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Abstrakt 

Práce mapuje využití principu nahodilosti v umělecké činnosti se zaměřením na 

umění výtvarné a zasazením české tvorby do světového kontextu. V rámci práce se ověřuje 

hypotéza, zda se náhoda v rukou umělce stává nástrojem, jak objektivizovat své dílo a 

přiblížit se obecným principům figurujícím v přirozeném světě, což tvorbě dle předpokladu 

dodává novost a v důsledku zvyšuje její uměleckou hodnotu. Text otevírá etymologický 

výklad pojmu náhoda, dále sleduje fenomén nahodilosti v různých společenských sférách, a 

nakonec představí umělecké směry a konkrétní díla, která náhodu systematicky využívají. 

Přehled avantgardního umění a abstrakce první poloviny 20. století umožní interpretovat 

principy nahodilosti i v počítačovém umění. Práci zakončuje detailní analýza díla Zděňka 

Sýkory, ve kterém se podle autorky zrcadlí vývojová linie předpočítačového umění spolu se 

zlomovým přechodem na digitální nástroje. Závěr práce odkrývá různorodost využití 

principu nahodilosti ve světě umění a nachází společný dělitel v objektivizující funkci, resp. 

z ní vycházející estetické hodnoty. Skrze tento výklad zasazuje práce Zdeňka Sýkoru do 

kontextu světového umění a rozšiřuje jeho výklad jakožto počítačového umělce na 

komplexní interpretaci se silným zakořeněním v krajinomalbě. 

 

Klíčová slova 

Náhoda, nahodilost, nová média, Zdeněk Sýkora, počítačové umění, generativní 

umění, objektivizace, samoorganizace. 



 

Abstract 

The paper maps the use of the principle of randomness in artistic activity with a focus 

on visual art and the placement of Czech art into the world context. It examines the 

hypothesis whether randomness in the hands of the artist becomes an instrument to objectify 

his or her work and to approach the general principles of the natural world, which, according 

to the assumption, add novelty and consequently increases its artistic value. The text begins 

with an etymological interpretation of the concept of randomness, further observes the 

randomness as phenomenon in various social spheres, and eventually presents the artistic 

movements and artworks that systematically use randomness. An overview of avant-garde 

art and abstraction of the first half of the 20th century will allow the author to interpret the 

principles of randomness used in computer art. The work concludes with a detailed analysis 

of Zdeněk Sýkora's work, in which, according to the author, the development line of 

precomputational art is mirrored, along with a breakthrough to digital tools. The conclusion 

of the work reveals the diversity of the application of the principle of randomness in the art 

world and finds a common divisor in the objectivizing function, respectively the rising 

aesthetic value. Through this interpretation, Zdeněk Sýkora's work is in the context of the 

world art and extends his interpretation as a computer artist to a complex interpretation with 

a strong rooting in landscape painting. 
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Úvod 

 

Diplomová práce s názvem Role náhody v novomediálním umění na příkladu Zdeňka 

Sýkory mapuje využití principu nahodilosti v umělecké činnosti se zaměřením na umění 

výtvarné a zasazením české tvorby do světového kontextu. V rámci práce zkoumám 

hypotézu, zda se náhoda v rukou umělce stává nástrojem, jak objektivizovat své dílo a 

přiblížit se obecným principům figurujícím v přirozeném světě, což tvorbě dle předpokladu 

dodává novost a v důsledku zvyšuje její uměleckou hodnotu. Jedná se o čistě teoretický text, 

který využívá metodiku typickou pro teoretické bádání, jmenovitě literární rešerši, definiční 

srovnávání, deskriptivní metodu a vztahovou analýzu. 

V úvodní části je představen etymologický výklad termínu, který kvůli své šíři vedl 

k cizelování jedné definice s cílem konzistentního zkoumání daného jevu. Použitá definice 

náhody, se kterou pracuji napříč celým textem, zní: princip, který do tvorby přináší 

nepředvídatelné výsledky ve vztahu k očekávání umělce a je zpravidla vědomě 

implementován tvůrcem za účelem odosobnění se od díla. V duchu vědecké estetiky 

reflektuje taková náhoda míru překvapení, na jehož jednom konci je chaos jako absolutní 

nahodilost a řád jako absence náhody na konci druhém. Umění balancuje na této hranici a 

vnáší do našeho světa dynamiku. V tomto pojetí je náhoda nositelem novosti, jež přispívá 

k estetické hodnotě díla. 

Náhoda se stává prizmatem pro širší pochopení díla i umění jako takového a kritériem 

pro jeho hodnocení, jelikož je součástí mnoha odvětví naší skutečnosti. Po etymologickém 

exkurzu proto následuje představení toho, jak figuruje náhoda ve filosofii, exaktních vědách 

a společenských jevech. Přirozeně proto navážeme na umění, které s náhodou začalo 

systematicky pracovat. Od dadaistických ready-mades Marcela Duchampa se přes 

surrealistické koláže André Bretona a abstrakci 50. let Jacksona Pollocka dostaneme 

k vynálezu počítače, který předurčil dosud trvající etapu novomediálního umění. Už od jeho 

počátků měla náhoda pevné místo v umělecké tvorbě, ať už se jednalo o jednoduché 

algoritmy Friedera Nakeho, nebo pozdější komplexní systémy neuronových sítí Maria 

Klingemanna. Technologický vývoj přinesl nové možnosti pro implementaci nahodilosti, 

konkrétně její objektivizaci v boji proti kognitivním biasům, a spolu s ní se mění i role 

umělce. Ten se stále výrazněji dostává do pozice kurátora a musí před divákem obhájit 

funkci počítače jako pouhého nástroje, nikoli autora. 
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Stejnou vývojovou linku světového umění následuje i Zdeněk Sýkora, který se přes 

impresionistickou krajinomalbu dostává k fauvismu a s využitím počítače přechází na 

abstraktní geometrickou malbu. Byl pionýrem ve využití počítačových programů 

k umělecké tvorbě a právem si zaslouží pevné místo v umění mezinárodního kontextu. 

Cílem poslední části a současně přínosem celé práce je propojit české umění se světem skrze 

prizma náhody a nabídnout jinou interpretaci Sýkorova díla než pouhou redukci na 

počítačového umělce výhradně konstruktivistického směru. Na jeho tvorbě ověřím výše 

definovanou hypotézu, a to konkrétně jako připuštění nahodilosti do díla pomocí počítače 

za účelem návratu k přírodě, která se vlivem zvyšující technologizace uměleckého procesu 

zdánlivě vytrácí. 
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1 Fenomén nahodilosti 

1.1 Etymologie termínu náhoda 

Český etymologický slovník řadí slovo náhoda k postverbaliím a odvozuje jej a 

související pojmy náhodný, nahodilý a nahodilost od slovesa nahodit se. Jeho výklad 

najdeme pod heslem hodit se, které označuje stav, kdy je něco vhodné, vyhovující, líbící se. 

Význam pramenící z pohybového slovesa hodit je jasnější např. u spojení jednat vhod ve 

smyslu mířit k něčemu, trefit se. Základ slova hod má paralelu v německém gut či anglickém 

good, tedy dobrý. I církevní svátky zvané hody pramení z určení doby, která je vhodná, 

dobrá ke slavení. (Rejzek, 2001, s. 206) 

 Pokud bychom chtěli jít hlouběji na této etymologické ose, došli bychom až 

k indoevropskému ghodh, ze kterého se všechna tato slova vyvozují a které doslova znamená 

spojit, být spjat. Aspekt spojení, doteku nacházíme i v latinské či řecké etymologii. Ačkoliv 

mohou hod a dotek evokovat rozdílné významy, není tomu tak. Dotek je totiž důsledkem 

zasažení v konkrétním smyslu, např. šípem nebo jinou zbraní. Náhoda je něco, se nás přímo 

dotýká (je pro nás významné) a co jsme záměrně nezpůsobili. Velmi detailní (a navzdory 

jeho výraznému zatížení marxistickou filosofií i přínosný) etymologický rozbor pojmu 

přináší Jaromír Bartoš, který srovnává slovanské jazyky s ostatními členy indoevropské 

rodiny. Vzpomíná i výraz pocházející ze sanskrtu āksamika ghatanā, který je odvozen od 

negace tázacího zájmena odkud? a doslova označuje události, které přišly neznámo odkud, 

bez příčiny (Bartoš, 1965, s. 25). 

