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ABSTRAKT  
 
Diplomová práce je pokračováním mého tématu „Proč?“, zároveň zahrnuje 
téma člověka a okolí. Začala jsem se zajímat o kontroverzní téma geneticky 
modifikovaných organismů, genetického inženýrství. Našla jsem v tom osobní 
příběh. Nyní je těžké se vyjádřit k tomu, do jaké míry jsou tyto výzkumy 
důležité, ale neměli bychom se zastavovat krok před budoucností.  
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TEXTOVÁ ČÁST  
 

 

Všechno začalo jednoho večera, kdy nám sousedka přinesla domů konzervy s 
BIO jídlem, BIO čajem, BIO ubrousky... Nebo možná o rok dříve, když má matka 
řekla, že bych si neměla dávat sóju, že je to samé GMO. Nebo dokonce ještě 
dříve, když se na téměř všech produktech v supermarketu objevily samolepky 
„bez GMO“. Ekologické produkty totiž mohou obsahovat barviva, konzervační 
látky a další chemikálie, které jsou zjevně škodlivé pro člověka. Svět se rozdělil 
napůl. O co jde? Je to spiknutí? Další marketingový trik?  Intriky výrobce ECO a 
BIO produktů?  
 
Těžko říci, jak to na mě tehdy působilo. Rozhodně to však ve mně vzbudilo velký 
zájem. 
   
V roce 2016 podepsalo více než 120 laureátů Nobelovy ceny (většina z nich jsou 
lékaři, biologové a chemici) dopis, který vyzývá Greenpeace, OSN a vlády na 
celém světě, aby přehodnotili svůj postoj k otázce biotechnologicky upravených 
potravin. „Vyzýváme Greenpeace, aby ustala ve svém tažení proti potravinám a 
plodinám vylepšených biotechnologií a konkrétně pak zlaté rýži. Vyzýváme 
vlády zemí, aby odmítly kampaně Greenpeace zaměřené proti plodinám a 
potravinám vylepšených biotechnologií, zejména pak zlaté rýži. Chceme, aby 
vlády udělaly vše, co je v jejich silách, při opozici vůči stanoviskům Greenpeace, 
a současně zajistili svým zemědělcům přístup ke všem nástrojům moderní 
biologie a biotechnologie.“ – znělo v dopisu.  
  
S pomocí genetického inženýrství se zkoumá vývoj některých onemocnění 
(Alzheimerova choroba, rakovina), procesy stárnutí a regenerace, studie 
fungování nervového systému a řada dalších naléhavých problémů biologie a 
moderní medicíny. Můžete tomu říkat optimistický nihilismus, ale věřím ve 
význam takových výzkumů. Pokud s nimi bojujeme jen kvůli prostému strachu a 
nevědomosti, zavíráme oči před budoucností. 
 
Jako dítě jsem si vážně myslela, že pokud chci odhalit princip fungovaní světa, 
stačí se jen více zamyslet. Chápu, jak to zní. Ale věřila jsem, že když pochopím, 
jak funguje kobylka, proč žije a umírá, pak zmůžu pochopit, proč žije a umírá 
člověk. Jako na příkladu redukovaného modelu. A hned dodávám že ne, 
nepokoušela jsem se jí pitvat, byla to čistě teoretická studie založená na 
encyklopediích. Nepamatuji si, co jsem už tehdy věděla o principu atomů, 
molekul a konstrukci vesmíru. Ale vzpomínám si, že jsem si tehdy téměř 
vymyslela teorii nekonečného hnízdění hmoty a teorii fraktálu. Možná jsem si 



   7 
 

podvědomě spojila několik textů, ale vzniklá teorie se mi opravdu líbila, a líbí 
dodnes. Nejvíce ze všeho si pamatuji pocit, jako bych chtěla chytit tu odpověď 
za ocas, ale vždycky mi unikla.  
 
Teď už vím mnohem víc. Díky Wikipedii, mámě, škole ... Čím více se učím, tím 
více se objevují nové otázky. Sociální, kulturní, behaviorální… Moje oblíbené 
slovo, je slovo „proč“. 
 
Není proto divu, že se toto téma neustále objevuje v mé práci, ačkoli ne vždy se 
k němu připojí jasná odpověď. Teprve s věkem jsem si uvědomila, že není vždy 
důležité znát odpověď, ale to je úplně jiný příběh. 
 
