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Abstrakt 
Myšlenku „inteligence bez reprezentace“ (Brooks, 1991) 
nahlédneme z dnešní perspektivy a ukážeme, že nebyl 
ještě vyčerpán její potenciál: roboti jsou schopni 
sofistikovaného chování, aniž by museli svět interně 
reprezentovat. Poté ukážeme omezení tohoto přístupu a 
naznačíme přirozenou cestu směrem k minimalistické 
kognici ve smyslu interních reprezentací. Oním pojítkem 
jsou dopředné modely (forward models): jednoduché 
mechanismy umožňující zvířatům předvídat. Tyto 
neuronální obvody emulují vnější svět a tedy zastupují 
něco, co není dostupné pomocí aktuálního obsahu 
senzorů a motorů. Lze-li takový interní model spustit 
samostatně, tedy pouze v mozku (a neprovést akci v 
realitě), můžeme jej nahlížet jako emulaci/simulaci světa, 
nebo mentální představivost – jevy,  které se považují za 
podstatu kognice. Argumentaci budeme ilustrovat na 
robotických případových studiích. 
 
 
1 Úvod* 
 
Tradiční umělá intelligence, též tzv. GOFAI („Good Old-
Fashioned Artificial Intelligence") (např. [21]) či 
kognitivismus, jež se zrodila v roce 1956, dosáhla mnoha 
úspěchů díky kognitivistickému přístupu – výpočtu nad 
symbolickými reprezentacemi světa. Ve snaze vytvořit 
inteligentní artefakty (roboty), které by spolehlivě 
fungovaly v reálném světě, se však setkala s velkými 
obtížemi. V reakci na to vznikla tzv. Nová umělá 
inteligence (new AI, též behavior-based AI, nebo 
embodied cognitive science, např. [7][19]). Nová UI 
ukázala poteciál robotů, které se místo na vnitřní 
reprezentace spoléhají na vtělení (embodiment) a které 
maximálně využívají interakci s prostředím (např. [20]). 
Takoví agenti jsou schopni sofistikovaného chování a 
mají některé z žádoucích vlastností biologických 
organismů (adaptivita, odolnost, všestrannost, 
pohyblivost). Tito agenti jsou nicméně velmi vzdáleni 
(typicky záměrně) od vyšších kognitivních funkcí jako je 
plánování, abstraktní uvažování, či jazykové schopnosti. 

                                                           
 

Mezi těmito dvěma školami umělé intelligence tak vzniká 
propast. 
 Cílem tohoto příspěvku je z dnešního pohledu 
posoudit potenciál přístupu zdola (nová UI) a ukázat, jak 
je možné jej rozšířit o reprezentace. Jednoduché 
reprezentace pak představují základ pro ‚vyšší’ kognici. 
Oním pojítkem je ‚schéma těla’ (‚body schema‘, či ‚body 
scheme‘) a ‚dopředné modely’ (‚forward models‘). 
 Struktura příspěvku je následovná. Nejprve 
krátce zrekapitulujeme tzv. ‚behavior-based‘ architektury: 
reaktivní agenty a subsumpční architekturu. Poté 
poukážeme na ještě méně kognitivní ale velmi účinný 
přístup: inteligence skrze mechaniku. V druhé části  
příspěvku se zaměříme na to, jak mohou minimalistické 
reprezentace ‚emergovat‘ z potřeb agenta interagujícího 
(např. pohybujícího se) s prostředím. Klíčovou pro nás 
bude schopnost předvídat a s tím související koncepty, 
které jsou předmětem zkoumání v biologii a psychologii, 
‚dopředné modely‘, a ‚schéma těla‘. Vzniklé reprezentace 
budeme analyzovat a identifikujeme, v čem se liší od 
kognitivistických. 
 Než začneme, podívejme se ve stručnosti na 
myšlenku, kterou bude důležité nepouštět ze zřetele 
v celém příspěvku: ‚problém úhlu pohledu‘ (frame-of-
reference problem) [8]. Jde tu o vztah pozorovatele, 
designéra, artefaktu, prostředí a pozorovaného agenta. 
Musíme být opatrní, zda nějaké chování posuzujeme 
z pohledu pozorovatele (tedy zvenku) nebo z pohledu 
agenta samotného (situovaná perspektiva). Jak ukazuje 
např. Simonův mravenec na pláži [23], chování agenta je 
vždy výsledkem interakce systému (agenta) a prostředí. 
Přestože z pohledu pozorovatele může být chování velmi 
komplexní, nemůžeme z něj jednoduše usuzovat na 
složitost interních mechanismů agenta. Chceme-li se však 
zaobírat interními reprezentacemi a kognicí, musíme 
zaujmout plně situovanou perspektivu. 
 
