
O umení rozlišovať 
Martin Takáč 

S úctou a vďakou venované Jankovi Šefránkovi k 70-im narodeninám.  



Kognícia bez mentálnych procesov   

 Šefránek, J: Kognícia bez mentálnych procesov. In: Rybár, Beňušková, 

Kvasnička (ed.): Kognitívne vedy, Kalligram 2002. 

 

 



O nevyjadriteľnosti a nezrozumiteľnosti 

 Šefránek, J., O nevyjadriteľnosti a nezrozumiteľnosti. Kognitívne vedy II, 

zborník prednášok zo seminára, február 1999, 49-60. 

 



O nevyjadriteľnosti a nezrozumiteľnosti 

 Šefránek, J., O nevyjadriteľnosti a nezrozumiteľnosti. Kognitívne vedy II, 
zborník prednášok zo seminára, február 1999, 49-60. 

 Vzťah medzi významom a správou je 
netriviálny. 

 Mimojazyková povaha významov – 
rozlišovanie v prostredí. 

 Protoinferencia (inštinkty ako vrodené 
plány), protosémantika (konštruujúce 
rozlišovanie, predpokladá 
reprezentáciu), prototypy. 

 Plávajúci význam, hypotetická inferencia 

 



Východiská 

 Kognitívna sémantika 

◦ G. Lakoff – idealizované kognitívne 

modely 

◦ P. Gärdenfors – konceptuálne priestory, 

zvieracia kognícia 

 Vymedzenie voči tradičným 

intenzionálnym sémantikám 

(Montague, Materna, Tichý, Cmorej). 
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Kognícia bez mentálnych procesov   

 Šefránek, J: Kognícia bez mentálnych procesov. In: Rybár, Beňušková, 
Kvasnička (ed.): Kognitívne vedy, Kalligram 2002. 

 Skúmanie kognície štúdiom výpočtov nad reprezentáciami. 

 Centrálny pojem rozlišovacie kritérium – abstrakcia 
schopnosti rozlišovať v prostredí/situácii to, čo zodpovedá 
danému významu od toho, čo mu nezodpovedá.  

 Predverbálny charakter významov (rozumenie 
situáciám a udalostiam). 

 Nedeterminizmus 

 Situovanosť v prostredí (selekcia, interpretácia, akcia) 

 RK objektov, tried, vlastností, vzťahov, situácií, zmien, 
plánov, metód. 

 Od 2-jazyka k syntaxi 

 (Hypotetické) usudzovanie 
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Významy neexistujú 
 Šefránek, J.: Významy neexistujú. In: Rybár, Kvasnička, Farkaš (ed).: Jazyk 

a kognícia. Kalligram, 2005. 

 Sémantika slovies 

 RK zmeny a stavu 

 Analýza RK základnej úrovne 

 Konštruovanie kompl. významov 
abdukciou 

 Prvý výpočtový model (P. Kozej)  

 Empirický program 

 Intersubjektivita významov 
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Opice, psy, sémantika a 

logika 
 Retová,D., Šilliková, J., Šefránek, J.: Opice, psy, sémantika a logika. 

In Kognice a umělý život VII, 2007. 

 Krátkodobé (situačne konštruované) RK 
◦ Fokus – grafová štruktúra nad RK 

◦ RK situácie, problému, udalosti (grafárske 
operácie zoom in/out, refine, abstract, 
condense). 

 Dlhodobé RK 
◦ Typy situácií a udalostí 

◦ Pravidlá (akčné a situačné) 

 Prípadová štúdia na zvieratách  

 Preferencie na základe biologickej 
dôležitosti 
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Modely usudzovania 
 J.Šefránek: Modely usudzovania. In Kvasnička, Kelemen, Pospíchal (ed.): 

Modely mysle, Vyd. Európa, 2008. 

 Analýza využiteľnosti logík na modelovanie 
usudzovania. 

 Alternatívne modely (grafická, heterogénna 
reprezentácia, vizualizácie, RK). 

 Pojem energie (živosť, emócie, motivácia, 
zameranie pozornosti). 

 Externalistický prístup.  
◦ „Pre opis kognícii treba zamerať pozorosť aj mimo 

nich a používať konceptuálny aparát vhodný na 
pochopenie kog. schopností potrebných pre poznanie 
prostredia. Tento aparát v tej či onej podobe 
potrebuje pojem pravdy a potrebuje opisovať 
operácie pravdu objavujúce alebo zachovávajúce.“  
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Iná čínska izba: o rozumení 
 J.Šefránek: Iná čínska izba (o rozumení). In: Marvan, T., Zouhar, M. (ed.): 

Svet jazyka a svet za jazykom. A Festschrift for Pavel Cmorej. Filoz. ústav 
SAV, 2007. 

 Náčrt pojmu rozumenie tak, aby 
pokrývalo aj zvieraciu kogníciu. 

 Pragmatická koncepcia, rozumenie 
spojené s poznatkami a usudzovaním. 

 Autoreflexívne epistemické postoje k 
poznatkom. 

 Prvá zmienka o neživej entite (AI), 
ktorá by mohla v tu definovanom 
zmysle rozumieť. 
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Vznik inteligencie v umelých 

systémoch 
 Šefránek, J., Takáč, M., Farkaš, I.: Vznik inteligencie v umelých systémoch. 

In Magdolen, D. (ed.), Hmota, život, inteligencia: Vznik, VEDA, Bratislava. 

245-270. 2008. 

 Charakterizácia inteligentného 

správania umelých systémov  
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„Dialógy“  

 S P. Cmorejom a M. Takáčom, osobná komunikácia, 2010. 

 Cizelovanie pojmu RK (discriminate, 

identify, recognize, distinguish), 

rozlíšenie figúry od pozadia. 

 Reálne a ideálne významy 

 Subjektívne a intersubjektívne RK 

 Pojem inštrumentu 
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Ohlas 

 28 publikácií  
◦ (Šefránek, Takáč, Farkaš, Šilliková, 

Retová, Rebrová, Malý).  

 7 diplomových prác  
◦ (Kozej, Jankovič, Višňovská, Serafín, 

Palanský, Rebrová, Malinovský).  

 1 rigorózna práca  
◦ (Rebrová).  

 1 dizertačná práca  
◦ (Takáč).  

 



O umení rozlišovať 

 Estetický rozmer vedy 
◦ „Človek ako funkcia je nevkusný konštrukt.“  

 (In: Kognícia bez mentálnych procesov) 

 Podstatné od menej podstatného 
◦ „knihu venujem svojim vnúčatám. (...) Vďaka 

tomu, že som knihu písal v ich ohromnej 
spoločnosti, mi bolo vzácne jasné, že na 
svete existujú veci dôležité a menej 
dôležitejšie.“  

 (In: Predhovor k Inteligencia ako výpočet) 

 Pravdu od lži 
 Čestnosť od podlosti 