První své umělecké vzdělání jsem získala na Ukrajině, na Národní akademii 
výtvarných umění a architektury. Jedná se o poměrně konzervativní a 
akademickou uměleckou instituci. Byla to skvělá příležitost naučit se teorii 
výtvarného umění, naučit se akademické kresbě, sochařství, anatomii. Naučit se 
pracovat s formou. Ale přijetí na FaVU mi dalo příležitost k pochopení toho, jak 
lze spojit umění a touhu klást otázky. 
 

Tématu „Proč“ jsem se dotkla ve své 
práci „Dáš si dítě?“. Tehdy mě 
zaujala otázka, proč jíme medvědy. 
Tím mám na mysli gumové želé 
medvídky, které všichni známe. Proč 
je normální, že dáváme dětem 
medvědy? Koneckonců, děti jsou 
hlavním spotřebitelem těchto 
sladkostí. A co když proměníme 
medvědy v něco jiného? Vymyslela 
a vytvořila jsem tedy vlastní sáček s 
želé bonbóny ve tvaru dětí. Bude to 
akt kanibalismu, pokud děti začnou 
jíst želé děti? A co v tomto případě 
znamená jíst medvědy? Narážka na 
všežravé a konzumní lidstvo? 
Nechala jsem tu otázku otevřenou k 
zamyšlení.  
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Úvahy o této problematice mě přivedly k tématu kultury, antropologie a 
folkloru, které se často pokouší spojit člověka se zvířetem či rostlinou. S tím je 
spojeno mnoho legend o stvoření světa. Tak jsem si vzpomněla na další příběh z 

dětství. Můj dědeček 
žertoval, že kdysi mě 
nalezli v zelí. Byla jsem 
tehdy chytrá holčička, 
které už bylo řečeno, že 
mě porodila matka. Bylo 
to trapné, ale nechtěla 
jsem dědečka zklamat. 
Ve skutečnosti je to 
něco jako tradice. Když 
se dítě zeptá, odkud 
jsem se vzal – v 
postsovětském prostoru 
je mu odpovězeno – 

našli tě v zelí. Verzi s čápem lze také použít, je to jen na výběru rodičů. Mě 
zaujala tato "zeleninová teorie vývoje". Zní to jako alternativní legenda o 
původu člověka. Co kdyby se děti skutečně nacházeli v zelí? Jak by mohli uvnitř 
vyrůstat? Krásný příběh, proto jsem vytvořila pomoci 3D technologie zelí 
s lidským embryem uvnitř.  
 
Lze také vysledovat, že v mé tvorbě 
se často objevují děti a vzpomínky z 
dětství. Pro to mám několik 
vysvětlení. Zaprvé, v dětství mi nic 
ne vadilo přemýšlet. Ale když to 
vezmu vážně – dětství je 
nejdůležitějším časem pro 
formování osobnosti, zájmů, 
psychiky. Stejný ale zjednodušený 
(?) model dospělého. Všechny 
pocity byly ostřejší a díky Bohu, že si 
je dobře pamatuji. Mám tak z čeho 
čerpat. Často se obracíme na 
dětství, abychom si vzpomněli na 
něco velmi milého, silného, 
strašného… 
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A za druhé, když chci mluvit o člověku, ale použiji slovo „dítě“ či ještě lépe 
„embryo“, nepřipojují se k mému prohlášení zbytečné významy, jako pohlaví, 
věk, sexualita, rasa, vzhled. Takže tím způsobem koncept je co nejčistší a blízký 
přirozené podstatě. Ručičky, nožičky, hlava a mnoho let k dispozici.  
 
Mělo by být nyní zcela logické, jak a proč jsem se začala zajímat o téma 
geneticky modifikovaných organismů, genetického inženýrství. Je to příležitost 
nejen pochopit, jak všechno funguje, ale také napravit chyby „dokonalé“ 
přírody. Hrát si na Boha, pokud chcete. Já osobně proti tomu nic nemám. Dvě 
ruce nahoru! 
 
Kdybych nebyla umělkyně, stala bych se bioložkou... ne, viroložkou nebo 
lékařkou, nebo astronautkou... 
 
V tomto místě je dobré zavést trochu populární teorie, aby bylo jasné, o čem to 
všechno je. 
 
Genetické inženýrství je tedy kombinací metod a technologií pro produkci 
rekombinantní RNA a DNA, izolace genů z těla (buněk), manipulace s geny, 
jejich zavedení do jiných organismů a pěstování umělých organismů po 
odstranění vybraných genů z DNA. 
 
