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Sdílená pozornost jako klíč k rozdílu mezi člověkem a zvířetem?1 

Petr Urban 

Filosofický ústav AV ČR, v.v.i. 

 

Jsme-li v poslední době svědky toho, jak mnohá témata, která byla dříve zkoumána pouze 

v rámci jednotlivých speciálních věd, překračují hranice své původní disciplíny a stávají se 

předmětem skutečně interdisciplinárního výzkumu, pak to platí neméně i o tradičním 

filosoficko-antropologickém tématu diference mezi člověkem a zvířetem. Jaká je povaha 

rozdílu mezi lidským a animálním bytím? A co vůbec ospravedlňuje obvyklou představu, že 

mezi člověkem a ostatními živočichy existuje nějaký podstatný rozdíl? Je čím dál zřejmější, 

že cesta k seriózní odpovědi na tyto klasické otázky musí vést přes syntézu poznatků a 

perspektiv celé řady vědeckých disciplín. Cílem této stati je představit a podrobit kritické 

diskusi jeden ze současných filosofických přístupů k tomuto tématu, který se pokouší 

pozoruhodným způsobem integrovat psychologické, lingvistické a evolučně-antropologické 

teorie rozvíjené v několika posledních desetiletích. Pomyslnou osu, okolo které se tento 

přístup otáčí, představuje pojem sdílené pozornosti, který v poslední době zaujal celou řadu 

badatelů napříč rozmanitými vědeckými oblastmi.  

 

Co je sdílená pozornost? 

 

V odborné literatuře bohužel nenajdeme žádnou jasnou a konsenzuální definici sdílené 

pozornosti. Výraz „sdílená pozornost“ (joint attention) používají různí vědci, od filosofů až po 

komparativní psychology a neurovědce, velmi různě. Dokonce i v rámci jednoho a téhož 

oboru se jako doklad sdílené pozornosti často uvádějí jiné způsoby chování. Bude nicméně 

užitečné, když svou úvahu zahájíme klasickou definicí – předloženou např. R. Bakemanem a 

L. Adamsonovou2 –, podle které sdílená pozornost spočívá v triadické interakci, při níž dva 

jedinci koordinují pozornost k předmětu společného zájmu. 

 Vyjdeme-li z této definice, můžeme se pokusit o vymezení případů sdílené pozornosti 

oproti některým jiným podobným způsobům chování:3 1) Když dva jedinci současně zaměřují 

                                                 
1 Tento článek vznikl v rámci řešení grantového projektu GA ČR „Empatie – mezi fenomenologií a 
neurovědami“ (P401/12/P544) a v rámci projektu podpory mezinárodní spolupráce AV ČR „Relevance 
subjektivity. Otázky fenomenologického přístupu k tématům humanitních věd“ (M 300091201). 
2 Bakeman, R. – Adamson, L., Coordinating attention to people and objects in mother-infant and peer-infant 
interactions. Child Development, 55, 1984, No. 4, s. 1278-1289. 
3 Následující odlišení sdílené pozornosti od tří podobných fenoménů rozvádí podrobně Carpenter M. – Liebal, 
K., Joint attention, communication, and knowing together in infancy. In: Seemann, A. (ed.), Joint attention. New  



pracovní verze textu určeného k publikaci ve Filosofickém časopise – prozatím prosím necitujte 

 2

svou vizuální pozornost k téže věci, může tomu být tak, že se pouze dívají na tutéž věc ve 

stejnou dobu, nicméně svou pozornost nesdílejí. Epizody paralelní pozornosti se mohou 

odehrát, aniž mezi oběma dochází k nějakému kontaktu či aniž o sobě navzájem vědí. Sdílení 

pozornosti ve vztahu k nějakému předmětu je však víc než pouhé paralelní zaměření 

pozornosti. Pouhá paralelní pozornost nedosahuje triadické úrovně sdílené pozornosti, její 

struktura zůstává dyadická. 2) Sdílená pozornost bývá někdy přirovnávána k následování 

pohledu, které spočívá v tom, že jeden vidí druhého, jak se dívá na něco nebo jak obrací svůj 

pohled na něco, a sám také následně obrátí svůj pohled na příslušný předmět. Toto 

následování pohledu se však může odehrávat jednostranně. Pozorovaná osoba vůbec nemusí 

vědět, že je zde přítomen někdo další, natožpak že se dívá na tutéž věc. Ale právě toto vědomí 

je zásadní pro nastolení sdílené pozornosti. 3) Způsob chování, který bývá nejčastěji uváděn 

jako doklad existence sdílené pozornosti, je přecházení pohledu z pozorovaného předmětu na 

sociálního partnera, zejména na jeho tvář či oči. Avšak ani toto přecházení pohledu samo 

nestačí k nastolení sdílené pozornosti. Je celá řada situací, v nichž se díváme střídavě na 

předmět a na svého sociálního partnera, aniž bychom s ním jakkoli koordinovali pozornost. 

Přecházení pohledu může být znakem jednostranného ověřování pozornosti, při němž 

nedochází ke sdílení pozornosti.4 Dokonce ani vzájemný pohled nemusí ještě stačit, protože 

se může stát, že při vzájemném ověřování pozornosti se pohledy obou jen náhodou setkají ve 

stejný okamžik, a tak dojde k očnímu kontaktu. 

