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TEXTOVÁ ČÁST 
 
1. Úvodem  

 
„Umělá inteligence je věda o vytváření strojů nebo systémů, které budou při 

řešení určitého úkolu užívat takového postupu, který – kdyby ho dělal člověk  
– bychom považovali za projev jeho inteligence.“  

– Marvin Minsky,1967 1 
 
„Umělá inteligence je únos politických procesů, nenápadná manipulace  

s finančními trhy, ovlivňování informačních toků nebo hackování lidských zbraní.“  
– Nick Bostrom, 2018 2 
 
„Ale co přesně „umělá inteligence“ v dnešní době je? Kromě původních úkolů, 

které definovaly umělou inteligenci, jako je hráče šachu, jako nástroj na rozpoznávání 
objektů na fotografii nebo pro překlady mezi jazyky, dnešní počítače předvádějí 
nekonečné „inteligentní“ operace.“  

– Lev Manovich, 2018 3 
 

Všechny tyto citáty představují spektrum definic a tezí spojených s oblastí 

známou pod slovním označením umělá inteligence. Umělá inteligence – jako vědní 

obor – byla oficiálně ustanovena na Darmouthské konferenci v americkém Hanoveru 

v roce 1956. Jednalo se o dvouměsíční konferenci, na které se setkali odborníci  

z matematiky, elektrotechniky, lingvistiky, neurologie, psychologie a filozofie. Její cíle 

tehdy John McCarthy, informatik a jeden ze zakladatelů oboru umělá inteligence, 

popsal následovně: „Navrhujeme, aby se v létě 1956 na Darmouthské univerzitě  

v Hanoveru odehrála dvouměsíční konference, kde se bude deset mužů věnovat 

studiu umělé inteligence. Studium bude probíhat na základě předpokladu, že každý 

aspekt učení nebo jiná stránka inteligence může být popsán natolik přesně, že může 

být utvořen stroj, který jej bude schopen nasimulovat. Pokusíme se najít způsob, 

jakým by mohly stroje používat jazyk, být schopni abstraktního myšlení a konceptů, 

řešit problémy, které dnes dokáže vyřešit pouze člověk a vylepšovat sami sebe. 

Domníváme se, že v těchto problémech by mohl být učiněn zásadní pokrok, kdyby 

na něm během léta pracovala pečlivě vybraná skupina vědců.“4 Tento výrok je 

 
1 BOLTER, J. D. Turing’s man. Western culture in the computer age. Penguin Books,1986. S. 163. 
2 RADIO WAVE. „Vznik superinteligence bude významnější událost než kroky korporací a států,“ říká 
filozof Bostrom. [online] [cit. 20. dubna 2020] Dostupné na World Wide Web: < 
https://wave.rozhlas.cz/vznik-superinteligence-bude-vyznamnejsi-udalost-nez-kroky-korporaci-a-statu-
rika-7208542> 
3 MANOVICH, L. AI Aesthetisc. Moskva: Strelka Press, 2019. S. 2 
4 HOSTIČKOVÁ, I. Vývoj paradigmat výzkumu umělé inteligence. Praha, 2014. Diplomová práce. 
Univerzita Karlova. Filosofická fakulta. Ústav informačních studií a knihovnictví. S. 47–48 
Vedoucí práce: prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc. 

https://wave.rozhlas.cz/vznik-superinteligence-bude-vyznamnejsi-udalost-nez-kroky-korporaci-a-statu-rika-7208542
https://wave.rozhlas.cz/vznik-superinteligence-bude-vyznamnejsi-udalost-nez-kroky-korporaci-a-statu-rika-7208542
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důkazem odvážných ambicí tohoto „letního projektu“ a při čtení v dnešních 

kontextech si uvědomujeme, jak složitou oblast si skupina vědců vybrala. Historie 