2 Inteligence bez reprezentace 
 
2.1 Reaktivní agenti 
 
Reaktivní agenti jsou nejjodnuššími autonomními agenty. 
Jsou to agenti bez modifikovatelných vnitřních stavů 



[15]. Jejich řízení je ‘pouze’ přímé spojení senzorů s 
motory. Jelikož v systému nejsou žádné interní stavy ani 
žádná paměť, takový agent reaguje ve stejné situaci vždy 
stejně. Přesto může být chování, které takoví agenti 
vykazují, překvapivě komplexní. Známými příklady jsou 
elektronické stroje Greye Waltera [25], nebo 
Braitenbergova vozidla [4]. Valentino Braitenberg 
zkonstruoval celou řadu těchto strojů, přičemž jejich 
složitost vzrůstala. Vozidla mají dvě kola (jako např. 
Khepera) a jsou vybavena senzory (světlo, vzdálenost, 
teplota). My se budeme soustředit na jednodušší 
generace, které byly čistě reaktivní (Fig. 1). Sensory  jsou 
přímo spojeny s motory a působí buď excitačně nebo  
inhibičně. Přestože řídící mechanismy jsou velmi 
jednoduché a čistě deterministické, výsledné chování lze 
těžko předvídat (důsledkem šumu v reálném světě). Tito 
roboti kupříkladu následují či se naopak vyhýbají světlu, 
tráví více času v ‚žádoucích‘ oblastech či se dokonce 
‚snaží pomoci kolegům‘, pokud je více robotů v jedné 
aréně. To nám ilustruje problém úhlu pohledu. 

 
Fig. 1. Braitenbergovo vozidlo. První vozidlo, které 
Braitenberg popisuje, má jeden senzor a jeden motor. 
Hodnota vstupující na senzor je přímo přenášena na 
motor. Odpovídá-li vnímaná hodnota nějaké proměnlivé 
veličině (např. světlu), vozidlo se bude pohybovat 
rychlostí úměrnou hodnotě veličiny detekované 
senzorem. 
 
2.2 Subsumpční architektura 
 
Další ukázkou, co všechno je možné dokázat bez 
reprezentace, je subsumpční architektura Rodneyho 
Brookse [5][6][7]. Inspirována biologickou evolucí, 
subsumpční architektura spočívá v decentralizovaném 
řízení, které sestává z více vrstev. Každá z vrstev je více 
či méně jednoduché spojení senzorů s motory 
(zodpovědné např. za vyhýbání se překážkám). 
Architekturu lze inkrementálně rozšiřovat; nové moduly 
lze přidávat ‚nad‘ moduly existující. ‚Spodní‘ moduly 
jsou potlačovány vrchními, ale zůstávají funkční. Fig. 2 
znázorňuje ‚hmyzího‘ robota a část jeho řídicí 
architektury. Přestože v této architektuře mohou mít 

jednotlivé moduly vnitřní stavy (jsou to konečné 
automaty), Brooks argumentuje proti reprezentaci [7]. 
V prvé řadě je zřejmé, že neexistuje žádná centrální 
reprezentace, protože žádná část systému neintegruje 
percepci z jednotlivých modulů (což by bylo 
předpokladem reprezentace stavů světa). Paralelní 
procesy (automaty jednotlivých modulů) si pouze 
předávají čísla, což je ovšem něco jiného než tradiční 
symboly, ke kterým je přiřazena sémantika. Že se zde 
nejedná ani o implicitní reprezentaci, rozebírá Brooks v 
[7]. 
 

