
98 PSYCHIATRIA, 9, 2002, č. 3/4, s. 98-105

K otázke vedomia: Bazálna vrstva vedomia

J.Kafka, M.Dobeš1

Súhrn

Predložená práca je naším príspevkom do diskusie o neobyčajne zložitej, ale veľmi dôležitej otázke vedomia.
Chceme si ujasniť, čo možno dnes povedať o vedomí. V troch relatívne samostatných častiach budeme hovoriť
o dvoch vrstvách ľudského vedomia, ako o našej pôvodnej koncepcii. Za prvú označujeme bazálnu vrstvu,
ktorá je predmetom tejto práce, nasledovať bude rozvinuté vedomie ako druhá vrstva ľudského vedomia
a v tretej časti chceme opísať niektoré poznatky z psychopatológie a psychiatrie, ktoré uvedenú koncepciu
skôr podporujú. Získané fakty dovoľujú viac interpretácií, vedú viacerých autorov k neistote až k rezignácii
na štúdium vedomia.
V predloženej práci o bazálnej vrstve vedomia na doplnenie alebo aj zvýraznenie predchádzajúceho prís-
pevku Kráľa a Hulína (2001) opisujeme najskôr vedomie ako vlastnosť kognitívneho systému, upozorňujeme
na vedomie ako bdenie a spánok a venujeme sa AJ otázke idiognózie. Dotýkame sa fylogenézy vedomia,
pripúšťame

”
nejakú“ formu bazálneho vedomia aj u iných živých tvorov. Napokon uvádzame možnosti mo-

delovania vedomia umelými prostriedkami (lit. 58).

Kľúčové slová: bazálna vrstva vedomia, primárne vedomie, vedomie ako vlastnosť kognitívneho systému,
vedomie ako bdenie a spánok, vedomie ako idiognózia, modelovanie vedomia

Úvod

O otázke podstaty vedomia sa diskutuje už niekoľko storočí
a táto otázka bude zrejme nezodpovedaná ešte dlho. Zdá
sa však, že nebude nesprávne, ak si ju opäť položíme a bu-
deme sa k nej vracať, hoci jej definitívne vyriešenie sa zatiaľ
nečrtá. Narastanie poznatkov z rozličných oblasti skúmania
vedomia si vyžaduje urobiť určitú – hoci aj predbežnú – do-
bovú predstavu o tomto fenoméne. Pokúsime sa to urobiť
aj my, hoci možno by sa našli aj povolanejší, veríme však,
že doplníme z našich autorov najmä prácu Kráľa a Hulína
(2001) a ďalších.
Svoj príspevok k tejto oblasti predložíme v niekoľkých po-

kračovaniach. V prvej časti chceme hovoriť o tzv. primárnom
vedomí, ako ho poznávajú neurovedy a čo v tejto oblasti pri-
náša počítačová technika.
Začneme jednou nezvyčajnou koncepciou fyziológa Lauf-

bergera, ktorý v súvislosti s analýzou vzruchu a vytvorením
vzruchovej teórie (Laufberger, 1947) analyzuje podrobnejšie
pociťovanie aj vedomie. Rozlišuje päť stupňov vedomia:

1. hlboký spánok: vedomie je vyradené, vzruchy krúžia
bez koordinovaného spojenia,

2. snívanie, snové vedomie, snová skutočnosť,

3. snenie, stav medzi spánkom a bdením,
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4. bdenie,

5. bdenie a vedomé správanie.

Okrem toho uvádza ešte dva stavy vedomia: bezvedomie
a hypnózu.

Vedomie považuje za premenlivý stav ústredného nerv-
stva, ktorý charakterizujú dve fázy (bdenie a spánok), ktoré
sprevádzajú mnohé vzruchové a humorálne zmeny. Za zá-
klad považuje zážitok a podľa toho určuje dĺžku vedomia,
ktorú ohraničuje na 6–8 zážitkov v dôsledku možnosti pa-
mäti (7±2). Obsahom vedomia je svet, ktorý tvorí objekt –
no oproti tomu aj subjekt, ja. Energia plynúca z objektu vy-
tvára podnety a na ich základe sa tvorí fyziologický stav uve-
domovania, pociťovania, vedomia. Z takého hľadiska je ob-
sahom vedomia najmä pociťovanie, pocity, predstavy. Lauf-
berger predpokladá, že jestvuje vzruchový paralelizmus cha-
rakterizovaný touto postupnosťou: podnet-vzruch vstupný,
zmyslový-vzruch, kôrový-pocit; vzťahy podľa jeho mienky sú
na úrovni miesta, početnosti a vytvárajú celky, ktoré vedú až
k abstrakcii, k mysleniu. Nazdáva sa, že vzruchovou teóriou
bude možné osvetliť aj vedomie.
Ďalší vývoj poznatkov a faktov získaných neurovedou ne-

budeme analyzovať, začneme výkladom amodálnej reprezen-
tácie podľa autorov Kráľa a Hulína (2001). Autori charak-
terizujú amodálne reprezentácie ako od zmyslov nezávislé
reprezentácie a dokladajú, že tieto by mohli vznikať v nie-
ktorých asociačných areáloch mozgovej kôry (parietookcipi-
totemporálna kôra), v časti temporálneho laloka a časti pre-
frontálnej kôry (areály 22, 37, 39, 40, 44–47). Parientálna
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asociačná kôra má rozhodujúcu úlohu pri orientácii pozor-
nosti v priestore, temporálna je spojená s pamäťovými pro-
cesmi a možno aj s jazykom. Prefrontálna kôra sa uplat-
ňuje v procedurálnych, časovo-sekvenčných procesoch a pri
tzv. pracovnej pamäti, areály 39, 40 zabezpečujú identifiká-
ciu objektov. Podľa mnohých neurofyziológov je uvedomo-
vaná iba aktivita vo vyšších (sekundárnych a asociačných)
areáloch. Dokladajú tiež, že sa predpokladajú aj recipročné
spojenia v ďalších areáloch a nielen v jednej modalite (napr.
popri sluchovej sa zapája aj vizuálna).