V podstatě lidstvo po staletí modifikuje rostliny a zvířata, vybírá jejich 
výhodnější a vhodnější vlastnosti. Tomu se říká šlechtění. Nyní se téměř každá 
rostlina nebo zvíře zásadně liší od své původní verze. Ale dříve bylo obtížné 
(nemožné) tento proces kontrolovat. Mechanismy šlechtění byly před 
vynálezem GMO těžko pochopitelné. Nyní si lze vybrat konkrétní vlastnosti, 
které chcete změnit. 
 
Technologie GMO by mohla pomoci snížit výměru obdělávané půdy, vytvořit 
kultury, které mohou růst za obtížných klimatických podmínek a omezit 
používání pesticidů. Několikrát se vědcům již podařilo zachránit obyvatelstvo 
před hladem, například modifikací papáji na Havaji a lilku v Bangladéši.  

Ale ne bez skandálu. Nelze tady nezmínit Monsanto Company, je 

nadnárodní americká společnost podnikající v agrárním sektoru, 
agrochemickém průmyslu a oblasti biotechnologií, farmaceutik a geneticky 
modifikovaných potravin. Firma, její výrobky a praktiky jsou častým terčem 
kritiky environmentálních organizací a antiglobalistických aktivistů. 25. května 
2013 proběhl pochod proti Monsantu. Účastnili se ho lidé v 436 městech 
(včetně Prahy) z 52 zemí po celém světě – celkem 2 miliony lidí. Dovoz 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/GMO
https://cs.wikipedia.org/wiki/GMO


   10 
 

geneticky modifikovaných potravin z Ameriky v minulosti odmítla Evropská 
unie. Například Francie specificky odmítla pěstování jistého druhu geneticky 
modifikované kukuřice od společnosti Monsanto. Na začátku roku 2011 z jedné 
diplomatické depeše z amerického velvyslanectví v Paříži, zveřejněno s mnoha 
ostatními depešemi serverem WikiLeaks, vyplynulo, že Spojené státy mají v 
úmyslu sestavit „seznam zemí, proti kterým chtějí provést odvetu“ za jejich 
odmítání geneticky modifikovaných potravin. K odmítnutí importu geneticky 
modifikované kukuřice se přidala také Čína. Úplný zákaz kultivace zavedla 
Francie a Rusko. Evropská unie nyní čelí takzvané Transatlantické obchodní 
dohodě, která by mohla znamenat import geneticky modifikovaných organismů 
do EU. 
 
Zajímavé je uvést tady fakta z knih Roberta Paarlberga, profesora a spisovatele. 
Jeho výzkum se zaměřuje na mezinárodní zemědělskou a environmentální 
politiku, regulaci moderních technologií, včetně biotechnologií. V knize Roberta 
Paarlberga Hladovějící po vědě píšou, že v roce 2002, během silného hladomoru 
postihujícího asi tři miliony lidí v subsaharské Africe, mnoho afrických vlád 
uložilo zákaz dovozu humanitární pomoci z geneticky modifikované kukuřice. 
OSN odložila dodávku jídla.  

Prezident Zambie Levi Mwanawasa šel ještě dále a uložil zákaz dovozu GM 

kukuřice. Motivoval to takto: "Skutečnost, že moji lidé hladoví, mi nedává právo 

dávat jim jed." V důsledku toho byla OSN nucena vrátit tisíce tun kukuřice ze 

skladů Zambie.  

Paarlberg konstatuje, že rozhodnutí o zákazu humanitární pomoci ve formě 

geneticky modifikované kukuřice bylo rozhodnuto v zájmu vývozců biopotravin. 

Před očima prezidenta Mwanawase byl jistě případ Namibie, kdy vývozci masa 

odmítli koupit maso pocházející z namibijských farmářů a tvrdili, že evropští 

spotřebitelé nebudou kupovat maso od krav krmených jihoafrickou GM 

kukuřicí.  

 

Zatímco v našich střevech jsou nasávány pouze aminokyseliny, vašemu tělu je 

naprosto jedno, jaké bílkoviny jste jedli, pokud pouze konečná sada obsahovala 

20 aminokyselin s požadovanými 9 esenciální. Z čehož naše tělo buduje své 

proteiny.  

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/WikiLeaks
https://cs.wikipedia.org/wiki/Transatlantick%C3%A9_obchodn%C3%AD_a_investi%C4%8Dn%C3%AD_partnerstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Transatlantick%C3%A9_obchodn%C3%AD_a_investi%C4%8Dn%C3%AD_partnerstv%C3%AD
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Nicméně, vraťme se k tématu. Vědci jsou nyní schopni vytvořit rostliny, které 
dokáží účinněji absorbovat oxid uhličitý a tím pomáhat životnímu prostředí. 
Jsme omezeni pouze naší představivostí. GMO se tak stává spíš Bio, schopné 
zachovat naši biosféru. 
 
