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Abstrakt	  
Práce se zaměřuje na vymezení pojmu kyborgizace a stanovení její hranice. 

Kyborgizace těla stojí vedle genových manipulací a neuromanipulací jako jedna z 
možností vylepšování člověka. Je však obtížné přesně vymezit její působnost, 
odborníci se v definicích rozcházejí, proto práce ukazuje různé pohledy, jak 
technooptimistů, tak technopesimistů, a snaží se nalézt hranici kyborgizace. Lidé si 
nechtějí připustit, že kyborgizace není jen vize daleké budoucnosti, ale že skoro 
každý jsme kyborgem. Proto se práce zabývá především obsáhnutím různých 
kyborgizačních praktik, které se již v praxi  běžně využívají nebo se pracuje na jejich 
vývoji, aby mohly být brzy do praxe aplikovány. Největší pozornost je kladena na 
zrak, v práci jsou podrobně popsány úkony refraktivní chirurgie, která v současné 
době zažívá velký rozvoj. Rovněž se práce pozastavuje nad kontroverzním tématem 
čipování a snaží se nalézt odpověď na to, zda kyborgizace může rozdělit společnost. 

Klíčová slova: kyborgizace, transhumanismus, genové manipulace, 

neuromanipulace, protézy, refraktivní chirurgie, technooptimismus, technopesimismus 

Abstract	  
This diploma thesis focuses on the definition of cyborgization and to delimit it. 

The cyborgizatoon of body is one of the ways of human improvement next to gene 
manipulation and neuromanipulation. It is difficult to express the specific definition 
because the experts have a different point of view, what for thesis shows various 
point of view – both technooptimistic and technopesimistic – and it tries to find the 
most suitable definition. People do not want to admit the cyborgization is not only 
vision of distant future but all of us are the cyborgs practically. What for the thesis 
deals with various cyborgization methods using in practice or developing to apply 
them in practice in a short time. The major focus is put to eyesight, the thesis gives a 
detailed description of refractive surgery, it develops very fast nowadays. The thesis 
also deals with controversial topic – digital chips beneath skin – and then it tries to 
find an answer to cyborgization is able to separate the society. 

Key words: cyborgization, transhumanism, gene manipulation, 

neuromanipulation, prothesis, refractive surgery, technooptimism, technopessimism 
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Úvod	  

Kyborgizace člověka je v poslední době často skloňovaný pojem. Cílem mé 

diplomové práce je zjistit v jakém stavu se nachází kyborgizace v současné době – 

jaké kyborgizační praktiky jsou v praxi již běžné a kam se bude dále vyvíjet, na co se 

vědci při novém vývoji zaměřují a s jakým úspěchem. Dále bych se chtěla  zaměřit 

na to, jestli lze stanovit striktní hranici, od které můžeme mluvit o kyborgizaci, a 

pomocí mapujícího výzkumu postihnout, jak kyborgizaci vnímá také laická veřejnost.  

Kyborgizace těla stojí vedle dalších možností, jak vylepšit člověka - vedle 

genových manipulací a neuromanipulací, problematiku těchto témat, jejich vývoj a 

úskalí budou stručně popsány v samostatné kapitole. V další kapitole budou shrnuty 

myšlenky a cíle transhumanismu a extropianismu, čili hnutí, které se odmítá smířit 

s omezením lidského biologična a s myšlenkou, že by současným člověkem měla 

evoluce skončit, čímž naprosto podporují kyborgizaci člověka. Samostatnou kapitolu 

vyplňuje zpracování mapujícího výzkumu, jehož cílem je zmapovat názory laické 

veřejnosti na stanovení hranice kyborgizace, a to nejdříve zcela všeobecně, zda lidé 

kyborgizaci vnímají jako přítomnost, velmi pravděpodobnou budoucnost nebo jen vizi 

ze science fiction, a poté detailněji pomocí zařazení konkrétních praktik mezi 

kyborgizaci.   

Největší důraz bude v práci kladen na část kyborgizace v praxi. Práce by měla 

ukázat, že kyborgizace je v praxi již velmi využívaná, patří sem protézy končetin, 

umělé orgány, sluchové implantáty a různé způsoby navracení zraku. Právě 

vylepšování snad nejdůležitějšího lidského smyslu – zraku – se bude práce věnovat 

nejvíce, cílem je se zamyslet, zda brýle, kontaktní čočky a především refraktivní 

chirurgie patří mezi kyborgizaci. V souvislosti s kyborgizací člověka vyvstává i 

problém, zda tyto praktiky neprohloubí hranici mezi chudými a bohatými. Práce se 

tedy také v jedné z kapitol zaměří na zmapování nákladnosti jednotlivých 

kyborgizačních praktik. V poslední kapitole bude nastíněna možná budoucnost 

kyborgizace a to jak z pohledů technooptimistů, tak  z pohledu technopesimistů. 
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1. Pojem kyborgizace 

Pojem kyborgizace zní jako ze sci-fi filmu, kde pobíhají roboti a mutanti. Není to 

však zdaleka jen výplod spisovatele nebo scénáristy s bujnou fantazií. Naopak, je to 

už téměř běžná věc, jen si lidé ani neuvědomují nebo si možná nechtějí připustit, že 

(a jak moc) se vlastně kyborgizují. Je těžké stanovit hranici, od kdy se člověk – 

nechci říct rovnou stává kyborgem – ale alespoň začíná kyborgizovat. Nosím-li brýle, 

zahájila jsem již svou kyborgizaci? A když si nasadím kontaktní čočky? Nebo pokud 

mám problémy s ramenem a lékaři mi vymění ramenní kloub za umělý? Nebo až 

pokud si nechám přioperovat třetí pomocnou ruku nebo naimplantovat pod kůži čip?  

Slovo kyborg už je na světě relativně dlouho, alespoň na vědeckém rovině. 

Zavedli ho vědci Manfred Clynes a Nathan Kline už v roce 1960  (Clynes and Kline 

1960), když propojili slova kybernetika a organismus – KYBernetika + ORGanismus 

– kybernetický organismus – čili kyborg, případně kyboržka1. Kyborgizace je potom 

proces přeměny v kyborga. 

Podle Freyermutha je kyborgizace „symbiotické spojování biologie a techniky“ 

(Freyemuth 1997, 170). Připojuje se i Marek Petrů, který kyborgizaci popisuje 

jednoduše jako „cestu postupné symbiózy těla a stroje, biologie a techniky.“ (Petrů 

2005). R. G. Taylor se o kyborgizaci v knize Biologická časovaná bomba vyjadřuje 

takto: „Vznikne takový vztah mezi člověkem a strojem, kdy jsou obě složky na sobě 

tak závislé, že jsou ve skutečnosti nerozlišitelné.“ (Taylor 1970). Podle těchto definic 

můžeme i něco dnes už tak běžného jako jsou brýle považovat za kyborgizaci. 

Alespoň v tom případě, kdy člověk má již tak velkou zrakovou vadu, že je na brýlích 

závislý a bez nich je prakticky neschopný plnohodnotného života. 

O ještě něco konkrétněji definuje termín kyborg Pavel Nahodil: „Představuje 

živou bytost obohacenou o mechanické či elektronické součástky. Tyto součástky 

jsou obvykle nesnímatelné a jejich montáž nebo demontáž se provádí formou 

chirurgického zákroku. „Klasičtí" kyborgové se zatím vyskytují pouze ve sci-fi, 

nicméně technicky je kyborgem i člověk s endoprotézou, naslouchátkem nebo 

                                            
1 Jako ekvivalent k anglickému female cyborg se kloním k přechýlenému tvaru kyboržka 
podle vzoru pedagog - pedagožka, biolog - bioložka, ačkoli v sci-fi literatuře se objevuje 
spíše tvar kyborgyně nebo častěji kyborg ženského pohlaví či žena-kyborg. 
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srdečním stimulátorem.“ (Nahodil 2009). Pokud kyborgizaci zadefinujeme takto, 

s podmínkou, že umělá součást musí být nesnímatelná, měli bychom brýle vyloučit. 

Ale i sám autor této definice připouští hned v následující větě naslouchátko, které je 

snímatelné stejně jednoduše jako brýle. Navíc, pokud bychom lpěli na 

nesnímatelnosti, museli bychom vyloučit i protézy končetin. 

Ovšem můžeme kyborgizaci vnímat naopak ještě benevolentněji. Můžeme totiž 

téměř každý stroj vnímat nejen jako předmět, který ovládáme, ale jako jakési 

pokračování našeho těla, naší součástí. Ondrej Herec uvádí příklad s Galileem, který 

když za pomoci nového přístroje – dalekohledu – objevil Jupiterovy měsíce, rozšířil 

tím hranice svého zraku do kosmického prostoru a zároveň nechal kosmický prostor 

vstoupit do Galileova vnitřního světa. (Herec 2010) 

Psychiatr a spisovatel science fiction Josef Nesvadba přišel ještě s dalším 

typem kyborgizace, tvrdil, že každý člověk je už po šedesátém roku svého života 

chemický kyborg, protože žije na prášcích. Bez prášků by umřel nebo by byl těžce 

nemocný. Technologie do nás pronikají nejrůznějšími podobami, ať už to jsou 

vitamínové tablety nebo implantáty. Tuto myšlenku svým způsobem potvrzuje i 

Dalibor Šrámek svým tvrzením o tom, že k překonání omezení lidského biologična 

pomocí technologií je možné použít jakékoli prostředky: „Určitou optimalizaci činnosti 

svého mozku provádí každý, kdo si dá šálek kávy.” (Houser, O transhumanismu s 

Daliborem Šrámkem 2005) To znamená, že vedle mechanické či elektronické 

kyborgizace zde stojí také chemická kyborgizace. A chemická kyborgizace je dávno 

plně rozšířena a vlastně téměř všichni jsme prakticky kyborgové. Velká většina lidí si 

nedovede představit ráno bez šálku kávy, který probudí jejich mozkové funkce. Také 

vzít si prášek proti bolesti nikomu nepřipadá divné, je to tak normální, že se to stává 

naší součástí. Stejně jako člověk zakašle, když ho škrábe v krku, spolkne prášek, 

když pociťuje větší bolest.  

Je složité stanovit hranici, od které se jedná o kyborgizaci. Každý si ji pokládá 

někde jinde, někdo vidí jako nutnou podmínku, že umělá součást musí být pevně 

spojená s tělem a nesnímatelná, někdo zase, že se musí jednat o funkční vylepšení 

těla, nikoli pouze o vyrovnání nějakého handicapu. Ať už však hranici kyborgizace 

položíme kdekoli, je zbytečné se násilím bránit tomu, že čím dál více splýváme s 

„našimi výtvory“, s uměle vytvořenými součástmi, ať už jsou to prášky, brýle nebo 
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umělé srdce. I přes tento vývoj stále zůstáváme lidmi. Ty umělé součásti si vyrábíme 

my sami, bez nás by neexistovaly. 

„Naprosto pošetilá je vize přírodního člověka,“ tvrdí Ondřej Neff s tím, že 

skutečně přírodní lidi potkal v Keni. „Jsou ve čtyřiceti starci a v pětačtyřiceti mrtví. Ve 

třiceti jsou napůl slepí. To je přírodní člověk a to my nejsme. Copak vy byste si 

nekoupili zařízení, které vám znemožní usnout za volantem? Kolik lidí zahyne jen 

proto, že přecení své schopnosti a mikrospánek ho zabije? Už v roce 2020 se budou 

lidé divit, proč ten který člověk neměl ten implantát, jež by tomuhle zabránil.“ (Neff 

2001) A když jsme přijali berle, brýle, protézy a další pomůcky, proč bychom se měli 

bránit dalšímu vývoji? Je samozřejmě správné klást otázky, dbát na etiku a být 

obezřetní, nikoli však zastávat zcela negativní postoj jen ze strachu z něčeho 

nového.  

Měli bychom ovšem dát pozor, abychom nezaměňovali termín kyborg a 

android, jako se toho dopouští například Gabriela Šimková ve sté stati Neuroetika: 

Neuromanipulace a vylepšování člověka (Šimková 2010), kde uvádí: „Hrozba 

inteligentních, myslících, uměle vytvořených strojů – kyborgů, dostává s prudkým 

rozvojem techniky stále jasnější obrysy.“ Kyborg však není uměle vytvořený stroj, je 

to naopak živý organismus vylepšený technickými součástmi. 

Vylepšený. Ano. Podle mého názoru se kyborgizace děje zásadně za účelem 

vylepšování těla, nikoli zhoršování funkcí nebo ničení. Samozřejmě, z etického 

hlediska to může být velmi sporné, ale primárním cílem je vylepšení funkcí těla nebo 

v případě nějaké tělesné poruchy, její napravení. Právě především v druhém případě 

– na poli napravování handicapů – se kyborgizace v současnosti velice rozvíjí.  
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2. Možnosti vylepšování člověka 

2.1 Genové manipulace 

Rozluštění struktury DNA v 50.letech 20. století  započalo skutečnou 

biologickou revoluci. Znamená to, že se můžeme pomalu učit ovládat tři důležité 

oblasti života, kterými je reprodukce, dědičnost a nervový systém. Nemusíme se už 

jen slepě podvolovat biologickým zákonům, můžeme se vzbouřit proti přirozenému 

výběru, který zatracuje slabé a nepřizpůsobivé. Genetická pravidla jsou sice 

dokonalé principy a mechanizmy, neslouží však nutně ku prospěchu člověka, někdy 

zcela naopak. (Petrů 2005) 

Medicína a genové inženýrství nám dávají do rukou mocnou zbraň: 

biotechnologie. Bílé nebo šedé biotechnologie zabývající se bakteriemi, viry a 

kvasinkami; zelené biotechnologie zabývající se rostlinami a především takzvané 

červené biotechnologie, které se zabývají zvířaty a člověkem. A právě zde vyvstává  

eugenický problém tak neblaze proslavený v druhé světové válce: Smíme vědomě 

rozhodovat o budoucnosti lidstva tím, že budeme provádět umělý výběr založený na 

genech, nebo máme raději veškerý vývoj ponechat přirozenému výběru? Není to 

jednoduchá otázka, na jedné straně se nechceme smířit například s vrozenými 

chorobami, na straně druhé tu jsou nedořešené etické otázky a jde stále o něco, co 

je zahaleno určitým puncem tajemství a neznáma. A právě neznalost pak u 

veřejnosti vyvolává „genofobii“, přehnaný strach z genetických manipulací. Například 

kolem klonování vznikla až úplná hysterie, společnost se obávala masové výroby 

zkopírovaných tvorů jako ze sci-fi románů, protože většina ani netušila, že 

naklonované embryo musí být donošeno matkou a zcela normálně porozeno. Podle 

Marka Petrů však to, že je nyní veřejné mínění nastaveno proti genetickým 

manipulacím, nemusí mnoho znamenat. Veřejné mínění se totiž díky přílivu informací 

vyvíjí. Svého času se tvrdě zbrojilo proti umělému oplodnění, krevním transfuzím, 

povinnému očkování či porodu při anestezii a to všechno je již nyní vcelku běžné. 

(Petrů 2005) 

Zastavím se tedy na pár odstavců právě u tak zatracované eugeniky. Eugenika 

se rozděluje na pozitivní - podpora rozmnožování „kvalitních“ jedinců, nebo negativní 
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- zabránění rozmnožování „nekvalitním“ jedincům. „Eugenismus pozitivní, ještě více 

než eugenismus negativní naráží na obrovské překážky, jak sociální, tak individuální. 

Projekt nakládat s lidstvem, tak jak se nakládá s dobytkem, nám připadá zároveň 

odporný i směšný. Uráží a šokuje náš cit pro lidskou důstojnost.“ (Rostand 1987) 

Marek Petrů ve svých Možnostech transgrese  však nabádá podívat se na 

myšlenky eugeniky znovu, již poučeni z historie. Proč vidět v logice eugenismu jen 

logiku nacismu a rasismu? Věřme, že existuje i eugenismus nerasistický a prost 

nacistické nelidskosti: „Proč na otázku, zda je možné změnit člověka, odpovídat 

předem negativně, když jde o to jej vylepšit? Což musí veškerá snaha o zkoumání 

možností toho, jak celkově či částečně vylepšit člověka, nutně dojít až do oněch 

konců, kam zašli nacističtí lékaři?“, nabádá Marek Petrů (Petrů 2005, 175)  a zároveň 

zdůrazňuje, že sice všichni nacisté byli zároveň rasisty i eugeniky, opak ale neplatí, 

nemůžeme říct, že každý zastánce eugenismu je rasista. Vždyť i v současné 

lékařské praxi jsou některé eugenické postupy běžně provozovány – ať už se jedná o 

umělé přerušení těhotenství nebo o umělé oplodnění. Těhotným ženám se provádí 

prenatální diagnostika, kterou se zjišťují vrozené vady, a pokud se zjistí nějaké 

postižení, je ženě silně doporučeno ukončení těhotenství – to je jasný příklad 

negativního eugenismu. Pro příklad pozitivního eugenismu nemusíme chodit nijak 

daleko, je jím zcela jistě dárcovství spermatozoidů. Mezi dárci je třeba pečlivě 

vybírat, zcela jistě musí být darované sperma plodné a bez genetických vad, stejně 

tak je ale žádoucí, aby dárce měl podobné fyzické charakteristiky jako budoucí „otec“ 

dítěte. Dárci jsou vybíráni dokonce i na základě inteligenčních dispozic, darovat 

sperma mohou jen muži s minimálně probíhajícím středoškolským vzděláním (Pilka 

2006). Tyto „eugenistické“ praktiky jsou již běžné, je tedy dnešní společnost, která na 

to přistoupila, nutně rasistická, fašistická nebo nacistická?  

Marek Petrů dokonce uvádí i příklad uskutečnění pozitivního a negativního 

eugenismu zárověň. Jde o preimplantační genetickou diagnostiku embryí při 

oplodnění in vitro. Díky tomuto testu mají budoucí rodiče možnost vybrat si mezi 

celou řadou budoucích dětí to nejžádoucnější a ostatní embrya „zahodit“. (Petrů 

2005) V praxi umělého oplodnění však nezacházejí lékaři tak daleko, preimplantační 

genetická diagnostika se zdaleka neprovádí všem, protože je finančně nákladná, a 

zjišťují se pouze nejzávažnější nebo nejpravděpodobnější choroby. Ačkoli je v dnešní 

době možné zjistit celý genom embrya, tento zásah by byl neetický a nákladný. 
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(Estheticon 2009) Ten potenciál tady ale zcela jistě existuje. A kdo ví, kam se posune 

etické vnímání tohoto problému za pár let? Jak říká Petrů: „Genom není posvátný, 

není to osoba, a je proto možno jej měnit s cílem sloužit člověku, aniž by byla jakkoli 

postižena jeho lidskost.“ (Petrů 2005) 

Již dnes dokážeme genovou terapií zabránit fatálním dědičným onemocněním. 