I. Vedomie ako vlastnosť kognitívneho systému

V predloženej práci vychádzame z koncepcie, že vedomie
možno chápať (je to pomerne úzke, ale plodné chápanie)
ako vlastnosť kognitívneho systému, čo má viac predností
pri interpretácii, lebo vedomie možno považovať skutočne
za prirodzenú súčasť najmä tohto systému.
V ostatnom čase bolo publikovaných niekoľko rozsiahlej-

ších prác týkajúcich sa predpokladov vzniku tohto typu ve-
domia. Všetky sa zhodujú na dvoch predpokladoch vzniku
vedomia – otázky lokalizácie a potreby simultánnej aktivity
kritického množstva neurónov.
Greenfieldová (1997; 2000) postuluje, že vedomie ako ce-

lok nemá konkrétnu lokalizáciu, v danom okamihu vedo-
mia je však jeho epicentrom skupina neurónov, ktorá po-
stupne

”
verbuje“ ďalšie neuróny tak, ako

”
kameň hodený do

vody postupne vytvára kruhové vlny“. Nemusia to byť nevy-
hnutne priestorovo najbližšie neuróny, ide skôr o neurónové
okruhy. To, nakoľko úspešný je prenos tejto aktivácie, ho-
vorí i o tom, aký silný zážitok vedomia vzniká na kontinuu
medzi nevedomím a sústredeným vedomím. Pri empirických
dôkazoch pre svoju teóriu sa okrem iného odvoláva na Li-
betove experimenty (Libet a spol., in Greenfieldová, 1997)
kde po dotykovej stimulácii subjektu sa tento signál dostal
do mozgu, avšak až po 500 milisekundách testovaná osoba
oznámila, že niečo cíti (je si vedomá dotyku). Tento čas je
podľa Greenfieldovej potrebný na rozšírenie signálu zo senzo-
rického epicentra na kritické množstvo neurónov potrebných
pre vznik vedomého vnemu.
Llinás (2001) hovorí o hierarchii a časovosti ako predpo-

kladoch vzniku vedomia. Pri lokalizácii vedomých vnemov
predpokladá existenciu neuronálnych okruhov v kôrových
oblastiach. Cituje Penfielda a Rasmussena (Llinás, 2001),
ktorí stimulovaním somatosenzorických a asociačných ob-
lastí kôry vyvolali viac či menej komplexné vedomé vnemy.
Llinás uvádza, že pri anestéze somatosenzorickej kôry (čím
sa naruší elektrická konektivita príslušných neuronálnych
okruhov) pri stimulácii osoba nemá vedomie príslušnej sti-
mulácie.
Čo sa týka časovosti, Llinás je zástancom teórie, že vedo-

mie vzniká, keď sú príslušné neuronálne okruhy aktivizované
v 40 Hz oscilácii.
Dva nasledujúce prístupy neodporujú predošlým hypoté-

zam, vysvetľujú však vedomie v inom odtieni kognitívno-
vednej paradigmy – ako aktivizátora podvedomých modulov
na riešenie komplexnejších úloh. Kým Greenfieldová a Llinás

chápu pod vedomím aj také jednoduché vnemy ako je na-
príklad uvedomenie si dotyku, LeDoux, Dehaene a Naccache
vnímajú vedomie ako organizátora či dispečéra.

Dehaene a Naccache (2001) vychádzajú pri svojom pristu-
puje z Baarsovej teórie pracovného priestoru (Baars a Mc-
Governová, 1998). Podobne ako Greenfieldová vravia o top-
down amplifikácii ako o mechanizme, ktorý mobilizuje mo-
dulárne nevedomé procesy a tak ich robí vedomými. Brain-
imaging štúdie potvrdili existenciu neuronálnych okruhov
a ich koreláciu so zážitkami vedomia. Ako príklad uvádzajú
areu V5, ktorej aktivizácia koreluje s vedomým pocitom po-
hybu. Podobne Rees, Kreiman a Koch (2002) uvádzajú ako
neurálne koreláty vedomia špecifické vzory mozgovej akti-
vity.

Ďalšiu rozsiahlejšiu prácu reprezentujúcu tento kognitív-
no-vedný pohľad na vedomie ponúka Le Doux (2002). Do veľ-
kej miery stotožňuje vedomie s pracovnou pamäťou a chápe
ho najmä ako mechanizmus spracovania zložitejších úloh.
Čo sa týka lokalizácie, vidí úlohu prefrontálneho kortexu pri
tvorbe vedomia. Vychádza z výskumov Luriju a Bentona,
ktorí opisovali pacientov s poškodeným frontálnym korte-
xom. Sám však priznáva, že prefrontálny kortex nie je po-
trebný pri riešení jednoduchých úloh. Ďalší argument čerpá
z práce Cricka a Kocha (1995). Podľa nich máme prístup
k informáciám spracúvaným v oblastiach, ktoré sú spojené
s prefrontálnym kortexom, ale nemáme prístup k informá-
ciám z oblastí, ktoré s ním nie sú spojené.

