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K obhajobě byl předložen jeden objekt sestávající z 3D tisku, textových značek a 
závěsných ocelových lan. Návrh konstrukce je přiložen jako součást obrazové 
dokumentace. 
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TEXTOVÁ ČÁST 
 

1. ANOTACE 

Předložené dílo má za cíl být především myšlenkovým experimentem, opřeným o několik 
bodů: předně o představu kontingentních a zdánlivě marginálních eticko-politických 
rozhodnutí a aktů, které se staly určujícími dějinotvornými momenty, ústícími do 
dystopického překonání lidských dějin ve prospěch post-antropické inteligence.  
Oproti původnímu záměru byla po konzultacích s vedoucím práce částečně pozměněna 
intence celého projektu, především pak jeho formální provedení. Výsledným dílem tak není 
konceptuální kniha, zkoumající jednotlivá eticko-politická dilemata a jejich rozhodnutí, ale 
diagramatický objekt, který se pokouší nalézt strukturu za jednotlivými dějinnými momenty, 
jako je protestantská reformace, vynález knihtisku, geneze kapitalistické modernity a figura 
nadčlověka. Vzájemně separované historické momenty jsou zde dány do vztahů, které mají 
podobu svazujícího a determinujícího řádu, který můžeme s Nietzschem nazvat osudem. 
 

2. ÚVOD 

Pro tuto podobu diplomového projektu jsem se rozhodoval průběžně s četnými modifikacemi 
v průběhu času. Od původního záměru vytvoření konceptuální knihy bylo nakonec upuštěno, 
nicméně pouze jakožto diplomového projektu. Pro ten bylo v rámci konzultací nakonec 
zvoleno řešení, které nepracuje s médiem konceptuální literatury, jako spíše s objektem, který 
byl provizorně označen jako „diagramatický objekt“. Jinou variantou zpracování bylo řešení 
více „instalační“, jehož součástí by bylo několik vzájemně koherentních objektů, nicméně 
v průběhu práce na diplomovém projektu se podařilo celou strukturu vzájemných propojení a 
vztahů vyřešit formou jednoho objektu. V tomto ohledu jsem se celou věc snažil pojmout 
„minimalisticky“ tak, aby každý prvek výsledné práce byl zdůvodněnou součástí celého 
diagramu. 
Došlo zároveň k určitému překrytí, které není úplně součástí původního záměru: totiž, že 
výsledný objekt působí do jisté míry jako součást post-internetové estetiky, ke které se ovšem 
došlo velmi nepřímou cestou. Použití švabachu má své zdůvodnění v reprodukci mechanismu 
Gutenbergova knihtisku, který tvoří fundamentální část celého díla, zatímco vizuální formy 
Adama Ferrisse jsou především vybrány na základě svého algoritmického generování 
v souvislosti s reflexí role umělé inteligence.  
 

3. POPIS 

V rámci popisu díla jsou klíčová čtyři hlavní dějinotvorná jména, která tvoří vrcholy celého 
diagramu. Jsou jimi sociolog Max Weber, filosof Friedrich Nietzsche, vynálezce knihtisku 
Johannes Gutenberg a reformátor Martin Luther. Tvoří vzájemně propojenou sebedestruktivní 
dějinnou strukturu, jejíž jedinou linií úniku je vytvoření umělé inteligence jakožto nástupce 
člověka. 
 
