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Abstrakt 

Synestezie je percepční jev objevující se u části populace. Stimulace jedné smyslové 

modality způsobí projev i v jiné nestimulované modalitě. Například při zvukové 

stimulaci se objevuje současný vizuální projev jako barva. Tato práce se zaměřuje na 

shrnutí fenomenologických poznatků a možných mechanických příčin synestezie. 

Podobnost synestezie jiným obdobným percepčním jevům jako krosmodální 

korespondence vnáší nejasnost definice fenoménu a neshodu mezi vědci ve vymezení 

synestezie. Popisuji rozdíly a podobnosti s krosmodálními korespondencemi. Také 

kriticky evaluuji metodiku experimentálních studií. 

Klíčová slova 

Synestezie, krosmodální korespondence, percepce 

Abstract 

Synaesthesia is a perceptual phenomenon found in a small percentage of the population. 

Stimulation of one perceptual modality triggers a second sensation in other non-

stimulated modality. For example hearing sound would induce concurrent percept of 

colour. This thesis is focused around phenomenological evidence and possible 

mechanisms underlying synaesthesia. Resemblance of synaesthesia to other similar 

perceptual phenomena like crossmodal correspondences makes it difficult to define by 

researchers. I investigate differences and similarities to crossmodal correspondences and 

also critically review the methodology of experimental studies. 
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1. Úvod 
Vzácná schopnost slyšet barvy, chutnat tvary a jiná podivná spojení smyslů, která většině 

z nás přijde těžké si představit. Synestetik by při popisu něčího hlasu použil vlastnosti 

jako barva, tvar nebo chuť a jiný by zas řekl, že „tahle hudba vypadá jako střepy skla“ 

(Richard Cytowic, 1995). Percepce nějakého smyslového vjemu mu vyvolá jiný souběžný 

vjem. Co je na tom zvláštní, synestezie ho provází neustále automaticky po celý život. Při 

pohledu na písmeno „A“ se mu vybaví červená barva a nemůže si vybrat jinou barvu nebo 

nějak potlačit, aby mu nepřišla na mysl. Nijak ho tento vjem ale neomezuje a bere ho jako 

součást svého života. Možné projevy a kombinace synestetických vjemů jsou rozmanité 

a fascinující. Od barevných zvuků, písmen, chutí až po barevný orgasmus či plavecký 

styl. 

Slovo synestezie je spojením dvou výrazů: syn, řecky „spolu“ a aisthesis, řecky 

„vnímání.“ O tomto „spojení smyslů“ se objevují zmínky už od antického Řecka. 

Zahrnují pod tento výraz jazykové metafory a jiné jevy, které by se dnes těžko označily 

jako synestetické. Věda se synestezií více zabývá až poslední dobou. První zmínka o 

synestezii, která by unesla kritéria soudobých vědeckých poznatků, pochází od George 

Tobiase Lugwiga Sachse z roku 1812 (Jewanski, Day, & Ward, 2009). Popisuje ve své 

práci barvy, které vidí při pomyšlení na písmena, čísla, dny v týdnu a při poslechu 

hudebních tónů. Koncem 19. století se objevují první studie a popisy synestezie (Galton, 

1880). Téměř po sto letech vědeckého nezájmu o tento jev vzniká první z ověřovacích 

metod synestezie, zapojují se zobrazovací techniky a dokonce genetické analýzy. Od té 

doby stoupá vědecký i veřejný zájem o synestezii. Nicméně povědomí o tomto jevu je 

stále spíše malé. 

Synestezie ovšem může být spojována s jevy, které jsou daleko běžnější v populaci. Jisté 

spojení smyslů vnímáme všichni. Asociování výšky tónu se světlostí barvy či velikostí je 

pro většinu lidí představitelné. Kdyby se mě někdo zeptal jakou barvu má hlubší tón 

zahraný na klavír, asi bych řekla tmavě modrou nebo hnědou. Naopak u vysokého tónu 

bych hledala žlutou či růžovou. Takhle nějak by to bylo u spousty lidí, jen bychom se 

neshodli na odstínu barvy, ale na tom, jestli je světlý nebo tmavý. Je zajímavé, že jsou 

lidé, kteří jsou k těmto jevům daleko vnímavější a jsou lidé, kteří je nevnímají vůbec. 

Teoretizuje se o tom, že tahle spojení nám pomáhají k percepci a pochopení prostředí. 
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Souhrnně se tyto spojení smyslových modalit definují jako krosmodální korespondence 

(Spence & Deroy, 2012). 

Čím se potom liší synestezie? Je to zvláštnost typická jen pro malou část populace nebo 

jen stojí na kraji spektra krosmodálních korespondencí běžných pro nás všechny? Mají 

tyto jevy stejný fyziologický a kognitivní základ? Existuje mnoho podobností a zároveň 

se diametrálně odlišují.  

V této práci bych ráda popsala, jak je synestezie charakterizována, jaké metody se 

používají k jejímu odhalení a zdali je synestezie dědičná. Dále chci shrnout odhady 

prevalence v historii i dnes a zastoupení typů synestezie mezi synestetiky. Popsala bych 

hlavní teorie o mechanismu vzniku a možném fungování synestezie na neurální úrovni a 

dále pak fakty, které podporují některé teorie. Chtěla bych nastínit problémy studií 

používajících zobrazovací metody. Nakonec bych se chtěla zabývat krosmodálními 

korespondencemi, co mají společného a čím se liší od synestezie. Závěrem shrnuji 

argumenty pro definování synestezie jako samostatného fenoménu s jedinečným 

fyziologickým základem, nebo jako součást kontinua či souboru jevů synestezii 

podobných. 
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2. Synestezie 
Synestezie je typ krosmodální asociace, kdy stimulace jedné smyslové modality způsobí 

projev i v jiné nestimulované modalitě. Například při zvukové stimulaci se objevuje 

současný vizuální projev jako barva. Přestože je synestezie popisována jako „spojení 

smyslů“ (např. sluch-zrak), jedná se často o propojení ze stejného senzorického zdroje 

(grafém-barva, obojí je zrakový vjem). Nejčastěji popisovaná a také nejčastěji zkoumaná 

forma synestezie je grafémo-barvová (Rothen & Meier, 2010; Ward, Li, Salih, & Sagiv, 

2007; O’Hanlon, Newell, & Mitchell, 2013; Muggleton, Tsakanikos, Walsh, & Ward, 

2007; Simner & Bain, 2013; Ramachandran & Hubbard, 2001). Jedinec s takovou formou 

vidí písmena či čísla zbarvená různými barvami.  

