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6 P!irozenost um"lé inteligence

Jan Romportl

Z p%edchozí kapitoly je patrné, jak je v perspektivách transhumanismu
a prolínání lidského *ivota s nov)mi technologiemi d-le*itá otázka zacho-
vání p$irozenosti !lov+ka. Jsme vystaveni pochybnostem, *e dovolíme-li
technologiím p%ekra!ovat onu vyty!enou hranici mezi p%irozen)m a um+-
l)m, nevyhnuteln+ tak dosp+jeme k fatálnímu naru'ení základních aspek-
t- lidství.

Setkáváme se naopak i s názory, *e p%irozenost je nedobytnou hradbou
zamezující vstupu technologick)ch artefakt- do bytostn+ lidského sv+ta,
z !eho* pak usuzujeme, *e *ádn) stroj nebude principiáln+ nikdy schopen
nab)t schopnosti myslet tak, jako myslí !lov+k – tedy p%irozen+.

Polo*íme si tedy otázku: m-*e um+lá inteligence myslet p%irozen+? P%i
podrobn+j'ím pohledu v'ak zjistíme, *e vlastn+ ani nevíme, co p%esn+
znamenají slova, která jsme práv+ pou*ili – tj. „inteligence., „myslet.,
„um+l). a „p%irozen).. V této kapitole se tedy zam+%íme na poslední
dv+ zmín+ná a pokusíme se definovat vztah mezi um+l)m a p%irozen)m
vzhledem k !lov+ku a nov)m technologiím.

Um"lé, p!irozené a nep!irozené

Snadnou odpov+dí na otázku o vztahu p%irozeného a um+lého by mohlo
b)t toto: um"lé je to, co tu d%íve nebylo, !lov+k si usmyslel, *e to vytvo%í,
a nyní to tu je. P$irozené je pak v'e ostatní. Um+lé dle této definice jsou
tedy kup%íkladu hráz, d-m, kladivo, po!íta!, ale t%eba i píse$. P%irozené
jsou naproti tomu kv+tiny, stromy, hory !i lidé.

P%íli'ná jednoduchost a vyost%enost v)'e uvedené definice v'ak za!íná
b)t problematická tehdy, za!neme-li se zab)vat jednotliv)mi p%ípady.
Um+lost písní lze mo*ná z formálního hlediska p%iznat, a!koli bych se
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s mnoh)mi shodl, *e bez n+!eho tak p%irozeného by se lidem *ilo o dost
h-%e. Je um+l) i vzrostl) les, kter) do krajiny p%ed mnoha generacemi
z vlastního rozhodnutí a vlastníma rukama vsadil !lov+k? I kdyby m+l
b)t, tak rozhodn+ jeho um+lost je zcela jiná ne* um+lost automobilu.
Nejpal!iv+j'í je v'ak p%ípad samotného !lov+ka – podle v'eho by jej m+lo
b)t lze pova*ovat za p%irozeného, av'ak v mnoha p%ípadech zp-sob jeho
„vzniku. dost p%esn+ odpovídá oné definici um+lého.

Tento rozpor m-*eme dob%e p%ekonat zavedením charakteristik um+losti,
jak nabízí I. M. Havel:1 první z nich je p%edpoklad znalosti p$irozeného
vzoru, kter) p%ipou'tí mo*nost napodobení, druhou je existence zám"ru
onoho napodobení lidsk)m p%i!in+ním dosáhnout, a t%etí je provedení
zám+ru v intencionálním (uv"dom"lém) tv%r&ím procesu. Dle mého ná-
zoru by zde bylo vhodn+j'í první charakteristiku zcela vynechat – jeliko*
se sna*íme dopátrat nejen toho, co je um+lé, ale i co je p%irozené, tak
p%edpoklad „p%irozeného vzoru. v charakterizaci um+lého nám zavádí
definici kruhem. Navíc mnoho um+l)ch v+cí ani nemusí b)t napodobe-
ninami *ádn)ch p%irozen)ch vzor-: m-*e-li b)t kladivo napodobením
kamene v ur!ité funkci, !i d-m napodobením jeskyn+, pak po!íta! t+*ko
ji* bude napodobováním n+!eho p%irozeného.

Nesmírn+ d-le*it)m momentem je zde práv+ intencionalita zám+ru
i tv-r!ího procesu. Zrození !lov+ka tak sice m-*e b)t svázáno s inten-
cionalitou zám+ru jeho po!etí, av'ak vlastní proces jeho v)vinu a po-
vstávání je d+jem zcela samovoln)m. Stejn+ i !erstv+ vysázené stromky
v zárodku nového lesa jsou d-sledkem uv+dom+lého zám+ru a !innosti
!lov+ka, proto je snad mo*no v tomto stádiu chápat je jako dílo um+lé,
nicmén+ to, co z nich u!iní vzrostl) les, pochází v naprosté p%evaze zcela
odjinud ne* z lidského konání.

Co je p$irozené, to v'ak stále v tuto chvíli z-stává skryté. Lze %íci, *e
p%irozené je to, co není um+lé, av'ak tento protiklad op+t není bezpro-
blémov), pon+vad* nám do n+j m-*e vstupovat je't+ nep$irozenost, o ní*
se zmíním pozd+ji. D-le*ité ale je, *e ani z takového vymezení pomocí
negace není z%ejmé, jaké jsou p%irozené v+ci.

1Viz [Havel 2001], [Havel 2007].
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Dal'í nejasnost postupu (!i spí'e ústupu) od um+lého dle v)'e uvedené
definice sm+rem k p%irozenému se projeví v následujícím my'lenkovém
experimentu: p%edstavme si, *e pokroky ve v+d+ a technologii nabízejí ta-
kové mo*nosti, díky nim* lze bu$ku po bu$ce sestavit !lov+ka (nap%íklad
jako „kopii. n+jakého „p%irozeného vzoru.). A!koli by toto sestavování
provád+l nejspí'e n+jak) velice slo*it) stroj navr*en) !lov+kem, bylo by
to stejné, jako kdyby tento stroj provád+l sestavování jiného slo*itého
stroje (nap%íklad kopii sebe sama)? Byla by vzniklá kopie !lov+ka sama
!lov+kem? A to !lov+kem um+l)m, nebo p%irozen)m?

Dalo by se %íci, *e p$irozené je to, co pochází z p$írody. To, co pochází
z p%írody, je samo její sou!ástí, a jeliko* lidská tvo%ivost, lidská mysl
i lidská %e! pocházejí z p%írody, pak i jejich plody jsou p%irozené. Zde
se v'ak dostáváme k dal'ímu extrému: igelitov) obal !i dálnici lze t+*ko
pova*ovat za p%irozené, alespo$ ne potud, pokud chceme za p%irozen)
pova*ovat sv-j úsudek.

P%irozen+ jsoucí jest samo sv)m vznikem a ten je jeho p%iro-
zeností, vlastní povahou.2

Dále pak:

Fysis je v'e, co prochází rozením a umíráním, vznikem a zá-
nikem.3

Co je tedy vznikem, zrozením „golema. z mého my'lenkového experi-
mentu? Vn+j'í intencionální a racionální !innost !lov+ka, proto snad jej
lze nazvat um"l!m. Av'ak: jakmile tento „golem. povstane, stává se &lo-
v"kem, a to !lov+kem p$irozen!m, nebo/ se fysis okam*it+ za!ne ukazovat
skrze jeho t+lesné ustrojení, které by jindy !lov+kem bylo. Nic jiného jeho
jsoucno !lov+kem neustaví, ne* ono samo. Pro svého tv-rce tak bude
nav*dy um"l!m golemem, sám o sob+ – ve své fysis – ale p$irozen!m
&lov"kem.
2Viz [Neubauer 2004, s. 223], citováno podle [Havel 2007].
3Viz [Kratochvíl 1994, s. 6] Fysis (φύσις) je „p%irozenost&, z %eckého fyó (φύω),

které znamená „rodím, plodím&.
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P%irozené bych tedy nazval to, co se vzpírá b!t uchopeno jazykem. Nebo
p%irozené je to, u !eho* cítíme nap+tí mezi tím, co jsme cht+li jazykem
uchopit, a co jsme jím nakonec uchopili. Jazykem zde míním zejména
jazyk racionality, pota*mo pak v'echny jeho dal'í odr-dy, jazykem ma-
tematiky po!ínaje. V'ude tam, kde se tento jazyk nest%etává s pod-
statou toho, co popisuje, m-*eme vid+t p%irozen+ jsoucí. „Jazykov)m
uchopením. pak nemyslím pouhé arbitrární p%i%azení slova k v+ci, jako
nap%íklad „ko%en. nebo „korálov) útes. ke ko%eni a korálovému útesu,
ale mo*nost p%edstavení té v+ci v celém svém rozsahu n+komu, kdo se
s ní nesetkal, a to jinak, ne* jejím ukázáním (co* se u ko%ene rostliny !i
u korálového útesu z%ejm+ nedá).

