápat jako jednoduchý diskriminační akt, připuš
tění pouze jedné zprávy s vyloučením druhé se může uskutečnit pouze na 
základě komplexní charakteristiky. 
Otázka záleží v tom, jak ze série struktur se vybere ta, která má největší 

váhu. Každá zpráva je charakterisována: 
1. stupněm všeobecné aktivace (arousal), 
2. důležitostí zprávy. 

I když je zpráva důležitá, není jí věnována pozornost, jestliže je aktivace 
nízká. 

Existuje hypotéza, že selekce vstupů z různých zdrojů se děje srovnáním 
s fluktuujícím standardem (shifting reference standard). Fluktuující úroveň ko
reluje se stupněm aktivace (arousal). Na regulaci stavů aktivace se zúčastní 
thalamický retikulární systém, který má aferentní spojení s diskriminačními 
a perceptivními systémy. 

Jako příklad jsou uváděny m. j . zmíněné pokusy Morayovy, kdy je zkou
mané osobě při selektivním poslouchání zprávy pojednou exponováno na 
vedlejším kanálu její jméno, což má za následek přepnutí pozornosti na něj. 
Také během rušení a spánku odpovídají osoby selektivně na svoje jméno. To je 
způsobeno tím, že vlastní jméno má vyšší hodnotu, než zpráva, kterou osoba 
poslouchá. Další doklady vyplývají ze sledování změn aktivace při presentování 
nových a kuriózních podnětů, změn evokovaných potenciálů při rušení a při 
habituaci aj. 

Z práce vyplývá, že je nutno předpokládat odlišný selekční mechanismus, 
způsobující aktivaci určitých nervových center, než je mechanismus filtru, po
stulovaný Broadbentem. 

R. C. Atkinson (1963) předpokládá, že detekce signálů se uskutečňuje na 
základě dvou procesů: 

1. prvý proces zahrnuje systematické změny v úrovni sensitivity na externí 
podněty, 

2. druhý proces obsahuje mechanismus učení, určující změny pokus od po
kusu v úloze rozhodování. 

Aktivační proces specifikuje vztah mezi vnějším podnětem a hypotetickým 
stavem sensoriky subjektu, proces rozhodování specifikuje odpověď pokusné 
osoby z hlediska informace, získané v průběhu experimentu. 

Atkinson předpokládá, že úroveň sensitivity fluktuuje v určitých mezích 
pokus od pokusu jako funkce minulých událostí. Zatím se nelze přesně vy
jádřit k mechanismu těchto změn sensitivity (orientační reakce, periferní změny 
v sensorickém systému, události ve vyšších centrech ap.). Sekvenční fenomény 
mnoho autorů v minulosti ignorovalo, považovalo je za experimentální arte
fakty a snižovalo jejich vliv vyrovnáváni, užíváním zacvičených pokusných 
osob ap. 

Otázka pozornosti -zahrnuje v sobě vedle obecných hledisek také problema
tiku osobnostních rozdílů a působení některých zvláštních činitelů, jako např. 
vlivu denní periodicity, únavy a spánkové depriváce, hladovění, rušivého 
a škodlivého účinku hluku, anoxie, farmak a toxických látek a některých po
škození ústřední nervové soustavy. 
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Studium těchto podmínek a závislostí má vedle teoretického přínosu význam 
pro diagnostickou a klinickou práci, pro organizaci pracovní činnosti člověka, 
pro pedagogický proces i pro různá preventivní mentálně-hygienická opatření. 

Závěry 

Významné místo ve výzkumu pozornosti, chápané jako dynamická regulační 
funkce, má v posledních desítiletích otázka vzniku selektivity a zaměřenosti. 

Činitele, podílející se na výběru jedné informace ze souboru různých vysíla
ných informací, možno rozdělit jednak na vnější (intenzita podnětu, novost, 
význam apod.), jednak na vnitřní (sensibilizace a aktivace určitých center spolu 
s inhibičním působením na jiná, motivace, návyky, volní úsilí aj.). 

Je evidence, pro kterou svědčí zejména pokusy s prováděním dvojité činnosti, 
že oddělení sledované zprávy od jiných není absolutní, nýbrž relativní. Také 
grafické znázornění průběhu oscilací pozornosti ukazuje, že jde spíše o plynulé 
zesilování a zeslabování aktivity pozornosti, nikoliv o skoky, přerušení či bloky. 

Lze předpokládat, že v procesu pozornosti dochází ke změně vjemové struk
tury, která není ani při prohlížení statického objektu statická. Jistý podíl má 
na tom i naše cílevědomá zaměřenost (Chmelař 1949, 1965). 

Otázka zaměřenosti je chápána v gruzínské škole (Uznadze, Natadze) jako 
projev systémové činnosti mozkové kůry a je spojována s termínem dynamic
kého stereotypu. Je řada typů zaměřenosti. Šablony svalového napětí (set) sle
doval experimentálně Freeman, který v něm spatřuje jednak facilitační, jednak 
kompensační mechanismus při nástupu únavy. 

J. A. Deutsch a D. Deutsch (1963) soudí na základě novějších poznatků o ne-
urofysiologických korelacích stavů pozornosti, že je nutno předpokládat odlišný 
selekční mechanismus, způsobující aktivaci určitých nervových center, než je 
mechanismus filtru, postulovaný Broadbentem (1957), který funguje jako me
chanický přepojovač. 

Předpokládá se, že úroveň aktivity činnostních center při přijímání informace 
z vnějšku kolísá v čase. Změny v úrovni sensitivity na vnější podněty považuje 
za výsledek působení dřívějších událostí Atkinson (1963). 

Nejednotné jsou zatím výsledky faktorové analýzy pozornosti. Pravděpodobně 
však existuje ne jeden, ale více faktorů pozornosti. 
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P R O B L E M A T I K A V Ý Z K U M U P O Z O R N O S T I 
V S O U Č A S N É P S Y C H O L O G I I 

Předmětem naší studie byly zejména tyto problémy: 1. metodický přístup ke 
zkoumání vlastností a determinant pozornosti, 2. východiska starších teoretických 
koncepcí pozornosti, 3. výsledky experimentálního psychologického výzkumu, zejména 
se zřetelem k časovému průběhu pozornosti, současnému a střídavému prováděni 
dvou úkolů, 4. přínos moderní neurofysiologie a kybernetiky pro modelování pozor
nosti, 5. pojetí pozornosti a vigilance v současné psychologii. 

Existující modely pozornosti vycházejí jednak z experimentálních psychologických 
dat, zjištěných v normálních a patologických podmínkách, jednak z neurofysiologic-
kých teorií a konečně z analogií fysikálních systémů. 

Pozornost spolu s pamětí má velmi úzký vztah k neurofysiologickým a fysiologic-
kým procesům, odehrávajícím se v organismu. Z toho plyne snaha po koordinaci 
fysiologických a psychologických dat 

Přizpůsobení organismu vnějšímu prostředí se uskutečňuje nejenom na základě 
stálých spojení, nýbrž často vyžaduje pohotovou odpověď na významné podněty, 
umožněnou zvýšením citlivosti nervových center a jejich přípravou reagovat určitým 
směrem, což odpovídá zhruba pojmu zaměření. 

Pojem zaměření je z hlediska učení I..p. Pavlova uváděn v souvislost s relativní 
intenzitou nervových procesů, která určuje směr nervového podráždění. Je obsažen 
v principu dominanty A. A. Uchtomského, která je však širším a složitějším jevem. 

Z dalších principů teorie I. P. Pavlova, které jsou významné pro řešení problema
tiky pozornosti, je třeba uvést koncepci center optimální dráždivosti a vnitřních me
chanismů činnosti mozkových hemisfér, týkajících se koncentrace a iradiace procesů 
podráždění a útlumu a jejich vzájemné indukce. Tyto fysiologické zákonitosti jsou 
často používány k objasnění takových vlastností, jako je soustředění pozornosti a 
její kolísání v čase. 

Jiná skupina sovětských autorů se zabývá vztahem orientačního reflexu k pozor
nosti. Nepodmíněným orientačním reflexem lze vysvětlit jenom pozornost k novým, 
neočekávaným a neobyčejně silným podnětům, pro vysvětlení lidské pozornosti má 
větší význam orientační činnost podmíněně reflexní. 

