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Plháková, A. Spánek a snění. Vědecké poznatky a jejich psychoterapeutické využití.  

Praha: Portál, 2013. 258 stran.  

 

Jedna z mála monografií dostupných v našom prostredí, ktorá učebnicovým spôsobom 

spracováva problematiku spánku a snov z vedeckého hľadiska, vyšla v roku 2013 v českom 

Portáli. Autorka Alena Plháková je renomovanou profesorkou psychológie a ponúka na 258 

stranách veľmi podrobne rozpracovaný prehľad vedeckých poznatkov o spánku a snívaní 

s možnosťami pre psychoterapeutické využitie
1
. 

Celá monografia by sa dala rozdeliť na dve tematické oblasti, pričom prvá časť (1. až 6. 

kapitola) sa venuje vo všeobecnosti problematike spánku a druhá časť knihy (7. až 9. 

kapitola) rozpracováva sny a snívanie. Prvá kapitola s názvom Spánek a bdění postupne 

popisuje základný rámec spánku z biologického hľadiska. Autorka sa v nej venuje 

biologickým a cirkadiánnym rytmom, resp. stručne popisuje bazálny cyklus odpočinok – 

aktivita. V druhej kapitole mapuje priebeh spánku, pričom najskôr ponúka stručný historický 

exkurz do histórie výskumu spánkových stavov a popisuje metódy, ktoré sa používajú pri 

skúmaní jednotlivých štádií spánku dodnes. Venuje sa taktiež štádiám bdenia a spánku, ich 

mozgovej regulácii a fyziologickým korelátom spánkových štádií, či vybraným aspektom 

správania a prežívania počas zaspávania a prebúdzania. Tretia kapitola s názvom Spánkové 

normy popisuje časové hľadisko spánku, polyfázický spánok, ako aj spánkové normy 

diferencovane podľa pohlavia, či jednotlivých vekových období počas života. Štvrtá kapitola 

pojednáva o nedostatku spánku a autorka sa v nej venuje úplnej a chronickej spánkovej 

deprivácii, resp. možným dôsledkom prebudenia v rôznych štádiách spánku. V piatej kapitole 

sú rozpracované funkcie spánku z pohľadu rôznych teórií. Na tomto mieste nachádzame 

stručný náčrt teórie obnovy a niektorých evolučných konceptov (spánok zvierat, spánok ako 

behaviorálna adaptácia a úspora energie). Autorka sa tiež zamýšľa nad funkciami spánku vo 

fáze REM, ako aj nad niektorými vybranými špecifickými témami (napr. význam spánku pre 

učenie a zapamätávanie, psychologické výskumy pamäte a synaptickej plasticity).  

Šiestej kapitole sa rozhodla autorka venovať v rámci svojej monografie pomerne široký 

priestor (s. 95 – 129) a venuje sa v nej celej oblasti týkajúcej sa porúch spánku. Po úvodnej 

klasifikácii spánkových porúch, ktoré popisuje najmä z pohľadu diagnostických manuálov, sa 

ďalej venuje stručnému popisu jednotlivých porúch spánku. Postupne sa venuje jednotlivým 

neorganickým (napr. neorganická nespavosť, hypersomnia, porucha rytmu spánok – bdenie, 

somnambulizmus, nočné desy a mory) a organickým poruchám spánku (napr. nadmerná 

spavosť, niektoré poruchy dýchania viazané na spánok, narkolepsia, spánková obrna atď.). 

V rámci šiestej kapitoly autorka tiež spomína niektoré metódy diagnostiky porúch spánku 

(anamnestický rozhovor, laboratórne a sebaposudzovacie metódy), resp. dostupné možnosti 

psychoterapeutickej intervencie pri liečbe nespavosti a porúch spánku. Táto kapitola uzatvára 

pomyselnú prvú časť knihy, ktorá sa venuje širokej oblasti spánku v rôznych súvislostiach.  

