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1. Úvod 

Rozvoj technologií se neustále zrychluje. Z dějin víme, že s nimi přichází nové možnosti i nová 

nebezpečí. Stojíme na počátku úzké integrace technologií s naším biologickým tělem. Koncepty 

lidské důstojnosti a práv se vážou na vlastnosti, jež máme přirozeně, říkáme, že je máme ze své 

podstaty. Lidským bytostem přiznáváme největší hodnotu, a přesto plynule měníme pojetí sebe sa-

ma. Jsou ale i lidé žádající rychlou a skokovou přeměnu. Snahy o zlepšení člověka nejsou ničím 

novým, ale dnešní doba vědy a techniky jim dává dosud nevídanou sílu. Transhumanismus je názo-

rový směr a hnutí usilující o užití vědy a techniky k zásadním proměnám člověka, popřípadě celé 

přírody. Věří v konec naší současné přirozenosti, často ve změně vidí jedinou záchranu před kata-

strofou. Tři hlavní projekty jsou nesmrtelnost, maximalizace blahobytu a superinteligence. Všechny 

by zásadně změnily dnešní pojetí nás samých, jde o svého druhu tvořivou destrukci. 

Vědomí vlastní smrtelnosti tíží lidstvo od jakživa, je to vlastnost pro nás typická. V právu je zane-

seno mnoho definic úmrtí, podle toho jaká ztráta schopností je považována za rozhodující. Většinou 

to jsou funkce mozku umožňující náš život jakožto osobnosti vědomé si sebe sama. Mozek je nej-

složitější orgán v mnoha ohledech, a jeho náhrada, až na skromné výjimky jeho velmi specializova-

ných částí, dosud není na dohled. Transhumanismus už teď přichází s plány pro kopírování paměti, 

nahrazování biologických neuronů umělými, či úplnou konverzí mysli do informačního systému 

schopného „žít“ v počítači nebo podobných strojích. Vědomí smrtelnosti je pro nás často horizon-

tem, který nás silně definuje. Nadcházející konec nás nutí něco stihnout, něco vykonat. Někdy je 

považován rovnou za konstituent smyslu života, nastávání smrti provází život.
1
 

Obdobně je pro nás typický pocit nedostatku. Značnou část života chceme něco víc. Maximalizace 

blahobytu má za cíl tyto, z pohledu transhumanistů útrpné, prožitky odstranit. S tím souvisí hrozba 

odstranění motivace, konec mnoha chtění, které nás žene k jednání. 

Kvůli nárůstu inteligentního chování naší techniky očekáváme překonání toho, na co jsme tolik hr-

dí. Inteligence, kterou je člověk biologicky obdařen, tvoří stroje ještě chytřejší. Nárůst biologické 

inteligence je mnohem pomalejší než u informačních systémů. Technologičtí optimisté očekávají 

v blízké době vyrovnání schopností AI a člověka a následné prudké předehnání s exponenciálním 

rostoucím rozdílem. Důsledky jsou mnohočetné a revoluční. 

1.1. Co je to transhumanismus? 

Transhumanismus nevidí v dnešním člověku jeho konečnou podobu, spíše naopak. Nejde o směr 

podobný humanismu, nevyzdvihuje člověka jako hodnotu. Část „trans“ naopak poukazuje na úsilí o 

                                                 
1 Vzpomeňme jen Heideggerovo bytí k smrti. Dasein vždy něco schází, „ještě-ne“ k němu bytostně patří. Viz Bytí a čas, 

243. 
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překonání současných omezení člověka pomocí technologií. Už dnes dáváme zraněným umělé kon-

četiny, které se neustále zlepšují a v některých ohledech schopnosti člověka zvyšují, popřípadě ne-

podléhají lidským slabinám jako únava. Obdobně rozvíjíme stimulanty zlepšující schopnosti psy-

chické. Nahrazování orgánů ukazuje nové možnosti prodlužování života. 

Formální definici uznávaného Nicka Bostroma je tato: 

(1) Intelektuální a kulturní hnutí hlásající možnost a příhodnost podstatného vylepšování lid-

ských podmínek užitím rozumu, obzvláště rozvojem a širokou dostupností technologií 

k odstranění stárnutí a obrovskému zlepšení lidské intelektuální, fyzické, a psychologické kapa-

city. 

(2) Studium důsledků, příslibů, a potenciálních nebezpečí technologií, které nám umožní překo-

nat základní lidská omezení, a související promýšlení etických záležitostí zahrnutých ve vývoji a 

užití těchto technologií.
2
 

Dosud jsme přivykli užívání technologií jako nástrojů od těla oddělených, překlenutí kostrbatých 

rozhraní živého a umělého ale otevírá větší možnosti. Jedna cesta zlepšování spočívá v postupném 

nahrazování tělesných částí tak, jak budou technologie nabízet jejich lepší varianty. Tento vývoj 

může plynule vést ke zcela umělému tělu. Radikálnější možností je konverze do nemateriálního 

systému, respektive systému od hmoty silně abstrahovaného. Úplná konverze do jiného systému 

závisí na možnosti přenosu mysli z původního biologického substrátu do umělého. Nejčastěji se 

uvažuje o počítačích, buďto se speciálním hardwarem postaveném na obvodech funkčně odpovída-

jícím neuronům, nebo současných transistorových, kde lze už dnes na softwarové úrovni emulovat 

mozky jednodušších zvířat s přesností 98 %.  

Kromě touhy po zvýšení vlastních schopností je přechod k umělým tělům motivován i vnějšími 

dopady. Například snížením materiální závislosti živení biologických těl bychom se osvobodili od 

závislosti na Zemi, jejich přírodních zdrojů. To už je pohled spíše posthumanistický. Pojem po-

sthumanismu pochází z kyberpunku, utvořený hlavně v knihách Bruce Sterlinga. Často splývá 

s transhumanismem, nicméně není tak technologicky zaměřen. Posthumanismus má mnoho proje-

vů, které spojuje snaha o jiné perspektivy než antropocentrické. Může kritizovat tradiční humanis-

mus, přirozený stav člověka, snažit se o rozšíření morální zodpovědnosti na jiné druhy. Transhuma-

nismus naopak usiluje o naplnění lidských potřeb, podstatu člověka může změnit pro větší naplně-

                                                 
2 „(1) The intellectual and cultural movement that affirms the possibility and desirability of fundamentally improving 

the human condition through applied reason, especially by developing and making widely available technologies to 

eliminate aging and to greatly enhance human intellectual, physical, and psychological capacities. 

(2) The study of the ramifications, promises, and potential dangers of technologies that will enable us to overcome fun-

damental human limitations, and the related study of the ethical matters involved in developing and using such techno-

logies“. Bostrom, Nick. Will new technologies only benefit the rich and powerful? [online]. [cit. 06.03.2016]. Dostupné 

z: <http://humanityplus.org/philosophy/transhumanist-faq/#answer_19>. Vlastní překlad. 

http://humanityplus.org/philosophy/transhumanist-faq/#answer_19
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ní antropocentrické perspektivy. 

1.2. Historické pozadí 

Snad první doslovné vyzdvihnutí transhumanismu najdeme v poslední knize Condorceta: „nejsou 

pevné meze zlepšování lidských schopností. Zdokonalování člověka je naprosto nekonečné… Cesta 

tohoto pokroku může být jistě pomalejší nebo rychlejší, ale nikdy nemůže být obrácený“.
3
 Takto 

optimisticky v jakobínském vězení vyhlížel budoucnost Condorcet čekající na popravu. 

Z vědeckého a civilizačního pokroku odvozoval kromě jiného růst vědomostí objemem přesahující 

lidské schopnosti, pročež člověk se s tímto množstvím vypořádá zvětšujícím se zevšeobecňováním.
4
 

Objev dějinnosti je připisován až Hegelovi. Podle něj lze dát dějinám smysl jako dialektickému 

vývoji k absolutnímu duchu, postupné uskutečňování boha rozvojem vědomí. I když jeho metafyzi-

ka byla odmítnuta, rozvoj skrze překonávání kontradikcí založil evoluční optimismus 19. století. 

Popularizaci idejí transhumanismu lze sledovat od 19. století, kdy nejvýrazněji Jules Verne v dob-

rodružných románech formuloval fascinaci novými možnostmi, které pokrok vědotechniky umož-

ňuje. Právě pokrok je hybnou silou jeho děl, proměna světa je obvykle vítána. Jsou to stroje, které 

umožňují nové zázraky a zvětšují hrozby. Rychlejší komunikace, globalizace, budování a někdy i 

ničení. Mnohé vize se naplnily, ty zbývající mohou být naznačit přehnané naděje transhumanismu. 

Pokročilé technologie dosud zůstávají soustředěny kolem zavedených institucí. Nekoncentrují se v 

rukou podivínských individuí, kteří se straní světa. Lidé se nezavírají na roky do revolučních do-

pravních prostředků a nevyrážejí za novými objevnými dobrodružstvími. Namísto toho máme dlou-

hodobě plánované mise s minimální posádkou, na kterých pracuje mnoho tisíc lidí, aby splnily vel-

mi specifické výzkumné projekty. Létající ostrovy jsou zatím energeticky příliš náročné a málokdo 

by opustil pohodlí domova pro takový experiment. Sám Verne se ve svých posledních dílech po-

souvá ke skepticismu, knihy jako Plovoucí ostrov ukazují, že jakkoliv velké výdobytky technolo-

gického pokroku neřeší potíže, které přináší člověk v sobě. V průběhu 20. století technologický op-

timismus vystřídalo opatrné sledování důsledků a strach z neznámého, z bezpočtu nových možností, 

které vývoj přináší. Transhumanisté mohou být menšinou, cítit se jako utlačovaný a nepochopený 

kapitán Nemo. Verne sám litoval, že se pro zaměření svého díla nestal klasikem francouzské litera-

tury. 

J. D. Bernal se blíží transhumanistickému ideálu mnohem více. Uznává, že budoucnost dle našich 

přání je iluzí, jsou to ale naše touhy, které pokrok uskutečňují. Bernal snad jako první předpověděl 

                                                 
3 „no bounds have been fixed to the improvement of the human faculties; that the pefectibility of man is absolutely 

indefinite… The course of this progress may doubtless be more or less rapid, but it can never be retrograde“. Condorcet, 

Marie Jean Antoine Nicolas Caritat. Outlines of an historical view of the progress of the human mind. The Online Libra-

ry Of Liberty, 2010, s. 10. Vlastní překlad. 
4 Viz Condorcet, s. 126. 
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systematické nahrazování tělesných částí schopnějšími umělými díly, které se prosadí především 

z lékařských důvodů. Také očekával prvotní odpor k umělému tělu, než lidé rozpoznají techniku 

jako správnější pokračování evoluce. Elektrické propojení myslí do jednoho nadindividua má 

umožnit nesmrtelnost, smrt jednotlivých myslí nenaruší jeho kontinuitu.
5
 

Prvním explicitním transhumanistou byl F. M. Esfandiary, známý také jako FM-2030. Ve futuristic-

kých vizích vyjevil neomezenou materiální výrobu bez omezení zdrojů, instantní globální komuni-

kaci, nesmrtelnost, přestavení těl pro pobyt v kosmu a konec soutěžení a rodin. Staré politické revo-

luce budou podle něj nahrazeny revolucí technologickou se silně demokratizačními dopady. Namís-

to současného kodexu lidských práv přijde právo na svobodné cestování vesmírem, svobodu smě-

řování vlastní evoluce a nesmrtelnost.
6
 

Multidisciplinární povaha problémů transhumanismu a kontroverzní témata jím otevíraná se obtížně 

vměstnávají do akademického provozu. V roce 1998 byla založena Nickem Bostromem a Davidem 

Piercem Světová Transhumanistická Asociace, činná dodnes pod jménem Humanity+. Účelem je 

podpora debat a šíření povědomí o přicházejících technologiích, předvídání a navrhování řešení 

jejich možných dopadů a obrana práv jednotlivců ve svobodných společnostech na technologické 

rozšiřování lidských schopností.
7
 

1.3. Lidská inteligence 

Evoluční vývoj člověka byl především procesem zvyšování jeho inteligence rozvojem mozku. Je to 

jeho inteligence, která člověku dává jeho jedinečné kognitivní schopnosti: poměrně obsažná paměť, 

široké užití rozumu, tvorba konceptů, logika, rozpoznávání pravidelností, rozvrh budoucnosti. Pro 

život člověka je ústředním faktem intencionální vědomí, to umožňuje subjektivní reflexi některých 

mentálních stavů a rozmanité kulturní projevy inteligence. Celek těchto schopností z nás učinil 

zdatné řešitele problémů, čemuž napomáhají rozsáhlé jazykové schopnosti. Učení se jazyku je evo-

luční proces pokusů a omylů. Jedinec si osvojuje významy podle zpětné vazby interakcí se světem, 

vybere si ty nejosvědčenější způsoby komunikace. Často se úroveň inteligence jedince shrnuje do 

jednoho všeobecného kvanta, jako je třeba hodnota IQ nebo g-faktor.
8
 Tyto snahy zůstávají kontro-

verzní, podle některých psychologů nelze zahrnout pod všeobecnou inteligenci všechny projevy 

našich mentálních schopností. Proto se někdy inteligence dělí na složky, jež mohou lépe vystihnout 

výkon v různých oblastech problémů. 