 Toto trojí odlišení by nám mělo pomoci uvědomit si, že koordinace či sdílení 

pozornosti v triadické interakci mezi dvěma jedinci a předmětem vyžaduje jakési vzájemné 

potvrzení či uznání, že pozornost je sdílená (něco jako: „Ano, vidím to také!“). Toto potvrzení 

se obvykle odehrává ve specifickém sdílejícím pohledu, který je obousměrný a ve kterém jsou 

oba partneři zapojeni stejnou měrou. Podle některých teoretiků má takový sdílející pohled 

velmi bohatý obsah: „Je to potvrzení či uznání, že je pozornost sdílená …, ale zároveň je to i 

určitý komentář právě nastoleného tématu. Právě v tomto komentáři spočívá hlavní část 

komunikativního obsahu sdílejícího pohledu. Zpráva obsažená v komentáři může být velmi 

různá, nicméně typické je to, že komentář vyjadřuje určité stanovisko vůči referenčnímu 

předmětu, a sice takové stanovisko, u kterého každý z partnerů doufá, že je druhý bude sdílet, 

a to v tom smyslu, že s ním bude souhlasit.“5 Sdílená pozornost tedy spočívá především 

                                                                                                                                                         
developments in psychology, philosophy of mind, and social science. Cambridge, Mass., MIT Press 2011, s. 
159-181. 
4 Srv. Tomasello, M., Joint attention as social cognition. In: Moore, C. – Dunham P. J. (eds.), Joint attention: Its 
origins and role in development. Hillsdale, NJ, Erlbaum 1995, s. 103-130.  
5 Carpenter, M. – Liebal, K., Joint attention, communication, and knowing together in infancy, c.d., s. 171. 
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v takové koordinaci pozornosti k témuž předmětu zájmu, která je potvrzována vzájemným 

uznáním ve sdílejícím pohledu dvou či více zapojených osob. 

 Fenomén sdílené pozornosti byl původně studován vývojovými psychology, kteří se 

zabývali vývojem preverbální a prvotně verbální komunikace v průběhu druhého roku života 

dítěte. Jejich výzkum se zaměřoval zejména na genezi ukazovacích gest a na přechod od 

ukazování k rozmanitým preverbálním komentářům až po tvorbu základních vět v kontextu 

krátkých konverzací, ke které dochází kolem druhého roku věku. Co nás vývojová 

psychologie učí? Podle většiny vývojově psychologických teorií se sdílená pozornost začíná 

projevovat okolo dvanáctého měsíce života, tedy v období, kdy se setkáváme s prvními 

epizodami trvalého zaměření pozornosti na okolní předměty.6 Sdílená pozornost má však řadu 

důležitých vývojových předstupňů, které stojí za povšimnutí. 

 Záliba v očním kontaktu, který se podobá onomu očnímu kontaktu, jejž známe 

z kontextu záměrné komunikace, byla pozorována u novorozenců již 2 až 5 dní po porodu.7 

Novorozenci se zajímají o pohledy, které jsou obráceny přímo na ně, nikoli však o pohledy 

odvrácené. U kojenců ve věku 3 až 4 měsíců lze již pozorovat následování změny směru 

pohledu druhé osoby.8 Když čtyřměsíční kojenec vidí druhou osobu, jak obrací svůj pohled na 

stranu, podněcuje to v něm zaměření pohledu stejným směrem.9 Ve věku kolem 7 až 8 měsíců 

začínají děti měnit směr svého pohledu v kontextu sociální reference.10 V nejednoznačných a 

znepokojivých situacích se děti dívají střídavě na obličej dospělého, a pak zpět na předmět, 

přičemž v obličeji dospělého hledají emoční informaci, kterou používají pro vyhodnocení 

situace. Podobné chování se objevuje v nepředvídaných situacích, nebo když děti něco 

úmyslně udělají, a pak pozorují emoční signály druhých, aby si potvrdily své vlastní 

hodnocení toho, co se stalo.11 Kolem 12. měsíce nabývají triadické interakce v komunikaci 

dětí stále více na významu a jsou čím dál rozvinutější.12 V průběhu druhého roku života se 

                                                 
6 Eilan, N., Joint attention, communication, and mind. In: Eilan, N. – Hoerl, Ch. – McCormack, T. – Roesler, J. 
(eds.), Joint attention: communication and other minds. Oxford, Oxford University Press 2005, s. 5. 
7 Viz Farroni, T. – Csibra, G. – Simion, F. – Johnson, M. H., Eye contact detection in humans from birth. 
Proceedings of the National Academy of Sciences, 99, 2002, No. 14, s. 9602-9605. 
8 Viz D’Entremont, B. – Hains, S. M. J. – Muir, D. W., A demonstration of gaze following in 3- to 6-month-olds. 
Infant Behavior and Development, 20, 1997, No. 4, s. 569-572. 
9 Viz Farroni, T. –  Csibra, G. – Simion, F. – Johnson, M. H., Eye contact detection in humans from birth, c.d. 
10 Viz Campos, J. J. – Stenberg, C. R., Perception, appraisal and emotion: The onset of social referencing. 
In: Lamb, M. E. – Sherrod, L. R. (eds.), Infant social cognition: Empirical and theoretical considerations.  
Hillsdale, LEA 1981, s. 273-314.  
11 Viz Reddy, V., Before the „third element“: understanding attention to self. In: Eilan, N. – Hoerl, Ch. – 
McCormack, T. – Roesler, J. (eds.), Joint attention: communication and other minds, c. d., s. 85-109. 
12 Srov. Brinck, I., The role of intersubjectivity in the development of intentional communication. In: Zlatev, J. – 
Racine, T. P. – Sinha, C. – Itkonen, E. (eds.), The shared mind: perspectives on intersubjectivity. Amsterdam –
Philadelphia, John Benjamins Publishing Company 2008, s. 125-126. 
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pak postupně objevují stále komplexnější a sofistikovanější fenomény triadické interakce a 

sdílené pozornosti. 