První modifikovanou rostlinou se stalo rajče v roce 1994, nyní ho lze skladovat 
na policích mnohem déle, protože odolává hnilobě. Nyní máme brojlery, lososy 
a dokonce i zářící ryby do akvárií. Revoluce v genetickém inženýrství udělal 
CRISPR. 
 
CRISPR — Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Jeho 
funkce v přírodě je poměrně složitá, i když elegantní – je to systém, který 
dokáže „zaznamenat“ části genomu virů v bakteriálním genomu tak, že když 
virus vstoupí do buňky, rozpozná ho a rozřeže na kousky. Ve skutečnosti se 
jedná o takový adresář, ve kterém jsou kousky potenciálně nebezpečné DNA 
uvedené v pořadí a oddělené stejnými vložkami-oddělovači. Mimo to jsou 
zakódovány v genomu proteiny, které ve skutečnosti provádí záznam, 
rozpoznávání a řezání. Přesný mechanismus účinku všech proteinů spojených s 
CRISPR není dosud znám. Vědcům se však podařilo úspěšně si CRISPR 
přizpůsobit a donutili ho pracovat pro sebe. Snad nejznámějším v současnosti je 
nástroj CRISPR / Cas9. Pomocí tohoto systému mohou vědci například vyhledat 
danou sekvenci DNA, provést v ní řez a nahradit jeden nukleotid jiným. Kromě 
toho může být systém konfigurován tak, aby neřezal DNA, ale pouze 
modifikoval práci v daném lokusu, nebo například jednoduše sloužil jako 
fluorescenční značka v DNA a označoval její umístění.  
 
Takto se otevřelo mnoho možností, pokud jde o výzkum DNA, léčbu dědičných 
onemocnění, konstrukci specifických vlastností v organismech (včetně 
zemědělských rostlin nebo průmyslových bakterií) a mnoho dalšího. V roce 
2016 bylo poprvé v USA umožněno provádět experimenty s úpravou lidského 
genomu.  
 
Britská státní agentura HFEA (Human Fertilisation and Embryology Authority — 
Oddělení embryologie a umělého oplodnění) povolilo genetické modifikace 
lidských embryí pomocí technologie CRISPR/Cas9. Až dosud byly takové studie 
zakázány. Dříve byly první experimenty prováděny v Číně, ale jejich právní 
postavení bylo nejasné a přinesly výzkumným pracovníkům vlnu kritiky. 
Je třeba zdůraznit, že usnesení se vztahuje pouze na výzkumné účely. Bylo 
vydáno dosud jedinému výzkumnému týmu z Francis Crick Institute. Vědci 
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budou muset zničit embrya do 14 dnů od jejich obdržení. A samozřejmě 
nemohou být vsazeny ženě. 
 
Začátek výzkumu ve Spojeném království je důležitým krokem k tomu, aby se 
začalo používat technologie úpravy genomu u lidí. Technologie CRISPR / Cas9 
může potenciálně změnit postoj lidstva ke stovkám a tisícům dědičných 
onemocnění. Pokud dříve byla nevyléčitelná, nyní se otevírá možnost léčit je 
"doopravdově“, to znamená odstranit samotnou příčinu nemoci. Současně s 
nástupem technologie úpravy genomu se objevuje možnost ho „zlepšit“ 
různými způsoby. Lze editovat nejen „zlomené“ geny, ale také geny spojené se 
zvýšeným rizikem pro zdraví. Nebo dokonce geny zodpovědné za neškodné 
fyziologické rysy, jako je schopnost pít mléko v dospělosti nebo úspěch ve 
sportu. 
 
S využitím technologie CRISPR / Cas9 lze provádět změny spermatického nebo 
vaječného genomu a tím zabránit přenosu mutantní varianty genu na budoucí 
děti. 
 
V první řadě lze metodou CRISPR / Cas9 léčit především jednoduché 
monogenní nemoci jako beta thalassemia, cystická fibróza nebo hemofilie. 
Farmaceutická společnost Startup Editas Medicine, pracující se zmíněnou 
technologií, již přilákala více než 120 milionů dolarů investic (včetně Google). 
Tyto peníze půjdou na experimentální léčbu amberurózy Leberova desátého 
typu – to je dědičná slepota spojená s poškozením jednoho z genů nezbytných 
pro provoz buněk citlivých na světlo a na sítnici. Klinické studie (tj. u lidí) v 
Editas Medicine slibují začít již v příštím roce. 
 