Rovněž řada dalších badatelů, Gastaud, Roger (1962), Munn (1965), vychází při vý
kladu jevů pozornosti z pátrací (zkoumací) reakce. Její psychologická povaha je 
však dosud málo prozkoumaná. • 

V návaznosti na starší motorickou teorii pozornosti Ribotovu zdůrazňuje Freeman 
(1933, 1934, 1937, 1946, 1948) úlohu svalového napětí při pozornostní odpovědi. Periferní 
napětí operuje cestou neurálnich mechanismů facilitace a inhibice. 

Nové poznatky neurofyziologie se týkají zejména zjištění inhibičního a aktivačního 
vlivu retikulární formace mozkového kmene při přenosu informace z periferie do 
centra, existence centrifugálního působení na receptory a jevu habituace. Elektro-
fysiologicky jsou registrovány koreláty stavu pozornosti na různých úrovních CNS. 

Psychologický výzkum pozornosti je v posledních desítiletích charakterisován zá
jmem zejména o tyto otázky: 

1. Jakou úlohu má pozornost v psychické činnosti a chování organismu? 
2. Jaké jsou vnější a vnitřní determinanty pozornosti? 
3. Je pozornost jednotný faktor, nebo zahrnuje řadu různých faktorů? 
4. Jak lze efektivně měřit stupen soustředění pozornosti u člověka? 
5. Je oprávněný předpoklad protikladu mezi koncentrací a rozsahem pozornosti? 
6. Jaké zákonitosti se uplatňují při současném provádění dvou činností? 
7. Je úroveň pozornosti stálá nebo se mění v čase a jakým způsobem? 
8. Jak se uskutečňuje střídání zaměření a přepojování pozornosti? 
9. Jaké změny nastávají v kontinuitnfm duševním výkonu při různé frekvenci, 

modalitě a složitosti signálů? 
10. Jak souvisí pozornost s individuální strukturou osobnosti a s funkčním stavem 

CNS (únava, účinek farmak, anoxie, poškození a onemocněni nervové soustavy)? 
Zhodnocení dosud získaného materiálu a z něho plynoucí teoretický model pozor

nosti nejsou ještě plně propracovány. Jedním z nejzávažnějších problémů je vhodný 
metodický přístup, umožňující oddělení pozornostních jevů od perceptivní diskrimi-

81 



nace podnětů, od rychlosti řešení problémů, kapacity zpracování informace, emočních 
a motivačních činitelů aj. 

Jsou přehodnocovány výsledky dřívějších studií, týkajících se kontinuitního dušev
ního výkonu (Kraepelin, Bills, Pauli aj.). Usuzuje se, že křivka kontinuitní duševní 
práce obsahuje řadu na sobě nezávislých parametrů, týkajících se zejména amplitudy, 
frekvence a fáze oscilací, počátečního výstupu a bezprostředně následujícího poklesu 
a dlouhodobého trendu výkonu. Nové teoretické podněty přineslo sledování výkonu 
Ve vigilančních úlohách. 

Interpretace výkonu při sériové činnosti a při vigilančních pokusech opírá se jed
nak o psychologické pojmy (úsilí, napětí, očekávání apod.), jednak vychází z jedno-
faktorových nebo dvoufaktorových fysiologických hypotéz (reaktivní a podmíněná 
inhibice, aktivace, pohyb a indukce procesů podráždění a útlumu), nověji je též 
použito analogie s fysikálními mechanismy (mechanismus filtru u Broadbenta). 

Z obecně psychologického hlediska možno chápat pozornost jako dynamickou re
gulační, kontrolní a koordinační funkci, charakterisovanou selektivitou, soustředěností 
a zaměreností psychické činnosti člověka. Stav pozornostní aktivity není konstantní, 
nýbrž vykazuje složitou časovou dynamiku, projevující se jednak kolísáním připrave
nosti reagovat v určitém směru, jednak střídáním směru zaměřeni. Momentální akti
vita činnostních center je závislá na intenzitě a významu sledovaného podnětu, 
působení vedlejších podnětů, na předcházejících událostech a očekávání subjektu, na 
individuálních zvláštnostech osoby i celkovém funkčním stavu CNS. 

Selektivitou pozornosti označujeme proces, umožňující vyčlenění (oddělení) uži
tečných podnětů ze souboru různých podnětů, které působí na receptory a byly 
předtím percipovány. Selektivita není totožná s detekcí signálů, perceptivní diskrimi-1 

nací, porozuměním signálu. Vyčlenění, oddělení různých kategorií podnětů v procesu 
pozornosti není absolutní, nýbrž relativní, není statické, ale dynamické. 

Základ selektivity spatřujeme v získávání užitečné informace pro organismus, jež 
souvisí s našimi potřebami, úmyslem nebo významem informace pro osobu. 

Z hlediska mechanismů předpokládá stav pozornosti jednak zvýšení sensitivity 
a aktivace určitých činnostních center, jednak současný a následný inhibiční vliv 
na jiná centra. Vedle této dvoufaktorové teorie, vycházející z koncepcí I. P. Pavlova 
a A. A. Uchtomského, zdůrazňují jednofaktorové teorie buď úlohu procesu aktivace 
(Deutsch, Deese) nebo inhibice (Berlyne, Eysenck) v pozornostní selekci a průběhu 
pozornosti v čase. Nesnáze projevují se při interpretaci různých parametrů kontinuifr-
ního výkonu týmž činitelem (napr. vznik krátkodobých oscilací, dlouhodobého poklesu 
nebo vzestupu křivky, amplitudy, frekvence a fáze oscilací aj.). Podobné obtíže má 
použití principu filtru u Broadbenta, který působí jako mechanický přepojovač. 

Koncentrace pozornosti je pojem, který vznikl v raném období empirického vý
zkumu. Předpokládalo se, že čím větší je soustředění pozornosti, tím menší je její 
rozsah, což nebylo experimentálně potvrzeno. Ve skutečnosti jde při tachistoskopic-
kých pokusech o zjištování rozsahu poznání (kapacity informačního kanálu na úrovni 
percepce a bezprostřední paměti). Koncentraci pozornosti (též intensitu, napětí po
zornosti) chápeme jako stupeň psychické aktivity, provázející sledování pro osobu 
užitečné informace ve srovnání s aktivitou, věnovanou vedlejší stimulaci. 

K měření koncentrace pozornosti se používá nejčastěji pokusů s dvojitou činností 
a s rušením. V posledních letech slouží ke studiu pracovní zátěže. 

Zaměřenost pozornosti označuje koordinaci s cílem činnosti. Zaměřenost může být 
dvojího druhu: na fixování podnětu nebo na změnu podnětu. 

Stálost pozornosti lze měřit nejlépe u úkolů, které vyžadují trvalé udržování pozor
nosti na jednom nebo několika přesně prostorově vymezených podnětech. Je nepřímo 
úměrná k četnosti a trvání odklonů pozornosti. 

Pohyblivost pozornosti záleží ve schopnosti sledovat sukcesivně v rychlém sledu 
různé podněty ve větším souboru podnětů. Nedostatek je označován jako inertnost 
pozornosti. 

Krátkodobé oscilace pozornosti jsou pravděpodobně několikerého druhu (prahové 
podněty, reversibilita, měření RC, kontinuitní percepční diskriminační úkoly aj.). 

Při měření RC krátké latence odpovědi jsou provázeny malou variabilitou, kdežto 
u sériových percepčních diskriminačních úkolů (Kraepelin, korekturní a hledači 
zkoušky ap.) osoby, které jsou rychlejší, vykazují větší oscilace. 

Podle Cattella (1957) měření RC obsahuje faktor kortikální bdělosti (corticalertia). 
Jde.o úkol, vyžadující fixaci pozornosti, kde rychlejší RC vykazuje sníženou variabi-
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litu. Vznikající oscilace možno spojovat s inhibičním vlivem vedlejších podnětů na 
nestálé činnostní ohnisko. 

Jiný typ situace představují korektumí, sečítací nebo hledači zkoušky, při nichž 
má osoba sukcesivně identifikovat na předloze velký počet různých zrakových sym
bolů. Splnění úkolu předpokládá rychlé přezkušování jednotlivých presentovaných 
podnětů, jejich idenifikaci a okamžité přepojování pozornosti na jiný podnět. Ampli
tuda oscilací koreluje zde positivně s rychlostí výkonu. 

Velké oscilace, vyskytující se u osob s vysokou úrovní výkonu, je třeba interpre
tovat nikoliv jako odklony pozornosti, nýbrž jako projev snadného střídání procesu 
podráždění a útlumu při přepojování pozornosti, tedy pohyblivosti pozornosti. 