Stimulus spouštějící synestetickou indukci budu nazývat spouštěč a souběžný vjem jako 

průvodce (podle Chromého, 2010). Originální pojmy v angličtině zavedli Grossenbacher 

a Lovelace (2001) jako „inducer“ a „concurrent.“ 

Spouštěčem bývají ordinální sekvence jako čísla, písmena v abecedě, měsíce v roce, dny 

v týdnu (Robertson, Sagiv, & Day, 2005), ale také mohou být spouštěčem zvuky, hudba, 

hlas, pachy, chuť, dotyk a mnoho dalších. Nejčastějším průvodcem bývá barva. Jejich 

průvodce je velmi specifický odstín. Při testování jsou synestetici požádáni barvy 

kategorizovat (námořnická modř > modrá) (Robertson et al., 2005).   

Synestetici často říkají, že jim synestezie pomáhá v pamatování jmen, čísel apod. 

(Cytowic, 2002). Výzkum potvrdil mírně lepší paměť na některé stimuly související 

s jejich typem synestezie, jako seznam slov pro grafémo-barvového synestetika, ale 

celkově nijak mimořádné schopnosti (Rothen, Meier, & Ward, 2012). Souvisí spíše 

s použitím synestezie jako mnemonické pomůcky (Watson, Akins, Spiker, Crawford, & 

Enns, 2014). 

Protože má synestezie mnoho forem a projevů, které se těžko empiricky vypozorují 

(spoléhalo se vždy na výpověď synestetika), vznikla potřeba zavést kritéria, podle kterých 

by se dala stanovit synestezie. Konzistence je všeobecně považována jako „zlatý 

standard“ pro určení synestezie (Rich, Bradshaw, & Mattingley, 2005). 

2.1. Konzistence 
Jeden z charakteristických znaků synestezie je konzistence, popsaná jako vysoká variace 

mezi jedinci a nízká variace u jednoho jedince v kombinacích spouštěčů a průvodců 
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(Baron-Cohen, Wyk, & Binnie, 1987). Jeden spouštěč bude pokaždé indukovat stejného 

průvodce. Každý synestetik má svou idiosynkratickou sadu kombinací, která se mu 

nemění v čase nebo se mění velmi málo. Sada je stabilní mnoho let, potažmo celý život 

(Simner & Holenstein, 2007). Idiosynkratičnost synestezie se projevuje originální sadou 

kombinací pro každého synestetika, která způsobuje vysokou variaci mezi synestetiky 

(Cytowic, 2002). Simner a Bain (2013) se ve své longitudinální práci zmiňují, že 

kombinace u menších dětí jsou fluidní a v čase se více stabilizují. Navíc se může stát, že 

se synestetikovi změní nějaká kombinace a nemusí si to ani uvědomit. Problémem 

konzistence synestezie je, že není populace rozdělená na dvě skupiny s vysokou a nízkou 

konzistencí, ale spíše distribuovaná na spojité křivce (Eagleman, Kagan, Nelson, 

Sagaram, & Sarma, 2007; Eagleman, 2012). 

Konzistence kombinací v čase byla nicméně použita jako první metoda testování 

„opravdovosti“ synestezie, jiné než vlastní výpověď či dotazník. Baron-Cohen et al. 

(1987) vytvořili první „test ryzosti,“ který ale prováděli jen na jednom synestetikovi. Po 

10 týdnech se shodoval ve svých kombinacích úplně stejně jako poprvé. Jako kontrolu 

měli člověka bez synestezie, který měl dobrou paměť, ale jen 17% úspěšnost (Baron-

Cohen 1987). Stoprocentní úspěšnost synestetika v takovém testu je pozoruhodná, ale ne 

nemožná. Výsledky konzistenčních testů prováděných na větších vzorcích udávají 93% 

shodu s předchozími výsledky u synestetiků a 38% shodu běžné populace (Baron-Cohen, 

Harrison, Goldstein, & Wyke, 1993). Později se tento test konzistence v upravených 

podobách používá jako nástroj k diagnostice synestezie (například Simner et al., 2006 - 

obrázek č. 1). Asher et al. (2006) vytvořili „revidovaný test ryzosti“ s přesnějšími 

nabídkami barev. Jejich výsledky jsou 71,3% průměrná úspěšnost v testu pro synestetiky 

a 33% úspěšnost pro běžnou populaci. Eagleman et al. (2007) vytvořili standardizovaný 

soubor testů, volně dostupných na internetu.  

Někteří vědci ale nepovažují test konzistence v čase za vhodné kritérium, protože jsou 

známy případy synestetiků, kteří nemají tak vysoké skóre a přesto je jejich synestezie 

v jiných ohledech prokazatelná (Eagleman, 2012; Simner, 2012). Celá populace je 

distribuovaná na spojité křivce, na které se těžko hledá hranice. Navíc vysoká konzistence 
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je charakteristická pro nejčastěji popisované typy synestezie a je možné, že není 

signifikantní pro jiné typy, které nejsou tak běžné nebo známé (Sinke et al., 2012). 

2.2. Automatičnost 
Synestetický vjem se automaticky spouští. V moment kdy synestetik rozpozná spouštěč, 

objeví se průvodce. Většina synestetiků takto vnímá celý život a nepamatují si, kdy 

synestezii získali. Vjem není kontrolovatelný synestetikem a nemůže ho vědomě změnit 

(Sinke et al., 2012). Jistý způsob ovládání se dá dosáhnout soustředěním se - například 

na význam textu a potom může synestetik do jisté míry ignorovat barevné vjemy 

(Mattingley, Rich, Yelland et al. 2001). 

obr. č. 2: Automatický projev synestezie může pomoci synestetikovi v distinkci podobných 
znaků. Pro jedince s grafémo-barvovou synestezií je mnohem jednodušší nalézt dvojky schované 
mezi pětkami na obrázku vlevo. Obrázek vpravo znázorňuje možnou interpretaci jejich percepce.  

obr. č. 1: (Simner et al., 2006) Hodnocení konzistence je 
určované podle skóre ověřených synestetiků. 
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Automatičnost synestetických asociací může také být použita k ověřování „ryzosti“ 

synestezie. Indikátorem automatičnosti synestezie může být upravený Stroopův test 

(Stroop, 1935). Stroopův efekt je jev, kdy význam slova má rušivý vliv na rychlost 

určování barvy vytištěného textu. Pokud bude červeně napsané slovo „modrá,“ naprosté 

většině lidí bude trvat mnohem déle pojmenovat červenou barvu.  

obr. č 3: Příklad běžného Stroopova testu. 

Stejně tak se dá vytvořit upravený test pro grafémo-barvové synestetiky, kdy jsou jim 

předložena písmena či číslovky zbarvené v jejich nepreferované barvě. V experimentu 

Millse (1999) synestetikovi trvalo déle pojmenovat číslovky, které byly zbarveny v jeho 

nepreferované synestetické barvě než v barvě jím preferované. Černé číslovky mu trvalo 

pojmenovat stejně rychle jako preferovaně zbarvené. Minimálně šest studií dosáhlo 

obdobných výsledků (Dixon, Smilek, Cudahy, & Merikle, 2000; Elias, Saucier, Hardie, 

& Sarty, 2003; Mattingley et al., 2001; Mills, 1999; Odgaard, Flowers, & Bradman, 1999; 

Wollen & Ruggiero, 1983).  