Rozvime doteraz povedané a pozrime sa na problém
vzniku vedomia na kontinuu vedomie – nevedomie. Z vý-
skumov zameraných na vedomie zrakového podnetu (Crick
a Koch, 1995; Rees a spol., 2002) vyplýva, že pri spracú-
vaní optických signálov z vonkajšieho prostredia sa v oblasti
V1 uskutočňujú relatívne jednoduché

”
výpočty“ pri spracú-

vaní signálu. Táto aktivita nekoreluje so zážitkom vedomia.
Koreláciu nájdeme až vo vyšších oblastiach (V5), kde sú aj

”
výpočty“ zložitejšie, čo znamená, že sa musí aktivizovať
viac neurónov. Ak si pripomenieme Greenfieldovej teóriu,
môže zážitok vedomia korelovať so zložitosťou podnetu –
a teda fyziologicky s väčším počtom súčasne aktívnych ne-
urónov. Túto hypotézu podporuje aj známy fakt, že do vedo-
mia sa dostávajú podnety zložité, nové, nezvyčajné (Baars
a McGovernová, 1998). Takto by teda vedomie nebolo ničím
iným, len odrazom vyšších nárokov na kognitívny systém.
Nárokov, ktoré neurčuje žiadna vyššia sila, ale cytoarchitek-
túra mozgových oblastí a sila a množstvo elektrických sti-
mulov, ktoré nimi prebiehajú. Mohli by sme potom hovoriť
o akomsi postupnom vylaďovaní kognitívneho systému – pri
vstupe novej informácie je nevyladený – jeho šum zahŕňa
množstvo neurónov (vedomú aktivitu), no postupne ako sa
adaptuje na podnety, postupne sa

”
ladí“, je efektívnejší, po-

trebuje na to isté spracovanie menej neurónov a tým sa už za
ten čas zastaralý podnet dostáva do nevedomia (spomeňme
si, keď sa učíme bicyklovať, sústreďujeme sa na každý pohyb,
používame oveľa viac svalových skupín ako je potrebné, ale
postupným cvikom už robíme všetky potrebné pohyby pod-
vedome). Zároveň väčšie množstvo synchrónne aktívnych ne-
urónov koreluje s tým, že ich aktivita trvá dlhší čas a je v nej
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zapojených viac elektrochemických procesov. To môže mať
za následok to, že sa vedomé zmeny majú šancu prejaviť
v krátkodobej či neskôr dlhodobej pamäti. Môžeme citovať
Yehoudu (2002), ktorý uvádza, že nevedomé aktivity sa od
vedomých líšia práve tým, že nevedomé nie sú zapamätá-
vané v explicitnej pamäti. Takisto Dennett a Kinsbourne
(1992) pri výskume retroaktívnej inhibície (ak po podnete,
ktorý je nadprahový, nasleduje silnejší podnet, prvý podnet
nie je uvedomený aj keď by za normálnych okolností bol)
uvádzajú, že možnou príčinou toho, prečo sme si nie vedomí
prvého podnetu je, že nemá dostatok času na to, aby sa
dostal do krátkodobej pamäti.
V tejto súvislosti je potrebné uviesť práce Libeta a spol.

(in Kráľ a Hulín, 2001), ktorí uvádzajú, že elektrické stimuly
potrebujú okolo 500 ms na to, aby vytvorili takú aktivitu,
ktorá je vnímaná a teda, že vnímanie neurálneho (alebo ob-
jektívneho času) a vedomého času (času subjektívneho) je
neparalelné, túto časť odlišnosti (asi 300 ms) ukázali aj pri
iniciácii a vykonávaní vôľových pohybov.
Libet (1998) tiež uvádza časové trvanie aktivity ako dô-

ležitú podmienku vzniku vedomého zážitku. Zo starších Li-
betových výskumov o kombinácii intenzity a dĺžky trvania
stimulu v oblasti neokortexu potrebného na vyvolanie vedo-
mého vnemu tiež vyplýva, že tieto dva faktory sú do veľkej
miery komplementárne – vedomý prah bol dosiahnutý buď
vysokou intenzitou a krátkym trvaním stimulu, buď nízkou
intenzitou a dlhým trvaním alebo ich kombináciou približne
v tvare hyperbolickej krivky. To naznačuje určitú kritickú
hodnotu elektrickej energie potrebnú na to, aby stimul pre-
nikal kognitívnym systémom, kým neaktivizuje dostatočne
veľa neurónov potrebných na vznik vedomého vnemu. Ak
táto energia nie je dostatočná, signál pravdepodobne nebude
dosť silný na to, aby v nezmenej podobe prenikol do ďalších
oblastí a aktivizoval ich. Efektívnosť prenikania bude zrejme
aj v súvislosti s architektúrou jednotlivých mozgových ob-
lastí. V oblastiach, kde je málo konkurenčných prepojení
a kde sú projekčné dráhy relatívne konzistentné, bude na
šírenie stimulu potrebná menšia energia ako v oblasti, kde
sa prelínajú výstupy z mnohých neurálnych skupín.
Ak by všetky tieto mechanizmy takto prirodzene fungo-

vali, zostalo by vôbec miesto pre slobodnú vôľu ? Libetove
výskumy (Libet, 1998) existenciu slobodnej vôle silno spo-
chybňujú. Vo svojich experimentoch nechal Libet ľudí, aby

”
svojvoľne“ vykonali jednoduchý motorický pohyb. Za po-
moci v mozgu implantovaných elektród meral čas, ktorý
uplynul od vzniku prípravného potenciálu (readiness po-
tential), ktorý predchádza vykonaniu vôľového motorického
aktu, až do uvedomenia si človekom toho, že sa