 Zhruba v době prvních narozenin začíná dítě také ukazovat a podávat předměty 

druhým. Motivace k navozování sdílené pozornosti je natolik silná, že se dítě dobrovolně 

odvrací od zajímavé podívané, aby ji mohlo „okomentovat“ svému partnerovi nebo aby k ní 

mohlo přivést jeho pozornost a pak se na ni dívali společně. Kolem jednoho roku života jsou 

tedy děti schopny svou pozornost a své postoje spojovat s druhými osobami přinejmenším 

trojím způsobem: 1) dívají se do tváří druhých, aby jim sdělily, že s nimi sdílejí pozornost; 2) 

následují zaměření pozornosti druhých (následují jejich pohled a jejich ukazování); 3) 

komunikativními gesty (deklarativním podáváním a ukazováním) aktivně přivádějí druhé 

k tomu, aby následovali jejich vlastní zaměření pozornosti.13 Snaží se tedy spojit s druhými 

oběma směry – následují i orientují jejich pozornost.14 

 Mezi badateli existuje podstatná shoda v názoru, že preverbální sdílená pozornost u 

dětí je důležitým vývojovým předpokladem celé řady pozdějších kognitivních a sociálních 

schopností. Význam sdílené pozornosti pro prvotní verbální komunikaci a pro osvojování 

jazyka, které začínají v průměru kolem třináctého měsíce života, lze jen sotva přecenit. 

Sdílená pozornost, řečeno s Brunerem,15 „určuje potřebu referenční taxonomie, nastoluje 

potřebu signalizace záměru a … poskytuje kontext pro vývoj explicitní predikace“. 

Referenční trojúhelník, který je ustaven pomocí preverbální sdílené pozornosti, je prvotním 

zdrojem prožívané trvalosti předmětů a sociálně sdíleného významu okolních věcí a okolního 

světa. Sdílená pozornost je tedy obecně považována za bránu každého budoucího a 

pokročilejšího užívání znaků, a tudíž i za korunní cestu k ustavení komplexních sociálních a 

kulturních institucí. Slovy Malindy Carpenterové: „Sdílená intencionalita je tím, co činí lidi (a 

pouze lidi) schopnými spolupracovat, vzájemně sdílet zkušenosti a společně utvářet kulturní 

praktiky a instituce.“16 

 

Sdílená pozornost a rozdíl mezi člověkem a zvířetem 

 

                                                 
13 Viz Carpenter, M. – Akhtar, N. – Tomasello, M., Fourteen- to 18-month-old infants differentially imitate 
intentional and accidental action. Infant Behavior and Development, 21, 1998, No. 2, s. 315-330. 
14 Viz Carpenter, M., Social cognition and social motivations in infancy. In: Goswami, U. (ed.), The 
Wiley-Blackwell handbook of childhood cognitive development. West Sussex, Wiley-Blackwell 2011, s. 
106-128. 
15 Bruner, J., Early social interaction and language acquisition. In: Schaffer H. R. (ed.), Studies in mother-infant 
interaction. New York, Academic Press 1977, s. 287. 
16 Carpenter, M., Social cognition and social motivations in infancy, c.d., s. 106. 
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Je-li vysoce pravděpodobné, že schopnost sdílené pozornosti je důležitou vývojovou 

podmínkou osvojování jazyka u lidí, lze snadno pochopit, proč tolik badatelů v této oblasti 

hájí tezi, že sdílená pozornost je unikátním jevem evolučně omezeným pouze na živočišný 

druh homo sapiens. Vzhledem k tomu, že jazyk a řeč se neobjevují přirozeně u žádného 

jiného živočišného druhu, má se obecně za to, že vývojové předstupně jazyka, jako je 

ukazování či jiné dovednosti související se sdílenou pozorností, jsou rovněž jedinečnými 

vlastnostmi našeho druhu.17  

 Podívejme se blíže na jeden vlivný přístup, který v posledních letech rozvíjí Michael 

Tomasello a jeho kolegové z Institutu Maxe Plancka pro evoluční antropologii v Lipsku. 

