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TEXTOVÁ ČÁST  
 
AC01GT  
 
Anotace 
  Transformace síly. Ve své diplomové práci transformuji fyzickou sílu. Pracuji s funkční 
i s vnější designovou úpravou zábavního boxovacího herního  automatu, který měří sílu 
úderu, kterou po té přeměňuje na finanční částky odesílané různým neziskovým organizacím, 
případně projektům. Jedná se o interaktivní objekt, vyžadující fyzickou spoluúčast diváka        
k dosažení plné funkčnosti díla.  
 
  Motivační úvod 

 Všimla jsem si, že téma transsubstanciace je pojítkem celé řady mých prací, ač ne 

zcela vědomým. Výraznou roli hrál motiv proměny u tvorby klauzurní práce Básní z hejtů,  

kdy jsem odpovídala na nenávistné komentáře na sociální síti Facebook. Odpovědí na výkřiky 

nesnášenlivosti a strachu se stala báseň vytvořena ze stejných slov, jaká použil původní autor 

komentáře. S tématem transsubstanciace násilí a nenávisti pracuji obecně docela často.  
  Ve své bakalářské práci Mind pollution jsem se zabývala proměnou zvuku motorky 
 na zvuky šelem. Motocykl byl plně funkční s umístěným reproduktorem ve falešné nádrži, 
odkud se ozývaly zvířecí zvuky v reálném čase v závislosti na převodu motorky. S podobným 
principem proměny objektu pracuji i ve své diplomové práci, kdy používám již stávající objekt 
s jeho vlastními souvislostmi a asociacemi, které objekt sám o sobě vytváří. Částečně 
Navazuji na tradici ready made, nicméně význam objektu posouvám vlastním zásahem  
do jiných rovin. U automatu upravuji, jak očekávanou funkci, tak design.  

 Původní myšlenka konceptu objektu boxovacího automatu vznikla, když jsem 
přemýšlela nad všudypřítomností dat, jejich potencionálním využitím i zneužitím. Neměla 
paradoxně nic společného s příspěvkovými organizacemi ani boxem, ale zabývala se vztekem 
na internetu generujícím reálný zisk. Inspiroval mě následující článek  Jarona Laniera 
 o algoritmech facebooku: 

 „ Algoritmus facebooku ví, že chování se nejsnáze modifikuje při silných, 
jednoznačných emocích, takže takové emoce za účelem vylepšení sama sebe vyhledává. 
A silné, snadno identifikovatelné emoce jsou podle biologických zákonů téměř vždy 
negativní. Sociální média nefandí žádné straně ani světonázoru, nejsou levicová  
ani pravicová, ovšem fungují nejlépe, když je pohání vztek. Kombinace biologie 
 a matematiky tak za účelem vyšších výnosů pro třetí stranu generuje online války, které 
polarizují společnost a aktivizují odpor. Prodáme váš vztek. Jestliže celé schéma zesiluje 
víc negativní emoce než pozitivní, vyplatí se všem hráčům v konečném součtu 
společnosti ubližovat, nikoli ji třeba vzdělávat. Nejvíce pozornosti strhávají nihilisté  
a jejich posty generují nejvíce provozu, který je zase reklamním nosičem. “ 1 

  

 Z těchto myšlenek na základě skutečnosti, že vztek a agrese může skutečně generovat 
zisk vznikl nápad na boxovací přispívající automat. Proto jsem pro svou práci zvolila již 
existující objekt, který sám o sobě mění vhozené mince na možnost využití automatu,  
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tím že nabízí možnost měřené síly úderu, kterou mění na určité skóre. Název práce AC01GT 
vychází z počátečních úvah o datech, kdy 01 je principem počítačového kódování,  
který používá automat při transformaci síly úderu na data a písmena ACGT představují 
nukleové báze obsažené v kódu DNA, které je přirozeným lidským úložištěm dat s obrovskou 
kapacitou. Přeneseně představují princip lidskosti, jehož projevem je soucit, 
 který je základem dobročinné činnosti, která se v práci projevuje přispíváním neziskovým 
organizacím.  