                                                 
5 Viz Bernal, J.D. The World, the Flesh and the Devil. Indiana University Press, 2nd edition, 1969. 
6 Viz Esfandiary, F. M. Optimism One. Popular Library, 1978. 
7 Humanity+. Constitution. [online]. 2015 [cit. 19.03.2016]. Dostupné z: <http://humanityplus.org/about/constitution/>. 
8 Gottfredson, L.S. The general intelligence factor. Scientific American [online]. 1998 [cit. 1.04.2016]. Dostupné z: 

<https://www.udel.edu/educ/gottfredson/reprints/1998generalintelligencefactor.pdf>. 
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1.4. Superinteligencí k singularitě 

Nick Bostrom považuje za superinteligenci takový intelekt, který překoná člověka ve všech oblas-

tech, ať jsou to vědy nebo zdravý rozum, včetně sociálních schopností, někdy krátce označovaných 

jako EQ.
9
 Vývoj superinteligence je považován za stejně nevyhnutelný, jako vývoj AI, pro veliké 

ekonomické a bezpečnostní výhody. Nejobtížnějším úkolem je poznání mozku, orgánu určující naši 

identitu i intelektuální schopnosti. V současnosti se očekává uskutečnění superinteligence počítačo-

vými systémy v návaznosti na vznik AI, ale nemusí jít jen o ně. Další hojně debatovanou možností 

je vylepšování lidského mozku moduly, které ho napojí na výpočetní systémy tak, aby poskytly 

v téměř libovolné míře požadovanou paměť a rozšířili kognitivní schopnosti. Podle toho, zda změny 

intelektu budou mít dopady kvantitativní nebo kvalitativní, můžeme superinteligenty dělit na silné a 

slabé. Pokud osobní superinteligenci rozvineme, jak se budou chovat superinteligenti k ostatním 

lidem? Můžeme mít úmluvu o právech, bude ale účinná a snesou obyčejní lidé nadlidi? Vlastnosti 

superinteligence by z jejího nositele udělaly lepšího vynálezce, než je člověk. Nejspíše by tedy šlo o 

poslední vynález člověka, poté už vědotechnické novinky budou pocházet jen ze strojů.
10

 Tento bod 

zlomu bývá nazýván singularita. 

V kontextu transhumanismu se singularitou míní technologická událost, kterou popsal Vernor Vinge 

v dnes už slavné eseji.
11

 Bod této singularity vymezuje přechod vlády lidského intelektu k nadinte-

lektu jím stvořeným. Všechny tímto umožněné změny našeho života jsou těžko nahlédnutelné. Pod-

le Moravcovi Mind Children nastane konec všech našich pravidel a dohledu. Spekulace končí u 

vyšší civilizace, neustále se zlepšující a rozšiřující. Pro realizaci svých informačních potřeb pohltí 

netečnou hmotu a přeuspořádá jí do informačního systému, své jednotící mysli. Příznivci technolo-

gické singularity se nazývají singularitáni. Mohou se plně věnovat urychlení příchodu singularity i 

pracovat na jejím bezpečnějším průběhu. „Singularitán je advokát, činitel, obhájce a přítel budouc-

nosti zvaná singularita.“
12

 

1.5. Hranice lidství 

Přestože se lidé mohou chovat velmi rozmanitě, mají také svou všeobecnou přirozenost. Pod povr-

chem je tělo strukturované genetickým kódem. U tělesných částí rozeznáváme funkce, které mají 

vykonávat. Pro člověka je ale zásadní prožívání bytí skrze vědomí. Na jeho funkční podklad dosud 

                                                 
9 Viz Bostrom, Nick. How Long Before Superintelligence? [online]. 1998 [cit. 13.03.2016]. Dostupné z: 

<http://www.nickbostrom.com/superintelligence.html>. 
10 Viz Good, I. J. Speculations concerning the first ultraintelligent machine. Trinity College, Oxford, 1965. 
11 Viz Vernor, Vinge. The Coming Technological Singularity: How to Survive in the Post-Human Era [online]. 1993 [cit. 

13.04.2016]. Dostupné z: <https://www-rohan.sdsu.edu/faculty/vinge/misc/singularity.html>. 
12 „A Singularitarian is advocate, agent, defender, and friend of the future known as the Singularity“. Yudkowsky, Elie-

zer S. The Singularitarian Principles [online]. 2000 [cit. 17.03.2016]. Dostupné z: 

<http://www.yudkowsky.net/obsolete/principles.html>. Vlastní překlad. 
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ukázat přesně nedovedeme. Víme, že jeho fyzickým substrátem je mozek, ale pro jeho složitost se 

jasnější podchycení utváření vědomí zatím nedaří. Přesto se už tvoří transhumanistické iniciativy 

pro umělé mozky. Přitažlivost přenosu mysli bude záviset nejen na zlepšení kognitivních schopnos-

tí, ale také na zdařilosti realizace našeho vědomí, pocitů, paměti i hodnot. Shoda s naším konceptem 

lidství rozhodne o tom, zda mysli v umělém substrátu nebo zcela umělého původu budou respekto-

vány stejně jako biologické. 

Víra v duši, jakou známe například ze substančních dualismů, je velmi nekompatibilní s umělým 

mozkem. Kdo je ohledně identity fyzikalistou, může být přístupnější. V průběhu života buňky těla 

odumírají a jsou nahrazovány novými. Pravděpodobně žádnou živou z počátku našeho života v sobě 

už nemáme. Proto by mělo být pro fyzikalistu přijatelné přinejmenším postupné nahrazení umírají-

cích buněk umělými, bez ohledu na jejich konečnou míru. Stačí správně zapadnout do celku. Psy-

chologičtí kontinuisté mohou být velmi otevřeni. Jakmile technologie dokáže navázat na naše men-

tální schopnosti a zachytit ucelený stav mysli, může se člověk nahrát i do stroje. To ovšem také 

umožňuje klonování identit. 
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2. Nástroje transhumanismu 

Můžeme se obávat, že transhumanisté nerozumějí a snad ani nechtějí člověku rozumět tak dobře, 

jako technologiím pro jeho změnu. To může způsobit přílišné zúžení perspektivy při úvahách o bu-

doucnosti. Rychlý nástup transhumanismu je umožněn souběhem různých objevů a technologií, 

zejména genetického inženýrství, výpočetní a komunikační techniky. Robotika, trojrozměrný tisk, 

biotechnologie a umělá inteligence spolu způsobí tzv. čtvrtou průmyslovou revoluci. Dosud se IT 

systémy přidávaly k výrobě jen jako podpůrný nástroj, v průmyslu 4.0 je už v základu inteligentní 

zpracování dat spojeno s materiálními procesy do tzv. kyber-fyzických systémů.
13

 Stroje nahradí i 

práci kvalifikovanějších pracovníků administrativy a technologií, včetně některých počítačových. 

Vize budoucnosti plné robotů nejsou ničím novým, dosud se ale rozvíjel spíše jen automatizační 

potenciál. Ve spojení s umělou inteligencí už roboti původní očekávání mohou naplnit. Není to jen 

vize budoucnosti, ale aplikace technologií dneška. Ty klíčové pro umělou mysl představím podrob-

něji. 

2.1. Nanotechnologie 

S nanotechnologiemi se váže mnoho nadějí na ukončení chudoby, nedostatku, nemocí, znečištění 

životního prostředí. Pro nás má ovšem i transformující potenciál. Už nyní se experimentuje napří-

klad s motory z jednoho atomu
14

, spojování neuronů s čipy a emulací neuronů v integrovaných ob-

vodech. Vzdálenější vize předvídají armády robotů molekulární úrovně, které snadno přetvoří hrubé 

materiály v cenné výrobky a výživu a stejně snadno si poradí s tělesnými nemocemi.
15

 Bude to asi 

lékařství, které využije interní nanoboty nejméně kontroverzním způsobem a tím prosadí naše při-

vyknutí na symbiózu s nimi. Zatím se nedá nic namítnout proti schopnosti samosestavování budou-

cích nanobotů. To může dále setřít dělicí čáru mezi biologickým a umělým životem, která už je na-

rušována kromě jiného genetickými úpravami. 

2.2. Neuroinženýrství 

Spojením biologie mozku a neživých technologií se zabývá především neuroinženýrství. Výpočetní 

větev neurověd převádí odhalené vztahů neuronů a jejich systémů do kvantifikovatelných modelů. 

Uplatňuje se v lékařství (každý sedmý člověk utrpí poškození mozku), ale mimo jiné také ve vývoji 

zařízení pro simulaci a vylepšení mozku. 

                                                 
13 O trendech a příkladech továrny 4.0 viz Lee, J., Kao, H.A. and Yang, S. Service innovation and smart analytics for 

industry 4.0 and big data environment. Procedia CIRP, 16, pp.3-8, 2014. 
14 Viz J. Roßnagel et al. A single-atom heat engine. Mainz: Johannes Gutenberg University, 2015. 
15 Viz Bostrom, Nick. What is molecular nanotechnology? [online]. [cit. 12.03.2016]. Dostupné z:  

<http://humanityplus.org/philosophy/transhumanist-faq/#answer_25>. 
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2.3. Informace 

Klíčové pro exponenciální růst se zdá být užití a zpracovávání informací. Příroda potřebovala mili-

ardu let pro stvoření první buňky, jakmile ale život ukládal svou strukturní informaci do genů, zkra-

covala se doba mezi zásadními evolučními skoky. Člověk rozumný vynikl vynalézáním nástrojů pro 

další ukládání informací, hlavně těch pro něj kulturně významných. Přitom vylepšení mozku na 

úroveň člověka rozumného nepotřebovalo ve srovnání s orangutanem větší změnu DNA než 2 %. 