Nicméně v roce 2009 Rothen a Meier zjišťovali, jestli lze docílit Stroopůva efektu i u 

běžné populace. Subjekty učili 10 minut denně čtyři barevná písmena po dobu jednoho 

týdne. V následném synestetickém Stroopově testu se objevila zpomalená reakce u 

neshodných písmen, tedy Stroopův efekt. Písmena vyvolávala vzpomínku na barvu, ale 

nespouštěla jim synestetického průvodce. Usuzují tedy, že Stroopův test odhalí sílu 

asociací, ale není dobrou metodou odhalení synestezie.  

2.3. Dědičnost 
První zmínky o dědičnosti synestezie pochází už od Galtona (1883). Anekdotické případy 

více synestetiků v rodinách naznačují jistou dědičnou predispozici. Například Vladimir 

Nabokov měl údajně synestezii stejně jako jeho matka a jeho syn. Genetický základ 

synestezie se nedal ze zjevných důvodů do druhé poloviny dvacátého století lépe 

prozkoumat. Během prvního vývoje technologií umožňujících výzkum genů byly zdroje 

zaměřeny na výzkum patologických příznaků. Na synestezii se tudíž dostalo teprve 

nedávno (Asher et al., 2009). 

MODRÁ ČERVENÁ ZELENÁ 

BÍLÁ ORANŽOVÁ FIALOVÁ 
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Výsledky novějších studií zaměřených na synestetické rodiny ukazují silný genetický vliv 

prevalencí u příbuzných (více než 40%) prvního nebo druhého stupně identifikovaných 

synestetiků (Barnett, Foxe, et al., 2008; Ward & Simner, 2005). Dřívější analýzy 

rodokmenů rodin s více synestetiky naznačují Mendelovskou dědičnost s vysokou 

penetrancí a dominantním způsobem přenosu. Často se předpokládalo, že je více 

ženských než mužských synestetiků, protože žen opravdu bylo registrováno více, až 

v poměru 6:1. Vznikly teorie o vlivu chromozomu X a možné úmrtnosti synesteticky 

predisponovaných mužů in utero (Baron-Cohen, Burt, Smith-Laittan, Harrison, & Bolton, 

1996). Podle současných odhadů prevalence je avšak poměr mužů a žen stejný (Simner 

et al., 2006; M. R. Watson, Hum, & Phil, 2013).  

Asher, Lamb, Baron-Cohen et al. (2009) provedli analýzu celého genomu 43 rodin se 

zvuko-barvovou synestezií a našli možnou souvislost s chromozomy 2q24, 5q33, 6p12 a 

12p12. Nalezené loci na těchto chromozomech jsou zajímavými kandidáty na geny 

způsobující synestezii. V loku nalezeném na chromozomu 6 se vyskytují možné geny 

způsobující dyslexii a gen, který při mutaci způsobuje typ epilepsie snížením efektivnosti 

apoptózy (podporující teorii neonatální synestezie > více v kapitole Teorie o 

mechanismu). Region na chromozomu dvanáct byl spojen se savantismem a autismem. 

Region na chromozomu 5q je spojován s neurální plasticitou, axonálním růstem a 

neuronální diferenciací. Zároveň nenašli žádnou souvislost s chromozomem X, navíc 

identifikovali dva případy předání synestezie z otce na syna. Co se autismu týče, proběhla 

studie odhadující prevalenci synestezie u autistů a vyšla jim třikrát větší než u kontrol 

(Baron-Cohen et al., 2013). Synestezie by mohla být vázaná na více než jeden gen a také 

se může různě fenotypově projevit. Existuje případ monozygotních dvojčat, kde jedno je 

synestetické a druhé ne (Smilek et al., 2002). 
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3. Prevalence synestezie 
Přes sto let se debatovalo o prevalenci synestezie a odhady se různí (Simner & Hubbard, 

2013). Jeden z důvodů může být, že vycházejí ze vzorku synestetiků, kteří se sami 

nahlásí. Problém mnohých studií zabývajících se prevalencí je úzké zaměření na 

konkrétní typ synestezie (nejčastěji grafém-barva). Dalším problémem je nejednotné 

kritérium, kterým by se určila synestezie. Poslední dobou se používá test konzistence 

v čase – „test ryzosti“ (J. Asher et al., 2006; Baron-Cohen et al., 1996; Simner et al., 

2006). Autoři novějších studií, ve kterých už se používají tvrdší kritéria, se pořád často 

spoléhají na vlastní nahlášení synestetiků, místo aby si vybírali náhodný vzorek.  

tabulka č. 1, 2: Odhady prevalence synestezie v průběhu let 1893 až 2013. V první tabulce jsou 

odhady konkrétních typů, kdežto v druhé už všeobecně všechny typy synestezie (podle Simner & 

Hubbard, 2013).  

Studie zkoumaný typ 
synestezie 

N prevalence (%) 

Flournoy (1893) zvuk-barva 370 16,7 
Baron-Cohen et al. (1996) slovo-barva 55000 0,05 
Mulvenna et al. (2004) grafém-barva 445 0,9 
Simner et al. (2006) den-barva 500 2,8 
Simner et al. (2006) grafém-barva 1190 1,1 
Simner et al. (2006) grafém-barva 500 1,4 
Simner et al. (2006) měsíc-barva 500 1 
Rothen, Meier (2010) grafém-barva 96 2 

Studie zkoumaný typ 
synestezie 

N prevalence (%) 

Bleuler, Lehman (1881) jakákoliv 600 12,5 
Ginsberg (1923) jakákoliv  15 
Cytowic (1989) jakákoliv  0,004 
Cytowic (1994) jakákoliv  0,001 
Emrich (2001) jakákoliv  0,24 
Ramachandran, Hubbard (2001) jakákoliv  0,5 
Cytowic (2002) jakákoliv  0,05 
Rich, Bradshaw, Mattingley (2005) jakákoliv  0,024 
Simner et al. (2006) jakákoliv 500 4,4 
Watson et al. (2013) jakákoliv 3500 3,7 
Watson et al. (2013) jakákoliv 6000 2,3 
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V roce (2006) Simner et al. provedli studii, kdy se zabývali právě prevalencí a vyhledávali 

si náhodný vzorek z populace. Ve studii dělané na univerzitách v Glasgow a Edinburgh 

se vzorkem 500 účastníků jim vyšla prevalence 4,4% a poměr žen a mužů - 1,1 : 1. V 

druhém experimentu oslovovali návštěvníky London‘s Science Museum a z 1190 

účastníků určili 1,1% grafémo-barvových synestetiků s poměrem pohlaví 0,9 : 1. Z těchto 

výsledků také vyplývá, že synestezie je pravděpodobně zastoupená stejně často u mužů i 

u žen. 