,ádné slovní vyjád%ení,4 ani sebelep'í matematick) model nepopí'e, jak
je, ani jak p$esn" vypadá nap%íklad oby!ejné pta!í hnízdo, vlna na vodní
hladin+ !i oblak na obloze. Nemám tím na mysli aspekty p%ípadné tech-
nické nedokonalosti !i p%íli'né v)po!etní slo*itosti model- – prost+ jen
jazyk i matematick) model popisují podstatu úpln+ jin)ch objekt-, ne*
jsou ty, s nimi* se p%irozen+ ve sv+t+ setkáváme. P%irozené jsou tedy
ty jevy, od nich* musíme abstrahovat, chceme-li slovn+ vyjád%it jejich
podstatu.

Charakterem v+cí a jev- um+l)ch je naopak soulad jejich podstaty – to
je toho, co je !iní tím, !ím a jak jsou – s jazykov)m uchopením. Um+lé
v+ci se nevzpírají b)t uchopeny jazykem, naopak k tomu p%ímo vybízejí,
a dá se tak s nimi mnohem snadn+ji manipulovat. Jazykov+ deskriptivní
abstrakce um+lé v+ci je vlastn+ toto*ná s její podstatou (tvarem, chová-
ním apod.), z !eho* by se dalo soudit, *e um+lé je abstrakcí sebe sama.
Pozorn)m vnímáním toho, co v'echno lze na n+jakém objektu jazykem
uchopit, lze !asto nakonec i seznat, co p%irozeného stojí v základech mno-
h)ch v+cí um+l)ch. D%ev+ná deska tesaného stolu m-*e b)t verbalizována
snad jen co do popisu procesu, jím* byla vytesána, a do n+kter)ch roz-
m+r- své geometrické idealizace. (ím v'ak je d%evo samotné, nelze dále
popisovat jinak ne* p%irovnáním k n+!emu jinému, nebo v+decky moti-

4Vyjma snad jazyka básnického, ale ten ponechám nyní stranou.
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vovanou redukcí na v)!et jin)ch objekt-, z nich* se d%evo skládá.5 Jde-li
v'ak o plastov) zahradní stolek, je situace podstatn+ odli'n+j'í.

Rysem v+ci p%irozené je jin)mi slovy to, *e jedinou její v+rnou reprezen-
tací (!i modelem) je tato v+c sama. Neexistuje zobec$ující p%edpis, kter)
by „zestru!nil. popis oblaku !i kv+tiny a p%itom je zachoval v p-vodní
podob+ a v p-vodním vztahu ke sv+tu. Naproti tomu v'e, co je d-le*ité
na n+jakém stroji a tvo%í jeho podstatu, lze shrnout dostate!n+ p%es-
n)m konstruk!ním plánem a schématem %ízení, p%i!em* to, co ke stroji
„prosakuje. z p%irozeného sv+ta, se v terminologii kybernetiky naz)vá
„porucha., na ní* je pot%eba se p%ipravit a vypo%ádat se s ní. Velmi ex-
ponovan) rozdíl mezi um+l)m a p%irozen)m poskytuje p%íklad bomby:
bomba jako taková je dozajista jevem um+l)m, zatímco její explozi (tj.
souhrn v'eho, co nastane po zahájení její destruktivní !innosti) m-*eme
vnímat jako jev p%irozen).

A!koli stran v)'e zmín+ného „golemovského.my'lenkového experimentu
tvrdím, *e by nevznikl !lov+k um+l), nemohu pln+ souhlasit s následují-
cím tvrzením D. Birnbachera:

Um+l) produkt je nejen vytvo%en um+l)mi prost$edky, ale
obecn+ je té* vytvo%en z um+lého materiálu. (. . . ) Tak*e
kdyby !lov+k byl schopen um+l)mi prost%edky vytvo%it stej-
nou materiální strukturu, která p%irozen+ konstituuje lid-
sk) mozek, podmínky um+losti by nebyly spln+ny. Materiální
struktury takového mozku by byly (vypuj!íme-li si koncept
pou*ívan) v potraviná%ství) ,p%írodn+ identické‘, nikoli um+lé
ze svého materiálního slo*ení.6

Podle mého názoru je toti* nespln+ní podmínky um+losti mozku (respek-
tive v+domí, o n+m* ve svém textu D. Birnbacher primárn+ pojednává)

5„[P%i rozkládání p%irozeného na jeho slo"ky] skute#n! n!co poznáváme, ale myln!
to pova"ujeme za skute#né p%irozen! a samo o sob!. Poznáváme p%ece ná' v(tvor
u#in!n( z n!jaké p%irozenosti. To, co pova"ujeme za nitro, je nov( povrch, kter(
p%irozenost ukázala p%i svém rozru'ení na'í akcí. Ta ,vnit%ní struktura‘ o n!#em vy-
povídá, ale jinak, ne" jak vypovídá skute#ná struktura vztah) mezi p%irozenostmi
v jejich ukazování.& [Kratochvíl 1994, s. 8]
6Viz [Birnbacher 1995, s. 490].
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dáno nikoli pou*itím „p%írodn+ identického. materiálu, ale ztrátou mo*-
nosti jazykového uchopení toho, co by !lov+k vytvo%il. Ur!ení p%iroze-
nosti !i um+losti jsoucna podle p%irozenosti !i um+losti materiálu, z n+-
ho* sestává, je pouze odsunutím problému: podle jakého kritéria mohu
rozhodnout, zda materiál, z n+ho* bych sestavoval mozek, je um+l), p%i-
rozen), !i „p%írodn+ identick).? Toti* i „ jable!ná chu/. izolovaná z p%i-
rozeného jablka je ji* v+cí um+lou a je zcela lhostejné, *e p-vodn+ vznikla
v tomto jablku, a nikoli v laborato%i jako „jable!ná chu/ p%írodn+ iden-
tická.. A z-staneme-li stále u potraviná%ské metafory, m+li bychom mít
na pam+ti, *e za „p%írodn+ identické. lze krom+ ur!it)ch chemick)ch lá-
tek pova*ovat maximáln+ snad n+co do úrovn+ *elé s jable!nou p%íchutí,
rozhodn+ si v'ak nelze dob%e p%edstavit „p%írodn+ identické jablko. –
jablko je bu0 p%irozené, tedy k jídlu, nebo um+lé, tedy k ni!emu.

Pokud by tv-rce „golema. provedl sv-j !in „vlastníma rukama. (nikoli
za pomocí stroje) bu$ku po bu$ce, mohla by se zdát p%irozenost golema
jako nového !lov+ka ohro*ena, nebo/ tv-rce by z%ejm+ dokázal jazykem
uchopit v'e, co u!inil. Zde v'ak vyvstává v patrnost dal'í rys p%irozenosti:
p%irozené je p%irozen)m tak, jak se vztahuje k ostatnímu p%irozenému.
Mohu nejspí'e i %íci, *e p%irozenost je dána vztahem k pohledu.7

Pohled je hledáním toho, s !ím se lze shledat (to je toho, co
lze zahlédnout), a hlídáním, hled+ním si a ohledáváním toho,
co jsem zahlédl.8

Ka*d) pohled (tedy nejen pohled vizuální, ale pohled jako akt vnímání),
a/ veden) v jakémkoli sm+ru, je omezen. Bu0 mu stojí v cest+ n+jaká hra-
nice, která jej ost%e p%eru'uje, nebo je omezen obzorem, sm+rem k n+mu*
se z%etelnost vytrácí a ostrost otupuje.9 P%ed obzorem – !ili tam, kde sv+t
je't+ obzíráme – se shledáváme s jevy um+l)mi, rozumem dob%e uchopi-
teln)mi. Za obzorem !ekají jevy nevid+né, skryté. A p%ímo na obzoru –

7Srov. [Luisi 2002], kde je sice diskutován vztah individuálního pohledu a teleolo-
gie, av'ak jak uká"i v oddílu Um!lá inteligence a emergentismus ve vztahu k p"iroze-
nému, p%irozenost s teleologií (#ili s chápáním ú#elnosti jako %ídícího principu jednání
ve sv!t!) blízce souvisí.
8Viz [Vop!nka 2001, s. 11].
9Viz [Vop!nka 2001].
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z nap+tí mezi zjevn)m a skryt)m – se nám jeví to p%irozené. Uchopit je
a dostat se a* k n+mu je jako sna*it se dojít do místa, kde za!íná duha
– je to velmi blízko, ale nikdy tam nedojdeme.