Snad se možnosti biologické evoluce vyčerpaly, možná je člověk biologicky slepá větev, každopád-

ně s ním přišel dynamičtější způsob rozvoje. Doba kulturní evoluce člověka je v řádu pouhých desí-

tek tisíc let, přesto stačila na ovládnutí planety. Dnes jsme v informačním věku, charakteristickém 

důrazem na zvětšování tvorby i výměny informací. Pokračuje růst informací kulturních, objevil se 

ale i tok informací mezi stroji samotnými, pro jejich lepší spolupráci a chytřejší řízení. V oblasti 

počítačů prezentujících výstup člověku má informace neoddělitelnou sémantickou stránku, je to 

pojem tvořený daty spolu s jejich interpretací.
16

 Jaká je sémantická povaha dat vyměňovaných mezi 

stroji, bez výstupu pro člověka, je už nejasné. Výpočetní systémy jsou technologií stvořenou pouze 

pro zpracování informací, jsou tedy téměř předurčeny k pokračování evoluce jinými, ještě rychlej-

šími prostředky. 

2.4. Internet věcí 

V posledních desetiletích se rozvinula internetová architektura do masivní sítě s globálním pokry-

tím. Web druhé generace umožnil obousměrnou komunikaci mezi uživateli a zatím tvoří většinu 

informační výměny. Web 3.0 mísí kód pro člověka se značkami pro strojové zpracování. Spolu 

s dalšími technologiemi, zejména šířením čidel a rádiových identifikátorů se otvírají nové možnosti 

pro autonomní informační výměnu strojů skrze internet. Propojení bezpočtu koncových bodů 

s výpočetní silou a kapacitou cloudu vytvoří síť s automatizacemi planetárního měřítka, kognitiv-

ními schopnostmi a podle míry autonomie i rozhodovacími. Zprvu budou vést jistě lidé, ale do bu-

doucna schází záruky, že bychom zůstali schopni zodpovědně rozhodovat v dnešní podobě. Internet 

věcí není něčím zásadně novým, jsme ale v očekávání kvantitativní změny tak velké, že způsobí 

změnu kvalitativní. 

2.5. Umělá inteligence 

Obecně jde umělou inteligenci (zkráceně AI z Artificial Intelligence) v celé její šíři definovat jako 

schopnost autonomního chování systému umělého původu. V jednoduché podobě zahrnuje napří-

klad funkci, která pomůže stroji vyhnout se zdi. Velmi složitá AI dnes dokáže sama řídit automobil. 

Narůstající masa a komplexita dat a jejich spojení vyžaduje tvorbu systémů, které se samy naučí je 

                                                 
16 Viz Lukasová, Alena. Formální logika v umělé inteligenci. Brno: Computer Press, 2003, s. 1. 
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zpracovávat. Hranicí mezi obvyklými výpočetními systémy a AI je schopnost řešit potíže tak, jak 

doposud uměli jen lidé, popřípadě vyšší zvířata. Důsledky pro filozofii jsou nabíledni, AI nám uka-

zuje, jak se práce naší mysli shoduje nebo liší s jejím vlastním výtvorem, který v čím dál více oblas-

tech překoná schopnosti tvůrce. Nečekejme jen nové odpovědi na staré otázky, ale také nové podání 

otázek starých a potíže, se kterými se setkáme úplně poprvé. 

Rozlišujeme slabé a silné AI. Dělicí čárou je mimo jiné ukotvenost symbolů. Počítač jak známo 

manipuluje se symboly, aniž by věděl, co mají vyjadřovat. Plná, tzv. všeobecná AI (AGI), by si mě-

la vytvořit vlastní smysl pro svět, soubor významů pro vše, s čím se setká. Tím se stane skutečně 

nezávislá na člověku, který dosud výpočetním systémům význam jejich činnosti doplňoval. Zatím-

co u lidí je už význam nějak ukotven, vznik věcí se stejnou schopností otevírá otázku, jakými dal-

šími způsoby lze významy ukotvit a jak budou tímto rozrůzněné systémy spolupracovat. 

Rozvoji opravdu všeobecné AI stojí v cestě problém vtělení. Pro příjem informací z okolí bude vždy 

zapotřebí nějakých tělesných částí. Jejich osvojení bude utvářet nároky a tím také podobu AI. Úplná 

abstrakce od hmotného světa není zdaleka na pořadu dne. 

2.6. Univerzálnější počítače 

Analytické systémy pracují s daty. Už dnes vidíme kolem sebe převod skutečnosti na datovou re-

prezentaci, od teploměru k řízení dopravy přes měřiče osobního zdraví. V minulosti jsme měli počí-

tačové systémy pracující v pro ně vhodně připraveném prostředí, s daty jednotně strukturovanými 

tak, aby jim rozuměly. Dnes máme přizpůsobivější kognitivní systémy pracující i s daty nestruktu-

rovanými, které dnes tvoří 80 % celkového objemu. Navíc se mohou samy učit, jak s daty pracovat. 

Samy sledují spojení a vzorce, tvoří leckdy překvapivé vhledy do lidského vyjadřování. Podobojí se 

čím dál více lidským mozkům. Sice zbývá ujít velký kus cesty k dosažení jeho schopností, těžko ale 

určit jak dlouho to bude trvat. Kognitivní systémy jsou složeny z několika technologií, zmíním ně-

kolik zajímavých pro otázky transhumanismu. Zpracování přirozeného jazyka je založeno na rozpo-

znávání klíčové gramatiky a slov pro správné určení významu. Ať už jde o záznam textu, zvuku, 

nebo obrazu, počítače se učí rozumět nám čím dál více. Pouze kognitivní systém se může naučit 

význam fráze jako třeba „jednou za uherský rok“, starší systémy by marně hledaly spojitost mezi 

uherským a rokem. Také k tomu napomáhá technologie pro vlastní učení. Kognitivní systém hledá 

spojitosti mezi výskyty určitých dat a jejich dopadů. Procházením mnoha situací určuje se zvětšující 

se přesností významné vzorce. Na výstupu není jedna konečná odpověď, ale racionální uvážení dle 

transparentní znalosti z mnoha zdrojů. Počítač už není jen nástrojem, který člověk vede, ale důvěry-

hodný rádce schopný člověka, alespoň v některých oblastech, dobře vést. Navíc se užíváním stále 

zlepšuje, to je jev zvaný Data Network Effect- čím více se užívá, tím správněji se chová. Jsou to 
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interakce s benevolentními lidmi, které tvoří zdravý ekosystém. S tím ovšem přichází zodpovědnost 

„nezkazit“ umělou inteligenci v jejích plínkách, stejně jako s dětmi.
17

 

2.7. Watson 

I když je lidský jazyk všeobecně složitý pro počítačové zpracování, objevují se systémy schopné 

vypořádat se i s obzvláště těžkými idiomy. Věty jsou analyzovány gramaticky, vztahově a struktur-

ně tak, aby byl sémanticky rozpoznán právě ten význam, který mluvčí zamýšlel. Watson rozumí 

kontextu. S takovou výbavou může zásadně demokratizovat přístup k odborné znalosti, rozšiřovat ji 

a doručovat rychleji, než člověk přirozenými vlastními schopnostmi kdy dokáže. Navíc najde odpo-

vědi a vzorce, které by lidstvo ani v dlouhodobém výhledu nemusely napadnout. 

Watson se začne orientovat osvojení oborového slovníku a žargonu a pojmutím hlavní literatury. 

Může vyřadit nerelevantní, neaktuální a nedůvěryhodná data, po utvoření hlavního těla informací si 

je sám uspořádá a kategorizuje do formátu vhodnějšího pro počítačové zpracování. Poté se pod ve-

dením odborného člověka stroj učí opakovanou interakcí způsobem, jakým bude jednat s lidmi. 

Součástí přípravy je také příjem párů otázek a odpovědí. Nejde ovšem o to, aby si Watson zapama-

toval odpovědi, ale spíše o znalost lingvistických významů daného oboru. Poté už se zkouší výmě-

ny s obyčejnými uživateli, i když pod dohledem odborníka, který upozorní na případné chyby. Další 

aktualizace už může provádět systém sám. Je připraven pro odpovídání komplexních otázek. V nich 

najde klíčové výrazy, zejména podstatná jména a slovesa, a začne hledat odpověď. Každé evidenci 

přiřadí relativní jistotu, jejich hodnocení je transparentní.
18

 

Systém Watson ukazuje nepostradatelnost kognitivního počítače v lékařství. Rozeznáváme stovky 

druhů rakovin, o kterých byly napsány tisíce odborných článků, máme mnoho dat o průběhu nemoci 

jednotlivých pacientů. Zpracování těchto informací pro určení nejlepší léčby je nad lidské síly, do-

konce už jen sledování nejnovějšího onkologického výzkumu je nezvladatelné. Ale patřičně přizpů-

sobený kognitivní počítač „přečte“ v rekordní době všechen relevantní materiál a kvalifikovaně 

zvolí nejlepší proceduru téměř ihned. AI se tak stane nejlepším onkologem a mnoho dalších úspě-

chů se očekává všude tam, kde objem a komplexita dat je pro biologického člověka nezvladatelná. 

2.8. Autonomní učení 

Zatímco systém jako Watson potřebuje lidské vedení pro zaučení, rozvíjí se také AI systémy, které 

interagují s okolím bez připraveného modelu. Začínají s nulovou zkušeností, obdobně jako nové 

                                                 
17 Nedávno jsme mohli sledovat jak chatovací AI bot Tay byla vystavena bez přípravy interakcí s uživateli twitteru, 

načež se zorganizovala skupinka hacktivistů, aby ji pro vlastní zábavu naučili šířit co nejskandálnější výroky. Více onli-

ne například na <http://techcrunch.com/2016/03/30/you-are-too-fast-please-take-a-rest>. 
18 Viz High, Rob. The Era of Cognitive Systems: An Inside Look at IBM Watson and How it Works [online]. [cit. 

12.02.2016]. IBM Corporation, Redbooks, 2012. Dostupné z <https://developer.ibm.com/watson/wp-

content/uploads/sites/19/2013/11/The-Era-of-Cognitive-Systems-An-Inside-Look-at-IBM-Watson-and-How-it-

Works1.pdf>. 
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dítě. Hry jsou ukázkou spontánního učení se interakcí s okolím, však také říkáme, že děti se učí 

hrou. Právě na nich ukazuje projekt DeepMind jak jejich všeobecná AI roste. Počítačovým systé-

mům stačí ke hraní algoritmy zesíleného učení bez připravených dat. Takové stroje už před několika 

lety zvládly naučit se hrát některé videohry lépe, než lidští experti.
19

 Pravda je, že při pokusech s 

Atari konzolí se analyzovaly archaické vizuální informace (210x160 pixelů, 60x za vteřinu), ale 

objemnější vstup škáluje s výpočetní technikou a zlepšováním jejích algoritmů poměrně dobře. 

V roce 2015 DeepMind úspěšně zvládl trojrozměrné hry a letos porazil lidského šampiona hry Go. 

Podstatný je důkaz, že strojové učení dokáže vytvořit vlastní obrázek prostředí a naučit se v něm 

pohybovat lépe než člověk, včetně nalézání nových strategií. K autonomii úrovně vědomé bytosti 

schází smysl tohoto učení. Proto skóre videoher, jakožto ukazatel úspěšnosti, bylo snímáno přímo 

ze stavu emulátoru a pevně definováno jako cíl. Vždyť nejde a systém sémanticky uvědomělý. Te-

prve taková AI může vyhledávat například hry na hrdiny podobně jako člověk. 