Slovník českých synonym nám pátrání po významu zkoumaného termínu poměrně 

zjednodušuje. Náhodu vidí jako něco náhodné, neočekávané a adjektivum nahodilý dává 

navíc do synonymní skupiny s příležitostným, nepromyšleným a v odborném diskurzu jej 

používá i ve smyslu arbitrární. (Pala a Všianský, 2000, s. 163) 

Význam a původ slova náhoda můžeme na základě zmíněných pramenů vnímat ve 

dvou liniích. První je chápání náhody jako něčeho dobrého a druhé jako něčeho 

překvapivého. První směr je však z logiky věci zatížen určitým hodnotícím soudem. Náhoda 

v tomto slova smyslu by tedy v sobě obsahovala kvalitativní hodnoty a náhoda by se stala 

normativní, tj. určující, která skutečnost je správná a která nikoli. Fenomén náhody 

v umělecké tvorbě se s takovým výkladem neztotožňuje a estetický soud přenechává jiným 

faktorům díla nežli určující (ne)přítomnosti náhody. Naopak druhý výklad, který chápe 

náhodu jako něco, co nás zaskočilo, co přišlo bez ohlášení a postrádá pravidelnost, nabízí 
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v teorii umění značnou využitelnost. Navíc pokud náhodě přiznáme původ ve slovesu hodit, 

vidíme zde přímou návaznost např. s uměleckou technikou dripping (známou u Jacksona 

Pollocka), která označuje kapání barvy na plátno. Náhodu tak můžeme přeneseně vidět i v 

nepřímém kontaktu umělce s artefaktem.  

Definic náhody můžeme v etymologických slovnících najít mnoho a jak si nastíníme 

v následující části práce, proměňuje se s každým odvětvím. Je zde proto silná potřeba pro 

ucelené definování náhody, které bude funkční napříč všemi oblastmi práce. Z tohoto 

důvodu budeme náhodu v kontextu umění chápat jako princip, který do tvorby přináší 

nepředvídatelné výsledky ve vztahu k umělcovu očekávání a je zpravidla vědomě 

implementován tvůrcem za účelem odosobnění se od díla. 

 

1.2 Náhoda ve filosofii 

Filosofický výklad náhody je téměř ve všech případech čistě antropocentrický – 

vychází z hodnocení jevů ve vztahu k člověku, k našemu očekávání a k našim cílům. Točí 

se okolo lidského jednání a je na tomto vztahu k člověku založený. Kategorii nahodilého ve 

filosofii najdeme bez velkého překvapení už v antickém Řecku. V době klasické mytologie, 

kdy antropomorfní bohové nesli dávné stopy animismu, lidé věřili, že daimonové člověku 

pomáhají, nebo škodí, podle toho, zda mu byli nakloněni, nebo ne. A zde vstupuje do hry 

tajemná síla τύχη – tyché – označující náhodu, štěstěnu. V personifikované podobě bohyně 

Tyché získala významné postavení (v helénsitickém období se jednalo až o jakýsi kult). Vliv 

bohyně na lidské osudy zejména během peloponéské války zesílil a zrcadlil se i v umění, 

zejména u Euripida. (Bartoš, 1965, s. 15–16) 

1.2.1 Atomisté 

Interpretaci postrádající náboženské konotace nabídli atomisté v čele s Demokritem, 

kteří se v liniích kauzální metody pokusili o příčinný výklad všech jevů kolem nás. Pro 

náhodu nebylo v tomto modelu místo – byla znakem bezpříčinnosti, nekauzálnosti (náhoda 

jako něco kauzálně nedeterminovaného). Každý jev je totiž podle atomistického světonázoru 

nějak determinován a jevy nahodilé, bez cíle zkrátka neexistují, resp. se vymykají světovému 

řádu. Kauzální přístup odmítající výskyt nahodilých jevů se odráží u řady významných 

filosofů středověku, mechanistů 18. století a je patrný dodnes zejména na poli exaktních věd. 

(Bartoš, 1965, s. 34–35) Mnohdy z jejich textů čiší až jakási averze vůči náhodě jakožto 
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něčemu, co dokazuje neznalost člověka a neschopnost věd naší doby vysvětlit příčiny 

okolních jevů.  

 

1.2.2 Aristotelés 

Náboženského charakteru zbavuje tyché také Aristotelés v Druhé knize Fyziky, u 

kterého se na chvíli zastavíme. V reakci na existující pochybnosti, zda náhoda vůbec 

existuje, se pouští do analýzy příčin. Mezi ně řadí i mnohdy zaměňované pojmy tyché 

(náhoda) a to automaton (samočinnost), protože věci se často dějí náhodou, shodou okolností 

(dia tychén) nebo samo sebou (dia to automaton). Pojem tyché Aristotelés přetváří ve 

filosofickou kategorii a rozumí jím vnější sílu, která zasahuje do lidského jednání bez našeho 

vědomí (Aristotelés, 2010, s. 51).  

K náhodě říká Aristotelés následující: „Je tedy zjevno, že náhoda jest pouze 

mimotnou (vedlejší) příčinou v tom, co se děje záměrně za nějakým účelem. Proto 

předmětem přemýšlení a náhody jest totéž; neboť záměrnost není bez přemýšlení.“ 

(Aristotelés, 2010, s. 54) Všimněme si v této citaci antropocentrického přístupu, který staví 

náhodu do kontextu lidského jednání a označuje ji jako příčinu, která doplňuje naše záměrné 

chování. Náhoda zde vystupuje bok po boku s úmyslem, pod který řadíme i akt umělecké 

tvorby.  

Vzhledem k tomu, že náhoda se nutně vztahuje k lidskému jednání, protože je vázána 

na záměrné rozhodování, nemluvíme dle aristotelovské filosofie v případě zvířat a věcí o 

náhodě, nýbrž o samočinnosti. Jak uvádí Aristotelés (2010, s. 57) v názorném příkladu, 

pokud spadne kámen, učiní tak sám od sebe – bez úmyslu, ale ne, aby někoho udeřil. To je 

jen nepřímým důsledkem. Naopak náhoda se stává sama od sebe bytostem, které jsou 

schopné záměrného jednání. Příčina zmíněných jevů se však liší svou polohou – u náhody 

leží vně, zatímco u samočinnost uvnitř. Ačkoliv náhodu a samočinnost označujeme za 

příčiny, jejich existence nepředchází rozumu a přírodě (Aristotelés, 2010, s. 57). Náhoda 

totiž jako doprovodný jev záměrného chování a samočinnost jako pohyb vycházející z věcí 

předpokládá existenci rozumu i přírody, jsou na nich přímo závislé. 

Na závěr letmého exkurzu do Aristotelovy filosofie nesmíme opomenout jeho termín 

συμβεβηκος (lat. accidens) překládaný jako případek, akcident. Označuje něco, co 

připisujeme předmětu, ale nepatří k jeho jádru, tj. není jeho podstatou (např. vlastnosti, 

kvalita) a nemůže existovat sám o sobě. Podle Aristotela je případek něčím nepodstatným 

ve vztahu k našemu záměru nebo očekávanému sledu událostí a je nadřazen nahodilému, 
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které značí nepodstatnost v kontextu vzniku jevů (Bartoš, 1965, s. 72).  Je něčím, co nás 

potkává v objektivní realitě, ale nemá takovou váhu. Případek se stal předmětem zkoumání 

filosofů až do 19. století a pomyslně vyvrcholil Hegelem. Ten vymezuje akcident 

v návaznosti na Aristotela následovně: „Nahodilé je takové, co nemá důvod (nebo základ: 

Grund) svého bytí v sobě, nýbrž v jiném“ (Hegel in Bartoš, 1965, s. 101).  

