RECENZE: Za tajemstvími lidské psychiky
Vždycky jsem toužila najít odbornou a zároveň srozumitelnou knížku o psychologii. Pandořina skříňka – Nejvýznamnější psychologické experimenty dvacátého století sice není o psychologii obecně, ale zabývá se světovými experimenty, které zásadně ovlivnily její další vývoj. 

Dozvíte se také něco o Stanleym Milgramovi, který si vytvořil falešný (ale zcela reálně vypadající) stroj na elektrošoky, aby zkoumal, kam jsou lidé schopni zajít ve své poslušnosti. Testovaní lidé měli (za nevelký finanční obnos) za špatné odpovědi trestat žáka v elektrickém křesle až do poslední dávky voltů, která je pro žáka smrtelná. Žák byl samozřejmě Milgramův pomocník a vše fingoval, o tom však testovaní neměli ani ponětí. Milgram došel v tomto kontroverzním experimentu k šokujícím výsledkům – celých 65 % testovaných lidí na Milgramovo naléhání nakonec žáka „zabilo“.
V dalších kapitolách zjistíte, kdo byli David Rosenhan, který se zabýval psychiatrickou diagnostikou a významem psychiatrů vůbec, John Darley a Bibb Latané, kteří zkoumali chování náhodných svědků zločinu, Leon Festinger a jeho teorie „neslučitelných idejí“ nebo Harry Harlow, který se svými drátěnými opicemi odstartoval celou „vědu o dotecích“. Dále vás seznámí s Brucem Alexandrem, zkoumajícím se svými spolupracovníky závislost na návykových látkách, Elizabeth Loftusovou, která se rozhodla zjistit, zda jsou naše vzpomínky fakta či fikce, Erikem Kandelem, zaujatým funkcí mozku a mechanismem paměti, nebo A. E. Monizem, nositelem Nobelovy ceny za objev psychochirurgie.
Každý experiment je autorkou odborně, ale zároveň pochopitelně popsán. Slaterová se snaží nahlížet na tyto z našeho pohledu občas notně vyšinuté vědce z jejich lidské stránky – zkoumá prostředí, ve němž vyrůstali, jejich studia a životní cíle. Po podrobném vykreslení každého pokusu se s autorkou vydáváme ještě dále; každý pokus má stále několik nevyřešených otázek – a jste to právě vy, kdo se jim snaží spolu s Lauren přijít na kloub.
Knihu bych vřele doporučila všem, kdo se zajímají o psychologii. Budete se sice potýkat s odbornou terminologií, ale určitě ne v takové míře, abyste museli mít při ruce zároveň slovník cizích slov (což se mi stávalo třeba při čtení C. G. Junga). Je třeba vyzdvihnout také práci překladatele Jana Kosa, protože rovněž jeho zásluhou je kniha tak jedinečná. Kapitoly jsou skutečně velmi čtivé a zajímavé, autorka se nebrání ani humoru, metaforám či jiným literárním „psacím“ prostředkům. Popsané experimenty jsou strhující; nutí člověka se zamyslet nad tím, kdo vlastně jsme a čeho jsme schopni, ať už jako lidstvo, nebo jako jedinec.
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