umělé inteligence je prostoupena mnoha fantaziemi, snahami, očekáváními, sliby  

a zklamáními. Téměř sedmdesát let vývoje této vědní oblasti se střídá ve vlnách 

známých jako „AI hype“ – období plné zájmu, úspěchů a pokroku, které je často 

prosyceno mnoha financemi a „AI winter“ – moment, kdy se technologie a výzkum 

dostává do slepých uliček, které jsou často zapříčiněny soudobým stavem vývoje 

technologie, kdy nedochází k předpokládaným cílům, a v němž často dochází 

k odlivu lidských sil a odborníků do jiných vědních oblastí.5 Dnes se je umělá 

inteligence fenoménem, který se stává naší realitou. Nosíme si ji v telefonech ve 

formě chytrých asistentů jako jsou Siri či Cortrana6, můžeme chatovat se systémy 

jako je Tay.ai7, která se díky komunikaci s uživateli na sociální sítě Twitter dokázala 

naučit rasismu, můžeme meditovat se Sophia The Robot8. Za chvíli se stanou naší 

žitou realitou i samořiditelná auta. Je nápomocná mnoha způsoby  

v nespočtu oblastech od zdravotnictví, zemědělství přes průmysl až po zkoumání  

a dobývání vesmírů.9 Je i předmětem jednání Evropské komise, která se zabývá 

občanskoprávními pravidly pro robotiku.10 Umělá inteligence má své místo i v umění, 

designu, hudbě či architektuře. Dokáže být užitečným nástrojem pro tvorbu 

nekonečna iterací jednoho objektu, ale umí být i pomocníkem či dokonce 

plnohodnotným spolupracovníkem. Lev Manovich v těchto souvislostech zavádí 

termín AI aesthetics,11 kterým popisuje výsledky takovéto lidsko-strojové kolaborace, 

 
5 Srov. KURZWEIL, Ray. The singularity is near: when humans transcend biology. New York: Viking, 
2005. ISBN 0-670-03384-7. S. 205–207  
6 WALL STREET JOURNAL. Alexa, Siri, Cortana: Why All Your Bots Are Female. [online]  
[cit. 30. dubna 2020] Dostupné na World Wide Web: 
<https://www.youtube.com/watch?v=Ly23QfCvom0> 
7 HUNT, E. Tay, Microsoft's AI chatbot, gets a crash course in racism from Twitter [online]  
[cit. 30. dubna 2020] Dostupné na World Wide Web: 
<https://www.theguardian.com/technology/2016/mar/24/tay-microsofts-ai-chatbot-gets-a-crash-course-
in-racism-from-twitter> 
8 SOPHIA THE ROBOT. Sophia and LOVING AI Project - Meditation Session. [online] [cit. 30. června 
2020] Dostupné na World Wide Web: <https://www.youtube.com/watch?v=uRq5C-hdhhI> 
9 Poměrně dobrým vstupním přehledem je popularizačně-vědní série Age of A.I. z produkce YouTube, 
která představuje propojení technologického světa umělé inteligence a našeho běžného života.  
YOUTUBE. Age of A.I. [online] [cit. 29. dubna 2020] Dostupné na World Wide Web: 
<https://www.youtube.com/playlist?list=PLjq6DwYksrzz_fsWIpPcf6V7p2RNAneKc> 
10 EVROPSKÝ PARLAMENT. Občanskoprávní pravidla pro robotiku. [online] [cit. 30. června 2020] 
Dostupné na World Wide Web:  
<https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0051_CS.html> 
11 Srov. MANOVICH, L. AI Aesthetisc. Moskva: Strelka Press, 2019. S. 5–7 

https://www.youtube.com/watch?v=Ly23QfCvom0
https://www.theguardian.com/technology/2016/mar/24/tay-microsofts-ai-chatbot-gets-a-crash-course-in-racism-from-twitter
https://www.theguardian.com/technology/2016/mar/24/tay-microsofts-ai-chatbot-gets-a-crash-course-in-racism-from-twitter
https://www.youtube.com/watch?v=uRq5C-hdhhI
https://www.youtube.com/playlist?list=PLjq6DwYksrzz_fsWIpPcf6V7p2RNAneKc
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0051_CS.html
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přičemž o autonomii umělé inteligence na poli umění/designu se dá téměř 

donekonečna diskutovat a spekulovat. 