 

 
 
Fig. 2. Chodící robot Ghengis. Tento šestinohý robot byl 
postaven v Laboratoři umělé inteligence MIT. Spodní 
obrázek znázorňuje část řídicí architektury, která je 
zodpovědná za standup a simplewalk chování. To 
jsou však pouze dvě z celkových osmi vrstev. Celá   
architektura se skládá z 32 konečných automatů. Robota 
studovala též NASA v letech 1989-1992. (Obrázek z  
[19], původně z  [6]) 
 
2.3 Intelligence skrze mechaniku 
 
Robot Ghengis je ukázkou toho, jak řídicí systém 
sestávající z paralelních volně spřažených procesů dá 
vzniknout vzorci pro chůzi robota. U takových robotů 
řízených konečnými automaty už má řídicí architektura 
nezanedbatelnou komplexitu. Naproti tomu ‚pasivně 
dynamičtí chodci‘ (Passive dynamic walkers) (Fig. 3) 
dokazují, že jednoduché chůze lze dosáhnout i bez 
jakéhokoli řízení a navíc ještě bez použití aktuátorů 
(motorů). 
 
 



 
 

Fig. 3. Passive Dynamic Walkers. Tito chodci se 
pohybují na nakloněné rovině bez řízení a bez pohonu. 

 
Na práci McGeera [17] navázali další a v posledních 
dvou dekádách rozvíjeli odvětví, které můžeme též 
nazvat 'inteligence skrze mechaniku' (viz např. [3]). 
Podobně jako u reaktivních agentů a subsumpční 
architektury, (1) tento výzkum se inspiruje v biologii, 
v tomto případě biomechanice; (2) interakce s prostředím 
je maximálně využita. U těchto systémů však navíc vůbec 
není potřeba vnímat svět – smyčka percepce a akce je 
integrována přímo v mechanice. Pasivně dynamičtí 
chodci maximálně ‚vytěžují‘ interakci s prostředím a jsou 
tak zároveň velmi závislí na jeho přesných vlastnostech 
(především sklonu roviny a jejím povrchu). Jejich 
adaptivita je tak omezená. V jakém případě můžeme tedy 
hovořit o inteligenci? Roboti, kteří chodí či běhají, 
potřebují reagovat na terénní nerovnosti a stabilizovat 
svůj pohyb.  Blickan [3] a Fig. 4 ukazují, jak lze takové 
adaptace dosáhnout pouze pomocí mechanické 
konstrukce robota. Takové mechanismy jsou v přírodě 
běžné; v robotice však jejich potenciál nebyl ještě plně 
využit. Reaktivní nebo subsumpční architekturu můžeme 
pak použít ‚nad‘ mechanickou ‚inteligencí‘. 

Podívejme se ještě na pojem vnitřních stavů 
v takových systémech. Robotik Marc Raibert zpozoroval, 
že mozek tělo nekontroluje, ale pouze mu dává určité 
pobídky. Představme si běžící zvíře, například psa. Kosti, 
svaly a šlachy tvoří komplexní nelinární dynamický 
systém, který obsahuje mnoho pasivních částí (např. když 
se svaly chovají jako pružiny), a má tak svou vlastní 
dynamiku. Systém mozek-tělo-prostředí se nakonce usadí 
v nějakém stabilním stavu (atraktoru), např. cvalu, který 
se ale automaticky adaptuje v závislosti na povrchu či 
únavě svalů, zatímco ‚vnitřní stav‘ – signál posílaný do 
motorů – je stále stejný. Mluvíme-li tedy o vnitřních 
stavech, musíme vždy zohlednit celou neuro-
mechanickou soustavu interagující s prostředím. 
 
