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Fyziologické chápanie inteligencie

J. Pogády, M.Bernadič1, P.Nádvorník2

Súhrn

Na inteligencii sa zúčastňujú všetky mechanizmy myslenia, ktoré vo vývoji centrálneho nervového systému
vznikli a osvedčili sa. Pred konečným rozhodnutím do myšlienkových operácií vstupuje predovšetkým analýza
a syntéza východiskových podmienok, výber ponúkaných smerov činnosti spolu s neustálym vyhodnocovaním
každého podnetu a kroku, ktorého výsledok sa predvída a očakáva. Funkcia čiastkových operátorov myslenia
sa môže v činnosti mozgu javiť dokonalá alebo viac či menej vyvinutá. Súbor všetkých sa však spolu s pamäťou
zúčastňuje na kvalite myslenia a ním podmieneného správania sa a tvorí základ individuálnej inteligencie,
vrcholového nástroja ľudského rozumu (lit. 6).
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Predstava o inteligencii a intelekte človeka sa stala pred-
metom úvah rozpracovaných predovšetkým v psychologickej
rovine. Vyplýva to z úsilia posudzovať inteligenciu na zá-
klade psychologických testov zameraných na rôzne stránky
a aspekty inteligencie, akými sú napríklad pamäť, úsudok
a predstavivosť, ktorými sa súčasne prejavuje osobnosť jed-
notlivca. Výsledky sa pohybujú v pásme od nízkej inteli-
gencie v oblasti vrodenej slaboduchosti či získanej demencie
a prechádzajú do širokého priemeru nadania až k nadpriro-
dzenej inteligencii alebo genialite, aj keď len v určitej oblasti
ľudskej činnosti, obzvlášť v umení alebo vo vede.
Žiadna definícia však nevyčerpá všetky stránky inteligen-

cie, a preto sa pozornosť sústreďuje aspoň na jej hlavné
a charakteristické prejavy vyplývajúce z myslenia a sprá-
vania sa každého subjektu (Pogády a Žucha, 1996).
Rozvojom techniky a konštrukcie zariadení, ktoré mali sti-

mulovať správanie sa človeka, sa objavil pojem arteficiálna
inteligencia, aj keď v rôznych konkrétnych podobách, akými
sú automatizácia, robotizácia alebo navigácia. Nový pojem
vznikol s nástupom kybernetiky a rozvíjal sa na systémoch,
ktoré mali zasiahnuť objekt v pohybe. Napríklad z kalku-
lácie rýchlosti objektu a strely, ktoré sledujú určité dráhy,
vyplynula nevyhnutnosť zistiť optimálny predstih vo vzťahu
k bodu, v ktorom sa obe trajektórie stretnú. Matematicky
určený predstih bolo možné považovať za predvídanie, ktoré
sa stalo hlavným znakom arteficiálnej inteligencie (Nádvor-
ník, 1967). V rôznych obmenách, akými sú optimalizácia,
plánovanie, predpoveď alebo prognóza (okrem veštieb a pro-
roctiev), sa pojem inteligencia dostal aj do fyziologického po-
vedomia. Keď totiž mozog človeka vymyslí technické mecha-
nizmy, ktoré modelujú optimalizáciu a predvídanie, pravde-
podobne tým súčasne prezrádzajú fyziologické postupy svo-
jej vlastnej činnosti.
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Zhodne sa uznáva, že správanie sa subjektu je výsled-
kom jeho myslenia. Preto fyziologickú podstatu inteligencie
treba hľadať v kvalite myslenia, a tá je zase výsledkom čin-
nosti viacerých operátorov a mechanizmov, ktoré si mozog
vo svojom vývoji osvojil. Nemusí ich byť veľa. Veď aj pra-
vidiel šachovej hry je iba niekoľko, ale počet najrôznejších
partií je obrovský. Odohrávajú sa totiž na poli, ktoré do-
voľuje vytvárať takmer nekonečnú varietu krokov, aj keď
s konečným počtom figúr s definovanou funkciou.
Pravidlá myslenia na elementárnej úrovni vychádzajú zo