Představa umělého života, bytosti, systému stvořeného člověkem, který by 

dokázal jistým způsobem myslet, není nic nového a vrací nás mnohem hlouběji do 

minulosti k bájím, pověstem či legendám o řeckém obru z mědi Tálosovi nebo  

o Golemovi – oživené hliněné soše známé z židovské mystiky. Umělá inteligence se 

často inspirovala (a inspiruje) biologií.12 Snaží se napodobit lidské myšlení a 

flexibilitu mozku, je ovlivněná vědeckou fantastikou. Pro některé představuje další 

evoluční stupeň, jiní ji vidí jako nástroj, který dovede lidstvo do záhuby. Představy 

odborné obce jsou různorodé, stejně tak jako představy laické veřejnosti. Umělá 

inteligence je také spojená s popkulturou, s mnohými filmovými představami a 

zobrazeními dystopie/utopie či budoucí technické revoluce.13 14  

Dle mého názoru umělá inteligence je v dnešní době technologicko-kulturní 

fenomén, který svými hypotetickými možnostmi vzbuzuje mnoho emocí. Ty ale často 

předbíhají skutečný stav, v kterém se tato technologie a její aplikace nachází. 

Jakýmsi specifikem celé historie umělé inteligence je její směřování k razantním 

změnám budoucnosti. Však tyto futurologické či vizionářské polohy často přebírají 

pozornost od skutečného stavu, který je od toho očekávaného mnohdy dekády let 

pozadu. Umělá inteligence si dle mého názoru zasluhuje střízlivější pohled, který 

bude více interdisciplinární reflexí současného stavu. 

 

2. Umělá inteligence v českém kontextu a vytyčení cílů 
Pokud budeme uvažovat o umělé inteligenci v lokálním českém či česko-

slovenském kontextu, zjistíme, že zde je tato technologie předmětem zájmu zejména 

akademických a odborných pracovišť, IT laboratoří15, úspěšnou aplikací v průmyslu, 

exhibicí technologického spektáklu robotických rukou či naváděných dronů nebo se 

vyzdvihují pouze dílčí části této oblasti (např. konference Machine Learning 

Prague16).  

 
12 Srov. MURPHY, R. R. Introduction to AI Robotics. MIT Press, A Bradford Book. 2000. 400 s. 
ISBN: 9780262133838, S. 19–21 
13 Srov. CORNEA, CH. Science fiction cinema: Between Fantasy and Reality. Edinburgh University 
Press: 2007 S. 7–28 
14 Srov. EKBIA, Hamid, R. Artificial Dreams: Quest for Non – Biological Intelligence.  
Cambridge University Press. 2008. 416 s. ISBN 978-0-521-70339-0 S. 329 
15 Jako například Akademie věd, CIIRC – Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT, 
Fakulty informatiky na Vysokém učení technickém či Masarykově univerzitě atd. 
16 MACHINE LEARNING PRAGUE. [online] [cit. 8. června 2020] 
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Chybí zde interdisciplinární diskuze potřebná pro komunikaci a lepší 

pochopení dané problematiky napříč všemi obory, kterých se to již nyní týká. Právě 

to je i čím dál větší výzvou směrem do budoucnosti. Ačkoliv zde máme špičková 

pracoviště a celosvětově uznávané odborníky v ohledu širší reflexe umělé inteligence 

jsme oproti světu pozadu. Pro srovnání nemusíme chodit daleko – v sousedním 

Rakousku se během jednoho roku konaly dvě velké události zabývající se umělou 

inteligencí napříč uměním, humanitními vědami, osvětou veřejnosti – Ars Electronica 

2019 – Out of the Box – the Middle Crisis of the Digital Revolution17 a výstava 

Uncanny Values v rámci Vienna Biennale v MAK Vienna.18 Dalším příkladem může 

být i výstava odhalující a objasňující vztah člověka a umělé inteligence AI: More than 