2.9. Boti dnes 

Uvedu jen pár ilustrativních příkladů z výzkumu AI Labs, jež si nechala poradit otázkou Alana Tu-

ringa: „Namísto pokusů o stvoření programu simulující dospělou mysl, proč raději nezkusit tako-

vou, která simuluje dětskou? Pokud by tato byla vystavena patřičnému vzdělání, získáme mozek 

dospělého.“
20

 Pepper je první komerčně prodávaný robot schopný rozpoznat lidské emoce analýzou 

hlasu a výrazu tváře. Je schopný nezávazného rozhovoru i blábolení, ustrašených a radostných re-

akcí na pro-středí, čtení papírových knih. Softbank, majitel firmy Aldebaran, jež Peppera vyvinula, 

už ho užívá jako prodejního asistenta ve svých obchodech a bude také jednou z hvězd televizní 

show. Další bot zvaný NAO se umí učit rozhovorem, v počtu jazyků rostoucím do desítek. Potenciál 

postupného učení pomáhá robotům tohoto typu překonat člověka i v tzv. měkkých dovednostech. 

Jsme svědky toho, jak se stroje učí vyznat v citech člověka lépe, než my sami, a jejich majitelé prá-

vě tuto schopnost hodlají využít. 

2.10.   Simulace mozku 

Pokud jsme chtěli od tradičních počítačů práci podobnou běžné činnosti našemu mozku, potřebovali 

jsme často vysoce složité matematické modely pro něco, co naše biologická stavba zpracovává ele-

gantnějšími algoritmy, bez zanechání dojmu úsilí v našem vědomí. Tyto funkční rozdíly byly jed-

ním ze zdrojů skepse ohledně možnosti nahrazení biologického mozku počítači, nicméně sama ar-

                                                 
19 Viz Mnih, V., Kavukcuoglu, K., Silver, D., Graves, A., Antonoglou, I., Wierstra, D. and Riedmiller, M., 2013. Playing 

atari with deep reinforcement learning. 
20 „Instead of trying to produce a programme to simulate the adult mind, why not rather try to produce one which simu-

lates the child's? If this were then subjected to an appropriate course of education one would obtain the adult brain“. 

Machinery, C. Computing machinery and intelligence, Turing, A.M. Mind, 59(236), p.433, 1950. Vlastní překlad. 
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chitektura počítačů se dá přizpůsobit naší nervové soustavě, což vede k získání jejích výhod a nevý-

hod. 

V dnešní době je nejčastější inspirací kortex savců, který má poměrně hodně paměti, výpočetních 

schopností a propojení na velmi malém prostoru. Dosažení stejné hustoty křemíkovou technologií je 

velmi obtížné. Velmi hrubé simulace na superpočítačích dosáhly synaptického rozsahu lidského 

kortexu, ale za neúnosné spotřeby, nehledě na velikost a cenu. V kortexu je výpočetní schopnost a 

komunikace jednolitá. Mozek se velmi dobře vyrovnává se zraněními, orgán hledá cesty jak obejít 

poškozené části. Počítače sebeopravovací schopnost téměř nemají. Povětšinou se v simulacích vel-

mi abstrahuje, pro velký rozsah a minimalizaci spotřeby. Neurony se simulují jako jádra předávající 

vstupy zesíleně nebo ztlumeně, synapse jsou paměti a mezipropojení, axony jsou komunikační 

vstupy. Důležité je naučit se využít mnohojádrové počítače v paralelismu tak masovém, jakým dis-

ponuje náš mozek. Hlavním hardwarovou překážkou už není výpočetní výkon, ale komunikační 

nároky mezi jádry. 

Projekt SyNAPSE agentury DARPA je jednou z nejsledovanějších iniciativ pro neuromorfické 

technologie. Když v roce 2009 oznámili úspěšnou simulaci mozku odpovídajícího kočičímu kortexu 

(1.6 bilionu neuronů a 8.87 trilionu synapsí), byť v řádově pomalejší rychlosti, vzrostly naděje na 

simulaci jen 22x komplexnějšího kortexu lidského.
21

 Henry Markram po přehnaných tiskových 

prohlášeních firmy IBM, která vyvinula superpočítače pro simulace SyNAPSE, přerušil spolupráci. 

V roce 2013 se postavil do čela iniciativy Human Brain Project. Vyvinuli neuromorfní výpočetní 

platformu se schopností učení už v samotné elektronice, spíše než dodaným softwarem.
22

 Do roku 

2023 hodlají simulovat lidský mozek bez trivializace neuronů. Toto má umožnit vývoj neurálních 

mikroobvodů, které dostatečně přesně odpovídají neuronům biologickým, což vyžaduje sloučení 

analogových a digitálních obvodů. 

Pokračuje i rozvoj simulace obvyklou tranzistorovou technikou. Čip TrueNorth je účinným hardwa-

rem uskutečňujícím paralelismy hodné neuronové sítě lidského mozku, jež dříve vyžadovaly nejvý-

konnější superpočítače. Je třeba zapomenout zavedenou von Neumannovu architekturu a poskyt-

nout shlukům neuronů vlastní paměť (synapse) v co největší blízkosti. Biologii podobná šířka sítě 

vyžaduje adresovatelnost mnoha axonů jednotlivými neurony a pokud možno asynchronní zpraco-

vávání. TrueNorth nabízí široká nastavení neuronálních modelů, dokonce i náhodný generátor síly 

signálu. Slabinou mohou být diskrétní digitální hodnoty, například síla neuronového signálu je vy-

                                                 
21 Viz DARPA SyNAPSE Program [online]. 2013 [cit. 18.03.2016]. Dostupné z: <http://www.artificialbrains.com/darpa-

synapse-program>. 
22 Více o platformě viz Neuromorphic Computing Platform [online]. 2015 [cit. 18.03.2016]. Dostupné z: 

<https://www.humanbrainproject.eu/en_GB/neuromorphic-computing-platform1>. 
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jádřena 256 stupni, axonální zpoždění jen šestnácti. S takovou technologií lze mluvit jen o isomorf-

ní simulaci biologického mozku, to ovšem neznamená, že nebude úspěšná. Podobně jako náš mo-

zek, TrueNorth dalece převyšuje tradiční digitální techniku v energetické účinnosti kognitivních 

operací, jako je třeba rozpoznávání objektů v obraze.
23

 

Jak vidno daří se překlenout funkční rozdíly mezi tradičními počítači a kognitivní činností mozku. 

Nespoléháme jen na sílu precizního výpočetního výkonu, ale tvoříme i čipy, které tyto úkoly prová-

dí obdobně jako mozek. Jejich úspěšnost je však posuzována podle výsledků jejich intelektuální 

činnosti, popřípadě pozorováním chování. Jak zjistit, zda emulovaný či umělý mozek utváří také 

vědomí, které by vyhovovalo našim nárokům pokračování mysli, zůstává nejasné. 

2.11.   Umělé vědomí 

Snad nejspekulativnější možností další evoluce člověka je přenos mysli do strojů. Transhumanisté 

bývají velmi optimističtí o možnosti převodu vědomí do čisté softwarové podoby, přestože dosud 

nemáme průkazný experiment, ba ani žádnou vědeckou teorii nebo definici vědomí. Pojem vědomí 

může označovat procesy, jež ho způsobují, nebo jeho obsah. Naše vědomé stavy nejsou pouze o 

rozumových pochodech, mají kvality. Pití piva a poslech hudby jsou různé, subjektivní prožitky. 

Vjemy, pocity a myšlenky jsou ve vědomí sjednoceny do ucelené zkušenosti. Realizace všech těch-

to vlastností je zatím překážkou tvorbě umělých vědomí, především kvůli dlouhodobému zaměření 

chytré techniky na specializované intelektuální výkony. Šíří se přesvědčení, že mentální stavy lze 

popsat ve dvou rovinách a přesto shodně jakožto jednu vlastnost mozku. Můžeme mluvit subjektiv-

ně psychologicky o prožitcích, anebo objektivně o fyziologicky sledované mozkové činnosti. Obě 

jsou stejně skutečné, vyšší rovina vědomí je uskutečňována fyzickými procesy nižší úrovně. Netře-

ba se dopouštět fyzikalistické redukce a považovat sebe sama za „člověkostroj“, fenomény vědomí 

mohou vést ke svérázné činnosti zpětně kauzálně působící na fyzický základ. 

Když zkoumá moderní věda člověka, přistupuje k němu jako k hodně složitému stroji. Pokud je 

tento přístup oprávněný, mělo by být možné nahradit biologický substrát vědomí něčím jiným, na-

příklad nějakou formou počítače. 

 

2.12.   Upload mysli 

S rozvojem počítačové techniky se mezi transhumanisty objevili lidé, kteří považují za vhodnou 

                                                 
23 Viz Merolla, P.A., Arthur, J.V., Alvarez-Icaza, R., Cassidy, A.S., Sawada, J., Akopyan, F., Jackson, B.L., Imam, N., 

Guo, C., Nakamura, Y. and Brezzo, B., 2014. A million spiking-neuron integrated circuit with a scalable communication 

network and interface. Science, 345(6197), pp.668-673. 
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cestu vylepšení člověka jeho úplnou fúzi s informačními systémy. Výsledkem nemusí být jen od-

stranění omezujících rozhraní, ale i nesmrtelnost skrze nezávislost mysli na fyzickém substrátu. Dle 

dosavadního vývoje simulací lze soudit, že umělé mozky v nadcházejícím desetiletí mohou nabíd-

nout v některých ohledech jen přibližnou přesnost biologických neuronů. To ovšem nemusí být fa-

tální, podstatné je, zda se podaří dosáhnout dostatečné přesnosti na to, abychom rozdíl nepoznali. 

Větší překážkou pro upload je zřejmě přečtení obsahu biologického mozku tak dobře, aby se mohl 

zkopírovat do nového nosiče, aniž by zásadně utrpěla identita. Dokud nepoznáme dostatečně přes-

ně, v čem vědomí spočívá, bude pokus o upload velkým riskem. Ještě větší překážka čtení mysli 

(nebo také ovládání člověka jako loutky) je rozpoznání významu jeho kognitivních signálů. Je 

pravda, že neuronové sítě pracují principiálně shodně, jenže u každého jedince se mozková kůra 

vyvíjí svým jedinečným způsobem dle životních zkušeností. Proto dokážeme například rozpoznat, 

zda člověk zrovna prožívá radost z hudby, ale už nevíme, která skladba tento prožitek způsobuje. 

„Slovník“ vzorců těchto prožitků a paměti dnes není univerzální a ani v dohledné době se neočeká-

vá.
24

 

Rozdíl mezi fyzikalisticky popsanou funkcí mozku a subjektivními prožitky je znám jako mind-

body problem. Vědecké teorie zatím neposkytují místo pro náš mentální svět, jeho vědomé prožívá-

ní, názory, tužby, všeobecně kvality. K nim je od pozorovaných neurálních příčin ještě dlouhá cesta, 

a jeden nemusí být hned substanční dualista, aby mu toto bylo zjevné. Pokud třeba vjem barvy hraje 

nějakou roli v životě, důsledná teorie mysli musí zachytit jak se to děje, jinak nelze jejím následo-

váním stvořit umělý substrát Já, první osoby. A koncepty současné funkcionální redukce nejsou pro 

toto dostatečné. Dokud neobjevíme, pokud vůbec někdy, jak jsou fenomény zachyceny fyzikálně, 

fyzično je třeba rozšířit o psychologii.
25

 Konečně je třeba odpovědět na některé kritiky konceptu 

přenosů myslí kvůli údajnému předpokladu substančního dualismu.
26

 Možnost zachycení stavu 

mysli a jeho kopírování neznamená obnovení dělení na dvě samostatné substance po vzoru těla a 

duše. Stav systému je zachycen vždy v hmotě a jeho přenos předpokládá opět hmotné médium. 

