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Abstrakt 
 

Bakalářská práce se zabývá tématem o možnosti myšlení umělých strojů a počítačů ve 
vztahu k Turingově testu a  přináší ucelený pohled na celou problematiku. V práci jsou použity 
zdroje předních odborníků v této tématice.  

První část se zabývá Alanem Turingem, jeho životem, a především jeho experimentem, 
dnes známým jako Turingův test. Zde vycházím zejména z původního Turingova díla.  

Další část se převážně věnuje pojmům myšlení a vědomí a snaží se je blíže 
specifikovat. Je zde obecně nastíněn význam myšlenkových experimentů jako neformálních 
argumentů. Dále je popsána problematika Searlova myšlenkového experimentu čínského pokoje 
a rámcově nastíněny Gödelovy výsledky týkající se problematiky vyčíslitelnosti ve vztahu 
k myšlení počítačů. Celá práce je přehledem různých možností pohledů na myšlení umělých 
strojů. Práce obsahuje i vlastní myšlenky a názory autora, které doplňují některé poznatky a 
dávají je do vzájemných souvislostí. Na závěr se věnuji Captcha testům a systému Watson. 

 
 

Klíčová slova 
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Church - Turingova teze 
 
 

Abstract 
 
This work deals with the problem of whether the artificial machines and computers can think. It 
provides a comprehensive view of the whole issue. When writing this thesis, I have used the 
resources of leading experts in this field. In the first part I am dealing with Alan Turing, his life 
and in particular with his experiment, nowadays known as the Turing test. It is especially based 
on the original Turing's work. The next part is mostly devoted to thinking and consciousness 
and it is an attempt to explicate these concepts. The importance of mind experiments as 
informal arguments is outlined. I also deal here with Searl's Chinese Room experiment problem 
and with the framework of Gödel's results concerning the computability issues in relation to 
mind of machines. The whole work is an overview of different ways how we are looking at the 
mind of artificial machines. I am bringing into this work my own thoughts and views. I am also 
supporting them by my own observations and putting them into the context. At the end of the 
work I write about Captcha tests and the Watson system. 
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consciousness, mind, functionalism, incompleteness, artificial intelligence, Captcha, Jeopardy!, 
Watson, Church - Turing thesis 
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1 Úvod 
 

V této práci jsem se zabýval problematikou možného myšlení u uměle vytvořených 
strojů (počítačů). Narazil jsem na hodně zajímavých myšlenek, které vzbudily větší zájem 
ve filozofii.  

Procházím různé pohledy na možnost myšlení, vědomí a inteligence u strojů. Zabývám 
se samotnými pojmy, názory předních filozofu a předních odborníků na mysl u počítačů.  

Je zřejmé že velký prostor dávám právě Turingově testu a samotnému Alanu Turingovi. 
Soustředím se na možné výklady jeho testu a i na původní variantu. Vycházel jsem přímo z jeho 
díla.  

Turing si vystačil s pojmem inteligence. Diskuse, které testem vyvolal, však již 
většinou hovoří o pojmu myšlení. Člověk při svém myšlení navíc oplývá fenomenálními stavy, 
o nichž se hovoří jako o vědomí, které Turing pro inteligenci nevyžaduje. Je řada teorií mysli 
vyžadující tyto fenomenální stavy, proto na jejich vysvětlení věnuji celou 3. kapitolu. Obohatil 
jsem ji vlastním pohledem na myšlení a vědomí, jaký jsem si vytvořil při psaní této práce.  

Myšlenkové experimenty jsou obecně velice dobrou metodou jak přiblížit daný problém 
čtenáři. John Searle přináší kritiku funkcionalistického přístupu k mysli pomocí svého 
experimentu čínského pokoje. Jedná se o jednu z důležitých kritik funkcionalistického přístupu 
k mysli. Funkcionalistický přístup v podstatě vychází právě z Turingova testu. Důsledky 
Searlova experimentu probírám ve čtvrté kapitole. Dále v práci rozebírám složitost algoritmů a 
řešení problémů  

V kapitole 6 ještě procházím Gödelovy výsledky ve vtahu k myšlení na počítačích, a 
způsob, jak jeho důkaz neúplnosti některých teorií ovlivnil možnost myšlení strojů. 

Posledních 2 kapitolách se věnuji praktickým příkladům jak se dá využít Turingův test 
a umělá inteligence v praxi.  
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2 Úvod do problému 
Z dnešního pohledu má na vývoj inteligentních počítačů zásadní vliv dílo Alana Turinga. 

Byl to právě on, který navrhl model algoritmu a kdo dokázal vymyslet takový test, který určí, 
zda je daný stroj inteligentní. Od toho okamžiku se velká část problematiky umělé inteligence 
zabývá právě Turingovým testem.  

2.1 Alan Turing - život a dílo 
V následujících odstavcích vycházím z díla Jaroslava Peregrina [7, s. 233, 234] a 

z internetového zdroje [13] o A. Turingovi. Alan Turing je představován jako jeden ze 
zakladatelů moderní počítačové vědy. Narodil se v roce 1912. V mládí nijak nevybočoval od 
svých vrstevníků. Rád hrál šachy, ale ani v těch nebyl nikterak dobrý.  

Turingovy největší vědecké zásluhy spočívají v jeho článku „On Computable Numbers, 

with an Application to the Entscheidungsproblem“ z roku 1936. V článku zavádí pojem 
Turingova stroje, teoretického modelu obecného výpočetního stroje, který se stal jedním ze 
základů informatiky. Dokázal, že problém zastavení Turingova stroje není rozhodnutelný. Na 
základě Church–Turingovy teze lze toto zjištění aplikovat obecně na problém rozhodnutelnosti 
výpočetních problémů, neboť tato teze ztotožňuje pojem algoritmu a Turingova stroje. Jinými 
slovy každý algoritmus lze převést na ekvivalentní Turingův stroj a naopak. Tím pádem jsou 
nerozhodnutelné i některé problémy. Podrobněji touto problematickou budu zabývat později.  
Tato teze je výsledkem Turingovy spolupráce s jeho profesorem Alonzo Churchem, odtud její 
název. 

Pod vedením Alonzo Churche studoval Turing v letech 1937 a 1938 na universitě 
v Princetonu, kde získal čestný doktorát.  

Turing dlouhodobě uvažoval o možnostech inteligentních strojů a je autorem myšlenky 
tzv. Turingova testu, která tvrdí, že za inteligentní můžeme stroj považovat tehdy, když nejsme 
schopni odlišit jeho lingvistický výstup od lingvistického výstupu člověka. Tímto testem 
vyvolal širokou diskuzi v oblasti počítačové inteligence. Jeho otázka, zda můžou počítače 
skutečně myslet, není dodnes jednoznačně zodpovězena a existuje mnoho protichůdných 
názorů. Za druhé světové války byl Turing jedním z nejdůležitějších vědců, kteří v Bletchley 
Parku v Anglii luštili německé tajné kódy šifrované především strojem Enigma. Toto úsilí bylo 
velice úspěšné a Angličané měli po větší část války k dispozici nepřátelskou komunikaci. 
Turing však nebyl nijak veřejně oceněn, a dokonce o své práci nemohl ani mluvit, jelikož by 
tím porušil státní tajemství. 

Po druhé světové válce byly myšlenky Turingova stroje využity při konstrukci prvních 
počítačů řízených programem uloženým ve vnitřní paměti. Tyto počítače prakticky sám 
využíval na konci svého života v 50. letech, když se zabýval chemií (napsal knihu o chemickém 
základě morfogeneze). 

V 50-tých letech při vyšetřování krádeže v Turingově domě bylo zjištěno, že je 
homosexuál. V té době to v Anglii byl závažný trestný čin. Soud mu dal na výběr mezi ročním 
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vězením a podmínečným trestem spojeným s hormonální „léčbou“. Turing se rozhodl pro 
druhou možnost. O dva roky později se však sám zabil kousnutím do kyanidem napuštěného 
jablka. 
 

2.2 Turingův Test 
V roce 1950 Turing publikoval článek Computing machinery and intelligence věnovaný 

problematice umělé inteligence. Zabývá se v něm otázkou, zda mohou počítače být inteligentní 
a jakým způsobem tuto inteligenci testovat. 
 

2.2.1 Popis testu 

Princip testu, který Alan Turing publikoval ve svém článku, je velmi jednoduchý. 
Nazval ho imitační hrou. Této hry se účastní 3 hráči - muž, žena a tazatel (moderátor). Muž má 
označení (A), žena (B) a tazatel (C). Moderátor je v jiné místnosti než zbylé dvě osoby. Cílem 
hry moderátora je určit, jestli je mužem osoba A, nebo B. Moderátor používá sérii otázek, na 
které mu oba hráči odpovídají. Muž má za úkol mást moderátora, a žena se naopak snaží 
odpovídat tak, aby moderátor uspěl. Kvůli možnému ovlivnění moderátora hlasem jsou 
odpovědi nejlépe psané na stroji nebo tištěné. Turing si položil otázku, co by se stalo, 
kdybychom jednoho člověka nahradili strojem. Pokud by chybovost moderátora zůstala stejná, 
mohli bychom říci, že stroj je skutečně inteligentní. 

Existuje více variant testu, budu zde prezentovat jednu z nejznámějších forem. Do jedné 
místnosti je umístěn člověk a do druhé místnosti počítač nebo jiný systém, na kterém se zkouší 
inteligence. Člověk a počítač mezi sebou komunikují tak, aby nebylo patrné z vizuálního ani 
žádného jiného hlediska, že se nejedná o člověka (nejčastěji přes počítač). Pokud člověk na 
základě odpovědí nepozná, že nekomunikuje s člověkem, tak systém úspěšně prošel testem. O 
takovém systému pak můžeme prohlásit že je inteligentní. 

2.2.2 Vznik a motivace testu 

Jelikož inteligence je pojem, který lze jen těžko definovat, tím hůře testovat, je založen 
Turingův test na porovnání chování počítače s chováním člověka. To byla jedna z věcí, proč se 
Turing rozhodl převést otázku zda mohou počítače myslet na pro něj přijatelnější otázku, zda 
mohou úspěšně hrát roli člověka. Turing sám ve svém článku píše toto:  
 

Co se stane, když stroj převezme část A této hry? Bude se tazatel rozhodovat špatně tak 

často, jako když je hra hrána mezi mužem a ženou? Tyto otázky můžou nahradit naši původní, 

„Můžou stroje myslet?1 [12] 

                                                      
1 Na všech místech, kde se jedná o odkaz na zdroj [12], je citace přeložena autorem bakalářské práce 

z anglického originálu.  
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Uvádí v něm i problém přesné definice pojmu myšlení, s čímž souvisí jeho volba 

přistoupit k testování myšlení u strojů tímto způsobem.  
 Prvním úspěšnějším pokusem o postavení takového stroje byla Eliza. Eliza pracuje se 

seznamem klíčových slov a s těmi pak porovnává slova a věty. Nalezne-li ve větě klíčové slovo, 
pak najde v tabulce reakcí odpovídající nepoužitou odpověď a použije ji. Není-li ve větě klíčové 
slovo, reaguje Eliza na nepoužité klíčové slovo předchozí věty. Pokud už Eliza použila všechny 
reakce na klíčová slova ze zásobníku, použije se náhradní východisko. Je to seznam reakcí, 
použitelných na téměř všechny situace, jako např. Máte pro svůj názor nějaký důvod?, 

Skutečně?, To je velmi zajímavé, Řekněte mi o tom více, a podobně. Část rozhovoru 
s programem Eliza může vypadat například následovně: 
 

Člověk: Všichni lidé jsou stejní. 
Eliza: V jakém smyslu? 
Člověk: Pořád nás do něčeho nutí. 
Eliza: Máte na mysli nějaký určitý příklad? 
Člověk: No, můj chlapec mě přinutil, abych sem přišla. 
Eliza: Váš přítel vás donutil, abyste sem přišla! 
Člověk: Říká, že jsem pořád tak skleslá. 