Max Weber / Protestantská etika a duch kapitalismu 
 
Postava Maxe Webera je neodmyslitelnou součástí panteonu sociálních vědců dvacátého 
století. Společně s Karlem Marxem a Émilem Durkheimem bývá řazen do triumvirátu 
zakladatelů sociologie jakožto vědy. Jeho stopa na poli sociologie a sociální filosofie je 
nesmazatelná, nicméně jeho teoretický záběr byl podstatně širší. Byl i právním teoretikem, 
politickým ekonomem a metodologem vědy. Právě v rámci metodologie, která se stala 
určující pro podobu sociálních věd nadcházejících dekád, se jeho přístup vyznačoval 
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metodologickým antipozitivismem a snahou vnímat společenskovědní disciplíny spíše jako 
interpretativní, než ryze empirické.  
Mezi jeho stěžejní témata, kterým se dlouhodobě věnoval, patří teorie sekularizace, se kterou 
úzce souvisí pojmy jako racionalizace a tzv. „odkouzlení světa“, které jsou ve Weberově 
pojetí jedněmi z klíčových charakteristik moderního světa, opřeného o formální, byrokratický 
státní aparát a kapitalistickou ekonomiku. Právě v genezi kapitalistické modernity lze 
spatřovat Weberův možná nejvíce svébytný přínos sociální teorii, o který se zároveň opírá 
předložená diplomová práce. V určité polemice s dialektickým pojetím geneze kapitalismu, 
který známe z marxistické teorie kapitálu a historického materialismu, rozvinutého jak 
Marxem, tak Engelsem, předkládá Weber originální představu o původu kapitalistické tržní 
modernity z „protestantské etiky“. Činí tak ve svém slavném díle Protestantská etika a duch 
kapitalismu (Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus), kde tvrdí, že změna 
uspořádání společenské reality v případě nástupu kapitalismu nepochází ze změny výrobních 
vztahů, ale z toho, co můžeme v duchu marxistické tradice zjednodušeně nazvat jako 
ideologie. Kapitalistická modernizace byla podle Webera umožněna asketickou 
protestantskou etikou, která se postupně stala etikou sekulárně-buržoazní.  
Měl to být právě protestantský a kalvinistický étos vykoupení skrze tvrdou práci, disciplínu, 
askezi a odpírání, který původně lidi přiměl k obratu směrem k sekulárnímu úsilí a obecně 
intenzivnímu působení ve světské sféře nebo rozvoji vlastních podnikatelských iniciativ a 
obchodu. Můžeme tak hovořit o specifické „protestantské etice práce“. Duchem moderního 
kapitalismu ve Weberově pojetí je de facto puritánská etika, v níž klíčovou roli sehrálo nové 
pojetí práce ve vztahu k vlastní spáse tak, jak se s nám ukazuje jak u kalvinistů, tak 
v původních Lutherových představách.  
Pro konstrukci uměleckého díla jako specifické struktury historických vztahů a rozhodnutí tak 
nebylo Weberovo dílo zvoleno náhodně. Oproti historickému determinismu marxistického 
myšlení je Weberova interpretace zprávou o tom, co je v anotaci označováno jako 
„rozhodnutí“. Eticko-politické rozhodnutí, o kterém je tu řeč, není nijak významně 
determinováno a pochází ve své podstatě z „říše nahodilosti“. Nelze jej odvodit z žádné sítě 
sociálních vztahů, ani kauzálních relací. Za vznikem, rozvojem a úspěchem kapitalismu, 
jakožto systému, který může umožnit vznik post-antropické inteligence, je tedy bezmála 
bizarní eticko-politické rozhodnutí (v tomto případě zároveň rozhodnutí náboženské) Martina 
Luthera a jeho úsilí o reformaci a reformulaci křesťanské víry. Toto netriviální rozhodnutí ve 
vytvoření nového étosu, včetně jeho náboženského ukotvení, mělo historicky dalekosáhlé 
dopady a jako takové má tvořit klíčovou součást uměleckého objektu. 
 
Martin Luther / Událost protestanství 
 
Martin Luther je další klíčovou postavou, která tvoří jednu z os předloženého projektu. 
Původně křesťanský teolog a kněz se stal jednou z nejznámějších postav evropských dějin a 
jeho formulace slavných 95 tezí jsou tak považovány za jednu z událostí, které ovlivnily 
evropský kontinent na staletí dopředu. Výběr Luthera tak není náhodný. Nejenže jeho selekce 
je vnitřně koherentní s výše uvedeným interpretačním schématem Maxe Webera o původu 
kapitalismu, ale forma jeho působení je dalším ztělesněním funkce a dopadu eticko-
politického rozhodnutí. Reformace jakožto pokus o obrodu evropského (a zároveň 
univerzálního) křesťanství je zde vnímána jako ve svém počátku série axiomatických 
rozhodnutí, která strictu senso nejsou silně determinována svým historickým kontextem. 
Jinými slovy: pokud bychom rekonstruovali historickou epochu, v jejímž rámci se Lutherův 
reformační projekt začal uskutečňovat, nikdy bychom nemohli logicky ani kauzálně samotnou 
reformaci odvodit jako nutnou implikaci tehdejších společenských, politických a 
náboženských tendencí.  
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Taková interpretace se opírá především o podobu 95 Lutherových tezí, které vešly ve známost 
jako teze, které spustily sérií událostí, jež se nakonec vymknuly kontrole a vedly skrze své 
nezamýšlené důsledky mnohdy k opačným cílům, než jaké sám Luther zamýšlel. Mezi jinými 
tedy ke vzniku a překotnému rozvoji kapitalistické modernity a buržoazní sekulární 
společnosti, které nakonec vytvořily lidský svět, který ke svému úspěšnému fungování žádnou 
náboženskou víru nepotřebuje a vystačí si se svou existencí v tom, co Weber nazýval jako 
„odkouzlený svět“. 