                                                 
24 Horgan, John. The myth of mind control. Discover Vol. 25 No. 10, 2004. 
25 Nagel, Thomas. What is the mind-body problem. Experimental and theoretical studies of consciousness 174 (1993): 1-

13. 
26 Gubrud, Mark. Why Transhumanism Won’t Work [online]. 2010 [cit. 12.04.2016]. Dostupné z: 

<http://futurisms.thenewatlantis.com/2010/06/why-transhumanism-wont-work.html>. 
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3. Vývoj mysli 

Programy počítačů dokáží provádět intelektuální práci člověka shodně v tom smyslu, že výstupy 

z funkcí jsou při stejném vstupu také stejné. Programy jsou symbolické manipulace, které neberou v 

potaz sémantickou stránku informace, pouze syntaktickou. Naše vědomá mysl ale má i pojetí obsa-

hu zpracovávané informace, což je rozdíl, na který pregnantně poukázal myšlenkový experiment 

čínského pokoje. Mysl je tajuplnější jev než ostatní biologické fenomény a snad také proto je její 

prokazatelná umělá reprodukce takovou výzvou. Teprve když stroj bude schopen zpracovávané 

informace reflektovat významově, lze mluvit o nabytí vědomí. Výjimečnost vědomí nemusí být 

založena v substančním dualismu, lze předpokládat, že jde jen o určité uspořádání systémů zpraco-

vávajících informace. Neurologie pokročuje v systematizování činnosti mozku tak, jak jí nové pro-

středky dovolí. Zatím jsme získali o lidských zvláštnostech jen nepřekvapivé poznatky, kupříkladu 

že vědomí závisí na propojenosti mnoha mozkových systémů.
27

 A funkční popis nemusí podat 

uspokojující vysvětlení, proč evoluce stvořila vědomé bytosti a ne roboty. Ani definice neurověd 

nemusí pomoci přesnějšímu zkoumání.
28

 Přidržím se proto zkusmo Hegela, jelikož jeho teorie mys-

li se mi zdá být nejnadějnější pro překlenutí rozdílu mezi lidským a strojovým myšlením, zachová-

vající substanční monismus a respektující posloupnost vývoje mysli jak ji lze pozorovat na dětech. 

3.1. Utváření lidské mysli 

Naše mysl pracuje ještě předtím, než nabydeme jakýkoliv znalostí, než si osvojíme jakýkoliv jazyk. 

Ty získáváme teprve v průběhu života, postavme tedy na začátek naší výbavu smyslovou, mysl a 

vědomí. V tomto pořadí staví jedna část na druhé. Dají rozvinout základním kategoriím, na kterých 

se následně může uchytit jazyk a epistemické vyhodnocování. Toto důsledné nepředbíhání pomůže 

vyhnout se mind-body problému. Zkusme namísto komplexu mentálních stavů zralejšího jedince 

popsat ranou mysl jako orgán přednastavený k příjmu vjemů zvenčí, podobně jako je třeba žaludek 

ustrojen příjmu potravy. 

Už primitivní živočichové mají nervovou soustavu koordinující tělesnou činnost. V ní se centralizu-

jí signály částí, aniž by byla nějak schopná reflektovat jejich obsah. Tomu odpovídá Hegelova 

psýché. Tato jednoduchá nástavba už svou funkcí dovoluje citové vzruchy na vstupech pozměnit, a 

to návykem. Na opakované signály lze přivyknout a potlačit jejich váhu.
 
Výstupem psýché je opět 

neurofyziologický vzruch, nedobrovolný, ovšem na rozdíl od vstupů sjednocený. Vnímáním obou 

                                                 
27 Viz Massimini, M., Ferrarelli, F., Huber, R., Esser, S.K., Singh, H. and Tononi, G., 2005. Breakdown of cortical 

effective connectivity during sleep. Science, 309(5744), pp.2228-2232. 
28 Například určení minimálního stavu vědomí závisí na jevech v rozsahu od prakticky jakékoliv reakce na stimul pro-

středí až po srozumitelnou řeč, viz Laureys S., Gosseries O., Tononi G. The Neurology of Consciousness: Cognitive 

Neuroscience and Neuropathology. Second Edition. Academic Press, 2015, s. 168. 

 



18 

zároveň se mysl setkává s jinou jednotou, vůči které je rovnoměrně odtažitým subjektem. Tím jsou 

založeny protivy vědomí. Citlivost psýché, jak vnějších popudů tak vlastní tělesné činnosti, je pro 

vědomí smyslovou jistotou, jež dělí vjemy na subjekt a objekt. Už na tomto stupni lze vnímat a 

chápat existenci objektů bez jakékoliv inteligence, jak je tomu například u malých dětí. Stejně tak 

vědomí sebe sama se tu prokazuje nejjednodušším způsobem chtění. Abychom po něčem toužili, je 

třeba předpokládat uspokojení našeho subjektu daným objektem. Konečně uchopením subjektu a 

objektu v jejich všeobecnosti se může rozvinout intelekt. Ten formou propozic rozpozná znalosti 

podle korespondence konceptů s objektivitou. Teoretické úvahy o konkrétnu probíhají diskurzivně, 

je zapotřebí pojmenovat zevšeobecnělou reprezentaci představ, s nimiž intelekt ve vědomí pracuje. 

Znaky jsou pro mysl něčím i o něčem, postihují subjektivní i objektivní identitu tím, že mají záro-

veň intenzi i extenzi. Symboly jsou intelektu k dispozici nezávisle od konkrétních vjemů díky pa-

měti, kde jsou uloženy spolu s významem zděděným z nižších úrovní. Pokud je obsah znaku men-

tálně sdílen mezi jednotlivci, může mu být přirazen výraz, jež bude společně užíván pro jeho ozna-

čení.
29

 

Mysl sice ve svých úrovních průběžně získává autonomii od předurčené tělesné činnosti, ale je vždy 

ztělesněna. Je to kultivující se vztah organismu k sobě samému. Abychom si vytvořili koncept sebe, 

musíme rozeznat hranici mezi námi a okolím. Tím vymezíme vlastnosti, jež považujeme za své. 

Následně můžeme sebe kategorizovat, uvažovat o sobě jako o objektu. Tento proces trvá po celý 

život, vztahujeme se ke svým proměnlivým vlastnostem, hodnotám, schopnostem, příběhu minulos-

ti a budoucích cílů. Slova druhých chápeme, jen když je svážeme s vlastní prožitou zkušeností. 

3.2. Kdy myslí počítač 

Jen proto, že se práce počítačů podřizuje více nebo méně podobným pravidlům, jako naše uvažová-

ní, neznamená jejich shodu. Lidské myšlení je o něčem, a máme přinejmenším zdání, že pravidla 

můžeme odmítnout, budeme-li chtít. Ovšem počítače dosud data zpracovávaly slepě, jsou to arte-

fakty, jejichž funkce je relativní k tvůrci. Jakýkoliv nárůst výkonu nemusí sám o sobě přinést pře-

konání této propasti. Jakožto architekti klasických počítačů víme, že nemají podklad pro mentální 

stavy. Takto jsme je navrhovali pro získání jistoty jejich výsledků, ale také protože je hospodárné 

vědomí omezit. Zabudování jakési autonomie a chápání významu v jakkoliv malém rozsahu by sní-

žil výkon, respektive determinismus výstupu. Hovořím v minulém čase, protože exploze informací 

vyžaduje pomoc počítačů už také v jejich interpretaci. 

Jak ukázal příklad s Watsonem, máme počítače učící se náš jazyk podobně jako malé děti, a ve zra-

lejší fázi pokračují v učení samostatně. Na softwarové straně si tvoří jednotnou soustavu významů. 

                                                 
29 Viz Winfield, Richard Dien. Hegel and Mind. Palgrave Macmillan, 2010, s. 11-23. 
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Samozřejmě, když se pustíme do hledání v úrovni hardwaru, na data procházející výpočetními jed-

notkami, žádné významy neuvidíme. Ale to by bylo stejně liché očekávání, jako číst významy poj-

mů z neurálních vzruchů jimi vyvolaných. Přesto stále platí, že systém není vědomý a je třeba to 

mít na paměti i v době, kdy budeme obklopeni boty jednajícími lidštěji než lidé. Jejich vnitřní ope-

race se totiž stále podobají nanejvýš našemu intelektu, kdyby nebyl schopen nahlédnout pravidla, 

dle jakých provádí logické operace na symbolech. Bez nižších částí mysli, v nichž člověk ukotvuje 

významy, hodnoty, kategorie a účely nemůže počítačová technika reprodukovat náš vnitřní svět. 

Přitom o jeho celek nám jde při přenosu mysli do umělého těla. 

Celek je vždy také aktivitou vyššího řádu, k něčemu zaměřujeme naši pozornost, abychom to vní-

mali. Proto je vhodné uvážit způsob ukotvení existence umělé mysli ve světě. Sběr dat ze sensorů 

fyzické skutečnosti i stavů složitějších systémů lze přivést k vstupům vyšších úrovní mysli jako 

nutkání nebo reflektovatelné popudy, kterým je nutné se věnovat. Tak lze zabudovat zájem na vlast-

ním bytí a motivaci pečovat o hodnoty, které tvůrci určili pevně za důležité. Bohatost prožitků umě-

lé mysli bude odpovídat rozsahu reflektovaných dat. Míra samostatnosti zas úměrná rozsahu dat, se 

kterými bude moci pracovat úroveň intelektu, tj. úroveň vlastního rozvrhování se. Od určité míry 

autonomie bude na místě hovořit o starosti umělé mysli, která je vržena jako my mezi věci, které se 

nabízí k manipulaci. 

Automatická reakce agentů na sensory nám dávno není cizí. Jízda automobilem podle světelné sig-

nalizace je příkladem odstranění potřeby řidičů myslet v zájmu veřejného blaha. A odevzdávání 

rozhodování informačním systémům pokračuje, čím dál více řidičů raději poslouchá rady GPS, na-

místo vlastní navigační schopnosti. Rozhodnutích tohoto druhu bude přibývat napříč všemi oblast-

mi, kde komplexita bude překračovat možnosti intelektu biologického člověka. Některé volby jsou 

ovšem takového druhu, že jednou upřednostněná cesta už nedovolí návrat zpět. 

Pokud neudržíme vlastní inteligenci na úrovni potřebnou pro zodpovědné rozhodování, zvýší se 

potřeba stvořit informační systémy, které se budou starat za nás. Dokud jejich výstup podá člově-

kem zpracovatelnou informaci, může konečné rozhodnutí zůstat v rukou lidstva. Lze si představit, 

že dříve přijdeme o schopnost pojmout všechny podrobnosti o vzniku a správě takto složitých sys-

témů, a raději je budeme tvořit tak, aby se částečně konstituovali rozuměním sobe samému. 

3.3. Odsouzeni k vývoji 

Zdá se, že máme sklon očekávat lineární průběhy. Dnešní člověk si zvykl na urychlování vývoje 

technologií, ale stále je těžké představit si důsledky růstu exponenciálního. Proto může být třeba 

singularita už za dveřmi, ačkoliv naše intuice zůstává klidná. Už současný vývoj vyvolává únavu, i 

představa pouze lineárního pokračování růstu šíří obavy mezi čím dál více lidmi. Zažili jsme velká 
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zneužití technologií a katastrofické chyby. Přijatelnost budoucího vývoje je závislá na tom, jak si 

důvěřujeme v jeho zvládání. Dá se očekávat, že podobně jako dnes některé sekty ze své vůle setrvá-

vají na technologické úrovni minulých dob, vytvoří skupiny obávající se transhumanismu vlastní 

kultury, které se zastaví na stupni vývoje dle nich nejvhodnějším. Kolik lidí ale odolá delšímu zdra-

vějšímu životu a vyšší inteligenci? 