V další studii (Rothen & Meier, 2010) zase vyhledávali grafémo-barvové synestetiky. 

Našli prevalenci v populaci 2% a u studentů umění 7%. Pracovali ale s menším vzorkem 

(výběr z populace - N=99, studenti umění - N=96). I s odchylkou 0,6-3% jsou tyto 

výsledky daleko lepší než neurčité odhady v minulosti. 

Watson et al. (2013) vybírali a testovali studenty z Karlovy univerzity a ze Simon Fraser 

University. Účastníci procházeli prvním kolem dotazníků, pak byli pozváni do dalšího 

kola testování, kde se potvrzovala synestezie pomocí testů konzistence. Pro Karlovu 

univerzitu jim vyšla prevalence 3,7% a pro Simon Fraser University 2,3%.  

V minulosti se velmi často objevoval názor, že synestezie je běžnější u žen než u mužů. 

Baron-Cohen et al. (1996) tvrdí, že poměr je až 6:1 ve prospěch žen. Ward a Simner 

(2005) provedli průzkum synestetických rodin a velký rozdíl nenašli. Ženy mají jen 

častěji pocit, že mohou mít synestezii a jsou ochotné o ní mluvit. Watson ve výše zmíněné 

studii (Watson et al., 2013) objevil zajímavý fakt. V prvním dotazníkovém kole měli 

velké množství potencionálně synestetických žen, které byly i ochotné pokračovat 

v testování. V konečném čísle potvrzených synestetiků však počet synestetických žen 

klesl na srovnatelný s muži.  

 

obr. č 4:  
(Watson et al., 2013) 
Porovnání poměru 
pohlaví na začátku 
studie a na konci 
potvrzených 
synestetiků. 
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Další skutečnost, která by mohla výsledky zkreslit, je například neochota lidí se vůbec 

výzkumu účastnit. Synestetik nebo někdo, kdo si myslí, že je synestetik, bude spíše 

zaujatý a ochotný spolupracovat. Je tedy možné, že procento lidí bez synestezie vůbec 

nevyplní nebo neodevzdá předložený dotazník. Ženy by mohly být mnohem více ochotné 

se o sobě a o fenoménu synestezie něco dozvědět. Watson (2013) zmiňuje muže, kteří se 

sami za synestetiky neoznačili (pomocí vyplnění dotazníku), ale testy konzistence jim 

vyšly pozitivní. 

3.1. Prevalence typů synestezie 
Pokud má člověk jednu synestezii, je velmi pravděpodobné, že bude mít i jiné formy 

(Brang & Ramachandran, 2011). Některé formy jsou mnohem častější než jiné, 

s obrovskou převahou grafémo-barvové synestezie. Je možné, že některé formy, které se 

zdají vzácnější, jsou jen špatně odhalitelné nebo se na ně vědci neptají. Nicméně jisté 

trendy jsou jednoznačné. Sean Day sbírá data o synesteticích od roku 1991. Vytvořil 

mezinárodní fórum „The Synesthesia List“ a kontaktoval množství synestetiků. Udává 

minimálně 80 typů synestezie. Tabulka níže (tabulka č. 3) zobrazuje procenta zastoupení 

typů synestezií z množství 1143 synestetiků. Jeden synestetik může mít více typů. (Day, 

web) Všimněte se výskytu nejčastějších spouštěčů, které bývají často konceptuální. 

Průvodcem bývají jednoduché percepční vjemy jako barva, zvuk, chuť s výjimkou 

osobností, které jsou naopak složitý abstraktní koncept. 
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tabulka č. 3: prevalence typů synestezie 

průvodce
spouštěč

zrak/barva
zvuk

chuť
dotek

pach
teplota

pohyb
osobn.

um
íst.

em
oce

hud. zv.
grafém

y
61,26%

0,09%
0,09%

4,65%
časové jednotky

22,96%
0,09%

0,09%
hudební zvuky

18,05%
0,44%

0,09%
0,09%

zvuky
16,21%

5,00%
4,38%

1,58%
0,53%

0,96%
hudební noty

7,80%
foném

y
7,54%

osobnosti
6,49%

0,09%
0,35%

0,09%
0,70%

pachy
6,13%

0,44%
0,09%

0,70%
0,09%

chutě
5,78%

0,53%
0,53%

0,09%
0,09%

bolest
5,43%

0,09%
0,09%

0,09%
0,09%

dotek
3,94%

0,35%
1,14%

0,35%
0,09%

0,26%
em

oce
3,24%

0,09%
0,26%

0,35%
orgasm

y
1,93%

0,09%
teplota

1,84%
0,09%

lexém
y

0,70%
2,89%

0,44%
2,89%

0,09%
pohyb

0,53%
1,05%

0,09%
propriocepce

0,09%
0,09%

zrak/barva
3,07%

2,98%
1,58%

1,14%
0,35%

0,09%
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4. Teorie mechanismu synestezie 
Předpoklad, že synestezie není běžný jev, naznačuje, že má svou vlastní neurální příčinu. 

Odhalení této příčiny se zatím zdá jako složitý proces a neobjevuje se velká shoda názorů 

mezi vědci. Synestetický vjem by měl aktivovat regiony v mozku, odpovědné za vnímání 

smyslů, jinak než u běžné smyslové percepce. Jedním ze způsobů takové aktivace by 

mohlo být propojení navíc mezi sousedícími regiony. Tato nadměrná propojení by byla 

způsobena nedostatečným neuronálním prořezáváním při vývoji mozku. Na teorii 

neonatální synestezie, která nadměrná propojení vysvětluje (Maurer, 1993), navazuje 

Hubbard a Ramachandran (2005) svojí teorií lokální kros-aktivace. Jiný pohled na 

mechanismus synestezie nabízí Grossenbacher a Lovelace (2001) se svou teorií 

nedostatečně inhibované zpětné vazby. Ta popisuje projev synestezie skrze spojení, která 

jsou v běžném mozku a nepotřebují k fungování žádná abnormální nervová propojení. 

4.1. Neonatální synestezie 
Maurer (1993) postuloval teorii neonatální synestezie, která vysvětluje nadměrná 

propojení v dospělém mozku synestetiků. Tvrdí, že děti se rodí s hustou sítí propojující 

kortikální smyslové systémy. Jsou ve stavu synestetického zmatení, kdy nemají smyslové 

vjemy úplně oddělené. V normálním vývoji jsou tato propojení prořezána a zůstávají jen 

ta, která dospělý jedinec potřebuje. U synestetiků ale některá tato spojení zůstávají do 

dospělosti. Fakt, že nejen synestetici spojují některé modality k sobě jako výšku tónu a 

světlost barvy, může být vysvětlený tím, že jsme původně všichni měli smyslové vjemy 

„položené“ na mapě hustých spojení, kde logicky odpovídají modality pro lepší 

pochopení světa kolem nás. 