Jejich teoretickou pozici ilustruje velmi dobře následující citát: „Lidé staví mrakodrapy, hrají 

v symfonických orchestrech, používají peníze a ukazují si navzájem fotografie ze svých 

dovolených. Mají tisíce různých jazyků, účastní se bezpočtu kulturních rituálů a praktik a 

nesmírně je zajímají nejnovější výstřelky módy. Jiní živočichové, včetně našich nejbližších 

příbuzných, šimpanzů, nic z toho nedělají. Proč ne? Co mají všechny tyto aktivity 

společného? Na lidském sociálním poznání je něco jedinečného – co je to? Náš návrh zní, že 

toto ‚jedinečné‘ je sdílená intencionalita, dovednost a motivace sdílet s druhými cíle, intence a 

ostatní psychologické stavy.“18 

 Sdílená intencionalita a sdílená pozornost je podle Tomasella „malou psychologickou 

diferencí, která způsobila ohromnou diferenci v lidském vývoji, ve způsobu, jak lidé vedou 

svůj život. (…) Zdá se, že sdílená intencionalita má velký podíl na tom, co činí lidi ve zvířecí 

říši jedinečnými, a že vytváří psychologický základ všeho kulturního.“19 Tomasello a jeho 

kolegové sice připouštějí, že na poli výzkumu sociálně-kognitivních schopností primátů došlo 

v poslední dekádě k velkým pokrokům a názorovým posunům. Dokonce i oni sami v nedávné 

době změnili některé ze svých starších pohledů na sociální poznání u mimo-lidských primátů 

a začali tvrdit, že „šimpanzi nejen chápou cíle a intence druhých, ale i rozumí tomu, že a co 

druzí vnímají a vědí. Kromě toho šimpanzi chápou, jak tyto psychologické stavy společně 

                                                 
17 Srv. např.: Baron-Cohen, S., The evolution of a theory of mind. In: Corballis, M. C. – Lea, S. E. G. (eds.), The 
Descent of mind: psychological perspectives on hominid evolution. Oxford, Oxford University Press 1999, s. 
261-277; Butterworth, G., Pointing is the royal road to language for babies. In: Kita, S. (ed.), Pointing: where 
language, culture, and cognition meet. Mahwah, Erlbaum 2003, s. 9-33; Povinelli, D. J. – Davis, D. R., 
Differences between chimpanzees (Pan troglodytes) and humans (Homo sapiens) in the resting state of the index 
finger: Implications for pointing. Journal of Comparative Psychology, 108, 1994, No. 2, s. 134-139; Tomasello, 
M. – Carpenter, M. – Liszkowski, U., A new look at infant pointing. Child Development, 78, 2007, No. 3, s. 
705-722. 
18 Carpenter, M., Social cognition and social motivations in infancy, c.d., s. 106. Srv. také Tomasello, M. – 
Carpenter, M. – Call, J. – Behne, T. – Moll, H., Understanding and sharing intentions: The origins of cultural 
cognition. Behavioral and Brain Sciences, 28, 2005, No. 5, s. 675-735. 
19 Tomasello, M. – Carpenter, M., Shared intentionality. Developmental Science, 10, 2007, No. 1, s. 124. 
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podmiňují záměrná jednání; to znamená, že rozumí druhým pomocí relativně koherentní 

percepce – chápou psychologii záměrů, díky níž druhý jedná určitým způsobem proto, že 

určitým způsobem vnímá svět a že má určité záměry, jak by chtěl svět utvářet.“20 

Tomasellovou vůdčí hypotézou nicméně zůstává nadále názor, že ačkoli jsou šimpanzi velmi 

sociálními zvířaty, která jsou schopna odečítat pozornost a intence druhých, přesto 

neprojevují zájem o sdílení či propojování svých psychologických stavů s druhými.21 Právě na 

tomto pozadí je třeba také chápat Tomasellovo zásadní tvrzení, že „komunikace v rámci 

sdílené pozornosti … je zjevně vlastní pouze člověku a je založena na výlučně lidské 

schopnosti odečítat intence“.22 Nebo vyjádřeno záporně: „Triadická sdílená pozornost se tedy 

u mimo-lidských lidoopů opravdu nevyskytuje.“23 

 Kdo by chtěl hledat nějakou filosofickou konceptualizaci antropologických názorů, 

které jsme právě představili, jakož i filosofickou reflexi celé řady zmíněných empirických 

poznatků o sdílené pozornosti, mohl by ji najít, a to možná poněkud překvapivě, v jedné 

z linií současné francouzské fenomenologie. Mám na mysli zejména nedávno vydanou knihu 

L’animal que je ne suis plus (Zvíře, jímž už nejsem), v níž Étienne Bimbenet vypráví 

„fenomenologický příběh“ o antropogenezi. Tato kniha byla některými recenzenty vřele 

přivítána jako „ne-li vždy bezvýhradně přesvědčivý, tedy alespoň velmi inspirativní pokus o 

odpověď na otázku po antropologické diferenci“.24 Oceněna byla rovněž skutečná, nikoli jen 

předstíraná interdisciplinarita Bimbenetova projektu: „poznatky vzešlé z … nefilosofických 

oborů nehrají roli okrasy dokládající autorovu sečtělost, nýbrž představují skutečnou výzvu 

k interdisciplinárnímu dialogu při zodpovídání jedné otázky: co znamená být člověkem?“25 

Podívejme se tedy blíže, jak Bimbenetův fenomenologický příběh vlastně vypadá. 