Genová terapie, která zabraňuje patologickému atrofování svalstva, může být 

nápomocná stejně tak i ke zvýšení výkonnosti jedinců. Podle Dalibora Šrámka o toto 

vylepšení například vůbec neskrývají zájem někteří sportovci a vojáci, navíc do 

budoucnosti nepochybuje o ještě větší poptávce po genové terapii. (Houser, O 

transhumanismu s Daliborem Šrámkem 2005) 

 

2.2 Neuromanipulace 

 Většina specialistů zastává názor, že lidské vědomí i nevědomí je neseno 

neuronální aktivitou mozku. Každá změna vědomé i nevědomé zkušenosti tak 

způsobuje odpovídající fyzikální změnu mozku a stejně tak i naopak fyzické změny 

„neuronálního substrátu“ s sebou nesou určité změny lidské mysli, psychiky a 

osobnosti.  O tuto hypotézu se opírá psychochirurgie. První psychochirurgická 

terapie byla provedena už v roce 1891 ve Švýcarsku. G. Burckhardt odstranil šesti 

pacientům část mozkové kůry, což mělo mít za následek zmírnění 

psychomotorického neklidu. Výsledky však nebyly uspokojivé a jeden z pacientů 

dokonce zemřel, takže psychochirurgické experimenty byly na padesát let zcela 

zastaveny. Poté však začal Egas Moniz provádět takzvanou prefrontální leukotomii, 

která spočívala v přerušení nervových drah mezi frontálními laloky a zbytkem mozku 

pomocí nástroje prostrčeného navrtanou lebkou, což mělo za následek zmírnění 

některých psychických poruch projevujících se například agresivitou. Moniz dostal za 

psychochirurgii dokonce Nobelovu cenu. Po takovýchto operacích však nastávaly 

velmi často komplikace, pacienti upadali do trvalé pasivity, stávali se z nich takové 

„živé mrtvoly“. Navíc se objevuje řada vodítek, které naznačují, že takové operace 

mohou být a dokonce jsou zneužívány ve prospěch určitých názorových skupin. A to 

nejen v období druhé světové války.  (Petrů 2005) 
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Například americký lékař Randolph Crepson v roce 1975 přiznal, že on sám na 

příkaz americké vlády provedl několik takových operací: „Provedl jsem pět těchto 

operací na lidech – na čtyřech mladých mužích a jedné mladé ženě, kteří se zdáli být 

naprosto zdraví. Operace se skládala ze dvou částí. Pacientům bylo odstraněno 

centrum pro sexuální chování, čímž jim byl odstraněn pohlavní pud a byla jim také 

odstraněna osobnost. Po těchto „úpravách“ uposlechli jakýkoliv příkaz bez dotazů. 

Vlastně to byli skuteční myslící roboti.“ (Herzán 2000)  

Psychochirurgické zákroky v dnešní době jsou v humánní medicíně brány spíše 

skepticky. Mozek je nesmírně komplexní a holistický orgán, navíc stále ještě o něm 

víme až příliš málo. I tak se k nim dodnes přistupuje například v případech 

Parkinsonovy choroby, těžké epilepsie nebo neutišitelné bolesti – neodstraní se 

příčina bolesti ani se nezvedá práh bolesti, nýbrž se odstraní vědomí bolesti, takže 

pacient o bolesti ví, ale nijak ho netrápí. K psychochirurgii se ale přistupuje pouze u 

těžkých, již neléčitelných, smrtelných případů. (Jirásek 1959)  

V souvislosti s možností vylepšení člověka se naděje více upínají na 

neurotransplantace.  Transplantovat mozek jako celek je v současné době nemožné. 

Stejně jako obecně všechny transplantace se zde naráží na imunologické problémy, 

ale k tomu se navíc přidávají i obtíže se spojováním cév a neuronů. Přesto se ale 

experimentuje s transplantacemi celé hlavy z jednoho živočicha na druhého. Větší 

úspěchy však mají transplantace pouze určitého počtu nervových buněk. 

Transplantovaná nervová tkáň se dokonce snadněji ujímá než jiné tkáně, neboť 

lymfocyty a ostatní buňky odpovědné za nežádoucí imunologické reakce nejsou 

v centrálním nervovém systému zastoupeny v takové míře. (Petrů 2005) 

Parkinsonova nemoc je zčásti způsobena odumřením kolem půl milionu 

neuronů produkujících dopamin. Chorobu je možné se pokusit zmírnit transplantací 

nepoškozených kmenových buněk, Marek Petrů udává, že v roce 1988 se na celém 

světě uskutečnila řada takovýchto operací a u 30% z nich se objevilo postoperační 

zlepšení. Může se to zdát málo, ale se získáváním nových zkušeností a poznatků lze 

očekávat nárůst úspěchů. Marek Petrů dále uvádí, že některé studie ukazují, že 

neurotransplantace by mohly i omladit různé části mozku nebo vylepšit kognitivní 

schopnosti, například zmírnit poruchy paměti a učení. Jsou to však studie prováděné 
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na zvířatech, takže je třeba je pro možnosti vylepšování člověka brát s rezervou.  

(Petrů 2005)  

Další možností neuromanipulace je neurofeedback. Přirozená biologická zpětná 

vazba, tedy biofeedback, je zcela přirozený jev. Organismy dostávají zpětnou vazbu 

o svém chování, aby se podle toho mohly zařídit a žít. S biofeedbackem se 

setkáváme na každém kroku, při učení, tréninku, léčbě... Učitel dává zpětnou vazbu 

žákům ve formě pochvaly nebo naopak trestu, trenér povzbuzováním a křikem. Ale 

biofeedback si dáváme i sami sobě, například když jíme, žaludek nám po určité době 

dá jasně najevo, že je plný. Jakýkoli signál, který o sobě subjekt vnímá, je forma 

biofeedbacku. 

Navíc v moderní společnosti používáme velmi často přístrojový biofeedback. Ať 

už je to změření teploměrem, zvážení na váze nebo natočením EKG. Informace od 

takových přístrojů v nás většinou vyvolá protireakci. Zjistíme-li, že máme nadváhu, 

naordinujeme si dietu, pokud máme špatné EKG, začneme se léčit, a tak dále. 

Lékaři, psychologové a odborníci pracující s biofeedbackem, používají signálů svých 

komplikovaných přístrojů podobným způsobem. (Tyl 2008) 

Neurofeedback (nebo také EEG biofeedback) je metoda, která prostřednictvím 

biologické zpětné vazby umožňuje autoregulaci frekvence mozkové aktivity. Je 

založena na principu operantního podmiňování a učení obecně. Umožňuje pacientovi 

vidět ve srozumitelné formě své EEG záznamy, a tím se naučit ovládat svou 

mozkovou aktivitu. Konkrétně je při EEG biofeedbacku snímáno EEG a na obrazovce 

je pak pacientovi promítána zpětná vazba zpravidla formou hry. Hru pacient ovládá 

pouze svým mozkem, nemá k dispozici žádné periferní zařízení jako je myš nebo 

klávesnice, a pokud frekvenci mozkové aktivity udržuje na žádoucí hladině, je 

odměněn úspěchem ve hře. (Kopřivová 2008) 

Podstatou metody je cílené využívání vztahu mezi fyziologickými frekvencemi 

elektrické aktivity mozku a příslušnými psychickými stavy. EEG křivka obsahuje 

frekvence v rozpětí 0,5 až 30 Hz, ale jejich proporcionální zastoupení se mění v 

závislosti na psychické aktivitě jedince. Aktivita Alfa má rytmus o frekvenci 8-

13Hz,vyskytuje se ve zdravém mozku v bdělém stavu při zavřených očích a relaxaci. 

Aktivita Beta má frekvenci 13-30Hz a vyskytuje se v bdělém stavu s otevřenýma 

očima, čím větší fyzické či psychické zátěži je člověk vystaven, tím frekvence roste, 
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při velkém stresu právě až na 30Hz. Aktivita Theta se vyskytuje při usínání a spánku 

a má frekvenci 4-7Hz. Aktivita Delta s frekvencí menší než 3Hz se vyskytuje 

v hlubokém spánku. (Prudil 2010) 

 

 

1.1 EEG křivky  

Toto rozdělení využívá trénink EEG biofeedbacku, pacientovi se zadávají 

postupně náročnější úkoly ve hře a ten prostřednictvím svého aktuálního 

psychického stavu řídí průběh hry, a tím také právě produkci příslušných frekvencí 

elektrické činnosti mozku, které jsou propojeny s prožitkem úspěchu ze hry i s 

pozitivní motivací terapeutem. Obtížnost hry řídí terapeut prostřednictvím nastavení 

citlivosti počítačového filtru vůči snímání těch frekvencí, které je třeba u pacienta 

posílit nebo oslabit. Tak se na principu operativního podmiňování posilují nejen 

specifické subfrekvence EEG, ale také příslušné psychické stavy a projevy chování. 

(Jánský 2006) 

„Výsledky různých studií posuzujících efekt neurofeedbacku, které byly 

prováděny na respondentech různých věkových kategorií (děti, adolescenti i dospělí) 

s diagnózou ADHD ukázaly, že dokáže povzbudit pozornost, kontrolu chování, zvýšit 

výsledky v inteligenčních testech, zlepšit kortikální aktivitu v kvantitativním EEG 

hodnocení, projevit zvýšení aktivity v cingulárním  gyru, nucleu caudatu a v laterální 

prefrontální kůře, viditelné na funkční magnetické rezonanci při snímání v průběhu 

20ti-50ti minutové terapie.“ (Mona 2005) 
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2.3 Kyborgizace  

Omezení našeho biologična lze pomocí genových a neuro-manipulací ovlivnit 

jen částečně. Je tu však i třetí možnost, podle mě ta nejzajímavější a již výše 

zmíněná – kyborgizace těla. Podívejme se na toto téma zcela od začátku. 

Na konci 19. století se narodil Norbert Wiener. Přes nemalé potíže ustanovuje 

nový interdisciplinární obor, který v sobě slučuje matematiku, fyziku, neurologii a 

ekonomii, a nazývá ho kybernetikou. Kybernetika je v obecné  Wienerově definici 

věda o řízení a sdělování v živých organismech a strojích. Neboli kybernetika 

pojednává o způsobech chování strojů – neptáme se: Co je to? Nýbrž: Co to dělá? 

Nejdřívě měla kybernetika až přehnaně široké cíle, postupem času se však rozdělila 

do více odvětví podle oborů a vznikla tak lékařská kybernetika nebo technická 

kybernetika.   

Pro spojení robota a živého organismu se mohlo vžít pojmenování roborg, ale 

nazýváme jej kyborgem, právě podle termínů kybernetika a organismus. Podle 

Isaaca Asimova může být kyborg dvojího typu, buď robotí mozek v lidském těle, 

nebo lidský mozek v robotím těle. (Asimov 1988)  Ale když se nad tím zamyslíme, 

proč bychom chtěli robotí mozek usazovat v lidském těle? Zkonstruovat robota, který 

by na první pohled vypadal jako člověk, to ano – i když i s tím někteří nesouhlasí: 

„Proč bychom uskutečňovali prostopášnou myšlenkou konstrukce "umělého člověka" 

neodlišitelného od člověka skutečného? Po takových kreatury je zanedbatelná 

společenská poptávka. Kdo by to platil? Roboty vytváříme, abychom lépe zvládali 

úkoly, které jsou pro nás stěží zvládatelné. Budou se vyrábět pro jednoduché práce 

ve velice specifických prostředích. Třeba malinkaté robůtky, které budou po spolknutí 

odstraňovat ze žaludeční stěny vředy. Pak tělo opustí bez otevření žaludku a s tím 

souvisejících rizik a nákladů.“ (Kelemen 2004) Vytvořit robota se vzhledem člověka 

však má smysl v určitých případech, jako například robotické ošetřovatelky vznikající 

v Japonsku, kde se konstruktéři zabývají i věrohodností mimiky a gest. To ovšem 

nemá co dělat s opravdovým lidským tělem. Na co dávat „dokonalý“ robotí mozek 

(odprosťme se na chvíli od skutečnosti, že mozek zatím zkonstruovat neumíme) do 

nedokonalého, stárnoucího, lehce zničitelného těla? To druhá možnost je již 

mnohem logičtější. Můžeme v člověku nahradit všechny jeho části těla a orgány, 

kromě mozku, a přesto zůstane člověkem, respektive kyborgem. Je to totiž právě 
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mozek, který udává lidskost. Mozek nelze jednoduše nahradit milionem drátků a 

umělých „neuronů“, je to příliš složitý aparát zahrnující i emoce a paměť! (Asimov 

1988) Tedy prozatím to nelze. A pokud to někdy půjde, bude se ještě jednat o 

kyborga, nebo už o myslícího robota? Pokud v něm nezbydou žádné organické 

součásti, těžko můžeme mluvit o kyborgovi, i kdyby jeho mozek byl stejně dokonalý 

jako lidský. Nebo i dokonalejší. 

Otázka, zda je možné zkonstruovat lidskou mysl, zaměstnávala a dodnes 

zaměstnává tisíce vědců. Inspirován Turingovou teorií2 vznikl například filozofický 

směr funkcionalismus, který chápe lidskou mysl jako software počítače a mozek jako 

v podstatě nedůležitý hardware. Proto je možné se domnívat, že materiál lidského 

mozku nemá stěžejní vliv na otázky o povaze lidské mysli, a funkcionalisté proto věří, 

že není vůbec nemožné vytvořit umělou mysl. (Petrů 2005) 

Na to, zda mohou stroje myslet, se pokoušeli v 17. století přijít například i 

Descartes, Hobbes nebo Pascal.  V 18. století si byl filozof La Mettrie jistý tím, že až 

pochopíme všechna tajemství organizace lidského těla, dokážeme vyrobit umělého 

člověka. To by byl pravděpodobně nevyvratitelný fakt, ale budeme toho vůbec kdy 

schopni? 

Zajímavé je to, že v minulosti byly tendence řešit toto téma zcela 

nekompromisně a komplexně. Vědci chtěli vytvořit stroj, který bude myslet jako 

člověk. Hlavně na teoretických rovinách se spřádaly smělé plány. Až teprve praxí se 

zjistilo, že nic nepůjde tak snadno, a že pokroku bude muset být dosaženo postupně, 

po malých krocích. Také veřejnost se možná díky legendě o golemovi vždy lépe sžila 

s představou umělého stroje zcela věrně napodobujícího člověka než s myšlenkou 

„křížence“ člověka a stroje. Tělo bylo dlouho vnímáno (a vlastně stále ještě tak 

vnímané je) jako posvátné, proto byly úvahy o kyborgizaci vzácné. (Herec 2010) 

Marek Petrů má na to zcela jasný názor: „Jestliže k přechodu k postbiologické 

formě života bude skutečně docházet, stane se tak nikoli náhle, jako spíše formou 

postupné přeměny, formou kyborgizace lidského těla – tj. formou postupné symbiózy 

lidského těla a stroje.“ (Petrů 2005). A už nyní se tato postupná přeměna děje! 

                                            
2 konstrukce Turingova stroje není důležitá, klíčový je fakt, že dokáže vykonat 
jakoukoli algoritmicky popsatelnou činnost. Může být tedy sestaven z drátů a kovu 
stejně jako z neuronů 
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Umělé klouby jsou téměř běžnou záležitostí, stejně tak kardiostimulátory. A nejen to, 

když budeme přísní, za kyborga můžeme považovat i člověka s pouhými brýlemi – 

však se jedná o umělý přídavek k tělu, který vylepšuje smyslové schopnosti člověka! 

A to dokonce u smyslu pro lidskou rasu nejdůležitějšího. Že je obrýlený člověk 

kyborg, se může zdát jako přehnané tvrzení, ale počkejme pár desítek či stovek let a 

stejně tak normální nám bude připadat člověk se třetí rukou. Protetické končetiny se 

neustále zdokonalují, prozatím se tak děje primárně pro potřeby lidí 

handicapovaných, ale už nyní se objevují záblesky toho, že protetická ruka může 

sloužit i zcela zdravým lidem ke zdokonalení, zvýšení svých možností. Například 

Stephen Hawking předpovídá, že v nedaleké budoucnosti lidé sami sebe budou 

schopni přetvořit v „nestárnoucí superlidi“, kteří převezmou vládu nad zemí a lidé 

„normální“, nekyborgizovaní ztratí svůj význam. (Freyemuth 1997) 

Australský umělec Stelios Arcadiou, neboli Stelarc považuje lidské tělo za 

nedobrovolnou a dokonce nepotřebnou schránku omezenou ve svých funkcích. 

Provádí s tělem různé šokující experimenty, aby upozornil na jeho omezení a 

možnosti vylepšování. Nechává své tělo veřejně zavěšovat na háčcích za kůži do 

prostoru, nechal si přimontovat třetí protetickou ruku, kterou ovládal simultánně se 

svými vlastními, v roce 2010 si dokonce nechal voperovat na předloktí ucho, které je 

opravdu částečně schopno slyšet.   Touží po tom, aby tělo přijalo technologie jako 

svou komponentu a vznikla tak „posthistorická, transhumánní entita“. Smrt Stelarc 

chápe jako překonanou strategii. (Arcadiou 2011) 
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3. Transhumanismus 

Transhumanismus je filozofie o možnostech, příslibech a potenciálních 

nebezpečích technologií, které lidem umožní překonat svá základní biologická 

omezení. Transhumanisté své myšlení zakládají na tom, že člověk ve své dnešní 

formě nereprezentuje konec vývoje, naopak se zatím nachází v poměrně rané 

vývojové fázi. Podporují využití nových vědeckých objevů a technologií k vylepšení 

fyzických i mentálních schopností. Chtějí zastavit stárnutí, nemoci, dokonce smrt 

nebo i hloupost. Zabývají se studiem možných přínosů i nebezpečí nových 

technologií, které by mohly výrazně změnit podmínky lidského života. (Bostrom 

2003)  Transhumanisté se nebrání genovým manipulacím, neuromanipulacím ani 

kyborgizaci těl. Mezi známé vědce, kteří smýšlejí v duchu transhumanismu, patří 

například Marvin Minsky, Stephen Hawking, Kevin Warwick, Damien Broderick nebo 

Greg Egan.  