Zmín+n) „zdokonalen). tv-rce „golema. by ani v mém my'lenkovém
experimentu nepochybn+ nesm+l b)t omezen na schopnosti !lov+ka. Jeho
pohled na sv+t z perspektivy „boho!lov+ka. by dozajista p%ed obzor
zasazoval zcela n+co jiného, ne* pohled ná', a proto by nejspí'e svého
„golema. pova*oval za um+lého. My v'ak takto !init nem-*eme, leda
snad v racionálním zva*ování, kdy se budeme sna*it sebe projektovat
do „boho!lov+ka., ale i tehdy uvidíme n+co jiného, ne* podstatu té v+ci
„boho!lov+kem. stvo%ené. Fysis se k „boho!lov+ku. tedy vztahuje jinak
ne* k !lov+ku.

K ilustraci nám vysta!í i mnohem prost'í p%íklady: myslím, *e pohled
mu'ky sedící na st+n+ domu jí nedává znát, *e by ta st+na mohla b)t
n+jakou um+lou v+cí, podobn+ jako mravenec z mraveni't+ na úpatí hory,
kterou my pova*ujeme za zcela p%irozenou, nemá o této ho%e ani pon+tí.
Zpívá-li si n+kdo píse$ pro radost, je jeho vztah k ní mnohem p%irozen+j'í
ne* vztah texta%e, kter) na zakázku pí'e n+co pro popového zp+váka.
A kone!n+: hovo%í-li n+kdo s po!íta!em (nap%íklad telefonicky), ani* by
m+l sebemen'í pon+tí o tom, *e jeho komunika!ním „partnerem. je stroj,
pak jde o komunikaci p%irozenou, a/ je nám to milé, !i nikoli.

Z toho vypl)vá následující: um+lá inteligence musí maskovat. Má-li b)t
chování systému napodobujícího !innost nebo my'lení !lov+ka vnímáno
jako p%irozené, musí systém v interakci se sv)m okolím stvrzovat ur-
!itou formu iluze, p%ípadn+ alespo$ neupozor$ovat na ty své stránky,
je* by v obzorném poli !lov+ka odkryly jeho um+lost. Obvykle toti* má
!lov+k nev+domou snahu vnit%n+ p%istupovat ke v'emu jako k p%iroze-
nému a v+ci !i stroje personifikovat. O n+!em podobném hovo%í u* J.
Weizenbaum, kdy* popisuje zp-sob, jak)m lidé komunikovali s jeho pro-
gramem ELIZA.10

„Maskovací. aspekt um+lé inteligence je jasn+ p%ítomn) ve známém Tu-
ringov+ testu. Tento test má rozhodnout, zda stroj m-*e myslet, a to
na základ+ neschopnosti !lov+ka (experimentátora) ur!it, jestli v danou

10Viz [Weizenbaum 2002].
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chvíli komunikuje s tímto strojem !i s lidsk)m partnerem.11 V pon+kud
jiné roli jej lze nalézt i v mnohokrát citovaném Searlov+ my'lenkovém
experimentu s !ínskou komorou. My'lenkov) experiment má následující
podobu: do uzav%ené komory si sedá !lov+k, kter) neumí !ínsky (Searle
hovo%í v první osob+, aby se vyhnul problém-m s mo*nostmi sv+dec-
tví o t%etí osob+, zda tato umí !i neumí !ínsky). Za pomoci rozsáhlého
návodu tento !lov+k vybírá ur!ité !ínské znaky jako odpov+di na jiné
!ínské znaky, které do komory zvenku vkládá experimentátor. Tímto ex-
perimentátorem m-*e b)t rodil) (í$an, jen* nab)vá dojmu, *e komora
rozumí !ínsky. (lov+k zvnit%ku komory v'ak podává sv+dectví, *e tomu
tak není. Z toho lze usuzovat, *e ani kdyby místo komory s !lov+kem
uvnit% byl ve stejné situaci p%ítomen po!íta!, není mo*né mu p%isuzovat
porozum+ní !ín'tin+ v p%ípad+, kdy má rodil) (í$an na základ+ úsp+'né
komunikace s ním pocit, *e mu po!íta! rozumí. Jde tak o argument proti
po!íta!ovému funkcionalismu a zd-razn+ní niterné povahy mysli.12

Ze Searlova experimentu m-*eme vycítit, *e pova*uje ono maskování
za ur!itou formu podvodu v-!i !lov+ku s komorou (respektive se stro-
jem) komunikujícímu. Ano, jako podvod to bezpochyby m-*eme chápat
v p%ípad+, *e by !lov+ku uvnit% posta!ilo k simulování porozum+ní n+ko-
lik málo pravidel z manuálu, které by mohl velice rychle a bezkonfliktn+
aplikovat. To by toti* takto vznikl) mechanismus byl zcela ost%e a jasn+
p%ed obzorem pozorovatele (rodilého (í$ana), jen* by velice rychle zjis-
til, *e má co d+lat s opravdu z%ejm)m p%ípadem neporozum+ní své ma-
te%'tin+. Abychom mu toto proz%ení znemo*nili, deformujeme mu obzor
tím, *e v'e uzavíráme do „!erné sk%í$ky.. Jsem v'ak p%esv+d!en, *e sku-
te!né nároky na manuál a !lov+ka z komory (ve smyslu mno*ství pravidel
a operací provád+n)ch za jednotku !asu) – má-li b)t zdání rozum+ní v+-
rohodné – by dosahovaly takov)ch rozm+r-, které by cel) tento objekt
nezadr*iteln+ tla!ily k obzoru pohledu experimentátora, !ili tam, kde se
mu obvykle jeví to p%irozené. M-*eme pak s jistotou tvrdit, *e zde nedo-
chází ze strany komory umíst+né v obzoru rodilého mluv!ího k rozum+ní
!ín'tin+?

11Viz [Havel 2001].
12Popis experimentu spolu s dal'ími úvahami o n!m lze nalézt v [Havel 2001].
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A tím se dostávám k dal'ímu záv+ru: um+lé inteligenci pouhé masko-
vání nesta&í. Maskování je toti* jen jakousi expozicí, rozvr*ením po-
hledu, respektive zám+rn)m jeho nasm+rováním. I nasm+rovan) pohled
v'ak s sebou nese obzor a v'e, co s ním ve vztahu k p%irozenému a um+-
lému souvisí. Maskování tak m-*e zám+rn+ zakr)vat n+které vztahy mezi
jsoucny, které by poukazovaly k jejich um+losti, av'ak co se bude v po-
hledu (by/ nasm+rovaném) stále stav+t p%ed obzor, to z-stává um+l)m,
jazykov+ uchopiteln)m. Dokud tedy systémy z dílny um+lé inteligence
budou jazykov+ uchopitelné, jasn+ v sob+ ponesou stopy um+lého, a a!-
koli jejich schopnosti, v)kon a praktická uplatnitelnost mohou b)t úcty-
hodné, jejich vztah k p-vodnímu svému p%edobrazu – lidské mysli – bude
toliko vztahem um+lé napodobeniny. Um+lá inteligence se ke sv+tu vzta-
huje matematikou, !i alespo$ jazykem symbol- a formálních manipulací
s nimi. V'e, s !ím se setkává, sna*í se uchopit co nejjasn+j'ím reduktivním
zp-sobem, v n+m* nezb)vá ani trochu prostoru k zachování p%irozenosti
p%irozeného. Je tedy v-bec „nad+je.,13 *e bychom n+kdy mohli vytvo%it
um+l) systém, kter) by p%irozen+ vykazoval známky my'lení? M-*e se
um+lá inteligence v-bec z principu postavit vedle v)'e uvedené definice
p%irozeného? Na to se pokusím odpov+d+t v následujícím oddílu.

Nyní se vrátím k tomu, co jsem m+l na mysli, kdy* jsem zmínil v+ci ne-
p$irozené. Ur!it+ toti* nelze ztoto*$ovat nep%irozené s um+l)m (!i um+lé
s nep%irozen)m), nebo/ „nep%irozené. by m+lo b)t chápáno jako proti-
klad jinému „p%irozenému., ne* o n+m* byla %e! a* doposud. P%irozené
v novém smyslu m-*e b)t to, !emu se vícemén+ nedivíme,14 co obvykle
p%ijímáme bez (negativního) zjit%ení, a co zárove$ p%ijímáme jako jsoucí
v souladu s na'í vnit%ní p%irozeností (zde ji* op+t „p%irozeností. v p--
vodním smyslu). Nep%irozené naopak vnímáme (v+t'inou s negativním)
podivem, jeliko* se to na'í vnit%ní p%irozenosti p%í!í. Mnoho v+cí nep%i-
rozen)ch tak není v-bec um+l)ch, zatímco zdaleka ne v'e um+lé je nep%i-
rozené. Nep%irozenost je tedy spí'e atributem hodnocení, pom+%ovan)m
v-!i vlastní p%irozenosti. Snadn+ji se prom+$uje v !ase a její dlouhodobá
p%ítomnost !asto vede a* k jejímu rozpu't+ní (je-li !lov+k nucen st)kat se

13Leckdo by spí'e místo slova „nad!je& zde pou"il slova „obava&.
14Nejsem p)vodcem této my'lenky a p%evzal jsem ji od I. M. Havla z jeho ústního
komentá%e k mé p%edná'ce v Ne#tinách v lednu 2008. Zde ji nicmén! zasazuji do
pozm!n!ného kontextu.