 Neziskové organizace jsem propojila s boxovacím automatem, kromě toho 
 že představují princip dobročinnosti a nenásilí v opozici k agresi a násilí také proto,  
že samotné téma neziskových organizací obecně je na internetu velmi diskutované, 
 tudíž generuje provoz a tím i zisky třetím stranám právě na základě a využívání vzteku vůči 
těmto organizacím. Diskutované bývají příspěvky jak zastánců, tak odpůrců neziskových 
organizací, což lze dobře ilustrovat na následujících postech: 

 Facebookový příspěvek Člověka v tísni: 

 Pan prezident dnes v rozhovoru pro Blesk prohlásil, že „neziskové organizace pokládá 
za pijavice na státním rozpočtu a na tomto názoru setrvává.“ Před vlastním zvolením mluvil 
jinak. Dokonce se s Člověkem v tísni chtěl setkat jako se zástupcem „autentického sdružení“. 
Navíc dnes v rozhovoru řekl, že „za každou korunu státní dotace by si musely vydělat korunu 
vlastní. A kdyby toho nebyly schopny, tak by samozřejmě zanikly.“  

 Tento post sdílelo 1,3 tisíce lidí a komentovalo 428 uživatelů sítě. Mimo jiné třeba 
takovými názory :  
 “ Spravne a duchody a vsechna statem placena pojisteni. Jsem pro. Proc platit 
hromadu dementu co se o sebe neumeji starat a lecit jejich vykourene rakoviny  
a akoholismus. Jen siri nenavist kolem sebe at umrou sami o hladu kdyz se o ne nepostaraji 
ani vlastni deti. Duchodci statu nic neprinasi , jen naklady. Jo a slovaky vratit na Slovensko at 
si je uzijou Madari.“3 
 . 
 Z druhého tábora diskuse „ Svádět vinu za tisíce lidí připlouvající i za pomoci 
záchranářských lodí přes Středozemní moře do Evropy na neziskovky je zejména od 
vrcholových unijních politiků cynismus. A zahrávání si s rizikem, které je mnohem větší než 
jakákoliv krize – tedy s tím, že přijdeme o respekt k hodnotám či úctu k lidskému životu v 
případě, kdy nepůjde o souseda z Evropy, ale „jakéhosi Afričana či Araba“ 4 
 

  Není problémem na síti najít i příspěvky, které považují činnosti určitých neziskových 
organizací přímo za vlastizradu 

 „ Také niterně cítíte, že HF páchá vlastizradu a její členové by za ni zasloužili potrestat  
smrtí ? “5 
  
Nicméně pouhými komentáři na síti to nekončí: 
  
„Na pořadu dne jsou však i hrubé výhrůžky čelním představitelům některých organizací, kteří 
ochraňují zájmy těch nejzranitelnějších. Mailem, poštou nebo telefonem jim vyhrožují smrtí, 
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znásilněním či útokem na rodinu. Jde o cílené deptání a zastrašování,  
a tedy o trestnou činnost,“ 6 
 
