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❖ Poznanie ucieleśnione
❖ Teoria umysłu rozszerzonego
❖ Związek człowieka z maszyną/dronem
❖ Dron – ciało – umysł
❖ Problem maszyny i  operatora



System kognitywny
❖ system poznawczy człowieka
❖ działający w oparciu o neurobiologiczne podstawy
❖ zbudowany z zespołu procedur i struktur danych
❖ przetwarzający dane i informacje
❖ odpowiedzialny za tworzenie reprezentacji i wybór 

działań
❖ tworzący bazy wiedzy
❖ w paradygmacie ucieleśnionego umysłu pozostaje 

zależny od ciała i otoczenia



Poznanie ucieleśnione

❖ umysł ucieleśniony

❖ ciało jako medium poznawcze – Maurice Merleau-Ponty 

❖ ciało jako kształtujące umysł – Margaret Wilson

❖ rola percepcji zmysłowej; problem ciało – postrzeganie

❖ znaczenie interakcji z innymi i środowiskiem

❖ rola emocji w kształtowaniu zachowania



Umysł rozszerzony

❖ semiotyczne i biologiczne konotacje – Andy Clark

❖ umysł połączony z obiektami zewnętrznymi –Charles Peirce

❖ świat fenomenalny podmiotu (Umwelt) – Jakob von Uexküll

❖ symbiotyczne połączenia między przedmiotem a podmiotem

❖ scaffolding 

❖ przedmioty poznania kształtujące poznanie – sprzężenie 
zwrotne



Związek człowieka z maszyną/dronem

❖ Czym są dla człowieka drony?

❖ narzędzia

❖ rozszerzenie umiejętności, precyzja działania

❖ protezy

❖ przedłużenie ciała, poprawa zdolności mentalnych



dron – ciało –umysł
❖ drony jako przedłużenie ciała

❖ drony jako część ludzkiego systemu kognitywnego

❖ ścisły związek między operatorem a maszyną

❖ dostęp do zewnętrznych baz danych

❖ wzbogacanie modelu otoczenia

❖ rozszerzenie Umweltu



Problem maszyny i  operatora  
dodatkowe aspekty teorii rozszerzonego umysłu

❖ drony jako rodzaj maszyn inteligentnych?

❖ odpowiedzialność operatora

❖ narzędzie woli

❖ niedoskonałość działania

❖ problem regulacji etyczno-prawnych
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