Jako Bimbenetovo východisko lze chápat následující tvrzení: „třebaže je fakt evoluce 

naprosto pravdivý, lidské chování se jeví jako nekonečně vzdálené od chování zvířecího, 

z něhož vzešlo. (…) Kontinuita genealogické linie, která nás spojuje se zvířetem, nebrání 

kvalitativnímu skoku.“26 Objevení se lidského chování představuje „nespojitou událost“ v 

                                                 
20 Call, J. – Tomasello, M., Does the chimpanzee have a theory of mind? 30 years later. Trends in Cognitive 
Science, 12, 2008, No. 5, s. 191. 
21 Tomasello, M. – Carpenter, M. – Call, J. – Behne, T., Moll, H., Understanding and sharing intentions: The 
origins of cultural cognition, c.d. 
22 Tomasello, M., Constructing a language: a usage-based theory of language acquisition. Cambridge, Mass., 
Harvard University Press 2003, s. 314.  
23 Call, J., Contrasting the Social Cognition of Humans and Nonhuman Apes: The Shared Intentionality 
Hypothesis. Topics in Cognitive Science, 1, 2009, No. 2, s. 373. 
24 Fulka, J., Co znamená být člověkem?. Filosofický časopis, 60, 2012, č. 5, s. 766. 
25 Tamtéž, s. 756. 
26 Bimbenet, E., L’animal que je ne suis plus. Paris, Gallimard 2011, s. 22. Za poskytnutí pracovní verze českého 
překladu zde uvedených citací Bimbenetovy knihy patří můj vřelý díky Josefu Fulkovi. 
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„historii života“, říká Bimbenet, který se zde nechává inspirovat současnou francouzskou 

fenomenologií života.27 Fenomenologický příběh se má podstatně lišit od klasických příběhů 

o antropogenezi tím, že neklade diferenci mezi člověkem a zvířetem do nějaké dávné doby, 

nýbrž situuje ji do samého středu jejich společného světa.28 Jak přesně to dělá? 

 Bimbenet v těsné návaznosti na Merleau-Pontyho filosofii vnímání29 chápe 

specifickou strukturu lidského vnímání jako „perspektivismus“. Lidé vnímají věci jako 

vystavené potenciálně nekonečnému množství různých pohledů a perspektiv. Vnímaná věc je 

pro člověka vždy konstituovaná pomocí syntézy perspektivní plurality, která zahrnuje 

rozmanitost potenciálních perspektiv druhých vnímajících osob. Lidská perspektivní 

rozmanitost se odehrává jako „uplatnění sdíleného pohledu“, díky němuž vzniká společně 

sdílený svět našeho vnímání.30 Specifická povaha lidského perspektivismu v tomto smyslu 

spočívá v protnutí vztahu k fyzickému a sociálnímu prostředí. Řečeno s Bimbenetem: „Dokud 

obě série, totiž materiální a sociální inteligence, zůstávají paralelní, dokud se k oblasti 

fyzična nepřistupuje na základě oblasti sociální a dokud naopak není skupina jedinců 

prožívána jako soubor myslí obracejících se k témuž světu, jednoduše řečeno, dokud 

zůstáváme u dyadických vztahů, ať už jakkoli komplexních, nepřibližujeme se dosud události, 

která činí člověka člověkem.“31 Klíčovým bodem Bimbenetovy analýzy je pak lokalizace 

onoho protnutí vztahu k fyzickému a sociálnímu prostředí právě do fenoménu sdílené 

pozornosti. Sdílená pozornost je podle Bimbeneta „strukturní fenomén neredukovatelný na 

dvě série, fyzickou a sociální, které obě propojuje. (…) Pravdou sdílené pozornosti je právě 

její jednota, nepravděpodobná syntéza dvou odlišených sérií, z nichž jedna je materiální a 

druhá sociální. Otevření referenčního trojúhelníku představuje v historii živé bytosti 

nenápadnou událost, protože se v ní neodhalují nové fyzické či sociální obsahy; jde však o 

událost, která … má ohromující dosah.“32 

 Zásadní novinkou v „historii života“ je tedy podle fenomenologického příběhu o 

antropogenezi právě tato jedinečně lidská rozmanitost perspektiv, která je sjednocena 

syntézou sdíleného pohledu na svět. Zvířata podle Bimbeneta nikdy nevnímají okolní věci 

svého fyzického prostředí v takové perspektivní pluralitě jako lidé. Zvířecí vnímání je vlastně 

„perfektní“ vnímání v tom smyslu, že je v něm přítomno výhradně to, co má vnímající jedinec 

                                                 
27 Srov. Fulka, J., Co znamená být člověkem?, c.d. 
28 Bimbenet, E., L’animal que je ne suis plus, c.d., s. 103. 
29 Viz Merleau-Ponty, M., Phénoménologie de la perception. Paris, Gallimard 1945. 
30 Bimbenet, E., L’animal que je ne suis plus, c.d., s. 197. 
31 Tamtéž, s. 318-319. 
32 Tamtéž. 
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skutečně právě před sebou. Momentální vněmová perspektiva zvířete nikdy nepřipouští, aby 

do ní pronikaly potenciální perspektivy jiných vnímajících jedinců.  