Podle Cattella (1957) obsahují oscilace kontinuitního výkonu jednak faktor volní 
kontroly (související s malými oscilacemi), jednak faktor únavy (související s vel
kými oscilacemi). 

Je třeba předpokládat, že seznam faktorů křivky kontinuitního výkonu tím není 
zdaleka vyčerpán. Vedle studia normálních podmínek je třeba věnovat zájem změ
nám v patologických podmínkách. 

Již Kraepelin (1922) upozorňoval na nápadně nízké a ploché křivky, vyskytující 
se u různých poškození CNS. Také novější výzkumy s analýzou oscilační křivky 
pozornosti získané při hledači zkoušce ukazují, že v různých patologických skupi
nách docházelo pravidelně ke snižování amplitudy oscilací, což je interpretováno 
jako porucha pohyblivosti (inertnost) nervových procesů podráždění a útlumu (Cha
lupa 1964, 1965). 

Vedle amplitudy oscilací je třeba přihlížet také k frekvenci a fázi oscilací. Změny 
byly zjištěny jednak u skupin s poškozením CNS, jednak byly nalezeny korelace 
jednotlivých parametrů oscilační křivky pozornosti k modelovým pokusům (pokus 
s dvojitou činností, alternační pokus, interferenční pokus), které ukazují na nové 
možnosti interpretace parametrů pozornostní křivky (Chalupa 1964, 1965, 1967). 

Obecná shoda je mezi různými autory v tom, že počátek křivky kontinuitního 
výkonu bývá provázen vyšším nasazením výkonu („initial spurt"), který je záhy 
vystřídán poklesem, který je tím větší, čím vyšší byl počáteční výstup. V tom směru 
je pozoruhodný výsledek faktorové analýzy, kterou provedl Schneider (1963), který 
počáteční výstup identifikoval jako prvý faktor Pauliho křivky a označuje jej jako 
„výkonové zaměření" (Leistungseinstellung). 

V patologických skupinách byl zjištěn významně častější nízký počáteční vý
stup křivky, provázený negativním zlomem a inversním průběhem křivky (Cha
lupa 1953, 1957, 1964, 1967). 

Předmětem výzkumného zájmu je rovněž dlouhodobý pokles a vzestup výkonu, 
pozorovaný jednak v určitých typech úkolů, jednak u individuálních osob. Především 
je třeba vyloučit účinky cviku, které se projevují zejména u Kraepelinovy a Bour-
donovy zkoušky souvislým vzestupem výkonu ke konci křivky. 

Dlouhodobý pokles (decrement) výkonu lze obecně pozorovat ve vigilačních úko
lech, kdežto u sériových činností s rychlým sledem signálů bývá pokles v průměru 
zanedbatelný. K vysvětlení dlouhodobého poklesu výkonu ve vigilačních zkouškách 
byly vytvořeny různé hypotézy (očekávání, inhibice, aktivace, filtr aj.). Někdy je 
pokles spojován s krátkodobými oscilacemi výkonu, což je však problematické. 

Při sériových činnostech, které mají v průměru vyrovnaný trend výkonu, lze 
pozorovat u jednotlivých osob tendence k postupnému zvyšování nebo poklesu vý
konu. Tyto individuální rozdíly možno interpretovat jako projev šíření (iradiace) 
vzrušivého nebo útlumového procesu při přepojování pozornosti. 

Modely pozornosti, založené na fysikálních analogiích (teorie informace, filtr), se 
zdají v současné době nejméně propracované a adekvátní pro interpretaci složitých 
jevů pozornosti. Nedovedou zatím vysvětlit ani jev dominantnosti ani plynulé ze
slabování a zesilování pozomostního účinku, v čemž mají výhodu teorie, odvozené 
z neurofysiologických dat. I zde je však možný další vývoj přijetím nových fysi
kálních principů (zesilovače apod.). 

Pokud jde o aplikaci teorie informace na oblast pozornosti, tato naráží zatím 
na nesnáz, _.že nejsou v psychologické teorii vyřešeny problémy různých etap, jimiž 
prochází zpracování informace v ústřední nervové soustavě. Předpoklad jednoka-
nálového systému o fixované kapacitě převodu nevystihuje způsob přepracování 
informace na perceptivní, pamětní a pozornostní úrovni, které vykazují podstatné 
rozdíly, jak ukazují experimentální data. 
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E. X A J i y i I A 

I I P O B J I E M A T H K A H 3 Y ̂  E H H fl B H H M A H H H 
B C O B P E M E H H O H I I C H X O J I O r H H 

TeMaTHKy HaeroHmež craTbH npeflCTaBJiHK>T rjiaBHbíM oSpaaoM cjieflyroiuHe 
npo6jieMu: 1) MeTOflHHecKHií noaxon k H3VHeHHK> KaiecTBa h aeTepMHHaHTOB 
BHHMaHHH; 2) HcxOflHtie nyHKTH 6ojiee pammx TeoperHHecKHX KOHuenuHi í 
BHHMaHHH; 3) pe3yjibTaTbi 3KcnepHMeHTajiBHoro ncnxojiorHiecKoro H3jrqeHHH, 
npeacae Bcero c yieroM npouecca BHHMaHHH bo BpeMeHH, OflHOBpeMeHHOMy h 
nooiepeflHOMy npoBejieHHio flByx 3aflaw; 4) BKjiaa coBpeMeHHoň HeBpo(j>H3HO-
JIOrHH H Kn6epHeTHKH B MOflejIHpOBaHHe BHHMaHHH; 5) KOHUenUHH BHHMaHHH 
h 6flHTejibH0CTH (vigilance) b c o B p e M e H H o ň ncnxoj iorHH. 

HMeroniHeCH MOflejIH BHHMaHHH HCXOttHT, C OaHOň CTOpOHBI, H3 3KCnepHMeH-
TajibHtix nCHxojiorHiecKHx flaHHbix, ycTaHOBjíeHHbix b HopMajibHbix h naTOJiorn-
lecKHX ycjioBHHx, c flpyroň cropoHbi, hs HeBpo$H3HOJiorH*iecKHx Teopaň, a Kpo-
Me TOTO H3.aHaJIOrHH 4>H3H*ieCKHX CHCTeM. 

BHHMaHHe Hapflay c naMHTbio HMeeT BecbMa TecHoe oTHomeHne k HeBpo^u-
3H0JI0rHieCKHM H $H3HOJIOrHieCKHM npOUeCCaM, npOXOflHIIíHM b opraHH3Me. 
H3 3TOrO BHTeKaeT CTpeMJieHHe K KOOpAHHaUHH $H3HOJIOrHiieCKHX H nCHXOJIO-
rnqecKHx flaHHbix. 
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IIpHcnocoSjíeHHe opraHH3Ma k BHeuiHeň cpefle ocymecTBJíHeTCH He tojibko 
Ha ocHOBaHHH nocTOHHHbix CBH3eň, a qacro TpeSoBaHHeM HeMefljieHHoro OTBeia 
Ha 3HaiHTejiBHtie CTHMyjru, «rro bosmojkho SjíaroaapH n o B t i m e m o H qyBCTBH-
TeJIbHOCTH HepBHBIX ueHTDOB H HX rOTOBHOCTMO pearHpOBaTb B H3BCCTHOM H3-
npaBjíeHHH; sto cooTBeTCTByeT npn6jiH3HTejibHo hohhthk) HanpaBjieHHocTH. 

IloHHTHe HanpaBJíeHHocTH c tohkh apeHHH y i e H H H H. II. IlaBJíoBa npHBO-
flHTCH B CBH3B C OTHOCHTejIbHOH HHTeHCHBHOCTbK) HepBHBIX npOHeCCOB, KOTOpafl 
onpeaenHeT HanpaBjíeime HepBHoro pa3jrpa)KeHHH. 3 to noHHTne coaepjKHTCH 
TaK>Ke b n p H H u e n e aoMHHaHTBi A . A . YxTOMCKoro, ho Ta npeflcraBjíHeT co6oň 
6ojiee niHpoKoe h 6ojiee cjioHCHoe HBjíeHHe. 

