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Ohlasy čitateľov na uverejnené práce

Téma: Vedomie

P. Nádvorník

Redakce slovenského časopisu Psychiatria zařadila do
čísla 3 roku 2001 skupinu článků věnovaných různým názo-
rům na vědomí člověka a vyzvala čtenáře k diskusním přís-
pěvkům na toto téma. Je to v psychiatrické literatuře nový
záslužný počin k otevřené výměně názorů a očekává se nejen
kritika dosavadních představ o vědomí, ale i vlastní přínos
k předloženému tématu.
Představy o vědomí jsou v uveřejněných článcích podá-

vané formou přehledných referátů, takže poskytují různé
přístupy k celé problematice, a proto je obtížné reagovat
na všechny skutečnosti. V prvním přiblížení se soustředíme
jen na podstatné a vyčkáme na odezvu.

1. Pojem vědomí je filozofickou kategorií a současně před-
mětem přírodovědeckého zájmu ze strany neurofyziologie,
psychologie a psychiatrie. Už z tohoto konstatování vyplývá,
že se jednotlivé aspekty budou prolínat a ve své podstatě
se ve vědomí uplatní dávný Descartův předpoklad o složce
tělesné a psychické, v současném pojetí fyziologické – objek-
tivní a psychologické – subjektivní, anebo idealistické a ma-
terialistické. Nastolil se tak starý problém, jehož kompro-
misem je představa podvědomí a vlastního vyššího vědomí.
Moderně ve výpočtové technice jim snad odpovídá základní
operační program hardware, na který se napojují nejrůznější
akční programy software, které slouží komunikaci. Jestliže
základní program nazvaný Bios vložil do počítače tvůrce, lze
analogicky věřit, že podvědomí, které ovládá a řídí základní
podmínky naší existence, je dílem senzitivního universa, vní-
maného v úloze Boha.
Již v této úvaze je mnoho nevysvětlených pojmů, s nimiž

se těžko operuje. Proto se jeví nutné postavit se důsledně
na jedno hledisko, jako to učinili autoři universa z pozice
duše. Je také nutné zabývat se vědomím jednotlivce a nikoli
v obecném smyslu, v němž se objevují filozofické kategorie
nad reálné možnosti přírodních věd.
Proto je srozumitelné obrazně přirovnat vědomí k filmu

v hlavě nositele, kde řešitelem je každý sám, hraje hlavní
úlohu a je současně jediným divákem. Nepochopitelným zůs-
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tává konstatování, že naše metodologie k tomu asi nedá
správnou odpověď, a je otázka, zda sem také patří amo-
dální podněty na smyslech nezávislé a samovztažitelé. Ob-
razné přirovnání, které mělo osvětlit podstatu vědomí tím
vyhaslo.

2. Vyčerpávající článek o neurofyziologických předpokla-
dech vědomí prezentuje ohromující množství faktů, ale bez
vlastního postoje s vyjímkou závěru, který však nepochopi-
telně vyznívá v uznání dualizmu.
Ve vlastním textu se uskutečnil pokus definovat vědomí

jako schopnost zaměřit naše mentální procesy na naše pod-
něty, akce, plány a motivy a v neposlední řadě na náš subjekt
jako uzavřený a od okolí oddělený celek. Je to spíše definice
psychologa než neurofyziologa a v tom smyslu se promítá do
všech úvah o vědomí, které prý existuje v několika stupních:
jako primární vědomí, které nezahrnuje minulé, budoucí, ani
idiognoziu, vědomí o subjektu, dále jako centrální vědomí,
které už zahrnuje idiognoziu, ale bez minulosti a budouc-
nosti, a nakonec jako vědomí vyššího stupně, či rozšířené
vědomí, které už zahrnuje vše.
Takové vědomí však není přírodovědným pojmem, i když

představuje schopnost být si vědomý sebe a podnětů jako
podmínky nebo součásti všech myšlenek, pocitů anebo vůle
o poznání vlastních akcí anebo vztahů, které vytvářejí
vědomé bytí subjektu. Je proto přístupné jen introspekci
anebo popisu pomocí řeči.
Z fyziologického hlediska lze problémy vědomí také roz-

dělit na lehké a těžké, mezi které patří
”
qualia“ (jakost ?)