Ale ne všechno je tak růžové. Čím blíže je skutečné klinické využití technologie 
CRISPR, tím silnější je kontroverze o tom, kdo z ní bude mít příjem. Podle 
některých odhadů mohou náklady na patent exkluzivní technologie dosáhnout 
mnoha stovek milionů dolarů. Patentový spor o CRISPR / Cas9 slibuje, že bude 
hlasitější než cokoli, co se kdy stalo v oblasti duševního vlastnictví v 
biotechnologii. 
 
 
 
Použila jsem ve své prací 3D model reálné kukuřice, která je v současné době 
asociativně spojena s rozvojem GMO kultur. A vrátím se znovu k evoluci lidstva, 
která je teď neoddělitelná od současných technologii. Genetické inženýrství je 
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neuvěřitelný objev, který již zachraňuje životy, vrací naději. Proto jsem 
vyměnila všechna kukuřičná semínka za lidská embrya.  
 
Ve své práci jsem 
použila mnoho 
technologií, jako je 3D 
skenování, modelování, 
3Dtisk. Může se zdát, že 
jsem si jimi chtěla 
zjednodušit úkol, ale 
jsem si jistá, že 
pracovat ručně by zde 
bylo pravděpodobně 
mnohem jednodušší, 
rychlejší a levnější. Použití technologie je pro mě v tomto díle důležité. 
Usilovala jsem o dosažení co nejrealističtějšího a nejživějšího účinku, který se 
podobá způsobu tvorby geneticky modifikovaných organismů. Proto pro mne 
byl uvedený technologický postup jasnou volbou. 
 
Hodiny práce na počítači nelze spočítat, ale neunikla jsem ani ruční práci na 
tištěném modelu: napouštění, sestavovaní, broušení. Výzva začala již ve chvíli, 
kdy jsem na konci listopadu zjistila, že potřebuji pro skenování čerstvou 
kukuřici. Následně se ukázalo, že naskenovat ji také není snadný úkol, kvůli 
mnoha detailům a měkkým listům, které se pohybují. Za to patří zvláštní 
poděkovaní našemu 3D týmu.  
 

Modely embryí jsem 
vytvořila již ručně z 
plastelíny, aby později mohly 
být také naskenovány a 
přeneseny do 3D. 
Vycházela jsem z reálné 
velikosti embryí, aby 
opravdu působila, že rostou 
na kukuřici. Použila jsem 
tedy model embrya v 7. 
týdnu těhotenství, kdy 
velikost plodu je 1-1,5 cm. 
Dílo je tištěno na práškové 
3D tiskárně.  
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Když mi bylo něco kolem šesti let, zemřel můj dědeček, poté i babička. Nebyli 
nemocní, zemřeli zkrátka na vysoký věk. Z čeho se tehdy stala nezvratná věc – 
pochopila jsem, že taky zemřu. Ne dětinsky, ale vážně. I na rodiče přišly těžké 
časy, to není nutné popisovat. Téma se mě silně dotklo a, můžete věřit, že 
dotýká do teď. Vzpomínám si, že tehdy mi táta řekl, že než budu stará, už 
pravděpodobně přijdou s něčím, co zařídí, aby nebylo nutné vůbec umírat. 
Cítila jsem se tak nepříjemně, protože rodiče jsou mnohem starší než já, a 
přesto nepropadají panice, snaží se mě uklidnit. Myslela jsem, že oni ale už 
můžou ten vynalez nestihnout.  
 
Ale vracím se k předmětu genetiky. Kvůli pouhému strachu z neznáma se 
připravujeme o mnoho řízených modifikací, které by mohly zlepšit náš život jak 
z hlediska ekologie, tak otázek týkajících se života a zdraví. Nebuďme neznalí. 
Nyní je těžké se vyjádřit k tomu, do jaké míry jsou tyto výzkumy důležité, ale 
neměli bychom se zastavit krok před budoucností. Co když jednou nebudeme 
muset zemřít? 
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OBRAZOVÁ ČÁST 
 
 

 
3D sken kukuřice. 
Narozeni, 3D tisk, 35x16x16. 2019 
 

 
3D model kukuřice. Umístění embryi 
Narozeni, 3D tisk, 35x16x16. 2019 
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3D model kukuřice. Umístění embryi 
Narozeni, 3D tisk, 35x16x16. 2019 

 
Vytištěný model  
Narozeni, 3D tisk, 35x16x16. 2019 
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Retušovaní  
Narozeni, 3D tisk, 35x16x16. 2019 

 
Narozeni, 3D tisk, 35x16x16. 2019 
 