Human v londýnském Barbican Centre.19 Zmíněná neexistence širší mezioborové 

diskuse se pro mě stala výzvou ke změně této situace s cílem vzniklou slepou zónu 

zaplnit. Žijeme v roce 2020 a ten s sebou nese dvě významná jubilea – 100 let od 

vydání R.U.R., prostřednictvím něhož dal Karel Čapek světu slovo robot20 a 70 let od 

zveřejnění Turingova testu21, který jako metodu posuzování inteligence systému 

zkoumá schopnost člověka rozpoznat lidskou komunikaci od strojové. Umělá 

inteligence je fenomén, který už nemůže a neměl by být prezentován pouze jako 

technologický spektákl či kuriozita. Je nám totiž blíže, než se může na první pohled 

zdát. Tento rozkol mezi stavem v zahraničí a tím v českém prostředí představuje 

výzvu pro můj diplomový projekt. Výchozími body pro něj jsou: 

– Neexistence širšího uchopení umělé inteligence poukazuje na zaostání oproti 

tomu, co už je v evropském měřítku standardem. 

– Zrevidování aktuálního lokálního stavu, s předpokladem toho, že i zde jsou 

jedinci pracující a reflektující umělou inteligenci v mnoha rozličných 

 
Dostupné na World Wide Web: <https://www.mlprague.com/> 
17 ARS ELECTRONICA. Out of the Box – the Middle Crisis of the Digital revolution. [online]  
[cit. 30. června 2020]Dostupné na World Wide Web: <https://ars.electronica.art/outofthebox/en/> 
18 UNCANNY VALUES. Uncanny Val ues: Artificial intelligence and You. [online] [cit. 29. června 2020] 
Dostupné na World Wide Web: <https://uncannyvalues.org/> 
19 BARBICAN CENTRE. AI: More than Human. [online] [cit. 29. června 2020] 
Dostupné na World Wide Web: <https://www.barbican.org.uk/whats-on/2019/event/ai-more-than-
human> 
20 HORÁKOVÁ, J. 85 let Čapkových Robotů a jejich proměn. In: Sborník prací Filozofické fakulty 
brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná = Musicologica Brunensia. Brno, 2006, roč. 55, č. H41,  
s. [63]-74 
21 SMITH, CH., MCGUIRE, B., HUANG, T., YANG, G.. The History of Artificial Intelligence.  
[online] [cit. 30. června 2020] Dostupné na World Wide Web: 
<https://courses.cs.washington.edu/courses/csep590/06au/projects/history-ai.pdf> 

https://www.mlprague.com/
https://ars.electronica.art/outofthebox/en/
https://uncannyvalues.org/
https://www.barbican.org.uk/whats-on/2019/event/ai-more-than-human
https://www.barbican.org.uk/whats-on/2019/event/ai-more-than-human
https://courses.cs.washington.edu/courses/csep590/06au/projects/history-ai.pdf
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oborech/oblastech jen netvoří onen „technologicko-vývojářský kánon“ takže bude 

třeba je najít.  

Cílem projektu HUMAIN se tak stalo představit umělou inteligenci v širších 

interdisciplinárních kontextech a rámcích humanitních věd, umění a designu, které 

doposud v České republice nebyly zcela artikulovány. Je třeba upozornit na množství 

perspektiv a tematických aspektů, které se již nyní dotýkají a v budoucnu dotknou 

každého z nás. S organizačním týmem, jehož vznik je popsán v následující kapitole, 

si klademe za cíl vytvořit prostor podporující umělce, designéry, vývojáře, teoretiky, 

studenty, odborníky ke spolupráci, který by podporoval potenciální „AI komunitu“. 

V neposlední řadě máme zájem i o edukaci směrem k širší veřejnosti. Umělá 

inteligence je oblastí, v které propojenost lidského a strojového nabírá intenzivní 

podobu vzájemně závislých a neoddělitelných sfér, jak naznačuje název projektu: 

HUMAN + ARTIFICIAL INTELLIGENCE = HUMAIN.  

