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Kognice 2010: Reprezentace významu
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Ve dnech 16.–18. září 2010 se v prostorách Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 
konala konference Kognice 2010, organizačně zajištěná především pracovníky a studenty 
Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK a Psychologického ústavu AV ČR. Konfe-
rence bývá pořádána pravidelně, pražské univerzitě předala organizační štafetu Univerzita 
Hradec Králové.

Jednotícím tématem setkání odborníků z oboru psychologie, filozofie, neurověd, lingvistiky, 
kulturní antropologie či umělé inteligence byla tentokrát reprezentace významu. Kromě této 
rozsáhlé podoblasti kognitivní vědy se však řečníci již tradičně vraceli k základním otázkám, 
jako je definování samotného zastřešujícího pojmu kognice: znovu vyvstal například spor 
o to, zda je kognice procesem, nebo cílem a jak tyto dvě dimenze daného termínu rozlišit. 
Obšírněji pojali problematiku vymezování kognice oba plenární řečníci, antropolog Martin 
Kanovský a logik Jaroslav Peregrin. Zatímco první z nich se zabýval otázkami univerzality 
kognitivních procesů z hlediska obecně antropologického, druhý zmíněný ve svém příspěvku 
odpovídal na otázku „Co znamená slovo kognitivní?“ z pohledu filozofie mysli.

Součástí konference byla také dvě sympozia. První bylo věnováno případu Karla Pavely, 
muže, jenž v sedmnácti letech přišel při nehodě o zrak a jemuž byl zrak v jednasedmdesáti 
letech operativně navrácen. Tento případ je ve světě ojedinělý, jde o obnovení zraku po rekordně 
dlouhé době. Fenoménem navráceného zraku se ve svých přednáškách zabývali znalci z oboru 
očního lékařství, neurologie, neuropsychologie a kognitivní psychologie, kteří měli možnost 
pana Pavelu vyšetřovat. Konkrétní případ znovu vidomého člověka poskytl odborníkům nejen 
praktické výzvy, ale také možnost řešit problémy teoretického rázu, jak ve svém úvodu do 
problematiky zdůraznil Radovan Šikl.

Druhé sympozium bylo pojmenováno shodně s podtitulem konference a nejúžeji také 
souviselo s otázkami reprezentace významu. Čtyři řečníci nabídli čtyři osobité přístupy  
k danému tématu, čtyři zcela odlišné úhly pohledu. Marek Nagy se ve svém příspěvku zabýval 
podstatou primárního konstruování významu v rámci lexikální sémantiky s využitím metod 
kognitivní lingvistiky. Přinesl zároveň metodologickou reflexi možností popisu lexikálního 
významu a vymezil základní nároky na vhodný metajazyk, který by zpřehlednil zachycení 
významové roviny na úrovni slova. Živou diskusi vyvolal svým příspěvkem Marek Pícha, jenž 
předestřel možnosti rekonstrukce myšlenkového experimentu a využívání hypotetické situace 
k argumentaci v kognitivních vědách obecně. Nad metodologickými aspekty reprezentace 
významu, konkrétně nad způsoby jeho užití v pedagogické praxi, se zamýšlel František Kuři-
na. Sympozium uzavřel pedagog pořádajícího Ústavu informačních studií a knihovnictví FF 
UK v Praze Josef Šlerka, který nahlížel reprezentaci významu v souvislosti s využitím portálů 
kolektivní sdílené inteligence jakožto sémantických sítí vhodných k experimentům vedoucím 
k automatické klasifikaci textu.

Ostatní příspěvky byly tematicky rozloženy do dvanácti úseků probíhajících vždy paralelně 
ve dvou místnostech. Šíře a rozmanitost zkoumaných oblastí opět prokázala interdisciplinární 
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povahu kognitivní vědy. Největší prostor zaujímaly příspěvky z oboru psychologie, a to ze-
jména psychologie percepční. V sekci Percepce zazněl například příspěvek Vladimíra Blažka 
o rozpoznávání pohlaví při percepci obličeje. V rámci sekce Percepce a paměť se odborníci 
zabývali zejména vizuální percepcí či naopak reprezentací prostředí vytvořenou bez možnosti 
zrakového vjemu. Na pomezí mezi psychologií a lingvistikou se pohybovali autoři příspěvků 
zacílených na problematiku jazykové akvizice (Filip Smolík, Klára Votavová a Lucie Saicová 
Římalová). Psycholingvisticky orientované prezentace byly zaměřeny také na zkoumání speci-
fických fenoménů, jako je například synestézie (příspěvky Jana Chromého a Romany Láchové) 
nebo afázie (prezentace Evy Flanderkové vytvořená ve spolupráci s Barbarou Schmiedtovou).  
V souvislosti s lingvistikou zazněly rovněž teoretičtěji pojaté příspěvky zabývající se významem 
v jazyce a v řeči. Samostatná sekce byla věnována problematice metakognice a interpreta-
ce. Autoři příspěvků v jejím rámci zabrousili i do oblasti intenzionální logiky či komputační 
lingvistiky (příspěvek Dany Hlaváčkové a Karla Paly ke strojovému zpracovávání slovesné 
valence). Komputačně zaměřená byla také sekce týkající se přirozené a umělé sémantiky 
a jejího využití jako řídicího mechanismu strojových entit i v rámci výpočetní inteligence 
obecně. Podstatná část sekcí byla zaměřena na význam kognitivní vědy pro sféru filozofie a 
umění; mluvilo se například o úloze kognitivní vědy při vnímání estetična apod. Samostatný 
blok byl věnován přístupu kognitivní vědy k náboženství, stranou nezůstala ani problematika 
„předávání“ významu – tedy metodologie zprostředkování podstaty např. filozofických textů 
studentům (příspěvek Jaromíra Murgaše). V pauze mezi jednotlivými sekcemi měli účastníci 
konference možnost prohlédnout si postery a případně pohovořit s jejich autory. Tvůrci posterů 
prezentovali výsledky experimentů např. z oblasti umělé inteligence či neuropsychologie. Pro 
podrobnější informace k jednotlivým příspěvkům odkazujeme na konferenční sborník, který 
by měl vyjít začátkem roku 2011.

Konference Kognice 2010 vytvořila fórum pro smysluplnou debatu o aktuálních otázkách 
výzkumu lidské kognice z různých názorových pozic. Poskytla příležitost k přátelskému mezi-
oborovému dialogu a seznámila účastníky s přístupy, které i přes vzájemnou odlišnost spojuje 
snaha o poznání a porozumění lidské mysli. Stala se tak diskusní platformou potvrzující 
transdisciplinaritu kognitivní vědy. Konference Kognice 2011 se bude konat pod záštitou 
Masarykovy univerzity v Brně. Přejme jim, aby brněnské setkání bylo stejně inspirativní jako 
to pražské.

Horizonty