Někteří transhumanisté svou pozornost obracejí na vizi uploadingu, tedy 

přenosu vědomí do softwarové podoby, přenosu myšlení z biologického mozku do 

počítače. Což je asi ta nejvíc spekulativní myšlenka transhumanismu. Lidé by sice 

mohli žít mnohem ekonomičtěji i ekologičtěji – nepotřebovali by jíst, spát, cestovat..., 

ale i kdybychom připustili, že v budoucnu dokážeme celé vědomí člověka nahrát jako 

software do stroje, je tu další velký problém. Člověk přeci není utvářen pouze svým 

vědomím, ale také podvědomím a nevědomím, takže co vlastně by z člověka po 

přenosu zbylo, byl by ještě sám sebou?  

Český transhumanista Dalibor Šrámek rozděluje anticipované budoucí 

technologie do tří kategorií. Do první kategorie řadí technologie, u nichž si 

transhumanisté jsou jistí, že budou fungovat, i když si vyžádají ještě překonání 

určitých technických překážek. Sem spadá například využití nanotechnologií při 

tvorbě nových materiálů nebo genové terapie. Do druhé kategorie ředí technologie, 

které by měly fungovat, protože jejich fungování nebrání žádný přírodní zákon, k 

jejich aplikaci však bude potřeba ještě dlouhý vědecký výzkum. Sem patří například 

rozhraní mezi lidským nervovým systémem a počítačem, vylepšení lidského 

biologična pomocí implantátů nebo radikální prodloužení lidského života. Poslední 

kategorií jsou technologie, o kterých si transhumanisté sice myslí, že by mohly 



 20 

fungovat, ale může se ukázat, že jejich uskutečnění je nemožné. Sem se řadí 

například nesmrtelnost, a to jak z pohledu zastavení stárnutí nebo přenosu lidského 

vědomí do strojů. (Houser, O transhumanismu s Daliborem Šrámkem 2005) 

 

3.1 Extorpianismus 

Mezi transhumanistické filozofie patří extropianismus. Extropianismus je 

filozofie, která se také odmítá smířit s biologickým omezením člověka a s myšlenkou, 

že by současným člověkem měla evoluce skončit, je to vlastně takový radikálnější 

transhumanismus. Cílem extropiánů je posílit člověka rozšiřováním extropie (čili míry 

informace, růstu, inteligence, energie a kapacity pro zlepšování), chtějí překročit 

biologické a psychologické meze směrem k posthumanitě. Jsou přesvědčeni, že 

dojde ke splynutí člověka s produkty jeho rozumu – tedy technologiemi – a člověku 

se tak dostane větší svobody a širších možností. Hlavními principy extropianismu 

jsou neustálý pokrok, sebetransformace, reálný optimismus, inteligentní technologie, 

otevřená společnost, samořízení a racionální myšlení. Principy extropianismu byly 

definovány Maxem Morem roku 1998. (More 1998)  

Extropiánská filozofie vyvolává řadu kritiky a nesouhlasu. Proti je například 

Kamila Třísková: „Zásadním problémem myšlení extropiánů je, že hodlají překonat 

hranice a limity, které mají od přírody dané. Chtít bojovat proti stárnutí a smrti je boj 

proti přirozenosti. Člověku je na Zemi vymezený právě takový čas z jistého důvodu. 

Evoluce naší smrtí vytváří místo pro další mladé generace, které přicházejí s 

čerstvou myslí nezatíženou celoživotním poznáváním. Generace lidí se musí 

neustále měnit, aby se uchoval zdravý metabolismus biosféry.“ (Třísková 2007)  

Je opravdu boj proti stárnutí a smrti „proti přirozenosti“? Není naopak pro 

člověka přirozené bojovat za svůj život a za to, aby žil co nejdéle? Pak tedy není boj 

proti stárnutí proti přirozenosti. A když už se snažíme žít co nejdéle a co 

nejplnohodnotněji, například správnou životosprávou, sportem, nekouřením, proč 

bychom se nemohli ve svých snahách posunout trochu dál a museli slepě přijímat 

limity, které máme takzvaně „dané od přírody“? Kdo vůbec má právo rozhodovat o 

smrti? Příroda? Bůh? Sám člověk?  
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Samozřejmě je to velmi citlivé téma, protože na druhou stranu, není snad 

smrtelnost člověka tím, co ho žene dopředu? Uměli bychom si s nesmrtelností vůbec 

poradit? Nevytratila by se nesmrtelností naše lidskost? Například Stelios Arcadiou  

považuje tyto hypotézy pouze za romantickou představu a je naopak přesvědčen, že 

dlouhověkost je postevoluční nutností a že jinak nedokážeme adekvátně fungovat. 

Vidí velký problém v tom, že naše společnost si nechce připustit, že naše těla 

zastarávají a přestávají nám vyhovovat. K samotnému extropianizmu se však staví 

také skepticky, především pro jejich přílišný scifisticky zjednodušený pohled na svět. 

(Kovač a Adamovič 2000) 

Etické a sociální otázky kyborgizace by se měly řešit mnohem více, než kam by 

se všichni lidé vešli, kdyby lidé méně umírali Tento problém může být brzy vyřešen, 

ať už osidlováním nových planet, o což extropiáni usilují, nebo jiným šikovným 

řešením za pomoci technologií, například v podzemí nebo nad zemí. 

Marvina Minskiho, zakladatele výzkumů umělé inteligence z technologického 

institutu v Massachusetts také nenechává chladným, že naše zdraví a schopnosti 

nás mnohdy zradí dřív, než dosáhneme svých cílů. A řešení vidí právě v nahrazování 

částí těla  a v budoucnu i mozku, čímž se lidstvo vymaní z omezení daných 

biologickou podstatou. (Novák 2009) 

Dovolím si v této souvislosti ještě citovat Arthura L. Caplana, ředitele centra pro 

bioetiku univerzity v Pennsylvanii: „Existuje přirozená hranice, za kterou by naše 

přirozenost byla vlivem proměny jasně porušena a poskvrněna? Určitě ne. Podstatou 

lidskosti je totiž pokoušet se vylepšit svět i sebe sama.“ Podle Caplana by tedy 

naopak bylo proti lidské přirozenosti nepokoušet se bojovat proti přírodě. Ostatně, 

proč tomu říkat boj proti přírodě? Snaha vylepšit sebe sama a své okolí může být i 

boj ruku v ruce s přírodou, stačí jen trochu obezřetnosti, méně sobectví. Splývání 

s technikou snad nemusí nutně znamenat ničení přírody! Příroda a technika nestojí 

proti sobě v opozici, i když to tak na první pohled může vypadat. Při vylepšování 

technologií se necháváme přírodou inspirovat a učíme se od ní. Právě díky tomu 

vznikl interdisciplinární obor bionika. 
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4. Bionika 

Pojem bionika pojí pojmy biologie a technika. Biologie je nauka o životě, 

v bionice se tedy spojuje příroda s technikou. Bionici zkoumají přírodu za účelem 

vyřešení technických problémů. Tento pojem vznikl v roce 1960 a definoval ho major 

vojenského letectva Jack Steele a z bioniky se rázem stal interdisciplinární vědní 

obor, ačkoli již prakticky od počátku lidstva se lidské výtvory inspirovaly v přírodě. 

Nejen rostliny a živočichové se musí přizpůsobit svému prostředí, nýbrž i technické 

vynálezy musí být přizpůsobeny prostředí, ve kterém se budou používat. Mnoho 

problémů všedního života již bylo vyřešeno, přesto zůstává spousta technických 

obtíží, které na své vyřešení ještě čekají. Při hledání nových řešení lidem pomáhá 

pozorování rostlin a živočichů. Zpočátku nové vynálezy vznikaly náhodně – třeba 

suchý zip vymyslel George de Mestral, když čistil srst svého psa od plodů lopuchu. 

Nyní jsou však už předlohy v přírodě pro techniku hledány cíleně. Inženýři chtějí 

vylepšovat technické výtvory tak, aby spotřebovávaly co nejméně energie a 

materiálu, protože v dnešní době už víme, že nemáme k dispozici nekonečné zásoby 

energie a že stále stoupá znečištění životního prostředí. Mohou se inspirovat ve 

světě flory i fauny, neboť jednotlivé živočišné i rostlinné druhy mezi sebou stále 

soupeří a je pro ně životně důležité vystačit si s vynaložením co nejméně energie a 

spotřebou co nejméně materiálu.  

Bionika se také zabývá různými speciálními povrchy, například samočistícími, 

nebo tím, proč dokáže moucha nebo gekon chodit po stěnách. Bionici se také 

zajímají o smysly živočichů, ty bývají mnohdy o dost vyvinutější než ty lidské. 

Vzorem pro navržení mechanismu přenosu signálů v počítači či řešení dopravních 

problémů může být organizace mraveniště nebo mozku. V robotice se přírodní 

principy využívají hojně. Díky bionice byly zkonstruovány umělé svaly, smyslové 

orgány a způsob zpracování elektrického signálu podle nervového systému. Nechat 

se inspirovat přírodou k pokroku se ukazuje být velmi chytrým a užitečným krokem. 

Konkrétně bioničtí vědci zkoumají například efekt lotosového květu – jeho 

schopnost samočištění se zakládá na mikroskopicky drsné, vodu odpuzující struktuře 

povrchu listu. Tyto poznatky jsou už v plné míře uvedeny do praxe, na trh byla 

uvedena venkovní fasádová barva, barva na střešní tašky i lazura na dřevo s těmito 
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vlastnostmi, bohužel se nehodí jako vylepšení pro brýlová skla, protože tato 

mikrostruktura láme dopadající světlo.   

Protézy končetin se zdokonalují také díky tomu, že se jejich výrobci inspirují 

v přírodě. Konečky prstů jsou tak citlivé, že okamžitě cítí, kdy má předmět tendenci z 

ruky vyklouznout, v tom případě ruka reflexem přizpůsobí sílu úchopu. Přesně tak 

principiálně funguje i moderní protéza ruky, pouze s tím rozdílem, že zde okamžitou 

reakci vyvolají čidla v umělém palci.  A také „už jste někdy přemýšleli o tom, jak by 

nás zatěžovalo, kdybychom stále museli myslet na to, že musíme při chůzi 

harmonicky kývat pažemi? Přesné údaje o tomto kyvadlovém pohybu máme k 

dispozici na základě četných biomechanických měření. Tyto vědomosti byly 

zrealizovány tak, aby se vyloučil jakýkoli zbytečný výdej energie i ve „volné“ švihové 

fázi protézy.“ (Bock 2012) 
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5. Mapující výzkum 

Stanovit počáteční hranici kyborgizace člověka je poněkud kontroverzní. Vědci 

bylo vyřčeno mnoho definic tohoto pojmu, některé jsou benevolentní a jako 

kyborgizaci připouštějí široký okruh praktik, jiné jsou přísné. Jak ale tento problém 

vidí laická veřejnost? Mojí hypotézou je, že lidé kyborgizaci vnímají z větší části 

pouze jako pojem ze sci-fi tvorby, případně záležitost daleké budoucnosti, ale vůbec 

si nepřipouštějí, že kyborgizace už dávno probíhá. Za účelem potvrzení této 

hypotézy a navíc zjištění, na jakém místě lidé staví počáteční hranici kyborgizace, 

jsem sestavila jednoduchý a účelný dotazník. Cílem první otázky je zjistit, zda lidé 

vlastní pojem kyborgizace vůbec znají a pokud ano, jak jej vnímají. Chtěla jsem zjistit 

především to, do jaké míry lidé připouštějí, že kyborgizace člověka už probíhá a není 

to jen výplod science fiction. Zda vidí kyborgizaci jako přítomnost, pravděpodobnou 

budoucnost nebo nereálnou vizi. Přesné znění otázky bylo stručné:  

„Co je podle Vás kyborgizace?“  

Jednalo se o otázku s polouzavřenými odpověďmi, to znamená, že byly 

stanoveny čtyři možnosti odpovědí a v případě, že by někdo nechtěl nebo nemohl 

zařadit svůj názor ani do jedné z nich, byla zde ponechána pátá možnost otevřená, 

tedy každý mohl vlastními slovy svůj pohled popsat. Snažila jsem se však možné 

odpovědi sepsat tak, aby se každý dokázal rozhodnout právě pro jednu možnost.  

Možné odpovědi zněly:  

nikdy jsem pojem neslyšela / nevím 

pojem pouze ze sci-fi 

pravděpodobný směr, kterým se lidstvo v budoucnosti vydá 

již delší dobu probíhající praxe 

jiná odpověď (volné vyjádření) 

Druhá otázka byla položena až teprve po zodpovězení té první, protože mohla 

ovlivnit výsledek předchozí otázky. Cílem druhé otázky bylo postihnout, kde lidé staví 

počáteční hranici kyborgizace, neboli jaké praktiky považují za kyborgizaci a jaké 

nikoli. Protože jsem potřebovala, aby výsledky druhé otázky nebyly negativně 

ovlivněny respondenty, kteří pojem kyborgizace neznají nebo si ho vykládají zcela 
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nesprávně, uvedla jsem jako součást otázky i jednu z definic kyborgizace. Zvolila 

jsem definici R. G. Taylora, o které jsem předpokládala, že bude pro každého 

srozumitelná: „Vztah mezi člověkem a strojem, kdy jsou obě složky na sobě tak 

závislé, že jsou prakticky nerozlišitelné.“ (Taylor 1970)  Samotná otázka zněla takto: 

„Přijmete-li tuto definici kyborgizace: „Vztah mezi člověkem a strojem, kdy jsou 

obě složky na sobě tak závislé, že jsou prakticky nerozlišitelné.“, co všechno byste 

zařadili mezi kyborgizaci?“ 

Jednalo se o otázku s uzavřenými odpověďmi s možností zvolit klidně všechny 

nebo na druhé straně vůbec žádnou odpověď. U možností, které jsem 

předpokládala, že by mohly být respondentům nejasné, jsem v závorce vždy uvedla i 

stručné a mnohdy zjednodušené vysvětlení pojmu. 

Možné odpovědi přesně zněly: 

Bionické protézy (vyžaduje chirurgický zákrok, kdy se snímač propojí s nervy a 

protéza je tak ovládaná přímo mozkem)  

Bionické oko (kamera napojená na oční nerv, umožňuje slepým omezeně vidět)  

Umělé srdce  

Implantace umělé další končetiny (např. přioperování umělé třetí ruky) 

Kochleární implantát (zařízení částečně voperované do ucha - s mikrofonem 

nad uchem, které neslyšícím umožňuje omezeně slyšet) 

Elektronické kontaktní čočky (mají za cíl alespoň částečně nahradit displeje) 

Myoelektrické protézy (omezeně ovládatelné pomocí signálů ze svalů v pahýlu 

původní končetiny) 

Implantovaný čip pod kůží 

Kardiostimulátor 

Elektronické brýle - viz nový koncept "Google brýlí" (mají za cíl alespoň 

částečně nahradit displeje) 

Umělý kloub 

Naslouchátko (zesilovač zvuku, vkládá se do ucha) 

Standardní protézy končetin (jen vizuální napodobeniny ruky) 

Závislost na mobilním telefonu atd. (neobejdeme-li se bez něj ani jeden den) 

Kontaktní čočky 
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Závislost na lécích (stav kdy je někdo natolik nemocný, že bez určitého léku by zemřel) 

Dioptrické brýle  

Mapující výzkum byl umístěn na serveru vyplňto.cz (Sulanská 2012) a byl zde 

k dispozici osm dní, od 12. 5. 2012 do 20. 5. 2012. Bylo získáno celkem 147 

respondentů převážně z okruhu mých známých a známých mých rodičů. 

Dotazníková služba Vyplňto.cz umožňuje zobrazit okruhy zdrojů respondentů s jejich 

procentuálním zastoupením. Ačkoli jsem byla přesvědčena, že minimálně 50% 

respondentů získám ze svých „přátel“ na sociální síti Facebook, z tohoto zdroje 

nakonec pocházelo pouhých 17% respondentů. 10% respondentů vyplnilo výzkum 

přímo z webových stránek Vyplňto.cz, zbylí respondenti dotazník vyplnili po kliknutí 

na odkaz z emailových schránek – 7% z Google mailu, zbylých nezjištěných 56% 

pocházelo z ostatních mailových klientů, protože jiným způsobem než přímým 

oslovením emailem, přes Facebook nebo zveřejněním přímo na Vyplňto.cz nebyli 

respondenti oslovováni. Ovšem mezi kategorii „nezjištěno“ se mohli dostat i někteří 

se silnou firewallovou ochranou. Každopádně je jisté, že respondenti zdaleka nejsou 

jen ve věku kolem dvaceti let, protože zhruba polovina z nich vyplnila dotazník na 

doporučení mých rodičů, to znamená, že je mezi respondenty značné zastoupení 

střední generace. Mapující výzkum tedy není ovlivněn jednostranným věkem 

respondentů. Dovolím si tvrdit, že jsem získala i oborově či profesně rozmanitý 

vzorek respondentů. 

Zdroj	  respondentů	  
nezjištěno	   55.90%	  
Facebook	   17.40%	  
Vyplnto	   10.10%	  
Google	   7.30%	  

 

Výsledky mapujícího výzkumu dopadly částečně podle očekávání. 43% 

respondentů považuje kyborgizaci za pravděpodobnou budoucnost, 24% 

respondentů tento pojem vůbec nezná, 15% respondentů vidí kyborgizaci již jako 

přítomnost a 12% respondentů ji považují jen za pojem ze science fiction. 6% 

respondentů uvedlo jinou odpověď. 
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Figure 1 Výsledky první otázky mapující výzkumu  

 

6% respondentů se nezařadilo mezi dané kategorie, ale pokusilo se vysvětlit 

svými slovy, co je kyborgizace. Toto je způsobeno trochu zavádějícím zněním první 

otázky, která měla respondentům dát více najevo, že se mají přiklonit k jedné 

z kategorií, nikoli vymýšlet vlastní definici. Nicméně se jedná pouze o devět 

respondentů, navíc je zajímavé sledovat těchto několik pokusů o definici 

kyborgizace, některé z nich velmi zdařilé, některé naopak velmi zvláštní. Uvádím 

proto výčet těchto písemných odpovědí:  

„Postupné upgradování lidí umělými úpravami.“ 

„Co by potom měla řešit tisíce let stará jóga?“  

„Náhrada lidí roboty.“ 

„Druh alternativní medicíny.“ 

Nikdy	  jsem	  pojem	  
neslyšel(a)	  /	  nevím	  

24%	  

Pojem	  pouze	  ze	  sci-‐
fi	  

12%	  Pravděpodobný	  
směr,	  kterým	  se	  

lidstvo	  v	  
budoucnosP	  vydá	  

43%	  

Již	  delší	  dobu	  
probíhající	  praxe	  

15%	  

Jiná	  
odpověď	  

6%	  

Co	  je	  podle	  Vás	  kyborgizace?	  
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„Člověk namixovaný s robotem.“ 

„Asi že se vše pomalu proměňuje v technologie.“ 

„Spojení člověka a stroje či technické vylepšení člověka popřípadě 

nahrazení.“ „Částí Lidského těla mechanickými prvky.“ 

„Pojem ze sci-fi, který se změní ve skutečnost.“ 

„Snaha o dotváření člověka pomocí robotických částí.“ 

 

Výsledky druhé otázky jsou velmi zajímavé. Především je překvapivé 

umístění možnosti „Implantace umělé další končetiny“ až na čtvrtém místě, 

ačkoli bionické protézy, které by mohly být považovány za možné předchůdce, 

zaujímají první místo. Stejně překvapivé je umístění Implantovaného 

podkožního čipu až na osmém místě. Jsou to dvě praktiky, které jsou prozatím 

nejvíce vzdálené uskutečnění. Možné vysvětlení by tedy mohlo být takové, že 

respondenti tím chtěli vyjádřit svou nedůvěru v uskutečnění těchto praktik. 