”
slobodne“

rozhodol tento pohyb vykonať. Priemerný čas bol 360 ms.
To znamená, že podobne ako pri stimule zvonka, je potrebný
určitý čas na uvedomenie si podnetu (nezávisle na tom, či je
vnútorný či vonkajší). Z toho by vyplývalo, že vedomie veci
neovplyvňuje priamo, je len príznakom toho, že niektoré veci
boli zapamätané.
Ako sme naznačili, s výskumom bazálneho vedomia sa

prirodzene spája problematika krátkodobej pamäti. Je na
to viac dôvodov. Jednak niektorí autori stotožňujú vedo-

mie a krátkodobú pamäť (Engel a spol., 1999). Ďalej mnohé
vnemy, ktoré sa vyskytujú vo vedomí, sa musia vyskytovať
v nejakej forme krátkodobej pamäti – predstavme si červeno-
zelenú farbu. Je to farba, ktorú sme nikdy nevideli, nemáme
vytvorenú jej pamäťovú reprezentáciu, napriek tomu si ju
vieme vedome predstaviť a pracovať s ňou. Malo by preto
jestvovať médium, ktoré nám umožní krátkodobé zapamä-
tanie (a uvedomenie) si takýchto konceptov. A napokon, ak
si vezmeme problematiku vedomia z evolučného pohľadu,
pre jeho praktickú využiteľnosť je potrebné, aby informácie,
ktoré raz boli vedomé, zostali aj v pamäti (najmä krátkodo-
bej a následne dlhodobej).
Ako môže takýto mechanizmus vznikať ? V mozgu exis-

tujú (minimálne) dva spôsoby kódovania informácií – pries-
torové či architektonické (informácia sa uchováva vo forme
vzájomných prepojení neurónov) a časové (informácia je kó-
dovaná vo frekvencii excitácie neurónov). Tieto dva mecha-
nizmy sa vzájomne dopĺňajú a z nich vychádzame aj pri
nasledujúcich možnostiach vysvetlenia krátkodobých vedo-
mých vnemov.
Rakús (1998) uvádza odchýlky transmembránového na-

pätia ako mechanizmus dočasnej zmeny váhy synapsie me-
dzi neurónmi. Ak vychádzame z teórie umelých neuróno-
vých sietí (Levine, 1991), takýmto dočasným posunom sa
môže modifikovať informácia uložená v rekurentnej neuró-
novej sieti, ktorá inak reprezentuje dlhodobú pamäť. Pred-
stavme si modul reprezentujúci červenú farbu. Mohlo by ísť
o rekurentnú sieť, ktorá ak je zvonka aktivizovaná, vygene-
ruje sekvenciu aktivity kódujúcu červenú farbu a propaguje
ju ďalej. Ak však informácia, ktorá do nej prichádza, nie je

”
vyladená“, líši sa od typickej, spôsobí krátkodobú zmenu
v excitačných prahoch a tým aj v informácii, ktorá sa pro-
paguje z modulu ďalej. Tak možno z červenej farby vznikne
ekvivalent červenooranžovej.
Ďalším mechanizmom môže byť krátkodobé vytvorenie

a udržiavanie informácií vo forme kruhovej excitácie a am-
plifikácie skupiny neurónov na spôsob reverberačných okru-
hov. Pri vstupe signálu do takéhoto okruhu môžu podľa po-
vahy signálu neurónov tohto okruhu vykazovať premenlivé
vzorce elektrickej aktivity, ktoré vysielajú ďalej do projekč-
ných oblastí, kde tento signál môže byť vnímaný. Dopamí-
nový inhibičný mechanizmus (opísaný nižšie) môže potom
slúžiť na

”
resetovanie“ takýchto okruhov (Durstewitz, in Le-

Doux, 2002). Výstupy motorického systému inhibujú dopa-
mínotvorné bunky v mozgovom kmeni, a tak sa ukončí in-
hibícia umožňujúca fungovanie jasne definovaných okruhov
a tieto sa rozpadnú.
Ako tieto (krátkodobé) koncepty potom vnímame, ako

sme si ich vedomí ? Podobne, ako sme spomínali. Z týchto
krátkodobých centier sa informácia podáva a spracúva ďa-
lej. Akonáhle je pri jej spracúvaní potrebný nadkritický po-
čet neurónov, vzniká vedomie tohto vnemu. Tak samozrejme
nevnímame všetky vzruchy, ktoré v mozgu neustále vznikajú
a zanikajú, iba tie najzložitejšie či najrelevantnejšie (čo v ne-
uronálnej mechanike môže byť to isté), inak povedané, tie,
ktoré dokážu aktivovať najviac neurónov a vygenerovať naj-
silnejší elektrický signál.
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Zdá sa, že vedomými sa tieto podnety stávajú až po ur-
čitom pretrvávaní v kôre. Kráľ a Hulín (2001) na základe
literatúry uvádzajú, že toto zabezpečujú talamokortikotala-
mické okruhy, ktoré generujú aj tzv. neskoré aktivity v moz-
govej kôre.
Ak hovoríme o vedomí ako o integrátore, je nevyhnutné

spomenúť problematiku bindingu, teda otázku toho, ako sa
jednotlivé vnemy distribuované po celom mozgu spájajú pri
vedomom spracovaní podnetov do zložitejších konceptov.
Binding niektorí autori (Llinás, 2001; Metzinger, 1995) pova-
žujú za jeden z predpokladov vzniku vedomia. Podľa nášho
názoru však k bindingu môže dochádzať aj na nevedomých
úrovniach (porovnaj Gray, 2000) – znova to závisí od toho,
aké množstvo neurónov je do procesu zapojených. Tiež si
môžeme byť vedomí jedného

”
čistého“ vnemu, ktorý sa ne-

musí viazať do žložitejších konceptov.
Pri vysvetľovaní mechanizmu bindingu sa v zásade uvá-

dzajú dva mechanizmy (spomínané v súvislosti s krátko-
dobou pamäťou). Viazanie podnetov na základe mozgovej
architektúry, existencie prepojení a priestorového usporia-
dania jednotlivých oblastí v mozgu (spaciálne kódovanie)
a viazanie na základe časovej synchronizácie podnetov (tem-
porálne kódovanie) (Llinás, 2001; Engel a spol., 1999). Tieto
dva mechanizmy sa navzájom dopĺňajú a spoločne vytvárajú
jasný a konzistentný vnem. Systémom bottom-up prepojení
sa informácie z primárnych oblasti agregujú do zložitejších
konceptov a postupne sa rozširuje projekčná oblasť neurónov
postavených hierarchicky vyššie v kognitívnom systéme.
Pri bindingu má dôležitú úlohu pozornosť (Grossberg,