 
Po tomto pokusu vznikly další programy, které zkoušely projít Turingovým testem. 

Žádný program, který by byl schopen projít Turingovým testem bez omezení konverzačního 
tématu, nebyl v současnosti naprogramován. Podobným, ale modernějším strojem Watson se 
zabývám v jedné z dalších kapitol. Můžeme si snadno definovat nějakou oblast např. sčítání, 
odčítaní, násobení s dvěma celými čísly, apod. Pro takto omezeně definované téma už není 
složité napsat program, aby na otázky o číslech dával pravdivé a smysluplné odpovědi. 
S použitím klíčových slov (součet, sčítaní, rozdíl, násobení, vynásob apod.) pak program 
vyhodnotí a vrátí výsledek (součet, rozdíl, násobení).  Program pak jednoduše testuje na 
přítomnost klíčových slov a provede operaci na dvou číslech obsažených ve větě. Výsledek 
uvede v jedné z předvolených vět. Šance takového programu uspět se zvyšují s  rostoucím 
počtem možností různorodých odpovědí. 

2.2.3 Důsledky přijetí testu 

Turingův test se stal základem moderního pohledu na umělou inteligenci. Tento pohled 
vyvolal do dnešní doby mnoho diskusí ohledně přijetí, či nepřijetí testu jako základního kritéria 
připsání inteligence. Turing neřeší otázku toho, jakým způsobem bylo daného výsledku v testu 
dosaženo. Právě ona okolnost dává velký prostor pro různé kritiky tohoto způsobu měření 
inteligence a myšlení u umělých strojů.  

 



9 

Zde nás zajímá filozofická otázka, zda by bylo možné o počítači, který by takovým 

testem skutečně prošel, rozumné říkat, že myslí. Turingův názor byl ten, že v důsledku faktu, že 

slovo „myšlení“ je primárně spojeno s živými organismy, by v takovém případe šlo o jisté 

rozšíření užívání – avšak rozšíření v principu nikoli o mnoho problematičtější než třeba 

rozšíření slovesa „létat“ z ptáků na letadla. Tato otázka se poté dostala do centra pozornosti 

analytických filozofů mysli i představitelů rodícího se interdisciplinárního oboru, kterému se 

začínalo říkat kognitivní věda [cognitive science]. [7, s. 232] 
 

Ve své podstatě Turing neříká, jakým způsobem lze úspěšného absolvování testu 
dosáhnout, ani zda takový systém může skutečně myslet způsobem, jak běžně intuitivně 
myšlení chápeme. Pouze poukazuje na to, že pokud testovaná entita testem projde, pak je z jeho 
pohledu inteligentní. Turing se vyhýbá pojmu myšlení nebo vědomí a hovoří o inteligenci 
stroje. Ve svém článku také předjímá a odpovídá na různé námitky ohledně zpochybnění jeho 
testu. Celkově jich je devět. Všechny jeho obranné argumenty jsou pouze negativistické, tj. 
nepřichází s nějakým konstruktivním řešením problému, na který poukazují. V podstatě vždy 
všech devět námitek vyvrací na základě jejich pochybného formulování nebo celkové 
nesmyslnosti, a ponechává tak svůj test jako jediné možné řešení problematiky připsání 
inteligence. Níže budou uvedeny některé z námitek a Turingovy argumenty. 

V matematické námitce zmiňuje i článek od Kurta Gödela, kterým se budu zabývat 
později v kapitole 5. Turing zde popisuje, že na základě Gödelových výsledků existují otázky, 
na které stroj odpovědět z principu nemůže nebo je zodpoví nesprávně. Tento argument je 
matematickým důsledkem, který dokazuje nemožnost strojů dosáhnout lidské inteligence. 
Uznává jistá omezení stroje ale poukazuje na nemožnost podání důkazu neomezenosti lidské 
inteligence. A uvádí občasnou neschopnost nebo nemožnost člověka odpovědět na otázky o 
sobě samém.  
 
Další z námitek je například tzv. náboženská námitka: 
 

Myšlení je funkce lidské nesmrtelné duše. Bůh dal nesmrtelnou duši každému muži a 

ženě, ale ne žádnému zvířeti nebo stroji. Proto zvíře nebo stroj nemůže myslet [12]. 
 

Zaobírá se zde myšlenkou křesťanství a jeho učení, že pouze lidé mají duši. Porovnává 
to se slonem, který by byl dostatečně vyvinut po stránce intelektu tak, že by i křesťanství 
muselo uznat, že duši má. Pak toto celé aplikuje na problém vyvinutosti u samotných strojů. 

Druhou námitku Turing nazval „The Heads in the Sand objection“ neboli námitka hlavy 

v písku. Ta tvrdí, že by bylo příliš nebezpečné, aby šly sestavit myslící stroje, a z toho důvodu 
doufejme, že tomu tak není. Sám Turing se nedomníval, že tento argument je natolik 
podstatným, aby potřeboval vyvrácení.  

Důležitou námitkou je námitka ze strany požadavku na vědomí. Tady cituje projev 
profesora Jeffersona Listera z roku 1949. V projevu zmínil, že dokud stroj nebude schopen 
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napsat sonet nebo sestrojit skladbu na základě pocitů a ne na základě posloupnosti symbolů, 
nebude inteligentní jako člověk. Důležité je to, zda stroj pocity (hněv, lásku, depresi) skutečně 
prožívá nebo pouze se snaží prožívaní předstírat. 

Takto podaná námitka by mohla zpochybnit legitimnost celého testu. Solipsistickým 
přístupem k problematice myšlení u druhých lidí tuto námitku zavrhuje. Naráží na nemožnost 
testování vědomí obecně. Nemůžeme si být jisti, zdali stroj skutečně tyto pocity prožívá nebo 
vědomí nemá. Jako příklad udává mysl u člověka.  
 
Stejně tak podle tohoto názoru jediný způsob, jak vědět, že člověk myslí, je třeba stát se tím 

konkrétní člověkem.[12] 
 

Do doby, než najdeme způsob testování mysli (pokud nějaký existuje), tak skutečně 
musíme brát jako možnost u tak dokonalého stroje, který by testem prošel, možnost prožívání 
citů a přítomnost vědomí. Jediný předpoklad je ten, že stroj tyto známky bude vykazovat, bude 
se nám jevit, že je skutečně naštvaný, v depresi nebo třeba šťastný.  

V současnosti je Turingův test spojen s Loebnerovou cenou. Loebnerova cena se 
uděluje od roku 1991. Je to cena, která zkoumá přesně po vzoru Turinga, jestli soudce je 
schopen rozlišit, zda se baví se strojem, či s člověkem. Hlavní dotace 100 000 amerických 
dolarů je připravena pro toho, jehož chatterbot (automatický program, s kterým si můžete 
povídat přes psaný text) úspěšně projde tímto testem nebo bude neoddiskutovatelně označen za 
myslící. Pokud se to nikomu nepovede (zatím se to ještě nikomu nepovedlo), pak se uděluje 
cena bronzová. Dostává jí autor chatterbotu, který je v tom ročníku nejdokonalejší. 
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3 Mysl, myšlení, vědomí a inteligence 
V této kapitole si uvedeme několik základních stanovisek určitých filozofických směrů 

k problematice myšlení. Díky tomu, jak Turing navrhl svůj test, změnil pohled na pojem 
myšlení a dovolil vytvoření nových filozofických směrů nebo modifikaci původních. Na 
stávající behaviorismus tak například navazuje funkcionalismus. Filozofický slovník 
behaviorismus definuje takto: 

 
Behaviorismus je směr v americké psychologii, vycházející z názoru, že chování je 

možné rozložit na reakce, které lze analyzovat v závislosti na vnějších podnětech a na 

organismu. Behaviorismus zpochybňuje introspekci,  která byla dominantní metodou v 19. 

století a odmítá zkoumat cokoliv,  co nelze bezprostředně pozorovat. Zakladatel J. B. Watson 

proto hovoří o tom, že nelze vést žádnou „diskuzi o vědomí“, citu či vůli. Protože je nelze 

bezpředmětné pozorovat, orientuje se behaviorismus jednoznačně na to, co je manifestní. 

Hlavně na chování, které je reakcí organismu na okolní svět (stimul – reakce). [4] 
 

Po vydání článku navrhujícím test vznikla modifikace behaviorismu - nový filozofický 
směr funkcionalismus. Ten M. Picha [9] definuje takto: 
 

Funkcionalismus - koncepce založená na předpokladu, že mysl má co dělat se 

strukturou, nikoli se substrátem, tj. to, zda máme mentální stav, není závislé na tom, z čeho je 

náš mozek udělán, nýbrž jak je udělán; mentální vlastnosti jsou organizačně invariantní: mají-li 

dva systémy stejnou strukturu, pak mají stejné i mentální vlastnosti z metodologického hlediska 

jde o rozšíření behaviorismu… 

 

Zatímco funkcionalismus považuje všechny projevy jako výsledek funkce, tak 
fyzikalismus k vysvětlení vědomí a mentálních projevů používá teorii evoluce. Při jisté míře 
spolupráce v organismu dojde k mentálním procesům. 

 
Fyzikalismus představuje stanovisko, v němž lze mentální fenomény vyvodit 

z fyzikálního substrátu, tedy z činnosti mozku. Duševní projevy,  včetně myšlení jsou pochopeny 

jako následek fyzikálních biologických procesů centrální nervové soustavy a kauzálně na nich 

závisí. Rozhodování pro stav mysli jsou aktuálně probíhající procesy v mozku… Uvědomění, 

předvídání a komunikace, případně další fenomény, jsou v prvé řadě evoluční strategií 

vznikající až na určitém stupni rozvoje mozku. [10, s. 58] 
 
Předním zastáncem fyzikalismu je právě Daniel C. Dennett.  Tento postoj nahlížení na 

danou věc se mi zdá nejpřirozenější. Mentalismus můžeme pojímat jako protipól fyzikalismu.  
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Mentalismus tvrdí, že existuje svět mentálních fenoménů, které jsou nezávislé na 

činnosti centrální nervové soustavy a jsou tedy samotné. Mentální fenomény mají dokonce 

rozhodující  vliv na procesy probíhající v mozku, jsou v tomto smyslu určující. [10, s. 59] 
 
Často se mentalismus vysvětluje na projevu svobodné vůle. I když nemáme hlad, přesto 

se můžeme najíst nebo můžeme spáchat sebevraždu. 
 

3.1 Myšlenkové experimenty 

Ke tvorbě této kapitoly jsem čerpal informace z  [8]. Protože k popisu problematiky 
myšlení se jako neformální argumenty používají právě myšlenkové experimenty, bude na tomto 
místě potřeba nastínit, oč vlastně jde a jaká může být jejich  vypovídající hodnota. Myšlenkový 
experiment je krátký příběh, jenž přístupnou a přijatelnou formou ilustruje jakékoliv tvrzení a 
poukazuje na zjevnou pravdivost či nepravdivost tohoto tvrzení. Předvádí jisté tvrzení na 
myslitelném příkladě, nejlépe myslitelném v našem světě. Myšlenkový experiment je založen 
na přechodu mezi možností a pravdivostí. Příběh z myšlenkového experimentu má sloužit jako 
impulz, díky němuž člověk přehodnotí možné a nemožné. Myšlenkové experimenty se 
používají jako neformální argumenty, kterými podporujeme argumenty formální.  

Vymyslel jsem jako příklad myšlenkového experimentu vlastní, na němž zkusím 
doložit to, že stejné projevy nemusí popisovat stejnou věc. Mějme dvě různé planety, jedna 
z nich pro dobrou orientaci bude Země. Na obou planetách žijí lidé mluvící podobným jazykem. 
Rozdíl je pouze v tom, jaké názvy mají u barev. To, co my nazýváme modrou, oni nazývají 
zelenou, a co my zelenou, oni modrou. Rozdíl obou planet je v barvě trávy a oblohy. Zatímco 
my máme trávu zelenou, oni ji mají modrou. Obloha je u nás modrá, a naopak u nich je zelená. 
Pokud se budou dva obyvatelé těchto planet bavit spolu, jakou má tráva a obloha barvu, oba 
budou popisovat termínem modrá oblohu a termínem zelená trávu. Ve skutečnosti ale barvy 
stejné nebudou. Pokud bychom něco o barvách na jejich planetách měli soudit jen z jejich 
komunikace, pravdu se nedozvíme. Do hlavy jim nevstoupíme, abychom zjistili, jaký význam 
termínům popisující barvy připisují.  