Dalším překvapením výzkumu je umístění umělého kloubu až za elektronickými 

brýlemi, což se však dá vysvětlit tím, že někteří mezi kyborgizaci řadí pouze 

praktiky, které rozšiřují určité schopnosti, nikoli jen napravují handicap do 

normálu. 

 

Praktiky zařazené mezi kyborgizaci Procento Respondenti 
Bionické protézy 75% 110 
Bionické oko  4% 109 
Umělé srdce 6 % 91 
Implantace umělé další končetiny 56% 82 
Kochleárn  implantát 52% 76 
Myoelektrické protézy 51% 75 
Elektronické kontaktní čočky 48% 71 
Implantovaný čip pod kůží 44% 64 
Kardiostimulátor 36% 53 
Elektronické brýle 23% 34 
Umělý kloub 21% 31 
Naslouchátko 16% 23 
Standardní protézy končetin 15% 22 
Závisl st na mobilním telefonu atd. 12% 18 
Závislost na lécích 8% 1 
Kontaktní čočky 7% 10 
Dioptrické brýle  6% 9 
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Každopádně výsledky první a druhé otázky jasně ukazují rozpor, ačkoli pouze 

15% respondentů odpovědělo, že kyborgizace je již delší dobu probíhající praxe, 

přes 50% respondentů zařadilo kochleární implantát a myoelektrické protézy mezi 

kyborgizaci, což jsou náhrady již řadu let v praxi používané. 

Dioptrické brýle a kontaktní čočky se podle mého očekávání umístily až zcela 

na konci a jako kyborgizaci je tedy označilo nejméně respondentů. Nabízí se snadné 

vysvětlení, pojem kyborgizace zní velice technicky, futuristicky, odborně; zatímco 

brýle a kontaktní čočky jsou v současnosti naprosto běžná věc, a tak nejdou s tak 

75%	   74%	  

62%	  
56%	  

52%	   51%	   48%	  
44%	  

36%	  

23%	   21%	  
16%	   15%	   12%	  

8%	   7%	   6%	  

Co	  byste	  zařadili	  mezi	  kyborgizaci?	  
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odborným termínem dohromady. Samozřejmě to souvisí i s tím, že brýle i čočky jsou 

výrobky snímatelné, tudíž tedy nevzniká tak přímý symbiotický vztah. Ale moje 

původní tvrzení potvrzuje i fakt, že i umělý kloub, který je dnes poměrně běžný, 

dostal od respondentů pouze 23% hlasů, ačkoli ten nesnímatelný je. A naproti tomu 

elektronické čočky, které jsou stejně snímatelné, získali 48%. Je zřejmé, že i mezi 

laickou veřejností proti sobě stojí tábory, které vidí podmínku kyborgizace rozdílně – 

jeden názor je, že umělá součást musí být nesnímatelná, jiný tvrdí, že musí dodávat 

tělu novou funkcionalitu nad rámec naší DNA. Třetí názor, který se také pokusí 

obhájit následující část mé práce, ani jednu z těchto podmínek nepovažuje za 

nutnou, protože za kyborgizaci považuje i takové splynutí člověka a techniky, bez 

kterého by byl člověk v životě znatelně omezen. 
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6. Kyborgizace v praxi 

Ačkoli kybernetika byla definována až v polovině 20. století, kyborgizace 

prakticky začala už dávno předtím. Piráti s hákem místo ruky, Tycho Brahe a jeho 

zlatostříbrný nos, George Washington se svou dřevěnou zubní protézou... všechno 

toto je možné považovat za jakési prvopočátky kyborgizace.  

Tím, jak se čím dál rychleji vyvíjejí technologie, se i zvyšují možnosti 

kyborgizace. A čím více se vyvíjejí technologie, tím méně si lidé připouštějí, že už 

kyborgizace probíhá dávno. 

6.1 Propojování nervů 

Lidské tělo obsahuje přibližně třicet  miliard neuronů (nervových buněk). 

Jednotlivé nervové buňky jsou navzájem propojeny nervovými výběžky a předávají si 

informace pomocí impulsů. Pokud dojde k poškození nervových výběžků, neurony 

potom za normálních okolností nesrůstají a nebylo ani možné je přimět ke 

znovupropojení umělou cestou. V Kanadě byl však v říjnu 2009 v tomto směru 

uskutečněn významný medicínský objev. Vědcům z Institutu The Neuro a McGill 

University se podařilo vytvořit funkční spojení mezi dvěma původně oddělenými 

neurony pomocí umělého přípravku. (Kar 2009) Což dává naději lidem s nervovým 

poškozením – ať už úrazem nebo nemocí – lidem na invalidním vozíku, neslyšícím 

nebo nevidomým. 

Nervové impulsy mají elektrickou povahu a je tedy možné je zesilovat a umožnit 

tak jimi ovládat umělé části těla, pokud tyto umělé části budou s neurony propojeny 

stejně jako neuron s jiným neuronem. Kromě propojování neuronů vzájemně se tak 

nabízí spojovat neurony s elektronickými čipy. První krok se povedl učinit roku 1991 

skupinou biofyziků v Institutu Maxe Plancka v Mnichově. Výzkumný tým vedený 

Peterem Fromherzem spojil živý neuron pijavice se silikonovým čipem a dokázal, že 

se vzájemně ovlivňují. Nemůžeme však komunikaci neuronů  zjednodušit na pouhé 

přenášení elektrických impulsů, do přenosu informací z neuronu do neuronu se 

zapojují také tisíce organických molekul, jsou tu tedy i složité chemické výměny. 

Navíc cizí součásti, jako jsou čipy, nemusí živý organismus přijmout. Celý nový obor 

biokompatibilní elektronika se nyní snaží vyvinout čipy a elektrody, které by byly pro 
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tělo nejpřijatelnější, snaží se kombinovat mikroelektronické obvody a nanočástice 

s biologickými molekulami. (Novák 2009) 

Fromherzův tým dál pokračoval s výzkumem odebráním části tkáně 

z hipokampu krysy a její napojení na polovodičový čip. Činnost fungujícího 

neuronového systému je tak ve přesně monitorován počítačem. Výsledkem je 

prostorový obraz aktivit té části mozku, která hraje významnou úlohu v paměťových 

procesech, vědci tak mohou sledovat několik tisíc neuronů v různých podmínkách, 

při různých typech dráždění. Je to však jen začátek dlouhé cesty k plnému 

pochopení složitého systému lidského mozku, když uvážíme, že ten podle odhadů 

obsahuje sto tisíc milionů neuronů a každý takový neuron může být propojen s deseti 

tisíci jiných neuronů, což dává vzniknout přibližně deseti bilionům nervových vláken.  

(Fromherz 2003) 

 

6.2 Protetické končetiny 

Biomechatronické	  protézy	  

Lidé bohužel přicházeli o končetiny již od počátku své existence. A jelikož jsme 

tvorové vynalézaví, i naši předci se vždy snažili chybějící končetinu nahradit. 

Nejdříve to byly jen velmi primitivní náhrady – kusy dřeva nebo kovu, kterými se 

prodloužil pahýl původní končetiny. Vzpomeňme si pro představu na piráta 

s dřevěnou nohou a hákem místo ruky. Postupně se místo háku začala používat i 

napodobenina ruky, která může mít i pohyblivé prsty, které se ale musí vždy ohnout 

do požadované polohy pomocí druhé ruky. Takové protézy jsou nazývané jako 

biomechatronické nebo také standardní. 

Elektromechanické	  protézy	  (bionické	  protézy)	  

Nyní však s rozvojem techniky, informatiky, mikroelektroniky a dalších oborů se 

oblast protetiky velmi slibně vyvíjí a lidem jsou k dispozici takzvané 

elektromechanické protézy. Již koncem 50. let dvacátého století se ve Velké Británii 

a tehdejším SSSR vyvíjely protézy, které snímaly slabé signály na zbytku paže, 

zesilovaly je a pomocí malých motorků ovládaly prsty.  
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Malé elektromotory a složité převody  v protézách se začínají nahrazovat 

umělými svaly. Elektronické protézy s touto technologií by mohly být mnohem 

jednodušší, a tedy i levnější, spolehlivější a lehčí. Umělé svaly jsou nejčastěji 

konstruovány z takzvaných elektroaktivních polymerů, což jsou látky, které se 

roztahují nebo smršťují pod vlivem elektrického pole. Tyto materiály však jsou drahé 

a choulostivé, proto se stále hledají i jiné metody. Vědci z americké organizace 

Agricultural Research Service například zkoušejí využití polysacharidů rostlinného 

původu, mezi něž patří i obyčejný škrob. Na Texaské univerzitě v Dallasu zase 

vyvinuli uhlíkové nanovlákno, které mění svou délku působením alkoholu a vodíku. 

(Novák 2009) 

Při výrobě umělých horních končetin konstruktéři naráží na problém, že různé 

předměty mají různé tvary a je těžké, aby se každému tvaru ruka přizpůsobila. Je 

vhodné mít umělou ruku potaženou měkkým materiálem, který by k předmětu přilnul. 

Ale jen to nestačí, velkým pomocníkem je zde bionika – kde jinde by se měli vývojáři 

inspirovat než u lidských rukou nebo končetin jiných živočichů. V Saarbrückenu 

v Německu byla vytvořena bionická paže robota, která je vyrobena z pevných i 

ohebných částí, aby se podobala lidské. Díky kovovým pružinám je paže při dotyku 

poddajná, může být také lehčí a potřebuje méně energie. 

V Karlsruhském institutu pro technologie byla vyvinuta bionická protéza ruky, 

která je řízena pomocí vzduchu nebo kapaliny. Síla pro ruku vzniká v předloktí, 

stejně jak je tomu i u živé ruky. Z předloktí je olej pumpován do prstů, kde se 

shromažďuje ve váčcích místo kloubů, které jsou vidět na Obr. 6.1. Když je váček 

plný, prst se natáhne. Umělá paže je nasazena na zbytek lidské končetiny a sleduje 

zde pomocí zabudovaných čipů pohyb svalů na zbytku zdravé ruky. Na základě toho 

se potom protetická ruka hýbe. Kromě toho jsou prsty potaženy měkkým materiálem 

pro snadnější uchopování. 
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Obr. 6.1 - Bionická ruka vyvinutá ve výzkumném centru v Karlsruhe v Německu 

 

V Berlíně byl pro firmu Festo vyroben robot s umělými svaly. Na kloubech na 

jeho pažích jsou uchyceny svaly, které se navzájem doplňují – jeden sval paži ohýbá 

a ten protilehlý ji naopak natahuje. Tyto umělé svaly jsou nazývány „Festo svaly“ a 

jsou tvořeny měkkou trubicí obalenou vlákny. Když se trubice naplní vzduchem, 

nafoukne se, zvětší svůj průměr  a zkrátí se. Protože jsou Festo svaly poháněné 

vzduchem, jsou lehké a spotřebují mnohem méně energie i materiálu než těžcí roboti 

pohybující se pomocí hydraulických válců s olejem.  Řízení pohybů tohoto 

humanoidního robota probíhá pomocí informačně-datové rukavice, kterou má 

nasazenou člověk, který slouží jako předloha, je to názorně vidět na Obr. 6.2. 

Jakýkoli pohyb potom učiní rukavice, stejný pohyb vykoná i umělá končetina. 

Končetiny vybavené Festo svaly jsou schopny provádět silové i jemné pohyby, jsou 

vlastně funkčně dost zdařilou napodobeninou lidských končetin. Prsty na ruce 

dokážou pevně a přitom jemně držet křehké vejce, aniž by ho rozmáčkly, umí pevně 

držet míček v celé dlani nebo chytit velmi malý předmět mezi palec a ukazovák, viz 

Obr. 6.3.  (Festo 2006) Umělé svaly lze využívat také k výrobě protéz lidských 

končetin. 
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Obr. 6.2 - Humanoid s umělými svaly vyrobený pro firmu Festo – končetina řízená 

pomocí informačně-datové rukavice (Festo 2006) 

 

 

Obr. 6.3 - Motorika ruky i prstů je díky Festo svalům velmi přesná a jemná 

 

Touch Bionics je vedoucí firma vyvíjející pokročilé bionické protézy horních 

končetin. Přišla na trh se třemi klíčovými produkty. Prvním je i-limb Hand -  

multihybná bionická ruka, která má pět na sobě nezávislých prstů, viz Obr. 6.4. 

Dalším produktem je ProDigits, což je protéza prstů, tento produkt je určen lidem, 

kteří přišli jen o prst nebo prsty. Poslední produkt Livingskin je umělá kůže, která má 

zaručit, že protetická ruka bude vypadat realisticky, jako živá. Aby vzhledově 

dokonale připomínala kůži pacienta, dělá se pro každého individuálně, dokonce jsou 

na kůži i chlupy, jak je vidět na Obr. 6.5. Lidé stále ještě nejsou připraveni na to, že 

by potkávali na ulici své kolegy s robotickými pažemi. Vyvolává to překvapení, odpor, 

nadšení, znechucení, obdiv… spoustu protichůdných reakcí, ale každopádně 
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nežádoucí pozornost. Lidé s protézou si ale přejí především to, aby žili normální 

život, k němuž kromě funkční končetiny patří i nestrhávání pozornosti na ni. Proto 

jsou snahy o vytvoření dokonalé umělé kůže pokrývající bionickou paži tak důležité. 

Jiná věc nastane, až dojde k tomu, že lidé si budou nechávat přimontovat třetí 

končetinu jako Stelarc. Kdo se bude chtít zdokonalit pomocí třetí ruky, už nebude 

chtít být „normální“, bude se chtít naopak lišit. I když i v tomto případě je možné, že 

pokud bude robotická paže vypadat jako lidská, bude se i snadněji rozšiřovat mezi 

širší veřejnost. 

 

 
Obr. 6.4 – i-LIMB Hand 

 
Obr. 6.5 - LIVINGSKIN

 

A jak vypadá samotná konstrukce bionické protézy: Prsty se pohybují 

samostatně nezávisle na ostatních, což zajišťují malé motorky umístěné v každém 

jednotlivém prstě. Dokonce je možné ovládat samostatně každý článek prstu. Další 

velkou výhodou této protézy je, že palec lze otáčet o 90° stejně jako u zdravé ruky. 

K upevnění protézy na zbytek ruky není potřeba chirurgického zákroku, na kůži se 

jen připevní dvě elektrody, které zachycují myoelektrické signály, které vznikají při 

stahování svalových vláken v paži. Tyto myoelektrické potenciály, které dorazí na 

elektrody, jsou zesíleny a převáděny k mechanizmu ovládajícímu úchop a rotaci 

zápěstí protézy. 

Touch Bionics je první firma, která s bionickou protézou vyšla na trh a začala ji 

komerčně prodávat, na trh byla uvedena v roce 2007. 
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Bionické	  protézy	  nové	  generace	  

Vědci ovšem protézy zdokonalují stále více. Místo toho, aby byla protetická 

končetina ovládána svaly, pomocí myoelektrických signálů, vyvíjejí protézy, které by 

bylo možné ovládat impulzy přímo z mozku. Je k tomu nutné propojit pacientovy 

nervy se snímači na protéze. A aby lidem bylo možné navrátit i hmat, musí být 

možné nejen odesílat impulsy z mozku do umělé paže, ale také naopak.  

Vývoje takových bionických končetin se účastní například Claudia Mitchell, 

která bývá nazývána jako bionická žena, protože místo své levé paže má nyní 

bionickou protézu, kterou ovládá mozkem a díky které taky skutečně cítí. Vědci 

z Institutu rehabilitace v Chicagu převedli nervy ze zbytku paže na její hrudník a 

odtud je propojili se  snímači na bionické protéze. Mozek prý vůbec nepozná, že 

nervy vedou do jiné tkáně.   (Zhou, Lowery a other 2008) 

Podobnou bionickou protézu vyvíjí společně i švédská Lund University a 

Teavivská Universita. Nejedná se ovšem o celou paži, ale jen o ruku. Protéza je 

nazvaná Smarthand a první lidský subjekt, který ruku vyzkoušel, je Robin af 

Ekenstam. Ruka Smarthand obsahuje čtyřicet citlivých senzorů, které se aktivují při 

uchopování objektu. Senzory z protézy jsou připojeny k nervovým zakončením na 

zbývající části paže a díky nim je signál veden do příslušných center v mozku. 

Takovéto operace jsou ovšem velmi složité a nákladné, pacienti je proto 

získávají jen vzácně, zatím se jedná o experimentální zákroky, které musejí být 

podporovány sponzory. Bionické protézy jsou navíc velmi těžké a proto se s nimi 

obtížně manipuluje. Je nutné ještě velmi vylepšovat. 

Handicap	  nebo	  výhoda	  

Ačkoli jsou protézy končetin vyvíjeny především jako náhrada původních rukou 

či nohou a umožňují tak handicapovaným návrat do běžného života, možná není 

daleko doba, kdy lidé s bionickou protézou na tom budou funkčně lépe než lidé 

s normálními končetinami.  

Například Aimee Mullins má amputované obě nohy a místo nich protézy – 

přesně dvanáct párů, které střídá, a je s nimi velmi spokojená. Sama uvádí, že „může 

jezdit na kole, sprintovat či plavat lépe než většina ostatních. Proč by se potom její 
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protézy měly pokládat za náhradu spíše než za vylepšení?“ Navíc díky tomu, že 

může protézy střídat, vnímá je také jako jakési módní doplňky, k různému oblečení 

používá odlišné a tvrdí, že na rozdíl od „zdravých“ lidí má větší možnosti volby. 

