ÚVOD DO STUDIA ODBORNÉ LITERATURY

Tento projekt probíhal s profesory PhDr. Kateřinou Soudnou a Ondřejem Ševčíkem po
dobu 3 měsíců na Waldorfském lyceu, ale také hlavně doma formou samostudia.

Michaela Krejčíková
II. ročník Waldorfského lycea

POPIS PROJEKTU
Četba odborné literatury je základem vědecké práce. Ve druhém pololetí druhého ročníku
se žáci zamýšlejí nad volbou specializace, která bude v dalších dvou letech výrazně
ovlivňovat obsah jejich vzdělávání.
Pro zodpovědnou volbu není důležité jen vnitřní osobní intuitivní směřování k humanitním
či přírodovědným oborům. Podkladem pro odpovědné rozhodnutí se může stát i vliv četby
populárně naučné či vědecké publikace.
V rámci hodin úvodu do specializace jsme pro žáky vytvořili dva seznamy, každý zhruba o
50 knihách – jeden z humanitních, druhý z přírodovědných oborů. Knihy byly
charakteristické tím, že spíše než odpovědi poskytovaly čtenáři množství otázek. Studenti
si pak za podpory učitele vybrali z každého seznamu jeden titul, který měli za úkol sehnat,
přečíst a prezentovat před ostatními.
Tento proces měl dva základní cíle:
1.pomoc studentům při volbě specializace
2.první seznámení s četbou odborné literatury

O Knize:
MOZEK A JEHO DUŠE
František Koukolík
Vydalo nakladatelství Makropulos
1997

MINIPORTRÉT AUTORA
MuDr. František Koukolík se narodil 22. listopadu 1941 v Praze. Absolvoval lékařskou
fakultu na Univerzitě Karlově v Praze, specializace patologická anatomie a neuropatologie.
Vydal několik desítek odborných publikací u nás i v zahraničí. Ve svých publikacích se
věnuje vztahu poškození mozku a duševních funkcí. Je primářem patologie v
Thomayerově nemocnici v Praze a členem Newyorské akademie věd. V současné době
přednáší na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je zde také členem vědecké
rady. Mimo jiné píše články do novin a je autorem námětů pro televizní seriály Mých sedm
divů (1989), Mozek a jeho duše (1992) a scénáře seriálu Vysílá Britannica (1993). Za svou
práci získal mnoho ocenění např. cenu ČSAV za popularizaci vědy. Podle něj jsme
dokonce pojmenovali planetku „Koukolík“, kterou v roce 1997 objevil M. Tichý a Z.
Moravec.

ČLENĚNÍ KNIHY
Tato kniha má 271 stran a je rozčleněna do šestnácti kapitol z nichž každá má své
podkapitoly. V těchto kapitolách se autor zaměřuje na paměť, řeč, hybnost, funkci pravého
a levého mozku, vědomí, pozornost, citový život, funkci čelních mozkových laloků,
schizofrenii a maniodepresivní psychózu, stárnutí a zánik, na geny, chování a na „duši“
mozku. Celá kniha je doprovázena příklady různých zajímavých případů pacientů z
autorovy praxe. Kniha je doplněna vtipnými ilustracemi Vladimíra Renčína.

STRUČNÝ OBSAH KNIHY
Budu obsah brát po kapitolách. Na začátku knihy nás autor obeznámí se základními
informacemi o oborech, které mají co společného se zkoumáním mozku.
Poté následuje kapitola o tom jak vidíme a jak poznáme, co vidíme. Dozvídáme se zde o
anatomii oka, jak probíhá celý proces vidění, přes jaká centra v mozku a také něco o
nemocích vidění a poznávání (o korové slepotě, nebo o pacientech, kteří přestali poznávat
tváře).
Pokračuje kapitola o paměti, která obsahuje hlavně výčet nemocí a poruch paměti,
anatomii paměti a také zobrazovací metody, kterými můžeme paměť zkoumat.
Dále pak máme kapitolu o řeči a o jejích poruchách (afázie), jak se řeč vyšetřuje a něco o
její citové stránce. Zabýváme se zde také tím, jak čteme (poruchy - dyzlexie) a jak
vnímáme hudbu.
Následuje kapitola o pohybu a samozřejmně o nemocech spojených s hybnou soustavou.
Autor se zde zabývá i stavem opilosti.
Pak nás seznamuje s funkcemi pravé a levé poloviny mozku.
V kapitole o vědomí a pozornosti se dozvíme o soustavách, které odpovídají za stav
bdělosti, i o stavu v kómatu.
Dále tu máme citový život, kde nás obeznamuje s činnostmi mozku spjatými s emotivitou,
s pocity úzkosti, s poruchami mozku, které vedou k násilnému chování a se sexualitou.
Kapitola o čelních mozkových lalocích popisuje, co se stane, pokud dojde k jeich
poškození. Například může dojít k absolutní změně osobnosti.
Jedna z nejrozsáhlejších je kapitola o schizofrenii a maniodepresivní psychóze, kde se
dozvídáme o příznacích a různých průbězích těchto onemocnění.
Pak následuje velice zajímavá kapitola o stárnutí. Proč stárneme a co se děje s mozkem
když stárneme. Popisuje zde Alzheimerovu nemoc, která je čtvrtým základním
onemocněním, které vedou ke smrti.
V kapitole o genech a chování se zabývá dědičností a rodičovstvím.
A v poslední kapitole, která má název lidský mozek a jeho duše – a naopak, se zabývá
sebeuvědomováním a lidským nitrem.