 

1.2.3 Idealismus 

Proti kauzalistickému chápání světa řeckých materialistů vystupuje Platón, který 

„podstatu [světa] vidí v účelné zaměřenosti jevů“ (Bartoš, 1965, s. 50). Náhodu vnímá jako 

něco, si nemá původ v řádu a není součástí širšího záměru (ať už božího, nebo tvůrčího). 

Oproti praktickému chápání náhody jako tyché tak u Platóna pojíme náhodu spíše 

s Aristotelovým automaton (Bartoš, 1965, s. 52). Shrneme-li Platónovu interpretaci 

světového řádu, je náhoda jev teleologicky nezaměřený, bezcílný.  

V každém z těchto případů náhoda vystupuje rozdílně a termín je tudíž 

polysémický1. Někdy náhodu chápeme jako božskou (např. v animismu), jindy jako 

bezpříčinnou, někdy zas s příčinou neznámou, a nakonec i jako teleologicky nezaměřenou. 

Všechna tato pojetí spojuje antopocentrické prizma – náhodu analyzujeme ve vztahu 

k člověku, k nám samotným. Jednotlivé interpretace ale nesou určité nuance a nelze tak 

slučovat náhodu pod jednotný koncept (např. koncept nezáměrnosti). V rámci rozboru, jakou 

roli hraje náhoda v umělecké tvorbě, se proto odrazí i rozdílné interpretace pojmu. 

 

1.3 Náhoda v přírodních vědách 

V přírodních vědách volně navazuje interpretace náhody na kauzální pojetí světa 

materialistů, které zkoumá vztah náhoda – příčina. Jako dominantní dlouho převládal přístup 

zvaný mechanický determinismus a svou devizou nám velmi snadno připomene 

Demokritovo učení z předchozího oddílu. „Mechanický determinismus interpretuje 

determinismus jako lineární kauzální řetěz mechanických příčin a následků. Absolutizuje 

nutnost a popírá existenci nahodilosti s tím, že ji redukuje na mezery v poznání stavu 

                                                 
1 Bartoš (1965, s. 57) dokonce mluví o „kryptopolysémii“, protože mnohovýznamnost slova náhoda 

prý není dostatečně známá. Následkem toho se nerozlišuje mezi definicemi a skutečný význam v konkrétním 

kontextu nám tak může zůstat skrytý. 
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vesmíru.“ (Uruba, 2005, s. 1–2) Striktní vyčlenění náhody ze světa mechanických 

deterministů ale vzalo za své s postupným rozvojem fyziky. Nejprve Heisenbergův princip 

neurčitosti přiznává, že nemůžeme znát všechny parametry pohybu částic. Poté jsme odhalili 

chaotické chování v deterministických systémech (o tom Taleb viz níže) a skončili jsme až 

s extrémními tendencemi, které popřely kauzalitu se vším všudy. (Uruba, 2005) I přes 

Einsteinovy relativizující teorie jsme však neupadli v úplný nihilismus ovládaný náhodou 

jakožto nevysvětlitelnou anomálií a postupně odhalujeme, že i chaotické chování v sobě 

může skrývat řád, ba dokonce potvrzovat kauzální principy, o kterých mluvili už antičtí 

mechanisté. 

 

1.3.1 Hazard 

V matematice je náhoda de facto redukována na problematiku pravděpodobnosti, ať 

už jde o geometrickou, diskrétní nebo tu na poli hazardních her (Anděl, 2003). Ukotvení 

teorie (klasické) pravděpodobnosti můžeme vysledovat až k Blaise Pascalovi v jeho 

korespondenci s Pierrem Fermatem z roku 1654. Ti se snažili rozluštit otázku, jak rozdělit 

peníze mezi dva hráče předem daného počtu kol u hry v kostky. Inspirována hazardem se 

tak pravděpodobnost stala součástí teorie her. (Devlin, 2008) Fakt, že k tomu došlo zrovna 

u hodu kostkami, je pro fenomén náhody více než příznačný. Náhoda jakožto něco 

nepředvídatelného zde získává rozměr štěstěny (šance, fr. hasard) a ztrácí možné negativní 

konotace, které jsou s momentem zaskočení a nejisté budoucnosti často spojovány. Teorií 

pravděpodobnosti se dále zabývali např. Thomas Bayes nebo Andrej Nikolajevič 

Kolmogorov. 

 

1.3.2 Chaos 

Velkému zájmu se v oblasti exaktních věd těší teorie chaosu, a to především na 

začátku 20. století. V teorii chaosu má náhoda charakter události. Odehrává se v určitý čas, 

je původcem změny a nositelem děje. Náhoda je tak určujícím prvkem proměnlivosti, kterou 

se vyznačuje chaotický systém. Snaha fyziků, matematiků ale i biologů najít řád 

v dynamických systémech vedla ke zkoumání prvotních příčin, které způsobují zdánlivou 

nahodilost a zároveň plodí pravidelnost. (Kratochvíl a Heriban, 2010) Zkoumání chaosu 

zasvětili svůj profesní život např. Edward Lorenz nebo Henri Poincaré a dodnes rezonuje i 

v dalších oborech, jako je ekonomika. Jmenujme např. knihu Černá labuť Nassima Taleba 
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(2011), která si získala oblibu i u laické veřejnosti a dokazuje zpopularizování teorie chaosu 

potažmo pravděpodobnosti za hranicemi exaktních věd. 

Uruba upozorňuje na charakteristický rozdíl mezi chaosem obecným a 

deterministickým: „Pod pojmem chaos se všeobecně rozumí takové chování, které je 

projevem absolutní a čisté náhody, není v něm místo pro působení zákonitostí. Takovéto 

chování by bylo možno nazvat absolutně nekoherentní, kdy neexistují zákonité vazby mezi 

sousedními stavy (jak v prostoru tak v čase). Chaotické chování skutečných systémů v 

přírodě však spíše charakterizuje termín „deterministický chaos“. Jedná se o proces 

samoorganizace složitých systémů, kdy vznikají soustavy koherentních struktur chovajících 

se v souladu s přírodními zákony. Z hlediska jedné určité struktury má vývoj systému prvky 

náhodnosti, systém jako celek se však vyvíjí zcela zákonitě a tedy deterministicky.“ (Uruba, 

2005, s. 2) Kromě odlišení laicky chápaného chaosu a toho exaktního autor přináší do debaty 

i důležitý termín samoorganizace, který se stane klíčovým pro interpretaci náhody na poli 

umění. Důraz je zde kladen na náhodu jakožto součást strukturálního vývoje, nikoliv na 

systém jako celek – ten už je závislý na deterministickém chování. 

 

1.3.3 Náhoda jako Brownův pohyb 

Ve fyzice 20. století náhoda silně rezonuje jako součást jevu známého jako Brownův 

pohyb. Neustálý pohyb částic, které se nahodile srážejí, vede k tomu, že nejsme schopni 

s jistotou určit přesnou polohu jednotlivých molekul. Entropický charakter systému 

fascinoval mnohé odborníky nejen na poli přírodních věd (viz právě téma chaosu, které se 

stalo předmětem zkoumání pro fyziky, ekonomy i sociology).  

Brownův pohyb a jeho charakteristická nahodilost figuroval často jako předloha 

uměleckých děl – vzpomeňme např. záznamy pohybu částic obrázky fraktálů (viz kapitolu 

3.7). Nejen výtvarné umění, ale i literatura reflektuje tento známý fyzikální jev. Na tomto 

místě jistě stojí za zmínku dílo Thomase Pythona Gravity‘s Rainbow (Python, 1973)2. 

Hrdina Tyrone Slothrop v ní bloudí po městě a na mapu si zakresluje místa, kde měl pohlavní 

styk s ženami. Později britská tajná služba zjišťuje, že raketové bomby V-2 dopadly na 

identická místa – jako by Tyrone předvídal nepředvídatelné. Co bylo klíčem jeho přesného 

odhadu? Čirá náhoda. Právě motiv nevědomí a jeho schopnost ovlivnit svět kolem sebe je 

                                                 
2 V českém překladu vyšla v roce 2006 pod názvem Duha Gravitace v nakladatelství Volvox 

Globator. 
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výrazným tématem nejen pro Pythona, ale také pro umělce poválečné éry, kteří vlivem 

rozvoje psychoanalytiky našli zalíbení ve zkoumání přirozenosti, nahodilosti a vůbec 

organičnosti stojící v opozici vůči strojovosti války. Téma vztahu člověka a stroje obecně se 

stává hnacím motorem drtivé většiny technického, potažmo novo-mediálního umění. 