 
 Popis projektu 
    Jedná se o úpravu boxovacího automatu měřící sílu úderu, který transformuje sílu 
úderu  na finanční příspěvky zasílané neziskovým organizacím. V rámci úpravy designu 
automatu jsem zvolila celkový nový polep. Původní design automatu byl zajímavý sám 
 o sobě, zřejmě reagoval na jakýsi trend čistého designu, který  udávala  společnost Apple 
 v roce výroby automatu, byl celý bílý s černým logem I Boxer, s falešným displayem 
 a imitoval design i Phonu. Takové pojetí designu zábavních automatů obecně je však 
výjimkou. Boxovací automaty jsou typické  spíše svým pouťovým charakterem polepu, 
 s motivy zaťatých pěstí, lebek, nebo boxujících krásných žen.  
  Pro svůj projekt jsem použila k polepu motiv z mraků vylétající bílé holubice. Bílá 
holubice je pradávným symbolem s mnoha významy obecně je však spojována s mírem, 
harmonií a láskou, ale také zranitelností. Byla často obětována k usmíření modlám, zejména 
v židovských chrámech, jako symbol předků byla uznávána už pohanskými kmeny. 
 Je tradováno, že Noemu přinesla zprávu o konci potopy. Záměrně používám tohoto 
notoricky známého symbolu se všemi jeho poetickými i patetickými významy, které v sobě 
nese, svou kýčovitostí automat  navazuje na tradici pouťového až nevkusného designu 
automatů i když jiným způsobem, který využívá paradoxnost situace mezi polepem a účelem 
automatu, kterým je působení fyzické síly a co nejvyšší dosažená hodnota úderu,  
která se zobrazuje společně s nejvyšším dosaženým rekordem na display automatu.  
  Jak už bylo řečeno silou úderu hráč přispívá do různých fondů, před tím než udeří  
do hrušky neví, které organizaci přispívá, to přináší do projektu moment tajemství a jisté 
nepředvídatelnosti. Osobně chápu kladně veškeré vybrané organizace, nicméně rozumím 
tomu a vlastně je i mým záměrem to, že tomu tak u všech hráčů, co budou používat automat 
není. Zřejmě ne každý člověk v České republice by sám rád dobrovolně přispěl na výměnu 
jehel drogově závislých, na pomoc uprchlíkům, bezdomovcům, islámské organizaci, 
prostitutkám v rámci projektu Rozkoš bez rizika, nebo České psychedelické společnosti 
 na výzkum psychoaktivních látek.  
  Mincovník automatu jsem nastavila na 20 Kč za úder, z této hodnoty následně 
vypočítávám výši příspěvku neziskovým organizacím. To, které organizaci uživatel automatu 
přispěl se ozve v podobě audio nahrávky z reproduktoru po té, co udeří do hrušky,  
která se sklopí do těla automatu.  
  Organizace, kterým automat přispívá mají široké spektrum působení. Neziskové 
organizace jsou často předmětem diskusí na sociálních sítích a terčem útoků hejtrů. Nezřídka 
bývají označovány jako přísavky, nebo paraziti na sociálním systému.  
 „Jsou to zemští škůdci, pijavice a paraziti rozkládající národ, které musíme 
odstřihnout od zdrojů.“1 
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  Záměrně se chci ve své práci zabývat jak organizacemi, které budí řekněme vysokou 
míru znepokojení, což jsou zejména organizace, které se věnují tématům lidských práv, 
korupce, cizincům nebo, genderové rovnosti, tak organizacemi  
které jsou obecně přijímané spíše kladně, jako společnosti přínosné zabývající se léčbou 
nemocných, sociální podporou důchodců, ochranou zvířat... Zjednodušeně řečeno bývají 
časté diskuse o tom, jestli je morální podporovat ilegální imigranty, když se máme přece 
starat o české důchodce. Automat přispívá náhodně jak imigrantům, tak důchodcům. 

Automat může přispívat následujícím organizacím a projektům:  

 Nadační fond bez domova: pomáhá bezdomovcům najít cesty, jak se navrátit  

do běžného života a najít uplatnění ve společnosti. 

 Světluška: nadační fond, který pomáhá nevidomým a dětem i dospělým s těžkým 

zrakovým postižením. 

 Hate free: iniciativa, která usiluje o život bez násilí a nenávisti. 

 Člověk v tísni: poskytuje okamžitou humanitární pomoc a pomáhá lidem postavit  

se na vlastní nohy.  

 Drop- in: nestátní nezisková organizace zaměřující se na poskytování zdravotnických 

a sociálních služeb především uživatelům nealkoholových drog, jejich rodinám a blízkým. 

 Rozkoš bez rizika: nestátní nezisková organizace, posláním organizace je zlepšovat 

postavení sexuálních pracovnic, předcházet rizikům spojeným s prací v sex byznysu 
 a snižovat je.  

 Pes v nouzi: nadační fond, který pomáhá opuštěným psům bez domova.  
 Romea.cz: romská mediální a vzdělávací organizace, pravdivě informuje o životě 

Romů. Buduje novou generaci romských novinářů. Zaznamenává paměti Romů pro další 
generace.  
  UNICEF (Dětský fond OSN): hlavní světovou organizací, která se zabývá ochranou 

a zlepšováním životních podmínek dětí a podporou jejich všestranného rozvoje. 

  Legalizace: účelem organizace  je sdružovat osoby se společným cílem ovlivňovat 

drogovou politiku, zejména se zaměřením na legalizaci konopí, konopných produktů  
a derivátů.  