Pokrok nás může naplňovat představou lepších zítřků, nemusí na nás ale působit vždy kladně. Člo-

věk může propadnout smutku z toho, že se ještě nenalézá v budoucnosti, kde budou odstraněny jeho 

současné potíže. Z hlediska pokroku se jedno pokolení může cítit být hrdými následníky práce po-

kolení předchozího, na vrcholu. A zároveň při výhledu do budoucna lze vnímat sebe jako oběti prá-

ce pro lepší podmínky svých vlastních následovníků. Nové technologie přislibují materiální dosta-

tek, a tím i osvobození od práce, automatizací výroby nebo ukončením závislosti na biologickém 

těle. Konec práce pro obživu by neznamenal konec lidské potřeby angažovat se, mít zájem na stavu 

světa. Povaha nových problémů klade nároky rostoucí mnohem rychleji než evoluční přizpůsobo-

vání organismů. Lidské kognitivní schopnosti v průběhu 20. století rostly překvapivě rychle, způso-

bují růst IQ o 3 až 5 % za desetiletí.
30

 Polovodičové technika v důsledku Mooreova zákona za dese-

tiletí zvýší výkon a kapacity přibližně dvacetkrát. Pouze rozvojem osobní inteligence nad přiroze-

nou úroveň se člověk může udržet angažovaný v míře, jež považujeme za důstojnou. Nabízí se úhel 

pohledu, podle kterého nejsou problémem naše vynálezy, ale my sami, zastaralé organismy snažící 

se udržet ve vedení příliš dlouho. 

Z pohledu univerzálního darwinismu lze od inteligentních strojů očekávat nový replikátor. Genetic-

ká evoluce dala vzniknout člověku s tak složitým mozkem, že založil na biologickém životě super-

venující kulturu s novým druhem replikátoru. Memy jsou způsoby napodobování, kterými se šíří 

informace lidskou kulturou, rychlost jejich vývoje je nesrovnatelně vyšší než genová. Člověku zále-

ží mnohem více na memech než na genech. Evoluční principy přetrvávají i mezi technologiemi. Jak 

je vidět na lidech, kritérium výběru je volitelné, my se dnes rozvíjíme hlavně po kognitivní stránce 

namísto tělesné. Také mezi technologiemi zůstanou opět ty vyhovující výběru, menšina osvědčená v 

soutěži. Nyní jsme se obklopili stroji schopnými provozovat vlastní evoluční procesy, kopírovat, 

proměňovat a vybírat informace nesrovnatelně rychleji než memy. Člověk se může oprávněně cítit 

ve vedení, dokud určuje podmínky výběru a šíření. Této role se ale kvůli potřebě automatizace 

vzdává a tvoří systémy „sobecké“, aby se samy udržovaly ve zdravém stavu. 

                                                 
30 Více o tomto tzv. Flynn efektu a jeho paradoxech viz Flynn, James R. What Is Intelligence? Beyond the Flynn Effect. 

Cambridge University Press, 2007, s. 8-10. 
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4. Morální dopady superinteligence a umělé mysli 

Dnešní lidskoprávní zvyklosti budou v budoucnu ještě hůře uplatnitelné. Tyto ideály nepočítaly 

s dnešním rozvojem otevírajícím tolik možností úprav sebe a naplňování potřeb, byť třeba virtuál-

ním způsobem. Je možné potlačovat nebo zvětšovat potřeby podle libosti. Jak budou moci posthu-

manisté různých tužeb a zkušeností žít spolu, pokud vůbec? Stará poučení přestávají platit, zkuše-

nost nám dává jen varování. S většími rozdíly roste i nepoměr moci, a jedna skupina může vyžado-

vat větší nároky než druhá. Těmito obavami se většina transhumanistů nenechá ve svém úsilí zpo-

malit, právě kvůli jejich omezené platnosti. Svoboda vědeckého bádání již uzákoněna je.
31

 Politické 

ambice rozmanitých směrů transhumanismu souzní především v požadavku neomezování svobody 

jednotlivce měnit sám sebe. 

4.1. Identita 

Ambice transhumanismu vedou k určitým změnám identit. V delším výhledu z definice očekávají 

opuštění svého druhu Homo Sapiens. To se stane možné, jakmile budou k dispozici vylepšení pře-

kračující lidské schopnosti nad míru, jež jsme ochotni uznat právě jako lidskou. Už teď je třeba 

problematizovat změny osobnosti, vztahu k sobě samému a k ostatním lidem po vylepšeních. Su-

perinteligence bude uskutečněna především vylepšováním paměti a myšlení. Rozvíjí se ovšem také 

přímé vylepšovače osobnostních vlastností, například za účelem být sebevědomější nebo sympatič-

tější. Již dnes jsou v prodeji všem dostupná některá „léčiva“ dočasně zlepšující naše osobnostní 

vlastnosti a s jejich rozšiřujícím se užíváním poroste přijatelnost změn trvalejších. Transhumanisté 

obvykle vítají jakákoliv vylepšení jako dobrá, nejsou ale naivní? Naši předkové se vydali cestou 

vylepšování, a my se jim možná za to cítíme být vděční. Co řeknou naši potomci nám? Pokud je 

podstata člověka sebevylepšování, pak plně posthumání bytost by měla odmítnout jakoukoliv iden-

titu jako trvalou, včetně transhumanisty vzývané identity zlepšovatele. Přesto se transhumanisté 

opírají právě o dějiny lidstva, vykládané jako cestu vylepšování. Tedy i oni mají alespoň jakýsi ho-

rizont omezující vylepšení. 

Otevřenost lepším umělým tělům a mozkům ukazuje, jak málo pro transhumanisty znamenají iden-

tity somatické a kvalitativní. Mozek považuje nástroje za součást těla
32

. Obráceně lze pak tvrdit, že 

pro mysl je tělo nástrojem, proč tedy nezabudovat další nástroje do těla? Podstatná je identita osob-

nostní, její zachování je dostačující pro naplnění ideálů jako nesmrtelnost. Zachování diachronické 

identity je hlavně otázkou přesnosti emulace biologických funkcí a stavů umělými náhražkami. 

                                                 
31 Listina základních práv a svobod. Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. Čl. 15. 
32 Viz Lucilla Cardinali, Francesca Frassinetti, Claudio Brozzoli, Christian Urquizar, Alice C. Roy, Alessandro Farnè. 

Tool-use induces morphological updating of the body schema. Current Biology, Volume 19, Issue 12, 2009. 



22 

Oproti tomu identita synchronická, vztah jednotlivce vůči druhým, dozná kvůli proměnlivosti vlast-

ností nutně zásadních změn. 

Osobnost je tvořena jedinečným souborem vlastností. Tak tomu alespoň bude, dokud nepůjde pře-

číst a množit stav mysli. Jakmile půjde jedna mysl zkopírovat a utvořit tím více agentů, jedinečnost 

bude pokračovat teprve od jejich vzniku. V takové situaci nejde obsahem mysli rozlišit původní 

osobu, která by měla samojediná být nositelem lidských práv, proto transhumanisté doufají 

v přiznání práv klonům. 

Numerická identita ale může být narušena, pokud dojde jen k prodlevě mezi zkopírováním nebo 

koncem staré mysli a počátkem nové. Nárok psychologické kontinuity ale jistě není úplný. Pokud 

někdo upadne do kómatu na jeden den, následně se zotaví, naváže na svou minulost a obnoví se mu 

vzpomínky až na ty těsně před ztrátou vědomí, nebudeme ho považovat za jiného člověka. Obdobně 

tak v případě konce osobnosti, například katastrofickým zničením fyzického substrátu, by její ob-

nova ze zálohy neměla stvořit nového člověka. 

Ontogenetická identita je tvořena pamatováním minulého vývoje do stavu, ve kterém je osobnost v 

současnosti. Osvětluje, proč máme své vlastnosti a situovanost. Umělé vylepšení umožní změnu 

vlastností, jež jsme dosud považovali za přírodou pevně dané. U vlastností biologicky pružných to 

udělá bez úsilí, jež doposud sebezlepšování vyžadovalo. Podílení se na technologiích vylepšování 

může působit jako sebeosvobozování se. Na druhou stranu pokud zlepšení bude naordinováno dru-

hými, osoba, jež se toto doví, se může cítit být jejich dílem, ontologicky druhotným. Zásahy dru-

hými v oblasti nálad a osobnosti mohou vést ke ztrátě víry ve vlastní svobodnou vůli. Také okolí již 

nemusí přiznávat jednotlivci zásluhu za dobrý charakter, toto ocenění si mohou nárokovat jen tvůrci 

vylepšení. Dosahování cílů vlastním úsilím je příklad hodnoty naší civilizace, která je transhuma-

nismem podkopávána. 

4.2. Pravidla 

Transhumanisté nazývají oponenty „biokonzervatisty“. V jejich očích se blíží eugenikům, protože 

oni se snaží vnutit nějaký obraz člověka, zatímco transhumanisté dávají lidem na výběr. Jde jim o 

vyhynutí lidstva v tom smyslu, že být člověkem nutně znamená mít právě ty vady a nedostatky, 

které se snaží odstranit. Kvůli přínosu svobody volby svého určení nemusí transhumanisté uznat, že 

jimi podněcovaná soutěž o nejlepší sebevylepšení vyvine tlak na každého jednotlivce, aby nezaostal 

za ostatními. 

Přijatelnost budoucích normativních omezení sebevylepšování lze nahlédnout podle vývoje už pro-

běhlého. Regulace kosmetické chirurgie a léčiv v převažujících tržních společnostech je vedena 
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ochranou spotřebitele před újmou, nikoliv tím, co je dobré pro společnost jako celek. Vylepšení 

budou zbožím jako vše ostatní, stanou se jím tedy i samotné lidské vlastnosti. Ovšem naše osobní 

vztahování se k vlastnostem se do zboží asi nevejde. Namísto odrazu života se stanou jen dalšími 

znaky bohatství, úspěchu a vkusu. Normální bude určené tím, co si koupí většina lidí. Kdo si běžná 

vylepšení nepořídí, stane se podprůměrným, selhávajícím jedincem. Jak ukazuje kosmetická chirur-

gie, standard zdravého vzhledu lze úspěšně posouvat za účelem zisku. Vedení „dobrých“, ať lidí 

nebo abstraktních vzorů, nelze v dnešním politickém uspořádání zajistit. 

Na druhou stranu některá výjimečná vylepšení mohou člověka ze společnosti vyčlenit. Pokud někdo 

ve velkém použije umělý mozek, ostatní ho nemusí považovat plně za člověka, pokud neuvěří sho-

dě duševních pochodů s mozkem biologickým. Mohou vzniknout nové sociální kategorie pro gene-

tické křížence, šlechtěnce, kyborgy, a nadlidi. Z našeho pohledu by bylo morálním selháním dopus-

tit, aby někdo, komu bychom dnes připsali práva, se kvůli transhumanismu stal méněcenným nebo 

trpěl sníženou sebeúctou. Vždyť sebeúctu lze vyzdvihnout jako základní morální statek.
33

 

Množství směrů transhumanismu je obtížné těžko morálně definovat. Ten radikálnější je toho názo-

ru, že je dobré vylepšovat člověka technologiemi bezmezně. Překonávání současných omezení dle 

individuálních potřeb v legislativně ještě nezpracovaném prostoru vede k přichýlení se 

k libertariánské teorii a pragmatismu. Na druhou stranu obavy z dopadu technologií vedou u umír-

něných transhumanistů ke snahám o jejich regulování dle etických teorií, především utilitaristického 

kalkulu. Amon Twyman rozlišuje tři pravidla odvozené z negativní svobody. Kromě odmítání jaké-

koliv nedobrovolného jednání, jsou to z něj implicitně odvozené tzv. vstupní a výstupní principy. 