 

1.4 Náhoda jako společenský fenomén 

Vybrané celospolečenské aspekty náhody jsem akcentovala už v předchozích 

oddílech, pro ilustraci tedy jmenujme např. dopad náhody na finanční trhy podle Nassima 

Nicholase Taleba, deterministický chaos, který se promítá i do organizace živých organismů 

(např. mravenců), teologická interpretace náhody jako něčeho božského nebo věčná obliba 

hazardu3, který je více či méně řízen náhodou jakožto klíčovým herním principem. Zmíněné 

příklady ilustrují šíři oblastí, ve kterých se nějakým způsobem projevuje náhoda – 

ekonomika, biologie, náboženství, hry a mohla bych jmenovat mnoho dalších. Bennett 

doslova píše, že „většina lidí se s náhodou setkává na denní bázi“ (Bennett, 1998, s. 1) a 

tvrzení dokládá statistikami pravděpodobnosti, které nás na to upozorňují na každém kroku: 

třetina lidí nepřežije srdeční infarkt, šance na výskyt identické DNA je 1:1 miliardě atd. 

Ačkoliv nás matematika pravděpodobnosti obklopuje i v běžném životě, principu výpočtu 

už rozumí málokdo. Autorka vzpomíná experiment Kahnemana a Tverského, který 

potvrzuje vliv myšlenkových biasů na chápání pravděpodobnosti – intuice vždy vítězí nad 

raciem (Bennett, 1998, s. 3). Vnímání nahodilých událostí a pravděpodobnosti rozeberu 

podrobněji v kapitole 2.5.1, kde se zaměřuji na lidskou psychiku ve vztahu k estetickému 

vnímání forem. 

Do područí náhody se současně uchýlilo i mnoho oblastí psychologie, které 

nenabízejí jiné vysvětlení svého původu nežli nahodilost. Rapport (2001) jde dokonce tak 

daleko, že náhodu označuje za univerzální zákon, který – opět zcela antropocentricky – řídí 

veškeré jednání a mysl člověka. Tvrdí, že „prostřednictvím své náhodnosti má každý člověk 

možnost transcendence: vytvářet zárodky myšlenek, pojmů a poznatků, které se zdají 

pocházet odnikud a přinejmenším (minimálně na počátku) k ničemu a které mohou překonat 

stávající světové názory a identity“ (Rapport, 2001, s. 222). Rapportova myšlenka impulsu 

                                                 
3 Hazard je starý jako lidstvo samo a dokládají to vedle zmínek v literatuře i archeologické nálezy – 

nejstarší hrací šestistěnná kostka nalezená na území tehdejší Mezopotámie se datuje až do neuvěřitelných 2750 

př. n. l. (Bennett, 1998, s. 18). 
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přicházejícího jakoby zvenčí navazuje až na antické pojetí náhody jakožto něčeho bytostně 

externího, co se ať už v podobě božstva, nebo přírodní síly odráží na osudu jedince. Nepřímo 

však v jeho popisu náhody jako kreativní síly zaznamenáváme odkaz na estetický koncept 

génia, který známe už z I. Kanta či J. W. Goetha (příznačně také obdivovatele antiky). 

Goethe popsal kreativitu jako sílu, která vstupuje do člověka a činí ho uměleckým (Steiner, 

1942). Motivaci pro tuto myšlenku můžeme spatřit v termínu inspirace pocházejícího z 

latinského in-spirare – vdechnout. 

Nahodilosti v kontextu psychologie tematizuje opět Taleb (2013), který poukázal na 

zajímavý fenomén averze vůči náhodě. Lidé se (až zoufale) snaží náhodu ve všech možných 

odvětvích přelstít a potlačit nebo přinejmenším vysvětlit4. I to je jeden z důvodů, proč měla 

jeho kniha Černá labuť (2011) takový úspěch. Všichni doufali, že najdou odpovědi na své 

otázky, proč se některé děje ve světě odehrávají bez sebemenší logiky. Jako vysvětlení 

dostali čtenáři mj. odkaz na koncept efektu motýlích křídel. Už dávno před Talebem však 

Bergson poukázal na to, že skutečnost nám přináší „nepředvídatelnou drobnost, která změní 

vše“ (Bergson, 2003, s. 99). Shodně považují náhodu za něco bytostně přírodního, co nelze 

(na rozdíl od praxe matematiků) snadno kvantifikovat jako pravděpodobnost. Vždy v sobě 

bude obsahovat něco překvapivého, něco, co člověka přesahuje. V tomto aspektu náhody 

můžeme opět spatřit reziduum přírody, které náleží do sféry physis. 

                                                 
4 Velmi příznačně tak jeho kniha nese název Zrádná nahodilost (2013). 



18 

 

2 Náhoda v umění  
 

Náhoda v umění figuruje odnepaměti, ať už ve formě antické bohyně, která vede 

autorovu ruku; umělecké techniky, již cíleně využívali např. dadaisté; nebo všudypřítomné 

síly, která má přímý vliv na inovativní vývoj umění. S největší pravděpodobností nás už 

nikdy neopustí a bude zdrojem inspirace (ať už vědomým či nikoliv) pro tvůrce ve všech 

uměleckých odvětvích. 

 

2.1 Výpomoc náhodou  

Často citovaným příkladem raného uvažování nad rolí náhody v umění a kreativním 

myšlení jsou studie Leonarda da Vinci z díla Úvahy o malířství (Leonardo, 1994). V době, 

která hojně aplikovala vědecké poznatky (zejména z oblasti matematiky a geometrie) na 

uměleckou tvorbu, vybízí Leonardo umělce k tomu, aby se nechali inspirovat okolními 

vlivy, které bez zjevné příčiny vstupují do našeho života. Tvůrce například odkazuje na 

zkoumání zdi, ve které lze pozorným okem spatřit struktury s estetickou hodnotou a získat 

tak podnět k obrazotvornosti (Leonardo, 1994, s. 7) – technika, která i přes svůj původ v 15. 

století neztrácí na platnosti.  

Vzpomeňme si na díla Vladimíra Boudníka, který v duchu svého vlastního 

uměleckého směru – explozionalismu – nabádá neumělce k tvorbě pomocí asociací. Běžně 

ho lidé na přelomu 40. a 50. let mohli potkat na ulici, jak stojí u stěny s omlácenou omítkou 

a vysvětluje kolemjdoucím, že umění se skrývá všude kolem nás a stačí, abychom ho vytrhli 

ze spánku. (Morganová, 2014) Chtěl, aby v sobě ostatní probudili tvořivou sílu skrze 

spontaneitu. Rozdával rámečky, které lidé přikládali na zeď a mohli si tak všimnout 

zajímavých tvarů a barev, které pro ně do té doby byly zcela bez výrazu. Sám potom tvary 

dokresloval, aby svou představu otiskl do reality (Obr. 1). Můžeme říct, že jeho tvorba měla 

charakter happeningu, protože díla tvořil přímo na místě obklopen diváky. Ti často také 

přebírali úlohu tvůrce a díky Boudníkovi našli paralelu mezi uměním a svou přirozenou 

kreativitou (vždyť stejný postup, který vedl k odhalení esteticky hodnotných prvků v reliéfu 

stěny, zažil snad každý při pohledu na mraky na obloze, v nichž rozpoznával nejrůznější 

zvířata). 
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Obr. 1 – Vladimír Boudník dokresluje skvrny zdi 

 

Vraťme se ještě na chvíli k Leonardovi a jeho tvůrčím experimentům. Za zmínku 

jistě stojí jeho údajné pokusy5 s házením houby nasáklé barvou na plátno, na kterém poté 

zkoumal obraz vzniklý otiskem. Nahodilé tvary, které vytvořila barva po dopadu houby, 

podporují naši představivost a dávají průchod naší kreativitě. Na nadčasovost metody tohoto 

typu poukazuje uznávaný odborník na kreativitu Michael Michalko, který ve svých 

publikacích na příkladu Leonardových experimentů radí, jak skrze nahodilé události 

podpořit tvůrčí myšlení (Michalko, 2012).  