 

 
 
Fig. 4. Samostabilizace (self-stabilization). Adaptivita je zde 
součástí mechanické konstrukce. (A) Fotografie 
dvojrozměrného jednonohého skákajícího robota, který je 
připevněn na střední tyč rotujícím kloubem. (B) Schematická 
reprezentace skákajícího robota v různých fázích pohybu: let, 
dopad (TD-touchdown) [úhel dopadu (AOA - angle of attack)], 
a odraz (TO-takeoff). Pouze kloub, který je znázorněn černým 
kroužkem (kyčelní kloub), je poháněn. Koleno (bílý kroužek) je 
pasivní a dolní končetina je spojena s horní jednoduchou 
pružinou. (C) Simulace robota. Horní část schematicky 
znázorňuje trajektorii jeho pohybu; v dolní části je znázorněn 
úhel dopadu (úhel, pod kterým noha dopadá na zem). Poháněn 
periodickou oscilací v kyčli, model stabilně skáče (konstantní 
úhel dopadu v levé části panelu). Ve vzdálenosti d = 0 m se 
nachází schod, který naruší pohyb robota, na který se ale robot 
adaptuje bez jakéhokoli řízení. Tento čistě mechanický jev 
nazýváme samostabilizace. (Převzato z [20], kde adaptováno z 
[3]). 
 
 
2.4 Co má chůze společného s myšlením? 
 
Výzkum v Nové UI se koncentruje na velmi ‚low-level‘ 
úlohy jako je pohyb či uchopování. V předchozích 
odstavcích jsme se soustředili na úlohy související 
s pohybem (lokomocí) a ukázali, že je lze dosáhnout i bez 
reprezentace. Využijeme-li navíc dynamiku těla, můžeme 
s jednoduchou řídicí architekturou dosáhnout lepších 
výsledků co se týče rychlosti, adaptivity, všestrannosti či 
spolehlivosti. Přestože tento výzkum je zajímavý sám o 
sobě, jak souvisí s kognicí? Podle našeho názoru je tělo a 
senzoricko-motorická interakce nezbytnou základnou, na 
které je možné kognici vystavět. Přirozený přechod 
v tomto směru nabídneme v následující části. 
 



3 Reprezentace zdola nahoru 
 
3.1 Dopředné modely, schéma těla 
 
V reálném (nejistém, dynamickém, potenciálně 
nepřátelském) světě může být výhodné: 
 

� Předvídat s předstihem příští zpětnou vazbu ze 
senzorů. Například při běhu je biologická zpětná 
vazba příliš pomalá. 

� Rozlišit mezi senzorickou informací, kterou 
agent sám generuje a informací, která je 
způsobena prostředím. Takto lze detekovat 
změny v prostředí. Máme kupříkladu jiný pocit, 
když pohneme očima, než když se pohne 
venkovní svět. Na sítnici může ale jít o stejný 
vstup. 

� Mít představu o vlastním těle – jeho geometrii a 
dynamice. To nám umožňuje plánovat akce. 

� Simulovat příští vývoj událostí a zvolit takovou 
akci, která vede k nejpříznivějším následkům. 

 
Výše uvedené příklady jsou instancemi konceptů 
‚schématu těla‘ (body schema) (např. [10][12][14][16]) a 
‚dopředných‘, či interních, modelů [2][26][27], které jsou 
v současnosti předmětem zkoumání v neurovědách a 
psychologii. Schéma těla můžeme chápat jako 
senzoricko-motorickou ‚reprezentaci‘ agentova těla a 
možností, jak s ním nakládat. Dopředné modely umožňují 
agentům předvídat důsledky jejich jednání a úzce souvisí 
s anticipativním chováním ([18] analyzuje anticipaci 
v přirozené a umělé kognici). To, že lidé mají takové 
schopnosti, není žádným překvapením. Podobné 
dovednosti byly ale objeveny u mnohem jednodušších 
živočichů. Kupříkladu: 

� Příprava motorické akce u pavouka, který se 
snaží chytit kořist, obsahuje predikci [22]. 

� Krysy jsou schopny porovnat různé cesty 
v bludišti, bez toho aby se po nich skutečně 
vydaly – tedy, ‚plánují v simulaci‘ [13].  

 
Výhodou je, že tyto koncepty můžeme konstruktivně 
zkoumat pomocí robotů. Jako základ použijeme roboty, 
kteří již zvládli základní pohyb (Část 2).  
 
3.2 Proč se jedná o reprezentace? 
 
Dopředné interní modely jsou nejjednodušší instancí 
neuronálních obvodů, které emulují reálný svět a 
zastupují tak něco, co není právě přítomno ve stavu 
senzorů a motorů [9].  Na ‚odtržený‘ dopředný model 
(decoupled forward model), který není jen několik kroků 
před senzoricko-motorickou realitou, ale který lze 
spouštět samostatně, pouze v mozku, se můžeme dívat 

jako na emulaci/simulaci světa, nebo model světa, chcete-
li. 
 