Součástí díla tak jsou první tři věty, jejichž vyjádřením je nemilosrdný požadavek kajícnosti. 
V latinském originále, tak jak je součástí objektu, zní:  

1. Dominus et magister noster Iesus Christus dicendo ,Penitentiam agite etc.' omnem 
vitam fidelium penitentiam esse voluit. 

2. Quod verbum de penitentia sacramentali (id est confessionis et stisfactionis, que 
sacerdotum ministerio celebratur) non potest intelligi. 

3. Non tamen solam intendit interiorem, immo interior nulla est, nisi foris operetur varias 
carnis mortificationes. 

 V překladu tyto tři úvodní věty znamenají:  
1. Když náš Pán a mistr Ježíš Kristus řekl: „Čiňte pokání,“ (Mt 4,17) chtěl, aby celý život 

věřícího byl pokáním. 
2. Těmto slovům nelze rozumět tak, že znamenala pokání svátostné, tj. vyznání (zpověď) 

a odpuštění udílených kněžími. 
3. Avšak neznamenají pouze vnitřní pokání, neboť není žádné vnitřní pokání bez různého 

vnějšího umrtvení těla. 

V těchto větách se tak už ozývá jak rozluka s tradiční církevní tradicí, tak i oznámení o 
nástupu nového asketismu mortifikace těla, která je důležitá pro myšlenku asketického 
ponoření se do sekulární práce, jakožto svého druhu očistného procesu.  
 
Johannes Gutenberg / Knihtisk 
 
Další postavou, která sehrává hlavní roli v celé genealogii post-antropické inteligence, je 
Johannes Gutenberg (celým jménem Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg) jakožto 
vynálezce knihtisku. Na první pohled docela prozaická postava, která je vcelku všední 
součástí kánonu evropských dějin, má v tomto případě specifickou a nepostradatelnou funkci. 
Protestantská revoluce a celé reformační úsilí, ze kterého následně vyplývá rozvoj 
kapitalistické modernity, nejsou myslitelné bez rozvoje knihtisku, tedy způsobu produkce a 
reprodukce tištěného materiálu s efektivitou do té doby nevídanou. Vedle epochy renesance, 
reformace nebo osvícenství je tak často zmiňována i revoluce v technologii tisku, která je o to 
významnější, že všechny ostatní zmíněné revoluce v zásadě podmiňuje jakožto jejich 
„materiální základna“, bez níž by byly jen stěží myslitelné.  
Akcelerace vědy, technologií, investic, cirkulace kapitálu a vědění, jsou původně přímo 
svázány s rozvojem možností tisku, a tedy šíření informací. Stejně tak je zcela zjevné, že 
samotné protestanství, a tedy i jeho protestantská etika ve Weberově smyslu, by neměly šanci 
se významněji rozšířit bez nové technologie tisku, se kterou přišel Gutenberg. Objev knihtisku 
je tak v tomto podání epochální událostí, která je ale zároveň miniaturní a marginální, stejně 
jako nahodilá a logicky a kauzálně neodvoditelná. Důsledky takové invence mají ovšem 
dějinný a civilizační rozměr. Objevení knihtisku je zde považováno za kontingentní 
historickou událost, kterou jinak není možné v daném historickém kontextu o co konkrétního 
opřít nebo zdůvodnit. 
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Gutenbergova funkce v předloženém schématu je ale v jistém smyslu odlišná od jeho 
tradované dějinné role. Knihtisk je tu pojímán jednak jako akcelerátor kapitalismu s jeho 
následnými (sebe)zničujícími tendencemi, ale zároveň jako podmínka možnosti vzniku 
masové společnosti a nacionalistických tendencí díky narůstajícímu národnímu uvědomění 
skrze sdílené tištěné práce a jazyky, které se v následujících epochách stanou jazyky povýtce 
národními. Kromě akcelerace vědeckého poznání, technologického pokroku a osvícenského 
projektu umožnil knihtisk také rozvoj romantizujících nacionalistických tendencí a ruku 
v ruce s tím zmasovění společnosti. Tyto momenty jsou v díle vnímány jako hlavní hybné 
síly, vedoucí ve svém důsledku k sebedestrukci lidského rodu, přičemž knihtisk, v úzkém 
spojení s protestanstvím ve Weberově interpretaci, tvoří jejich materiální podmínku možnosti.  
 