Pokud připustíme, že toto tvrzení je pravdivé a že sdílená pozornost je tím, co nám 

dává klíč k lidskému perspektivismu, pak se hledání antropologické diference musí zaměřit na 

schopnost sdílené pozornosti. A právě to také Bimbenet navrhuje.33 Jeho záměrem v žádném 

případě není vyvracet vědecké důkazy o bohatých kognitivních a sociálních schopnostech 

zvířat, zvláště lidoopů. Velkou část své knihy naopak věnuje referování o rozličných 

zoologických a etologických studiích, které dokládají rozličné zvířecí kognitivní a sociální 

dovednosti. Jeho interpretace empirických výzkumů je však striktně podřízena základnímu 

předsvědčení, že „v předvádění materiálních a sociálních ‚výkonů‘ u zvířat můžeme zacházet 

tak daleko, jak jen chceme, jejich inventář můžeme libovolně zjemňovat, avšak nikdy se zde 

nesetkáme s ničím jiným než se zdokonalenou animalitou, strukturálně oddělenou od toho, co 

dokáže sdílený pohled na svět“.34 Není důležité, tvrdí Bimbenet, jak mnoho toho o zvířecím 

poznání ještě nevíme, protože jediné, co lze v této oblasti odhalit, jsou na jedné straně pouze 

kognitivní schopnosti vázané na fyzické prostředí a na druhé straně pouze kognitivní 

schopnosti vázané na prostředí sociální. Touto cestou nikdy nemůžeme dospět k strukturálně 

jedinečné události protnutí obou sérií vztahů, totiž k události sdílené pozornosti. Právě ona 

událost je tedy nejvlastnějším místem antropologické diference v Bimbenetově příběhu – 

sdílená pozornost jakožto syntéza vztahu k fyzickému a sociálnímu prostředí, která vytváří 

jedinečně lidské „sdílení světa“ (le partage du monde). Jakkoli dokonalá a sofistikovaná 

mohou být zvířata v provádění každého z těchto vztahů, nikdy nedosáhnou jejich propojení, 

tyto dvě strukturní roviny zvířecí zkušenosti zůstávají podstatně, a tudíž nevyhnutelně 

oddělené. 

 Čtenáře asi příliš nepřekvapí, že hlavním zdroj empirické podpory pro svou 

filosofickou koncepci nachází Bimbenet v díle Michaela Tomasella a jeho kolegů (o kterém 

jsme již hovořili výše). Právě v návaznosti na Tomasellovy empirické výzkumy tvrdí 

Bimbenet, že „sdílená pozornost je u zvířat nepravděpodobná nebo statisticky vzácná“, stejně 

tak jako je tomu s vytvářením a chápáním ukazovacích gest.35 Epizodický výskyt těchto 

fenoménů u domestikovaných zvířat a u jedinců chovaných v zajetí je podle něj třeba chápat 

spíše jako znak jejich kvazi-enkulturace a kvazi-hominizace než jako významný protipříklad. 

Fenomenologicky vypracovaná diference mezi strukturou lidského a zvířecího vztahu ke 

                                                 
33 Tamtéž, s. 344. 
34 Tamtéž, s. 319. 
35 Tamtéž, s. 323. 
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světu se tak zdá velmi přesně konvenovat s empirickou evidencí, kterou dokládají některé 

mimo-filosofické vědecké obory. 

 

Pochybení a mýty v současné literatuře o sdílené pozornosti 

 

Jak již bylo řečeno v úvodu, mým cílem je ukázat, že zde sledovaný problém je podstatně 

komplexnější než se někteří vědci, filosofy nevyjímaje, mají tendenci domnívat. Závěrečnou 

část své úvahy bych proto rád zahájil odkazem na text současného britského psychologa a 

primatologa, Davida Leavense, a to na jednu kapitolu z jeho nedávno vydané knihy Joint 

Attention: New Developments in Psychology, Philosophy of Mind, and Social Neuroscience.36 

Leavens v tomto textu totiž velmi přesvědčivě prokazuje, že v současné literatuře o sdílené 

pozornosti a jejím výskytu u lidí a ostatních primátů se můžeme setkat se třemi velmi 

rozbujelými pochybeními. Jsou to: „… a) neopodstatněná generalizace z jedné populace na 

celý druh, b) argumenty z nevědomosti (v nichž se nedostatek empirických dat bere jako 

evidence pro absenci či všudypřítomnost), a c) přehlížení publikovaných poznatků bez 

adekvátního ospravedlnění či vysvětlení.“37 Tyto faktory podle Leavense společně zapříčiňují 

sklon ignorovat evidenci, která je v rozporu s vlastními domněnkami a přesvědčeními autora, 

nebo naopak nekriticky přijímat evidenci, která s nimi ladí. 

 Domnívám se, že tato pochybení jsou bohužel hojně zastoupena i v samém jádru 

Bimbenetova fenomenologického příběhu. Omezím se zde na třetí ze zmíněných pochybení, 

totiž na neospravedlněné přehlížení publikovaných poznatků, které považuji za nejvíce 

zarážející. Bimbenet ve své knize překvapivě ignoruje obrovské množství relevantní vědecké 

literatury, vydané zhruba v posledních deseti letech před publikování jeho práce. Dokonce i 

ve svých odkazech na Tomasellovo dílo cituje hlavně jeho starší publikace, sahající až do 

raných 90. let. Co však čtenář Bimbenetovy knihy zcela postrádá, je jakýkoli odkaz na 

současnou odbornou literaturu, v níž se podařilo etablovat vlivný teoretický protějšek 

k názorům zastávaným Tomasellem a jeho kolegy. V této souvislosti by bylo možné zmínit 

celou řadu různých přístupů. Já se zde omezím na jeden velmi pozoruhodný příklad, na 

koncepci předloženou psychology a etology, jako jsou Tim Racine, David Leavens a Kim 

Bard. 