(Houser, Cesta k rozšířené realitě 2010) 

V této myšlence mě podporuje i spor z roku 2008, kdy Mezinárodní atletická 

federace IAAF chtěla zakázat handicapovanému běžci Oscaru Pistoriovi, který má 

amputované obě nohy pod kolenem, pokusit se kvalifikovat na olympijské hry 

v Pekingu. Pistorius totiž na paralympijských hrách již neměl co překonávat, proto 

chtěl bojovat se zdravými závodníky. IAAF jeho účast však nechtěla povolit s tím, že 

jeho speciální karbonové protézy ho zvýhodňují před ostatními běžci.  Zamítavé 

stanovisko IAAF se opíralo o studii institutu biomechaniky, kterou provedl německý 

profesor Gert-Peter Brüggermann, a kde se tvrdí, že protézy mu pomáhají vylepšit 

rychlost ve sprintu o 15 až 30 procent. (Brüggermann 2008) Pistorius ale předložil 

studii z Massachusettského institutu technologie, která přímou souvislost mezi jeho 

výkony a speciálními protézami neprokázala. Sportovní arbitrážní soud tak dal za 

pravdu Pistoriovi, kterému se však na olympiádu tehdy nakonec nepodařilo 

kvalifikovat. Povedlo se mu to však  v případě kvalifikace na Mistrovství světa 2011 i 

na olympijské hry 2012 v Londýně, takže se z něj stal první handicapovaný sportovec 

účastnící se vrcholové soutěže zdravých atletů. Vyvolává to docela očekávanou vlnu 

kontroverzních reakcí, kdy mnozí handicapovanému sportovci fandí a obdivují ho, a 

mnozí stále spekulují, zda mu protézy opravdu nepřináší nějakou výhodu. Například 

světový rekordman v běhu na 400m Michael Johnson Pistoriovi sice fandí, ale o jeho 

zařazení mezi zdravé atlety pochybuje: „Já bych to rozhodnutí neudělal, protože v 

případě užívání protéz nelze zjistit, zda a jak moc může taková věc zlepšit výkon."  

Pistorius se brání tím, že kdyby měl jedinou pochybnost, že ho jeho protézy 

zvýhodňují, nikdy by takový sport závodně nedělal. Zároveň ovšem tvrdí, že svoje 

původní nohy by zpátky nechtěl, že s protézami zvládá všechno stejně dobře jako 

ostatní. 
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Obr. 6.6 Běžecké protézy dolních končetin 

Pro závody poněkud netradiční protézy, určené právě především pro běh. Jsou 

na pohled velmi jednoduché, díky karbonovému vláknu lehké a velmi pružné. Výrobci 

uvádějí velkou návratnost vložené energie. Není snadné na nich jen tak stát, člověk 

musí být pořád v pohybu. Když sportovec neběhá, protézy si mění za jiné, 

„normální“, napodobující lidskou nohu. 

K takovému sporu došlo pouze kvůli takto jednoduchým protézám. Nemají 

žádné motorky, nejsou složitě propojeny s nervy, je to pouze šikovně zkonstruované 

prodloužení pahýlu nohy. Jak jsem popsala výše, protézy rukou jsou už mnohem 

propracovanější a hlavně se zde vývoj zdaleka ještě nezastavil. Dovedu si představit, 

co za poprask by mohla způsobit například pianistka či harfistka s bionickou rukou. 

Vědci jí mohou klidně zkonstruovat ruku s deseti prsty, a pak by svou hrou mohla 

celému hudebnímu odvětví „vyrazit dech“. Dnešní bionické paže samozřejmě ještě 

nejsou na takové úrovni, aby se u nich dalo mluvit o výhodě oproti normální živé 

paži. Nezvládají multitasking, tedy více procesů najednou, jejich pohyby jsou tedy 

stále poněkud robotické a neohrabané. Navíc musí být napájeny bateriemi, které je 

nutné dobíjet. Ale vývoj jde velmi rychle dopředu a naši potomci se mohou dočkat 
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doby, kdy si lidé budou úmyslně nechávat amputovat ruce nebo nohy a nahrazovat je 

bionickými náhradami. 

 

6.3 Umělé srdce 

Vedle umělých končetin se dnes běžně vyměňuje za umělé spousta tkání a 

orgánů – klouby, kosti, kůže, oční čočky, implantáty pro neslyšící... Navíc se rozvíjí 

možnost terapeutického klonování, které snad umožní vyrábět tkáně a orgány přímo 

z vlastních buněk pacienta, aniž by hrozilo odmítnutí organismem v důsledku 

imunitní reakce. K použitelným výsledkům však ještě vede dlouhá cesta, navíc má 

klonování (kromě problémů s eticky nebo nábožensky motivovanými odpůrci tohoto 

výzkumu) i některá rizika, jako je zvýšené nebezpečí zhoubného bujení. Umělé tkáně 

a orgány mají naproti tomu přesně definované vlastnosti a navíc se stále zlepšují. 

(Novák 2009) 

Takzvané umělé srdce pomáhá lidem v Česku od roku 2003, ve světě byla 

první mechanická srdeční podpora implantována již v roce 1982 v Utahu (Sladká 

2011) Jedná se však pouze o dočasná řešení pro pacienty čekající na transplantaci 

srdce. Toto zařízení se zašije za břišní stěnu a je napojeno vtokovou kanylou na hrot 

levé komory, odkud přečerpává krev pomocí turbínky, a poté se pomocí protézy vrací 

do vzestupné aorty, která pak vede krev do celého těla. Z umělého srdce vede kabel, 

který je vyveden břichem z pacientova těla do řídící jednotky, která je napájena 

bateriemi, takže ji pacient může stále nosit při sobě v batohu nebo kabele.  Díky 

tomu se pacient může dočasně vrátit k běžnému životu. 
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Obr. 6.7 Dočasné umělé srdce 

  

Obr. 6.8 – umělé srdce SynCardia Systems 
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Tým francouzského kardiochirurga Alaina Carpentiera však nyní pracuje na 

plně funkčním umělém srdci  a přepokládá se, že bude k dispozici pacientům už 

v roce 2013. Jde o model biomedicínské firmy Carmat. Již v roce 2008 byl vyroben 

prototyp, na jeho vývoj bylo potřeba 15 let a 55 milionů Euro. Váží okolo jednoho 

kilogramu, je vyroben ze zvířecích tkání a titanu, ven z těla je vyvedena jenom 

baterie, která na jedno nabití vydrží pět hodin. Svou velikostí toto umělé srdce 

odpovídá skutečnému lidskému srdci. Alain Carpentier si od svého přístroje slibuje 

záchranu mnoha pacientů, kteří čekají na transplantaci srdce a často se ho vůbec 

nedočkají, protože je samozřejmě stále více zájemců než dárců. (Samuel 2008) 

Další podobná umělá srdce vyvíjejí vědci v USA a Jižní Koreji. 

 

6.4 Sluch 

Hluchota je nejčastěji způsobena degenerací nebo nepřítomností smyslových 

vláskových buněk v hlemýždi, následkem čehož není zajištěno spojení mezi 

periferním a centrálním sluchovým systémem. Tento problém dokáže řešit kochleární 

implantát. Kochleární implantát se skládá ze dvou základních částí – z vnitřního 

implantátu a zevních součástí, které tvoří mikrofon, řečový procesor, vysílací cívka 

a kabely. Všechny kochleární implantáty, které jsou v současnosti dostupné na trhu 

pracují v zásadě na stejném principu. Pacient nosí nad uchem směrový mikrofon 

a vysílací cívka je umístěna na kůži přímo nad implantovanou cívkou přijímače. 

Mikrofon zachytí zvuk, tj. zaregistruje změny tlaku ve zvukovém poli a odešle jej do 

řečového procesoru, který pacient nosí buď na těle nebo za uchem. Ten přijatý zvuk 

analyzuje a digitalizuje jej na kódované signály, které jsou následně poslány do 

vysílače. Zakódovaná informace o zvucích i energie nutná k napájení zařízení jsou 

do vnitřního implantátu přenášeny neporušenou kůží radiovými vlnami. Ten je 

voperován pomocí mikrochirurgického zákroku, kdy operatér pracuje s jemnými 

nástroji pod mikroskopem. Nejdříve dojde za uchem k odstranění kosti, následně je 

vytvořena cesta mezi lícním nervem a bubínkem do dutiny bubínkové a poté vyvrtán 

drobný otvor do vnitřního ucha. Tento postup umožní zavedení jemného vlákna 

o průměru 0,6 mm, ve kterém je příslušný počet navzájem izolovaných vodičů 



 43 

vedoucích k jednotlivým dráždícím elektrodám zavedeným do hlemýždě. Vnitřní 

implantát převede kód na elektrické signály a ty jsou vysílány do elektrod, aby 

stimulovaly zachovaná nervová vlákna. Z nervových vláken putují tyto signály do 

mozku, kde jsou rozpoznávány jako sluchové vjemy. (Zouzalík, Kochleární implantát 

- naděje nebo prokletí? 2006) 

Implantací začíná pro neslyšícího dlouhá a mnohdy i velmi obtížná rehabilitace, 

při níž se prakticky učí slyšet –  rozpoznávat jednotlivé zvuky a přiřazovat jim správný 

význam. Jaký přínos neuroprotéza neslyšícímu přinese lze před operací jen velmi 

těžko odhadnout. Většina implantovaných je s kochleárním implantátem spokojena 

a využívají jej nejen jako pomůcku při odezírání, ale často rozumí řeči i bez kontroly 

zrakem. Někteří z implantovaných jsou dokonce schopni telefonovat či poslouchat 

i hudbu. Jsou však zde i uživatelé kochleárních implantátů, kteří nejsou příliš 

spokojeni a implantát jim pomáhá buď minimálně a nebo vůbec. (Zouzalík, 

Kochleární implantát - naděje nebo prokletí? 2006) 

Obyčejný slyšící člověk by si pomyslel, jak musejí být neslyšící z kochleárních 

implantátů nadšení. Opak je však pravdou. Ve skutečnosti kochleární implantáty 

rozdělují komunitu neslyšících a slyšící lidi na dva celkem nepřátelské tábory. „S 

kochleárními implantáty se teď na "léčbu" hluchoty pohlíží s mnohem 

optimističtějšími prognózami - podle nich představují implantáty zcela revoluční krok 

v léčbě hluchoty pro tisíce dětí a dospělých s těžkou vadou sluchu. Tato nová 

technologie však není vítána společenstvím neslyšících, které v implantacích vidí 

ohrožení.” (Chute a Nevis 2002)  Neslyšící si vydobyli prakticky rovnoprávnost, 

znakovému jazyku byl přiznán status legitimního jazyka, díky tlumočnickým službám 

se mohou politicky angažovat, mohou si užít divadelní či filmová představení. 

Neslyšící nestojí o to, aby byla nabourávána jejich tradice, neslyšet je pro ně zcela 

normální a mnozí vůbec nestojí o změnu. Ač to pro nás ostatní může být jakkoli 

nepochopitelné, měli bychom to respektovat. Ačkoli podporuji snahy kyborgizace, 

měli bychom se zamyslet nad tím, zda ten, komu nabízíme možnost se „vylepšit“, o 

toto „vylepšení“ vůbec stojí. A silné jádro neslyšící komunity se vyjadřuje zcela jasně 

tak, že sluch navrátit nepotřebují a nechtějí. I přesto je však spousta těch, kteří o to 

zájem mají. Už v roce 2005 se odhadovalo, že počet lidí s kochleárním implantátem 

je kolem 80 tisíc. 
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Obr. 6.9 Kochleární implantát (AudioNIKA)  

 

Na obrázku 6.9 jsou vidět všechny části kochleárního implantátu: řečový 

procesor (1), který snímá zvuk z okolí a je většinou zavěšen za uchem, jeho součástí 

jsou baterie, které vydrží kolem pěti dnů. Zvuk zachycený řečovým procesorem je 

zakódován do podoby digitálního signálu pomocí elektronických obvodů (2) a putuje 

do vysílací cívky (3), která je umístěna na povrchu hlavy a která bezdrátově vysílá 

signály do přijímací cívky pod kůží (4). Z přijímací cívky jsou impulsy přenášeny 

drátky v elektrodovém svazku (5) do stimulačních elektrod (6) uvnitř hlemýždě, které 

stimulují vlákna sluchového nervu. 

Kochleární implantát je oproti naslouchátku, které lze koupit i v lékárně, velký 

rozdíl. Naslouchátko, neboli odborněji sluchadlo totiž pouze zesiluje zvuk a spoléhá 
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se na to, že v hlemýždi zůstává dostatečný počet vláskových buněk postačující 

k přenosu zvuku a zvuk je přeměňován v elektrické signály prostřednictvím 

chemických synapsí na vláskových buňkách. (Zouzalík, Kochleární implantát - 

naděje nebo prokletí? 2006) Sluchadlo tedy nenavrací sluch, ale umožňuje zbývající 

sluchové schopnosti využít na maximum. Sluchadla mohou být analogová či digitální. 

Díky digitální úpravě signálu v procesoru digitálního sluchadla je potlačen šum a 

nežádoucí zvuky z okolí, naopak zvuková frekvence, na které se běžně hovoří, je 

zvýrazňována, takže řeč je více srozumitelná.  

 

6.5 Zrak 

Zdokonalování asi nejdůležitějšího lidského smyslu – zraku – začalo již 

minimálně v 11. století výrobou primitivních „brýlí“ na čtení. Vyrobil je anglický mnich 

Roger Bacon pomocí rovinného řezu křišťálové koule, nosily se na řetízku na krku a 

nazývaly se “čtecí kámen”. (Rudolf 2010) Ale dokonce již Seneca si před počátkem 

našeho letopočtu při čtení pomáhal pomocí nádoby naplněné vodou. Ve 13. století 

se brýle zasadily do obrouček a teprve počátkem 17. století byl vyřešen problém, jak 

je udržet na očích, bez toho, aby je člověk musel držet. Nejdříve se zavazovaly 

stužkou za ušima, poté se ke stužkám navázalo závaží, až konečně Edward Scarlett 

vytvořil neohebné kovové postranice za uši. (Kubálková 2008) Právě doba, kdy bylo 

možné brýle pevně udržet před očima, je stěžejní. V té době podle mě mohla započít 

kyborgizace, protože to umožnilo se s brýlemi mnohem více sžít. Do té doby, co se 

brýle přikládají nebo nasazují jen v případě potřeby – na čtení, kvůli řízení 

automobilu, atd. – bych o kyborgizaci nemluvila, ale když už někdo má větší vadu a 

brýle nosí neustále a bez nich prakticky plnohodnotně nevidí a je na nich závislý, v tu 

chvíli už je svým způsobem kyborgizován. 

První kontaktní čočka byla vyrobena až v roce 1887 německým fyziologem 

Adolfem Eugenem Fickem. Tato čočka byla z hnědého skla, nepropouštěla kyslík a 

mohla být nošena jen pár hodin denně. Od té doby prošly kontaktní čočky velkým 

vývojem, o velký průlom se postarali českoslovenští vědci Otto Wichterle a Drahoslav 

Lím, kteří vyrobili první polymer, díky kterému mohly vzniknout první měkké kontaktní 

čočky propouštějící kyslík. Od té doby se vývoj samozřejmě nezastavil, vyvíjejí se 



 46 

stále lepší a k oku šetrnější materiály, navíc čočky v sobě ukrývají obrovský potenciál 

v propojení s mikroelektronikou. 

Babak Parviz z University of Washington v Seattlu a jeho tým sestrojili prototyp 

elektronických kontaktních čoček. Cílem je dosáhnout toho, aby přímo na povrchu 

oka bylo možné zobrazit text nebo obrázek, zatím je však možné v čočce zobrazit 

pouze jeden pixel. Elektronika v čočce je dostatečně miniaturizovaná na to, aby 

nositeli nebránila ve výhledu. Kovové drátky v čočce jsou tenké pouhých několik 

nanometrů a zabudované diody mají asi třetinu milimetru. Elektronika je potažena 

organickým gelem. K „seskládání“ elektronických součástek v čočce na správná 

místa dochází samovolně účinkem kapilárních sil.  Čočka je napájena bezdrátově, je 

však zatím potřeba velmi malá vzdálenost – dva centimetry. Jako zdroj energie pro 

elektroniku v čočkách se počítalo také se slunečním světlem – solární článek by 

mohl být přímo v čočce. (Pollitt 2008) Upravené čočky se dají bezpečně nosit v oku, 

alespoň u králíků, na nichž se zkoušely, nebyly zaznamenány žádné vedlejší účinky.  

 

 

Obr. 6.10 Prototyp elektronické čočky. (University of Washington) 

Taková čočka by pak mohla poskytovat dodatečné informace při běžném 

pohybu prostředím. Překladač fungující v reálném čase by mohl třeba při běžné 

konverzaci zobrazovat titulky cizího jazyka, při chůzi po městě by se promítaly před 

oči navigační šipky. A v horizontu delší budoucnosti je možné si představit i mnohem 
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radikálnější aplikace, třeba zobrazování dodatečných informací o lidech, které 

potkáváme.  Příslušná data by se extrahovala ze sociálních sítí, takže uživatel by měl 

kontrolu nad tím, jaké informace o něm budou dostupné kolemjdoucím. (Houser, 

Cesta k rozšířené realitě 2010)  

Pokud by vám to tedy nevadilo, mohli by všichni okolo vás ihned vědět, kolik je 

vám let, kam jste chodili na školu, kde pracujete a třeba i to, jakého jste rodinného 

stavu. Mohlo by to značně zjednodušit například seznamování, muži by se nemuseli 

tolik ostýchat oslovit pěknou dívku, kdyby věděli, že je nezadaná. Otázkou je, zda by 

to nějakým způsobem neotřáslo přirozenou mužskou potřebou lovit a kolik žen by si 

chtělo odepřít svou „nedostupnost“. Každopádně může v tomto být zajímavý 

potenciál internetových seznamek budoucnosti. Zájemci by si vyplnili profil, dostali 

čočky nebo brýle a pak už jen vyrazili kamkoli mezi lidi. Samozřejmě by bylo možné i 

filtrovat uživatele, kterým se informace o nás zobrazí a chránit si tak alespoň 

částečně své soukromí.   