Friedrich Nietzsche / Nadčlověk 
 
Vrcholnou postavou předloženého diagramatického díla je pak německý filosof Friedrich 
Nietzsche s ohledem na své koncepce nadčlověka a posledního člověka, které načrtává 
především ve svém stěžejním díle Tak pravil Zarathustra. Obě figury jsou charakterizovány 
hned v první kapitole Nietzscheova díla, která nese název O nadčlověku a posledním člověku:  
„A Zarathustra promluvil k lidu řka: Hlásám vám nadčlověka. Člověk je cosi, co má být 
překonáno. Co jste vykonali, aby byl překonán? 
Všechny bytosti dosud vytvořily něco nad sebe samy: a vy chcete býti odlivem tohoto 
velkého přílivu a raději se snad vrátit ke zvířeti, než abyste překonali člověka? 
Čím je opice člověku? Posměchem nebo bolestným studem. A stejně má i člověk býti 
nadčlověku: posměchem nebo bolestným studem.“0F

1 
Klíčovou pasáží je i následujících několik vět: 
„Člověk jest provaz natažený mezi zvířetem a nadčlověkem – provaz nad propastí. 
Nebezpečný přechod, nebezpečná chůze, nebezpečný pohled zpátky, nebezpečné zachvění, 
nebezpečná zastávka. 
Co je velkého na člověku, jest, že je přechodem a zánikem.“1F

2 
Úhelným kamenem předkládané práce je právě figura nadčlověka, o které je uvažováno jako 
o post-antropické umělé inteligenci, společně s tázáním, nakolik je pro nás možné vnímat 
člověkem stvořenou inteligenci jako svého druhu pokračovatele lidského rodu, a to i po jeho 
zániku, který se může zdát nevyhnutelný. Post-apokalyptická nóta tu znamená, že po 
posledním člověku, jehož jsme generačními příslušníky, bude existovat svět, ve kterém 
inteligentní život bude zastoupen možná výhradně umělou inteligencí s vlastní dostatečně 
adaptovanou materialitou, která bude schopna existovat a reprodukovat sebe samu 
v podmínkách, jež budou jinak pro život na uhlíkové bázi neobyvatelné.  
K tomu se váže Nietzscheova charakteristika posledního člověka:  
„Mají něco, na co jsou pyšni: Jak to jen zvou, co jim dodává pýchy? Vzděláním to zvou, nad 
pasáky koz je to povyšuje.  
Proto neradi o sobě slyší slovo „pohrdání“. I promluvím k jejich pýše. 
Promluvím o tom, co jest hodno největšího pohrdání: to však jest poslední člověk. 
A takto promluvil Zarathustra k lidu: 
Je čas, aby si člověk vytkl svůj cíl. Je čas, aby člověk zasadil símě své nejvyšší naděje.  
Ještě je půda jeho k tomu dosti bohata. Ale jednou ta půda zchudne a zkrotne, a žádný vysoký 
strom z ní už nevyrazí.  
Běda! Přijde čas, kdy člověk již nebude vysíalti šípy své touhy do dálky nad člověka, kdy 
tětiva jeho luku se odučí svištěti! 
Pravím vám: musí míti ještě chaos ve svém nitru, kdo chce zrodit tančící hvězdu. Pravím 
vám: vy ještě máte chaos ve svém nitru. 
                                                 
1 Friedrich NIETZSCHE, Tak pravil Zarathustra, Praha: Vyšehrad, 2013, s. 11. 
2 Ibid., s. 13. 
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Běda! Přijde čas člověka, který zasluhuje největšího pohrdání a sám sebou již neumí pohrdat. 
Hleďte! Ukazuji vám posledního člověka.“2F