vzťahu medzi vzruchom a útlmom vo sfére podnetu k čin-
nosti. Oba aktívne zasahujú do funkcie nervového systému
a ich dynamika, rýchlosť a sila podľa starovekého génia dali
podnet na vznik štyroch základných typov nervového sys-
tému, a tým aj ľudskej povahy. Do tejto kategórie možno
priradiť aj schopnosť diferenciácie a indukcie v nervovom
systéme, ktoré sa uplatňujú pri rozlišovaní podobných pod-
netov a ich trvania v čase.
Na vyššej úrovni, v oblasti analyzátorov, ktoré premietajú

do mozgu objektívny svet a zobrazujú ho v pamäti mozgu
formou konkrétnych predstáv, uplatnil sa mechanizmus ana-
lýzy a syntézy. Každý reálny objekt je totiž pre mozog pod-
netom zloženým z rôznych kvalít. Tak napríklad jablko ana-
lyticky pôsobí svojou farbou a tvarom na optický analyzátor
a prostredníctvom chuti a vône na jeho iné miesta. Súčasne
podráždené nervové štruktúry však mozog mechanizmom si-
multánnej syntézy spojí, a tak vytvorí obraz tohto jablka
v jeho konkrétnej predstave.
Podobne sa dostáva do konkrétnej predstavy aj pohyb,

ktorý sa začína v mieche. Analyticky sa na ňom zúčastňujú
rôzne miechové segmenty, ale výsledný pohyb realizuje mie-
cha opäť mechanizmom syntézy aktivovaných miechových
segmentov, ktorá sa vzhľadom na plynulosť pohybu odo-
hráva sukcesívne v určitej frekvencii. Súčasne však miecha
prostredníctvom podnetov zo svalov, šliach a kĺbových puz-
dier pohyb zobrazí a mozog jeho obraz prijme do svojej pa-
mäti. Množina konkrétnych predstáv pohybov a javov z oko-
litého sveta vrátane ich vzťahov je materiálom, s ktorým
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mozog pracuje. Sú totiž uložené v jeho rozsiahlej pamäti pri-
pravenej vstupovať do najrôznejších kombinácií, aby vzniklo
myslenie právom označované ako myslenie konkrétne. Má ho
väčšina živočíchov vrátane človeka.
Aby však mozog mohol plniť túto úlohu, sú na to po-

trebné ďalšie vyššie operátory myslenia, ktorými je vyhod-
notenie podnetu a na jeho základe rozhodnutie k akcii. Po-
čiatky týchto operátorov sú viditeľné už na najnižšej úrovni
mozgu, v hypotalame, ale sú rozvinuté a principiálne platia
vo všetkých ďalších až po najvyššie úrovne mozgu.
Ich existencia sa zistila rozborom výsledkov stereotaktic-

kých operácií, ktoré sa v hypotalame indikujú v prípade
útočnosti a hedonie, ku ktorej patrí napríklad sexuálna de-
viácia, lukuliánstvo alebo alkoholizmus. Sú to radikály, ktoré
zabezpečujú existenciu jednotlivca príjmom potravy a exis-
tenciu rodu sexuálnym pudom. Útočnosť je pri oboch poru-
šená.
V pamäti hypotalamu sa udržiavajú rôzne hranice, na-

príklad hladiny cukru vo vnútornom prostredí. Vyvolaný

”
reflex obživy“ tu zahŕňa dvojhodnotové vyhodnotenie: po-
kles a vyrovnanie, a rozhodnutie: spustenie a zastavenie. Je
to fyziologický a súčasne základný mechanizmus myslenia.
Na vyššej úrovni mozgu sa radikály hypotalamu: pamäť,