3.3 Proč je to kognice? 
 
Zda se jedná o kognitivní jevy, závisí na naší definici 
kognice. Podle některých žádný předěl mezi kognitivním 
a nekognitivním neexistuje; jiní do říše kognitivního 
zahrhnují jakékoli adaptivní spřažení organismu s 
prostředím (např. [24]). Zatímco tento pohled 
považujeme za stejně legitimní ([9] ho považují za příliš 
liberální na to, aby měl vysvětlovací schopnost), pro naší 
argumentaci se přikoníme k perspektivě, kterou zastávají 
např. Clark a Grush [9], a sice, že kognitivní agent musí 
být schopen ‚myšlení‘ odtrženého od prostředí a musí být 
schopen zvažovat možnosti. Přesně toto nám dopředný 
model poskytuje: simulaci světa, nebo, mentální 
představivost. A právě tento jev je mnohými považován 
za jádro ukotvené (grounded) kognice [1][11]. 
  
3.4 Jakou reprezentaci / kognici získáme? 
 
Otázka, kterou si musíme položit, je: Budou se 
reprezentace, které získáme přístupem zdola nahoru, 
nakonec blížit těm, které nám poskytuje kognitvismus? 
Odpověď, kterou zde předkládáme, je: Ne, budou odlišné 
v následujících ohledech: 

• Reprezentovány nejsou statické vlastnosti (jako 
např. objekty), ale dynamické interakční vzorce, 
které se odvíjí od robota jednajícího v prostředí. 

• Na tyto reprezentace je nejlépe nahlížet jako na 
‚motorické‘. Jsou orientované na jednání, 
pochází ze senzoricko-motorického aparátu a 
zůstávají s ním úzce spjaty [18][9]. (Naproti 
tomu GOFAI reprezentace mají svůj střed ve 
světě.)  

• Tyto reprezentace jsou automaticky ukotvené. U 
GOFAI reprezentací je vždy ve hře otázka, jak 
jim robot rozumí (grounding problem). Na druhé 
straně dopředné modely a schéma těla jsou 
založeny na těle robota a jeho interakci 
s prostředím, a proto jsou automaticky ukotveny.   

 
 
4 Závěr 
 
V tomto článku jsme se s pomocí příkladů pokusili 
zmapovat ‚kognitivní krajinu‘ od žádných 
k minimalistickým reprezentacím. Ukazáli jsme, že 
mnohá složitá chování lze dosáhnout bez interních 
reprezentací. Klíčem je maximálně využít interakci 
s prostředím a věnovat velkou pozornost tělu a jeho 
mechanickým vlastnostem (inteligence skrze mechaniku).  



V určitých situacích je však pro agenta přínosné 
předvídat následky svých akcí. Podle Pezzula [18] je 
anticipace klíčovým mechanismem k nastartování 
vyšších kognitivních funkcí. Toho lze dosáhnout pomocí 
jednoduchých dopředných interních modelů agentovy 
senzoricko-motorické interakce s prostředím. Tvrdíme, že 
se jedná o minimalistické instance reprezentací. Jak se 
tyto modely postupně stávají nezávislejšími na 
senzoricko-motorické smyčce, stávají se mentální 
představivostí a přirozeným přechodem ke kognici. Dále 
tvrdíme, že tyto reprezentace jsou odlišné od těch, 
s nimiž pracuje GOFAI. Proto se domníváme, že je 
vhodnější říci, že agent začíná reprezentovat vzorce 
interakcí se světem spíše než svět samotný.  

Nastínili jsme konstruktivní metodologii, jak lze 
zkoumat minimalistickou kognici, neboť dopředné 
modely a schéma těla lze syntetizovat v robotech. To 
umožňuje tyto koncepty zkoumat velmi konkrétním 
způsobem. Další výhodou je, že zvniklá, byť jednoduchá, 
kognice je automaticky ukotvená. Jak daleko se tímto 
postupem zdola můžeme vyšplhat, zůstává otázkou. 
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