Jinou možností využití „chytrých“ čoček je interakce s RFID čipy. RFID čipy jsou 

identifikátory navržené především k identifikaci zboží, navazují na systém čárových 

kódů. Například když jste v obchodě a potřebujete se zásobit na týden, čipy RFID, 

které obsahují i informaci o trvanlivosti výrobků, vašim čočkám umožní při pohledu 

na trvanlivější výrobky před očima třeba zablikat. (Houser, Cesta k rozšířené realitě 

2010) 

Další obdobný projekt má za cíl vyvinout kontaktní čočky, které by kromě 

dodatečných informací mohly také přímo měnit zaostření a osvětlení, přičemž jednou 

z voleb by mohl být také zoom. (Houser, Cesta k rozšířené realitě 2010) 

V prvním čtvrtletí 2012 vyšla společnost Google na veřejnost s projektem brýlí 

s podobným cílem jako mají Parvizovy elektronické kontaktní čočky. Je vytvořený 

prototyp a Google zjišťuje od potenciálních uživatelů reakce. Brýle se podle odhadů 

začnou prodávat již začátkem roku 2013 a cena je odhadována mezi $250 – $600, 

tedy v přepočtu okolo deseti tisíc korun. 

Takové snahy na poli brýlí a kontaktních čoček jsou velmi zajímavé a budou 

jistě časem krokem k větší kyborgizaci lidstva, protože vše co se pojí se sociálními 

sítěmi, v současnosti prožívá obrovsky rychlý vývoj a boom. Ale věda nezapomíná 
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ani na nevidomé a pokouší se přijít na způsob, jak jim za pomoci techniky navrátit 

zrak. Oko má nahradit miniaturní kamera, jejíž výstup se napojí na oční nerv, jak je 

vidět na obr. 6.11, nebo přímo na centra vidění v mozku. Zní to jednoduše, samotné 

provedení ale tak jednoduché není. V první fázi proto kamera jen napomůže 

rozeznávání velikosti a velmi hrubých tvarů předmětů. 

Jedním z prvních pokusů byl proveden v polovině 90. let, kdy v USA do 

zrakového centra v mozku nevidomého voperovali 64 miniaturních elektrod. Při 

zavedení proudu pak pacient viděl svítící body. (Novák 2009) 

V současnosti je v chodu hned několik významných programů usilujících o 

sestrojení bionického oka. Nejdál je v současnosti tým americké firmy New Sight, 

který vyvinul model zvaný Argus II. Implantoval pětasedmdesáti pacientům, kteří 

oslepli v důsledku degenerativního onemocnění sítnice. Do oka na sítnici jim byla 

voperována sada drobných elektrod, která tenkým kabelem přijímá elektrické impulsy 

z procesoru, umístěného na obrubě speciálních brýlí s minikamerou. Šedesát 

elektrod na sítnici přebírá funkci tyčinek a posílá podle elektrických impulsů signál do 

očního nervu, který je vede dál do mozku a tam jsou zpracovány. Pacienti rozlišují 

zatím pouze jasy a stíny, i to ovšem pro ně znamená obrovský pokrok. Odhadovaná 

cena této „oční protézy“ je $30 000, tedy přibližně 570 tisíc korun. (Layton 2010) 

 

 

obr. 6.11 – bionické oko Argus ii. 
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7. Refraktivní chirurgie 

Pokud člověk špatně vidí, má v dnešní době mnohem více možností než jen 

brýle nebo čočky. Obor, který se zabývá problematikou chirurgické korekce 

refrakčních vad oka, se nazývá refraktivní chirurgie. Díky nejnovějším technickým 

možnostem lze nyní chirurgickým zákrokem spravit většinu refrakčních vad jako je 

myopie (krátkozrakost), hypermetropie (dalekozrakost), astigmatismus či dokonce 

presbyopie (vetchozrakost). K dispozici jsou nitrooční zákroky jako implantace 

fakické nitrooční čočky či extrakce lidské čočky nebo povrchové laserové refraktivní 

zákroky.  

7.1 Laserové refraktivní metody 

Laserové refraktivní zákroky fungují na principu „obroušení“ povrchu oka - 

rohovky, tak aby se změnilo jeho zakřivení. Normální zdravé oko má kulovitý tvar, 

kdežto u myopického (krátkozrakého) oka je rohovka s čočkou více vyklenutá, oko je 

pak příliš dlouhé, paprsky se sbíhají před sítnicí a člověk vidí daleké předměty 

rozmazaně. U hypermetropického oka je oko zase mírně zploštělé, tedy kratší, 

paprsky se tak sbíhají za sítnicí a člověk vidí blízké předměty rozmazaně. V případě 

astigmatismu nemá rohovka pravidelný kulový tvar, ale je osově zakřivená. Při 

laserovém refraktivním zákroku tedy dochází u myopického oka k odlaserování 

malého množství tkáně v centrální oblasti rohovky, čímž se zmenší jeho zakřivení. U 

hypermetropického oka se tkáň odstraňuje v periferních částech rohovky, čímž se 

jeho zakřivení zvětší. Při astigmatismu se rohovka laseruje nestejnoměrně podle 

zakřivení povrchu. 

 

Obr. 7.1 Korekce myopie (Kuchynka a kolektiv 2007) 
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Obr. 7.2 Korekce hypermetropie (Kuchynka a kolektiv 2007) 

 

 

Ke změně zakřivení rohovky se používají takzvané excimerové lasery. 

Označení LASER je akronym z anglického názvu Light Amplification by Stimulated 

Emission of Radiation (zesílení světla stimulovanou emisí záření). Excimer je 

označení pro nestálou molekulu, která se hned po svém vzniku zase rozpadne zpět 

na původní atomy a při tomto rozpadu vyzáří určité množství světla v ultrafialové 

oblasti o vlnové délce 193 nanometrů (nm). Krátké pulsy takového ultrafialového 

záření aplikované na rohovku vyvolávají fotochemický děj, který ubírá 0,1 - 0,5 

mikronů tkáně. Tento jev zjednodušeně nazýváme fotoablace. Díky 

monochromatičnosti (jednobarevnosti) laserového záření je zajištěno, že laserový 

paprsek bude působit pouze v rohovkové tkáni oka, nemůže se stát, že by pronikl 

hlouběji a způsobil tak poškození jiných tkání. Jednotlivé oční tkáně totiž pohlcují a 

přenášejí rozdílné vlnové délky světla. (Vlková a Horáčková 2004)  

V laserové refraktivní chirurgii bylo od jejího vzniku vyvinuto několik metod 

refraktivní léčby. U všech metod zůstává základem laserové odstranění rohovkové 

tkáně, liší se „pouze“ v přípravě na vlastní aplikaci laseru. Abych mohla vysvětlit, čím 

se liší, je třeba se nejdřív ve zkratce věnovat stavbě rohovky. Rohovka je tlustá 

přibližně 500 µm a skládá se z pěti vrstev – epitelu, Bowmanovy membrány, 

stromatu, Descemetovy membrány a endotelu. Epitel se nachází zcela na povrchu 

oka, je tlustý 30 - 50 µm a má velmi dobrou schopnost rychle regenerovat, protože 

buňky epitelu jsou na rozdíl od ostatních rohovkových vrstev schopny buněčného 

dělení. Dojde-li tedy k poškození oka pouze do hloubky epitelu, buňky se samy 
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obnoví a ty odumřelé se odplaví slzami. Pod epitelem se nachází Bowmanova 

membrána tvořená kolagenem a laminem, která chrání před poraněním nižší vrstvy 

rohovky. Pod Bowmanovou membránou je stroma,  které tvoří 90% rohovky. Stroma 

zajišťuje správný tvar zakřivení rohovky a tím spolu s čočkou i správnou refrakci (lom 

světla). Zbylé dvě vrstvy rohovky už laserovým zákrokem nejsou zasaženy. 

Existují laserové refraktivní metody povrchové a metody s vytvářením 

epitelostromatové lamely. Hlavním zástupcem metod s tvorbou epitelostromatové 

lamely je metoda LASIK (Laser in Situ Keratomileusis), v dnešní době 

nejpoužívanější metoda laserového refrakčního zákroku. Mezi povrchové metody se 

řadí LASEK(laser assisted subepithelial keratectomy) a PRK (photorefractive 

keratectomy).  

Principem metody LASIK je vytvoření tenké rohovkové lamely, která se odklopí, 

provede se vlastní laserování a poté se hned znovu přiklopí. Lamela je tenká 130µm, 

je vedena až pod epitelem a Bowmanovou membránou. Vytváří se speciálním 

skalpelem – mikrokeratonem. Lamela se neodřezává zcela, na jedné straně se 

nechává takzvaná stopka, díky níž se pak lamela lépe vrátí na své místo a lépe se 

pak znovu přihojí. Díky lamele téměř není poškozen epitel a hojení je tak rychlejší a 

méně bolestivé. Nevýhodou však je, že lamela se po zákroku přihojí pouze po 

obvodu, existuje tedy pak stále nepatrné riziko, že se lamela může utrhnout, 

především v době bezprostředně po operaci. Další nevýhodou je, že řezem do 

rohovky se rohovka ztenčí. Aby nehrozilo riziko keratokonu (vyklenutí rohovky 

z důvodu ztenčené rohovky) a tím mnohem větší potíže než před zákrokem, je nutné, 

aby tloušťka rohovky (pod lamelou) zůstala alespoň 250µm, což je hodnota oficiálně 

stanovena úřadem FDA. Lékaři zpravidla pro větší jistotu nepřistupují k operaci 

v případě, že by tloušťka rohovky klesla pod 300µm. Průměrná tloušťka rohovky oka 

je, jak už jsem výše napsala, 500µm (u každého pacienta je tento údaj odlišný). Při 

odstranění 1 dioptrie se odebírá přbližně 16µm rohovkové tkáně (záleží ještě na 

průměru optické zony, tedy zjednodušeně jak širokou má pacient zornici). Pokud 

bychom tedy potřebovali provést zákrok pacientovi s tloušťkou rohovky 500µm a 

s šesti dioptriemi, rohovka pod lamelou by se celkově ztenčila na 274µm (500µm – 

130µm lamela – 6x16µm odlaserovaná tkáň), což už je málo a lékař by operaci 

neměl doporučit.  
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Existuje ale metoda FemtoLASIK, při které je rohovková lamela tenčí, protože je 

vytvořena  speciálním druhem laseru – femtosekundovým laserem. Taková lamela je 

tenká 100 µm. Tato metoda je velmi mladá, odborníci se zatím neshodují, zda takto 

vytvořená lamela se přihojuje lépe nebo hůře než lamela vytvořená mikrokeratonem. 

Další možností jsou povrchové metody. U těchto metod se nevytváří 

epitelostromatová lamela, je však před samotným působením nutné odstranit epitel. 

V případě metody PRK, což je nejstarší metoda refraktivního laserového zákroku, se 

epitel mechanicky zcela odstraňuje pomocí tupého nástroje tzv. hokejky. Epitel musí 

znovu zcela dorůst, proto je pooperační hojení bolestivější než u LASIK. V případě 

další povrchové metody LASEK je epitel naleptán roztokem alkoholu a poté lehce 

odpreparován, aby mohl být po působení laseru ihned vrácen zpět na své místo, kde 

během tří až čtyř dnů zcela sroste. Nevýhodou povrchových metod je delší a 

bolestivější rekonvalescence, výhodou je možnost odstranění vady i pacientům 

s tenčí rohovkou či širokou zornicí a vyšší dioptrickou vadou.  

Refraktivní laserová chirurgie je v současné době veliký business. Kliniky se 

předhánějí v inovativních metodách, lákají na nové, lepší přístroje. Pro laika je velice 

obtížné se v problematice vyznat, protože každý lékař prosazuje svou metodu a 

objektivních názorů lze nalézt jen málo. Doporučuji si nastudovat co nejvíce 

informací o jednotlivých metodách a navštívit zároveň více klinik, aby si zájemce 

mohl udělat vlastní názor. Nelze se v tomto směru úplně spoléhat na lékaře, protože 

pro každého z nich je ideální jiná metoda, kterou potom doporučuje. Ovšem na 

druhou stranu lékaři nepustí k operaci nikoho, kdo se na zákrok z různých důvodů 

nehodí, na všech klinikách je prováděna řada předoperační vyšetření. Je 

samozřejmě známo několik pacientů, kteří jsou vyloženě nespokojeni s výsledkem, 

téměř zpravidla se jedná o pacienty s hypermetropií, kde jsou výsledky horší. Jinak 

jde převážně jen o netrpělivost pacientů, kteří očekávají (podle slibů některých klinik i 

oprávněně) naprosto dokonalý zrak ihned po operaci. Očím se však musí dát 

dostatečný čas na zhojení, a to několik týdnů až několik měsíců, aby bylo vidění 

opravdu perfektní. 
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7.2 Nitrooční zákroky 

Pacientům, kteří nejsou vhodní pro provedení laserového zákroku – z důvodu 

vysoké vady, příliš tenké rohovky nebo většinou kombinace obojího, se nabízí 

možnost nitroočních zákroků – implantace fakické čočky nebo extrakce lidské čočky 

(CLE nebo PRELEX). 

Implantace fakické nitrooční čočky spočívá ve vložení umělé čočky do nitra oka 

před zachovanou přirozenou pacientovu čočku. Zachová se tak současná 

akomodace (možnost zaostřování) lidské čočky a navíc  se jí pomůže fakickou 

čočkou. Můžeme si to představit jako klasickou kontaktní čočku, jen se nepřikládá na 

povrch oka, ale je umístěna uvnitř. Aby uvnitř oka správně držela, je opatřena po 

stranách „úchytkami“, které se většinou zapřou o duhovku. Fakická čočka je 

vyrobena z měkkého materiálu, díky čemuž je umožněno čočku srolovat a do nitra 

oka ji implantovat pouze pomocí třímilimetrového nářezu rohovky. 

 

 

 

 

 

 

Metoda CLE (Clear Lens Extraction) neboli jinak RLE (Refractive Lens 

Exchange), tedy extrakce lidské čočky z oka a nahrazení umělou čočkou, se provádí 

především pacientům se ztrátou akomodace jejich přirozené čočky, což se děje 

většinou kolem 45. roku života, případně pacientům se zákaly čočky. Princip této 

metody je v podstatě totožný s operací šedého zákalu. Lidská čočka je rozmělněna a 

následně z oka odsáta, zachová se pouze čočkové pouzdro, do kterého se opět 

malým nářezem rohovky vloží čočka umělá. Výhodou je, že s umělou čočkou již 

nehrozí riziko šedého zákalu. 

Obr. 7.4 Fakická čočka Obr. 7.3 Umístění fakické čočky uvnitř oka 
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Metoda PRELEX (Presbyopic Lens Exchange) také pracuje s výměnou lidské 

čočky za umělou. Umělá čočka je navíc multifokální, to znamená, že zákrok dokáže 

korigovat vadu vidění do blízka i do dálky.  

7.3 Kyborgizace či dekyborgizace ? 

Jedná se opravdu v případě refraktivní chirurgie o kyborgizaci? V případě 

implantace fakické čočky i výměny nitrooční čočky asi není pochyb. Člověk do svého 

živého organizmu musí přijmout uměle vytvořenou součást – umělou čočku. 

V případě laserových zákroků již to může vypadat sporně. Ale i pokud se budeme 

držet té nejpřísnější definice kyborga: „Představuje živou bytost obohacenou o 

mechanické či elektronické součástky. Tyto součástky jsou obvykle nesnímatelné a 

jejich montáž nebo demontáž se provádí formou chirurgického zákroku.“ (Nahodil 

2009), nalezneme neshodu pouze v té části, kde Pavel Nahodil hovoří o tom, že se 

musí jednat o přidání nějaké součástky.  Pacientovi není při laserové operaci 

implantováno nic umělého do těla, naopak je mu chirurgickým zákrokem (zde je 

shoda) odňata část živé hmoty. Tato změna rohovky je nepochybně nesnímatelná 

(opět shoda s definicí) a je možné ji opravit opět jen chirurgickým zákrokem (také 

shoda). Já se přikláním k tomu, že i v případě laserové operace se jedná o 

kyborgizaci. Je to rozhodně ukázka symbiózy biologie a techniky – bez techniky by 

takový zákrok nemohl být proveden.  

Ale je to možná ještě o něco složitější úvaha. Ještě před tím, než jsem sama 

podstoupila refraktivní laserovou operaci, jsem byla přesvědčená o tom, že se 

chystám nechat kyborgizovat. Myslela jsem si, jaký to bude zvláštní pocit, že 

najednou uvidím zcela ostře, že si budu připadat nepatřičně, jako s cizíma umělýma 

očima. Dokonce jsem se bála, že si mozek na takovou změnu nezvykne a nebude 

umět s novýma očima pracovat. Nic takového ovšem nenastalo. Vůbec se necítím, 

jako by nové oči ke mně nepatřily, naopak, najednou mám pocit, že se mi konečně 

vrátily mé skutečné oči a do této doby jsem měla jen obrýlené případně očočkované 

napodobeniny. Chtěla jsem popsat pocit, jaké je to být kyborgem, ale cítím se teď 

spíše naopak – jako bych podstoupila jakousi dekyborgizaci. Dřív jsem byla nucená, 

abych viděla jako ostatní zdraví lidé, nasadit si brýle nebo kontaktní čočky. Žila jsem 

skutečně v symbióze s umělou součástí, i když nebyla implantována chirurgicky a 

byla snadno snímatelná, nemohla jsem bez ní žít plnohodnotný život. Podstoupením 
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laserového zákroku jsem se této součástky zbavila – šlo tedy o kyborgizaci nebo o 

dekyborgizaci? Mají takový pocit i lidé s umělou končetinou nebo s 

kardiostimulátorem? Cítí se potom více sami sebou, nebo tím, že mají skutečně 

implantovanou umělou součást, cítí se být z určité části strojem, čili kyborgem?  

  



 56 

8. Nákladnost kyborgizace 

Bude kyborgizace záležitost zcela běžná a standardní nebo se stane jen 

privilegiem bohatých? Jak jsme na tom v tomto ohledu dnes? 

Ceny končetinových protéz jsou značně individuální, záleží samozřejmě na 

rozsahu amputace (může se jednat pouze o amputaci prstů, amputaci zápěstí, až 

k amputaci v ramenním kloubu) a také na propracovanosti protézy. Standardní 

protézy jsou plně hrazeny pojišťovnou, pacient má nárok na jednu protézu za dva 

roky. Cena se pohybuje okolo 50 tisíc korun. Cena myoelektrické 

(elektromechanické) protézy pro zápěstní amputaci se podle informací výrobce a 

dodavatele protetických pomůcek  MS ortoprotetika pohybuje okolo 200 – 250 tisíc 

korun. Schválení úhrady pojišťovnou je závislé na schválení poukazu na pomůcku 

revizním lékařem a komisí na Ústřední pojišťovně. Je to tedy částečně individuální 

rozhodnutí, všeobecná pravidla jsou ale stanovena tak, že myoelektrická protéza je 

hrazena pojišťovnou v případě amputace obou končetin nebo v případě jednostranné 

amputace se současným funkčním omezením druhé končetiny. Takoví pacienti mají 

nárok na jednu protézu respektive jeden pár za pět let. Bionické protézy nové 

generace jsou prozatím ještě ve fázi vývoje a testování, jsou velice drahé a nejsou 

zatím určeny pro sériovou výrobu, tudíž je zatím lze získat zpravidla jen díky 

sponzorům pro výzkumné účely. 