Motiv hodu houby, která ovlivní výslednou podobu obrazu, ve svých esejích zmiňuje 

i Montaigne. Popisuje příběh antického malíře Protogena, který z rozčilenosti nad tím, jak 

se mu nedaří věrohodně zachytit pěnu na tváři psa, mrštil proti malbě houbu, do které si 

otíral barvu ze svých nástrojů. „Štěstí, které vedlo houbu k úderu právě na ústa psa, vykonalo 

vše, co [Protogenovo] umění nebylo schopné udělat“ (Montaigne, 2006, kapitola XXXIII). 

V popsaném příkladu náhoda přichází do přímého kontaktu s dílem ale nejedná se o cílenou 

uměleckou techniku či nástroj6. Náhoda se zde vymyká autorově intenci a stojí mimo tvůrčí 

proces, jelikož vstupuje na scénu jako důsledek autorova vyčerpání a můžeme říct až 

rezignace na pokračování v malbě. 

                                                 
5 Sám Leonardo ale tuhle metodu na některých místech popírá (např. Leonardo, 1994, s. 5), kde 

odkazuje na Botticelliho kritiku tohoto cvičení a dodává, že nikdy nemůže vést k naučení toho, jak „zdolat 

jednotlivosti“. Pro účely této práce však tento experiment slouží k demonstraci obecných tvůrčích principů a 

faktická správnost přiřazení metody k Leonardovy tudíž není ve středu našeho zájmu. 
6 Opakem je např. akční malba (action painting), která vznikla ve 40. letech na území USA, v rámci 

které umělci cíleně pracovali s nahodilostí (viz kapitola 3.4). 
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2.2 Pevné místo náhody v umění 

Odhlédneme-li nyní od takto konkretizovaného působení náhody, dostaneme se 

k obecnějšímu pojetí náhody jako inherentní součásti tvůrčí síly. Stejně jako Protogenova 

ruka jednala bez záměrného využití nahodilosti, tvorba každého umělce je ovlivněna hybnou 

silou uměleckého vývoje, ve kterém náhoda hraje klíčovou roli. Tuto tezi představil Jan 

Mukařovský jako základní rys systému umění (Mukařovský, 1966). Umělecká tvorba je 

podle něj dána vztahem mezi individuem a objektivním vývojem umění. „Tento vývoj, který 

je autonomní, je řízen imanentní zákonitostí, jejímž pramenem je směřování vlastní každé 

struktuře, zachovat totožnost vyvíjející se struktury. Má-li se však toto směřování uplatnit, 

je třeba i tendence opačné, která směřuje k potlačení totožnosti struktury7. Jinými slovy, 

imanentní zákonitost vyžaduje za svůj nutný protiklad náhodu přicházející vždy znovu 

zvenčí, aby vyvolala pohyb.“ (Mukařovský, 1966, s. 223) Tato náhoda se podle 

Mukařovského zpřítomňuje v tvorbě ve formě sociálních či ideologických vlivů a otřásá 

strukturou umění. Zároveň však samo individuum zůstává „samo o sobě jako naprosto 

jedinečná náhoda“ (Ibid.). Představme si tedy dějiny umění, které se vyvíjí jakoby setrvačně 

– ve snaze zachovat svou stávající strukturu. Na své cestě se střetávají s tvořícími individui 

(autory)8, kteří jsou obdařeni některou z možných kreativit té doby. Skrze tato individua se 

manifestuje náhoda, která vráží do pevné struktury dějin a formuje výslednou podobu díla, 

resp. objektivního vývoje umění. 

Popsaný vztah umění a individuí je však ze své podstaty relační a stejně jako 

individuum svým dílem utváří strukturu umění, i ona současně ovlivňuje jeho. Jsou na sobě 

závislí a vymanit se naprosto ze systému, zdá se být nemožné (alespoň podle 

Mukařovského). Určité případy v historii umění mohou tuto tezi alespoň zdánlivě vyvracet. 

A příznačně v nich často sehrála velkou roli náhoda. Vzpomeňme si na „otce abstrakce“ 

Vasilije Kandinského. Když jednoho dne přišel domů, objevil svůj obraz vzhůru nohama, 

takže na dříve figurální malbě náhle chyběly rozpoznatelné objekty. Tento výjev ho natolik 

upoutal, že „pochopil jednou provždy, že figurální vyobrazení [jeho] obrazům škodí“ 

(Turchin, 2013).  

                                                 
7 Představu protikladu, ba dokonce souboje vidíme i u jiných teoretiků umění, a to například u Kanta 

ve formě teze, která spolu s antitezí přináší syntézu, a pak zejména u Nietzscheho, podle kterého je věčný boj 

apollinského a dionýského hybnou silou umění. 
8 Vedle tvořícího individua představuje Mukařovský také individuum vnímající, tedy diváka. Role 

autora však mnohdy osciluje mezi těmito dvěma póly. 
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Chceme-li Mukařovskému porozumět, chápeme výše popsanou závislost tvorby na 

vývoji tak, že nová díla, která se dosavadní tvorbě vymykají, nestojí mimo onu strukturu, 

nýbrž ji rozšiřují. Stejně jako neologismy v literatuře, které obohacují slovní zásobu 

v návaznosti na změny ve společnosti, vznikají v závislosti na systému. Pokud bychom tuto 

analogii posunuli o stupeň dál, můžeme neúspěch umělého jazyka esperanta vysvětlit tím, 

že zkrátka stál až příliš mimo jazykovou kulturu a nikdy tak vlastně nebyl jazykem jako 

takovým. Nesmíme však slučovat nemožnost umělecké aktivity mimo vývojovou strukturu 

s nepochopením díla. Pozitivní přijetí takového umění může přijít až později, jelikož umělec 

takříkajíc „předběhl svou dobu“. To se však týká právě recepce a nikoliv možnosti s něčím 

inovativním přijít. Takové dílo jen zkrátka „bude odsouzeno k tomu, čekat na to, že se možná 

v budoucnosti setká s vývojovou tendencí některé z příštích dob, která mu umožní 

dorozumění s publikem“ (Mukařovský, 1966, s. 224). 

 

2.3 Náhoda v předpočítačovém umění 

Umělecká produkce 20. století, která používá náhodu jako svůj tvůrčí prvek, se 

vyznačuje následujícím hrubým rozdělením: v první polovině 20. století umělci využívali 

náhodu primárně k provokaci a šokování publika, zatímco od 60. let se rozvinula práce 

s náhodou jako systematickou uměleckou metodou – náhoda byla samotným objektem 

zájmu. Pomyslnými milníky v těchto dvou základních uměleckých etapách byl vznik hnutí 

Dada a zrod počítačového umění.  

 

2.3.1 Dada a ironie 

V únoru 1916 zakládá v Curychu Hugo Ball kabaret Voltair, kolem kterého se druží 

mladí umělci prchající před morbidní válkou ze svých zemí (Tristan Tzara, Hans Richter, 

Hans Arp ad.). Do téhož roku řadíme vznik uměleckého hnutí Dada, které svou tvorbou a 

manifesty vyjadřovalo odpor ke krvavému válčení po celé Evropě a „znechucení veškerou 

buržoazní konvencí a chřestěním zbraněmi, jímž se vyznamenávali politici“ (Elger, 2004, s. 