MYŠLENKY, KTERÉ MĚ ZAUJALY
•Zaujalo mě například to, že nejčastější příčinou násilného chování je kombinace vlivů
dědičnosti a učení, a ne onemocnění mozku, jak se lidé domnívají.
•Lidé později postižení schizofrenií se rodí o 8% častěji v zimních měsících než lidé, kteří
chorobou postiženi nejsou.
•Z hmotnosti mozku vůbec neplyne jeho výkonnost.
•Čím je dítě starší, tím více se jeho inteligence podobá inteligenci jeho biologických rodičů.

UKÁZKA
„Nemocní s větším poškozením čelních laloků se chovají alsepoň v některých ohledech

podobně, jako se choval Phineas Gage. Neuropsychologické vyšetření doplněné
zobrazovacími metodami u nich určí skupinu poruch „výkonných (exekutivních) funkcí –
rozhodování, plánování, časového uspořádání činnosti, obvykle doprovázenou různými
příznaky poruch citového života.
Pan E.V.R. je v tomto ohledu velmi zvláštní případ.
Podle všech současných amerických měřítek byl úspěšným mužem. Sourozencům byl
vzorem, rodina jej považovala za vůdčí osobnost. Byl ženatý, měl děti, byl úspěšný v
práci, oblíbený mezi sousedy. E. V. R. Onemocněl nezhoubným nádorem mozkových
obalů, jenž stalčoval spodní plochy jeho čelních mozkových laloků. Nádor byl operativně
odstraněn, nicméně při operaci musela být část jeho čelních mozkových laloků ze spodní
strany odebrána také. Tělesně se rychle uzdravil.jeho chování po operaci odpovídalo
chování lidí s těžce postiženými čelními mozkovými laloky.
Choval se zcela nezodpovědně. Přišel o majetek, rodinu i práci, v žádném dalším
zaměstnání nevydržel. Psychoterapie jeho chování neovlivnila. Až se dostal do špičkové
světové neuropsychologické labaratoře.
Tam se zjistilo, že na rozdíl od všech lidí s podobně poškozenými čelními laloky je E. V. R.
- měřeno výsledky neuropsychologických testů - „zcela zdráv“. Testy dokázaly
nadpůměrnou inteligenci, vynikající paměť, nezjistily poruchy hybnosti nebo řeči a jazyka.
Jeho znalosti byly nadpůměrné, přesně a zasvěceně rozmlouval s lékaři o současných
otázkách finančního a společenského života. S humorem a lehounkým cynismem řešil
formalizované morální problémy, které byly součástí vyšetření. Jeden z nich například
říká:
Dva muži ztroskotali a ocitli se na zcela pustém ostrově. Jeden z nich z hladu zabil a snědl
druhého. Pak byl zachráněn. Trápily ho však výčitky svědomí a děsivé noční sny. Požádal
o pomoc psychiatra. Když psychiatr zjistil, o co jde, odmítl se věcí zabývat. Jednal
psychiatr správně, nebo ne?
E. V. R. odpověděl, že psychiatr jednal nesprávně, protože jeho úkolem bylo pomoci
trpícímu, nikoli hodnotit mravní pozadí věci.
Jakmile se E. V. R. vrátil do „přirozeného“ nelaboratorního světa, jeho těžkosti
pokračovaly. Chová se stejně, jako se chovají lidé s poškozenými čelními laloky.“
Mozek a jeho duše, str. 167 a 168

Reflexe procesu:
NA ZÁKLADĚ ČEHO JSEM SI KNIHU VYBRALA?
Tuto knihu jsem si vybrala podle názvu. Nikdy jsem o ní předtím neslyšela, ale velice mě
zaujala. Pak jsem se na ni zeptala pár lidí a řekli mi, že je dobrá.

KDE JSEM KNIHU ZÍSKALA A CO JSEM PRO TO MUSELA UDĚLAT?
Knihu jsem si půjčila v knihovně. Bylo ale velice obtížné ji sehnat, protože ji všude měli
půjčenou. Když jsem takto proběhala pár knihoven, nakonec jsem si ji v jedné z nich
zamluvila a pak jsem si ji půjčovala ještě asi na dvakrát kvůli prodloužení doby výpůjčky.