H 3 flajiBHežiuax npHHiínnoB Teopan H . I I . IlaBJíoBa, HMeioiííHx 3HaqeHHe 
JWH peUieHHA npo6jieMaTHKH BRHHaHHH, HeoSxOAHMO HaSBaTB KOHnenuHio 
UeHTpOB OnTHMajIBHOH pa3flpa>KHMOCTH H BHyTpeHHHX MexaHH3MOB fleHTejIB-
hocth 6ojibuinx noj iymapnH rojiOBHoro Mosra, Koropbie KacaiOTCH KOHueHTpauHH 
h Hppaf laauHH npoueccoB paajrpaweHHH h TopMOHcemiH h hx B33hmhoh 
HHflyKUHH. 3 T H $H3H0JI0rHHeCKHe 3aK0H0MepH0CTH laCTO HCnOJIb3yK)TCH flJIH 
o6?>HCHeHHH T3KHX KaqeCTB, KaK COCpeflOTOieHHOCTb BHHMaHHH H ero KOJie6aHHH 
BO BpeMeHH. 

flpyran r p y n n a cobctckhx aBTopoB 3aHHMaeTCH OTHOinemieM opHeHrapoBoq-
Horo pe$jieicca k BHUMaHnio. HeoSycjioBJíeHHbíM opHeHTHpoBoqmjM pecfjieK-
COM MO»HO oGbHCHHTb TOJIBKO BHHMaHHe X HOBBIM, HeOHCHflaHHMM H Heo6biqaHHO 
chjibhbim CTHMyjiaM, a ajih o&bHCHeHHH BHHMaHHH qejiOBeKa HMCeT 6ojibiuoe 
3HaqeHHe opneHTHpoBoqHaH fleHTejibHOCTB, HocnmaH ycjiOBHO-pe$JieKTOpHBiň 
xapaKTep. 

TaK*e pna a p y r a x nccjieflOBaTejieň, racro, Powe Í 1 9 6 2 ) , Mvhh (1965) 
HCXOAflT n p H TOJIKOBaHHH HBJíeHHH BHHMaHHH H3 HCCJieflOBaTejIBCKOH peaKUHH, 
ho ee cyuiHOCTb ao chx nop MaJio aayqeHa. 

H3yqan Sojiee paHmoio MOTopHqecKyio Teopnio BHHMaHHH Phďo, <PpHMeH 
nojiqepKHBaeT (b 1933, 1934, 1937, 1946, 1948 r r . ) pojib MycKyjibHoro Ha-
irpHHceHHH n p n oTBeTe Ha BHHMaHHe. IIepH$epHqecKoe HairnnHceime fleňcTByeT 
nyTeM HeňTpaj iBHbix MexaHHSMOB <|>auHJiHTauHH h HHrHČHHHH. 

HoBBie no3HaHHH b o6jiacTH HeBpo<j>n3HOjiornH KacaiOTCH b ocooeHHOCTH onpe-
aejieHHH bjihhhhh hhthShhhh h aKTHBHaauHH peTHKyjiHpHoň $opMauHH M03-
roBoro CTBona n p n nepejiaqe HH<|>opMai;HH H3 nepn$epHH b uemp, HajraqHH 
ueHTpo6eKHoro BOsaeňcTBHH Ha penenTopbi h hbjichhh raoHTyauHH. Koppe-
JIHTBI COCTOHHHH BHHMaHHH B paSHBIX qaCTHX H ypOBHHX ueHTpajIbHOH HepBHOH 
CHCreMBi perHcrpHpyKJTCH 3jieKTpo$H3HOJiorHqecKH. 

H3yqeHHe BHHMaHHH ncHxojiorHeň b nocjieiuiHe jtecHTHjieTHH xapaKTepnsy-
kjtch npeacae Bcero cjjeflyroiuHMH BonpocaMH: 

1) K a K y i o pojib nrpaeT BHHMaHHe b ncHxnqecKoň jteHrejibHocTH h noBeae-
hhh opraHH3Ma? 

2) KaKOBBI BHeiUHHe H BHyTpeHHHe fleTepMHHaTbl BHHMaHHH? 
3) flBJIHeTCH JIH BHHMaHHe eflHHBIM (faKTOpOM HJIH Hte O&beflHHHeT pHS 

n p y r n x ^aKTopoB? 
4) K a K H M o6paaoM moxcho a^^eKTHBHO H3MepHTb CTeneHB cocpeflOToqeH-

hocth y qe^oBena? 
5) OnpaBflaHa jih npeanocBiJiKa npoTHBopeqHH Meway cocpejiOToqeHHocrBio 

11 AHanaaoHOM BHHMaHHH ? 
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6) K a m e aaKOHOMepHOCTH npoHBjínioTCH B oAHOBpeMeHHOM npoBeaeHHH Asyx 
fleHTejibHocreň ? 

7) HBJíHerCH JIH ypoBeHb BHHMaHHH I I O C T O H H H W M H J I H » e H3MeHHeTC« B O 
BpeMeHH H KaKHM o6paaoM? 

8) K a K H M o6paaoM o c y m e c T B j í H e r c H qepeflOBamie HanpaBJíeHHH H nepeKjno-
HeHHH BHHMaHHH? 

9) K a K H e nepeMeim HacTynaioT B HenpeptiBHOM AyineBHOM npouecce n p n 
p a a H o ň qacTOTe, MOAajibHocrH, H CJIOJKHOCTH CHrHajiOB? 

10) K a K H M o6paaoM CBH3aHo BHUMaHue c H H A H B H a y a j i b H o ň c T p y K T y p o ň J I H H -
H O C T H H $yHKUHOHajIbHMM COCTOHHHeM UeHTpajIJiHOH HepBHOÍÍ CHCTeMW 
(ycrajiocTb, B03AeHCTBHe $apMaueBTHnecKHx cpencTB, aHOKCHH, noBpew-
A6HHe H aaSojieBaHHe H e p B H o ů CHcreMbi)? 

KjiaccH$HKauHH H oueHKa A O C H X nop co6paHHoro MaTepnajia, H Ha S T O M 
ontiTe nocTpoeHHe T e o p e T H i e c K o ň M O A C J I H BHHMaHHH, nona eiue He 3aK0HieH0. 
OflHa H3 caMbix BajKKbix 3 a « a q — S T O HaŮTH cooTBeTCTByiom;HH MeTOfl noAxOAa 
K MaTepHajiy, KOTOpblH A&BajI 6bl B03MO»HOCTb OTflejIHTb HBJíeHHH H3 o6jiaCTH 
BHHMaHHH OT IiepnenTHBHOH flHCKpHMHHaUHH CTHMyjIOB, OT CKOpOCTH peiIieHHH 
npo6jieM, KOJiHiecTBa o 6 p a 6 o T a H H o ň H H $ o p M a u H H , sMouHOHajibHbix H MOTHBa-
UHOHHblX ^aKTOpOB H Ap. 

I l e p e o i í e H K e noABepraioTCH pe3yjibTaTbi 6ojiee paHHHx ncc j i eAOBaHHň, Kaca-
K J I U H X C H HenpepbiBHoro flymeBHoro AeňcrBHH (KpenejiHH, EHJII>C, I layj iH H ap.). 
OKaabiBaeTCH, MTO KpHBan H e n p e p b i B H o ň A y u i e B H o ň A C H T C J I M I O C T H coAepatHT 
pna Apyr O T s p y r a HeaaBHcnmHX n o K a a a T e j i e ň , KacaioiaHXCH B oco6eHHOCTH a M -
njiHTyAbi, HacTOTbi H <j>a3H O C L I H J I J I H U H H , Haiaj ibHoro nofli>eMa H HenocpeacTBeHHO 
aa H H M cjieayiomero noHHxceHHH n AJiHTejibHoro paaBHTHH A C H C T B H H . HoBbie 
TeopeTHqecKHe HMnyjibCH 6 M J I H nojiyqeH&i n p H H3yieHHH BbinojiHeHHH A C Í Í C T B H H 
B aaaaqax Ď A K T C J I Í H O C T H (vigi lance) . 

TojiKOBaHne BbinojiHeHHH onepauHH n p n c e p H H H o ň AeHTejibHocTH H n p H onm-
Tax OTHOCHTeJIbHO ĎAHTejIhHOCTH OIIHpaiOTCH, C OflHOH CTOpOHbl, Ha nCHXOJIOrH-
lecKHe noHHTHH (ycHjine, HanpnweHHe, OMCHAarnie H T . n . ) , a, c A p y r o ň cro-
pOHbl, OTnpaBJIHeTCH OT OAHOljiaKTOpOBblX HJIH flBy$aKTOpOBbIX $H3HOJIOrHieCKHX 
ranoTes (peaKTHBHan H ycjiOBHan HHniSHUHH, aKTHBH3auHH, ABHHceHHe H H H -
A V K U H H npoueccoB pa3Apa>KeHHH H T O P M O X C C H H H ) ; B nocjieAHee BpeMH ncnojib-
3yercH TaioKe aHajiornn c $H3HiecKHMH MexaHH3MaMH (MexaHH3M <j>HJibTpa 
y BpoyaSeHTa) . 