                                                 
36 Leavens, D. A., Joint attention: twelve myths. In: Seemann, A. (ed.), Joint attention. New developments in 
psychology, philosophy of mind, and social science, c.d., s. 43-72. 
37 Leavens, D. A., Joint attention: twelve myths, c.d., s. 53. 
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 Ve zmiňované kapitole knihy Joint Attention hovoří Leavens o dvanácti rozšířených 

mýtech o kognitivních a sociálních schopnostech lidoopů. Uvedu zde čtyři, které považuji za 

nejrelevantnější pro naši úvahu: 

1) lidoopi neukazují a nemohou ukazovat (nebo neukazují ve svém přirozeném 

prostředí), 

2) lidoopi neukazují jeden druhému, 

3) lidoopi nechápou komunikativní intence druhých, 

4) lidoopi nedosahují úrovně vzájemně sdílené pozornosti. 

Leavens se následně pomocí odkazů na řadu studií z posledních dvou desetiletí 

pokouší prokázat, že uvedené názory jsou založeny na často opakovaných, avšak 

pravděpodobně mylných tvrzeních. Sám kromě toho nabízí alternativní explikační rámce pro 

tatáž empirická data, na která se odvolávají zastánci zmíněných „mýtů“. Pokud jde např. o 

deklarativní ukazování, popisuje Leavens situaci následovně: „… volně žijící lidoopi téměř 

nikdy neukazují, zhruba polovina jedinců žijících v zajetí bude ukazovat v triadických 

kontextech, a … neexistuje žádný takový, který by po vytrénování v jazyce často neukazoval. 

To znamená, že rozdíly v ukazování u lidoopů nemohou být připisovány rozdílům mezi např. 

volně žijícími jedinci a jedinci v zajetí. Výskyt ukazování u lidoopů, který osciluje mezi 

úplnou absencí a všudypřítomností, je tedy spojen s hlubokou plasticitou v závislosti na 

okolním prostředí.“38 Z tohoto důvodu se Leavens také domnívá, že „data připouští spekulaci, 

že možná i lidé se učí ukazovat tím, že jsou vychováváni v nějakém lidmi utvářeném 

prostředí“.39 

V jiném článku pak Leavens a Racine na základě svých vlastních empirických 

výzkumů dovozují, že „žádný prvek sdílené pozornosti, se kterou se setkáváme u lidí, není 

nedosažitelný pro naše nejbližší žijící příbuzné, lidoopy. Některé tyto aspekty, jako je 

předvádění se, používání předmětů k upoutání pozornosti, manuální gesta vyjadřující chtění, 

jsou charakteristické pro lidoopy v každém prostředí, zatímco jiné prvky, jako je ukazování 

prsty, jsou podstatně (ne-li výlučně) omezeny na prostředí v zajetí, a jiné prvky, jako jsou 

očividně deklarativní způsoby chování, jsou primárně omezeny na lidoopy, kteří byli, stejně 

jako lidská mláďata, intenzivně vystaveni lidskému sociokulturnímu prostředí.“40 Vlastní 

                                                 
38 Tamtéž, s. 62. 
39 Tamtéž. Srv. také Leavens, D. A., Manual Deixis in Apes and Humans. Interaction Studies, 5, 2004, No., 3, s. 
387-408; Leavens, D. – Racine, T. P., Joint attention in apes and humans: are humans unique? Journal of 
Consciousness Studies, 16, 2009, No. 6-8, s. 240-267; Leavens, D. – Bard, K. A., Environmental influences on 
joint attention in great apes: implications for human cognition. Journal of Cognitive Education and Psychology, 
10, 2011, No. 1, s. 9-31. 
40 Leavens, D. – Racine, T. P., Joint attention in apes and humans: are humans unique?, c.d., s. 257-258. 
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empirické výzkumy tak nakonec přivádějí tyto teoretiky k závěru, který se radikálně liší od 

závěru vyvozovaného Tomasellem a jeho kolegy, totiž že „u lidoopů lze pozorovat všechny 

fenomény, které jsou u lidí popisovány jako sdílená pozornost“ a že „chybí evidence, která by 

dokládala jedinečnost kognitivních adaptací v nonverbální komunikaci lidí v prvních 18 

měsících života“.41 

Důležitou tezí zmíněné teorie je, že ontogenetický vývoj lidí a lidoopů je velmi citlivý 

a pružně reagující na odlišnosti v raných stadiích výchovy a že tyto rané reakce na prostředí 

mají dopad na sociokognitivní vývoj a sociokognitivní výkony, jako je sdílená pozornost.42 

Význam odlišností prostředí pro sociokognitivní vývoj jedince lze velmi dobře ilustrovat na 

jednom zajímavém příkladu, a to ve vztahu k fenoménu ukazování. Podle Leavense a jeho 

kolegů se volně žijící lidoopi nemusí vyrovnávat se stejným „problémem prostoru“ jako 

lidoopi v zajetí či lidská mláďata. Děti stejně jako lidoopi žijící v zajetí musejí překonávat 

rozmanité vnitřní i vnější překážky, které jim brání v dosažení předmětů. Volně žijící lidoopi 

se s tímto problémem nesetkávají, protože dříve než si osvojí logiku prostředků a účelů, jsou 

již sami schopni samostatného pohybu. Proto mohou ve většině případů jednoduše po 