124 6 P%irozenost um+lé inteligence

s v+cí, která je mu zprvu nep%irozená, mnohdy si zvykne a nep%irozenost
vymizí).

Objevilo se nám zde dvojí chápání p%irozeného. Aby se situace je't+ po-
n+kud zkomplikovala, musím zmínit, *e podobn+ (trochu v jiné rovin+)
m-*eme chápat dvojím zp-sobem i um+lé:15 charakterizuje um+lé v ad-
verbiálním smyslu jako to, kde je podstatné, jak do#lo k realizaci v+ci
(nap%íklad um+lé jezírko !i um+le vysázen) les), a um+lé v adjektivním
smyslu, kde se vyjad%uje, jaká ta v+c je. K tomu bych je't+ doplnil, *e
um+lé v adverbiálním smyslu je to, co vzniklo !inností um+lou v adjektiv-
ním smyslu. Um+lé v adjektivním smyslu by pak mohlo b)t ji* chápáno
v kontextu mého v)'e uvedeného vymezení skrze jazykovou uchopitel-
nost.

Um"lá inteligence a emergentismus
ve vztahu k p!irozenému

Úvahy p%edest%ené v tomto oddílu by se mohly t)kat i zcela obecné
otázky, zda n+jak) v)sledek lidské „konstruk!ní. !innosti m-*e b)t p%i-
rozen), respektive zda (a p%ípadn+ za jak)ch podmínek) m-*e b)t p%iro-
zené n+co, co je zárove$ um+lé v adverbiálním smyslu. Um+lá inteligence
je pak pro svou snahu napodobit bytostn+ p%irozené vhodn)m zt+lesn+-
ním podstaty t+chto úvah.

P%i jazykovém uchopování hraje d-le*itou roli vymezení vztah- v+cí k je-
jich okolí, zejména zachycení zp-sobu, jak)m spolu tyto v+ci jednají. Nej-
vyost%en+j'í pojetí t+chto vztah- nabízí jejich kauzální v!klad. Kauzální
vztahy – tj. vztahy umo*$ující v)klad pozorovaného jevu jako zp-so-
beného jevem jin)m – jsou jasn+ patrné u v+cí um+l)ch (v adjektivním
smyslu), nacházejících se p%ed obzorem pohledu. Sm+rem k obzoru se
v'ak jejich zjevnost vytrácí, a tak p%irozené m-*eme kauzáln+ popsat
natolik, nakolik jsme schopni je „zkomolit., zanedbat práv+ to, co je !iní
tím, !ím jsou na obzoru.16

15Viz [Birnbacher 1995].
16Termínu „zkomolené jevy& u"ívá P. Vop!nka pro ostré „aproximace& jev) ne-
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Jak ukazuje K. R. Popper v Logice v"deckého bádání, kauzalita je do da-
ného fragmentu sv+ta vnesena a* (v+deckou) teorií (!ili jazykem), která
tento fragment popisuje (!i vysv+tluje) – !ili není v n+m p%ítomna a pri-
ori. V+decká teorie je z formálního hlediska systém znak- nebo symbol-
a pravidel manipulace s nimi. Je-li pak teorie nahlí*ena v empirickém
kontextu, jde vlastn+ o universální tvrzení. Teprve prost%ednictvím teo-
rií se nám objekty vn+j'ího sv+ta a vztahy mezi nimi zjevují.

Kauzální vztahy (tj. vztahy p%í!inné souvislosti) spojují takové jevy (!i
události), u nich* je mo*né podat kauzální vysv+tlení.

Podat kauzální vysv+tlení n+jaké události znamená deduko-
vat tvrzení, které ji popisuje, z jednoho !i více universálních
zákon- spolu s jist)mi singulárními tvrzeními, po!áte!ními
podmínkami.17

Ilustrace tohoto pojetí kauzality je z%ejmá z jednoduchého Popperova
p%íkladu: m-*eme %íci, *e zav+'ení dvoukilogramového záva*í na vlákno
o nosnosti 1 kg zp-sobilo p%etr*ení vlákna, nebo/ na'e teorie disponuje
universálním tvrzením (resp. hypotézou), *e je-li na vlákno o dané nos-
nosti zav+'eno záva*í o v+t'í hmotnosti, dojde k p%etr*ení vlákna, a máme
té* dv+ singulární tvrzení: „nosnost na'eho vlákna je 1 kg. a „hmotnost
na'eho záva*í je 2 kg.. Mezi jevy zav+'ení dvoukilogramového záva*í
a p%etr*ení vlákna tudí* existuje kauzální vztah.

Z toho ji* je z%eteln+ patrné, jak a o &em lze prost%ednictvím kauzality
jednat. To, co se brání jazykovému uchopení, brání se i kauzálnímu vy-
sv+tlení. Mluvíme-li o p%irozeném a jeho vztahování ke svému okolí, !asto
musíme p%echázet od kauzálního v)kladu k v)kladu teleologickému, to je
v)kladu zalo*enému na ú&elovosti jednání.18 M-*e kauzální v)klad n+-
kdy p%ejít ve v)klad teleologick)? A mohou b)t akce n+!eho, co vzniklo

ostr(ch – neostr( jev se stane ostr(m pouze tehdy, vytvo%í-li se seznam v'ech jeho
v(skyt); takov( seznam v'ak p)vodní jev komolí a jeho zkomolenina je p%ísn! vzato
jevem nov(m [Vop!nka 2008], [Vop!nka 2011].
17Viz [Popper 1997, s. 43].
18Zjednodu'en! %e#eno: zatímco kauzální vysv!tlování u"ívá obvykle spojky „pro-
to"e&, teleologické spojky „aby&. Kauzální vysv!tlení pak zní nap%íklad: „Kámen padá
k zemi, proto"e byl upu't!n a zárove* je p%itahován gravita#ní silou.& Teleologické
vysv!tlení mívá podobu: „Ryby mají "ábry, aby mohly d(chat ve vod!.&
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na základ+ ostrého kauzálního popisu, b)t vykládány teleologicky? Takto
by toti* mohly b)t té* formulovány díl!í cíle um+lé inteligence – jako
snaha o sestrojení systému, jeho* chování by bylo vysv+tlitelné teleo-
logicky, p%i!em* návrh a zkonstruování probíhá na základ+ kauzálního
popisu.

Hovo%íme-li o sv+t+, m-*eme to v obecn+j'ím pojetí !init tak, *e je sv+t
fragmentován do mno*ství tzv. domén diskursu. Budeme-li se na tyto
domény dívat prost%ednictvím kauzálních vztah-, je* do nich p%i na'em
porozum+ní vneseme a které nás také budou nejvíce zajímat, m-*eme
domény diskursu omezit na kauzální domény, je* I. M. Havel zavádí
takto:

Kauzální doména je jakákoli oblast (v)sek, fragment, kom-
ponenta) skute!nosti, v jejím* rámci se nám kauzální vztahy
jeví jako zjevné, srozumitelné a vzájemn+ koherentní – p%i-
nejmen'ím jsou zjevn+j'í, srozumiteln+j'í a vzájemn+ kohe-
rentn+j'í, ne* vztahy mezi r-zn)mi doménami.19

Hranice kauzální domény jsou !asto neostré a vágn+ vymezené (kauzální
doména má sv-j obzor), tudí* o dvou oblastech skute!nosti m-*eme %íci,
*e jsou r-zn)mi kauzálními doménami a* tehdy, jsou-li od sebe v n+jakém
smyslu dostate!n+ daleko. Zatímco interakce mezi jevy v rámci jedné
domény jsou z%etelné a kauzální, vztahy mezi jevy nap%í! doménami se
tomuto p%ímému popisu v+t'inou vymykají. P%i popisu sv+ta tak m-*eme
my'lenkov+ p%echázet z jedné kauzální domény do jiné, av'ak jedním
pohledem velice obtí*n+ doká*eme pojmout více domén sou!asn+. Je
nutné se té* tázat, zda vztahy mezi doménami v-bec mohou b)t kauzální
povahy, a pokud ano, !ím se tyto vztahy li'í od vztah- uvnit% domén.