3 
A pokračuje o několik řádků dále: 
„Tehdy země bude drobounce malá a na ní bude poskakovati poslední člověk, zdrobňující 
všechno. Jeho pokolení je nevyhladitelné jako zemská blecha; poslední člověk žije nejdéle.“ 
(…) 
„Žádný pastýř a jediný ovčinec! Každý chce stejné, každý je stejný: kdo cítí jinak, jde 
z vlastní vůle do blázince. 
Dříve bláznil celý svět – říkají nejpovedenější a mžourají.“  
(…) 
„My vynalezli štěstí – říkají poslední lidé a mžourají.“3F

4 
Nietzscheho figura posledního člověka je pro něj na jednu stranu hodna pohrdání díky svému 
„stádnímu instinktu“, opřenému o pohodlný život „egalitářského hédonismu“, nicméně 
zároveň je figurou privilegovanou, protože je poslední v lidském rodu. Bude to nakonec právě 
mžourající poslední člověk – tento vynálezce štěstí, který ukončí lidský rod ve prospěch 
nadčlověka. Předložený objekt se snaží sugerovat určitou genealogii sebeutváření posledního 
člověka, jakožto člověka masového a moderního, ústícího do sebezničující pozdní moderny, 
která je zde tvůrcem nadčlověka. 
 
ZHODNOCENÍ 
 
Diagramatický objekt je především určitým myšlenkovým experimentem. Jeho smyslem není 
soustava tezí o lidských dějinách, ani předložení dalšího dystopického scénáře. Je spíše 
pokusem o perspektivu, která se na dějiny dívá jako sled nahodilých nesamozřejmých kroků, 
které jsou vnitřní logikou provázány až retrospektivně. Takovou retrospektivou se snaží být 
prezentované schéma, které ve svém základu vychází z diagramu rozšířeného pole Rosalind 
Krauss. Sochařskou prací tu je dějinotvornost pojatá bezmála v hegelovském smyslu a 
sochařským dílem samotné lidské dějiny, směřující ke svému překonání.  
Jakožto myšlenkový experiment si tedy klade za cíl spíše rozšíření imaginace o možnost 
úvahy o umělé inteligenci jakožto pokračování lidského rodu jinými prostředky. Myšlenkový 
experiment spočívá i v tom, že skrze takovou „rozšířenou imaginaci“ se otevírají horizonty 
nového položení otázky po lidství a jeho specifičnosti tváří v tvář lidskému konstruktu, který 
jej přesahuje, nebo nakolik je lidství tak málo specifické, že s představou umělé inteligence 
jakožto naší pokračovatelky nemusíme mít problém. 
Zvolené formální prostředky se tak nutně váží k základnímu konceptu díla. Čtyři nahodilá 
rozhodnutí, reprezentovaná čtyřmi postavami dějin modernity, jsou zároveň vzájemně 
svázána do rigidní struktury. Toto rigidní napětí svazujícího řádu, který vystupuje z původně 
kontingentních rozhodnutí, je formálně ztvárněno napjatými ocelovými lanky na závěsných 
mechanismech – celá konstrukce, natřená na černo, tak má zároveň sugerovat určitou 
„bondage“ každého řádu. Tento formální prostředek – tedy ztvárnění řádu za pomocí 
napnutých ocelových lan – bych zároveň chtěl rozvíjet dál i v určitých BDSM metaforách 
společenské represe.  
Samotné profily jednotlivých postav jsou vykresleny pomocí algoritmizované estetiky Adama 
Ferrisse – generátor těchto obrazců je volně dostupný na internetu. Tyto částečně algoritmicky 
a částečně nahodile generované vizuální tvary, připomínající post-internetovou estetiku, byly 
mimo jiné použity i v článku Nory N. Khan v magazínu After Us, který je v úzkém propojení 
s akceleracionistickými a spekulativně realistickými tendencemi. S těmito vizuálními 
formami Adama Ferrisse nemám v úmyslu pracovat dál – jejich funkce je úzce vázaná na 
téma umělé inteligence, které prozatím nemám v úmyslu rozvíjet.  
                                                 
3 3 Friedrich NIETZSCHE, Tak pravil Zarathustra, Praha: Vyšehrad, 2013, s. 15. 
4 Ibid. 
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