 

3.2 Různé přístupy k pojmu myšlení 

Pokud chceme zkoumat myšlení umělé inteligence, budeme potřebovat popsat alespoň 
tyto základní pojmy: mysl, myšlení, vědomí, inteligence, uvědomování. Intuitivně určitě každý 
z nás tuší, co tato slova znamenají. Přesně je definovat je velmi problematické a hodně filozofů 
a vědců si je vykládá a definuje po svém právě z tohoto důvodu. Jako velmi vhodný se mi jeví 
evoluční pohled Daniela C. Dennetta, [1, s.11,12] který dále uvádím. 
 

Můžeme vůbec někdy skutečně poznat, co se odehrává v mysli někoho jiného? Může 

žena vůbec někdy poznat, jaké je to být mužem? Jaké zážitky má dítě během porodu? Jaké 
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zážitky má plod v těle své matky (pokud vůbec nějaké má)? A co mysli jiné než lidské? O čem 

přemýšlejí koně? Proč supům není špatně z hnijících mršin, které žerou? Když má ryba ve rtu 

zapíchnutý háček, bolí ji to tolik, jako by to bolelo nás, kdybychom měli háček zapíchnutý ve 

svém rtu? Myslí pavouci, nebo jsou to jenom titěrní roboti, bezmyšlenkovitě spřádající své 

elegantní sítě? Pokud jde o to, proč by nemohl robot – kdyby byl dostatečně dokonalý – mít 

vědomí? Existují roboti, kteří se mohou pohybovat a zacházet s věcmi téměř tak zručně jako 

pavouci; mohl by složitější robot cítit bolest a mít starost o svou budoucnost tak jako člověk? 

Nebo existuje nějaká nepřemostitelná propast oddělující roboty (a snad i pavouky, hmyz a další 

„chytré“, ale nemyslící tvory) od těch živočichů , kteří mají mysl? Mohlo by tomu být tak, že by 

všichni živočichové kromě lidských bytostí byli ve skutečnosti nemyslící roboti? René Descartes 

tohle v sedmnáctém století vytrvale tvrdil. Mohl se naprosto mýlit. Mohlo to být tak, že všichni 

živočichové, a dokonce rostliny – a snad i bakterie – mysl mají?  

Či přehoupneme-li  se  do opačného extrému, jsme si tak jistí, že všechny lidské bytosti 

mysl mají? Možná (abychom vzali ten nejextremnější příklad ze všech) jste vy tou jedinou myslí 

ve Vesmíru; možná je všechno ostatní, včetně zdánlivého autora této knihy pouhým nemyslícím 

strojem.  
 

Povšimněte si návaznosti s Turingovou námitkou ohledně vědomí. Obdobně jako  
Turing hovořil o nemožnosti testování vědomí u lidí, stejným způsobem to provádí Daniel C. 
Dennett, když takto popisuje mysl.  

 
Tento úryvek by mohl být jistě pro mnohé inspirující. Člověk může přirozeně tvrdit, že 

nemůže prožít přesně to, co někdo jiný. Můžeme prožít něco podobného, ale nikdy s jistotou 
nebudeme vědět, zda jsme prožili totéž. Nikdy nebudeme vědět, co prožívá náš pes, když si 
s ním házíme s míčem. Jediné co v současné době jsme schopni dokonale popsat je to, jaký má 
tep, tlak, jaké svaly používá, případně které části mozku zapojuje. Jeho myšlení, pocity nám 
však zůstanou skryty. Možná se časem vynalezne přístroj, který by tyto prožitky dokázal 
nějakým způsobem měřit, ale ani tak nemůžeme s jistotou prohlásit prožil jsem přesně to, co ty.  
Na tomto místě narážíme na takzvanou fenomenální komponentu myšlenkových stavů. Na 
rozdíl od perforační komponenty se posuzují stavy, které jdou zjistit pouze zevnitř myslícího a 
prožívajícího subjektu (tj. introspekcí) – jeho prožitek, o němž hovoří v první osobě. 
 
Základní jednotkou fenomenální komponenty je qualium. Marek Picha [8, s. 21] je definuje 
takto: 
 

Qualia jako základní fenomenální vlastnosti jsou nutnými konstituenty subjektivní 

zkušenosti. Díky qualiím lze prožívat to nebo ono, vnímat to nebo ono, být tím nebo oním, cítit, 

jaké to je … 
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Pro doplnění uvedu i popis perforační komponenty myšlenkových stavů, kterou na rozdíl od 
fenomenální, která je netestovatelná,  vyzdvihují jako jediný zdroj poznatků o myšlení právě  
funkcionalisté. 
 

…  to, co je na daném procesu objektivně, „zvnějšku" popsatelné, nazveme jeho 

performační komponentou [3]  
 
Zastánci funkcionalismu se snaží eliminovat veškeré mentální projevy a popsat myšlení u 
člověka jen na základě jeho chování. 

Jaroslav Peregrin popisuje mysl dle funkcionalismu jako černou skříňku, kterou 
nemůžeme otevřít a můžeme zkoumat pouze z hlediska jejích vstupů a výstupů. Představme si 

skříňku, která má jako vstup dvě zdířky a jako výstup žárovku. Připojíme-li tyto zdířky na nějaký 

zdroj napětí, zjistíme, že se žárovka rozsvítí, ale pouze v případě, připojíme-li na zdroj obě 

současně. Z tohoto vyvodíme závěr, že to, co je ve skříňce, funguje jako to, čemu lze říkat 

logický konjunktor. Představme si dále, že skříňku otevřeme a nenajdeme v ní žádnou takovou 

součástku, ale například pouze nějakou soustavu složitých obvodů nebo nějakou vodivou 

kapalinu. Učiníme pak závěr, že jsme se mýlili? [6, s. 246] Asi ne, protože naše hypotéza se 
podle Peregrina netýkala toho, co ve skříňce skutečně hmatatelně je, ale toho, jak to, co je v ní, 
funguje. Konstatování, že skříňka obsahuje konjunktor, se tedy nevztahovalo k fyzické podobě, 
ale k fungování toho, co je uvnitř. Tento samotný uvedený fakt vede podle Peregrina k závěru, 
že skutečnosti týkající se mysli se netýkají fyzického aspektu mozku, ale určitého aspektu jeho 
fungování.   

Popsat mysl tímto způsobem a nezajímat se, jak to funguje uvnitř, je právě jedna 
z myšlenek Turingova testu i celého funkcionalismu. Pro uznání stroje jako „inteligentního“ by 
mohl tento popis stačit. Nastává však řada otázek ohledně legitimnosti takového popisu. 
Zkusme si vzít jednoduchý početní příklad jako je součet deseti pěti-ciferných čísel. Člověk ho 
jednoduše spočítá sepsáním pod sebe a následným sečtením číslic. Při počítání si je naprosto 
vědom, co dělá, když to dělá podle určitých pravidel.  Nebo si může vzít počítadlo a těch deset 
čísel sečíst pomocí něho. Třetí varianta je, že použije počítač. Přiřknout mysl v tomto případě 
počítači na základě stejného výsledku by asi pro nikoho nebylo přípustné.  
 

V současné době existují čtyři hlavní přístupy k pojmu myšlení, které velice dobře 
popisuje Roger Penrose. [6, s. 88,89]  

 

A Veškeré myšlení je jen výpočet. Pocit vědomí je vyvolán čistě provedením příslušného 

výpočtu.  

 

B Uvědomování si něčeho je rysem fyzikální aktivity mozku. Avšak zatímco sama 

fyzikální aktivita se dá simulovat početně,  počítačová simulace pocit vědomí nevyvolá. 
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C Příslušná fyzikální aktivita vyvolává pocit vědomí, ale tuto aktivitu nelze plně 

simulovat početně.  

 

D Vědomí se nedá vysvětlit pomocí fyzikálních, informatických nebo jiných vědeckých 

pojmů. 

 

Hledisko označené jako A, jemuž se někdy říká představa silné umělé inteligence (silná 

AI, artificial intelligence) nebo výpočetní funkcionalismus, říká, že veškeré myšlení je jakýmsi 

typem výpočtu. Pokud tedy provedeme správný výpočet, uvědomování si bude výsledkem.  

Podle stanoviska označeného jako B lze v principu simulovat akci mozku, která provází 

pocit uvědomování si. Rozdíl mezi A a B je v tom, že podle B lze sice tuto aktivitu simulovat, 

simulace sama však nebude mít žádné pocity nebo uvědomění – probíhá ještě něco jiného, něco 

co má dočinění s fyzikální konstrukcí objektu. Takže mozek složený z neuronů bude mít vědomí,  

zatímco počítač simulující mozkovou aktivitu si nic uvědomovat nebude. Jako C jsem označil 

názor, k jehož stoupencům se počítám i já. Toto stanovisko říká v souladu B, že k akci mozku je 

navíc nějaký fyzikální prvek, který je zodpovědný za uvědomování si. Jinými slovy, ve fyzice je 

něco, co musíme vzít v potaz a co se nedá výpočetně plně simulovat. Ve fyzikální aktivitě mozku 

je něco, co leží za hranicí vypočitatelnosti.  

Pak je zde samozřejmě ještě hledisko D, podle něhož je vůbec chyba snažit se zvládnout 

problém vědomí za pomocí přírodovědeckých pojmů. Možná se pocit vědomí přírodovědeckými 

metodami ani vysvětlit nedá.  

 

Když už jsme si přístupy k mysli takto pěkně rozdělili, tak se můžeme blížeji podívat, 
jak mysl popisuje výše citovaný Daniel C. Dennett, jeden z předních představitelů zabývajících 
se teorií mysli. Uvádí v [1, s. 25] toto: 
 

Máme-li najít nějakou alternativní cestu zkoumání, namísto abychom se jenom 

nekriticky opírali o naše preteoretické  intuice, odkud bychom mohli začít? Uvažme historickou, 

evoluční cestu. Mysli existovaly. Vyvinuli jsme se z bytostí s jednodušší myslí (byla-li to mysl), 

které se vyvinuly z bytostí s ještě jednoduššími kandidáty na mysl. A to byla doba před čtyřmi 

nebo pěti miliardami let, kdy nebyly vůbec žádné mysli, ani jednoduché, ani složité – alespoň ne 

na této planetě.  

  
Podle Daniela C. Dennetta člověk dostal mysl evoluční cestou. V knize uvádí 

následující příklad evoluce. Jednobuněčné organizmy, které byly jako první na Zemi, se 
postupem času dostávaly na vyšší evoluční stupně. Jejich systémy jak se pohybovat, získávat a 
zpracovávat informace, byly čím dále složitější a skládaly se z různých subsystémů. Vývoj 
postupoval přes další mnohobuněčné tvory až k nám lidem. Představuje si, že tímto způsobem 
půjdou sestavit i stroje, které budou myšlením disponovat. Budou si uvědomovat samy sebe a 
budou se chovat tak, jak je to v jejich zájmu, protože my v samé postatě nejsme ničím jiným, 
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než člověk poskládaný z miliard robotů. Předpokládá, že na jisté úrovni složitosti systému 
vznikne mysl jako vedlejší produkt fungování celého systému.  

Takový přístup k mysli bych ztotožnil s případem myšlení u Penrose. Dennett 
naznačuje, že mysl je vlastně jedna složitá funkce, která se vytvořila na základě evolučního 
vývoje postupným propracováváním. Tím pádem se lze domnívat, že myšlení je pouze výpočet 
a na stejné vstupy dostaneme stejný výstup (reakci). 