Problémem ale je, že různé kros-modální korespondence se manifestují v různém věku. 

Komplexní lexikální komponenty vnímání, které tak často bývají součástí synestetických 

kombinací, se vyvíjí až kolem věku batolete a některé mnohem později. Mohlo by se to 

vysvětlit právě napojením na předem vytvořenou kategorickou mapu. 

4.2. Lokální kros-aktivace 
Na základě faktu, že oblast pro vizuální tvorbu slov (visual word form area, VWFA) a 

centrum pro zpracování barvy (V4) sousedí v mozku vedle sebe, Hubbard a 

Ramachandran (2005) navrhli teorii, že by mohla grafémo-barvová synestezie vznikat 

přímou kros-aktivací mezi těmito mozkovými regiony. Předpokládají vznik 

nedostatečným prořezáváním, protože v mozku nenarozeného makaka je 70%-90% 
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aktivních spojení mezi VWFA a areou V4, kdežto v dospělci je aktivních jen 20%-30%. 

Pokud by nějaká mutace způsobila poruchu prořezávání těchto dvou oblastí, mohly by 

zůstat propojené do dospělosti. 

4.3. Neinhibovaná zpětná vazba 
Má se za to, že kortex primátů funguje na principu hierarchicky organizovaných systémů. 

Smyslová hierarchie se skládá z jednoduchých vjemů posílaných na vyšší úrovně, kde 

jsou čím dál složitější koncepty. Na všech úrovních hierarchie smyslových cest se dají 

najít zpětné vazby, které mají za úkol informovat jiné oblasti o nesené informaci. 

Mozkovými oblastmi, do kterých přichází mnoho signálů (konvergentní místo) z různých 

smyslových cest, také prochází proud těchto zpětných vazeb. U většiny lidí jsou signály 

posílané takto zpět dostatečně inhibovány a nevznikne synestetická indukce. U 

synestetiků by se mohly informace procházející takovými konvergentními místy cestou 

spouštěče poslat zpětně do cesty průvodce (Grossenbacher & Lovelace, 2001). 

obr. č 5: (Grossenbacher & Lovelace, 2001) 

Tato teorie nepotřebuje k fungování žádné abnormální horizontální spojení, na rozdíl od 

teorií, které používají nadměrné propojení vlivem nedostatečného prořezávání. Tyto 
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dopředné a zpětné cesty jsou v každém zdravém mozku, jen ty zpětné nejsou u synestetiků 

dostatečně inhibovány.  

Na podporu tohoto modelu existuje schopnost získat dočasně synestetický zážitek pomocí 

halucinogenních drog či zraněním. Tento fakt naznačuje, že synestezie funguje na 

normálních mozkových propojeních u dospělého, spíše než formováním nových spojení. 

Získaná synestezie se ale v mnohém liší od pravé konstitucionální synestezie. 

4.3.1. Synestezie vyvolaná požitím drog 
Po požití psychoaktivních látek, konkrétně halucinogenů jako meskalin, psilocybin nebo 

LSD, se může dostavit dočasně synestetický vjem (Sinke et al., 2012). Hlavním efektem 

halucinogenních drog je zesílení smyslové percepce zahrnující iluze, pseudo-halucinace 

a také pravé halucinace (Leuner, 1962). Synestetický zážitek vyvolaný drogou se 

v mnohém liší od konstitucionální synestezie. Kombinace spouštěčů a průvodců jsou 

nekonzistentní v čase, ale jsou idiosynkratické pro jednotlivce. Stimulus nemusí vyvolat 

pokaždé synestezii, není automatická. Vyšší dávka zvyšuje šanci, že se zážitek objeví. 

Také záleží na schopnosti a zkušenosti jedince ovládat a prožívat vyvolaný stav (Sinke et 

al., 2012). Synestetický vjem může být zmírněn soustředěním se na okolí nebo 

abstraktním myšlením. Konkrétní kombinace spouštěčů a průvodců se však nedají vůbec 

ovlivnit (Masters a Houston, 1966). Existuje velmi málo informací o vlivu drog na 

synestetiky. Je znám jediný případ synestetika, který po požití LSD „slyšel špatnou 

barvu“; druhému se objevily nové kombinace, ale jejich původní synestezie zůstala 

nezměněná (Sinke et al., 2012). 

4.4. Pozice průvodce v prostoru 
Dixon, Smilek a Merikle (2004) vytváří dvě kategorie synestetiků: projektoři a 

asociátoři. Pojem projektor vznikl podle synestetiků, kteří vidí své souběžné vjemy 

(barvy) promítnuté přímo na plochu textu nebo mírně nad plochu jakoby vystupující nad 

grafém. Asociátoři jsou pak synestetici, kterým se průvodce objevuje v „mysli“ (nebo „v 

duchu“ z anglického „in mind’s eye“). Takových je většina známých synestetiků. Ve své 

studii používají Stroopův test ke změření automatičnosti u projektorů a asociátorů. U 

projektorů byla Stroopovská interference silnější než u asociátorů, jejich reakce byly 

pomalejší. Vysvětlují to tím, že projektované vjemy nelze tak snadno volně potlačit. 

Jiné pojmenování pro možná stejný pojem je vyšší a nižší synestezie (Ramachandran & 

Hubbard, 2001b). Vyšší synestezie zahrnuje i konceptuální zpracování stimulu (význam 
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písmene), kdežto nižší synestezie reflektuje perceptuální zpracování vjemu (tvar 

písmene). Pro nižšího synestetika bude arabsky napsaná číslice 4 a římsky napsaná IV 

vyvolávat jinou synestetickou barvu. Ve výše zmíněné studii (Dixon et al., 2004) také 

zjistili, že projektoři byli rychlejší v pojmenování jejich synestetických barev než 

reálných barev zobrazených před nimi. Naopak asociátoři rychleji pojmenovali zobrazené 

reálné barvy než jejich synestetické asociace. Jedno z vysvětlení je, že projektor má více 

automatickou reakci, protože zpracovávání barvy a tvaru se při vnímání projevuje 

mnohem dříve než konceptuální aspekty, které vnímají asociátoři. Dalo by se tedy říci, že 

vyšší-nižší synestezie a asociátor-projektor popisují stejnou dichotomii (Ward et al., 

2007). Další vysvětlení by mohlo být, že pozice synestetického vjemu zpomaluje proces 

zpracování pro asociátora, který nevidí synestetický vjem okamžitě promítnutý na 

písmeni a musí zaměřit pozornost na pozici „uvnitř mysli“ (Dixon et al., 2004). 