C o 6 m e - n c H x o j i o r H H e c K o ů T O H K H speHHH M O W H O nomiMaTb BHHMaHue KaK 
AHHaMHHecKyx), peryjiHTHBHyio, KOHTpojibHyro H KOopAHHauHOHHyio $yHKLTHio, 
KOTOpaH XapaKTepH3yeTCH CeJieKUHOHHHMH MOMĚHTaMH i COCpeflOTOyeHHOCTbK) 
H HanpaBJíeHHOCTbio nCHXHiecKOŽ AeHTejibHocrH qejioBeKa. CocroHHHe aKTHB-
HOCTH BHHMaHHH HenOCTOHHHO, a npeACTaBJIHeT COOOH CJIOXCHyiO AHHaMHKy B O 
BpeMeHH, npOHBJIHKHUyiOCH, C OAHOH CTOpOHbl, KOJieSaHHeM nOArOTOBACHHOCTH 
pearHpoBaTb B onpeAejieHHOM HanpaBj íeHHH, c a p y r o ň CTopoHbi, C M C H O H Hanpa-
BJieHHOCTH. ÁKTHBHOCTb UeHTpOB AeHT6JIbHOCTH B TOT HJIH ApyrOH VHaCTOK Bpe
MeHH 33BHCHT OT HHTeHCHBHOCTH H 3HaqeHHH H3yiaeMOrO CTHMyjia, OT B 0 3 f l e á -
CTBHH BTOpOCTeneHHMX CTHMyjIOB, OT npeAUieCTBOBaBIUHX C06bITHH H 0 » H A a H H H 
cy&beKia, o ř HHflHBHAyajibHbix ocooeHHOCTeň qejiOBeKa H O T oSinero ^ymciiHO-
HajIbHOrO COCTOHHHH ueKTpaJIbHOH HepBHOH CHCTeMW. 

C e j i e K T H B H o c T b K ) BHHMaHHH oooaHaiaeTCH npoiiecc, A a i o u i H ň B 0 3 -
MOJKHOCTb BblAejIHTb nOJieSHBie CTHMyjIH H3 KOMIIJieKCa pa3Hb!X CTHMyjIOB, A e ň -
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CTByiomHx Ha peuenTopbi, KOTopbie JV> 3Toro 6mjih bocitohhhtm. CejieKTHBHOCTb 
OTHioflB He TOHCflecTBeHHa c fleTeKiiHeň carHajiOB, nepnenTHBHOH HHCKpHMHHa-
UHeň, noHHMaHHeM CHmajia. BbiflejieHHe paaHBix KaTeropná cthmvjiob b npo-
IíeCCe BHHMaHHH He a6cOJHOTHO, a OTHOCHTejIbHO, He CTaTHIHO, . a flHHaMHHHO. 

OcHOBy cejieKTHBHocTH Mbi ycMaTpHBaeM b npHofípereHHH nojieaHoň HH$op-
MaUHH flJIH OpraHH3Ma, HTO CBH3aHO C HaiUHMH nOTpeSHOCTHMH, SaMblCJIOM HJIH 
Ke CO 3HaHeHHeM HH$OpMaitHH flJTH OTflejIbHOH JIHHHOCTH. 

C TOIKH 3peHHH MexaHH3MOB COCTOHHHe BHHMaHHH npejHIOJiaraeT, C OflHOH 
CTOpOHBI, nOBHUieHHe lyBCTBHTejIbHOCTH H aKTHBH3ai(HH HSBeCTHbIX neHÍpOB 
nejiTejibHocTH, a, c apyroň CTopoHbi, oflHOBpeMeHHoe h nocjiejiyiomee hhthSh-
UHOHHoe BjiHHHHe Ha apyrne ueHTpbi. HapHfly c stoh ,HBy$aKTopoBoň Teopneň, 
Hcxoflameň H3 KOHuenuHň H. II. IlaBjíoBa h A. A. YxTOMCKoro noaiepKH-
BaercH b Teopnnx, npH3HaK>iHHx pojib o«Horo $aKTopa hjih pojib nponecca aK-
THBHaaííHH (fleňq, #H3e) hjih HHrHĎHUHH (EepjiaňH, SňaeHK) b cejieiciiHH 
BHHMaHHH H B npOIjeCCe BHHMaHHH BO BpeMCHH. 3aTpyflHeHHH npOHBJIHIOTCH 
npn TojiKOBaHHH paaHbix noKaaaTejieíí HenpepHBHoro BtinojiHemiH sajjaqH TeM 
JKe caMMM fleHTejieM (HanpHMep, BoaHHKOseHHe KpaTKOBpeMeHHbix ocijhjihiihh, 
AJiHTejibHoro naaeHHH hjih noateMa kphboh, aMnjiHTyabi, lacroTbi h $ a 3 M 

ocuhjihuhh h ap.). IIoAo6Hbie saTpyAHeHHH HcnbiTbiBaioTCH npn npHMeHeHHH 
4»HJibTpa (y Bpoya6eHTa), neňcrByiomero b Kaiecme MexaHHiecKoro nepeKJiio-
laTejM. 

K o H I i e H T p a í í H H BHHMaHHH — IIOHHTH6, B03HHKUiee B paHHHIÍ nepHOfl 
SMnnpHHecKHX HcaneflOBaHHH. Ilpeflnojiarajiocb, hto ieM Sojibiue cocpeflOTOieH-
Hocrb BHHMaHHH, TeM MeHbiue ee o6i.eM, «ito, OflHaKO, He 6hjio no,u,TBe>K,iieHO 
SKcnepHMeHTajibHo. B jj,eHCTBHTejibH0CTH npn TaxHCTOCKonHiecKHx onbiTax 
ycraHaBjíHBaeTCH oSteM no3HaHHH (o6teM KaHajia HH$opMauHií b coothoiuchhh 
C BOCnpHHTHeM H HenOCpeACTB€HHOH naMHTbK), 3aiIOMHHaHHeM). KoHneHTpaiiHH 
BHHMaHHH (a TaKHCe HHTeHCHBHOCTb, HanpHXCeHHe BHHMaHHH) nOHHMaeTCH K3K 
CTeneHb ncHXHiecKož aKTHBHOCTH, conpoBOHCflaiomeH cneflOBamie none3Hoň 
JlflH 0©beKTa HH ÎOpMaiIHH nO CpaBHCHHIO C aKTHBHOCTbK), HanpaBjíeHHOH Ha BT0-
pocTeneHHyio cthmvjihuhio. 

fljIH H3MepeHHH KOHIieHTpaUHH BHHMaHHH nOJIb3yK)TCH Haine BCerO OnbITaMH 
Hafl flBOHHoň fleHTejibCTBOM h BMeuiaTejibCTBOM b Hee. B nocjieflHHe roflbí stot 
Merofl HcnojibayeTCH jjjih H3yqeHHH pa6oieň Harpysrai. 

H a n p a B j í e H H o c T b oooaHaiaeT KoopflHHauHio c uejibio AeHTejibHOCTH. 
HanpaBjíeHHOCTb MOMter 6biTb flBOHKoro pona: HanpaBjíeHHocTb Ha $HKcnpoBa-
Hae pa3flpa>KHTejiH hjih ace Ha HaMeHeHne paajrpaxcHTejiH. 

y c T o ň q H B o c T b BHHMaHHH moxho HSMepHTb Jiyuue Bcero y aajja?, Tpe-
ĎyiOIHHX nOCTOHHHOrO nOflflepJKHBaHHH BHHMaHHH Ha OflHOM HJIH HeCKOJIbKHX 
pa3flpa>KHTejiHx, toiho onpeaejieHHbix b npocTpaHCTBe. ycroHHHBOCTb o6paTHO 
nponopniioHajibHa <iacTOTe h npoAOJiacHTejibHOCTH otkjiohchhíi BHHMaHHH. 

I lo f lBHJKHOCTb BHHMaHHH 3aKjnoqaeTCH b cnocoČHOCTH nocTeneimo 
B SbICTpOH nOCJieflOBaTeJIbHOCTH CJieflHTb 3a pa3HbIMH pa3flpa)KHTejIHMH B ÓOJIb-
uiOH cyMMe pa3flpaHCHTejieň. OTcyTCTBne noflBHWHOCTH o6o3HaqaeTCH KaK HHepT-
HÓCTb BHHMaHHH. 