Postoj evolučního vývoje k celé problematice mysli a myšlení se mi zdá jako 
nejpřirozenější. Jak se vyvíjely organismy a stávaly se složitější, tak jako vedlejší produkt 
vznikl emergenčně jev mysli. Jediným problémem se může zdát, zda mysl je spojena čistě 
se strukturou daného organismu a přímo s jeho biologickým substrátem. Nicméně přesně 
rozlišit, kdy daná mysl vznikla, a zdali třeba i zvířata mysl mají, je z objektivního hlediska 
v současné době nemožné. 

Dalším důležitým pojmem, který je spojován s myšlením, je právě vědomí. Toto slovo 
může mít více významů, jak velmi dobře vystihuje Ivan M. Havel v [3]. 
 

Samo slovo vědomí má složité sémantické pole. Všimněte si, že v následujících třech 

jazykových podobách má sice obdobný význam, ale pokaždé se vlastně mluví o něčem podstatně 

jiném: (1) být při vědomí, (2) vědomí něčeho nebo o něčem, (3) mít vědomí. Ve významu (1) je 

vědomí spíše celkovým fyziologickým stavem (mysli a těla) a i když má výraznou fenomenální 

stránku, necítím radikální rozdíl, mluvím-li o sobě nebo o druhém. Opakem takového vědomí je 

spíše bezvědomí než nevědomí a lze jej bez velkých obtíží přisuzovat i zvířatům (zejména pokud 

reagují na bodnutí jehlou).  

 

V případě (2) jde hlavně o fenomenální aspekt konkrétního kognitivního stavu, něčeho, 

co si můžeme uvědomovat. Řeknu-li „bolí mě hlava", je v tom implicitně obsaženo, že toto 

bolení hlavy je předmětem mého vědomého prožitku. V tomto smyslu jsme mluvili o fenomenální 

komponentě mentálních procesů. Konečně vědomí (3) je vědomí jako takové. Jde o filosofickou 

abstrakci: to, co vůbec umožňuje všechny případy vědomí (2), co je pro ně společné. Vědomí (3) 

je vlastnost či schopnost bytosti (zde bych měl mluvit jen za sebe) vést svůj vnitřní život, čili 

prožívat své mentální stavy. Řeknu-li, že člověk je obdařen vědomím (3), nemyslím tím, že ho 

zrovna musí třeba něco bolet.  

 
Ptáme-li se, zda existuje věda o vědomí, máme na mysli vědomí ve smyslu (3). 

Filosofové vědomí by se o něm rádi něco dozvěděli, nicméně jakákoliv konkrétní úvaha musí 

začít u vědomí (2). [3] 
 
Jiný pohled na vědomí zastávají někteří filozofové, kteří považují za inteligentní bytosti 

pouze takové, které jednají vědomě. To znamená, že si taková bytost uvědomuje sebe sama a 
rovněž důsledky svého chování. Zase se dostáváme k problematice testovatelnosti a k tomu, 
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jestli skutečně vědomí u testované bytosti je přítomno, nebo nikoliv (opět výše zmíněný 

problém solipsismu).  
Uveďme si známý Chalmersův myšlenkový experiment. Poprvé tento experiment uvádí 

Kirk v roce 1974,2 ale právě díky Chalmersovi se dostává do širšího povědomí. Zombie jsou v 
podstatě hypotetické bytosti, které se fyzicky neliší od lidí. Jejich chování i všechny životní 
projevy jsou nerozpoznatelné od lidí disponujících vědomím. Chalmers tento experiment 
používá jako námitku proti funkcionalismu a fyzikalismu. Tento experiment však může zároveň 
představovat i námitku proti mentalismu. Zamyslíme-li se nad problémem, jak odlišit zombie 
od lidí, tak vzniká vážný problém. Jedinou možností, jak zjistit, zda vědomí daný jedinec má, je 
jeho vlastní interní reflexe přítomnosti svého vědomí. V podstatě se dostáváme do situace, kde 
vědomí nelze testovat, protože jediným možným způsobem, jak si jeho přítomnost ověřit, je být 
tím druhým.  
 Obdobně problém zombie popisuje Jaroslav Peregrin [14]. 
 
 D. J. Chalmers a další filozofové zabývající se problematikou mysli a vědomí přišli s koncepcí 

tzv. zombií, tedy bytostí, které se chovají „rozumně“, aniž by však zažívaly jakékoliv vnitřní 

stavy „vědomí“. V provokativně vyostřené podobě tohoto myšlenkového experimentu 

usuzujeme, že jisti si můžeme být pouze svým vlastním vědomím. Nakonec tedy nelze vyloučit, že 

všichni ostatní kolem nás (programy, roboti, zvířata, lidé...) jsou zcela bezduché automaty.[14] 
 
Jiří Wiedermann ve své publikaci [24] rozebírá pojem výpočetní vědomí. Pro vznik 

vědomí požaduje jako nutnou podmínku u vytvořených agentů tělo, s různými senzory, které by 
bylo schopno pro agenta mapovat okolní svět a na základě často prováděných akcí by bylo 
schopno se učit.  

 
Naše kognitivní architektura bude vycházet z myšlenky dvou spolupracujících vnitřních modelů. 

První model bude tvořen zrcadlovou neuronovou sítí, která se bude učit často se opakující 

„percepčně-behaviorální chování“jednotky. Tyto jednotky jsou reprezentovány v modelu 

pomocí tzv. multimodální informace, která je fúzí senzorických a motorických informací 

vztahující se k modelu  … Druhý vnitřní model světa je tvořen agentovou řídící jednotkou. Tato 

jednotka kontinuálně zpracovává multimodální funkci dodávanou zrcadlovou sítí. … Dále řídící 

jednotka také automaticky odvozuje koncepty, které neodpovídají žádné multimodální funkci. … 

 … mání  těla a vnitřní modely světa představují základ pro rozvoj vyšších mentálních funkcí, 

včetně vědomí.[24, s.231,232] 
 

Agent si pomocí svých senzorů mapuje okolní svět a učí se s jeho akcí. Bez této 
možnosti není schopen se učit a rozvíjet a odvozovat doposud i neviděné akce. Je to bráno jako 
nutná podmínka pro vznik myšlení.  

                                                      
2 Robert Kirk, ‘Sentience and Behavior’, Mind 83 (1974), 329, s. 43–60. 
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Myšlením označuje schopnost agenta mluvit sám se sebou a je to jeden z předpokladů 

pro vznik vědomí. Agenta s vědomím označí pouze pokud bude schopen diskutovat s jiným 
agentem na dané téma. Tato myšlenka je s drobnými úpravami podobná Turingově testu kde 
musí stroj dokázat oklamat při běžné komunikaci člověka. Agenti schopní mít vědomí musí 
podle Wiedermanna splňovat 3 podmínky: 

 
Mluvit, přemýšlet a vysvětlit z hlediska 1. anebo 3. osoby minulé, přítomné anebo 

očekávané zážitky, pocity, záměry a pozorované jevy; 

Napodobit pozorované akce jiných agentů, verbálně je popsat, a naopak realizovat akce 

na základě jejich verbálního popisu ve vyšším jazyku; 

Rozšiřovat svůj jazyk vyšší úrovně o nová slova, učit se novému jazyku.[24, s.240] 
 
Dále uvádí, že stav vědomí nelze dosáhnout bez toho aniž by agent měl k dispozici 

vnitřní model světa doplněný o znalosti toho, jak svět funguje a jak funguje agent sám. Samotný 
agent musí být určitým způsobem zkonstruován a naprogramován.  

Wiedermannův nástin modelu agenta dává možnost analyzovat takového agenta a 
pomocí jeho struktury určit zda – li je vůbec možné aby vědomí v principu měl. 

Tím, zda – li je možné implementovat  myšlení a vědomí na stroji formou algoritmu se 
budu zabývat v jedné z dalších kapitol. 

  
 

3.3 Vlastní pohled na problematiku myšlení 

 
Než se pustím do nějaké definice a popisu mysli, tak definuji hlavní pojmy, jak je 

vnímám já, aby nedošlo k nějakému nedorozumění. Vědomí chápu jako sebeuvědomování a 
pociťování. Soudím, že inteligence je dána schopností usuzovat. Porozumění je pak „součtem“ 
vědomí a inteligence a zpětně ovlivňuje inteligenci. Myšlení samotné pak zahrnuje všechny tyto 
aspekty. Tento pohled na myšlení jsem si dokázal utřídit po diskuzi s vedoucí mé práce. 

Pokud bychom simulovali lidské tělo a všechny jeho biologické funkce, které ovlivňují 
chování, pak bychom dle mého názoru vytvořili myslící stroj. Domnívám se, že mysl je úzce 
spojena s vědomím. Vědomí vzniká jako emergentní jev na základě spojení dostatečného 
množství jisté inteligence. U člověka vědomí mohlo vzniknout evolučním procesem, když 
organismus byl čím dál složitější. Toto zmiňuje Daniel C. Dennett, viz výše. Nebo vědomí 
vznikne samovolně, pokud je nahromaděna jistá míra inteligence. Toto popisuje na termitech L. 
Thomas v díle Myšlenky pozdě v noci. [15, s.17] Pozastavuje se nad tím, že je třeba určité 
množství termitů, aby začali spolupracovat a jako celek myslet. Do doby, než dosáhnou jisté 
kritické hranice, jednají bezmyšlenkovitě, nespolupracují a jen přenáší pelety z místa na místo. 
Dle mého názoru zde dojde k nahromadění dostatečného množství inteligence a ta vyvolá právě 
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vědomí. Termiti jako celek si tedy zřejmě uvědomují, co chtějí dělat, což má za následek 
spontánní proces stavby. Své pojetí myšlení ukazuji na následujícím schématu. 

Schéma 1 
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4 Myšlenkový experiment čínského pokoje 
Třicet let poté, co Alan Turing zveřejnil svůj test, uvedl John Searle jeho variantu. 

Publikoval ji v Minds, Brains, and Programs. Tematika Turingova testu nebyla zvolena 
z důvodu Searlovy snahy podpořit jeho platnost, ale naopak ukázat nedostatky počítačového 
funkcionalismu. Napadá zde způsob, jakým stroj testem projde, a taky to, co vlastně znamená 
výsledek toho testu. 
 

4.1 Popis experimentu čínského pokoje 
Hlavní princip Searlovy argumentace proti přijetí Turingova testu jako kritéria myšlení, 

je vcelku jednoduchý. John Searle v tomto myšlenkovém experimentu umístí sám sebe do 
místnosti. S okolím komunikuje jen přes jednotný vstup a výstup. Na vstupu dostává otázky, 
které jsou v čínštině. Sám Searle nerozumí čínsky. Má však manuál psaný v angličtině, kterou 
plně ovládá. Podle tohoto rozsáhlého manuálu, krok po kroku, dokáže odpovědět na kteroukoliv 
čínskou otázku tak, že ani rodilý Číňan nepozná rozdíl. 