 

3. Realizace projektu  
 Počátek práce na diplomovém projektu započal zevrubnou rešerší vybrané 

oblasti a konzultacemi s odborníky, z nichž některé téma tak nadchlo, že se postupně 

stali součástí organizačního týmu. Vznikla tak spolupráce s doc. Janou Horákovou 

(teoretička umění nových médií, Teorie interaktivních médii, Filosofická fakulta, 

Masarykova univerzita) a Mgr. Romanem Novotným (designer, Katedra informační 

studií a knihovnictví, Filosofická fakulta, Masarykova univerzita). Díky tomu došlo 

k mezifakultní spolupráci s FaVU a FF MUNI.22 Po vytyčení oblastí zájmu – umění, 

design, humanitní vědy v kontextu umělé inteligence – jsem hledala příhodný formát, 

jak tuto oblast vhodně komunikovat. Přirozeně se pro zahájení činnosti projektu 

nabízela forma jednodenní konference, která by měla potenciál na jedno místo 

sezvat všechny zainteresované odborníky, studenty, nadšence a otevřít zajímavá 

témata, která by mohla vést k zajímavým diskusím či navázání spoluprací atd. Volba 

místa konání vychází ze snahy vše uskutečnit na neutrální půdě, která by nebyla 

bytostně spojena pouze s jednou vysokoškolskou institucí. Výběr padl na brněnský 

prostor Industra – ten je příhodně variabilním a otevřeným místem s dobrým 

technickým zázemím a příjemnou kavárnou. Stále intenzivnějším a hlubším 

 
22 Další důležitou pomocnicí je Mgr. Dita Lánská (absolventka divadelní vědy na FF MUNI, aktuálně 
vedoucí divadelního a filmového úseku Městské knihovny v Praze), která pomáhala s psaním a 
podáváním grantů a korekturami všech textů. 
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mapováním našeho prostředí, získáváním kontaktů a dalších námětů se ukázalo, že 

celý projekt má potenciál sahající dále než jen zůstat u jednorázové akce. Kromě 

toho, že se již nyní konference naprosto volně rozšířila o doprovodnou výstavní 

sekci, máme další nápady, jak projekt v následujících letech opakovat a posouvat dle 

skutečných potřeb komunity okolo umělé inteligence (think tank, workshopy, 

semináře napojené na oficiální vysokoškolskou výuku na FF MUNI a FaVU atd.).  

  Následující fáze projektu sestávala z hledání vhodného výběru odborníků tak, 

aby se naplnily vybrané oblasti a ukázaly se rozličné aspekty spojené s umělou 

inteligencí. Vybranými jsou:23 

• prof. Ing. Daniel Sýkora, Ph.D.  

Katedra počítačové grafiky a interakce, Fakulta elektrotechnická,  

ČVUT v Praze 

název příspěvku: Nahradí umělá inteligence výtvarníky? 

• Mgr. Lukáš Pilka 

Doktorand oboru Teorie a dějiny moderního a současného umění  

na UMPRUM v Praze 

název příspěvku: Strojové vidění a formální inspirace  

ve středoevropském umění 

cMgA. Helena Lukášová, ArtD. 

 umělkyně, Katedra vizuální informatiky, FI MUNI 

název příspěvku: KULUMSCHTADT* 

• prof. PhDr. Josef Krob, CSc.  

 Profesor, Katedra filosofie, FF MUNI 

název příspěvku: Umělá inteligence, roboti a budoucnost člověka 

• doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.  

 Teoretička umění nových médií, FF MUNI 

název příspěvku: Divadla umělé inteligence: Machine Vision a Theatre of 

Hybrid Automata Steiny a Woodyho Vašulkových jako spekulativní modely 

nelidských inteligentních systémů 

MgA et Mgr. Veronika Lukášová, Ph.D.  