KpaTKOBpeMeHHbie O C H H JIH U H H BHHMaHHH, BepOHTHO, OTHOCHTCH K pa3-
HbiM BHflaM (noporoBbie pa3flpaMcnTejiH, ogpaTHMOCTb, H3MepeHae BpeMeHH 
peaKHHH,. HenpepbiBHbie nepiienraBinje AHCKpHMHHannoHHbie sana^H h sp.). 
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IIpH HSMepeHHH BpeMeHH peaKUHH KOpOTKOH JiaTeHTHOCTH OTBeTbl COnpOBOJK-
aaioTCH Majioň BapHaTHBHocrbio, Meacjry tcm KaK y cepHHHbix nepuenTHBHwx 
aaaai (KpenejiHH, KoppeKTypmvie h OTbiCKaTejibHbie 3af la iH h t. n.) y jihu, 
OTJiHiaKDmHXCa 6ojibineň Ď b i e r p o T o ň peaKUHH, Ha6jnoflaiOTCH 6ojibuine ocuh-
JIHUHH. 

IIo aaHHHM KaTejia (1957 r . ) H3MepeHHe BpeMeHH peaKUHH coaepxcHT 
4>aKTop KopTHKajibHoň 6flHTejibHocTH (corticalertia). 3to 3aflaia, Tpe6yiomaH 
$HKcauHH BHHMaHHH; 6ojiee KopoTKOe BpeMH peaKUHH conpoBOWflaeTCH noHH-
HCeHHOH BapHaTHBHOCTbK). Bo3HHKaK)II(He OCUHJIHUHH MOMCHO CBH3bIBaTb C HH-
rnSHttHOHHbíM bjihhhhcm no6oiHbix pa3flpaHCHTejieň Ha HenocroHHHbie o i a r n 
fleHTeJIbHOCTH. 

Zlpyroň T u n CHTyauHH npejiCTaBjíHioT co6oň KoppeKTypHbie, cieTHbie Hcnbi-
TaHHH hjih HcnHTaHHH OTWCKHBaHHH, b TeqeHHe KOTopbix HeoSxoflHMO nocre-
neHHo ono3HaTb Ha Ta6jiHue 6ojibinoe kojihhcctbo pa3Hbix apHTejibHtix chmbo-
jiob. BbinojiHeHHe aasaqn npejuiojiaraeT ĎHCTpbiň KOHTpoub OTflejibHbix craMy-
jiob, hx HneHTH$HKauHK) h MrHOBeimoe nepeKjiroieHHe BHHMaHHH Ha n p y r o ň 
CTHMyjI. AMnjIHTyfla OCUHJIHUHH 3,HeCb n03HTHBHO COOTHOCHTCH CO CKOpOCTbIO 
BtmojiHeHHH aaaaiH. 

EojibuiHe ocuhjihuhh, BCTpeqaromHecH y jihl? c bmcokhm ypoBHeM noKaaa-
Tejieň npa BbmojiHeHHH 3anai Heo6xoflHMO noHHMarb He KaK otk jiohchhe BHH
MaHHH, a KaK npoHBJíeHHe jierKOCTH b HepeflOBamiH (cMeHe) npouecca pa3jrpa-
JKeHHH H TOpMOJKeHHH n p H nepeKJIIOieHHH BHHMaHHH, T. e. nOaBHMCHOCTH BHH
MaHHH. 

Ilo B3rjiHflaM KaTejia (1957 r . ) ocuhjihuhh HenpepbiBHoň aeHTejibHocTH co-
jjepacaT, c OflHoň cropoHbi, $aKTop BOJieBoro KompojiH ( cBH3aHHbiň c He6ojib-
IHHMH OCUHJIHUHHMH), C flpyrOH CTOpOHbl, $aKTOp yCTaJIOCTH (CBH3aHHMH 
C ÓOJIbinHMH ocuhjihuhhmh). 

Heo6xo«HMO npejinojiaraTb, ITO kojihhcctbo $aKTopoB kphboh H e n p e p b i B H o ň 
fleHTejibHocTH TCM caMMM aajieKO He HCiepnaHO. HapHfly h HayneHHeM Hop-
MajIbHhlX yCJIOBHH HeOĎXOflHMO HHTepeCOBaTbCH TaKMte H3MeHeHHHMH B naTOJIO-
THieCKHX yCJIOBHHX. 

Eme KpeneJiHH (1922 r.) oSpamaji bhumshhc Ha nopaaHTejibHO HH3KHe h 
njiocKHe KpHBBie, BerpeiaioiuHecH b cjiyqanx paaHoro BHfla noBpeHcneHHH ueH-
TpajibHoň H e p B H o ň chctcmh. T a K ace HOBeňuiHe HCCJieflOBamiH h aHajina ocuh-
JIHUHOHHOŽ KpHBOH BHHMaHHH, npHOSpeTCHHbie npH OnbITe OTBICKHBaHHH flOKa-
3biBaK)T, i to B pasHbix naTOJiorHiecKHX rpynnax Ha6jnoflajiocb peryjinpHoe 
noHHweHHe aMnjiHTynbi ocuhjihuhh, VTO paccMaTpHBaercH KaK paccTpoHcrao 
nOflBHHHOCTH (HHepTHOCTb) HepBHbIX npOUeCCOB pa3Spa»<eHHH H TOpMOHCeHHH 
(B. Xajiyna, 1964, 1965 rr.). 

HapHfly c a M n j i H T y f l o ň ocuhjihuhh HeoSxoflHMo TaKHce y iHTbiBaTb qacTOTy 
h $asy ocuhjihuhh. H3MeHeHHH 6hjih ycTaHOBjíeHbi, c ojtHoň cropoHbi, y r p y n n 
c noBpewneHiieM u e H T p a j i b H o ň HepBHoň chctcmh, c apyroň CTopoHbi, 6hjih H a ň -
fleHbl KOpejIHUHH OTflejIbHbIX napaMeTpOB OCUHJIHUHOHHOH KpHBOň BHHMaHHH 
H MOJiejIbHblX OnbITOB (onbIT C BBOHHOH fleHTejIbHOCTbK), ajIbTepHaUHOHHblií 
OItHT, HHTep$epeHUHOHHbIH OnbIT), paCKpblBaiOmHX HOBbie B03M03KHOCTH TOJIKO-
BaHHH napaMerpoB kphboh BHHMaHHH (B. Xajiyna, 1964, 1965, 1967 rr.). 

ABTOpbl pa3HbIX BSrjIHAOB CXOAHTCH nOJIHOCTbK) B TOM, HTO HaqajIO KpHBOH 
HenpepHBHoro BbinojiHeHHH aaaaHH conpoBO«f laeTCH, KaK npaBHjio, bhcokhm 
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nojrteMOM b Hanajie, iioaxoaom k aaaaie („initial spurt"), i to BCKope CMemi-
ercH noHHweHHeM — TeM 6ojimuhm, neM Bbíme Sbiji HanajibHMH noflteM. B stom 
OTHOineHHH aaMeqaTejieH peayjibTaT aHajiHaa <J>aKTopoB IHHeáflepa (1963 r.), 
onpeAejiHBiuero HaiajibHbiň n o A i e M KaK nepBuů $aKTop kphboh IlayjiH h Ha* 
SBaBinero ero „HanpaBJíeHHOCTbro k BbinojiHeHHio 3aAa«ra" („Leistungseinstel-
lung"). 

B naTOJioraHecKHx rpynnax Sbiji ycTaHOBJíeH 3Ha«iHTejibHO laiue Bcrpeiaio-
UfHHCfl HaHaJIbHblií HOflieM KpHBOH, COnpOBOWflaeMblH HeraTHBHblM H3JIOMOM 
h HHBepcHpoBaHHMM xoaom KpHBoň (B. Xajiyna, 1953, 1957, 1964, 1967 rr.). 

H c c j i e f l O B a T e j i e ň HHTepecyeT TaioKe Bonpoc AJiHTejibHoro noHHweHHH h nonie-
Ma npa BbinojiHeHHH 3aflaiH, Ha6jiK>AaeMbie, c ojihoh CTopoHH, b H3BecTHbix th-
nax aaaaq, a, c apyroň CTopoHbi, y OTAejibHbix jihu. IIpe*fle Bcero Heo6xoanMO 
MCKjiiOHHTb peayjibTaTH HaBHKa (TpeHHpoBKH), npoHBjíHiomHecH npexcse Bcero 
b HcnbiTammx KpenejiuHa h EypAOHa HenpepbiBHbíM nos i eMOM BbinojiHeHHH 
aaflaqn k KOimy KpHBoň. 

