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Ke vzniku radikálního konstruktivismu z ducha kybernetiky 
(Heinz von Foerster)
V deklaraci “Americké spoleþnosti pro kybernetiku” je kybernetika formulována jako “zpĤsob myšlení,  nikoli jako
soubor faktĤ”. (1983) Tato charakteristika je pĜíznaþná pro ony myšlenkové a výzkumné podnČty, které by mČly být
jádrem následujících úvah kolem tzv. radikálního konstruktivismu. PĜesto kybernetiku a konstruktivismus nespojuje jen
tato obecná charakterisace. Podstatné impulsy pro vývoj konstruktivismu spíše pocházejí od zástupcĤ  “teoretického
kĜídla” kybernetiky.  DĤležité podnČty vzešly z úvah k teorii poznání v rámci modelu sebeorganizujících se  procesĤ a
posloužily jednak vývoji biologické teorie poznání /H.R. Maturana a F.J. Varela/, jednak konceptu teorie konstrukce
vČdČní / H. von Foerster, W. McCulloch a E. von Glasersfeld v návaznosti na J. Piageta./ Urþující byly pĜitom výzkumy
seberegulace, autonomie a hierarchických uspoĜádání,  inspirované  obecnou teorií systémĤ, rozvíjenou ve 40. letech P.
Weissem a  L.  von Bertalanffy.  Výzkumné koncepty systému a modelu,  Ĝízení,  cirkulární  kauzality,  zpČtné vazby,
rovnováhy,  adaptace  a  kontroly  pĜerostly  v  metadisciplinární  výzkumnou  oblast.  Jako  podstatné  pro  vývoj
konstruktivistické teorie poznání se pĜitom osvČdþily zejména procesy sebereference /sebevztažnosti/ a sebeorganizace:
“Epistemologické  dĤsledky  sebevztažnosti  svým  vlivem  široce  pĜerostly  kybernetický  pĜístup  do  filozofie  vČdy.
Tradiþní vČdecké dogma je založeno na víĜe, že vČdecké popisy a výklady se pĜibližují nebo by se mohly pĜibližovat
struktuĜe “objektivní” reality, o níž se pĜedpokládá, že existuje jako taková, bez ohledu na pozorovatele. Kybernetika,
která pĜinesla základní poznání seberegulace, autonomie a informaþnČ uzavĜeného charakteru poznávajícího organismu,
vyzývá k alternativnímu pohledu. Podle nČho je realita interaktivní koncepcí, protože pozorující a pozorované tvoĜí
navzájem závislý pár ... “Objektivita (von Foerster) je iluzí subjektu, že pozorování mĤže být uþinČno bez nČho.
Vzývání objektivity je zavržením odpovČdnosti ve prospČch popularity.”
(Uvedeno ve výše zmínČné Deklaraci.)

Základní rysy konstruktivistické teorie poznání
(Heinz von Foerster)
Konstruktivistická teorie poznání není redukcionistická: nahrazuje tradiþní epistemologickou otázku po obsazích nebo
pĜedmČtech vnímání a vČdomí otázkou “jak ?” a koncentruje se na prĤbČh poznání, na jeho pĤsobení a výsledky.
Tzv. zdravý lidský rozum, stejnČ jako vČtšina teoretikĤ vnímání a filozofĤ vycházejí ve svých úvahách z toho, že jsme
svým systémem vnímání v pĜímém kontaktu se svČtem. Pokud problém vnímání nenahlížíme z aspektu smyslových
orgánĤ,  nýbrž  z  hlediska  mozku,  /  pak  se  nedíváme  oþima,  ale  zrakovými  centry  mozku  /,  je  potom  vnímání
pĜidČlováním významĤ neuronálním procesĤm, které jsou jinak samy o sobČ významovČ neutrální. Vnímání je podle
toho konstrukcí a interpretací.
“Mozek není žádným  svČtu otevĜeným reflexním systémem, nýbrž je funkcionálnČ uzavĜeným systémem, který rozumí
jen své vlastní “Ĝeþi” a operuje jen se svými vlastními stavy.  Ke spojení se  “svČtem” dochází pĜes smyslové  receptory,
které pracují specificky podle své oblasti.   Jejich elektrické vlastnosti se mČní podnČty z okolí,  mohou odevzdávat
elektrické impulzy, tj. mohou pĜekládat události., které jsou nervovému systému jako uzavĜenému systému nepĜístupné,
do  jeho  “Ĝeþi”.  Tímto  pĜekladatelským procesem se  však  “originál”  ztrácí.  Samotná  “Ĝeþ”  nervového  systému  je
významovČ neutrální. Protože však mozek sjednocuje þásti zpracovávající signály a þásti vytváĜející významy, mohou
signály znamenat jen to,  jaký význam jim pĜisoudí  odpovídající  þásti  mozku. Vnímání je interpretací,  je  udílením
významĤ.” / G. Roth /  Toto udílení významĤ se dČje podle principĤ, které od 20. let formulovala Gestalt psychologie
postuláty jako : svoboda protikladĤ, pregnance, dobrý tvar, spoleþný osud, atd.
PĜi pĜiĜazování významĤ operuje mozek na základČ ranČjší vnitĜní zkušenosti a druhovČ historických urþení: teprve pak
se stane obsah vnímaného vČdomým. To ale znamená, že vČdomým se stane jen to, þemu již byla vtištČna podoba a tvar.
Na  základČ  tČchto  pracovních  pravidel  není  mozek  vĤbec  schopen  zobrazovat  skuteþnost  jako  takovou  ani  ji
reprezentovat : není žádný praobraz. Mozek mĤže jen / pro sebe a v sobČ / prezentovat, mĤže jen konstruovat . Mozek
je  sebevztahující se a  sebeexplikativní. Všechna významová a hodnotící kritéria musí mozek  rozvíjet ze sebe sama.
PĜitom se  z hlediska vývojové teorie ukazuje nespecifiþnost nervových impulsĤ jako pĜednost, protože   “...teprve jejich
neutralita  a volnost ve vytváĜení významĤ  a pĜekladĤ  vĤbec umožĖuje komunikaci smyslových vjemĤ  a pĜevádČní
vnímání do þinnosti “  / G. Roth /. SvČtu otevĜený mozek by naproti tomu byl zvnČjšku Ĝízeným reflexním systémem,
který by nebyl nikdy schopen zdolávat komplexní okolí. PĜi tomto vypoĜádávání se s okolím1 hrají rozhodující roli
ranČjší sensomotorické zkušenosti  a s nimi spojené hodnotící  procesy.  Proto, jak zdĤrazĖuje Roth, je pamČĢ  naším
nejdĤležitČjším snyslovým orgánem.
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