podnětu, která je největším tajemstvím vědomí, neboť náš
mozek nedokáže sám sebe obsáhnout, a tedy ani pochopit.
V kapitole neurofyziologický problém vědomí se znovu

projevuje přirovnání vědomí k filmu, ve kterém se však
uplatňuje existence nevědomého modelu sebe nazývaného
proto-seba, a to je podmínkou pro vznik centrálního vědomí.
Rozšířené Já není reálným neurálním ani mentálním objek-
tem, ale fikcí, která dává existenci dojem kontinuity. I když
v tomto pojetí splývá neurofyziologická představa s filozofic-
kou, byl učiněn pokus zjistit neurofyziologické předpoklady
vědomí.
Počítá se k nim anatomická struktura mozku umožňu-

jící vznik amodálních reprezentací a idiognozie. Amodální
reprezentace jsou předpokladem pro vznik jazyka a rozšíře-
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ného vědomí ve fylogeneze. Aktivita v primárních senzoric-
kých areálech není totiž uvědomovaná. K tomu dochází až
ve vyšších areálech mozku. Také pocit seba-modelu se repre-
zentuje až ve strukturách cingulární oblasti, v závislosti na
emocích. Těmto názorům je podřízena úvaha o neurálním,
objektivním a vědomým, subjektivním čase, a po shrnutí
vývojové teorie vědomí též názory týkající se myšlení a se-
beuvědomění, které jsou v podstatě opakováním představ
o stupňovité skladbě vědomí, o charakteru qualia a amodál-
ních reprezentací.
Zdá se, že autoři nedospěli k vlastní fyziologické představě

vědomí a spokojili se s jeho filozofickým pojetím. Příčina tkví
pravděpodobně v tom, že jde o autory literárně vzdělané
spíše v laboratorních než klinických problémech.
Vlastní názory jsme zaslali do redakce pod názvem fyzi-

ologické základy myšlení, proto je na tomto místě neuvá-
díme. Zatím se však dotkneme jen amodálních podnětů, qu-
alia a vědomí o sobě, které jak se domníváme, vyplynuly
z chápání vědomí jako uvědomování.
Základem vědomí na nejvyšší úrovni mozku je podle naší

zkušenosti a představy paměť, s kterou autoři nepočítají ?!
Rozsah paměti je na úrovni neokortexu obrovský, protože
se do ní zapisují všechny naše prožitky, vlastní zkušenosti
a vědomosti o chování nejširšího okolí. Je to individuální mo-
del našeho světa v paměti mozku, o kterém platí starověká
moudrost: nihil est in intelectu, quod non ante prins ferit in
sensibus. Naše pojetí vědomí na rozdíl od autorů odpovídá
tedy paměti, která však není

”
skladištěm“, ale živým mate-

riálem na tvoření našich úsudků, závěrů a vlastních názorů
a slouží ke stanovení cílů, které s neustále klademe, abychom
je uskutečňovali. Celý náš život je vyplněn grandiózní mo-
zaikou malých i velkých cílů, každodenních nebo vzdáleněj-
ších do budoucnosti. Jsou to reálné podněty právě tak jako
podněty vnímané smysly, které jsou do nich zobrazeny. Jsou
však transformované do jazyka podle gramatických pravidel
řeči.

Qualia a emoce jsou podle našich zkušeností s psychos-
tereotaktickými operacemi výsledkem hodnocení podnětů
i výsledných řešení. Stupnice hodnocení na úrovni našeho
vědomí je stejně tak obrovská jako paměť, do které se gra-
dace ve škále hodnocení zapisuje, aby se stala podnětem pro
výběr optimální odpovědi.
Poznávání sebe sama a tím vědomí vlastní existence má

svůj základ v senzitivních a nocicepčních podnětech, které
do nervové soustavy přicházejí ze všech částí těla, zvláště
tělesného povrchu přístupného zrakové kontrole. Je to otázka
kvantity a času ve vývoji než kvality vědomí. Protože souvisí
s ochranou života jedince, plní od počátku integrující funkci
každé bytosti.
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