   Nadace pro transplantace kostní dřeně: organizace pomáhá nemocným  

s onkologickým onemocněním krve, zejména s leukémiemi a lymfomy, ale i s dalšími život 
ohrožujícími krevními chorobami. 

   Armáda spásy: cílem Armády spásy v je fyzická, sociální, morální a duchovní 

podpora lidí všech věkových kategorií, a to na křesťanských principech. 

  Islámská nadace v Praze: nezisková organizace, která vznikla proto,  

aby naplňovala potřeby praktikujících muslimů v Praze a okolí. Jedním z hlavních úkolů 
Nadace a Islámského centra je pravdivě informovat o islámu a reprezentovat muslimskou 
komunitu na veřejnosti. 

 Česká ženská lobby: síť organizací, která hájí práva žen v České republice. Jejich 

cílem je přenášet skutečné problémy žen na politickou úroveň a zlepšovat podmínky žen 
 ve společnosti.        

 Transparency international: mapuje stav korupce v ČR a aktivně přispívá k jejímu 

omezování. 
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  Liberland: oficiálně Svobodná republika Liberland, je nikým 

neuznaný mikrostát formálně vyhlášený v dubnu 2015 Vítem Jedličkou. Mottem Liberlandu 
je žít a nechat žít. 

  Amnesty International: dobrovolné hnutí lidí z celého světa, kterým není 

lhostejné porušování lidských práv a chtějí se mu postavit. Proto vedou kampaně, pořádají 
veřejné akce, zastávají se obětí bezpráví a usilují o systémové změny na úrovni států  
i mezinárodního společenství. 

 Lungta: sdružení se snaží zpřístupňovat české veřejnosti pravdivé informace o situaci 

v Tibetu, o tibetské kultuře a tibetském buddhismu. Asi nejznámější aktivitou sdružení je 
kampaň zvaná Vlajka pro Tibet s cílem poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv  
v Tibetu. 

   Organizacepro pomoc uprchlíkům:nezisková humanitární organizace, mezi 

hlavní činosti organizace patří poskytování právního a sociálního poradenství žadatelům  
o mezinárodní ochranu a dalším cizincům v České republice.  

 Spolek Prague Pride: dobrovolná, nestátní, nepolitická, nezisková organizace. 

Jejím záměrem je přispívat k prosazování tolerantní občanské společnosti, boji proti 
homofobii a zvýšení povědomí veřejnosti o lesbické, gay, bisexuální a transgender (LGBT) 
komunitě v ČR.  

  Nadace partnerství: největší česká environmentální nadace zabývající se vztahem 

člověka a přírody. Pomáhá lidem pečovat o životní prostředí a nebýt lhostejný k naši planetě. 

  Krása pomoci: posláním organizace je nabízet seniorům a jejich blízkým informace, 

kontakty a oporu v důležité životní etapě stáří. Cílem je prožít stáří jako pozitivní, 
plnohodnotné a aktivní období života v prostředí domova. 

  Česká psychedelická společnost (CZEPS) vznikla za účelem vytvoření prostoru k 

otevřené diskuzi o psychedelických látkách, jejich přínosech a rizicích.Podporuje výzkum v 
této oblasti a navazuje na odkaz ČR jako jednoho z center psychedelického výzkumu z 60. let 
minulého století. 
 