nezávislá umělkyně a teoretička umění, Art Market Research / London,  

název příspěvku: DADA + DATA // AI + ART MARKET 

 
23 Celé znění anotací příspěvků a další doplňující informace jsou dostupné na webu projektu: 
https://humain.space/speakers 

https://humain.space/speakers
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Další výzvou bylo objevit v lokálním prostředí i někoho „nového“ – proto jsme 

zveřejnili výzvu Call for Papers, kterou jsme rozposlali mezi odborná pracoviště, 

všechny umělecké, technické a humanitní fakulty vysokých škol, přímo konkrétním 

vedoucím ateliérů, vedoucím kateder apod. Na tuto výzvu se sešlo 12 příspěvků, 

z kterých nám odborná komise v sestavě Mgr. Klára Peloušková (teoretička designu, 

UMPRUM), RNDr. Michal Černý (filosof výchovy a informace, Katedra informačních 

studií a knihovnictví, FF MUNI), doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D. (teoretička umění 

nových médií, FF MUNI) doporučila 4 následující:   

Mgr. Dita Malečková, Ph.D. – Digital Philosopher/Digitální filosof; tým MgA. Barbora 

Trnková, Mgr. Marie Maixnerová, Mgr. Tomáš Javůrek – All Idiots; Lenka Hámošová, 

MDes. – Syntetické médiá a nové vnímanie reality; Mgr. Jakub Ferenc – Brát 

McLuhana vážně: McLuhanův kognitivní a fenomenologický mód vztahu člověka  

a technologie.  

 Nedílnou součástí akce bude i moderovaná diskuse všech zúčastněných, 

která má zejména potenciál otevřít debatu směrem k divákům a která může rozvést 

témata do celé šíře aspektů spojených s problematikou umělé inteligence. Přirozeně 

vzniklá doprovodná výstavní část bude sestávat z prací Jany Bernartové, Veroniky 

Lukášové, Michala Mitro, Šimona Bařáka. Nabídne nejrůznější polohy umělé 

inteligence – od rovnocenné spolupráce umělce s touto pokročilou technologií, přes 

její zapojení do hudební instalace, až po prezentaci možné aplikace do designu atd. 

I když už v průběhu rešerší, konzultací a sestavování organizačního týmu 

vyplynulo, že o téma umělé inteligence v umění, designu a humanitních vědách je 

zájem a vše díky tomuto potenciálu nabralo podoby projektu s dlouhodobými cíli i tak 

se prvotní časové rozvržení řídilo logikou školního semestru a daty pojícími se 

s diplomovými pracemi. Však v nastalé pandemické situaci se původní dubnové 

datum muselo zrušit a nalézt nové v příhodnějším a klidnějším čase. Tato situace 

projekt na několik týdnu téměř zamrazila.24 Zprvu se nabízelo pokusit se akci 

přesunout do online prostředí a otestovat tak veškeré technologické zázemí jak  

FF MUNI, tak FaVU. Při delší diskusi s organizačním týmem jsme si uvědomili, že 

v této variantě by se nám nepovedlo ani z poloviny naplnit naše vytyčené cíle  

a zejména, že skutečné setkání lidí na jednom místě je v našich očích nenahraditelná 
 

24 Museli jsme zastavit spuštění předprodeje v síti Goout.cz, tisk plakátů a programů atd. 
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zkušenost. Ta by mohla přinést do budoucna zajímavé spolupráce mezi účastníky, 

otevřít zajímavá témata, vzbudit zájem publika a vůbec inspirovat a být katalyzátorem 

pro kohokoliv k dalším činnostem. Hnacím motorem reorganizace do tvaru živě 

probíhající konference, byla i skutečnost, že doposud se žádná podobná akce na 

českém území s takovýmto tématickým zaměřením neuskutečnila. Od konce dubna 

se tedy celá organizace odehrála nanovo – od domluvy místa, přes kontaktování 

všech přednášející, po opětovné podání žádostí o finanční podporu. Vynucená 

reorganizace akce přinesla také některé výhody – více času na zpracování textových 

podkladů a možnost zajistit další prostory určené pro výstavní část. 
 