H^HTejibHoe noHHHceHHe (decrement) BbinojiHemiH aaAara mohcho b o6meM 
Ha6jIK»flaTb B COCTOHHHH 6 AHTe JlbHOCTH, MOKfly TeM KaK B CepHHHOH AeHTejIb-
hocth c 6biCTpoH nocjleflOBaTejibHocTbio cnrHajiOB 6biBaeT noHHXceHHe b cpeAHeM 
HHÍTOHCHblM. C UejIbK) OĎbHCHHTb flJIHTejIbHOe IIOHH)KeHHe B BbinOJIHeHHH 3a-
AaiH b HcnbiTamra b coctohhhh SAHTejibHocTH 6mjih coanaHbi pasHbie rnno-
Teabi (ojKHaaHae, U.HTVL6UU,UH, aKTHBH3auHH, $ H J I b T P h flp.). HHoraa nora-
HCeHHe CBH3bIBaeTCH C KpaTKOBpeMeHHBIMH OCUHJIHHHHMH B BHIIOJIHeHHH 3aflaiH, 
TO, oflHaKO, npeflCTaBJíHeTCH npo6jieMaTH*iHbiM. 

Ilpn c e p H H H o ň aeHTejibHocTH, OTJiHiaromeňcH b o6iueM dobhoh TeHAeHHHeĚ 
BbmojiHeHHH 3anaqH mohcho Ha6jiK>AaTb y OTAejibHbtx jihu; TeHAeHUHH k no-
CTeneHHOMy noBbinieHHio hjih noKHJKemiio BbinojiHemiH sahanu. 3 t h hhahbh-
ayajibHbie paaj iHiHH mojkho TOJiKOBaTb KaK npoHBjíeHHH HppaAHauHH npouecca 
B036y»fleHHH HJIH TOpMOJKeHHH BO BpeMH IiepeKJIIOieHHH BHHMaHHH. 

MonejiH BHHMaHHH, ocHOBaHHbie Ha $H3H*iecKHx aHajioruHx (TeopHH HH$op-
MauHH, $HjibTp) b HacTonmee BpeMH, KaxcercH, MeHee Bcero paapaooTaHbi h Me-
Hee Bcero npHroflHbi ajih TOJiKOBaHHH cjiohchmx hbjichhíí fleňcTBHTejibHOCTH. 
IlpH nOMOmH 3THX MOflej ieň HejIbSH nOKa oSbHCHHTb HH HBJíeHHe AOMHHaHTbl, 
hh njiaBHoe h HenpepbiBHoe ocJiaSeBaHHe ycmienne 3$$eKTa BHHMaHHH; b stom 
OTHomeHHH OKa3biBaK>TCH b 6ojiee BbiroAHOM n o j i o » e H H H Te, kto onHpaercH Ha 
TeOpHH, BbipaSoTaHHbie Ha OCHOBaHHH HeBpO$H3HOJIOrHHeCKHX flaHHHX. Ho 
h 3jj,ecb bo3mo)kho pasBHTHe nyTeM npHHHTHe flajibHeňinHX <|>H3HqecKHx npHH-
unnoB (ycHjiHTejiH h t. n . ) . 

IlpH HpHMeHeHHH TeOpHH HH$OpMaUHH K npofíjieMaTHKe BHHMaHHH Mbl craji-
KHBaeMCH flo chx nop c 3aTpyflHeHHeM, hto b TeopHH ncaxojiorHH He peineHbi 
npof í j ieMbi pasHbix STanoB, kotopbimh npoxojmT o6pa6oTKa HH^opMai(HH b iích-
T p a j i b H o ň HepBHoň cHcreMe. IIpeflnojio5KeHHe o tom, i to mbi HMeeM nejio c ch-
CTeMoň oAHoro KaHajia c $HKCzpoBaHHoň eMKOCTbio nepena<iH He cootbct-
CTByer cnocoSy nepepaSoTKH HH^opMaimň b nepaenTHBHoň njiocKOCTH, b njioc-
KOCTH naMHTH Z BHHMaHHH, rfle HOHBJIHIOTCH CymeCTBeHHbie pa3JIHHHH, K3K 
AOKaabiBaioT 3KcnepHMeHTajibHbie aaHHbie. 
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BOHUMÍR C H A L U P A 
P R O B L E M S OF A T T E N T I O N R E S E A R C H IN C O N T E M P O R A R Y 

P S Y C H O L O G Y 

The subject of the present study was especially: 1) methodical approach to the 
research of quallties and determinants of attention, 2) starting points of the older 
theoretical attention conceptions, 3) results of the experimental psychological re
search, relating specially to the course of attention, to the simultaneous and alternate 
execution of two tasks, 4) contribution of modern neurophysiology and cybernetics 
to attention modelling, 5) conception of attention and vigilance in contemporary 
psychology. 

The existing attention models start partly from psychological dates, found under 
normál and pathological conditions, partly from neurophysiological theories and 
finally from analogies with physical systems. 

Both attention and memory stand in close relationship to neurophysiological pro-
cesses of the organism. Hence the endeavour to coordinate the physiological and 
psychological dates. 

The organism adaptation to exterior environment takés pláce not only on the base 
of permanent connections, it often requires an immediate response to significant sti-
muli, made posslble by increased sensibility of nervous centres and their readiness 
to react in given direction, wťiich roughly corresponds with the concept of attention 
set. 

The concept of set of attention is connected according to I. P.' Pavlov with the 
relative intensity of nervous processes determining the direction of nervous impulses. 
It is included in the principle of "dominant focus" A. A. Uchtomskťs which, however, 
is a more extensive and complex phenomenón. 

Of I. P. Pavlov's other principles, important for the solwing of attention problems, 
there are to be mentioned the conception of centres with optimal excitation level, 
and the interior mechanisms of hemisphere action, concerning the concentration and 
irradiation of excitation and inhibition processes and their mutual induction. These 
physiological principles are often used to explain such qualities as concentration of 
attention and its oscillation in time. 

Annother group of Soviet authors deal with the relation of the orientation reflex 
to attention. By the unconditioned orientation reflex only attention to new, unex-
pected and exceptionally strong stimuli can be explained, for the explanation of hu-
man attention the orientation activity of conditioned type is of greater importance. 

A number of other researchers (Gastaud and Roger, 1962, Munn, 1965) also start 
their explanation of attention phenomena from exploration (searching) reaction. Its 
psychological nátuře howerer has se far been little inquired into. 

Referring to Riboťs older motor theory of attention Freeman (1933, 1934, 1937, 1946, 
1948) stresses the function of muscle tension in attention responses. The periphery 
tension operates via nervous mechanisms of facilitation and inhibition. 

New discoveries of neurophysiology concern in the first pláce the discovery of 
inhibitional and activating influence of the reticular formation of brainstem when 
information is transmitted from periphery to centre, the existence of centrifugal 
influence on receptors, and the habituation phenomenón. Electrophysiologically corre-
lates of attention states on various C. N. S. levels are registered. 

In the last decades the psychological attention research is characterised by the 
speciál interest in the following questions: 

1. What is the function of attention in psychic activity and organism behaviour? 
2. What are the external and internal attention determinants? 
3. Is attention a uniform factor oř does it comprise a number of various factors? 
4. In what effective way can the concentration degree of man's attention be 

measured? 
5. Is the supposition of a contradiction between concentration and span of atten

tion justified? 
6. What principles come into question in carryin out two simultaneous activities? 
7. Is the attention level stable or dies it change in time and if so in what vay? 
8. How does the attention set change and how does the shift of attention come 

about? 
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9. What changes take pláce in continuous mental performance wlth various 
frequency, modality and complexity of signals? 

10. What iš the correlation between attention and indlvidual personality struc-
ture and the C. N. S. functional statě (fatigue, effects of drugs, anoxemia, injuries 
and illnesses of nervous systém) ? 

The evaluation of the so far obtained materiál and the theoretical attention model 
resulting from it have not been fully worked out yet. One of the most lmportant 
problems is the suitable methodical approach, enabling to separate the attention phe-
nomena from the stimulus discrimination, the speed of problém solving, capacity of 
information processing, emotional and motivation factors etc. 