 
Kontextualizace 
 
  Formu násilí, kterou představuje síla úderu chápu jako agresi ve smyslu životní síly,  
která může být využita různými i kladnými způsoby. Různorodost organizací vyvolává morální 
zamyšlení se nad hodnotami ve společnosti. Nad hodnotami čistě osobními a globální 
odpovědností za svět kolem sebe. Hráč je stavěn do pasivní role, kdy nad rozhodnutím,  
komu přispívá nemá moc. Kolem něj se děje událost, kterou nemůže ovlivnit vlastním 
rozhodnutím.  Záměrně vyvolaná frustrace z nevědomosti komu hráč přispívá může nutit 
hráče přispívat dál organizaci, které přispět chce, uplatnění vlastní vůle v principu náhody 
 se stává výhrou. Pokud přispívá organizaci, které by sám osobně přispět nechtěl zažívá svůj 
osobní vnitřní boj. V samotné nevědomosti, které hráč přispívá je v podstatě skrytý akt určité 
násilnosti, kterou mu automat symbolicky vrací. 
   Témata umělecké práce spojené s Boxem se objevily v galerii DOX v Praze na podzim 
roku 2018 v rámci výstavy s názvem Vítejte v těžkých časech, Nizozemský kurátor Erik Kessels 
přeměnil výstavní sál na tělocvičnu, v níž se boxovalo s lidskou netečností vůči současným 
problémům světa. Boxerský ring, po stranách namísto značek sponzorů lemovaly symboly 
vlajek států, náboženství a korporátních značek společností, jež se aktuálně nacházely 
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 v globálním konfliktu. Ring, prvotně vymezený kategoriemi se stal symbolem rozděleného 
světa a zároveň upozorňoval na skutečnost, že také návštěvníci galerie jsou součástí 
konfliktů a že jejich ignorace problémy nevyřeší. Instalace ve mne vyvolává asociace  
ke klasickému přirovnávání života k boji v kapitalistickém duchu boje o moc.  
 S využiím boxerského ringu pracoval také ostravský mladý umělec Lukáš Kleberc  
ve své akci Boxboxboxbox v rámci vánočního večírku fakulty umění v Ostravě, kdy mezi 
sebou v ringu zápasili zástupci jednotlivých ateliérů za živého doprovodu dětského sboru, 
který zpíval koledy. Osobně je mi sympatické  spojování zdánlivě protikladných principů 
oxymóronů jako je třeba právě box a dětský sbor, chápu to podobně jako doplňování se 
symbolu jin jang, který ve své celistvosti složené z protikladů dává pravdivější obraz života 
než oddělené principy  jednotlivosti. 
   Kubánsko-americký umělec Antuan Rodriguez vytvořil rudé boxovací pytle 
 s natištěnými portréty novodobých diktátorů a nabízel divákům možnost vybití vlastní 
agrese na Donaldu Trumpovi, Vladimiru Putinovi nebo Fidelu Castrovi, tento přístup se mi 
 ale zdá být přílišným zjednodušením, které sice mohlo být autorovým záměrem, nicméně 
myslím, že když symbolicky vrazím Putinovi, nebo Trumpovi tak si z toho nic dělat asi nebude 
on ani já.  
  Britská umělkyně Zoe Buckman ve svém projektu Let her Rave šila boxovací 
rukavice ze svatebních šatů.  Zkoumala komplexní agresi, které ženy čelí každý den. Využívala 
nesourodých textur, jako je hrubý kov s měkkými „ženskými“ tkaninami. Poetické instalace 
Zoe Buckman zavěšených svatebních boxovacích rukavic na mne působí velmi 
sofistikovaným, jemným a konceptuálně vyladěným dojmem, kdy objekt mluví sám za sebe  
a bez nutného dodatečného komentáře otevírá hru možných významů.  
 
 
Možnosti a podněty pro další práci 
 
  Příspěvkový boxovací automat je určený jak pro galerijní provoz, kde může plnit 
funkci sochy,  tak pro akce v jeho přirozeném prostředí - venku, na pouti, v hospodě, v herně, 
na diskotéce, v klubu. Dle zkušeností bývalého majitele diskotéky, kde byl automat před tím, 
než jsem jej získala, bych ráda využila možnosti uspořádat soutěžní akce o nejvyšší skóre, 
které slibují větší účast a tím i vyšší vybraný zisk než za běžného provozu automatu. Jistě by 
bylo zajímavým testovat, jak automat působí v různém prostředí a různých komunitách 
 a jak na něj budou reagovat hráči. Ačkoliv se jedná o příspěvkový automat a součástí 
projektu je vybírání finančních částek, není mým cílem vybrat co nejvíc peněz pro neziskové 
organizace, vybírání peněz hraje v projektu spíše symbolickou roli a stojí v pozadí kladení 
otázek o možnostech volby, oprávnění vzteku a hodnotě soucitu s nenávistí. 
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OBRAZOVÁ ČÁST 
 
 
 

 
AC01GT, automat, 210 x 80 cm 
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AC01GT, automat v provozu, 210 x 80 cm 
 
 
 
 
 

 
AC01GT, detail automatu 
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AC01GT, přípravná skica automatu 
 
 
 

 
 
AC01GT, neziskové organizace, kterým automat přispívá 
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