11). Hlavní devízou hnutí se stal pacifismus. Ačkoliv dadaismus trval jen do roku 1924 (sám 

Ball dokonce hnutí považoval za rozpuštěné už v roce jeho vzniku), kdy plynule přešel 

v Paříži v surrealismus, zcela zásadně zformoval moderní umění a jeho metody inspirují 

umělce i dnes.  
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Shrneme-li umělecké přístupy tvůrců pod jeden nadřazený termín, mluvíme zcela 

jistě o iracionalitě. Znaveni kauzalitou jakožto dominantním paradigmatem, které uprostřed 

bojiště války už přestávalo být platné, se snažili najít nový řád věcí, jenž dokáže věrohodně 

uchopit všední realitu. Hans Arp charakterizoval ideologii hnutí tímto výrokem: „Dada chce 

odstranit klamání rozumu a odhalit iracionální řád“ (Elger, 2004, s. 9). Hlavní zbraní 

dadaistů se vedle iracionality stala ironie s cílem šokovat. Berlínská divize hnutí se oproti 

curyšské základně vyznačovala touhou aktivizovat veřejnost, a proto se tamní skupina často 

zapojovala do debat mimo svět umění. Kabaret Voltaire naopak spoléhal primárně na 

umělecká vystoupení (recitace, písně, exotické tance, koncerty), kterými manifestoval svůj 

odpor k dění ve společnosti. Byl to boj umělecký. Samotný název hnutí Dada, který je sám 

o sobě opředen tajemstvím a bezpočtem výkladů, v sobě nese určitý aktivizační potenciál, 

protože „v kombinaci onomatopoické stručnosti na jedné straně a svobody s vyložitelným 

významem na straně druhé9 se tento pojem zdál být dobrým válečným pokřikem v jejich 

útoku na tradice literatury a umění i na harmonický řád kompozice, teorii barev a prozodii“ 

(Elger, 2004, s. 11). 

 

Náhodná a simultánní báseň 

Literárním útvarem charakteristickým pro dadaisty se staly takové básně, kde 

rozhodující úlohu hraje princip náhody. Umělec do básně vstoupil na začátku, kdy definoval 

prvky systému (slova), ale výsledná podoba už byla dána okamžikem. Tristan Tzara dokonce 

pro tento umělecký proces sestavil návod, kde vybízí tvůrce k tomu, aby libovolný novinový 

článek rozstříhali na jednotlivá slova, která potom náhodně tahají ze sáčku a skládají v tomto 

pořadí do nové básně. Existuje však pochopitelné podezření, že tuto metodu sám Tzara 

nedodržoval důsledně, jelikož jeho básně si často zachovaly pravidla německé gramatiky 

(nebo minimálně správného slovosledu). Viz začátek jedné básně: „Wenn die hunde Die 

Luft kreuzen in einem Diamanten wie die Ideen und der Fortsatz der Hirnhaut die Stunde 

des Erwachens eines Programms zeigt…“ (Elger, 2004, s. 13). I přes neúplnou 

proveditelnost se však tato metoda nahodilého skládání textu podepsala na uměleckých 

postupech, které přežily i samotné dadaisty, a ukazuje onu hravost a ironičnost, které na 

rozdíl od surrealismu v expresionismu zcela chybí.  

Vedle náhodné básně si dadaisté oblíbili i tzv. simultánní báseň, u které hraje roli 

recitace, nikoliv samotné napsání básně. Podstata simultánní básně spočívá v přednesu více 

                                                 
9 Dada ve francouzštině znamená koníček a připomíná také citoslovce dětského brebtání. 



23 

 

básní zároveň několika jedinci a následný imerzní potenciál. Každý čte jiný text a 

dohromady vzniká něco nového, co v duchu dada zavání absencí smyslu. Dokonce můžeme 

mluvit o kakofonii, protože posluchači často dávali najevo svůj nesouhlas s tímto projevem. 

Vypovídá o tom svědectví Richarda Huelsenbecka: „Tzara, Janco a já jsme přednášeli 

simultánní báseň, stáli jsme na okraji jeviště se svými texty jako zpěváci a křičeli jsme z plna 

hrdla, jen abychom nebyli překřičeni publikem. Lidé chtěli zavolat policii a psychiatra se 

svěrací kazajkou. Hrozili, syčeli, plakali, ženy omdlévaly, staří páni hvízdali na klíče.“ 

(Janovic, 2016) Je otázkou, zda útvar simultánní básně řadíme stále ještě k literatuře. Právě 

charakter prezentace díla odkazuje více k happeningu nežli k samotnému textu. Jako by 

určitá juxtapozice básní na pódiu zhmotněná v tvůrcích nabízela objektivní srovnaní, avšak 

bez možnosti porozumění a nahlédnutí dílčích prvků.  

 

Koláž a fotokoláž 

V duchu simultaneity tvořili dadaisté i (foto)koláže (inspirováni ruskými 

konstruktivisty), které jim umožňovaly rychlou a intuitivní práci s jednotlivými prvky, jež 

skládali dohromady, a tvořili tak jako celek význam zcela nový – viz fotokoláž Čínský slavík 

Maxe Ernsta (Obr. 2), kde fotky částí těla nebo nehmotných objektů dohromady tvoří tělo 

ptáka a zároveň odkazují na mechaničnost slavíka z pohádky Hanse Christiana Andersena, 

kterým je dílo inspirováno (Elger, 2004 s. 74). Koláž Ernst definoval jako „systematické 

využívání příležitosti nebo uměle vyprovokované konfrontace dvou či více vzájemně 

odcizených realit na viditelně nevhodné úrovni a poetick[ou] jiskr[u], která přeskočí, když 

se tyto reality k sobě přiblíží“ (Elger, 2004, s. 24). Toto spojování zdánlivě neslučitelných 

významových realit, které Ernst popisuje, známe i z tvorby surrealistů. 
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Obr. 2 – Max Ernst: Čínský Slavík (1920) 

 

2.3.2 Surrealistické intermezzo 

André Breton, inspirovaný literárním dadaismem Paříže, představil světu inovativní 

techniku automatického psaní, která zaplnila prázdnotu po dadaismu, jenž bez přímé 

návaznosti na válku už ztrácel na aktuálnosti. Výrazně ovlivněný Freudovou 

psychoanalytikou začal Breton prozkoumávat nevědomí a do tvůrčího procesu přinesl 

metodu automatizace. (Elger, 2004, s. 27) Tato metoda sahá pro kreativitu do lidského 

nevědomí, kde nachází nahodilost psychickou.  

V umění surrealistů získává náhoda obrysy „vědomě neznámé příčiny“ (Brecht, 

1967, s. 209), kdy se autoři cíleně noří do sféry nevědomí a dávají průchod spontaneitě, která 

není svázána logikou, konvencemi či autocenzurou. Oproti obrazoboreckým tendencím 

dadaistů se surrealisté systematicky pouští do prozkoumávání nevědomého a nechávají se 

jím vést. Právě nevědomí vidí Breton jako centrální zdroj zázračného, které stojí proti všední 

Realitě: „V průběhu vývoje surrealismu […] přichází na světlo zázračnost reality. Objevuje 

se ve snech, utkvělých myšlenkách, roztržitosti, ve spánku, strachu, lásce, náhodě; 

v halucinacích, v uměle vyvolaném zmatku, pošetilostech, ve strašidelných zjeveních, 

v chybných mechanismech a vytáčkách; v nicotném blábolení, poezii, nadpřirozeném a 
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neobvyklém; v empirii, v super-realitě.“ (Brecht, 1967, s. 210–211) Nic nám nepodá lepší 

svědectví o metodě a preferovaných motivech surrealistů jako tento úryvek z Prvního 

surrealistického manifestu. Zrcadlí se v něm důležitost nevědomých procesů jako jsou sny, 

snaha o nekontrolovanost umělecké činnosti a nahlédnutí nad-reality, která se projevuje 

právě skrze chybovost a nahodilost, jež unikají rigidnosti pozemských zákonů.  

Oblíbenou technikou surrealistů, která připouštěla „ztrátu příčiny události 

v rozmanitosti“ (Brecht, 1967, s. 213), byla tzv. cadavre exquis (volně přeloženo jako 

vynikající mrtvola). Tato tvůrčí skupinová metoda spočívala v postupném kreslení obrazu, 

následném ohnutím papíru a předání dalšímu účastníku, který náhodně kreslený obraz 

nevidí. Příkladem této techniky je dílo Akt z let 1926-27 (Obr. 3), na kterém se podíleli Yvese 

Tanguy, Joan Miró, Max Moris a Man Ray. Vidíme na něm hybridní ženu s ulitou místo 

trupu, tenisovými raketami místo nohou a dalšími prvky, které tradiční malířská kategorie 

aktů běžně nenabízí. 