Rychlejší zpracovávání synestetického vjemu u projektorů/nižších synestetiků podporuje 

mechanismus teorie lokální kros-aktivace (Hubbard & Ramachandran, 2005). Pokud 

budou sousedící regiony pro zpracovávání např. barev a tvaru propojeny u synestetika 

projektora, jejich zpracování bude rychlejší než u asociátora, který zapojuje vyšší 

konceptuální zpracování. Kategorie asociátorů/vyšších synestetiků by mohla souviset 

s teorií neinhibované zpětné vazby (Grossenbacher & Lovelace, 2001), která podporuje 

zpracování nejprve jednoduchých vjemů, poslaných na vyšší úrovně, kde se zpracovává 

celý koncept, tedy i význam vjemu.  

Leeuwen et al. (2011) tuto teorii podporují a tvrdí, že přímá kros-aktivace je nejlepší 

vysvětlení pro synestetiky projektory a neinhibovaná zpětná vazba nejlépe vysvětluje 

asociátory. Jiné zpracování synestetických vjemů vysvětluje i jiný projev synestezie - 

promítání v prostoru nebo v mysli. Neufeld et al. (2012) provedli neurozobrazovací studii 

u skupiny zvuko-barvových asociátorů a potvrdili propojení inferiorního parietálního 

kortexu s levým sluchovým a pravým vizuálním kortexem. Výsledek podporuje teorii 

neinhibované zpětné vazby. 

4.5. Zobrazovací techniky v synestezii 
Všechny neurální modely synestezie popisují atypickou změnu konektivity mezi oblastí 

zpracovávajícími spouštěč a oblastí zpracovávající průvodce (Blake, Palmeri, Marois, & 

Kim, 2005). Synestetický spouštěč by měl indukovat neurální aktivitu v regionech, které 

jsou normálně zapojeny v aktivaci průvodce (Hupé & Dojat, 2015). Tedy centra pro 
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zpracování barvy by měly být aktivovány, když grafémo-barvový synestetik přečte 

nebarevný text. Grafémo-barvová synestezie je také nejčastěji studovaná. 

Často zkoumaná oblast je region vizuálního kortexu a konkrétně centrum V4, které je 

mimo jiné zodpovědné za zpracovávání barvy. Studie zaměřené na aktivaci této oblasti 

mají dosti rozlišné výsledky. Jen 5 ze 13 studií zaznamenalo aktivaci V4 a další 4 studie 

zaznamenaly aktivaci v jiných částech kortexu (Rouw, Scholte, & Colizoli, 2011). Studie 

zaměřené na sledování aktivity v celém mozku zaznamenaly aktivitu v různých oblastech 

mozku. Jen 3 studie z 9 se shodují v oblasti vizuálního kortexu (Rouw et al., 2011). 

Otázkou je, jestli je toto centrum opravdu odpovědné za synestetický vjem a jestli je 

jediným místem, které se aktivuje. Z 25 studií porovnávajících aktivitu synestetiků 

s běžnou populací nebyl nalezen žádný jasný korelát, v šesti studiích se shodují na 

všeobecných rozdílech v mozku synestetiků a kontrol ve frontálním i parietálním kortexu 

(Hupé & Dojat, 2015). V dalších 19 studiích, hledajících strukturální rozdíly ve velikosti 

bílé a šedé hmoty a potencionálně zvýšenou konektivitu, se nedá najít signifikantní 

alterace od normálního mozku kontrol (Hupé & Dojat, 2015).  

Problémem těchto studií je různorodost v postupech experimentů a analýz. Přestože 

většina studií zkoumá grafémo-barvovou synestezii, není standardizováno, jaké stimuly 

přesně používají. Některé studie porovnávají aktivitu synestetiků a kontrol, jiné studují 

pouze synestetiky. Také je jich většina prováděno na malých vzorcích, někdy jen na 

jednom subjektu. Je tedy možné, že se nedají ani porovnat, protože roli hraje velká 

individuální variabilita ve zpracovávání informací a také variabilita mezi synestetiky. Je 

možné, že i synestetici mají strukturální rozdíly v aktivaci synestetického vjemu. 

Nemluvě o různých typech synestezie a variabilitě synestetických projevů. 

To, že by synestezie neměla exkluzívní mechanismus, může vést k závěru, že všichni 

máme nějakou všeobecnou predispozici k vyvinutí synestezie, nikoli predispozici 

dědičnou, a že vlivem učení či prostředí se může vyvinout u kohokoliv. Na druhou stranu, 

studie zabývající se dědičností v rodinách, potvrzují častější výskyt (přes 40%) 

synestetického jevu u příbuzných (Barnett, Finucane, et al., 2008) a poukazují na některé 

geny, které by ho mohly zapříčiňovat (Asher et al., 2009). Dědičnost je prokazatelná. 

Nicméně u jednovaječným dvojčat může být jedno synestetické a druhé ne (Smilek et al., 

2002). Synestetický genotyp je tedy spíše dědičnou predispozicí než predeterminace. 

Synestetická predispozice spíše způsobí synestezii jako takovou než konkrétní typ, který 
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by se dědil. To by podporovalo teorii zvýšené konektivity v mozku, která by se takto 

dědila a každý jedinec by si vyvinul jiný typ synestezie a velmi často více různých typů. 

4.6. Učení a synestezie 
Vývoj synestezie je podle všeho ovlivněn učením. Synestetické spouštěče jsou často 

umělé konstrukty jako písmena, čísla, měsíce, dny a podobně. Některé zdroje ukazují, že 

synestezie ovlivňuje nebo pomáhá v pamatování. Synestetici hlásí, že používají své 

asociace jako mnemonické pomůcky a pomáhají jim při učení se nových abstraktních 

kategorií (Watson, Akins, Spiker, Crawford, & Enns, 2014). Malé děti, které nemluví a 

neznají znaky, znají barvy a chutě a jiné základní vjemy. O věci jako slova, čísla, dny 

v týdnu se dítě začíná zajímat, až když je schopné je pochopit. Rouw et al. (2011) píší, že 

dítě s predispozicí k synestezii bude mít tendenci mapovat nový naučený materiál na 

předem připravené kategorie. Vysvětlovalo by to, proč je barva tak častý průvodce ale 

velmi vzácný spouštěč - protože je to jedna z prvních naučených kategorií. 