2000; Desimone, 2000; Kamps a Velde, 2001). Stimuly
zvonka

”
súťažia“ o to, ktorý z nich sa bude propagovať ďa-

lej. Pri vysvetľovaní fyziologických mechanizmov pozornosti
Arnstenová (1998) vychádza z účinkov dopamínu v oblasti
prefrontálneho kortexu. Dopamínové receptory na dendri-
toch excitačných neurónov redukujú prenos excitácie z den-
dritov na telo neurónu. Okrem toho dopamín pravdepo-
dobne podporuje aj GABA inhibíciu. Pri vyšších úrovniach
dopamínu sa teda nerónovou sieťou kortexu propagujú iba
dostatočne silné a koherentné signály. To môže byť zákla-
dom

”
zúženia“ pozornosti iba na najsilnejšie (najdôležitejšie

podnety).
Binding však pravdepodobne neprebieha iba od primár-

nych senzorických oblastí smerom hore. Podmienky po-
trebné pre jeho fungovanie sú v celej mozgovej kôre a preto
je oprávnené predpokladať, že pôsobia aj pri agregovaní sen-
zorických konceptov do vyšších a zložitejších celkov.

II. Vedomie ako bdenie a spánok

Človeka, podobne ako všetky stavovce, charakterizuje cyklus
bdenia, ktoré podobne ako spánok možno považovať za sú-
časť tzv. primárneho vedomia. Bdenie charakterizuje aktivá-
cia mozgovej kôry, ktorá je podľa doterajších prác mnohých
autorov (napr. Nevšímalová a Sonka, 1997), zabezpečovaná
niekoľkými spolu pôsobiacimi mozgovými systémami. Z tých
najdôležitejších sú to kôra a retikulárna formácia metence-
fala, mostu a oblongáty. Projekcia do kôry je troma cestami

– prvá sú nešpecifické jadrá talamu, druhá je posterolate-
rálny hypotalamus a tretia je dráha začínajúca v pons a ší-
riaca sa prostredníctvom nucleus Meynerti do kôry. Ďalej tu
pôsobí locus coeruleus, podporujúci bdelosť, adrenergický
oblongátový systém, zvyšujúci tonus sympatiku, dopamí-
nergický nigrostriátový systém, podnecujúci pozornosť, ven-
trolaterálny zadný hypotalamus a napokon serotonínergický
nucleus rhaphe, ktorý sa podieľa na riadení bdelosti.
Spánok je aktívny útlmový proces mozgu, odlišný od stu-

poru a kómy nielen stupňom bdelosti a pretrvávaním uvedo-
menia podnetov aj po začatí spánku, ale aj pomerne ľahkým
a rýchlym návratom do bdelého stavu spojeným s plným
rozpamätávaním sa na okolnosti pred spánkom. Pripúšťa
sa, že spánok má základnú úlohu pri zotavovaní organizmu
a podporuje rast a tvorbu rezerv (napr. Beňačka, 2001). Me-
chanizmy nREM spánku nie sú dostatočne známe, pri za-
spávaní sa uplatňuje hypotalamus. REM spánok prebieha
v troch rovinách – prvou rovinou sú mechanizmy lokalizo-
vané v mozgovom kmeni, druhou sú neuromodulátory ria-
dené hypotalamo-hypofyzárnym systémom a treťou sú cir-
kadiánne viazané rytmy humorálneho základu.
Doterajšie poznatky, stále nedostatočné, ale podrobnejšie

mapujúce pozadie cyklu, ukazujú, že na vedomí sa podie-
ľajú aj ďalšie mozgové systémy, vrátane retikulárnej formá-
cie a mozgového kmeňa (Becker, 1998).

III. Idiognózia

Celkom otvorenou otázkou je, či idiognózia ako schopnosť
rozpoznať seba od druhých, je vlastná iba človeku a či je
súčasťou primárneho vedomia. Podľa Edelmana (1989) pri-
márne vedomie obsahuje iba neofoném uvedomenia toho, čo
momentálne stimuluje zmyslové orgány. V práci však postu-
lujeme širšie chápanie primárneho vedomia, ktoré obsahuje
aj idiognóziu ako formu gnózie rozpoznávania seba a oko-
lia. U človeka sa na idiognózii podieľa viac štruktúr – oso-
bitne areály 7,19 a 31, potom gyrus cinguli, ktorý má vzťah
k štruktúram zodpovedným za primárne emócie, a tiež pre-
frontálna kôra. Ale nemožno vynechať ani mozgový kmeň
a retikulárnu formáciu. Vzhľadom na to, že ide o štrukúry,
ktoré majú starý fylogenetický základ, je pravdepodobnosť,
že ide o jav patriaci k primárnemu vedomiu, ešte väčšia.
Pri pokusoch neurofyziologicky lokalizovať druhú vrstvu

vedomia, ja, autori väčšinou hovoria o prefrontálnom kortexe
(LeDoux, 2002; Vogeley a spol., 1999). Vychádza sa mnoho-
krát zo štúdie porúch self-modelu pri schizofrénii (Proust,
1999), pri autizme (Shalom, 2000), či pri disociatívnej poru-
che identity (Forrest, 2001). Podľa Putnama (1977) vzniká
self ako integrácia diskrétnych behaviorálnych stavov, ktoré
predominujú v postnatálnom období. Podľa Wheelera a spol.
(1997) je prefrontálny kortex zodpovedný za mentálnu repre-
zentáciu a uvedomovanie si subjektívnych skúseností a ich
časovú integráciu. Podľa Fustera (1997) sú dva regióny pre-
frontálneho kortexu zodpovedné za tri funkcie potrebné pri
vzniku a udržiavaní self: dorzolaterálna časť je zodpovedná
za krátkodobú pamäť a prípravu motorických odpovedí, or-
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bitofrontálna časť zodpovedá za inhibičnú kontrolu organi-
zácie správania a (časovú) integráciu správania.
Podobne podľa Vogeleyho a spol. (1999) sa prefrontálny