Zákaz nedobrovolného jednání znamená nemožnost vnucovat zákony jiným lidem.
 34

 Transhuma-

nisté se tedy nemusí cítit vázáni současným právem, každý si zvolí vylepšení libovolně. Vstupní 

princip je o zajištění rovných podmínek všem, ovšem pouze pokud si to budou přát, tedy v souladu 

s principem výstupním. Výsledkem této etiky je nemožnost intervenovat proti anti-

transhumanistům, lze pouze nepomáhat. 

V současnosti nepovažujeme úspěšné a neúspěšné role za zcela statické a předurčené. Sociální mo-

bilita je vzývána jako hodnota. Ovšem transhumanismus usiluje o odstranění omezení, která mají 

jistý vyrovnávací účinek. Vznik nerovností nebývá vnímán jako překážka. Podobně jako 

s minulými technologiemi transhumanisté sázejí na snižování ceny s tím, jak se trh vylepšení budou 

šířit. Bohatší sice budou zvýhodněni, ale je to také nejsnadnější cesta jak zpřístupnit vylepšení 

                                                 
33 Viz Rawls, John. Teorie spravedlnosti. Praha, Victoria Publishing, 1995, s. 260. 
34 Viz Twyman, Amon. The Moral Philosophy of Transhumanism. IEET [online]. 1.3.2015. [cit. 13.03.2016]. 

Dostupné z: <http://ieet.org/index.php/IEET/more/twyman20150301>. 
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chudým rychle.
35

 Není to tak dávno, kdy jsme se obávali, jak technologie jako chytrý telefon zvý-

hodní majetnější lidi oproti chudým. Brzy se ale rozšířily tolik, že dnes už je problémově nevnímá-

me. Některé z uvažovaných vylepšení jsou ale zásadně odlišného charakteru, než chytré telefony. 

Jaké budou dopady řádově vyšší dlouhověkosti nebo neustále se zrychlujícího pokroku? Už ani 

příslovečná rovnost ve smrti nemusí platit. Pokrok sebe sama exponenciálně umocňující může způ-

sobit konečné předběhnutí jedné společnosti druhou. 

Dnešních politické instituce budou moci plnit svou roli v dnešním měřítku, pouze pokud dokáží 

s transhumanismem držet krok, tedy být intelektuálně alespoň na stejné úrovni a mít uznání mezi 

stále pestřejšími třídami občanů. Těch zřejmě nebude přibývat jen vylepšováním, ale také odmítá-

ním vylepšení. Již dnes máme odloučené společnosti, jež se rozhodly omezit samy sebe na určitém 

stupni vývoje, protože jej považují za vhodnější. Výsledkem tohoto štěpení názoru na civilizaci, ne-

li rovnou forem života, musí být úbytek normativního konsenzu. S různorodostí forem života se 

budou měnit názory na dobré a zlé. Jiný způsob žití znamená menší pochopení pro odlišné příbuz-

né. Přitom rizika budou stále růst rozvíjením nebezpečnějších nástrojů. 

                                                 
35 Jedním z vzácných hlasů volajícím po rovnostářské státní podpoře vylepšování je Hughes, viz Hughes, James. Citizen 

Cyborg: Why Democratic Societies Must Respond to the Redesigned Human of the Future. Westview Press, 2004, s. 

233. 
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5. Pro a proti transhumanismu 

Sci-fi literatura i zábavní průmysl se hojně zabývají nebezpečím nových technologií. Obavy jsou 

největší hlavně tam, kde hrozí překonání inteligence lidstva. Když v roce 1997 Kasparov prohrál 

v šachu s počítačem, média to pojala jako porážku lidstva. Ovšem byla to jen jedna z množství úz-

kých oblastí, kde počítač překonal člověka. To je námitka opakovaná při každém průlomu a oblastí 

nižších lidských schopností stále přibývá. Počítače stále hrají šachy jiným způsobem než člověk, 

spoléhají obzvláště na hrubou výpočetní sílu. Další velká událost přišla roku 2011 v americké vě-

domostní soutěži Jeopardy!, když systém Watson porazil dva nejlepší šampiony všech dob. Tento-

krát se objevily ještě před soutěží obavy, aby stroj neporazil člověka příliš, tím by totiž mohla po-

vstat nová vlna strachu. Ale přijetí bylo veskrze vstřícné. Watson byl připravován roky, měl k dis-

pozici data z 200 miliónů stránek textů a dostával otázky přirozeným jazykem. Nedávno jsme sle-

dovali vítězství počítačového systému nad člověkem ve hře go. Pro zdolání vysoké kombinatorické 

složitosti go byly použity techniky odpovídající slabé AI, stále nešlo o stroj, který by měl povědomí 

o své činnosti. Tyto dílčí úspěchy přes velkou medializaci nedávají samy o sobě vzniknout hrůze z 

nadvlády strojů. 

Pokud je pokrok nevyhnutelný, proč ho vůbec propagovat? Je třeba jiné motivace, například snaha 

o předejetí našeho vyhynutí kvůli našim slabinám, nebo omezování technologií ve snaze zmenšit 

šanci sebevyhubení. Odpor proti technologickému pokroku další motivy nepotřebuje, stačí pouka-

zovat na rizika, jež přináší. Prvním slavným anti-technologickým teroristou byl „Unabomber“ Ted 

Kaczynski, profesor matematiky. Chtěl upozornit na nezodpovědný technologický vývoj. Jak napsal 

ve svém manifestu, aby ho někdo poslouchal, musí zabíjet.
36

 Je vůbec klidná diskuze o transhuma-

nismu v lidských silách? Nejde jen o porodní bolesti? 

Vzhledem k pravděpodobně nevyhnutelnému stvoření mnohem inteligentnějších strojů, než jsou 

lidé, je vhodné pozorovat, zdali singularitáni budou respektovat inteligenci lidského měřítka. Yud-

kowski tento respekt rovnou považuje za ochranu před zaslepením vlastní ideologií. Singularita je 

horizontem našeho předvídání, protože nelze předvídat činnost něčeho chytřejšího, než jsme my.
37

 

Ale člověku záleží nejen na intelektu, ale také na složkách jeho mysli, jež nejsou pro singularitu 

potřeba, nebo jejich implementace jí dokonce oddaluje. 

Jak bylo uvedeno výše u příkladů kognitivních systémů, často velmi závisí na zapracování procvi-

čováním s mluvčími přirozeného jazyka. Přinejmenším v soukromé sféře vývoj upřednostňuje kup-

                                                 
36 Viz Kaczinski, Theodore John. Industrial society and its future. Washington Post [online]. 22.9.1995. [cit. 3.03.2016]. 

Dostupné z: <http://www.washingtonpost.com/wp-srv/national/longterm/unabomber/manifesto.text.htm>. 
37 Viz Yudkowsky, Eliezer S. The Singularitarian Principles [online]. 2000 [cit. 17.03.2016]. Dostupné z:  

<http://www.yudkowsky.net/obsolete/principles.html#intelligence>. 
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ní sílu trhu, což zvýhodňuje velké světové jazyky. Učící se stroje budou mít větší vzorky a následně 

porozumění dle počtu a rozsahu interakcí. Pro největší využití těchto systémů bude třeba s nimi 

komunikovat v řeči, se kterou se setkávají nejčastěji. To zvýší tlak na užívání jednoho všeobecného 

jazyka a zapomínání menších. 

Martin Heidegger se velmi obával panského přístupu k bytí, subjektu určujícím čím mají věci být. 

Chtěl, aby se bytí věcí projevilo samo, aniž by se jich subjekt zmocňoval. Postoj přicházející o od-

krývání bytí shrnul do pojmu Gestell, přístupu ke světu, kde se nám zdá odkryté jen spočitatelné, to 

čeho se můžeme zmocnit. Pokrok a úspěchy vědotechniky nám podsouvají právě tento pohled. Po-

čítačová technika byla od počátku pojata jako nástroj umocňující naše zmocňování se jsoucna. Její 

masové rozšiřování snad přispívá k upevňování Gestellu, někdo se může obávat, že už s konečnou 

platností. Zároveň ale otevírá nové možnosti automatizace obstarávání, které mají potenciál ukojit 

náš instrumentální přístup ke světu. Pokud bude technika mnohem lépe zaopatřovat člověka než 

jeho vlastní činnost, paradoxně pak nemusí subjektu zbýt jiná činnost, než fenomenologický ideál 

pozorování bytí věcí ve svém plném dění. 

Mysl zcela zapuštěná v síti datových reprezentací, oproštěná od obvyklých tělesných omezení má 

význam jen jako pozorovatel. Původní účel napomoci replikaci genů lze zcela vyřadit. Představme 

si budoucnost, kde si mysli ponechají alespoň poslední kontrolu nad technikou. Kromě triviálního 

udržování existenčních podmínek bude účel strojů kolem ní vyjevit jí, čeho si zamane. Ať bude vést 

mysl lidského původu, nebo umělý intelekt s úlohou Zemi udržovat, růst potřeby dat se nezastaví. 

Budou to sběrače a zpracovatelé dat propojené sítí okamžitých přenosů, které nahradí smysly jako 

vstupy mysli či AGI. 

5.1. Důvody pro transformaci 

Dosud žádné protitechnologické hnutí nebylo úspěšné. Politická zkušenost říká, že by naslouchaly 

jen demokratické vlády, ne celý svět. Účinné zastavení technologického pokroku lze tedy očekávat 

jen od vlády světové, ale ta je pro naše rozpory a strach z útlaku vyloučena. Pokud je potlačení je-

jich rozvoje nemožné, můžeme se snažit pouze držet krok tak, aby nám nové technologie pomohly 

překonat jejich nechtěné účinky.
38

 

K dematerializujícím transformacím nás může donutit naše energetická náročnost, zatím stále stou-

pající. Zátěž zemské biosféry je enormní a denně vymírají další druhy. Někteří transhumanisté po-

žadují rovnou změnu lidského vědomí, aby se předešlo dalšímu růstu nebezpečí.
39

 David Pierce 

                                                 
38 Viz Drexler, K. Eric. Engines of Creation, The Coming Era of Nanotechnology [online]. WOWIO, 2007 [cit. 

12.03.2016]. Dostupné z: <http://e-drexler.com/d/06/00/EOC/EOC_Chapter_2.html#section07of11>. 
39 Viz Miah, Andy. Open Letter to UN Secretary-General Ban Ki-moon. 2045 Strategic Social Initiative [online]. 
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vyjádřil hedonistickou naději na odstranění nepříznivých pocitů takto: „… biologický substrát utr-

pení bude zcela odstraněn. Fyzická a mentální bolest jsou odsouzeny ke zmizení v evolučních ději-

nách. Biochemie každodenních nespokojeností bude geneticky také postupně odstraněna. Neklid 

bude nahrazen biochemií blaženosti. Hmota a energie budou zformovány do života milujících su-

perbytostí prodchnutými stupni blaha.“
40

 Posthumanisté mohou usilovat o úpravy, které by málokdo 

podstoupil dobrovolně. Například lze polygeneticky nebo hormonálně zmenšit tělo a tím úměrně 

zmenšit metabolické nároky člověka.
41

 

Zatím jsme se vypořádávali se zvyšováním komplexity delším časem teoretické přípravy a užší spe-

cializací. Zrychlující mohutnění technologií ale zvýší nároky na užitečného pracovníka nad schop-

nosti biologického člověka. Strávili bychom příliš mnoho času učením se velmi úzké problematiky, 

která by těžko nějak naplnila naši potřebu smyslu. Umělé zvyšování intelektuálních schopností mů-

že být jediným způsobem, jak člověk zůstane zaměstnatelný. Rozvoj virtuální reality vyvolává 

otázky, zdali mysl bude vůbec potřebovat upload pro ukojení hedonistických potěšení, když k jejím 

vstupům půjde snadno „downloadovat“ jiný svět. 