„Při vývoji jazyka se objevuje predispozice pro naučení jazyka, ale prostředí určí, jaký 

jazyk se konkrétně naučí. Podobně by to mohlo být u synestezie, kdy se nenarodí každý 

synestetik s červeným písmenkem A. Konkrétní asociace vzniknou a udrží se někdy v 

raném mládí.“ (Halliday, 1975) 
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5. Rozdíly a podobnosti s krosmodálními korespondencemi 

5.1. Krosmodální korespondence 
Pojem krosmodální korespondence popisuje tendenci všech lidí vnímat spojitost mezi 

zdánlivě nesouvisejícími smyslovými vjemy. Tyto spojitosti často odrážejí bipolární 

dimenze jako světlost-tmavost, pozice nahoře-dole, větší-menší velikost, vysoký-nízký 

tón a jiné. Vytvářejí například dvojice světlost-výška tónu. I když se zdají jako 

nesouvisející, dá se vysvětlit, proč spolu mohou souviset. Pro lepší pochopení prostředí 

kombinujeme přirozené korelace – větší objekt rezonuje nižší frekvencí (Coward & 

Stevens, 2004). Mohou ukazovat míru „důležitosti“ vjemu - např. hlasitost a velikost 

reprezentuje mozek jako obdobně závažnou (Smith & Sera, 1992). Také by mohly být 

sémanticky zprostředkované, když se termín popisující dvě modality překrývá – např. pro 

výšku tónu a výšku jako pozici v prostoru (Gallace & Spence, 2006). 

Existuje studie potvrzující výskyt krosmodálních korespondencí u šimpanzů (Pan 

troglodytes), naznačující spíše základnější způsob vnímání než lingvistický fenomén 

(Ludwig, Adachi, & Matsuzawa, 2011). 

Krosmodálními korespondencemi se občas nazývají termíny, které připodobňují 

synestezii například k „synestetickému myšlení“ (Odbert, Karwoski, & Eckerson, 1942) 

nebo „slabé synestezii“ (Martino & Marks, 2001). Naznačuje to snahu některých vědců 

zahrnout krosmodální korespondence pod synestezii. 

Označení pro krosmodální korespondence se mimochodem různí mezi vědci: synestetické 

asociace (C. Parise & Spence, 2008), synestetické korespondence (Parise & Spence, 

2009; Walker et al., 2010), intermodální korespondence (Walker-Andrews, 1994), 

korespondence (Mondloch & Maurer, 2004), krosmodální korespondence (Deroy & 

Valentin, 2011; Gilbert, Martin, & Kemp, 1996; Spence, 2011; Zellner et al., 2007), 

krosmodální ekvivalence (Lewkowicz & Turkewitz, 1980), přirozené krosmodální 

mapování (Evans & Treisman, 2010), metaforické mapování (Wagner, Winner, Cicchetti, 

& Gardner, 1981), krosmodální asociace (Crisinel & Spence, 2011) a jiné. 
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5.2. Podobnosti a rozdíly 
Synestezie a krosmodální korespondence vykazují jisté podobnosti. Oba jevy se projevují 

překvapivým párováním na první pohled nesouvisejících smyslových modalit. Modality 

obou fenoménů mají tendenci se mapovat na bipolární dimenze s tím rozdílem, že běžní 

lidé se při usuzování například světlosti řídí kontextem - vybírají relativisticky. Jejich 

výsledky se budou lišit s každým jiným souborem vjemů. Synestetici mají kombinace 

absolutní – neměnné v čase nebo v kontextu (Martino & Marks, 2001).  

Synestezie se na rozdíl od běžných krosmodálních korespondencí významně liší svou 

jednosměrovostí. Průvodce se nikdy nestane spouštěčem: i když konkrétní zvuk vyvolává 

dojem žluté barvy, žlutá barva nevyvolává zvuk (Cohen Kadosh, Henik, & Walsh, 2007; 

Martino & Marks, 2001; Ramachandran & Hubbard, 2001a). U krosmodálních 

korespondencí je možná obousměrnost, tedy vysoký tón evokuje světlou barvu a stejně 

tak světlá barva evokuje vysoký tón. 

Konzistence v čase se projevuje i u krosmodálních korespondencí. Jen u synestetiků je 

mnohem větší. Ve studii (Baron-Cohen et al., 1993) byli synestetici po ročním retestu 

konzistentní na 92%, kdežto kontrolní skupina se jen na 38% shodovala se svými 

dřívějšími výsledky.  

Synestetické asociace jsou automatické a nejde je ignorovat. Při percepci stimulu se 

spouští souběžný průvodce. Automatičnost synestezie vyžaduje jistou dávku pozornosti 

a někteří tvrdí, že mohou synestezii vědomě trochu ignorovat (Rich a Mattingley, 2003). 

Krosmodální korespondence nejsou automatické ve stejném slova smyslu jako u 

synestezie. Mohou být automatické v případě některých behaviorálních experimentů jako 

Stroopův test (Meier & Rothen, 2009), v běžném životě nikoli. Míru automatičnosti 

rozlišují Dixon et al. (2004) u jejich projektorů a asociátorů. Je tedy možné, že 

automatičnost popisuje spíše „sílu“ synestezie nebo krosmodálních korespondencí. 

Další podobností je preference kombinací, které odpovídají jejich krosmodálnímu 

mapování. Synestetici reaguji negativně na neshodné kombinace. Například u zvuko-

barvové synestezie, tedy při poslechu zvuku a promítnutí barvy. U běžné populace se 

neobjevuje vyloženě negativní reakce, ale hodnotí kombinace, které jsou jim přirozenější, 

jako příjemnější (Sakai, 2005; Zellner, Bartoli, & Eckard, 1991). Navíc se ukázalo, že 

lidé bez synestezie preferují krosmodální asociace vytvořené synestetiky, přestože to 
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nejsou nutně jejich oblíbené kombinace (Ward, Moore, Thompson-Lake, Salih, & Beck, 

2008). 

U grafémo-barvových korespondencí se jak u synestetiků tak u běžných lidí opakovaně 

objevuje přiřazování červené barvy pro písmeno A, modré pro B a žluté pro C (Ward & 

Simner, 2005). To se může měnit v kontextu prostředí a jazyka. Ve všech jazycích se 

opakovaně ukazuje souvislost barvy písmene s prvním písmenem slova označující barvu. 

Například v angličtině grafém pro písmeno „G“ je častěji označován zelený (anglicky: 

green) (Robertson et al., 2005). 

Až 60% synestetiků i běžných lidí mapují menší čísla doleva a větší doprava (Cohen 

Kadosh et al., 2007; Eagleman, 2009). To souvisí s tzv. SNARC efektem, který tento jev 

popisuje – více ve článcích Dehaene, Bossini a Giraux, (1993) a Gevers, Reynvoet a Fias, 

(2003). 

5.3. Synestezie jako krosmodální korespondence 
Mnoho podobností synestezie s krosmodálními korespondencemi dalo vzniku teoriím, že 

jsou to stejné jevy nebo že synestezie je na stejné fyziologické nebo fenomenální úrovni. 