Kauzální doménu lze pro na'e ú!ely chápat do jisté míry jako odpoví-
dající d%íve ji* zmi$ovanému pohledu neost%e ohrani!enému obzorem.
Zachytíme-li jistou kauzální doménou b+*n) lidsk) pohled na sv+t, by/
se tím dopustíme opravdu silného zkomolení jeho podstaty, shledáme, *e
p%irozené jevy spat%ujeme na jejím obzoru – jakoby se na n+m „zobrazo-
valo. n+co jiného zvenku této domény, co my uvnit% svébytn+ vnímáme.
19Viz [Havel 2001, s. 45].
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Rozhodn+ v'ak nevnímáme „to z venku., a/ je to cokoli, ale vnímáme
„to na obzoru., a p%itom si nesmíme myslet, *e by jedno bylo d%sledkem
druhého, nebo/ p%í!iny a d-sledky mají smysl pouze uvnit% domény.

Vztah kauzálních domén k problém-m %e'en)m v um+lé inteligenci uká*i
na zp-sobu, jím* um+lá inteligence modeluje my'lení a kognitivní pro-
cesy. Modelování v um+lé inteligenci v*dy vychází od jisté úrovn+ po-
pisu. . .

. . . „pod. ní* ji* není rozhodující, zda si prvky modelu za-
chovávají, !i nezachovávají materiální, strukturní nebo for-
mální podobnost s odpovídajícími prvky modelované skute!-
nosti. Sta!í, *e mají shodné chování, p%esn+ji tu !ást chování,
která je sm+rodatná v rámci znalosti modelovaného systému.
O této úrovni budeme mluvit jako o základní úrovni analogie
(basic level of analogy).20

Klasick) sm+r v um+lé inteligenci, kter) J. Haugeland nazval „Good
Old-Fashioned Artificial Intelligence. (GOFAI),21 se vyzna!uje p%esv+d-
!ením, *e my'lení není nic jiného ne* manipulace se symboly, a jako
takové je lze simulovat na za%ízení, které symbolovou manipulaci pro-
vádí.22 Tímto my'lení jako p%edm+t na'eho zájmu vyjmeme ze své p%i-
rozené danosti a kauzální doménu na'eho pohledu doplníme tak, *e jevy
popisované jazykem objektivní psychologie ztoto*níme s ur!it)mi sym-
boly, nad nimi* v rámci dopl$ované kauzální domény definujeme kauzální
vztahy tím zp-sobem, aby kauzáln+ interpretované %et+zce symbol- n+-
jak korespondovaly s tím, co objektivní psychologie popisuje na lidech.

20Viz [Havel 2001, s. 26].
21Viz [Haugeland 1985].
22Charakteristická pro tento p%ístup je Newellova a Simonova teze symbolického pa-
radigmatu (citováno podle [Havel 2001, s. 43]): „K tomu, aby fyzick( symbolov( sys-
tém vykazoval obecnou inteligentní #innost, je nutnou a posta#ující podmínkou, aby
to byl fyzick( symbolov( systém.& Je dále nutno podotknout, "e podobná p%edstava
je (#i alespo* zhruba p%ed deseti lety je't! byla) hlavní hypotézou kognitivní v!dy:
„My'lení lze nejlépe pochopit v pojmosloví reprezentujících struktur v mysli, a v po-
jmosloví v(po#etních procedur, které na t!chto strukturách operují.& [Thagard 2001,
s. 25] P%ístupy zalo"ené na této hypotéze se naz(vají „komputa#n!-reprezenta#ní
uchopení mysli& (Computational-Representational Understanding of Mind, CRUM).
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Základní úrove$ analogie návrhu systému um+lé inteligence je zde ve
stejné kauzální domén+, v ní* pak dochází k hodnocení vn+j'ích projev-
tohoto systému (to je jednání a zacházení s ním). Systém jako celek je tak
v!etn+ sv)ch kauzálních vztah- dob%e jazykov+ uchopen, a tím pádem
umíst+n p%ed obzor na'eho pohledu na sv+t. Setkáváme se s ním tedy
jako s v+cí um+lou, jako se z%etelnou napodobeninou p%irozené mysli, a je
ji* v podstat+ irelevantní tvrdit, *e tato napodobenina v praxi p%ipomíná
spí'e karikaturu.

A!koli je GOFAI schopna poradit si s mnoh)mi aplika!ními úlohami
(%e'ení ur!itého typu problém-, hraní her, plánování, n+které druhy %í-
zení apod.), její v)tvory v sob+ v*dy nesou z%etelnou pe!e/ um+lého,
a pokud nejsou vysloven+ nep%irozené, rozhodn+ je nelze pova*ovat za
p%irozené v onom v)'e zmi$ovaném nejpodstatn+j'ím pojetí. Velmi silné
kritice byla GOFAI (oprávn+n+) podrobena ze strany filosofie – jedním
z nejznám+j'ích kritik- je H. L. Dreyfus, kter) z pozice existencialismu
p%edkládá proti GOFAI silné argumenty.23

Mo*ná práv+ díky této kritice, podpo%ené n+kolika desítkami let neúsp+-
ch- GOFAI více se p%iblí*it p%irozenému my'lení !i alespo$ jeho schop-
nostem, obrací se v)voj um+lé inteligence sm+rem k obecn+ filosofické
p%edstav+ emergentismu. Termín emergence se v tomto pojetí t)ká ko-
lektivních systém-, je* se na jisté úrovni skládají z velkého mno*ství vzá-
jemn+ interagujících prvk-. Na úrovni „vy''í.24 pak toto bohaté struk-
turní uspo%ádání dává vzniknout nov)m, kvalitativn+ odli'n)m jev-m,
je* nelze redukovat na pouhé chování prvk- podkladov)ch, !i je z n+j
odvodit.

V)znam pojmu emergence definuje I. M. Havel25 n+kolika zp-soby. Jed-
ním z nich je vysv+tlení jev- v ontologickém smyslu, kdy se jevy p%i-
rozen+ vyskytují na ur!ité úrovni, av'ak n+co brání jejich redukci na
odpovídající ni*'í úrove$. Druh)m je vysv+tlení jev- v gnoseologickém
smyslu: jistá vlastnost specifikovaná teorií T1 je emergentní, jestli*e má

23Viz [Dreyfus 1992].
24Uvozovky jsou pou"ity, aby podtrhly metaforick( v(znam rozli'ování „vy''ích&
a „ni"'ích& úrovní, nebo+ není nutné se omezovat pouze na lineárn! uspo%ádanou
hierarchii, která by odpovídala stupnici m!%ítek r)zn(ch fyzikálních veli#in.
25Viz [Havel 1993], [Havel 2001].
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skute!né v)skyty, které jsou doprovázeny v)skyty n+které jiné vlastnosti
definované redukující teorií T2, av'ak nelze ji na *ádnou vlastnost teorie
T2 redukovat.

Ve vztahu emergence k my'lení m-*eme p%ijmout tzv. zobecn+nou emer-
gentistickou tezi:26

Mentální stavy a procesy lze pojmout jako emergentní jevy
nad rozsáhlou mno*inou vzájemn+ vázan)ch kauzálních do-
mén.

Co bychom m+li nejprve hledat u um+lého (v adverbiálním smyslu) sys-
tému kladoucího si za cíl projevovat alespo$ n+jaké p%irozené rysy, je
p%ítomnost emergentních jev- – to znamená jev- ve smyslu ontologické
!i gnoseologické definice emergence. Takovou p%ítomnost emergentních
jev- nazv+me emergentní efekt systému.27 Emergentním efektem sys-
tému um+lé inteligence tak m-*e b)t ur!itá jeho *ádaná (!i naopak
spontánní) vlastnost, jako nap%íklad r-zné predik!ní, rozhodovací a op-
timaliza!ní schopnosti, !i modely n+kter)ch kognitivních funkcí (obra-
zové a zvukové rozpoznávání, apod.). Návrh systém- v rámci tzv. „Nové
um+lé inteligence.28 m-*e pak b)t vnímán jako snaha o vytvo%ení ta-
kového um+lého „média., na jeho* základ+ díky emergentnímu efektu
vyvstanou po*adované vlastnosti !i schopnosti systému jako celku. Im-
plementacemi emergentních systém- v um+lé inteligenci jsou zejména
um+lé neuronové sít+ (!i jiné konekcionistické systémy), evolu!ní algo-
ritmy a v obecn+j'í rovin+ multiagentní systémy.