 
… čtenář je zde nucen zaujmout roli agenta, který podle formálních pravidel 

manipuluje s neinterpretovanými symboly natolik úspěšně, že jeho odpovědi jsou neodlišitelné 

od odpovědí rodilého mluvčího. Z perspektivy první osoby je tak nabídnuta pochmurná 

sugestivní vize toho, jaké – je – to – být počítačem. Jaké je to realizovat správný program, díky 

němuž máte rozumět čínštině a zároveň stále nerozumět [8] 
 

4.2 Důsledky experimentu 
John Searle takto vybaven skutečně dokáže procházet čínskou variantou Turingova 

testu a ani rodilý Číňan by nepoznal skutečnost, že Searle čínsky ve skutečnosti neumí. Tím, že 
disponuje tímto manuálem, má k dispozici všechny odpovědi. Zpochybňuje tak tvrzení, že 
počítač s implementovaným správným dialogovým programem, vytvořený podle manuálu, se 
správnými vstupy a výstupy opravdu rozumí čínštině, jak to tvrdí funkcionalisté. Protože víme, 
že Searle čínsky nerozumí a jeho roli nahrazujeme počítačem, tak z toho vyplývá, že taky 
počítač čínsky nerozumí, pouze syntakticky zpracovává vstupy. V tomto smyslu tedy Searle za 
nutnou podmínku přisouzení myšlení nějaké entitě považuje otázku porozumění. Tato námitka 
je dle mého názoru zcela oprávněná, otevřenou  otázkou ale zůstává, zda v tak rozsáhlém 
programu nemůže vzniknout porozumění jako emergenční jev. Hovoří o tom např. Dennett ve 
svém protiargumentu proti čínskému pokoji. 
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Karel Pstružina [3] při formulaci emergence používá dílo I. M. Havla.3  
 

 v evolučním významu, kdy vznik systému nemůže být predikován nebo vysvětlen 

z antecedentních podmínek. 

 v ne-redukčním významu vysvětlení jevů v ontologickém smyslu, kdy jevy se přirozeně 

vyskytují na určité úrovni, ale něco znemožňuje jejich redukci na příslušné nižší úrovni 

(v této souvislosti I. M. Havel uvádí příklady tekutosti vody, ačkoliv molekula vody není 

tekutá; nebo demokracii, kdy jedinec není schopen vytvořit demokratický systém) 

 v ne-redukčním významu vysvětlení jevů v gnoseologickém smyslu, kdy vlastnost 
specifikované teorie T1 je emergenční, jestliže má reálný příklad, jestliže je spolu –
případem s nějakou vlastností v redukované teorii T2, ale nemůže být redukována 
k žádné vlastnosti definované v T1. 
 
Pomocí teorie emergence se dá uvažovat i o porozumění Searlově experimentu. John 

Searle sice jako jednotlivec nerozumí, ale ve spojení s postupem a veškerými pomůckami, které 
používá k přesným odpovědím, jako celek, jako čínská komnata s ním samotným, rozumět 
může. 

Otázka porozumění a vědomí se stává pro přisouzení myšlení klíčová. Sám Turing ve 
svém článku píše, že dokud se nestaneme tím konkrétním strojem, tak nemůžeme říct, jestli má 
nebo nemá vědomí.  

                                                      
3 HAVEL, I. M. Artifical Thought and Emergent Mind. Centrum pro teoretická studia. UK Praha 1993 –

The Emergence of Emergence 
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5 Realizace vědomí jako algoritmu 
 

V  kapitole 2 jsme se seznámili s pojmem inteligence a jak ji Turing chápal u počítačů. 
V dnešní době se snažíme o vytvoření stroje nebo počítače, který bude nejen inteligentní, ale 
navíc bude schopen plně rozumět lidské řeči, myslet a mít vlastní vědomí.  

Abychom mohli trochu nastínit, zdaje vůbec možné takový stroj sestavit, je třeba se 
podívat na předpoklady k jeho sestavení. V této kapitole  se budu zabývat převážně složitostí 
problému, jeho rozhodnutelnosti a také expresívní silou jazyka, v němž je specifikována báze 
znalostí inteligentního agenta. 

5.1 Church - Turingova teze 

Nejprve si definujeme několik věcí. Problémem rozumějme množinu možných vstupů a 
výstupů a jejich přechodovou funkci. Jako příklad si můžeme vzít součet dvou čísel P a D 
jejímž výsledkem bude číslo V. Funkce v tomto případě bude součet. Přesná definice problému 
vypadá takto: 

 
Problém je určen trojici (IN,OUT, p), kde IN je množina (přípustných) vstupů, OUT je 

množina výstupů a p : IN → OUT je funkce přiřazující každému vstupu odpovídající výstup. 
 
Postup při řešení takového problému musí být konečný a musí být mechanicky 

proveditelný. Takovému postupu se říká algoritmus. Algoritmus sám o sobě je základní pojem a 
ho tudíž nelze definovat jinými základními pojmy. Intuitivně se dá algoritmus popsat 
následujícími pravidly 

 

• Možnost zapsat algoritmus konečným jazykovým výrazem 

• Skládá se z volání elementárních akci 

• Všechny elementární akce je možné vykonat mechanicky a jejich výsledek je 

determinovaný vstupy 

• Volání elementárních akcí probíhá v diskrétních krocích. V kroku i se pracuje 

s výsledkem z kroku předcházejícího 

• Jednoznačně je možné rozhodnout, kdy se algoritmus zastavil a s jakým 

výsledkem 

• Je použitelný na celé třídy problémů [22] 
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Dále můžeme definovat algoritmus řešící daný problém. 

 
Algoritmus A řeší problém P zadaný trojicí (IN,OUT, p) spolu s dohodnutým (většinou 

samozřejmě a tedy ani nezmiňovaným) kódováním vstupů a výstupů (tj. prvků množin IN a 
OUT), jestliže je schopen přijmout (přečíst) kód jakéhokoli vstupu x z množiny IN a vydat k 
němu po Konečném počtu kroků kód výstupu y z množiny OUT, pro nějž y = p(x). 

Mohlo by se zdát že můžeme jednoduše a intuitivně ztotožnit program napsaný v jazyce 
C++ s pojmem algoritmus. Takový algoritmus může řešit jednoduchý problém jako je seřazení 
čísel vzestupně. Algoritmem myslíme právě postup při zpracovávaní toho to problému a je nám 
jedno jestli je naprogramován v již zmiňovaném C++,  Javě,  Fortramu nebo jestli je pro 
potřeby člověka napsán jako postup kroků které musí udělat. Pro počítače bylo potřeba nalézt 
univerzální programovací jazyk, v kterém budeme schopni realizovat všechny algoritmy. V 30-
tých letech minulého století byl navržen Alanem Turingem stroj dnes nazývaný Turingův stroj. 
Byl vymyšlen ve snaze dokázat algoritmickou nerozhodnutelnost určitých problémů  

 
Turingův stroj, je definován jako šestice M = (Q,Σ, Γ, δ, q0, F), 

kde•  

• Q je Konečná neprázdná množina stavů 

• Σ je Konečná neprázdná množina vstupních symbolů 

•  Γ je konečná neprázdná množina páskových symbolů, kde Σ ⊆ Γ a v Γ − Σ je 

(přinejmenším) speciální znak 2 (prázdný znak [blank]) 

• q0 ⊆ Q je počáteční stav 

• F ⊆ Q je množina koncových stavů 

• δ : (Q − F) × Γ → Q × Γ × {−1, 0,+1} je přechodová funkce [23, s.165] 
 

U Turingova stroje dosažením koncového výpočet končí. Pokud je tedy jednou dosaženo 
výsledku je daný algoritmus ukončen.  
 Každý model navržený podle intuitivní definice algoritmu lze sestrojit na Turingově 
stroji. Předpokládá se, že je nemožné navrhnout model algoritmu, který nelze simulovat na 
Turingově stroji. Z definice algoritmu vyplývá, že se musí pro každý definovaný vstup zastavit. 
Pokud bereme jako jednu z podmínek zastavení algoritmu, (provedení výpočtu, seřazení 
pole…)můžou se nám zdát, že existují algoritmy, které mohou z principu běžet do nekonečna. 
Pokud si např. operační systém nepřečte ze vstupu pokyn k zastavení, tudíž na něj není kladen 
požadavek na zastavení, opravdu může teoreticky běžet nekonečně dlouhi a do koncového stavu 
se nedostane. Toto tvrzení je definováno jako Church-Turingova teze. 
 

Ke každému algoritmu je možné zkonstruovat s nim ekvivalentní Turingův stroj (s 

rozumným kódováním vstupů a výstupů řetězci v určité abecedě); ekvivalenci zde rozumíme 

podmínku, že algoritmus i Turingův stroj výdaji pro tytéž vstupy tytéž výstupy. 
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Díky tomu můžeme algoritmus ztotožnit s Turingovým strojem. 

5.2 Vypočitatelnost 

Problém P = (IN,OUT, p) (p : IN → OUT) je algoritmicky řešitelný, jestliže existuje 

algoritmus, který pro libovolný vstup w ⊆ IN svůj vypočet skonči a vydá jako výsledek p(w).  

 
Pokud takový algoritmus vydá výsledek označuje se algoritmicky rozhodnutelný nebo 

pouze rozhodnutelný.  
 
Nech teda Nat je množina všetkých přirodzených čísel. Hovoríme, že algoritmus A 

počítá funkciu Nat: : N → N vtedy, keď pre každý vstup n vypočítá f(n). Funkciu, ktorů počítá 

nejaký algoritmus, nazveme vypočitatelnou funkciou. Ak f je čiastečná funkci, hovoríme, že 

algoritmus A počítá čiastečnou funkciu, keď pre vstup n vypočítá f(n), ak f(n) definované. 

Častečnú funkciu, ktorú počítá nejaký algoritmus, nazveme čiastočne vypočítateĺnou funkciou. 

[22, s.365] 
 
Pokud algoritmus počítá částečnou funkci, pak pro vstupy, kde není částečná funkce 

definovaná, nedá žádný výstup. Algoritmus se při takovém vstupu nezastaví. 
 
Korektnosť znamená, že algoritmu môžeme veriť, ak dá nejakú odpověď. Teraz je už 

dôložité iba to, či pre každý problém možno najsť algoritmus, ktorý ho rieši. [22, s.365] 

 

Budeme tedy předpokládat, že každý algoritmus A, který řeší rozhodovací problém, je 

korektní. To znamená, že vždy, když A na otázku je φ(X1, … ,Xn) pravdivé?(φ je otázka 

rozhodovacího problému) odpověď ano pak pro instanci (t1, … , tn), potom skutečně φt1, … , 

tn) je pravdivé(při odpovědi ne je nepravdivé). Znamená to tedy, že pokud algoritmus vydá 
odpověď dá se této odpovědi věřit.  

Otázkou zůstává zda-li existuje pro všechny problémy algoritmus. Nejčastěji se tento 
důkaz provádí na takzvaném problému zastavení. Princip problému je velmi jednoduchý.  
Předpokládejme existenci algoritmu A řešící problém zastavení. Tento algoritmus vydá 
výsledek Aano pokud se algoritmus zastaví a Ane pokud se algoritmus nezastaví. Modifikací 
výstupu Aano u algoritmu A,přidáním nekonečné smyčky, označme tento stav Bano. Stavem  Bne 
označme stav schodný s Ane. Takto dostaneme algoritmus B. Otázka zní zastaví se algoritmus 
Bne? Pro vyřešení použijeme algoritmus A. Pokud by jsme zjistili že daný algoritmus B se 
zastaví dostaneme se do stavu Aano a tím pádem i do stavu Bano, u kterého víme že se nezastaví, 
a tak se dostáváme do sporu. Pokud označíme algoritmus B za nekonečný, algoritmus A se 
dostal do stavu Ane a algoritmus B se dostal do stavu Bne a skončil. Vidíme že i při označení 
algoritmu nekonečným tento algoritmus skončí a znovu se dostáváme do sporu. Protože 
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algoritmus nemůže být zároveň konečný i nekonečný nezbývá než vyvodit že takový algoritmus 
neexistuje.4 

 
Na podobném principu dokázal Kurt Gödel vyvrátit Hilbertův program. Více budu 

zmiňovat v kapitole 6. 
 
Nerozhodnetulňosť problému TEORÉMY možno dokázať redukciou na problém 

ZASTAVENIE,… Tato technika patrí do základném výbavy uvažovania o algorim. [22, s.368] 
 
Pokud dovedeme jakýmkoliv korektním způsobem převést náš problém na problém 

zastavení pak víme, že náš problém je algoritmicky nerozhodnutelný. Tímto způsobem lze 
relativně rychle dokázat algoritmickou nerozhodnutelnost a není potřeba dokazovat 
nerozhodnutelnost daného problému. 

 

5.3 Složitost 

V minulé části jsme si ukázali, že ne všechny problémy jsou algoritmicky řešitelné. 
Pokud by se dokázalo že algoritmus realizující vědomí nebo inteligenci se dá převést na 
problém zastavení, pak by nebylo možné takové vědomí naimplementovat ani na Turingově 
stroji. 