The results of earlier studies, concerning the curve of continuous mental work 
(Kraepelin, Bills, Pauli and others) are being revalued. The curve of continuous men
tal work appears to contain a number of mutually independent parameters, concern
ing especially the amplitudě, frequency and phase of oscillations, the iriitial rise and 
the immediately following sinking and long-time efficiency trend. New theoretical 
impulses have been brought about by following up the performance in vigilance tasks. 

The interpretation of performance in seriál activities and vigilance experiments 
relies partly on psychological concepts (effort, tension, expectancy etc), on the other 
hand it start from one- or two-factor physiological hypotheses (reactlve and condi-
tioned inhibition, activation, movement of excitation and inhibition processes); more 
recently analogy with physical mechanisms also has been used (mechanlsm of filter 
Broadbenťs). 

From the view-point of generál psychology attention can be understood as a 
dynamic regulating, controlling and coordination function, characterised by selecti-
vity, concentration and set of human psychic activity. The statě of attention activity 
is not constant but has a complicated dynamics which reveals itself both in oscillatlng 
readiness to respond in a certain direction and in the change of odjustment direction 
(set). The momentary activity of the action centres is dependent on intensity and 
importance of the incoming stimulus, on the effect of secondary stimull, on the 
preceding events and expectations of the subject, on individual peculiarities of the 
person and on the generál functional C. N. S. statě. 

By selectivity of attention a process is designated, enabling to single out a useful 
stimulus from the collection of various stimuli which influence the receptors and have 
been perceived before. Selectivity is not equal with signál detection, discrimination, 
signál understanding. The singling out, separation of various stimulus categories in 
the attention process is not absolute, but relative, not static but dynamic. 

The base of selectivity is to be seen in obtaining useful information for the orga-
nism, connected with our needs, intentions or importance of information for the 
person. 

From the standpoint of mechanisms the attention statě presuposes partly the in-
crease of sensitivity and activation of certain centres, partly a simultaneous or sub-
sequent inhibition influence on other centres. Beside this two-factor theory, starting 
from the conceptions of I. P. Pavlov and A. A. Uchtomski, the one-factor theories 
emphasize either the activation process (Deutsch, Deese) or inhibition (Berlyne, Eys-
énck) in the attention selection and course in time. The difficulties appear when inter-
preting various parameters of the continuous performance by the same factor (e. g. 
origin of short-time oscillations, amplitudě, frequency and phase of oscillations, 
long-time curve increment and decrement and the like). Similar difficulties are en-
countered in the use of filter principle Broadbenťs, working as mechanical switch. 

Attention concentration is a concept originated in the early period of empirical 
research. It was supposed that the greater the attention concentration was, the smal-
ler was its span, which, howerer, has not been confirmed by experiment. As a matter 
of fact, tachistoscopic experiments try to etablish the span of apprehension (capacity 
of information canal on perception and immediate memory level). Attention con
centration (also intensity, attention tension) is understood to be a degree of psychic 
activity, accompanying the following up of useful information for the person, com-
pared with the activity, given to secondary stimulation. 

When measuring concentration of attention experiments with double activity and 
interference tasks are most frequently used. In recent time they serve the study 
of working stress. 
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Attention set designates a coordination with the goal of action. Attention can be 
directed either to stimulus fixation or to stimulus change (alternation). 

Attention stability can be measured best in tasks which require that a continuous 
atention is paid to one oř more spatial stricktly limited stimuli. It is indirectly pro-
portional to the frequency and duration of attention displacements (distractions). 

Attention flexibility consists in the ability to follow up successively in quick 
sequence various stimuli in a bigger collection. Its lack is called attention rigidity 
(inertia). 

Short-time attention oscillations are probably of various kinds (threshold stimuli, 
reversibility, measuring of reaction time, continuous perception discrimination tasks 
and the like). 

When measuring reaction time (RT), the short latency of anwers is accompanied 
by small variability, whereas in seriál perception discrimination tasks (Kraepelin, 
correction and search experiments and the like) quicker reacting persons exhibit 
greater oscillations. 

According to Cattell (1957) the measuring of reaction time comprises the factor 
of corticalertia. The task of measuring RT requires a fixation of attention where 
a quicker RT exhibits a decreased variability. The originating oscillations can be 
connected with the inhibition influence of secondary stimuli on the unstable activity 
centre. 

Another type of situation is represented by correction, addition or searching tasks, 
where a person is to identify successively a large number of various visual symbols. 
The acomplishing of the task presupposes á quick examination of the presented sti
mulus, their identification and instantaneous shift of attention towards another sti
mulus. The oscillation amplitudě correlates here positively with the performance 
speed. Great oscillations in persons with a high level of efficiency are to be inter-
preted not as attention distraction but as the manifestation of an easy change of 
excitation and inhibition process in atlernation of attention, i . e. attention flexibility. 

According to Cattell (1957) the oscillations of continuous work comprise partly 
the factor of will control (connected with small oscillations), partly the fatigue 
factor (connected with big oscillations). 

It is to be supposed that the factor list of the continuous work eurve is by far not 
exhausted by this. Beside the study of normál conditions changes in pathological con-
ditions must be considered. 

It was as early as 1922 that Kraepelin paid attention to strikingly low and fiat 
curves in various C. N. S. damages. The more recent research analyses of the atten
tion oscillation curve, obtained in searching task, show too that in various patholo
gical groups there occured a decrease of the oscillation amplitudě, which was inter-
preted as a disturbance of mobility (inertia) of nervous processes of excitation and 
inhibition (Chalupa, 1964, 1965). 

Beside the oscillation amplitudě the frequency and phase of oscillations must be 
taken into consideration. Changes have been found partly in various groups with 
C. N. S. damages, partly there have been discovered correlations in various parameters 
of the oscillation attention curve to the model experiments (experiments with double 
tasks, motor alternation experiment, interference experiment) which indicate new 
possibilities in the interpretation of attention curve parameters (Chalupa, 1964, 1965). 

A generál agreement between various authors consists in the opinion that the 
continuous work curve in its beginning is usually accompanied by a higher efficiency 
("initial spurt"), immediately followed by a decrease, which is the bigger, the higher 
the initial increase has been. In this respect the result of factor analysis, made by 
Schneider (1963) is worth mentioning. Schneider identified the initial increase to be 
the first factor of Paulťs curve and designated it as "performance set" (Leistungs-
einstellung). 

In pathological groups a significantly more frequent low initial curve increase, 
accompanied by negative break and inverse curve course was found (Chalupa, 1953, 
1957, 1964, 1967). 

It can be supposed that the curve of continuous mental work comprises a large 
number of factors, independent partly of each other. Hence it follows that there 
does not exist only one sort of variability but that there are complex periodicities to 
be reckoned with. 

A subject of research interest is also the long-time efficiency decrement and in-
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crement, observed in certain types of tasks and in individual persons. In the first 
pláce the effects of training must be excluded, occuring especially in Kraepelhťs and 
Bourdon's examination in the continuous efficiency increase at the end of the curve. 

A long-time decrement of efficiency can generally be seen in vigilance tasks, 
whereas in seriál activities with a fast signál sequence the decrease usually is negll-
gible. For the explanation of the long-time efficiency decrease in vigilance tasks 
various hypotheses have been proposed (expectancy, inhibition, activation, filter and 
the like). Sometimes the decrement is connected with the short-time efficiency oscilla-
tions, which, howerer is questionable. 

In seriál activities with on the whole uniform efficiency trend we can see that 
individual persons tend to gradual increase or decrease in efficiency. These individual 
differences can be interpreted as a spreading effect (irradiation) of excitating and 
inhibiting process in attention shifts. 

To-day attention models based on physical analogies (information theory, filter) 
seem least worked out and least adequate to the interpretation of complex attention 
phenomena. They have not been able so far to explain either the dominance pheno-
menon or the continuous strengthening and weakening of the attention effect. In 
this respect theories, derived from neurophysiological dates, have the advantage. But 
even here a further development by the acceptation of new physical principles (am-
plifiers and the like) is possible. 

As for the application of the information theory to the attention sphere, the 
difficulty consists in the fact that so far there have not yet been solved in psycho
logy the problems of various stages of information processing in the C. N. S. The 
supposition of one-channel systém with a fixed transmission capacity does not ex
press the kind of information processing on the perception, memory and attention 
level, which according to experimental dates shows essential differences. 

Translated by F. Pekárek 
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