Emergentismus jako metoda um+lé inteligence by mohla b)t odpov+dí
na otázku, kterou jsem polo*il v oddílu Um"lé, p$irozené a nep$irozené,
zda v-bec m-*e um+lá inteligence vytvo%it cokoli p%irozeného, kdy* p%i-
rozené svou podstatou nejspí'e p%ímo odporuje tomu, jak um+lá inte-
ligence uchopuje sv+t a jak)ch vyu*ívá postup- p%i jeho zkoumání, re-
spektive p%i práci s ním. V p%ípad+ GOFAI je n+co takového vylou!eno
– emergentismus v'ak dává velkou „nad+ji..29 A!koli v+t'ina spontánn+
26Viz [Havel 2001, s. 48].
27Systém s emergentním efektem budu naz(vat emergentní systém.
28Viz [Brooks 1999], [Pstru"ina 1998], [Havel 2001].
29Zde op!t musím upozornit na vztah slov „nad!je& a „obava& v tomto kontextu.
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vznikl)ch emergentních efekt- um+le vytvá%en)ch systém- není mode-
lem !i napodobením *ádn)ch jev- ve sv+t+ ji* p%ítomn)ch (nato*pak
my'lení jako takového), v aplika!ní oblasti se jejich selekcí dosahuje ve-
lice dobr)ch v)sledk- a je dost mo*né, *e by se v pr-b+hu !asu takto
mohla objevit i „syntetická p%irozená mysl.. Podstatné na tom je toti*
následující: tvrdím, *e jevy povstávající z emergentního efektu jsou samy
o sob+ p%irozené.

Pokusím se opodstatn+nost tohoto tvrzení nyní dolo*it. Obecn)m p%ed-
pokladem vzniku emergentního efektu je komplexní systém (respektive
model)30 se základní úrovní analogie v kauzální domén+ jiné, ne* je ta,
v ní* dochází k hodnocení vn+j'ích projev- tohoto systému.31 Na zá-
kladní úrovni analogie probíhá návrh vnit%ní struktury a fungování sys-
tému, p%i!em* zde jsou v'echny kauzální vztahy mezi jednotliv)mi prvky
a jevy z%etelné a z%ejmé, co* je zaji't+no umíst+ním systému do formáln+
jasn+ popsané kauzální domény (p%i pohledu skrze tuto doménu se sys-
tém ukazuje jako um+l) objekt). Systém jako celek pak p%i jeho fungování
nelze ne* nahlí*et z kauzální domény jiné, a to p%inejmen'ím ze dvou d--
vod-: za prvé jej z jiné domény nahlí*et chceme – nezajímají nás stavy
a v)stupy systému vzta*ené k n+mu samotnému, ale vzta*ené k p%iroze-
nému okolí !lov+ka, které v'ak v p-vodní kauzální domén+ v-bec není
p%ítomno; za druhé jej celostn+ ani nelze kv-li jeho komplexit+ v p-vodní
domén+ nahlí*et. P%íkladem budi* návrh rozsáhlé um+lé neuronové sít+
nebo sít+ skryt)ch Markovov)ch model-, kter) probíhá v domén+ jedno-
duch)ch kauzálních vztah- popisujících interakci sousedních prvk- sít+,
a !lov+kem nahlí*ené fungování tohoto systému p%i rozpoznávání mluve-
n)ch slov.

Podle zobecn+né emergentistické teze by k modelování my'lení bylo za-
pot%ebí dokonce velké mno*ství proces- v r-zn)ch vzájemn+ interagují-
cích kauzálních doménách. P%edpokládám, *e toto je podmínka vyvstání
mysli jako takové, nikoli samotného emergentního efektu, k jeho* po-
vstání sta!í interakce kauzálních domén dvou. Ji* samotn) fakt, *e po-

30Komplexní ve smyslu velkého mno#ství stavebních prvk) a informa#ních vazeb
mezi nimi, #ili té" velkého mno"ství kauzálních vztah).
31Kauzální doménu odpovídající základní úrovni analogie budu kv)li stru#nosti
naz(vat doména podkladová, a doménu, v ní" jsou hodnoceny projevy systému, pak
doména cílová.
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hledem veden)m z jádra jedné kauzální domény sm+rem k jejímu obzoru,
za ním* se nachází kauzální doména s dob%e definovan)m komplexním
um+l)m systémem, intuitivn+ a metaforicky ladí s prve nastín+nou p%ed-
stavou p%irozeného, je* jakoby bylo zobrazením n+!eho skrytého na obzor
domény vymezené na'ím pohledem. A onen um+l) systém je danému po-
hledu opravdu skryt a dává se mu jako n+co jiného a s jin)mi vlastnostmi,
které emergují z vnit%ní struktury systému, ji* v'ak pouze tu'íme, ale ne-
vidíme ji. Podobn+ je tomu kup%íkladu u tvaru, barvy a jin)ch vlastností
stolu, které emergují z rozsáhlého souboru molekul a jejich uspo%ádání.

A pro! je v-bec takováto mezidoménová projekce systému doprovázena
emergentním efektem? Odkud se navíc bere mé p%esv+d!ení, *e se tím
do sv+ta dostává v+c p%irozená, by/ by za ní bylo skryto um+lé? Ve svém
textu [Romportl 2007] docházím na základ+ formální anal)zy mezido-
ménové kauzální interakce k záv+ru, kter) jsem nazval kauzální paradox
emergentních systém%. Interpretace kauzálního paradoxu spo!ívá v p%i-
znání nutnosti odmítnout kauzální vysv"tlování jev- emergujících na ob-
zoru kauzální domény pozorovatele (cílové domény) z p%í!in chápan)ch
jako jevy v podkladové domén+ (tj. ze základní úrovn+ analogie). Ji-
n)mi slovy: chování, jím* se um+l) systém v na'em pohledu projevuje,
nelze kauzáln+ vysv+tlit jako d-sledek proces- a jev- definovan)ch do-
ménou, v ní* byl systém navr*en a sestaven.32 P%í!innou souvislost mezi
t+mito d+ji m-*eme sice cítit v rámci jazykové konvence !i „selského
rozumu., av'ak rozhodn+ nikoli ve v)'e ukázaném rigorózním Poppe-
rovském smyslu.

Nyní je d-le*ité zamyslet se nad tím, jak by bylo mo*né jazykov+ ucho-
pit tyto emergující jevy. Emergentní jevy jsou tím, !ím jsou, proto*e tím
jsou. Tedy nikoli proto*e by jejich podstata a chování byly (kauzáln+)
determinovány a tudí* i vysv+tleny (a uchopeny) jako jsoucí n+!ím jin)m
(n+!ím z podkladové domény). Mí%ím tím toti* k poukazu na to, jak se
emergentní jevy brání jazykovému uchopení – !ili nutno p%iznat: emer-
gentní jevy jsou jevy p$irozené, by/ by byly lidskou intuicí spojovány se
systémem um+l)m. U emergentních jev- se jejich kauzální v)klad pro-

32Doposud jsme vlastn! jen p%edjímali, "e to, co pozorujeme p%i mezidoménové
interakci, jsou jevy emergentní. Jeliko" emergentní jevy jsou z definice ty, je" nelze
reduktivn! (tj. zde kauzáln!) vysv!tlit prost%ednictvím jev) podkladové domény, je
zde ji" emergence patrná.
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padne a* za obzor, zanechávajíc na n+m stopu v podob+ vyz!vání k v!-
kladu teleologickému. Onen propad za obzor m-*eme formáln+ popsat
matematizováním takzvaného p$irozeného nekone&na,33 co* jsem u!inil
v textu [Romportl 2007].

Vyvstávání ú!elovosti mezi jevy uvnit% cílové domény (je* p%estává tímto
b)t doménou pouze kauzální) emergentního systému je dnes pom+rn+
dob%e p%ijíman)m konceptem (a!koli k n+mu obvykle b)vá dosp+no jinak,
ne* jak jsem u!inil v dosavadním textu), co* lze ilustrovat následující
citací I. M. Havla:

P%ikláním se k p%edstav+ emergentního ú&elu. Tato p%edstava
nep%edpokládá a ani by nem+la p%edpokládat *ádn) kone!n)
cíl, nato*pak p%edem utvo%en) názor o takovémto cíli. Po-
*aduje ov'em dostate!nou slo*itost podkladov)ch proces-,
otev%enost 'í%i alternativ v ka*dém bifurka!ním bod+ a ne-
náhodnou povahu rozhodování v ka*dém takovém bod+.34

Emergentní efekt tedy nabízí mo*nou odpov+0 na otázku, zda se chování
velice slo*it)ch jev- (jak)mi jsou nap%íklad *ivé bytosti) %ídí stejn)mi
slep)mi mechanistick)mi zákonitostmi jako fyzikální objekty, je* stojí
v základech t+chto slo*it)ch jev-, nebo zda lze v jejich chování spat%o-
vat i hlub'í intencionalitu. Pro um+lou inteligenci z toho plyne, *e její
cíl, formulovan) jako snaha vytvo%it z prost%edk- !ist+ kauzální povahy
ú!elov+ jednající systém, není principiáln+ nedosa*iteln).