Řešitelnost problému je první ze složek, kterou musíme brát v úvahu, při řešení 
inteligence či vědomí. Další významnou částí je rychlost algoritmu. Výsledek musí být doručen 
v dostatečně krátkém čase. Pokud by řešení problému bylo příliš dlouhé, zdálo by se, že  
pouhou výměnou stroje za „rychlejší“ lze splnit tuto podmínku a výsledek doručit včas. Existují 
problémy, které dnešní stroje jsou schopny spočítat nejdříve za několik let (století). Pokud by 
jsme kladli jako požadavek odpověď v řádů milisekund tak pouhá výměna stroje nám 
v současné době nepomůže.  Další podmínka pro řešení algoritmicky problému je i dostatek 
paměti. Tuto podmínku budeme zanedbávat. 

Existují algoritmy řešící stejný problém (např. seřazení prvků v poli – bubblesort / 
quicksort). Pokud by počítače mohly běžet nekonečně rychle volba algoritmu by byla zbytečná 
a vybral by se jakýkoliv algoritmus, který korektně řešící daný problém.  

 
Prvým krokom k určeniu časovej zložitosti nějakého algoritmu je teda určeni funkce f, 

ktorá pre n, daný rozsah vztupu, určí hodnotu f(n), tj.čas výpočtu pre vstup danej velikosti. Táto 

funkci odhaduje čas, potrebný na vykonanie algoritmu pre vstup danej velkosti (v najhorším 

prípadě). [22, s.375] 
 

  

                                                      
4 formálnější zápis [23 s,190]  
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 Pro určení složitosti algoritmu nás zajímá vždy nejhorší možný výsledek.   
  

 … náročnost výpočtu budeme odhadovať iba rádovo – bude nás zajímať, či f (n) 

je lineárna, kvadratická logaritmická, exponenciálna atd.  
Zavedieme značeni, ktoré umožňuje abstrakci od konstant. Pre f (n) budeme používat 

označeni O(g(n)) v tom význame, že nuncia f nerastie rýchlejšie jako funkcia g. … V opačnom 

zmysle jako symbol O používíme symbol Ω: f(n) = Ω:(g(n)). Teda, f nerastie pomalšie jako g. 

[22, s.376] 
 

 Cílem důkazu je ukázt, že pro daný problém neexistuje algorimus, který ho řeší řádově 
rychleji. Pokud se nám to podaří máme horní i dolní odhad složitosti algoritmu. Tento dolní 
odhad nám však neříka, jestli existuje algoritmus řešící problém v čase g(n), ale že přinejlepším 
je řešitelný v g(n).  
 
 Symbolom TIME(f(n)) sa označuje trieda problémov, řešiteľnchý algoritmoum zložitosti 

O(f(n)). Takéto triedy nazýváme zložitostními triedami. Problémy řešitelné v linearnom čase 

tvorie triedu TIME(n), v kvadratickom čase TIME(n2), v polynomickom čase P=U TIME(nk). 
  k 

Výpočtové problémy možno rozklasifikovať do rózných zložitostných tried. .. Za 

problémy, které možno riešiť nejakým algortimom v rozumom čase (zvládniteľné problémy), sa 

v súčasnosti považuju prolbémy triedy P. [22, s.378] 
 
Pouze teda polynomická funkce lze obecně označit jako rozumně spočitatelná funkce. 

 

 Ukažme si to na příkladu SAT(problém splnitelnosti formulí), že ne všechny algoritmy 
mohou doběhnout v rozumném čase. Možností vygenerování je všech variant je 2n . Při velikosti 
n = 60 algoritmus poběž 377 let což se určitě není rozumný čas.  
 
 Prijmeme teda definitívne, že algoritmy, ktorých časovú náročnost charakterizuje 

exponenicálna funkcia, nie sú pre vstupy väčšieho rozsahu rozumně počitateľné. [22, s.378] 
 
Podívejme se na složitost nedeterministického algoritmu. Prve uvedu jeho definici 
 

1. Vo fáze odhadu vyberie z S jedinú struktúru s 

2. Vo fáze preverovania zistí, či S dovoľuje n I odpovedať áno, či nie. 

Hoviríme, že nedeterministický algoritmus rieši rozhodovací problém vtedy, kde pre 

každů jeho inštanciu I plati: 

1. Ak I je pozitivní inštancia, potom existuje štruktúra s ⊆ S taká, že keď ju vyberemevo 

fáze odhadu, vo fáze preverenia dostaneme odpověď áno. 
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2. V opačnom prípade neexistuje struktura s ∈ S taká, ktorá by viedla cez fázy odhadu a 

preverenia k odpovedi áno. [22, s.379] 
 

Ceľu triedu problémov, riešitelných pomocou nedeterministických polynomických 

algorimov budeme označovat množinou NP. [22, s.379] 
 

Musíme si položit otázku zda – li existují problémy z skupiny NP které nepatří do skupiny P a 
tedy nevypočitatelné v polynomiálním čase.  
 
 Žial hranica medzi zvládnuteľnými a nezvládnutelnými problémami nie je s definitivní 

platnosťou určená. Nie je známe, či platí N=NP alebo P ≠ NP a  že hranica leží práve medzi P 

a NP[22, s.380] 
 
Více informací je v textech [22, 23] 
 

V této kapitole jsme poznali, že ne všechny problémy které lze algoritmizovat lze v praxi 
využívat. A je potřeba na tento aspekt brát zřetel i při budování umělé inteligence. Takový stroj 
řešící problémy a komunikující s lidským jazykem potřebuje silnou formalizaci výrazů. Pokud 
by byl schopen pracovat jen s výrokovou logikou, která je rozhodnutelná, mohl by pracovat jen 
s jednotlivými výrazy a nikoliv s jejich vazby. Při zvyšování požadavků na schopnost rozlišovat 
spojitosti ve větách roste i požadavek na složitost algoritmu. Navíc takový algoritmus nebude  
plně rozhodnutelný stejně jako jako je PL1 a vyšší. 
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6 Matematický postoj k možnosti myšlení u strojů 
V této kapitole bych na základě výsledků Kurta Gödela chtěl nastínit, zdali je vůbec 

možné matematicky dokonalou mysl vytvořit, nebo vždy budou existovat nějaká omezení, která 
tuto možnost vyloučí. Používal jsem jako zdroj [5] a pro upřesnění některých souvislostí pak 
[2]. 

6.1 Motivace Kurta Gödela 
Dříve než se pustíme do problému neúplnosti, není špatné připomenout osobu Kurta 

Gödela a souvislosti, za jakých jeho dílo vznikalo. Kurt Gödel se narodil v Brně roku 1906. 
Později ve svých dvaceti pěti letech publikoval svůj článek Über formal unentscheidbare 

Sätzeder Principia Mathematica und verwandter Systeme (O formálně nerozhodnutelných 

větách v Principia Mathematica a příbuzných systémech). V názvu zmiňuje Principia 

Mathematica, kterou napsali A. N. Whitehead a B. Russell. Cílem tohoto díla bylo 
formalizování systému matematiky navrženého tak dobře, aby s pomocí jeho axiomů a 
odvozovacích pravidel, bylo možné odvodit všechny pravdivé výroky aritmetiky přirozených 
čísel. Takovémuto systému se říká úplný. Axiomy vytváří „základy“ systému (axiomy jsou 
tvrzení přijímaná bez důkazu); teorémy jsou jeho „nástavbou“ a z axiomů se získávají pouze 
pomocí logických odvozovacích pravidel.  

Matematik David Hilbert oznámil svůj program formalizace matematiky v roce 1920. 
Nazval jej formalizací všech matematik v axiomatické formě, prokazující soulad takovýchto 
formálních axiomatických systémů a dokázání konzistence (bezespornosti) těchto systémů. 
Dnes je tento program znám jako Hilbertův program. Prvním krokem byla úplná formalizace 
daného systému, zbavení znaků jejich významu (ty měly být považovány za prázdné znaky). 
Stanoví se pouze syntaktická gramatika, která určuje jazyk systému, tj. množinu dobře 
utvořených formulí. To, jak formule kombinovat a jak s nimi manipulovat, se vyloží v sadě 
přesně stanovených pravidel. Smyslem této procedury je zkonstruovat formální systém (zvaný 
kalkul), který nebude nic ukrývat a bude obsahovat jen to, co do něj explicitně vložíme. Potom 
odvozování teorému je v podstatě jen transformace jednoho řetězce (dobře utvořené formule) na 
řetězec jiný. Požaduje se samozřejmě rekurzivní axiomatizace, tj. axiomy a pravidla jsou 
zadány takovým způsobem, že je možno vždy algoritmicky (po konečném počtu kroků) 
rozhodnout, zda daná posloupnost znaků je axiomem či pravidlem, nebo není. Dalším 
samozřejmým požadavkem je bezespornost takového systému, tj. nemůžeme odvodit současně 
nějakou formuli a zároveň její negaci. Navíc se Hilbert domníval, že vazba na význam daných 
znaků bude taková, že systém bude sémanticky úplný, tj. z axiomů systému odvodíme pomocí 
odvozovacích pravidel všechny formule pravdivé v zamýšlené interpretaci.  

Hilbertův program byl však vyvrácen, když v roce 1931 publikoval Kurt Gödel svůj 
článek O formálně nerozhodnutelných větách v Principia Mathematica a příbuzných systémech. 
V něm geniálním způsobem dokázal, že každý rekurzivně axiomatizovaný formální systém 
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zahrnující alespoň aritmetiku přirozených čísel buď není bezesporný, nebo je neúplný. Navíc, 
žádný takovýto formální systém nemůže dokázat svoji vlastní bezespornost. 

 
 

6.2 Důsledky Gödelovy práce  
 
Gödelovy závěry souvisí s otázkou, zda lze zkonstruovat počítač, který by se co do 

matematické inteligence vyrovnal lidskému mozku. Dnešní počítače mají v sobě zabudovanou 

fixovanou množinu příkazů; tyto příkazy odpovídají fixovaným pravidlům odvození 

formalizované axiomatické procedury. Tyto stroje tak odpovídají na problémy tím, že krok za 

krokem provádějí operace, přičemž každý krok je řízen zabudovanými příkazy. Jak však 

prokázal svým teorémem neúplnosti Gödel, v elementární teorii čísel je nesčetně mnoho 

problémů, které jsou mimo dosah fixované rekurzivní axiomatické metody, problémů, na které 

tyto stroje odpověď dát nemohou, ať jsou jejich zabudované mechanismy jakkoli složité a 

důmyslné a jakkoli rychlé jsou jejich operace. Je–li dán určitý problém, lze postavit stroj na 

jeho vyřešení; není však možné postavit žádný takový stroj, který by vyřešil každý problém… 

Nemáme proč se v této chvíli domnívat, že lidská mysl může být nahrazena roboty. [5, s.87] 
 
Jaroslav Peregrin popisuje celou problematiku takto: 
 
Logik Kurt Gödel dokázal, že v rámci jakéhokoli přijatelného formálního systému 

aritmetiky (a v důsledku toho v rámci každého jazyka, který je natolik netriviální, že v něm lze 

aritmetiku vyjádřit) bude vždy existovat výrok, který je pravdivý, ale nikoliv dokazatelný. 

Někteří filozofové mysli z toho vyvozují například to, že člověk se dokáže dobrat pravdy 

principiálně jinými cestami, než jaké mohou být k dispozici stroji. [14] 
 
Gödelovy výsledky přinesly poznání v oblasti úplnosti axiomatických systémů. Dokázal 

vyvrátit Russellovu domněnku o tom, že je možné vytvořit formální teorii aritmetiky. Tím je 
v podstatě dokázáno, že pro stroj budou existovat stále takové otázky, které nebude moci na 
rozdíl od člověka zodpovědět (bez pomoci dodatečných vstupů, „nápovědy“ či „Orákula“) a 
Turingovým testem tedy neprojde. Dále dokázal nemožnost systému, který obsahuje alespoň 
formální matematiku, dokázat vlastní bezespornost.  