Nasleduje siedma kapitola, ktorá otvára druhú časť monografie Spánek a snění. Problematike 

snov autorka venuje o čosi menší priestor ako spánku. V siedmej kapitole sa venuje vo 

všeobecnosti výskumu snívania a popisuje snové fenomény z vedeckého hľadiska. Postupne 

naznačuje fenomenológiu snových zážitkov (bizarnosť, emocionalitu a senzorickú modalitu) 

a stručný historický exkurz vysvetľujúci vybavovanie si snov, resp. ich zabúdanie. Dôraz 

kladie tiež na dva základné prístupy k obsahovej analýze snov (Hall a Van de Castle) a tiež sa 

vyjadruje k diferenciám medzi snami mužov a žien. Vysvetľuje súvislosti medzi bdením 

a snívaním na základe faktorov ovplyvňujúcich snové obsahy. Záver siedmej kapitoly patrí 

                                                           
1
 Obsah knihy: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/69362/pdf 



 

2016, roč. 10, č. 4 
Recenze 

 

85 

špecifickým fenoménom – lucidným a denným snom, ktoré dodnes vzbudzujú záujem širokej 

verejnosti. Predposledná ôsma kapitola sa venuje snom z hľadiska vybraných psycho-

terapeutických smerov, pričom autorka popisuje dobre známy prístup psychoanalýzy, počnúc 

Freudovým prístupom, končiac Bionovou kritickou koncepciou. Nasledujú ďalšie 

psychodynamické smery a vysvetlenie snov z pohľadu Adlera, Ranka, Junga či Fromma. 

Nakoniec autorka ponúka stručný popis chápania snov v psychoterapeutickom kontexte 

z pohľadu daseinanalýzy a geštalt terapie. Na tomto mieste možno chýba niekoľko ďalších 

psychoterapeutických prístupov, ktoré sa v mnohom líšia práve od tých najčastejšie 

skloňovaných (ako psychoanalýza a psychodynamické prúdy, resp. daseinanalýza a geštalt 

terapia). Z mnohých možno spomenúť napr. Berneho transakčnú analýzu, Knoblochovu 

integrovanú psychoterapiu, rodinné a systemické konštelácie Hellingera, existenciálny prístup 

Maya či ďalšie integratívne a eklektické prístupy, ktoré pracujú so snami v rôznych podobách. 

Posledná deviata kapitola sa venuje kognitívnej a neurologickej teórii snívania a akoby 

tematicky nepatrila práve za „prakticky“ ladenú ôsmu kapitolu. V poslednej časti autorka 

popisuje kognitívne teórie snívania, pričom nadväzuje najmä na štúdie Halla, Foulkesa 

a Evansa. Neurologické teórie vysvetľuje na základe modelu aktivácie – syntézy (vrátane 

doplňujúceho Hobsonovho modelu vedomia) a Solmsovej kortikálnej teórie snívania. Na 

záver ešte spomenie iné teórie Cartwrightovej a Domhoffa, avšak bez záveru končí celú 

monografiu venovanú spánku a snívaniu. Ocenenia hodné sú určite prílohy, kde môže čitateľ 

nájsť český preklad sebaposudzovacieho dotazníka k určeniu typológie v ľudských 

cirkadiánnych rytmoch, resp. dotazník hraníc osobnosti, ktorý len parciálne súvisí 

s problematikou spánku a snívania. Celkovo však hodnotíme monografiu prof. Plhákovej ako 

učebnicovo prehľadovú a vedecky prínosnú. O určitej kvalite a prehľadnosti svedčí aj takmer 

400 zdrojov, na ktoré sa v texte odvolávala a ktoré použila. Navyše väčšinou ide o relevantné 

vedecké publikácie a svetovo akceptované výskumné štúdie, čo je určite hodnotný prínos. 

Nazdávame sa, že monografia Spánek a snění by nemala chýbať v knižnici psychológov, 

psychiatrov a psychoterapeutov, resp. všetkých odborníkov z radov pomáhajúcich profesií 

a študentov, ktorých problematika spánku a snov zaujíma.  
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