 

Obr. 3 - Yves Tanguy, Joan Miró, Max Morise, Man Ray: Akt (1926-27) 

 



26 

 

2.3.3 Přes hudbu zpět ke slovu 

Prostor pro náhodu, který nabízí juxtapozice (u dadaistů známá vedle koláží hlavně 

ze simultánních básní), můžeme najít i v hudbě10. Na poli vážné hudby jistě stojí za zmínku 

avantgardní skladatel John Cage a jeho dílo 4'33". Hraní této skladby, která postrádá noty, 

se odehrává v tichosti. Nástroj hudebníka neplodí žádný zvuk a celkové vyznění skladby je 

čistě závislé na okolnostech dané chvíle – kdo se dostaví na koncert (vrtící se na židli, šustící 

papírky od bonbonů), jaké vnější vlivy do performance zasáhnou (bouřka za okny, bouchnutí 

dveří), jaké zvuky budou materiály dělat samy od sebe (vrzání dřeva, které teplem pracuje) 

a potom selekce těchto zvuků a jejich interpretace jednotlivými recipienty. Všechny tyto 

aspekty dohromady tvoří dílo 4'33", které charakteristickou konceptuálností stejně jako 

simultánní poezie překračuje hranice svého žánru.  

 

2.3.4 Ready-mades 

Z evropského dadaismu, jenž přímo reagoval na nelogičnost války, si ten newyorský 

ponechal hravost a zálibu v protikladech. Nezaměřoval se už tak moc na destrukci 

současných konceptů umění mnohdy zatíženého institucionalitou (tzv. anti-umění), ale 

snažil se dostat pod povrch umění jako takového. Tyto tendence zcela radikálně upevnil 

Marcel Duchamp. Vystudovaný malíř nikdy v malbě neviděl prostředek vhodný pro 

vyjádření svých komplexních úvah a uchýlil se proto k tzv. ready-mades neboli hotovým 

předmětům. Skrze ně dokázal projevit pochybování nad podstatou umění a zapsal se do 

historie jako jeden z nejrevolučnějších umělců minulého století. Výběrem a prezentací 

obyčejného předmětu původně určeného k běžnému užívání povýšil status užitkových 

předmětů na umělecké artefakty. (Elger, 2004, s. 80)  

Charakter tvůrce se v případě ready-mades odklání od klasického pojetí umělce–

génia a staví ho do role kurátora, jehož schopností je právě výběr, nikoliv konkrétní 

umělecká technika (ta pro Duchampa zůstává na jakémsi nižším stupni tvorby, která se 

zaměřuje jen na hmotné aspekty díla). Tímto hravým přístupem ke kontextům položil celému 

světu umění (Art World) zásadní otázky: Co dělá umění uměním? Kde leží jeho hranice? 

Jaké vlastnosti definují umělecké dílo? Posouvá se tak od ryze kvalitativní, hodnotící polohy 

                                                 
10 Tomu, jak figuruje náhoda v hudbě jako takové, se konkrétněji věnuji v kapitole 2.4.3. Na tomto 

místě chci pouze na příkladu Cageovy „nehrané“ hudby poukázat na performativní charakter mnohých 

dadaistických poezií. 
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a zaměřuje se na základní ontologii uměleckého díla. Pro Duchampa je definujícím prvkem 

uměleckého díla podstavec, autorství s datem vzniku a umístění do galerie, což explicitně 

předvedl ve svém díle Fontána z roku 1917 (Obr. 4). Dnes bychom tento postoj nazvali 

institucionálním pojetím umění, které právě faktické zasazení díla do světa umění považuje 

za určující pro jeho definici. Pro Duchampa to však bylo zcela zdrcující a snažil se 

demonstrovat banalitu současného umění, které spoléhá na autority, opomíjí bytostně 

estetické kvality a je řízeno buržoazní nadvládou vyprázdněného nevkusu. 

 

Obr. 4 – Marcel Duchamp: Fontána (1917, replika 1964)  

 

2.4 Od avantgardy k abstrakci 

Na abstraktní malbu ve vztahu k náhodě jsme narazili už v kapitole o teorii individua 

Jana Mukařovského. Na tvorbě Vasilije Kandinského jsme si ukázali, jak může náhoda jako 

nekontrolovatelná vnější síla dát určitý impuls ke vzniku něčeho nového – v případě 

Kandinského to bylo nahlédnutí obrazu v nové perspektivě a následná preference 

výsledného výjevu, který dále ve svém umění rozpracovával jako tehdy nový styl abstrakce. 

U dadaistů a dalších avantgardistů ale náhoda figurovala už jako přiznaný tvůrčí prvek 

v tvorbě, v počátcích hnutí pak zejména slovesného umění. Dominantním uměleckým 

záměrem však byla snaha šokovat a následkem toho se samotný princip nahodilosti do určité 

míry vytrácí jako pouhý podpůrný prvek na cestě za výsledným dílem – klíčem k interpretaci 

je totiž vnitřní rozporuplnost díla a překvapivost vůči divákovi, který je onou kontradikcí 

zmaten.  
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V poválečném období se do popředí umělecké scény dostává abstrakce (a částečně i 

tzv. figurativní abstrakce), konkrétně z avantgardního expresionismu vycházející abstraktní 

expresionismus. S rozvojem stylu v Americe, kam putovalo mnoho umělců z válkou 

zdevastované Evropy, se New York stává centrem umění a dává vzniknout dalším odnožím 

stylu, jakým byl i směr zvaný akční (jindy také gestická) malba neboli action painting. 

Termín poprvé použil americký kritik Harold Rosenberg v roce 1952 a označoval jím nový 

směr, který se vyznačoval nanášením barev přímo ze zásobníku a umělcem, který se 

impulzivně nořil se do plátna. (Glennová, 2007) 

 

2.4.1 Pollock a gravitace 

Dvěma základními technikami akční malby jsou dripping a splash painting. První 

termín popisuje zjednodušeně řečeno kapání barvy na plátno z tuby nebo plechovky a druhý 

stříkání barvy štětcem. Za zakladatele směru a konkrétně techniky drippingu je považován 

Jackson Pollock, u kterého se na chvíli zastavíme. Konečně se totiž dostáváme zpět k náhodě 

jako vědomému tvůrčímu principu. V katalogu k jeho retrospektivní výstavě v MoMA roku 

1956 upozorňuje Sam Hunter na přímou návaznost Pollocka na surrealisty, a to právě skrze 

náhodu, která z obou dělá stoupence posvátného nepořádku: „[Surrealistům] Pollock vděčil 

za svůj radikální a nový smysl svobody a sám vícekrát hovořil o svém dluhu jejich 

neuváženým a automatickým metodám. Odvolávajíce se k náhodě a náhodné 

nepravidelnosti a povyšujíce je na prvotní princip tvorby, zrušili surrealisté strnulé formy 

moderního umění.“ (Hunter, 1956 in Brecht, 1967, s. 214)  

V Pollockově tvorbě z válečného období je vliv surrealistů patrný snad nejvíce, viz 

dílo Strážci tajemství z 1943 (Obr. 5). Pro surrealisty charakteristickou metodu automatizace 

spatřujeme také v akční malbě, a to ve formě ponoření se do uměleckého tvoření, do kterého 

nezasahuje vědomí. Jak napsal sám Pollock, „[k]dyž jsem ve své malbě, nejsem si vědom 

toho, co dělám. Teprve v jakési pozdější etapě „poznání“ vidím, čím jsem asi byl“ (Brecht, 

1967, s. 215). 
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Obr. 5 – Jackson Pollock: Strážci tajemství (1943) 

 

Když roku 1947 položil plátno na zem, předznamenal zcela zásadní reorientaci 

uměleckého předmětu z vertikální do horizontální osy (Berger, 2004, s. 167). Vzpomeňme 

na dílo Postel Roberta Rauschenberga z roku 1955 (Obr. 6) nebo známé Warholovy 

sítotisky. Horizontální umístění obrazu v rámci tvůrčího procesu však mělo za následek ještě 

jeden důležitý aspekt. Do umění vstoupila náhoda v podobě umělce, který už nemá přímý 

kontakt s dílem (štětec–plátno), ale naopak dává barvě volnost. Absencí fyzického kontaktu 

s dílem totiž na scénu vstupuje náhoda, která výslednou podobu ovlivňuje. Ať už je to např. 

míra kapání, kterou není umělec schopen plně kontrolovat, nebo vítr, který může změnit 

směr tekoucí barvy.  