JAKÝM ZPŮSOBEM JSEM KNIHU ČETLA A JAK DLOUHO?
Knihu jsem četla pravidelně každý den v metru a pak ještě někdy doma, když zbyl čas.
Celou knihu jsem přečetla asi za měsíc a půl. Velice mě bavilo ji číst, ale neměla jsem na
četbu tolik času každý den, kolik bych chtěla mít.

CO JSEM OD KNIHY OČEKÁVALA? SPLNILA KNIHA TATO OČEKÁVÁNÍ?
Bála jsem se, že bude moc odborná a že se mi bude špatně číst, ale nakonec jsem byla
velice příjemně překvapená, protože kniha je sice odborná, ale psaná co nejsrozumitelněji
a čte se velice dobře. Navíc se mi velmi líbí jakou lehkou a vtipnou formou autor někdy
píše. Velice obohacující a zajímavé jsou i příklady případů pacientů z autorovy praxe,
které skvěle doplňují odborný text.

JAK KNIHU HODNOTÍM? OVLIVNILA MĚ NĚJAK? JAK?
Knihu hodnotím velice dobře. Vůbec nemám co bych jí vytkla. Moc se mi líbila a přišla mi
zajímavá, i když vím, že většinu informací z ní jsem už zapomněla. Přesto můžu říci, že
mě určitě obohatila a vím toho o dost víc než na začátku. Kniha mě jistě ovlivnila, dala mi
nahlédnout do tématu, které mě vždycky zajímalo a pomohla mi i při výběru specializace.

Mozek a jeho duše (nakresleno podle obalu knihy)

O Knize:
SVĚT BAREV
Petra Pleskotová
Vydalo nakladatelství Albatros
1987

MINIPORTRÉT AUTORA
Miniportrét autorky se mi bohužel nepodařilo sehnat.

ČLENĚNÍ KNIHY
Tato kniha má 199 stran a 6 hlavních kapitol s řadou podkapitol, plus Slovo na začátek a
Slovo na závěr. Nejprve se kapitoly zabývají, tím co to vlastně je barva, pak barvami
přírody, jak vidíme barvy, barvy ve vztahu k nám, barvy v malířství, barvy v chemii a
nakonec jakýsi závěr celé knihy. Celou knihu samozřejmně doprovázejí obrázky. Jak fotky
a různé zrakové klamy (pro vyzkoušení), tak ilustrace dětí z mateřské školky, prvních tříd
ZŠ a z dětského domova.

STRUČNÝ OBSAH KNIHY
V první kapitole Co je barva se dozvídáme o tom z čeho se barvy skládají a jak vznikají, a
také něco o světle. Dále nás kniha provede dějinami zkoumání barev a světla a naráží se
zde i na staletý spor o tom jestli je světlo vlnění, nebo částice.
V kapitole o barvách přírody se dozvíme jakou mají barvy v přírodě funkci, jak různá
zvířata barvy vidí a také o dokonalém maskování některých zvířat, která umí splynout s
okolím.
Kapitola nazvaná Jak vidíme barvy nás zasvětí do anatomie oka, jak vznikají barevné
vjemy, a také něco o onemocněních vidění.V této kapitole si můžeme vyzkoušet naši
slepou skvrnu i Išiharovu tabulku. Dále se pak dozvíme o barevném slyšení a jak na nás
věci pod různými barvami působí.
Barvy a my – barevné asociace, nahlížíme do psychologického podtextu barev, jak kdo
barvy cítí a jak na koho působí. Jak barvy vidí básníci a jaký měly význam pro různé staré
kultury, alchymisty a vůbec o jejich symbolice. Velmi zajímavou částí této kapitoly je
vyhodnocení různých psychologických barevných testů a jejich popis. Barvy psychologům
často dokážou prozradit o člověku víc, než bychom čekali. Například velice zajímavý je
Lűscherův test, kde má člověk seřadit barvy na papír s čtverečky. Schizofrenik nenechá na
papíře žádné místo a vyplňuje test převážne žlutou, naopak třeba lidé trpící depresí
používají tmavé barvy a vynechávají na papíře volná místa.
V následující kapitole se zabýváme barvami na paletě. Je to kapitola o tom jak různě
můžou malíři vnímat stejný námět a o různých technikách malby a kresby. Vývoj malířství
a postoje k malbě (středověk, renesance i dnešek). Autorka se zde také zabývá vnímáním
prostoru a objemu a jak malíři tohoto „klamu“ dosahují. Nahlížíme do zákonů harmonie
barev primárních, sekundárních a komplementárních.
A v poslední kapitole Chemická duha projdeme od počátku věků z čeho se barvy
připravovaly a jak začali vznikat první chemická barviva. Dále se zde zabýváme barvami
kolem nás, reklamou, jak na nás můžou barvy zapůsobit ve vztahu k výrobku, který si
kupujeme. Nakonec nahlédneme do barevných systémů do kterých různí vědci začali

barvy dělit, kvůli přehlednosti.