Pokud se chcete více seznámit s problematikou Gödelových důkazů, tak nahlédněte do 
[2] a [5], kde je vše podrobněji popsáno. 
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7 Umělá inteligence v IT oblasti 
V předcházejících kapitolách jsem se zaměřoval spíše na teorii mysli a na abstraktní 

pojmy jako jsou vědomí a inteligence.  V této kapitole by jsem se rád více věnoval tomu jak v 
dnešním světě rozlišujeme člověka od počítače. Do jaké míry lze v počítačovém světě člověka 
nasimulovat a s tím také související možnosti programů. Chtěl bych se blíže podívat na 
problematiku captcha testu a také programu Watson, vyvinutého firmou IBM.  

7.1 Captcha 
Většina z nás se setkala s pojmem internetový robot nebo možná s pojmy bot, www bot, 

web bot nebo robot. Je to softwarová aplikace nejčastěji vytvořena na automatické procházení 
webů a shromaždovaní informaci k pozdější analýze. Dále jsou to tzv. spamboti, kteří mají za 
úkol na jednotlivé fóra do diskuzí vkládat různé odkazy nebo stahují celý obsah webů. 
Takovéto programy dokážou prohledávat weby daleko rychleji než by to zvládl člověk. 
Nicméně takoví roboti nemusí byt nutně jenom k neprospěchu daného webu. Podívejme se na 
web wikipedia.org. Tento web má k dnešnímu dni přes 3,6 milionů článků, proto k udržovaní 
pořádku a kategorizaci článků je použito 1334 takových robotů. Dalším využitím těchto robotů 
je indexování „celého“ internetu, tak jak to dělá vyhledávač Google, kde jeho roboti prochází 
jednotlivé weby. Tyto data jsou pak základní vstupní prvek pro vyhledávaní „Google search“. 

Jak už jsem se zmínil, problémem dnešního internetu jsou i spamboti, kteří dokážou 
leckterému administrátorovi způsobit řadu problému. K odfiltrování těchto spambotů se 
používá jedna z grafických variant Turingova testu nazývána Captcha. 

 
Tento test byl vytvořen na konci 90-tých let jako reakce na zvýšený počet 

automatických skriptů které dokázali rozpoznat a odeslat webový formulář. Proč je důležité 
oddělovat člověka od robota? Uvedu několik příkladů kdy je velice důležité aby právě tito 
roboti nemohli formuláře odesílat: 

 
• Registrace emailu zdarma. Takové účty by šli velmi jednoduše využít na šíření 

nevyžádané pošty do doby než by jej provozovatel zablokoval. Což by pro 
takového šiřitele spamu nebyla překážka, protože při absenci Captcha testu by 
si mohl hned založit další účet. 

• Zvedání uživatelského ratingu na různých serverech. Uživatelé aukčních, a jim 
podobných, serverů, mají možnost ohodnotit prodávajícího. Při automatickém 
vytváření účtu a následném zvedání ratingu, který je do jisté míry určující pro 
spolehlivost daného prodávajícího, by tento údaj ztratil smysl.  

• Automatické odesílaní objednávek. V tomto případě by administrátor musel 
denně mazat a procházet stovky zbytečně vytvořených objednávek. 
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• Registrace do chatových místností. Podobný problém měla společnost 
Yahoo v roce 2000, kdy byly tyto místnosti masově navštěvovány a 
spamovány boty. 

 
Captcha je akronym pro „completely automatic public Turing test to tell computers and humans 
apart“[17] což by se dalo volně přeložit jako „Kompletně automatizovaný Turingův test 
k rozdělení na počítače a lidi“. Občas se užívá i zkratka HIP(Human Interactive Proofs, volně 
přeloženo aktivní důkaz lidství) [18]. Jak už název napovídá jedna se o jednoduchý 
modifikovaný Turingův test. Používá se k rozpoznání zda informace které jsou odesílané zasílá 
jednoduchý program či skript, nebo zda je skutečně odesílá člověk. Je založen na velmi 
jednoduché myšlence že člověk dokáže snadněji přečíst text v obrázku než automatické 
rozpoznávání znaků (OCR – Optical Character Recognition). 
 Pro vytvoření takového captcha obrázku je nutné zvolit font písma a pomocí něj 
vytvořit slovo, nebo posloupnost znaků, a následně jej pozměnit tak aby výsledek byl 
dostatečně čitelný pro člověka ale přitom dostatečně obtížný pro současné nebo i budoucí OCR 
programy. Pro ilustraci uvádím 2 druhy captcha – obrázek 1 a 2:  

 
Obrázek 1 – Gimpy Captcha5 

 

 
 

Obrázek 2 – Pessimal Print Captcha5 

                                                      
5 Obrázky jsou převzaty z [27] 
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Obrázek 3 - Captcha součastně používaná při vytváření free emailu - vlevo yahoo.com a 

vpravo google.com 
 

Na obrázku číslo 1 můžeme vidět Captcha vytvořena způsobem Gympy. Úkolem 
člověka je opsat slovo které se objevuje na obrázku třikrát. Lze vidět že znaky ve slovech 
nejsou příliš deformovány, proto jsou pro člověka dobře čitelné, a zároveň se prolínají což dělá 
problémy OCR programu. Problém může být jak pro člověka tak i pro OCR najít třikrát stejné 
slovo, mě osobně to trvalo 25 sekund. Nevýhoda spočívá v tom, že program může použít 
slovník, a tím pádem snáze určit která slova se na obrázku objevují. V dnešní době už se celá 
slova většinou nepoužívají, výjimkou je reCaptcha, ale o ní až později. Vhodnější je 
vygenerovat posloupnost znaků. 

V minulosti byl velmi rozšířený typ captcha testu Pessimal Print. Chtěl bych tady 
nastínit jak se dané obrázky generují. Princip vytváření takového obrázku je velmi jednoduchý. 
K požadovanému slovu se přidá náhodně vygenerovaná maska. Následně se od obrázku maska 
odečte, to znamená že průniky zůstanou bíle a následně se doplní maska.[27] 

 
Obrázek 4 – Postup vytváření Pessimal Print captcha 6 

                                                      
6 Obrázek je převzat a upraven z [27] 
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7.2 reCaptcha 
V nedávné době se hodně rozšířila takzvaná reCaptcha. Je to moderní verze captcha 

tesu u níž obrázek obsahuje 2 slova, která má uživatel zadat. Dává si za úkol dva cíle. První je, 
jako všechny captcha testy, odfiltrovat programy a scripty od lidí. Druhým cílem je přispět 
k digitalizaci knih a starých novin. V roce 2008 byla tato captcha nasazena na více než 40 000 
webech a v současnosti je na více než 100000 webech. Předpokládá se že za jeden den se vyřeší 
okolo 440 miliónů captcha testů. Řešení jednoho testu zabere přibližně 10 sekund, to dává 
dohromady 100000 hodin, které lidé takto stráví každý den. Toto je dobrý důvod proč používat 
reCaptcha. 

Proč se používá captcha a nepoužívá se jednoduše OCR? Důvod je vcelku prostý. 
Protože se takto digitalizují většinou starší knihy kde je buď vybledlý inkoust nebo pro OCR 
programy představuje problém kontrast vůči zažloutlému papíru, v těchto případech OCR 
programy nerozpoznají okolo 20% slov.Na obrázku 5 je znázorněna věta z naskenované knihy a 
následně přečtená OCR programem. Obrázek 6 ukazuje nahoře původní text,uprostřed text 
zpracovaný OCR programem a následně přeložený lidmi přes reCaptcha. Zvýrazněné jsou 
pouze chyby přeložené u reCaptcha.  

 
Obrázek 5 

 
Obrázek 6 
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Lidé jsou v tomto ohledu daleko přesnější. reCaptcha používá techniku „klíče a 
ověření“. Metoda používá dvě slova jedno je „neznámé slovo“, které potřebujeme identifikovat, 
a druhé známé „kontrolní slovo“ pro odfiltrování robotů. Pokud uživatel napíše kontrolní slovo 
správně, předpokládá se, že jako člověk napsal i zbývající slovo správně. Přesnost takto 
přeložených slov je více než 99%[16]. K vyloučení lidské chyby posílá reCaptcha podezřelé 
slovo, u kterého si OCR program není jistý, více uživatelům s různou deformací. Jako první je 
zobrazena jako neznámé slovo. Pokud uživatel opíše správně související řídicí slovo, pak je 
uživatelova odpověď zaznamenána jako pravděpodobný odhad pro neznámé slovo. Jakmile 
uživatelé opíšou shodně neznámé slovo třikrát, a to se neshoduje se slovem přečteným OCR 
programem, pak se z takového slova stává slovo klíčové a je podrobeno dalšímu testování. 
Pokud uživatelé zadají neznámé slovo různě, volí se po dalších pokusech slovo s největší 
četností výskytu. Uživatelé mají možnost si vyžádat jinou dvojici slov. Pokud takto učiní 6 
uživatelů bez napsání správné posloupnosti znaků, je slovo automaticky označeno jako 
nečitelné a je vyloučeno z dalších testů. Kritérium na přijetí slova je 2.5 stejných odpovědí 
přičemž OCR program má poloviční váhu. V 67.87% případů stačily na identifikování slova 
pouze 2 pokusy, 17.86% bylo identifikováno třemi pokusy, čtyřmi pokusy bylo identifikováno 
7.1% slov, pěti bylo identifikováno 3.11%, 6-ti (včetně neidentifikovatelných) bylo zjištěno 
4.06%. 

Možností jak se bránit před boty je samozřejmě více. Postačí když člověk musí 
odpovědět na otázku typu: „Kolik je jedna plus jedna“ nebo „které zvíře štěká“ a bot si s tím 
nedokáže poradit. Je to dáno také tím že v současné době nejsou tyto typy HIP testu rozšířeny a 
pokud by byly masově nasazeny netrvalo by dlouho a i ony by byly prolomeny. 

 Na příkladu reCaptcha testu lze vidět jak i omezující věc jako je captcha dokáže  

posloužit dobré věci a pomocí ní jsou digitalizovány knihy a noviny a ne jen zbytečně 
ztrácen čas. 
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8 Watson 

V oblasti umělé inteligence je mnoho možností jak se připravovat na splnění Turingova 
testu popř. naprogramování slabé umělé inteligence. Jedna z variant je použití technologie 
„question answering“(QA).   

Počítačový systém, který může velmi přesně odpovídat na obecné otázky (ne pouze 
z určitého oboru) použitím přirozeného jazyka. Takto by se dal jednoduše popsat QA systém.  

V dnešní době mohou počítače uchovávat a dodávat digitální obsah vytvořený 
člověkem, ale nejsou schopni je zpracovávat ve smyslu lidského chápání. Cílem QA je vytvořit 
počítač či systém, který bude daleko lépe zpracovávat „lidské výrazy“ a ne se pouze omezovat 
počítačové výrazy, například by měli být schopni konverzovat a odpovídat v přirozeném 
jazyce(např. v Češtině). Počítače by měly být schopny pochopit komplexní informace a 
požadavky jak je vyjadřují lidé. Měli by odpovídat na otázky smysluplně a dostatečně rychle a 
v plné šíři lidského poznání.  