Ceny sluchadel se pohybují v rozmezí od 2 700 korun do 24 000 korun, 

příspěvek od pojišťovny je buď 2 700 korun, 3 900 korun nebo 5 100 korun v 

závislosti na zjištěné sluchové vadě, a to jednou za pět let. Cena kochleární 

implantace se pohybuje mezi jedním a jedním a půl milionem korun, navíc je potřeba 

řečový procesor za 200 tisíc korun s životností přibližně deset let. Vše je plně 

hrazeno ze zdravotního pojištění. 

Co se týče laserových operací očí, ceny jsou zaznamenané v tabulkách 8-1 a 8-

2. V České republice je poměrně vysoká konkurence, proto jsou ceny oproti 

například sousednímu Německu drženy na přijatelné hladině. 
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Table 8-1 Ceny laserových očních operací – z webových stránek klinik, duben 2012 

Oční klinika LASIK FemtoLASIK LASEK PRK 

Lexum	  -‐	  Praha	   18,500.00  26,000.00   -  18,500.00  

Lexum	  -‐	  České	  Budějovice	   15,500.00  23,000.00   -  15,500.00  

Lexum	  -‐	  Brno	   15,500.00  23,000.00   -  15,500.00  

Lexum	  -‐	  Ostrava	   15,500.00  23,000.00   -  15,500.00  

Gemini	  -‐	  Praha	   16,000.00  20,000.00   -   -  

Gemini	  -‐	  Brno	   16,000.00  20,000.00   -   -  

Gemini	  -‐	  České	  Budějovice	   16,000.00  20,000.00   -   -  

Gemini	  -‐	  Zlín	   16,000.00  20,000.00   -   -  

Gemini	  -‐	  Ostrava	   16,000.00  20,000.00   -   -  

Oční	  centrum	  -‐	  Praha	   17,900.00   -   -  13,000.00  

Refrakční	  centrum	  Praha	   17,500.00   -   -  16,000.00  

ÚVN	  -‐	  Praha	   16,900.00  22,900.00   -  13,900.00  

Ofta	  -‐	  Cheb	    -   -  16,000.00  16,000.00  

Ofta	  -‐	  Plzeň	    -   -  16,000.00  16,000.00  

Ofta	  -‐	  Ústí	  nad	  Labem	    -   -  16,000.00  16,000.00  

Somich	  -‐	  Karlovy	  Vary	    -  25,000.00   -  15,500.00  

  Oční	  a	  estetic.	  chirurgie	  -‐	  Zlín	   15,000.00   -   -  14,500.00  

Neovize	  -‐	  Brno	   16,500.00  19,000.00  9,800.00  9,800.00  

Duovize	  -‐	  Praha	   16,500.00  19,000.00  9,800.00  9,800.00  

Tana	  -‐	  Olomouc	    -   -  14,500.00   -  

Dr.	  Rau	  -‐	  Praha	   18,000.00   -  16,000.00  14,000.00  

Oftex	  s.r.o.	  -‐	  Pardubice	    -   -   -   -  

Horní	  Počernice	    -  15,000.00   -   -  

Euroklinika	  -‐	  Olomouc	   16,000.00  19,000.00   -  15,000.00  

Meral	  Brno	   16,000.00   -  13,000.00  11,500.00  

	  Průměr	   16,405.56	  	   20,993.33	  	   13,887.50	  	   14,470.59	  	  

 

Z přehledu jasně vyplývá, že zákrok metodou Femtolasik je nejdražší, ačkoli o 

jeho výhodách a nevýhodách se vedou největší spory. Vysoká cena je zcela jistě 
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způsobena potřebou dvou různých typů laserů, čímž samozřejmě stoupají náklady 

kliniky. Je také zajímavé poukázat na to, že klinika Lexum, která má pobočky ve více 

městech České republiky, uplatňuje pro svou pražskou pobočku o tři tisíce vyšší 

ceny než pro ostatní města. Dá se to samozřejmě vysvětlit vyššími nájmy za prostory 

v Praze, přesto to u potenciálního pacienta může navodit řadu otázek – mají na 

pražské pobočce lepší vybavení? Nebo snad lepší odborníky, lépe vyškolený 

personál? Nebo chce klinika z nějakého důvodu obyvatele Prahy záměrně 

znevýhodňovat? Pacient je už dost zmatený z množství různých operačních metod a 

různých klinik, když se k tomu přidá ještě rozdílná cenová politika jedné kliniky, může 

to vést až k vyloučení této kliniky z výběru. Myslím, že to není vhodné a že správný 

krok udělala klinika Gemini, když ceny na všech svých pobočkách vyrovnala (ještě 

v loňském roce uplatňovala také různou cenovou politiku). 

Table 8-2 Ceny nitroočních operací - z webových stránek klinik, duben 2012 

Oční klinika fakické čočky výměna čočky 

Lexum	  -‐	  Praha	    31,000.00   21,000.00  

Lexum	  -‐	  České	  Budějovice	    31,000.00   21,000.00  

Lexum	  -‐	  Brno	    31,000.00   21,000.00  

Lexum	  -‐	  Ostrava	    31,000.00   21,000.00  

Gemini	  -‐	  Praha	    30,000.00   30,000.00  

Gemini	  -‐	  Brno	    30,000.00   30,000.00  

Gemini	  -‐	  České	  Budějovice	    30,000.00   30,000.00  

Gemini	  -‐	  Zlín	    30,000.00   30,000.00  

Gemini	  -‐	  Ostrava	    30,000.00   30,000.00  

Refrakční	  centrum	  Praha	    33,000.00   19,500.00  

ÚVN	  -‐	  Praha	    29,000.00   15,900.00  

Ofta	  -‐	  Cheb	    30,000.00   16,000.00  

Ofta	  -‐	  Plzeň	    30,000.00   16,000.00  

Ofta	  -‐	  Ústí	  nad	  Labem	    30,000.00   16,000.00  

Somich	  -‐	  Karlovy	  Vary	    22,000.00   23,400.00  

Neovize	  -‐	  Brno	    29,900.00   20,000.00  

Duovize	  -‐	  Praha	    29,900.00   20,000.00  
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Tana	  -‐	  Olomouc	   	  -  12,000.00  

Dr.	  Rau	  -‐	  Praha	    37,000.00   21,000.00  

Oftex	  s.r.o.	  -‐	  Pardubice	    29,000.00   28,000.00  

Horní	  Počernice	    21,000.00   -  

Meral	  Brno	    20,000.00 	    12,000.00  

 Průměr	   	  29,276.19	   	  21,609.52	   

 

V Německu se ceny pohybují na podstatně vyšší hladině, v přepočtu od 30 

000,- za laserovou operaci jednoho oka a šplhají se až k 75 000,- (Kosten 2012). Za 

extrakci čočky Němci platí od 43 000,- a za implantaci fakické čočky od 60 000,- za 

jedno oko. (myBody 2012).  Ve Velké Británii jsou ceny dokonce ještě vyšší – 

v přepočtu okolo 45 000,- až 90 000,- (Laser Eye Clinics 2012) za laserovou operaci 

jednoho oka. Za extrakci čočky si ve Velké Británii účtují minimálně 75 000,- (Haddrill 

2010). A není to z toho důvodu, že by v zahraničí bylo oční lékařství na vyšší úrovni, 

naopak Česká republika v oboru oftalmologie na předních místech, co se týče kvality 

a progrese, což její zástupci potvrzují na spoustě mezinárodních konferencí I řadou 

odborných studií.  

Tyto markantní cenové rozdíly mě přivádí k tématu zdravotní turistiky, která je 

v České republice velmi rozšířená a to především v oblasti plastické chirurgie, v roce 

2010 dorazilo do České republiky 9 tisíc cizinců za účelem plastické operace. Ale 

cizinci dojíždějí do České republiky právě i za účelem refraktivních očních operací. 

Potvrdila mi to klinika Gemini, kam míří především německy mluvící klienti do jejich 

pobočky v Českých Budějovicích, takže zahraniční klientela je hlavně z Německa a 

Rakouska, dále ale operují i mnoho klientů z Norska, Velké Británie, Slovenska a 

Polska. Za rok 2011 bylo v oční klinice Gemini odoperováno celkem asi 1000 

zahraničních klientů. I Oční centrum Praha potvrzuje velký zájem cizinců, nejvíce 

zahraničních klientů mají z Rakouska a ze Švýcarska. Klinika Gemini se dokonce 

vydala ještě opačným směrem, neláká pouze klienty do České republiky, ale nově 

založila pobočku ve Vídni, kde již ovšem vyrovnala ceny s cenami operací 

v Rakousku – za Lasik si účtují v přepočtu 37000,- za jedno oko. 

Ceny za refraktivní zákroky se mohou zdát vysoké, ale lidé, co se pro takovou 

operaci rozhodují, si mohou snadno spočítat, kolik peněz je stojí nákupy kontaktních 
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čoček, roztoků na jejich údržbu, brýlí. Ceny kontaktních čoček se pohybují od 300,-

Kč do 1 500,- Kč na tři měsíce. Nejčastěji prodávané typy čoček stojí v průměru 600,-

Kč na tři měsíce. K tomu je na každé tři měsíce potřeba nový roztok a pouzdro za 

přibližně 200,-. To znamená, že průměrně nositele kontaktních čoček veškeré 

vybavení stojí 3 200,- Kč ročně. Už jen tyto náklady znamenají, že za deset let se 

nositel dostane na částku 32 000,-Kč, což je průměrná cena za laserovou operaci 

obou očí. Prakticky téměř každý slabozraký, i když nosí pravidelně kontaktní čočky, 

vlastní i brýle, což je další náklad navíc. Tento vzorový výpočet, ačkoli je to značně 

individuální, názorně ukazuje, že refraktivní zákroky se slabozrakým dokonce 

finančně vyplatí. 

Table 8-3 Kdy se vypatí laserová operace 

Tříměsíční	  náklad	   1	  rok	   10	  let	   20	  let	   30	  let	  

Kontaktní	  čočky	   Roztok	   Celkem	   Celkem	   Celkem	   Celkem	   Celkem	  

	  Kč 600	  	   	  Kč 200	  	   	  Kč 800	  	   	  Kč 3,200	  	   	  Kč 32,000	  	   	  Kč 64,000	  	   	  Kč 96,000	  	  

Laserová	  operace	  obou	  očí	  průměrně:	   Kč 32,000 

 

I přesto se v anketě pro idnes.cz vyjádřilo téměř 44% čtenářů, že by měli zájem 

o laserovou operaci, ale nemají dostatek financí. Samozřejmě hovořit o desetitisících 

jednorázově a rozloženě do několika let je zcela odlišná věc. I proto některé kliniky 

nabízejí úhradu operace na splátky. 

To, že dnes běžně nahrazujeme klouby umělými, používáme protézy končetin a 

navracíme ostrý zrak slabozrakým nikoho mnoho nepobuřuje. Pokud se však na 

teoretické rovině posuneme dále a uvažujeme o vylepšování těla nad jeho „přírodou 

dané možnosti“, dostaneme se rázem na tenký led. Vedle hlediska morálního, 

etického a náboženského se přidává aspekt sociální – tím, že se skutečně začne 

vylepšovat lidské tělo, prohloubí to ještě více rozdíly mezi chudými a bohatými? Dnes 

si bohatí mohou dovolit luxusní bydlení s moderními technologiemi, drahá auta a 

plastické operace. Chudí si takové věci mohou jen představovat, ale bez drahého 

auta a luxusu se dá celkem spokojeně žít (a možná i spokojeněji než s nimi, ale to už 

by bylo na jinou debatu). Situace se však může změnit v momentě, kdy začne být 

možné své tělo zásadním způsobem vylepšovat.  
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 Už dnes jsou protézy nebo vylepšování zraku poněkud nákladné záležitosti. 

Jednoduché protézy jsou v rámci systému zdravotního pojištění považovány za 

standard, ale modernější bionické protézy si již mohou dovolit pouze ti, co na to mají. 

Zatím se toto týká jen situací, kdy je snaha navrátit do normálu určitý handicap, ale 

dá se očekávat, že až se najde způsob, jak lidskému zraku poskytnout lepší 

funkcionalitu – zoom, vize skrz překážky, atd. – bude to naprostý nadstandard, který 

si bude moci dovolit pouze určitá skupina lidí. A tito lidé získají obrovskou výhodu 

před ostatními a tím se rapidně zvětší pomyslná hranice mezi bohatou vrstvou a 

ostatními. A to může vrhat špatné světlo právě na nové technologie, také proto se 

takového pokroku lidé bojí a protestují proti němu. Dá se proti tomuto důvodu nějak 

argumentovat? Jde zařídit, aby kyborgizace v budoucnu pomáhala všem a nejen 

těm, kteří na to mají prostředky? Bohužel se v dnešní době všechno točí okolo 

financí. Je to pochopitelné, vývoj nových technologií je velice drahý. 

Někteří odborníci dokonce předpovídají, že za několik let se lidé budou dělit na 

několik skupin - na ty velmi bohaté, kteří si budou moci dovolit udělat z dítěte 

výkonné „nadlidi”. Díky genové manipulaci, mozkovým čipům, novým 

neurostimulantům a přídavným tkáňovým technologiím umožní svým dětem, aby 

svými schopnostmi předčily ostatní o stovky procent. Tyto lidé potom vytvoří 

mocenskou elitu. Další skupinou budou tvořit ti bohatí, kteří budou odmítat 

kyborgizaci, aby se však jejich děti vyrovnaly elitě, nechají je absolvovat speciální 

výcvik mozku, který dokáže probudit mozkové rezervy a zapojit dosud nevyužívané 

oblasti mozku. Třetí skupinu budou tvořit všichni ostatní, tedy ti, co si nebudou moci 

dovolit nové technologie, tudíž zůstanou přírodními a nerozvinutými.  „Lidé díky 

vylepšování pomocí genetické manipulace a kmenovými buňkami získají 

trojnásobnou inteligenci. Díky speciálním čipům s terabytovou pamětí získají znalosti 

mnoha oborů univerzit. Ale jen ti nejbohatší. Ostatní na ně budou pracovat a často  

ani nepřijdou na to, že je vede nějaká elita nadlidí. Jak také může člověk s IQ okolo 

100 přijít na manipulaci lidí, kteří mají IQ okolo 300.” (Červený 2010)  

Na druhou stranu se tyto znepokojivé vize nemusejí vůbec naplnit. Kyborgizace 

může probíhat dál tak pomalým tempem, aby si na to společnost zvykla a byla 

schopná vše přijmout jako normu. Stejně tak se to dělo po vynalezení a rozšíření 

brýlí, kontaktních čoček nebo také umělých kloubů. Člověka s brýlemi teď jistě nikdo 

nepovažuje za někoho zvláštního ani přehnaně bohatého, dnes je to normální, ale 
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vraťme se do středověku – tam brýle mohly působit stejně jako dnes vyspělá 

bionická protéza nebo čip v paži. Ale postupným vývojem si lidé měli šanci zvyknout 

a brýle se rozšířily, nestala se z nich jen výsada bohatých. Stejným postupným 

vývojem mohou projít i bionické končetiny, čipy nebo vylepšování funkcionality 

lidského zraku. Věřím, že brzy budou například refraktivní laserové operace očí 

hrazeny zdravotní pojišťovnou, stanou se standardem, stejně jako na brýle zdravotní 

pojišťovny přispívají. A tyto operace možná za několik desítek let vystřídají jiné 

operace – například takové, které umožní lépe vidět ve tmě nebo  nám rozšíří zorné 

pole nebo vylepší akomodaci a budeme moci zaostřit na velice vzdálené předměty a 

zároveň i na velice blízké. A všechno se bude vyvíjet takovým tempem, aby si na to 

společnost postupně zvykala. Samozřejmě se v současnosti vše vyvíjí o mnoho 

rychleji než dříve, teď zbývá jen otázka, na jak rychlý vývoj je dnešní společnost 

připravena a s čím vším se vyrovná. Neexistuje horní hranice kyborgizace, kterou by 

lidstvo odmítlo překročit. Lze pouze uspěchat míru kyborgizace a problém nastane 

v okamžiku, kdy vývoj kyborgizace předčí vývoj společnosti. 
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9.  Problematika čipování 

Čipování je už delší dobu velmi kontroverzním tématem řešeným napříč 

odbornou i laickou veřejností. Už čipování zvířat vyvolává dost sporné názory, o to 

víc, pokud se by se to mělo týkat lidí. Na jedné straně lidé touží po větší bezpečnosti 

a ochraně zejména dětí, na straně druhé se obávají ztráty svobody a možnosti 

ovládnutí mocnějšími jedinci. Na začátku roku 2011 se po mediálně velmi 

sledovaném únosu jedenáctileté dívky rozpoutala vlna diskuzí na toto téma – zda 

děti opatřit lokalizátorem a jakým způsobem – mírnější variantu představují 

lokalizační náramky, které fungují tak, že přístroj nepřetržitě sleduje pomocí satelitní 

sítě svou polohu. Pokud uživatel překročí předem nastavenou „virtuální hranici“, 

vysílá automaticky varovnou zprávu do mobilního telefonu. Pošle-li se zpráva 

opačným směrem, lokalizační zařízení odpoví souřadnicemi místa, kde se uživatel 

právě nachází. Zpráva obsahuje může obsahovat i odkaz na mapu, majitelům 

„chytrých telefonů“ tedy stačí kliknout a okamžitě vidí polohu uživatele na mapě. 

Takové zařízení bylo původně zkonstruováno jako sledovací zařízení proti krádežím 

například automobilů, na trh s ním přišla firma Macro Weil. V současné době má 

lokalizátor velikost krabičky od zápalek a je možné ho ukrýt kdekoli v oděvu, jiný typ 

má podobu běžných digitálních hodinek. V případě předem promyšleného únosu je 

jasné, že únosce veškerou podezřelou elektroniku zničí, pokud však půjde o 

náhodné napadení nebo uživatel stihne vyslat pomocí lokalizátoru varovný signál, 

může být zařízení účelné. Navíc vývoj je zaměřen směrem k miniaturizaci, což bude 

znamenat lepší možnosti skrytí, například do prstýnku nebo právě přímo do těla.  