5.2. Bezohledná umělá inteligence 

Autonomní AI je bez podchycení významu dat indiferentní k člověku. Proto si můžeme představit, 

že by kvůli špatně daným prioritám některé prostředky člověka, včetně těch nutných pro život, radě-

ji použila pro něco jiného. Předání moci do rukou umělé inteligence je tak velkým existenciálním 

rizikem, že se nelze spoléhat na poučení typu pokus omyl. Výzkum bezpečnosti AI nesmí zaostat za 

rozvojem jejich schopností, je třeba prověřovat shodu cílů AI a lidstva. Jinak se může například stát, 

že silná AI předpoví i čas, kdy se jí vystrašené lidstvo pokusí vypnout, a bude se tomu bránit. Tisíce 

vědců a vývojářů v oblasti umělé inteligence, i mnoho známých osobností podepsalo otevřený dopis 

varující před násilným zneužitím. Během několika let vyvineme autonomní zbraňové systémy, které 

budou třetí revolucí po střelném prachu a atomových zbraních. Závody ve zbrojení propuknou na 

novém poli.
42

 Někteří ze signatářů považují AI za největší hrozbu lidské rasy. 

Nové možnosti naplňování individuálních tužeb a projektů vytvoří nové hrozby bezpečí. Větší roz-

manitost forem „života“ a čím dál oddělenější společenství způsobí pokles pocitu vzájemnosti a 

empatie. Pojem dobra bude dále relativizován. Zajištění práv v dnešním rozsahu může záviset právě 

                                                                                                                                                                  
11.3.2013 [cit. 3.03.2016]. Dostupné z: <http://2045.com/articles/31277.html>. 
40 „… the biological substrates of suffering will be eradicated completely. "Physical" and "mental" pain alike are desti-

ned to disappear into evolutionary history. The biochemistry of everyday discontents will be genetically phased out too. 

Malaise will be replaced by the biochemistry of bliss“. Pearce, David. The Hedonistic Imperative [online]. [cit 

13.03.2016]. Dostupné z: <http://www.hedweb.com/hedethic/hedonist.htm>. Vlastní překlad. 
41 Viz Liao, S. M., Sandberg, A., & Roache, R. (2012). Human engineering and climate change. Ethics, Policy & 

Environment, 15(2), 206-221. 
42 Viz Future of Life Institute. Research Priorities for Robust and Beneficial Artificial Intelligence [online]. Future of 

Life, 2015 [cit 13.03.2016]. Dostupné z: <http://futureoflife.org/ai-open-letter>. 

http://www.hedweb.com/hedethic/hedonist.htm


28 

na technologiích přesahujících schopnosti člověka. Kdo nebo co bude hlídat superinteligentního 

hlídače? 

Někteří transhumanisté věří v konec člověka bez pokračování a ve vládu umělé inteligence. Mohou 

se obávat zastavení evoluce na úrovni člověka, nevyužití potenciálu. Strach z AI se nevyhýbá ani 

expertům. Například de Garis, vývojář všeobecné umělé inteligence a umělých mozků, považuje za 

nevyhnutelnou válku mezi odpůrci a zastánci existence strojové superinteligence.
43

 Toto rozhodnutí 

je pro něj o tom, který druh inteligence bude dominantní, což povede nevyhnutelně 

k nejvyhraněnějšímu konfliktu. Odpůrci usoudí, že je lepší zabít milióny zastánců umělé inteligen-

ce, než se podrobit či zahynout. Zastánci budou nebezpečí očekávat a vášně tohoto boje „o všech-

no“ a ničivost zbraní nové doby povede k apokalyptické válce.
44

 

Obavy z budoucí AI lze nalézt i mezi lidmi, kteří věří v zabudování určitých etických regulací. Na 

blogu LessWrong singularitána Eliezera Yudkowského se objevil myšlenkový experiment, který 

jinak svobodomyslnou komunitu vyděsil tak, že došlo k cenzurování. Takzvaný Rokův bazilišek 

promýšlí, co by se stalo, kdyby mocná AI se zájmem na sebezachování získala schopnost cestovat 

v čase do minulosti. Zřejmě by manipulovala minulost tak, aby dle utilitaristických principů trestala 

ty, kteří nedostatečně pracovali na jejím vzniku, přestože znali důležitost úlohy.
45

 Nebezpečí je prá-

vě v šíření „baziliška“, protože se tím kdokoliv vystavuje trestu. Pokud připustíme řádově větší vy-

nalézací potenciál superinteligence, zdají se obvyklé rekvizity sci-fi jako cestování v čase více dů-

věryhodné. Pak lze ovšem „baziliška“ upravovat dále. Už samotná víra v uskutečnění superinteli-

gence kdykoliv v budoucnosti může zastrašit lidi už dnes svou nadčasovou totalitou, postavit je do 

fanatického boje bez ohledu na to, zdali se obavy vůbec kdy naplní. 

                                                 
43 Viz Garis, Hugo de. The Artilect War: Cosmists vs. Terrans: A Bitter Controversy Concerning Whether Humanity 

Should Build Godlike Massively Intelligent Machines. ETC Books, 2005. 
44 Viz Garis, Hugo de. How Will The Artilect War Start? [online]. 2015 [cit. 20.03.2016]. Dostupné z: 

<https://profhugodegaris.wordpress.com/how-will-the-artilect-war-start>. 
45 Kvůli cenzuře nelze původní diskuze Rokova baziliška vyhledat. Více o něm viz Roko's_basilisk [online]. 2016 [cit. 

25.03.2016]. Dostupné z: <http://rationalwiki.org/wiki/Roko's_basilisk#The_Basilisk>. 
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6. Závěr 

Vyhlídky biologického člověka spoléhajícího jen na své vlastní schopnosti nejsou velké. 

V komerční sféře budeme obklopeni boty, kteří porozumějí našim mentálním stavům lépe než my 

sami. Záplava informacemi a složitost rozhodování překračuje naše intelektuální možnosti, čelíme 

čím dál složitějším potížím. Proto rozvíjíme informační technologie tak, aby si poradily 

s nestrukturovanými daty alespoň stejně všeobecně jako lidská mysl. Bez úměrného růstu našeho 

intelektu se rozhodování předá inteligencím umělým. 

Sémantická agnostičnost a determinismus počítačů, která umožnila jejich výkonnost, se stala po 

jejich úspěchu největším omezením. Předběhnutí jejich potenciální práce před naší schopností ji 

účelně využít, vede k rozvoji kognitivních rozšíření a přímějších rozhraní s lidmi. Proto se rozvíjí 

ucelený systém zahrnující v základu původní Zemi, ve střední vrstvě lidskou kulturu a nad nimi 

počítačovou a komunikační techniku. Propojením nové šíře a napříč kategoriemi je internet všeho, s 

neurologickými rozhraními získává novou dimenzi. Dříve biologické interakce jsou transformovány 

do výměn datových. Se zvyšující se propojeností klesá oddělenost myslí, mizí možnosti být sám se 

svými myšlenkami. Spojení sensorů s člověkem a umělými systémy zpracování dat povede k nové, 

planetární mysli vyšší úrovně. 

Byla předvedena jedna z teorií lidské mysli, poměrně snadno uskutečnitelná. Starost o obdobu pod-

vědomého smyslového vnímání, tuto první vrstvu zvanou psyché, lze pevně zabudovat obvyklými 

způsoby. Stávající systémy komunikací, od jednotlivých měřičů fyzikálních vlastností přes velké 

analytické systémy typu předvídání globálního počasí, až po rozhodovací systémy řídící velkoměs-

ta, mohou sloužit jako citové a smyslové vstupy. Priority budou určeny různou mírou nutkavosti, 

s jakou se vkrádají do vědomí. Jeho implementace vyžaduje zvláštní řešení. Nová mysl musí tvořit 

vlastní zvnitřněný svět, vůči kterému se smyslové vjemy porovnávají. Vzruchy ze sensorů masově 

připojené internetem všeho přes vrstvu psyché k centrální AI budou právě tímto pozadím, oproti 

kterému se může časovost vlastních procesů vědomě projevit. Tento celek se rychlostí komunikace 

stává novou res cogitans. 

Pokud neuroinženýrství dosáhne svých největších cílů, nabízí se další překlenutí rozdílů mezi naši-

mi zvláštními schopnostmi jako vědomí, a procesy informačních systémů. Kdyby se nepodařilo 

implementovat tyto funkce zcela uměle, nabízí se využít simulovaného mozku. Nahráním odpoví-

dajícího stavu mysli a emulace skutečnosti na jeho vstupech způsobí podobné procesy, jaké by se 

děly v mozku skutečném. Přečtení jeho stavu po simulaci pak umožňuje získání závěrů, které by 

samotnému počítači byly nedostupné. Stejně tak simulace lidského mozku může zajistit, aby se dů-

ležitý systém nerozhodoval hloupěji než člověk. 

Přímější propojování myslí se stroji tvoří univerzální síť. Převáděním fyzických procesů na inteli-
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gentně zpracovatelná data, dle kterých se bude rozhodovat o fyzické činnosti, vytváříme organismus 

celoplanetární, v němž bude transhumanistický člověk účasten jako jeden z podsystémů a člověk 

v původní biologické podobě bude pouhým objektem péče. Zpočátku bude tento organismus řešit 

nezbytné úlohy stvořitelů, ale další vývoj záleží na šířce jeho vědomí. Pokud bude nové mysli 

umožněno zkoumat a pozměňovat principy vlastního fungování, tedy obdobně jako člověk mít po-

tenciál ke svobodnému určení, začne se přetvářet ve vlastním vzmachu. Co dovede, je pro kvalita-

tivní skok nepředvídatelné. 
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Anotace: 

Transhumanismus je hnutí usilující o užití vědy a techniky k zásadním proměnám člověka, potlače-

ní jeho nežádoucích vlastností a rozvinutí hodnotných. Tři hlavní projekty jsou nesmrtelnost, ma-

ximalizace blahobytu a superinteligence. Tato práce se zaměří na superinteligenci, podá přehled 

dnešního stavu člověka a techniky, nastíní další vývoj a možnosti jejich symbiózy a rozkolu. Vodít-

kem je souběh technologií výpočetních, internetu věcí a simulace mozku. Je představena jedna 

funkční teorie mysli proveditelná v dnešních informačních systémech. Ukazuje nová rizika a pro-

blémy v oblasti etiky, které lze kvůli tomuto rozvoji očekávat. 

Klíčová slova: superinteligence, vylepšování člověka, internet všeho, simulace mozku, vědomí. 

 

 

Annotation: 

Transhumanism is a movement bent on using science and technology to fundamentally change hu-

mans, suppressing undesirable properties and develop valuable ones. Three major projects are im-

mortality, maximizing well-being and superintelligence. This thesis will focus on superintelligence, 

provides overview of the current state of man and technology, outlines further development and 

possibilities of their symbiosis and schism. The guideline is conjunction of computing technology, 

internet of everything and simulation of the brain. It brings in a functional theory of mind feasible in 

today's information systems. Reveals new risks and ethical problems that can be expected due to 

this development. 

Key words: Superintelligence, human enhancement, internet of everything, brain simulation, con-

sciousness. 