Firma IBM pracuje na projektu zvaný DeepQA. Tento projekt si klade za cíl ukázat, jak 
široká a stále rostoucí dostupnost obsahu přirozeného jazyka a integrace pokroku ve zpracování 
přirozeného jazyka (Natural language processing - NLP), získávání informací, strojové učení, 
reprezentace znalostí a uvažování mohou vést do bodu kde se takový systém může rovnat 
s lidskou výkonností. I proto byl firmou IBM byl vytvořen projekt pod názvem Watson.7 

8.1 Výzva Jeopadry! 
IBM vyvíjí systém založený na QA aby se mohl rovnat nejlepším soutěžícím hry 

Jeopardy. IBM si vybralo tento úkol, protože věří ,že pokročilé QA systémy mohou pomoci 
profesionálů při řešení krizových situacích. Mohou s nimi spolupracovat a ověřovat si různá 
fakta ve velmi krátké době. Zároveň je to velká výzva v oblasti umělé inteligence neboť takový 
systém musí zvládat NLP získání a daných informací velmi krátké době a následně nalezení 
odpovědi. 
 Jeopadry! je velmi známá televizní soutěž, která se vysílá v USA více než 25 let. V této 
soutěži hráči musí odpovídat na otázky položené moderátorem. Otázky se vybírají ze 6-ti témat 
v každé je 5 otázek. Soutěžící po přečtení otázky moderátorem mají možnost odpovídat. Jako 
první odpovídá ten co nejdříve zmáčkne tlačítko. Soutěžící musí velmi  rychle vyhodnotit jak si 
je jistý znalostí odpovědi, protože za nesprávnou odpověď soutěžící body ztrácí a odpovídat 
mohou další soutěžící. Jestliže však hráč odpoví správně pak je k jeho kontu přičtena hodnota 
otázky. Tento hráč pak volí následující otázku. 

Fialová část je hrána odlišně. Každý hráč má 30 sekund na napsání sázky poté je 
přečtena otázka. Po 30 sekundách, kdy hráči mají možnost napsat odpověď, jsou jejich 
odpovědi odhaleny. Vyhrává ten kdo má na konci finálového kola největší skóre.  

                                                      
7 Všechny obrázky v této kapitole převzaty a upraveny z  [21]. Pro zpracováni kapitoly bylo čerpáno 

hlavně z [21] 
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8.2  Budování Watsona  
 Pro výzvu Jeopardy je potřeba množství spolupracujících technologií jako jsou 

QA technologie, zahrnující parsování ,klasifikace, dekompozice, ohodnocení, detekce entit a 
jejich relací u otázek.  

 Vítěz hry Jeopardy potřebuje, kromě štěstí, přesné a rychlé ohodnocení toho jak 
si je jist svojí odpovědí. Pro ohromný rozsah otázek nelze aplikovat na vyhodnocení pouze 
jeden algoritmus. Každý algoritmus musí mít možnost samostatně vyhodnotit jistotu odpovědi. 
Nakonec se vyhodnotí celková jistota odpovědi ze všech algoritmů. Tato hodnota je posléze 
použita k rozhodnutí zda –li Watson bude odpovídat. Watson se musí počítat už při čtení otázky 
a počítat svoji jistotu odpovědí. Obvykle je to okolo 1 až 6-ti sekund. Právě ohodnocení jistoty 
odpovědi je pro vývoj samostatného Watson kritická. Nepředpokládá se, že žádná část bude 
perfektní. Každá část v systému vypočítávají své jistoty odpovědí, a proto musí existovat 
hierarchická metoda učení stroje. Metoda která kombinuje všechny funkce a vyhodnocuje jestli 
na otázku odpovídat.  

8.2.1  Kategorie 

 V každém kole je k dispozici 30 otázek které jsou rozděleny po 6-ti kategoriích. 
Okruhy těchto otázek jsou vybírány z velkého spektra. Mohou být více či méně informativní 
jako historie či věda oproti méně deskriptivní jako je málo.  

8.2.2  Otázky 

Je hodně způsobů jak lze charakterizovat otázky či nápovědy v soutěži Jeopardy. 
Například tématem, obtížností, typem odpovědí, gramatickou konstrukcí a tak dále. Tato 
klasifikace je základem pro určení metody na řešení dané otázky.  

 Při řešení otázek se používá i metoda dekompozice. Watson si musí rozložit 
otázku na jednotlivé vodítka a podle nich otázku vyhodnotit.  

 
Např.: 
Kategorie: Diplomatické vztahy 
Otázka/nápověda: Ze 4 států na světě s nimiž nemá USA diplomatické vztahy je to ta 

nejsevernější. 
Postup: Otázka se rozloží na 2 části přitom jedna je podmnožinou druhé. První se týká 

4 států (Bhútán, Kuba, Irán,Severní Korea). Druhá je nejsevernější z výsledku 2. otázky. Proto 
Watson vyhodnotí správně jako odpověď Severní Koreu.   

Podobných typů otázek je celá řada proto i Watson musí být schopen odhalit tyto 
vodítka analyzovat souvislosti a následně najít odpověď.  

Pro soutěž s Watsonem byly vyloučeny 2 typy otázek: 
Audio vizuální otázky (která píseň zazněla, kdo je jejím skladatelem, co je na obrázku 

za letadlo apod.) Pak ještě kategorii otázek které potřebují speciální instrukce. 
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Kategorie: Dekódujte poštovní kódy USA 
Instrukce moderátora: Dáme vám slovo obsahující 2 poštovní zkraty. Vaším úkolem 

je zkratky identifikovat. 
Otázka / vodítko: Vain  
Odpověď: Virginie a Indiana 
 
Pro zjištění rozmanitosti zadávání otázek jich analyzováno 20000 z toho pak vyplývá 

lexikální typ odpovědi (LAT). LAT je označováno slovo v otázce,které indikuje typ odpovědi.  
 
Kategorie: Šachy 
Otázka / vodítko: Vynalezena v 15st pro zrychlené hry. Tento manévr zahrnuje 2 

figurky stejné barvy. 
Odpověď: rošáda 
 
LAT slovo je v tomto případě manévr neboť charakterizuje typ odpovědi. Jak lze vidět 

na obrázku 7, slov které se nedají zařadit je více než 12 procent (sloupec NA). Bylo nalezeno 
více než 2500 takových slov. Frekvence u 200 LAT slov byla ve více než 10000 otázkách.  

 

 
Obrázek 7 

Odpovědi 
 
Na obrázku 8 lze vidět jak úspěšní byli vítězové hry Jeopardy. Vítězství bylo dosaženo 

nejčastěji při 35 – 50 % ze všech odpovědi při 85 - 95 % úspěšnosti. Nejúspěšnější člověk, 
který vyhrál 74 her v řadě měl mezi 40 – 50 procenty všech odpovědí při úspěšnosti 85 – 95 
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procent. Pokud chtěli zaměstnanci firmy IBM aby Watson byl schopen porážet soupeře museli 
dosáhnout stejných nebo lepších výsledků.  

 

 
Obrázek 8 
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8.3 Fungování Watsona 
Obecné principy fungování Watsona jsou masivní paralelismus,mnoho expertů, všudy 

přítomná jistota odhadu, integrace mělké a hluboké znalosti. 
Masivní paralelismus: Je použit pro prozkoumávání více hypotéz a odhadů ve stejném čase. 
Mnoho odborníků: Mají za úkol usnadnit integraci, aplikaci a kontextové ohodnocení 
celé řady pravděpodobnostních otázek a analýz. 
Jistota odhadu: Žádná komponenta systému nedává konečnou odpověď. Pouze 
produkují jistotu odhadu, která se nakonec skládá a podle ní je vybraná odpověď. 
Integrace mělké a hluboké znalosti: Používá striktní a volnou sémantiku k vytvoření mnoha 
ontologií. 

Na obrázku 10 lze vidět princip fungování Watsona. Zkusím popsat co jednotlivé části 
systému dělají. Nejprve je potřeba porovnat danou otázku z mnoha vzorovýma otázkám co má 
Watson uložen v databázi a následně vyhledání potencionálně užitečných dokumentů.Při 
analyzováni otázky se systém snaží pochopit na co se otázka ptá. Podle toho se rozhoduje jak 
systém otázku zpracuje. Určuje se zde zda – ti to není speciální druh otázky, který by 
potřeboval speciální algoritmus. Navíc jsou zde určeny všechny závislosti a vodítka. Charakter 
odpovědi je určen rovněž analýzy otázky(LAT). Pokud je potřeba použít dekompozice, děje se 
tak právě tady. Na těchto základech se vygenerují hypotézy, přičemž je za úkolem přinést co 
nejvíce možných hypotéz. V této chvíli má Watson k dispozici stovky hypotéz. Po průchodu 
filtru zůstává okolo 100 nejpravděpodobnějších možností. Tyto možnosti jsou dále podrobeny 
zkoumání a ohodnocovány na základě dodatečných informací. Jejich výsledkem je, podle 
určitých pravidel, vytvořen list vhodných kandidátů na odpověď. Každá má svoji jistotu 
odpovědi. Podle tohoto čísla se Watson rozhoduje zda-li bude na otázku odpovídat. Watson 
používá při hře Jeopardy! svojí Strategii., ale tato strategie není v této práci rozebírána. Pro více 
informací nahlédněte do [21]. 

8.4 Vývoj 

Stručně k jeho vývoji. Byl založen na QA systému PIQUANT (Practical Intelligent 
Question Answering Technology). Dosahoval úspěšnosti okolo 15 procent při zodpovězení více 
než 20-ti procent otázek.  

Po zhruba 3 letech úsilí Tým složený z 20 vědců a softwarových inženýrů se 
specializací na zpracování přirozeného jazyka, vyhledávání informací, strojové učení a 
počítačovou lingvistiku dokázali získat výsledky porovnatelné s výherci Jeopardy. 
Watsononovy výsledky znázorňuje obrázek číslo 8. Použito bylo 2000 náhodných otázek. 
V současné době Watson vyhrává 64 procent her s cvičnými hráči.Graf s hodnotami 
jednotlivých dob lze vidět na obrázku 9.  
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Obrázek 9 

 
Obrázek 10  
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9 Závěr 
 

Cílem této práce bylo přinést jednotící pohled na problematiku vztahu Turingova testu 
k problematice umělé inteligence a přístupy předních myslitelů doplnit samostatnými 
myšlenkami a vlastním pohledem na celou situaci. V závěru bych rád vyjádřil přesvědčení, že 
v budoucnu skutečně myslící stroje půjdou sestrojit. Možná jejich způsob myšlení bude 
rozdílný od toho našeho, ale člověk taky nelétá stejně jako ptáci, pro které to slovo bylo 
původně použito, a přesto se může přemisťovat pomocí svých důmyslných vynálezů vzduchem. 
Určitě to bude ještě dlouhá doba, než budou zkonstruováni téměř dokonalí roboti, jak po 
fyzické stránce, tak i po „duševní“. Možná že jedna s cest, nebo dokonce jediná, jak sestrojit 
takový stroj podle filozofie popsané Wiedermannem. Možná se zjistí že vědomí nepůjde vůbec 
algoritmizovat a bude zařazeno mezi nealgoritmizovatelné problémy. 

Výhoda robotů bude oproti člověku spočívat v jejich možnosti žít teoreticky nekonečně 
dlouho, pokud budeme uvažovat to, že jejich paměť a osobnost nebudou spjaty s konstrukcí ale 
budou uloženy na nějaké paměťové jednotce.  

Pokud bude myslící robot skutečně sestaven, pak se může stát to, co vídáme 
v katastrofických filmech, tj. vláda strojů nad lidmi. Nicméně takový postoj by nás neměl 
odrazovat od pokusů to zkoušet a stroje zdokonalovat.  

Nyní se pokusím odpovědět na otázku, zda potřebujeme Turingův test pro umělou 
inteligenci. Odpověď závisí na tom, co si pod pojmem inteligence představíme. Zdali 
inteligentní tvorové musí mít vědomí, nebo nám bude stačit pouze chování podobné tvorům s 
myslí. Pokud půjdeme ve směru funkcionalismu, tak skutečně se bude Turingův test nebo jeho 
obdoba používat pro zjištění inteligence. Naopak, pokud podmínkou inteligence bude vědomí či 
porozumění, pak se bude muset vymyslet jiný způsob, jak inteligenci testovat. V dnešní době už 
máme možnosti jak sestavit stroj, který schopen komunikovat na určitém okruhu témat 
s člověkem a poskytovat mu pravdivé informace na základě otázek. Je spousta chatterbotů, kteří 
se postupně zdokonalují a zvětšují své databáze a zdokonalují své algoritmy. Domnívám se, že 
tito chatterboti bez těla opravdu nemohou nikdy myslet pouze myšlení předstírat.  
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