Jsou-li tedy mnohé vztahy mezi jevy uvnit% cílové domény povahy te-
leologické, jakou povahu pak lze p%iznat vztah-m mezi jevy z domény
podkladové a jevy z domény cílové (tj. vztah-m ovliv$ujícím d+je nap%í!
t+mito doménami)? V textu [Romportl 2007] dokazuji své p%esv+d!ení, *e
nelze mezi dv+ma doménami logicky myslet vztahy kauzální. Vzájemné
ovliv$ování obou domén je v'ak z%ejmé, proto zde o n+jak)ch vztazích
uva*ovat musíme. A v tomto kontextu se dopustím tém+% heretické spe-
kulace: co kdy* jsou i vztahy mezi doménami povahy teleologické? Co
kdy* jsou teleologické vztahy nap%íklad mezi jevy z domény lidského

33Viz [Vop!nka 2000], [Vop!nka 2001], [Vop!nka 2008].
34Viz [Havel 2002, s. 28].
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nervového systému a z domény jeho psychiky? Nebo mezi molekulami
d%eva a tvarem d%ev+ného stolu? Jestli*e je toti* v [Romportl 2007] vy-
tvo%en model mezidoménov)ch kauzálních vztah- pomocí Vop+nkovy al-
ternativní teorie mno*in a tento model ukazuje na kauzální paradox (tj.
spornost kauzálního vysv+tlování mezidoménové interakce), bude nej-
spí'e mo*né vytvo%it ve stejném rámci té* model teleologick)ch vztah-
tak, aby tento model korespondoval s jejich zjevnou p%ítomností uvnit$
cílové domény. A pokud tímto modelem zárove$ bude mo*né konzis-
tentn+ popsat vztahymezi doménami, získáme tím argument ve prosp+ch
v)'e uvedené spekulace. Zde se v'ak takov)mto problémem z pochopi-
teln)ch d-vod- zab)vat nebudu.35

Snad si lze te0 dovolit i malé metafyzické tvrzení: jednou ze základ-
ních vlastností sv+ta by mohlo b)t „zp%iroze$ování. um+lého tím, co dlí
v neuchopitelném a neodstranitelném „prostoru. mezi kauzálními do-
ménami.36 Nejspí'e v'echny lidské artefakty, jsou-li p%i vynucení jistou
situací nahlí*eny z velmi odli'ného pohledu – odli'né kauzální domény
– ne* kde byly vytvo%eny, projeví se ve své p%irozenosti: v)buch bomby,
panelov) d-m v okam*iku pádu p%i demolici, krajinné zásahy, silni!ní
sí/, hust) provoz automobil- ve velkém m+st+. Vposledku tak nebude
p%irozená inteligence do stroje vlo*ena jeho tv-rcem, ale sv+tem samot-
n)m, a to tehdy, a* se sv+t „rozhodne., *e technologick)m napínáním
podstaty p%irozeného !lov+k dokrá!el tak daleko, *e by m+l dostat, co si
zaslou*í.

Cesta v um+lé inteligenci nyní sm+%uje spí'e k navrhování a konstrukci
systém- vytvá%ejících vhodné podmínky pro vznik emergentního efektu.
Emergentní efekt v'ak nelze ovládat – ovládání znamená racionaliza!ní
jazykové uchopení spojené s pochopením a p%ípadnou zm+nou sít+
kauzálních vztah-, a jak bylo v)'e ukázáno, emergentní jevy není mo*né

35Musel bych toti" obhajovat tvrzení, která by z ú#elovosti mezidoménov(ch vztah)
vypl(vala, jako nap%íklad: „Ude%í-li se sekerou do d%ev!ného stolu, jeho molekuly se
p%eskupí tak, aby naplnily nov( tvar stolu, t%eba"e lokální vztahy mezi molekulami
jsou ryze kauzální.& Nebo: „Psychické stavy #lov!ka nejsou d)sledkem neurobiologic-
k(ch d!j) v jeho t!le, n(br" neurobiologické d!je mají takov( pr)b!h, aby vznikly
dané psychické stavy.&
36Tento prostor je opravdu nejspí'e neuchopiteln(, tak jako jsou neuchopitelné vo-
p!nkovské !-t%ídy, viz [Vop!nka 2001], [Vop!nka 2008], [Vop!nka 2011].
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takto zachytit. Cel) proces v)voje systém- emergentistické um+lé inte-
ligence37 se proto d+je v rovin+ jakési „metaevoluce..

Evoluce v prvním plánu probíhá v samotném konkrétním vyvíjeném sys-
tému jako sou!ást procesu jeho konstrukce – a/ ji* jde o evolu!ní algo-
ritmy, neuronové sít+ !i komplexní pravd+podobnostní modely, v'echny
nastavují své parametry tak, aby co nejlépe splnily zvn+j'ku (tj. kon-
struktérem) definované formální kritérium optimality, v n+m* se n+jak
zrcadlí snaha o p%eklenutí chyb+jících kauzálních vztah- z podkladové
kauzální domény do domény cílové. Ty instance systém-, kter)m se
v tomto procesu da%í lépe (díky jejich vnit%ní struktu%e, jinému po!tu
parametr-, lep'ím odhadovacím a optimaliza!ním technikám, apod.),
jsou samoz%ejm+ up%ednost$ovány. Nicmén+ povaha samotného krité-
ria optimality ve vztahu k podstat+ a cíli %e'eného problému38 je velice
volná, rozhodn+ nekauzální a spí'e teleologická. Krok, kter) konstruktér
systému !iní ke zvolení daného kritéria optimality, jsouc postaven p%ed
podstatu problému, se opírá bu0 o zvyklosti a p%íkazy (!ili kritérium
je kulturní povahy), o p%irozenou intuici (!ili je niterné psychologické
povahy), nebo o náhodu (která v'ak nikdy není absolutní, proto jde
o kombinaci jak)chkoli jin)ch vn+j'ích vliv-). Tento krok v sob+ zahrnuje
snahu uchopit neuchopitelnou podstatu emergentního efektu. Podstata
emergentního efektu je neuchopitelná p%i daném rozlo*ení kauzálních
domén. Zm+ní-li se toto, m-*e emergentní efekt vymizet, av'ak pak ji*
získáme p%ísn+ vzato jev jin) – a ten my nechceme, nebo/my po*adujeme
práv+ ony emergentní jevy p-vodní.

Snaha o uchopení neuchopitelného p%i zachování jeho neuchopitelnosti
je tedy spí'e metodologické povahy a nab)vá v)znamu a* jako sou!ást
procesu mnohem vy''ího, jím* je evoluce v druhém plánu, !ili ji* zmí-
n+ná metaevoluce. V ní jde obrazn+ %e!eno o pom+%ování jednotliv)ch
kritérií optimality v celospole!enském rámci, to je zejména v interakci
jednotlivc- a spole!nosti s ji* vytvo%en)m systémem. K%í*í se zde a sou-
pe%í r-zné názory a p%ístupy k %e'ení podobn)ch problém- (stejn+ jako

37Toto se zcela z%ejm! net(ká jen um!lé inteligence, ale v r)zn(ch formách v'ech
obor) lidské #innosti, v nich" se díky komplexit! vytvá%en(ch p%edm!t) nará"í na
emergentní efekt.
38To je k podstat! %e'eného problému ve vztahu k lidem, kte%í mají s vytvá%en(m
systémem zacházet, jednat a v!t'inou mít prosp!ch z jeho #innosti.
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v kterémkoli v+dním oboru), z nich* nejspí'e ani jeden sám o sob+ –
má-li b)t cílem p$irozenost um"lého – nemá nad+ji na úsp+ch (to je
mo*ná rozdíl oproti jin)m obor-m). P%irozenost takto vznikajících um+-
l)ch p%edm+t- (které ji* mají b!t napodobeninami p%irozeného, jsoucího
ve sv+t+ u* d%íve) toti* vyvstává práv+ a* z druhotného emergentního
efektu nad metaevolucí, !ili nad spole!ensk)m systémem, kde základní
úrovní analogie je rovina jednotliv)ch instancí systém- um+lé inteligence
spolu s jejich konstruktéry a p%ípadn+ s jednotliv)mi jejich u*ivateli.39

To, co emerguje takto 'iroce pojat)m zp-sobem, v sob+ obsahuje jak
aspekt velké komplexnosti, nutn) k vyvstání p%irozeného, tak i prve zmí-
n+né maskování, které se realizuje v interakci !lov+k-stroj zako%e$ováním
ur!it)ch v)klad- sv+ta v procesu spole!enské sémiose.40

Je tedy nakonec i vid+t, *e samo vznikání „p%irozeného um+lého my'lení.
je jevem a d+jem p%irozen)m, nikoli um+l)m, jak by se mohlo zdát p%i
posuzování velice racionalizované, reduktivní a um+lé !innosti jednot-
livc- p%ispívajících tomuto celku v)zkumem a v)vojem sv)ch systém-.
Je ale té* nesmírn+ d-le*ité si uv+domit, *e p%irozené neznamená auto-
maticky dobré (a naopak *e by um+lé muselo nutn+ b)t #patné). Bez
snahy o hodnocení v)voje um+lé inteligence v tomto smyslu chci pouze
zd-raznit p%esv+d!ení, *e pova*uji z hlediska v)'e uveden)ch záv+r- za
p%inejmen'ím vhodné, aby se ka*d) v+dec z oblasti um+lé inteligence
(a nejen odtud) alespo$ pokusil o reflexi podstaty toho, !ím se zab)vá.