útočnosť, obživa a sexualita neobyčajným spôsobom roz-
šíria, takže spojitosť s hypotalamom ustupuje do pozadia
a súčasne sa zmení jeho fyziologická funkcia na psycholo-
gický opis. Tak okolnosť, že milióny ľudí chodia do práce, je
v podstate obživný reflex. Podobne sexuálny reflex sa zmení
na sympatie, náklonnosť a partnerstvo. Aj fyziologicky po-
trebná útočnosť dostáva najrôznejšiu psychologickú náplň,
ako je obviňovanie, agresivita a boj. A rozsiahla pamäť ob-
sahuje narastajúcu množinu prestáv a získaných skúseností.
Podnet, ktorý zasiahne do tejto nervovej úrovne, mozog

vyhodnotí už podľa širokej stupnice od príjemného až po
neznesiteľné vzhľadom na subjekt. Podľa tohto hodnotenia
vyberá odpoveď, ktorá sa realizuje rozhodnutím k akcii. Do
myšliekovej operácie sa dostáva nový operátor myslenia, a to
výber zo skúseností a v pamäti sa vyberá zostava z konkrét-
nych predstáv a vzťahov. Každý krok sa však znova hod-
notí, až sa príjme rozhodnutie, ktoré je pre subjekt v danej
chvíli najvhodnejšie. Tandem výberu a iteratívneho hodno-
tenia sa tak stáva podstatou optimalizácie a kvalitatívne
účinnejším operátorom konkrétneho myslenia. Jeho kvalita
však závisí od rozsahu pamäti, ale aj spôsobu hodnote-
nia a výberu, do ktorého zasahuje aj mechanizmus syntézy
a analýzy. Niektoré časti spektra hodnotenia môžu aj chýbať
a spôsob odpovede na podnet sa tým podľa charakteru sub-
jektu ovplyvní. Úroveň inteligencie pri takej činnosti mozgu
sa začína rozchádzať.
Na najvyššej úrovni mozgu sa do popredia funkcií mozgu

dostala pamäť. Gigantický rozsah pamäti je kvalitatívne no-
vou vývojovou epochou mozgu, ktorá umožnila fyziologickú
transformáciu konkrétnych predstáv do abstraktných poj-
mov. Konkrétne myslenie sa zmenilo na myslenie pojmové,
abstraktné, ktoré sa stalo prakticky nezávislé od reálneho
sveta. Podstatu tejto transformácie vysvetlil Pavlov, keď
podnet na obživný reflex podmieňovacím spôsobom a origi-

nálnou technikou nahradil zástupným podnetom, napríklad
zvukom, ktorý získal špecifický význam. Zástupným podne-
tom môžu byť rôzne predmety, značky, šifry, ale najrozšíre-
nejšie sú slová s definovaným obsahom. Tak sa konkrétna
predstava transformovala do abstraktného pojmu s význa-
mom slovesa alebo podstatného mena a ďalších slovných dru-
hov. Ich súbor tvorí slovník jazyka a skladbou podľa grama-
tických pravidiel sa z nich formujú myšlienky a vety vyjad-
rené slovom a skutkom, ale aj nevyjadreným úsudkom.
Abstraktné pojmové myslenie sa považuje za špecificky

ľudské, aj keď jeho rudimentárne náznaky nemožno vylúčiť
ani u niektorých živočíchov. Dovoľuje to hovoriť o inteligencii
živých organizmov.
Nekonečné kombinácie slov a predstáv uložené v pamäti

takmer bez obmedzenia dovoľujú zmysluplne opísať a vyjad-
riť každý prejav univerza vovnútri subjektu aj v jeho okolí.
Nevyčerpateľná pamäť sa stala modelom sveta každého jed-
notlivca, do ktorej sa zaznamenávajú vedomosti a skúsenosti
získané počas existencie subjektu, ale aj spoločnosti a ich
vzájomné vzťahy. Je to virtuálny svet, v ktorom však platia
rovnaké zákony myslenia pri hľadaní odpovede na najrôz-
nejšie otázky, ciele a predsavzatia do budúcnosti, ktoré sa
pre subjekt stávajú reálnym podnetom. Je to tvorivá súčasť
myslenia, ktorá vytyčuje riešenia, smery a postupy dosiaľ
neznámymi cestami, ktorých výsledok možno len predvídať,
alebo ho opísať vo svojej fantázii. A práve tento operátor
predvídania je charakteristickým znakom inteligencie.
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