žádoucím předmětu sáhnout a zmocnit se ho, aniž k tomu potřebují asistenci druhých.43 

Lidská mláďata ale naopak nejsou zpočátku schopna zmocnit se žádoucích předmětů bez 

intervence pečující osoby, a proto se učí manipulovat s pozorností druhých tak, aby jejich 

prostřednictvím dosahovala svých cílů. Totéž se učí i lidoopi žijící v zajetí, protože ani oni 

někdy nemohou bez intervence druhých dosáhnout svých cílů. Právě v tomto rozdílu vztahu 

mláděte a jeho prostředí je podle Leavense a jeho kolegů založena ona odlišná frekvence 

výskytu ukazování.44 

Obecné poučení, které nám tento teoretický přístup nabízí, lze tedy formulovat tak, že 

některé diference, které existují mezi příbuznými živočišnými druhy, je třeba pojímat jako 

diference schopností, které jsou vázány k různým formám života a prostředí. Pokud se u jedné 

skupiny zvířat (lidi nevyjímaje) zdokumentuje výskyt určitého fenoménu v jednom dílčím 

                                                 
41 Tamtéž, s. 240. 
42 Bard, K. A. – Leavens, D. A., Socio-emotional factors in the development of joint attention in human and ape 
infants. In: Roska-Hardy, L. – Neumann-Held, E. (eds.), Learning from animals?: examining the nature of 
human uniqueness. London, Psychology Press 2008, s. 103. 
43 Srov. Racine, T. P. – Leavens, D. A. – Susswein, N. – Wereha, T. J., Conceptual and methodological issues in 
the investigation of primate intersubjectivity. In: Morganti, F. – Carassa, A. – Riva, G. (eds.), Enacting 
Intersubjectivity: A Cognitive and Social Perspective on the Study of Interactions. Amsterdam, IOS Press 2008, 
s. 65-80. 
44 Racine, T. P. – Wereha, T. J. – Leavens, D. A., Primates, motion and emotion: to what extent nonhuman 
primates are intersubjective and why. In: Foolen, A. – Lüdtke, U. M. – Racine, T. P. – Zlatev, J. (eds.), Moving 
ourselves, moving others: motion and emotion in intersubjectivity, consciousness and language. Amsterdam, 
John Benjamins Publishing Company 2012, s. 231. 
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kulturním a environmentálním kontextu, a u druhé skupiny zvířat se ve zcela jiném kulturním 

a environmentálním kontextu konstatuje absence tohoto fenoménu, není zdaleka nutné 

vyvozovat z toho, že tento rozdíl je rozdílem v genetické výbavě či v nějaké bytostné, a tudíž 

neměnné zkušenostní struktuře.45 

 

Závěr 

 

Sdílená pozornost je v mnoha ohledech mimořádně pozoruhodný fenomén. Hraje klíčovou 

roli v rozvíjení sociálně-kognitivních dovedností a je nezbytným vývojovým předstupněm pro 

osvojení jazyka. Lze bez nadsázky říci, že je základním stavebním kamenem našeho vztahu 

ke světu jakožto intersubjektivně sdílenému světu. Někteří evoluční antropologové a rovněž 

jimi inspirovaní filosofové tvrdí, že tento fenomén je třeba chápat také jako klíč k porozumění 

rozdílu mezi člověkem a zvířetem. Sdílená intencionalita je podle jejich analýz jedinečným 

rysem druhu Homo sapiens a představuje zdroj všech kulturních útvarů a institucí, které se 

objevily pouze ve vývojové linii tohoto živočišného druhu. Proti tomuto pojetí však mluví 

některé nejnovější objevy na poli komparativní psychologie, etologie a primatologie. Oba 

tábory empirických vědců předkládají silné argumenty podložené mnohaletými výzkumy a 

dosažení konsenzu v této oblasti je, zdá se, v nedohlednu. Chce-li filosofie smysluplně přispět 

k aktuální interdisciplinární debatě o povaze vztahu mezi člověkem a zvířetem, měla by tak 

činit informovaně a s (minimálně) základním přehledem o nejnovějším stavu empirického 

výzkumu. 

 
 
Abstrakt 

 
Fenomén sdílené pozornosti je podle interpretace Tomasellovy evolučně-antropologické školy 

jedním z hlavních klíčů k pochopení rozdílu mezi člověkem a ostatními živočichy. Tato 

koncepce nachází silnou odezvu v některých současných filosofických pokusech o reflexi 

diference mezi člověkem a zvířetem. Článek upozorňuje na radikálně odlišnou empirickou 

teorii, vycházející z nejnovějších poznatků na poli komparativní psychologie a etologie 

primátů, podle které lze všechny aspekty fenoménu sdílené pozornosti najít i u našich 

nejbližších zvířecích příbuzných. Z provedené úvahy vyplívá, že chce-li filosofie smysluplně 

přispět k aktuální interdisciplinární debatě o povaze vztahu mezi člověkem a zvířetem, měla 

                                                 
45 Srv. Racine, T. P. – Wereha, T. J. – Leavens, D. A., Primates, motion and emotion: to what extent nonhuman 
primates are intersubjective and why, c.d., s. 232. 
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by tak činit informovaně a s (minimálně) základním přehledem o nejnovějším stavu 

empirického výzkumu. 