P!irozenost um"lé p!irozenosti

„Zvy'ovat p%irozenost. je n+co jiného ne* %ídit elektromotor. Ne snad,
*e bych jakkoli cht+l tvrdit, *e jedno by bylo obtí*n+j'í !i jednodu''í ne*
druhé – k tomu se ani necítím b)t oprávn+n. Jde prost+ o dv+ kvalita-
tivn+ velmi odli'né !innosti: i sebeslo*it+j'í úloha %ízení elektromotoru
má jasn+ daná hodnotící kritéria a její %e'ení odpovídá pohybu a hledání

39V metaevoluci ji" se r(suje p%ítomnost „rozsáhlé mno"iny vzájemn! vázan(ch
kauzálních domén&, viz zobecn!ná emergentistická teze.
40Sémiosis (od %eckého termínu σῆμα = znamení, stopa, podoba, písmeno, té" h%bi-
tov, rov) je nekon#ící cyklick( v(kladov( proces zjednávající vztah mezi symbolem,
v(znamem a interpretantem.
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(by/ !asto teoreticky velmi náro!nému) uvnit% jedné kauzální domény.
„Zvy'ování p%irozenosti. naproti tomu spo!ívá ve formování a napínání
obsahu jedné kauzální domény v-!i jejímu obzoru tak, aby se pohledu
vedenému z jiné kauzální domény ukazoval jev p%irozen), p%i!em* mezi
tímto pohledem a na'ím konáním nelze snadno (a mo*ná v-bec) postavit
kauzální vztahy. Je to, jako kdybychom cht+li %ídit elektromotor, av'ak
v nej'ir'ím kontextu otázky, pro& by tento motor v-bec m+l b)t %ízen –
a na ni m-*e odpov+d+t jen !lov+k samotn), nikoli kybernetika.

A práv+ „zvy'ování p%irozenosti. je hlavním a nejstar'ím motiva!ním
pilí%em celé um+lé inteligence, a!koli si to um+lá inteligence (jako obor
bádání) v+t'inou nep%ipou'tí – snad zám+rn+, aby mohla pokojn+ existo-
vat jako v"da, bez rizika, *e by za!ala b)t zvenku ozna!ována nálepkou
ur!itého 'arlatánství. Samoz%ejm+ hned v prvopo!átcích v)stavby um+lé
inteligence se tento motiva!ní pilí% prom+nil v jin), oficiáln+ legitimní,
nosn) a ve%ejn+ deklarovan): do kokpitu letadla letícího svrhnout ato-
movou bombu nad nep%átelské území bude lep'í místo !lov+ka posadit
stroj, stejn+ tak i za pás velké t%ídírny uloven)ch ryb v jakémsi japon-
ském p%ístavu. Takto vzniklá za%ízení samoz%ejm+ nemají s p%irozeností
nic spole!ného, ani nejsou napodobením !lov+ka – jsou pouze jeho ná-
hra*kou, a to v+t'inou v ur!ené !innosti podstatn+ efektivn+j'í. Konstru-
ování t+chto náhra*ek spadá do um+lé inteligence, nebo/ jejich %ízení je
díky komplexnosti prost%edí, v nich* jsou nasazeny, natolik specifické, *e
si *ádá aplikaci %ídicích algoritm- zalo*en)ch na metaforick)ch modelech
lidsk)ch kognitivních schopností.

Je-li v'ak takováto aplika!ní motivace obrovsk)m pilí%em nesoucím st%e-
chu pomyslné stavby um+lé inteligence, pak pilí%em v základech a skle-
peních je motivace daná snad jak)msi archetypálním kreacionistick)m
duchem, to je snahou o vytvo%ení um+lého *ivota, !i dokonce um+lého
!lov+ka, a tedy snahou o „zp%irozen+ní. um+lého. Tato „golemovská.
motivace není ani tak p%ítomna v jednotlivcích, jako spí'e v kolektivním
(ne)v+domí spole!nosti, která je budovatelem um+lé inteligence.

(ím je toti* hnáno úsilí o vytvo%ení stroje, kter) má nap%íklad mluvit
úpln+ stejn" jako !lov+k? Samoz%ejm+ lze odpov+d+t, *e tento stroj m-*e
b)t nap%íklad neúnavn)m pr-vodcem nevidom)ch lidí. Myslím v'ak, *e
by bylo zcela korektní p%iznat, *e tento typ odpov+di vzniká a* ve chvíli,
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kdy se spole!nost zam)'lí nad tím, jak ospravedlnit a uplatnit n+co, co u*
vytvá%í z pohnutek mnohem hloub+ji skryt)ch. V p%ípad+ stroje mluví-
cího lidskou %e!í se dá nalézt sty!né místo mezi motivací „golemovskou.
a stejn+ hlubokou (doufejme) motivací pomáhat druh)m lidem. Ale jak
je to s úsilím o vytvo%ení stroje, kter) rozpozná, co mu %íkáme, porozumí
tomu a stejn+ jako !lov+k nám odpoví? I zde se mohou nalézt p%íklady,
kdy takov) stroj doká*e pomáhat lidem – dá to v'ak mnohem více práce
je vymyslet tak, aby byly dostate!n+ smysluplné, a nebyly tudí* analo-
gií v)mysl- „zlep'ujících. technologické „kvality. *ivota (jako nap%íklad
obrovské zvy'ování rozli'ení televizních obrazovek a kapacity záznamo-
v)ch médií, které „pomáhá. lidem tím, *e jim umo*$uje vychutnat si
mnohem v+t'í detaily ve filmech). Je o tolik snaz'í vid+t, *e stroj, kter)
poslouchá, rozumí a odpovídá (!ili myslí?), vytvá%íme hnáni hlavn+ kul-
turn+ uchovávanou touhou po vdechnutí p%irozenosti um+lému.

A pro! se um+lá inteligence za tuto svoji snahu v podstat+ stydí? Ji*
samo slovo „vdechnutí., které se do daného kontextu p%ímo nabízí, dává
znát, *e p%irozenost nelze um+lému jen tak „vlo*it. !i na%ídit. P%irozené
vzniká z um+lého p%irozen+, ale a* p%i propadnutí um+lého za obzor. Bá-
dání v um+lé inteligenci je tak vlastn+ zalo*eno na vytvá%ení podmínek
pro takovéto propadávání: konkrétní metody %e'ení díl!ích (lokálních)
problém- mají v um+lé inteligenci ryze v"deck! charakter – minimalizují
se ztrátové funkce, hledá se optimální odhad !i %ízení, experimentáln+
se ov+%ují hypotézy, atd. – av'ak celek pak vzniká z t+chto v+decky vy-
%e'en)ch úloh jejich tém+% rituálním uspo%ádáváním do vztah- se sv+-
tem a mno'stvím jeho jev- v pobídce, aby vztahy ve sv+t+ p%irozen+
panující byly skrze um+le navozen) emergentní efekt uvedeny do tako-
vého uspo%ádání, je* p%ivede zkonstruovan) systém k !innosti, která není
kauzáln+ vysv+tlitelná z jeho vnit%ního ustrojení. S nep%íli' velkou nad-
sázkou lze tento proces v metafo%e charakterizovat jako vz!vání emer-
gentního efektu s *ádostí o o*ivení na'eho precizn+ sestaveného, le! ne-
*ivého v)tvoru. A pokusím-li se dále rozvíjet takovou p%edstavu v duchu
hermetického v)kladu (kter) se – p%iznávám – stává skoro ji* v)kladem
heretick)m), lze um+lou inteligenci – která je v m+%ítku %e'ení lokálních
!i aplika!ních úloh nepochybn+ v"dou – pova*ovat v m+%ítku celistvosti
a vztahování se ke kultu%e a spole!nosti zamagii. V)voj v rámci sou!asné
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um+lé inteligence by tak mohl b)t vnímán jako moderní analogie kaba-
listick)ch praktik Ma’ase bere#it, jejich* smysl lze chápat v napl$ování
nábo*enského konceptu imitatio dei.
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