Skutečným průkopníkem v této oblasti se stala firma Applied Digital Science v 

Kalifornii, která vyrobila mikročip vhodný k implantaci do lidského těla a uvedla jej na 

trh jako komerční aplikaci. Tento mikročip, který má rozměry 12 x 2,1 mm (velikost se 

přirovnává k zrnku rýže), je určen k implantaci do podkožní tkáně, nejčastěji na 

horních končetinách. Aplikace čipu do těla nositele trvá jen několik minut a probíhá v 

lokální anestézii. Čip ukrytý v kapsli z inertního materiálu v sobě obsahuje RFID 

prvek pracující na frekvenci 125 kHz, elektromagnetickou cívku představující 

miniaturní anténu a ladící kondenzátor. Předpokládá se, že životnost tohoto čipu by 

se měla pohybovat přibližně okolo dvaceti let. Částka, kterou zájemce za čip a jeho 
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implantaci zaplatí, se pohybuje kolem 250 dolarů, tedy v přepočtu asi pět tisíc korun.  

(Zouzalík, Bude mít každý člověk v těle čip? 2004)  

Na tento čip se měly ukládat základní identifikační údaje, které máme uvedené 

například v občanských průkazech, a informace o zdravotním stavu uživatele. Kvůli 

možné zneužitelnosti takto uložených dat v sobě čip ukrývá pouze identifikační číslo, 

díky kterému pak mohou být informace o uživateli  dohledatelné ve speciální 

databázi. Cena za držení záznamů o uživateli v takovéto databázi se pohybuje v 

přepočtu v řádu stovek korun ročně. Kromě držení informací o zdravotním stavu 

uživatele, což je zatím jediné nynější využití těchto čipů, je budoucí pozornost 

ubírána také například na identifikaci a autorizaci přístupů do různých budov atd. Lze 

si také snadno představit nahrazení veškerých plastových karet, které je nyní člověk 

„nucen“ nosit s sebou, mávnutím zápěstí by se veškeré informace načetly z čipu. 

Stejně tak placení by mohlo být řešeno pomocí čipu v zápěstí. Kevin Warwick 

navrhuje, aby se čipování povinně zavedlo pro držitele zbraní, automaticky by pak 

ztratili přístup do budov školy, obchodních domů a podobněů. To je poněkud 

odvážná aplikace, poté by každý člověk se zbrojním průkazem měl znemožněný 

přístup do určitých míst, ačkoli by třeba zbraň měl jen uloženou doma v sejfu. Zde by 

bylo mnohem více žádoucí očipovat přímo zbraň. Ovšem princip, že by se nečipovali 

všichni nebo případné možné oběti trestných činů (mám na mysli především děti), 

ale naopak například recidivisté, je sám o sobě zajímavý a vlastně se něco 

podobného už děje v případě takzvaného domácího vězení se sledovacími náramky. 

Oponenti implantace čipů do lidského těla mají celou řadu protiargumentů. Za 

prvé je to již zmíněné ohrožení osobní svobody a ochrany osobních údajů.  Dále zde 

existuje možnost tzv. klonování – lze za určitých podmínek načíst skenerem 

identifikační číslo a poté tento signál simulovat před jiným skenerem. Dalším 

protiargumentem je fakt, že radiové vlny, pomocí kterých čip komunikuje, dokáží 

vysílat na větší vzdálenost a dokonce skrz překážky, tím pádem může přenos 

probíhat i bez vědomí uživatele. V neposlední řadě se také vedou spory o zdravotní 

nezávadnosti materiálů a záření, které čip emituje. Nakonec, aby byl výčet úplný, 

existují i náboženské kritiky, pro některé věřící jsou čipy znamením antikrista podle 

Zjevení svatého Jana: „A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i 

otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, 

kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.” 



 65 

Možným řešením by mohlo být, kdyby čip mohl být svým uživatelem libovolně 

deaktivován, kvůli ochraně svého soukromí a svobodě, což by bylo technicky jen 

obtížně řešitelné. Jediným kompromisem se tak nadále zdají být je čipy v hodinkách 

nebo náramcích, které by se dali deaktivovat a znovu aktivovat, kdykoli by uživatel 

potřeboval. Lidé se v posledních několika letech především s rozmachem sociálních 

sítí obávají o své soukromí. Na druhou stranu jsou to oni sami, kdo své údaje 

poskytují ke zveřejnění. Na jedné straně se začaly vést až paranoidní debaty na 

téma ochrany soukromí, na straně druhé zažívá obrovský boom Facebook, Twitter či 

Foursquare. Lidé zveřejňují své fotografie, své osobní údaje a v neposlední řadě své 

myšlenky, názory, obavy... Pomocí chytrých telefonů dávají veřejně vědět svou 

aktuální polohu.  Všechno je samozřejmě zneužitelné, minimálně k marketingovým 

účelům. Ovšem u těchto případů je oproti čipům právě jeden zásadní rozdíl, lidé mají 

pod kontrolou, jaké informace o sobě zveřejní a jaké ne. Kdežto u čipů stále vidí 

nebezpečí, že je někdo bude sledovat proti jejich vůli, nejen když „checknou svou 

polohu na foursquare“ nebo „aktualizují svůj status na Facebooku“. 
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10. Budoucnost kyborgizace 

„Směřovala evoluce k člověku jako ke svému vrcholu, nebo začíná využívat 

naší lidské kultury ke svému dalšímu posuvu?“ Egon Bondy 

Názory na budoucnost jsou v tomto směru rozděleny do dvou táborů, jeden 

v kyborgizaci vidí hrozbu, druhý naopak jediný správný směr naší budoucnosti 

10.1 Technopesimismus 

Technopesimisté soudí, že technologie lidstvu nemohou prospět, naopak se 

obrátí proti němu. Upozorňují na digitální propast, tedy prohlubující se rozdíl mezi 

lidmi, kteří přístup k technologiím mají a těmi, kteří ne. Stroje podle technopesimistů 

berou lidem práci, způsobují nové konflikty, místo aby nějaké problémy řešily, mají 

negativní vliv na prostředí i na člověka samotného, vyvolávají údajně technostres, 

tedy negativně působí na lidské zdraví. Největším argumentem technopesimistů je 

možnost, že se technologie vymknou naší kontrole zcela nebo se dostanou pod 

kontrolu pouze malé skupině mocných, která je tak bude moci zneužít ve svůj vlastní 

prospěch. 

10.2 Technooptimismus 

Technooptimisté technopesimismus vysvětlují jako důsledek xenofobie, tedy 

strachu z cizího a neznámého, ale také strachu z vlastního sebepoznání. Ve 

specifických případech upozorňují na tendence přisuzovat umělým systémům lidské 

vlastnosti, způsoby chování a omezení, příp. na obavu ze ztráty statusu výjimečné 

bytosti. (Burian 2006)  

Kyborgizace lidstva je v plném proudu, ať se nám to líbí nebo ne. A někteří 

biologové a filozofové vědy soudí, že tento pokrok nemá hranice. Rakouský biolog 

Hans Hass například tvrdí, že technický vývoj je pokračováním biologické evoluce a 

přírodního výběru novými prostředky. Rozdíl je pouze v rychlosti a způsobu 

realizace, zatímco třeba oko se vyvíjelo stovky milionů let a vše se zkoušelo přímo v 

praxi na živých tvorech, kameru lze navrhnout za pár měsíců na rýsovacím prkně. 
Odtud už není daleko k myšlence, že strojová existence je přirozeným pokračováním 
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té biologické a že lidská mysl dříve nebo později zcela zákonitě opustí nedokonalé 

tělesné schránky a přestěhuje se do nesmrtelných strojů. Ty ji současně zbaví 

dosavadních omezení - kyborgové například nebudou potřebovat prostředky pro 

létání, cestování do vesmíru či pronikání do mořských hlubin, protože se těmito 

prostředky stanou oni sami. Budou moci násobit svůj intelektuální výkon nebo 

propojovat své mozky v jeden obrovský supermozek k řešení obzvláště složitých 

úkolů. (Novák 2009) 

Prozatím jsme se díky kyborgizaci vyrovnávali především s určitými handicapy, 

ale již v blízké budoucnosti bude podle futuristů lidské tělo vybaveno řadou 

implantátů, které nebudou pouze nahrazovat nějaký handicap, ale naopak nám 

dodávat nové schopnosti – například rozšířit zrak i do ultrafialové části spektra, 

zavést netopýří sonar, psí čich nebo schopnost některých živočichů „vidět“ 

elektromagnetické pole. V NASA Ames Research Center například nedávno vyvinuli 

prototyp mobilního telefonu, který bude fungovat jako ultracitlivý čichový orgán za 

účelem detekce jedovatých plynů, časem možná i sledování patogenních 

mikroorganismů nebo získávání dat o kvalitě ovzduší. Přídatné zařízení, chemická 

minilaboratoř na čipu, má velikost poštovní známky a je schopné být připojené přímo 

na iPhone. (Houser, Cesta k rozšířené realitě 2010) 

„Mezi šílenými experimenty, jak překonat vlastní tělo, a konzervativním 

odstraňováním nedostatků neexistuje žádná hranice. Jakmile jednou přistoupíme na 

to druhé, nemáme důvod vyhýbat se prvnímu. Navrátit slepému zrak na 50%? Nebo 

na 100%? Ale proč ne třeba na 115% - aby viděl lépe než před nehodou? A kdo by 

nechtěl prodloužit lidský život? A kdo by nechtěl zvýšit kapacitu vlastní paměti? Atd. 

atd.”  (Petrů 2005) 

I ředitel Ústavu umělé inteligence na MITu Rodney Brooks pro sborník Johna 

Brockmana Příštích 50 let prohlásil, že končí doba, kdy implantáty měly nahrazovat 

ztracené funkce, a nastává prostor pro rozšiřování lidských schopností. Psycholožka 

Nancy Etcoffová z Harvardu v této souvislosti předpovídá, že rozšíření pohledu 

a získání dodatečných informací nebude směřovat jen do vnějšího světa, ale i do 

našeho vlastního nitra. Brzy u sebe budeme nosit spoustu zařízení nejen pro 

monitorování tělesných funkcí, ale i pro kontrolu emocí. Systém například pozná, že 

jsme se za celý den ještě neusmáli, vyhodnotí tuto skutečnost jako zdraví 
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nebezpečnou a ihned navrhne příslušné léky nebo protiopatření. (Houser, Cesta k 

rozšířené realitě 2010) 

Stephen Hawking předpovídá, že v nedaleké budoucnosti lidé sami sebe budou 

schopni přetvořit v „nestárnoucí superlidi“, kteří převezmou vládu nad zemí a lidé 

„normální“, nekyborgizovaní ztratí svůj význam. (Freyemuth 1997) Podobným 

způsobem situaci vidí i Kevin Warwick, který kyborgizaci člověka považuje za jediné 

východisko z pochmurné budoucnosti, ve které nám budou vládnout stroje 

inteligentnější než my. Pouze pokud se vydáme cestou kyborgizace našich těl, 

vyhneme se podle Warwicka roli poddaných. Druh Homo sapiens sice zanikne, tak 

jako tomu bylo u spousty našich předků – např. homo habilis, homo erectus..., ale 

nahradí ho nový druh, jež nazývá Homo Technologicus. 

Že nás stroje dostihnou v míře inteligence, souhlasí i Hans Moravec, dokonce si 

troufá určit i přibližné datum, bude to prý kolem roku 2040. Nevidí v tom ovšem 

žádný katastrofický scénář, inteligentní stroje nazývá našimi „duchovními dětmi“, 

kterým nenásilně předáme vládnutí na Zemi, jako král předává vládu svým 

potomkům (Moravec 1988). Jak ovšem podotýká Marek Petrů, je nutné, aby tyto 

„duchovní děti“ nebyly jen bezduché mechanické stroje, ale aby měly vědomí 

podobné tomu lidskému. V době, kdy se inteligence strojů srovná s lidskou 

inteligencí, podle Moravce dojde i k tomu, že budeme schopni zkopírovat svůj 

mentální program včetně našich vzpomínek a zkušeností do strojové mysli. Dojde tak 

vlastně k takové absolutní kyborgizaci, o které mluví Isaac Asimov, tedy lidský mozek 

v robotím těle. 

Ostatně, katastrofické scénáře technopesimistů, ve kterých si nás stroje 

zotročují a kde se lidi stanou jen prostředkem k dosažení cílů strojů, vycházejí 

z předpokladu, že inteligentní umělé bytosti se budou chovat stejně morálně špatně 

jako lidé na základě svých biologických potřeb a pudů. Ale stroje nás přeci nebudou 

potřebovat zabíjet kvůli potravě, jako to my děláme chovnému dobytku, ani kvůli 

uspokojení nebo ze strachu. Myslím si, že je teď na nás, jak si své „děti“ vychováme, 

aby se nám za pár let nevymkly z rukou. Problémem budoucnosti není technika, ale 

my sami a naše vůle a moc ji ovládnout.  

Cestu kyborgizace našeho těla považuji za správný směr. Když tu bude ta 

možnost, chtěla bych mít třetí ruku nebo dokonalejší zrak. Proč bychom se měli 
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nechat omezovat biologičnem? Matka příroda udělala spousty skvělé práce, jsme 

jistě vděční, že můžeme rukama držet předměty, chodit i běhat, ale proč bychom 

nemohli chtít třeba létat? Jsem ovšem trochu skeptická k tvrzení, že už v roce 2040 

budeme schopni přenesení celého našeho vědomí a identity do umělého robotího 

těla. Vážně budeme natolik rozumět neuronální architektuře mozku už za 30 let jak 

predikuje Hans Moravec? 

„Kdybychom měli hovořit o 21. století globálně, tak si můžeme vymýšlet, na co 

si vzpomeneme, ale seriózní predikce je nemožná, protože vývoj není nikdy lineární, 

ale děje se ve skocích, stejně jako evoluční vývoj. Představa, jak se opice pomalu 

mění v člověka je absurdní. Stalo se tak skokem, během krátkého času.“ (Neff 2001)  
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Závěr	  

V mé diplomové práci Kyborgizace člověka jsem se zabývala vymezením pojmu 

kyborgizace a stanovením toho, co vše lze mezi kyborgizaci zařadit. V tomto ohledu 

nejsou za jedno ani odborníci ani, jak se potvrdilo v mapujícím průzkumu, laická 

veřejnost. Odborníci vyslovili různé definice kyborgizace, některé jsou velmi obecné, 

takže se dají interpretovat různými způsoby, jiné jsou konkrétnější. Největším 

problémem se ukázaly být dvě oblasti - za prvé, zda musí umělá součást být k tělu 

pevně připojená a nesnímatelná. Svým zkoumáním jsem došla k závěru, že to není 

nutná podmínka. Stačí, aby se jednalo o takové splynutí člověka a umělé součásti, 

bez něhož by byl člověk znatelně omezen. To znamená, že lidi s brýlemi na dálku s 

více dioptriemi, které v podstatě sundávají jen na noc, řadím mezi kyborgy. Na 

druhou stranu už bych nenazývala kyborgy ty, kteří brýle potřebují jen příležitostně, 

například pro jistotu při řízení automobilu. Druhým předmětem sporu v definování 

kyborgizace je skutečnost, zda se musí jednat o vylepšení funkcionality lidského těla 

nikoli pouze vyrovnávání handicapů. Pro tuto podmínku jsem nenalezla žádný 

rozumný přesvědčivý argument. Ostatně i mapující průzkum toto potvrdil, když mezi 

kyborgizaci byla s největším zastoupením zařazována bionická protéza, tedy umělá 

součást, která vyrovnává handicap.  

Mapující průzkum dále ukázal i zajímavý rozpor, pouze 15% respondentů 

označilo kyborgizaci jako probíhající praxi, ale přes 50% respondentů zařadilo 

kochleární implantát a myoelektrické protézy mezi kyborgizaci, což jsou náhrady již 

řadu let v praxi používané. Jasný důkaz toho, že lidé si kyborgizaci nepřipouštějí a 

stále v ní neprávem vidí jen něco velmi vzdáleného.  

Proto jsem se v další části mé práce zaměřila na výčet kyborgizačních praktik, 

které jsou již v praxi běžné nebo se usilovně pracuje na jejich zdokonalení a tím i 

rozšíření mezi širokou veřejnost. Nebylo v mých silách obsáhnout naprosto všechny 

kyborgizační praktiky v praxi, proto jsem se zaměřila na čtyři oblasti - končetiny, 

srdce, sluch a zrak. Nejvíc se má práce zabývala právě zrakem a představila mimo 

jiné refraktivní chirurgii, která v posledních letech zaznamenává obrovský komerční 

rozvoj. Jelikož jsem během psaní své práce sama podstoupila refraktivní zákrok, 

mohla jsem tuto oblast podrobně popsat a navíc jsem po vlastní zkušenosti dospěla 

k zajímavému závěru, že určité druhy refraktivních zákroků jsou spíše dekyborgizací 
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než kyborgizací, protože člověka zbaví závislosti na umělé součásti – brýlích nebo 

kontaktních čočkách. 

 Jelikož se v současné společnosti vše točí okolo peněz, cílem mé diplomové 

práce bylo také zjistit, zda kyborgizace neprohloubí rozdíl mezi chudými a bohatými 

nebo dokonce nevyvolá otevřené boje proti novým technologiím. Mým závěrem je, že 

část společnosti má naopak strach, aby nedošlo ke kastování, a proto již preventivně 

nové technologie odmítá. Pokud ovšem vývoj kyborgizace nebude rychlejší než vývoj 

společnosti, není nutné se kyborgizace obávat, protože se na všechny změny 

budeme schopni připravit a přijmout je jako normu. 

Další pozornost v mé práci byla věnována kontroverznímu tématu čipování. V 

této oblasti ještě společnost očividně připravena není, proto je dobře, že vývoj je 

postupný - přes očipování zboží, zvířat, náramků s čipy se můžeme propracovat k 

čipy v lidech, ale rozhodně ne ještě v příliš blízké budoucnosti.  

Technooptimisté a zástupci transhumanismu vidí v kyborgizaci jasně pozitivní 

směr. Technopesimisté se kyborgizace obávají a odmítají ji. V mé práci jsem 

pracovala s oběma názory a závěrem je, že je vhodné být obezřetní, avšak ne 

zbytečně technofobičtí. Pokud s kyborgizací nastane problém, pak to nebude 

problém způsobený technologiemi, ale jednoznačně společností. 
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