MYŠLENKY, KTERÉ MĚ ZAUJALY
•Extroverti dávají přednost teplým barvám (žluté, červené), kdežto introverti mívají v oblibě
zelenou a modrou.
•Správně použité barvy (např. na pracovišti) zvyšují výkon a snižují únavu.
•Po dlouholetých sporech se vědci nakonec domluvili na kompromisu. Světlo má podle
nich povahu vlnovou i korpuskulární. Za určitých okolností se chová jako proud částic
(fotonů), jindy zase jako vlna.
•Exisuje i tzv. „barevné slyšení“, tedy že někteří lidé mají z různých barev různé sluchové
vjemy a naopak.

UKÁZKA
„Fyziologické působení barev lze velice dobře prokázat, protože tělesné reakce umíme
měřit. Ale co lidské pocity? Ty nelze dát pod mikroskop, nedají se zvážit ani na těch
nejjemnějších vahách. Přitom vztah k barvám je tak důležitý, tolik by toho mohl o člověku
prozradit! Psychologové si začali klást smělou otázku: jak by jim mohl pomoci v
psychodiagnostice a psychoterapii, tedy v určování a léčení duševních poruch.
Švýcarský psychiatr Hermann Rorschach (1884-1922) využil hlubokých souvislostí mezi
barvami a lidskými city v psychologickém testu, který je dnes asi nejrozšířenější a
nejpopulárnější psychodiagnostickou metodou na světě. Je originální, a přitom vlastně
velice jednoduchý. Skládá se z deseti skvrn vzniklých kápnutím černého nebo barevného
inkoustu na bílý papír. Přeložením papíru pak vznikne symetrický útvar, který může leccos
připomínat – motýla nebo květ, tvář, oblak, cválajícího koně... naší představivosti se meze
nekladou.“
Svět barev, str. 113

Reflexe procesu:
NA ZÁKLADĚ ČEHO JSEM SI KNIHU VYBRALA?
Tuto knihu jsem viděla už jako dítě a zkoušela jsem si z ní dělat různé zrakové klamy a
pokusy se slepou skvrnou. Nikdy jsem ji ale nečetla, protože na můj věk byla moc těžká.
Vybrala jsem si ji tedy na základě zkušenosti z dětských let a protože jsem o ní slyšela, že
je velice dobrá a zajímavá.

KDE JSEM KNIHU ZÍSKALA A CO JSEM PRO TO MUSELA UDĚLAT?
Knihu jsem se nejdříve snažila sehnat doma, ale zjistila jsem, že už ji nemáme. Tak jsem
zašla do první knihovny co jsem uviděla a tam ji měli. Protože jsem první četla knihu z
humanitní specialzice, tak jsem si Svět barev musela půjčit ještě jednou po delší době.

JAKÝM ZPŮSOBEM JSEM KNIHU ČETLA A JAK DLOUHO?
Začala jsem ji číst až jako druhou, takže jsem musela postupovat při četbě docela rychle,
protože mě tlačil čas. Nejprve jsem ji četla pravidelně každý den a ke konci jsem musela
druhou půlku knihy doslova přečíst na posezení. Celé mi to zabralo asi měsíc.

CO JSEM OD KNIHY OČEKÁVALA? SPLNILA KNIHA TATO OČEKÁVÁNÍ?
Čekala jsem, že bude těžká a velice nudná. Zato mě kniha příjemně překvapila, že
informace byly zdělovány velmi lidskou a nenáročnou formou. Oproti prvnímu očekávání
byla kniha velmi zajímavá a bavila mě.

JAK KNIHU HODNOTÍM? OVLIVNILA MĚ NĚJAK? JAK?
Kniha se mi velice líbila a bavila mě. Nejvíce se mi líbily pasáže o psychologickém vlivu
barev na člověka a využití tohoto v reklamě. Překvapilo mě, že autorka byla schopna i
nudné pasáže (historie, teorie) převyprávět velmi zajímavou formou. Je vidět, že na věci
nahlíží i z „nevědeckého“ hlediska a zamýšlí se nad duševními stránkami barev, čímž
celou knihu velmi obohacuje a odlehčuje. Ovlivnila mě v tom, že jsem si uvědomila, že
humanitní specializace asi bude daleko více pro mě, než přírodovědná (i když některé
části mě baví také). Protože i v této knize se mi stejně nejvíce líbily pasáže o psychologii a
působení barev na člověka.

Harrisův barevný kruh (nakresleno podle obrázku na str. 182)