4. Vizuální zpracování projektu 
4.1. Současné výstupy 
 Vizuální pojetí umělé inteligence napříč mainstreamovými médii často trpí 

stereotypními představami a klasickými klišé. V jejich rámci je tato technologie 

prezentována antropomorfními vizualizacemi či nejrůznějšími humanoidy (pohled do 

robotí tváře či oka, setkání se robotické a lidské ruky jako analogie na Michelangelův 

dotek Adama a Boha atd.). O tom, čím jsou tyto představy ovlivněny, jak jsou tato 

pojetí mylná vůči skutečnému stavu vývoje a jak mohou být pro laickou veřejnost 

matoucí, by se dalo dlouze diskutovat. Každopádně v projektu HUMAIN si klademe 

za cíl také demytizovat tato zjednodušující zobrazení technologie vůči její realitě. 

Najít svébytné pojetí, reprezentující hodnoty a stanoviska projektu pro mě bylo 

výzvou. Z uvažování nad tímto úkolem vyplynulo poměrně brzy několik prvků, které 

popíšu v následujícím odstavci. 

 Vzhledem k tomu, do jakého tvaru se zformovala moje fascinace umělou 

inteligencí, automaticky se s tím spojilo i spektrum materiálů k vizuálnímu zpracování 

– web a sociální sítě projektu, tiskoviny (plakáty, formuláře na call for papers, pro 

přednášející a umělce, programy atd.). Zpracování vizuální identity projektu vzešlo  

z několika myšlenek či úvah: 

• Umělá inteligence je odrazem našich lidských/společenských hodnotových 

systémů a principů, díky čemuž je nám jakýmsi zrcadlem.  
• Umělá inteligence je svým vznikem závislá na člověku, tudíž bez nás, našich 

intencí a vkladů by žádný takový systém nevzniknul.  
• Umělá inteligence je jakousi další novou vrstvou, která v současnosti čím dál 

více mlží a taví hranice mezi „lidským“ a „strojovým“. 
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Tyto úvahy se do vizuální podoby grafického zpracování promítly použitím stříbrného 

zrcadlového papíru, který své okolí nejen odráží ale i trochu deformuje. Tento efekt 

tvoří hlavní nosný prvek vizuálního stylu, který se projeví zejména v tiskovinách, vše 

ostatní je pak „pouze“ text černou barvou. Samotné plakáty pak existují ve dvou 

provedeních – s větší odrazivou plochou a s úvodním manifestem projektu. Dalším 

prvkem je zpracování názvu projektu, který se skládá ze dvou vrstev – patkové 

deformované písmo překrývá vrstva „rozpuštěného“, které se rozprostírá či rozpíjí do 

ztracena a svou strukturou jako by připomínalo vizualizace neuronových sítí. Na 

webu se onen zrcadlový materiál proměňuje stříbrný podklad reagující na pohyb 

kurzoru po ploše.  

 

4.2. Budoucí výstupy 
Díky charakteru celého projektu je jeho budoucí a nedílnou součástí  

i dokumentace a archivace výstupů celé události. Jednak je v plánu natočení všech 

přednášek a jejich zveřejnění na sociálních sítích, samozřejmostí je  

i fotodokumentace celého projektu. Jednou z větších budoucích výzev je vytvoření 

sborníku se všemi příspěvky. Formu jeho zpracování nechávám stále otevřenou – 

buď může dostat podobu tištěnou nebo může vzniknout čistě pro online prostředí. 

Obě varianty mají své klady a zápory – rozhodující budou nejspíše následné finanční 

možnosti. 

Vzhledem k množství kontaktů, které se nám sešly v čase hledání vhodných 

přednášejících a výzvy Call for papers, je nasnadě udělat i nějaký seznam či 

„přehledový list“ odborníků, umělců, teoretiků, pracovišť apod., který by mohl 

posloužit k jako pomocník k navození či utužení možných mezioborových spoluprací. 

Další výstupy a kroky projektu nechceme předběžně rámovat konkrétnějšími 

představami. Našim úmyslem je nechat vše volně vyplynout „napovrch“ během 

konání samotné události, která nás může nasměrovat v dalších podpůrných, 

vzdělávacích aktivitách pro lokální komunitu věnující se umělé inteligenci. 