Vědci zastávají názor, že všechny krosmodální korespondence jsou synestezií (Martino 

& Marks, 2001), nebo že jsou součástí tzv. synestetického kontinua, kde na jednou konci 

jsou krosmodální korespondence a na druhém synestezie (Bien, ten Oever, Goebel, & 

Sack, 2012; Eagleman, 2009; Marks & Mulvenna, 2013). 

Martino a Marks (2001) rozdělují synestezie na slabé a silné. Silná synestezie je 

charakterizována jako živý obraz v jedné smyslové modalitě v reakci na stimulaci v jiné. 

Slabou synestezii popisují jako kros-senzorickou korespondenci projevenou skrze jazyk 

perceptuální podobností během zpracovávání informací. Přes tyto fenomenologické 

rozdílnosti se drží názoru, že obě formy jsou založené na stejném fyziologickém 

mechanismu. Popisují tedy všechny krosmodální korespondence jako synestezii. Tedy, 

že jsme všichni součástí synestetického kontinua napříč populací. 

Deroy a Spence (2013) projevili ostrou kritiku označování běžných krosmodálních 

korespondencí slabou synestezií a naznačují nutnost oddělovat synestezii od těchto jevů. 

Synestezii označují za atypickou a nesrovnatelnou se smyslovými asociacemi, které 

vnímáme běžně. „Synestezie je uvědomělý vyvolaný zážitek s atributy, které většina lidí 

nezažívá“ (Grossenbacher a Lovelace, 2001). „Reintegraci jiných případů bez vědomého 

průvodce do synestetické kategorie považujeme za regresi, když vezmeme v potaz těžko 
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dobytý vědecký respekt synestezie získaný právě oddělením vědomého zážitku od 

jednoduché tendence asociovat smyslové vjemy a koncepty“ (Deroy a Spence, 2013). 

Přesto berou v potaz rozšíření termínu i na jevy, které nemusí být nutně vědomé, kvůli 

případům, které nemají smyslového průvodce, například grafémová personifikace. 

Považují to za otevřenou otázku. 

5.4. Definování synestezie 
Jak se ukazuje, existuje mnoho vlastností synestezie, které by se měly vzít v potaz při 

zařazování synestezie jako samostatného fenoménu nebo součásti komplexu smyslových 

jevů krosmodální povahy. Ve zkratce připomenu, které vlastnosti vědci zvažují jako 

charakteristické: konzistence synestetických asociací v dlouhodobém rozmezí, která je 

často používaná pro odhalování synestetiků pro výzkum i odhady prevalence; 

idiosynkratičnost (originalita) souborů synestetických kombinací jedinců; automatičnost 

s jakou se spouští souběžný průvodce; dědičná predispozice; jednosměrovost 

synestetických indukcí; čistě percepční charakter spouštěčů; uvědomění si synestetického 

zážitku; promítání synestetických průvodců na nebo nad grafémy u části synestetiků. 

Oproti tomu zde shrnu argumenty proti omezení se pouze na tyto charakteristiky. 

Synestezie má více forem (odhady jsou od 80 (Day, web) až 150 (Cytowic & Eagleman, 

2009)). Jako krosmodální korespondence má synestezie tendenci se mapovat na bipolární 

dimenze. Kulturně zkonstruovaný a lingvistický charakter mnoha synestetických 

spouštěčů, vylučují omezení se na čistě jednoduché percepční vjemy. Většina synestetiků 

nepromítá průvodce v prostoru, ale „vidí je v duchu“ (asociátoři). Konzistence je 

vlastnost synestezie, která možná nemá pro její definování význam nebo by neměla být 

brána jako absolutní kritérium. Někteří synestetici nemusí projevit velkou konzistenci a 

lidé bez synestezie mohou projevit vyšší konzistenci (Simner, 2012). Běžní lidé projevují 

preference pro krosmodální kombinace, které jsou stabilní, mohou se je naučit a také 

automatizovat (Meier & Rothen, 2009).  

Možná nemá cenu rozhodovat, které formy synestezie lze považovat za synestezii a které 

ne, dokud se nedefinuje na neurologické bázi (Simner, 2012). 

Do celého problému by mohlo vnést světlo vysvětlení neurálního mechanismu. Avšak 

problémem studií zaměřeních na neurozobrazování synestezie je nejednotnost metodiky 

postupu i následné analýzy (Hupé & Dojat, 2015). Synestezie má mnoho forem, nicméně 

většina studií je zaměřená na nejjednodušeji uchopitelné typy synestezie, a to grafémo-
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barvová a méně zvuko-barvová. Takové úzké zaměření sice zjednodušuje porovnání 

výsledků studií, nemusí ale odhalit, jestli jiné typy synestezie nesouvisí s jinými 

mechanismy. Pokud se ukáže, že v synestetickém mozku jsou abnormální spojení či 

strukturální změny oproti běžnému mozku, odlišení synestezie jako jedinečného 

fenoménu bude nasnadě. Jestli však synestezie funguje na spojeních běžných pro každý 

mozek, můžeme se spolehnout jedině na fenomenální projevy. 
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6. Závěr 
V této práci jsem se zabývala poznatky a problematikou výzkumu synestezie. Přestože se 

synestezie dostala do pozornosti mnoha vědců, je stále málo prozkoumanou oblastí. Kvůli 

relativně krátké době výzkumu tohoto jevu se neustálilo mnoho pevně daných 

charakteristik, na kterých by se vědci shodli. Konzistence a automatičnost synestezie se 

ukazuje jako nedostatečný důkaz pro vymezení synestezie, nicméně se stále používají v 

experimentálních studiích. Vlastnosti, ve kterých se synestezie podobá krosmodálním 

korespondencím, nemusejí vypovídat o jedinečnosti synestezie. Podobnosti 

s krosmodálními korespondencemi svědčí spíše pro hypotézu synestetického kontinua. 

Někteří vědci ale ostře argumentují proti spojování synestezie s jinými jevy a hledají 

jednu definici pro synestezii. Jediná definice pro všechny formy synestezii však může být 

nevhodná, protože různé formy mají různé projevy a je možné, že jsou podložené jinými 

fyziologickými mechanismy.  

Budoucí výzkumy by měli směřovat k prozkoumání biologických mechanismů. 

Dědičnost predispozice synestezie je evidentní. Genové analýzy by mohli odhalit geny 

související s tímto jevem. Nejprokazatelnější by však byla kvantitativní standardizovaná 

studie na velkém vzorku zaměřená na neurální mechanismus. Problémem malého vzorku 

subjektů v zobrazovacích studiích je, že způsob zpracovávání vjemů a informací může 

být pro každého jedince trochu jiný a vnáší do malého vzorku šum. Také by se vědci měli 

zaměřit více na jiné typy synestezie než jen grafémovo-barvovou a zvuko-barvovou. 

Různorodost synestezie by neměla být chápaná jako překážka, ale jako vodítko 

k pochopení synestezie. 
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