kortex zdá byť základným neuronálnym komponentom mo-
delu self. Jeho spojenia s unimodálnou asociačnou kôrou
a limbickým systémom mu tiež umožňujú agregovať údaje
z prostredia organizmu.
Oblasti frontálneho laloka sú teda pravdepodobne kľúčové

pre vznik mentálnej reprezentácie seba. Vedomie seba potom
môže vznikať tak, ako naznačuje Blackmoorová (2000), že
všetky vnemy, pri ktorých je súčasne aktivovaná aj oblasť
self dostávajú nádych subjektivity. Zjednodušene povedané,
ak nastanú podmienky pre vznik procesuálneho vedomia,
o ktorom sme hovorili vyššie, v lokalite self modelu, vzniká
u nás vedomie seba.
Ak sa teda detailnejšie pozrieme na vedomie seba, ide skôr

o kognitívnu entitu, ktorá sa (za podmienok a mechanizmov
podobných ako pri iných častiach kognitívneho systému resp.
iných kôrových oblastiach) niekedy dostáva a inokedy ne-
dostáva do vedomia. Zatiaľ čo mnoho empirických údajov
hovorí o poruchách vedomia seba, málokedy sa stretávame
s poruchami vedomia v zmysle chýbania procesuálneho či
fenomenálneho vedomia. To nepriamo znova potvrdzuje dis-
tribuovanú povahu týchto typov vedomia.
Okrem neurovedných metód používaných na zodpoveda-

nie horeuvedených otázok vystupuje v ostatnom čase do
popredia možnosť prispieť k výskumu vedomia prostredníc-
tvom (najmä) počítačových modelov procesov, ktoré môžu
prispieť k vzniku vedomia.

IV. K otázke fylogenézy vedomia

Problematika je pomerne jednoduchá, keď budeme ľudské
vedomie považovať za jedinú formu vedomia – ale na druhej
strane celkom otvorená a neobyčajne zložitá, keď pripustíme,
že určité formy vedomia (nebude to vedomie ľudské) by sa
dali postulovať u tých tvorov, ktoré majú vytvorenú pamäť
(a tá je už u najjednoduchších foriem života). Zdá sa však, že
pre vedomie nepostačuje iba pamäť a treba rátať s bdením
a možno aj ďalšími faktormi.
Ak otázku zúžime, najčastejšie sa posudzuje a porovnáva

naše vedomie s prejavmi antropoidných opíc, a pretože sa
predkladá, že geneticky sú najbližšie šimpanzy, potom sa
výskum zameriava na tieto opice.
Viaceré práce (Yerkes a Learned, 1925; Ladygina a Kots,

1959; Povinelli a spol., 1993; Bard, 1998 a ďalší) sa pokú-
šajú zistiť, či by sa dalo dokázať, že šimpanzy majú idignó-
ziu (čo je úloha veľmi obtiažná pre chýbanie jazyka u týchto
tvorov). Pomocou dômyselných experimentov možno dolo-
žiť, že šimpanzy sa dokážu spoznať v zrkadle (podobne ako
deti) vo veku 18.–24. mesiacov. Inou metódou je tzv. rouge
test založený na tom, že probantovi umiestníme na špičku
nosa červenú značku, u detí do dvoch rokov je tendencia
túto značku odstrániť, u šimpanzov sa podobné správanie
ukazuje do piatich rokov a aj to iba u 30%.
Doterajšie výskumy nedávajú teda jednoznačnú odpoveď,

nakoľko je prítomná idiognózia, ale skôr pripúšťajú jej exis-

tenciu, ako by ju vyvracali. Súčasne je treba povedať, že
je takmer jednoznačné stanovisko k otázke tzv. rozvinutej
vrstve vedomia alebo aj vyššej forme vedomia, lebo táto
nie je prítomná ani u bonobo šimpanzov (napr. Savage-
Rambaugh, 1991).
Nemožno teda zatiaľ robiť určitejšie závery. Jednotný ná-

zor je iba v tom, že ľudské vedomie je celkom osobité a na
našej planéte Zem nie je mu nič podobné. Isto je to aj preto,
že človek má rečový a jazykový systém a osobitnú formu
symbolov a tým aj možnosti reflexie (Nádvorník a spol.,
2002; Pogády a spol., 2002). Ak však pripustíme, že aj živé
tvory majú nejakú formu integrácie a túto označíme za fun-
kciu vedomia, potom je vedomie prítomné u všetkých. Ak
za vedomie označíme fenomény bdenia a spánku, potom to
už platí iba o určitých živočíchov. Stav bdenia a spánku
u rastlín a v ďalších ríšach živých organizmov sa nedá do-
statočne opísať. A odkedy začína idiognózia – schopnosť ro-
zoznať (nie ešte uvedomiť si) – bude rovnako ťažko posúdiť,
lebo identifikácia je vlastnosť opísaná už u invertebrát, oso-
bitne u hmyzu a u stavovcov. Stavovce dokážu rozoznať svoje
mláďatá v mnohonásobnom hniezdišti, nie je to teda určitá
forma indentifikácie ? Aké iné mechanizmy, ak nie schopnosť
rozpoznať, je v základe takého správania ? Nemožno pochy-
bovať ani o tom, že stavovce majú určitú formu najmenej
somatickej idiognózie, lebo rozoznávajú svoje telo, hoci aj
na priamu otázku nemôžu odpovedať, dokladom je odstra-
ňovanie cudzích predmetov, udržiavanie telesného stavu, ale
aj vytváranie určitej podoby vzhľadom na zabezpečenie po-
tomstva a párenie – takých dokladov je iste viacej.
Na záver tejto časti by sme chceli povedať, že fylogenéza