 

5. Závěrem – dosažené cíle? 
Vytyčených cílů projektu HUMAIN je – jak jsem nastínila v předchozích 

odstavcích – několik. Bohužel vzhledem k situaci zapříčiněné rozšířením korona viru 

do České republiky, je tento text psaný dříve, než samotná akce proběhne. To samé 

platí i pro obhajobu diplomové práce. Skutečné zhodnocení stanovených cílů  
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a dosažených výsledků tak proběhne až koncem září po uskutečnění celé události. 

Každopádně již nyní se můžu ohlédnout za dosavadní prací a vývojem a tento úsek 

zhodnotit. Kladně hodnotím skutečnost, že se nám povedlo projekt dostat do 

„odborných kuloárů“, díky čemuž jsme byli pozváni k jeho představení jak v rámci 

přednáškového cyklu Videogram / TIM Mistrovské lekce25, tak i na online prezentační 

blok Lightning fields festivalu UROBOROS.26 První zmíněná prezentace dokonce 

v závěrečné diskusi s publikem nastínila i nová společenskovědní témata věnující 

se umělé inteligenci.27 Také se nám po ní přihlásilo i několik dobrovolníků-stážistů, 

kteří nám budou pomáhat například s organizací v den akce, s propagací apod. 

Rovněž jako pozitivní hodnotím, že nám na vypsaný Call for Papers zareagovalo 

svými texty a projekty mnoho zajímavých zájemců z mnoha oblastí, pracovišť, 

vysokých škol apod. S některými z nich jsme se i online-potkali na prezentaci v rámci 

festivalu UROBOROS. Tyto momenty potvrdily jednak to, že o téma umělé 

inteligence v umění, designu a humanitních vědách je (nejen) v odborné veřejnosti 

zájem, ale i předpoklad, že v našem lokálním kontextu se mu už na různých úrovních 

věnuje řada odborníků, teoretiků, designérů, umělců, jen jim ještě nebyl vytvořen 

prostor pro setkání, prezentaci, spolupráci… V tomto ohledu za celý tým doufám  

a projektu přeji, aby se nám povedlo tento prostor vytvořit a přispět k rozvoji 

interdisciplinární reflexe umělé inteligence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25 TIM.  TIM Mistrovské lekce #2 | A. Matějová a R. Novotný:  
O designu, humanitních vědách, umění a AI [online] [cit. 23. června 2020] 
Dostupné na World Wide Web: <https://www.youtube.com/watch?v=8w7kzoOdGQA>  
26 UROBOROS FESTIVAL. UROBOROS | Lightning Talks [online] [cit. 23. června 2020] 
Dostupné na World Wide Web: <https://www.youtube.com/watch?v=2GnZL1nZUeE> 
27 Došlo na diskusi ohledně vztahu hnutí efektivního altruismu a jejich postoje vůči uměle inteligenci a 
řešením možných světových problému. Více o efektivním altruismu na: https://efektivni-altruismus.cz/ 

https://www.youtube.com/watch?v=8w7kzoOdGQA
https://www.youtube.com/watch?v=2GnZL1nZUeE
https://efektivni-altruismus.cz/
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OBRAZOVÁ ČÁST 
 
1. Inspirační zdroje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vizualizace shlukování neuronů.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příkladné schéma vrstev v procesu rozpoznávání obrazu (image recognition).  
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Inspirace zrcadlením, odrazem a pokřiveným obrazem.  
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2. Vizuál projektu 
 
Plakáty (vizualizace na stříbrném podkladu), 
formáty B1 (707x1000 mm), B2 (500x707 mm) 
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Testy nátisků z tiskárny:  
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Online vyplnitelný formulář pro Keynotes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Web projektu: https://humain.space/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

https://humain.space/
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Online vyplnitelný formulář/přihláška pro zájemce na Call for papers: 
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Facebook projektu. Více vizuálních výstupů viz: 
https://www.facebook.com/humain.space 
 
 

 
 
 
Facebook událost projektu: https://www.facebook.com/events/579431749450090/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/humain.space
https://www.facebook.com/events/579431749450090/
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