toho, čo sme označili ako bazálnu vrstvu vedomia u človeka
a čo by sa u živých tvorov mohlo označovať ako primárne
vedomie alebo vedomie jednoduché (nerozvinuté), nie je z ta-
kého hľadiska dostatočne preskúmaná a preto otázka zostáva
nezodpovedaná.
Naša myseľ je charakterizovaná rozvinutým vedomím

a málo vieme povedať o iných vedomiach či mysliach, ak
hovoríme o bazálnej podobe ich možného vedomia.

V. Vedomie a možnosti jeho modelovania
umelými prostriedkami

Problematika vedomia je v oblasti kognitívnej vedy a umelej
inteligencie relatívne nová. Prístupy, ktoré sa snažia defino-
vať priamo vedomie v jazyku umelých systémov (Sun, 1999;
Aleksander, 1996) sa skôr pokúšajú vymedziť všeobecný po-
hľad na problém, ako ponúknuť konkrétne možnosti mode-
lovania.
Modelovanie kognitívnych procesov prostriedkami ume-

lej inteligencie možno považovať za plodnú metódu, ktorá
nám pomôže pozrieť sa z iného uhla pohľadu na problém
mozgových mechanizmov a získať informácie inými techni-
kami nezískateľné. Výhodou je možnosť experimentov, ktoré
by na biologickom substráte trvali veľmi dlhý čas, alebo by
boli príliš nákladné, či z etických príčin nerealizovateľné. Ne-
výhodou je stále malá kapacita a rýchlosť počítačov, ktorá
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neumožňuje v dostatočnom anatomickom detaile modelovať
veľké množstvá neurónov.
Podobne ako v neurofyziologickom výskume má aj v ob-

lasti počítačovej inteligencie vedomie svoje špecifiká oproti
ostatným kognitívnym procesom. Tak, ako sme v časti
o neurofyziologických korelátoch vedomia začali definovaním
rozličných chápaní pojmu vedomia, je potrebné poskytnúť
podobný prehľad aj v oblasti umelej inteligencie.
Na rozdiel od klinickej praxe sa pod vedomím viac-menej

nikdy nerozumie schopnosť umelého systému reagovať na
vonkajšie podnety. V opačnom prípade by bol takmer každý
robot či počítačový program vedomý.
Problematická je pri umelých systémoch aj oblasť kvá-

lie. U človeka často stotožňujeme vedomý zážitok napríklad
s vnímaním farby. Niektoré výpočtové systémy vedia bezo-
sporu rozoznávať farby, jestvujú mnohé modely zrakového
kortexu (Fukushima, 1988; Grossberg a Williamson, 2001).
Napriek tomu (ak odhliadneme od panpsychických teórií)
by bolo asi nepodložené prisúdiť takýmto systémom zážitky
vedomia.
Sľubnejší – a aj viac rozpracovaný – prístup je postupné

modelovanie kognitívnych procesov prostredníctvom ume-
lých prostriedkov, najmä umelých neurónových sietí (Levine,
1991). Takto sa dajú modelovať ako funkcie štruktúr (Rudy
a O’Reilly, 2001) ako aj všeobecných mechanizmov (Dobeš,
2001). Postupnou agregáciou týchto čiastkových modulov
možno potom smerovať k tvorbe komplexných systémov,
akým je aj vedomie.
Taylor (1999) pri jednom z pokusov o modelovanie reál-

nych procesov prostredníctvom umelých systémov vychádza
z nasledujúcich predpokladov:

• vedomie vzniká v súbore špecializovaných lokácií pra-
covnej pamäte,

• modeluje uzly reprezentujúce kôru, bazálne gangliá
a talamus,

• dáta generované takýmto umelým systémom majú
podľa neho podobnosť s experimentálnymi údajmi Ta-
niiho a Shima (1994).

V oblasti vedomia seba sú pokusy zamerané na to, že
umelý systém bude schopný monitorovať svoje vnútorné
stavy. Jedna vec je, ak umelý systém je schopný napríklad
rozoznávať, aká farba prichádza na jeho vstup. Kvalitatívne
vyššou činnosťou je, ak systém monitoruje svoj vnútorný
stav, teda jednou z informácií je, že na svojom vstupe ana-
lyzuje farby. Možno to tvorí aj u človeka rozdiel napríklad
medzi

”
pozeraním“ a

”
videním“. Jedna vec je automaticky

analyzovať stimuly, iné je byť si vedomý tejto aktivity.
Príkladom praktických výsledkov na poli simulovania ľud-

ských kognitívnych procesov počítačmi môže byť projekt

”
Cog“ na MIT v USA (Dennett, 1995). Ten v robotic-
kom tele simuluje ľudské senzory a centrálne procesory sú
schopné monitorovať vnútorné stavy robota, čím sa vytvára
spätná väzba potrebná pre vytváranie mentálnych reprezen-
tácií o vlastnom subjekte.
Podobne jestvujú ďalšie oblasti, ktoré niektorí neuro-

vedci považujú za základ či synonymum vedomia u človeka

a ktoré už boli v počítačoch úspešne namodelované. Príkla-
dom môžu byť modely pozornosti (Velde a Kamps, 2001),
modely pracovnej pamäte (Monchi a spol., 2000) či modely
bindingu (Triesch a Malsburg, 1996). Umelé systémy sú po-
dobne schopné vypovedať o svojich vnútorných stavoch (De-
nett, 1995), či vytvárať si interné reprezentácie sveta (Do-
beš, 2002). Nemôžeme však zatiaľ povedať, že by samostatne
ktorákoveľvek z týchto funkcií vytvárala umelé vedomie.
Ak definujeme vedomie ako vlastnosť kognitívneho sys-

tému, potrebujeme prirodzene definovať, čo je v prípade
umelej inteligencie kognitívny systém. Tu asi tkvie základná
prekážka a aj hlavná cesta pre modelovanie vedomia ume-
lými prostriedkami. Prekážka v tom, že zatiaľ nejestvujú
uspokojivé integrované modely pamäte, vnímania, myslenia,
emócií a motoriky, čo sú všetko subsystémy, ktoré buď pris-
pievajú alebo priamo sú súčasťou ľudského vedomia. Cesta
pre vytváranie modelov vedomia však bude veľmi pravde-
podobne založená práve na modelovaní a postupnej agre-
gácii čiastkových kognitívnych procesov. Mnohí autori upo-
zorňujú na to, že umelé vedomie musí postupne emergovať
(Holland, 2000), že sa musí vyskladať z viacerých nevedo-
mých systémov (Caulfield a Johnson, 2000) podobne, ako je
to u ľudí. Inteligentné systémy v budúcnosti nebude ani tak
treba programovať, ako skôr učiť – podobne ako sa učia deti.
Prirodzene jestvuje mnoho odporcov myšlienky modelo-

vania takých komplexných fenoménov, ako je vedomie a to
hlavne v radoch filozofov mysle (napr. Chalmers, 1996; Chal-
mers in Gáliková, 2001). Ich výhrady možno zhrnúť do troch
skupín:

1. Filozofické výhrady. Odhliadnuc od námietok teologic-
kého charakteru spočívajú v názoroch, že vyššie kogni-
tívne procesy sú neuchopiteľné, že mozog nemôže po-
chopiť sám seba. Iné názory sa odvolávajú na nevedo-
mie, iracionalitu, na existenciu slobodnej vôle a ďalších
nedeterministických procesov.

Z psychologického hľadiska sú tieto námietky priro-
dzené. Modelovanie subjektov podobných nám samým
sa vymyká doterajšej ľudskej skúsenosti. Crick (1997)
hovorí o kontraintuitívnosti takých ideí. Otázka zdan-
livej iracionality sa dá napadnúť z dvoch pohľadov.
Prvou skutočnosťou je, že množstvo neurónových spo-
jení a prítomnosť veľkého počtu veličín (kvalita a po-
čet neurotransmiterov, stimulov fyzikálneho prostre-
dia, spätná väzba z celého organizmu a ďalšie) tvoria
z tohto, v podstate deterministického procesu, proces
zdanlivo stochastický. Iný pohľad na otázku nevedomia
a slobodnej vôle podáva Yehouda (2002), ktorý hovorí,
že vlastnosťou systému ľudského mozgu je, že nezaz-
namenáva všetku svoju aktivitu. Z toho vyplýva, že si
neuvedomujeme, ako sme dospeli k niektorým myšlien-
kam, aj keď boli presne determinované.

2. Výhrady z technologickej nepripravenosti hovoria o ne-
dostatočnej hardvérovej kapacite na modelovanie ta-
kých zložitých procesov, o probléme simulácie paralel-
nosti mozgových procesov, komplexnosti vstupných in-
formácií a podobne. Skutočne, v podmienkach súčasnej
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technológie je takmer nemožné namodelovanie niekoľ-
kých miliárd rozhodujúcich jednotiek spolu s biliónmi
prepojení, ktoré by simultánne pracovali. Na túto kri-
tiku možno odpoveddať dvoma protiargumentami. Ne-
urofyziologické výskumy ukazujú na istú redudanciu
v systéme mozgu, ktorá je v biologických systémoch
funkčná, no v umelých systémoch nie je potrebná. Ďa-
lej pri modelovaní nie je vždy nevyhnutné dodržiavať
presnú štruktúru mozgu a možno niektoré funkcie mo-
delovať jednoduchšie.

3. Vedomostná nepripravenosť spočíva v nedostatočnej
objasnenosti funkcií a mechanizmu vedomia. Tento stav
je spôsobený nedostatkom vhodných metód na výskum
vedomia. V posledných rokoch však vedy zaoberajúce
sa mozgom a jeho prejavmi vyvinuli nové prístupy
(napr. magnetická rezonancia, pozitrónová tomografia,
MEG v neurofyziológii), ktoré umožňujú postupne pre-
klenúť i tento problém.

Záver

Uvedené skutočnosti ešte neumožňujú opísanie kompletného
fungovania všetkých funkcií typických pre našu duševnú čin-
nosť. Dávajú však dobrý predpoklad pre to, že tieto funkcie
budeme môcť vysvetliť výlučne za použitia v súčasnosti zná-
mych neurobiologických jednotiek a štruktúr, a tiež, že tieto
mechanizmy bude možné modelovať nebiologickými pros-
triedkami. Kognitívne vedy tak

”
demysterizáciou“ vedomia

a slobodnej vôle a ich zaradením do systému kognitívnych
procesov prispievajú k novému, nezvyčajnému obratu, chá-
paniu vedomia.

Nazdávame sa, že súčasný stav poznania objasňuje stále
ucelenejšie a podrobnejšie tú časť vedomia, ktorá sa dá ozna-
čiť ako primárne vedomie a ktoré v práci označujeme (je to
naše pôvodné označenie) ako bazálnu vrstvu vedomia. V na-
sledujúcej časti podáme výklad toho, čo je – ako si myslíme
– typické pre ľudské vedomie a čo označujeme ako rozvinuté
vedomie.
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