 

Obr. 6 - Robert Rauschenberg: Postel (1955) 
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Vzhledem k nadměrné velikosti plátna Pollock často pracoval ve své stodole nebo 

v exteriéru (Obr. 7), takže přístup vnějších vlivů byl větší nežli ve sterilním a stálém 

prostředí ateliéru. Důležitým (ne však absolutně kontrolujícím) hybatelem uměleckého 

procesu řízeného náhodou (a v určitém ohledu i faktorem nadřazeným předchozím 

příkladům) se však stává konkrétní fyzikální síla – gravitace. „Pollockův aktivní, téměř 

choreografický malířský proces – jeho expresivní tělo tancující kolem vodorovného povrchu 

plátna i na něm a jeho gestikulující ruce kapající a stříkající barvy – pracuje společně s 

přirozeným tahem gravitace“ (Berger, 2004, s. 167). Gravitaci jako další typ nahodilosti tak 

můžeme označit za klíčového aktéra v takovém výtvarném umění, kde umělec upouští od 

dotyku s artefaktem.  

 

Obr. 7 – Jackson Pollock malující na zahradě svého ateliéru ve Springs 

 

Nejen samotný tvůrčí proces, ale i vizuální stránka Pollockových děl odráží princip 

nahodilosti. Podíváme-li se na spletité barevné linie a cákance na plátně, zdají se jakoby 

chaoticky rozmístěné. Ačkoliv se akční malba nevyznačuje chaotickým a neřízeným 

nanášením barvy jako spíše pohroužením se do díla a spontánním pohybem ruky, nelze 

v tomto typu abstrakce snadno nalézt určitý systém nebo lépe rytmičnost. Nebo minimálně 

není tak zjevný, jako např. u čisté geometrické abstrakce, která využívá redukované tvary a 

hledá v dynamice obrazu harmonii. Téma harmonie se však dostává i do Pollockova díla, 

ačkoliv je to spíše harmonie sui generis nežli taková, jakou nacházíme např. u De Stijl. 

„[Pollock] pracoval v symetrické orientaci ve vztahu ke gravitaci, ale zavedl asymetrické 

vzory tím, že se oddával spontánnosti svých pohybů paží a nechal plynulou nestabilitu barvy 
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sehrát svou roli, což mimoděk vedlo ke generování „fraktálních“11 vzorů podobných těm, 

které se objevují v komplexních, zdánlivě chaotických přírodních strukturách. I přesto, že 

taková nepředvídatelná dynamika ohrozila kompozici fragmentací a ne-řádem, Pollock 

obnovil celkovou „symetrii“ tím, že se držel mandátu celkové kompozice.“ (Cernuschi and 

Herczynski, 2008, s. 629) Tento výrok demonstruje, že ačkoliv se pro Pollocka stala 

nahodilost nosnou silou jeho výtvarného stylu, jednotlivé prvky zároveň podléhají principu 

repetice či sériovosti a výsledně tak tvoří kompozici, která vykazuje nenahodilou strukturu. 

 

Pollock jako performance artist 

U Pollocka bývá často zmiňován i performativní charakter jeho tvorby, kdy chození 

kolem ležícího plátna a pohyb jeho rukou s plechovkou barvy připomínaly s trochou 

nadsázky taneční choreografii. I samotný autor pojmu action painting prohlásil, že plátno je 

pro umělce tohoto směru „spíše arénou, ve které se má jednat, nežli prostorem, ve kterém 

lze reprodukovat, redesignovat, analyzovat nebo vyjádřit objekt, ať už skutečný nebo 

představovaný. To, co se dostane na plátno, není obraz, ale událost“ (Rosenberg, 1952, s. 

22). Specifický systém pohybu, který na rozdíl od klasické (vertikální) malby vede 

k unikátnímu výtvarnému stylu rezonuje u obdivovatelů Pollocka dodnes. Když v Japonsku 

probíhala v letech 2011–2012 retrospektivní výstava „Jackson Pollock: A Centennial 

Retrospective“, vystoupil na její vernisáži umělec Shimamoto Shozo patřící do umělecké 

skupiny Gutai group, která prozkoumává otázku vztahu těla a matérie. Shozo byl pozván, 

aby v reálném čase vytvořil jedno ze svých děl (Obr. 8). Vzhledem k tomu, že jeho styl 

můžeme rovněž označit za akční malbu, v určitém slova smyslu oživil Pollockovu tvorbu a 

poukázal na důležitost procesu tvorby, kde se vedle náhody stává inherentní součástí díla 

právě pohyb. (Shozo Shimamoto, 2017)   

                                                 
11 Fraktální geometrií jako možným interpretačním rámcem pro Pollockova díla se zabývají mj. i tito 

autoři spolu s Davidem Martinem ve studii „Abstract Expressionism and Fractal Gemoetry“, zařazené do 

sborníku Pollock Matters (Landau and Cernushi, 2007, s. 91–104). Taylor, Micolich and Jonas (2002) dokonce 

na základě záznamu malujícího Pollocka tvrdí, že použil „pozoruhodně systematickou metodu schopnou 

vytvářet složité vzory, které vykazují fraktální škálovací kritéria s přesností a konzistencí“ (s. 207).  
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Obr. 8 – Shozova performance v japonském Aichi Prefectural Museum of Art, 2011 

 

2.4.2 Abstrakce a performance v Čechách 

S Pollockem jsme se přehoupli do druhé poloviny 20. století, a ještě nepadla zmínka 

o žádném tvůrci z Čech. Mluvíme-li o počátcích performativním charakteru výtvarného 

umění, v českém kontextu tento moment nejlépe vystihne Hugo Demartini. Většinu jeho děl 

tvoří abstraktní sochy. Pro účely této práce jsou však zásadní fotografie z 60. let, na kterých 

zachycuje své aktivity v přírodě, při kterých do vzduchu vyhazoval různé geometrické 

předměty (Obr. 9), které v letu tvořily zajímavé kompozice (všimněme si až neuvěřitelné 

podobnosti s tvůrčím procesem akční malby). Po pádu je následně fixoval ve formě obrazu, 

např. dílo Mimo vymezené místo z roku 1975. (Chmelařová, 2012) „Demartini se rozhodl 

vytvářet díla, která v reálném čase existují pouhých pár vteřin a jejichž kompozice je 

podřízena především fyzikálním zákonům a nepředvídatelné náhodě. Bral do rukou špejle, 

tyčky, konfety, kusy kartonu, trubky, vyhazoval je do vzduchu a sledoval, jak se mění 

kompozice geometrických tvarů za letu do výšky, při pádu i výsledek po dopadu.“ 

(Pastýříková, 2013, s. 2)  
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Obr. 9 – Hugo Demartini: Demonstrace v prostoru (1968) 

 

Zastavíme-li se ještě u Demartiniho náhodných kompozic, nelze přehlédnout 

podobnost s Duchampovou technikou využívající nahodilosti, a to konkrétně s dílem Tři 

ustálené prototypy měr z roku 1913 (Obr. 10). Při tvorbě tohoto díla postupoval Duchamp 

tak, že nechal na bílou plochu padnout obarvené nitě, které po sobě zanechaly linii. Pomocí 

této metody sledoval, jak de facto kreslí sama náhoda. „Jestliže horizontální nit dlouhá jeden 

metr spadne z výšky jednoho metru na horizontální rovinu a po svém se zkřiví, vznikne nová 

podoba jednotky délky“ (Chalupecký, 1998, s. 198). Věrný dadaistické filosofii naznačil 

touto metodou alternativní výklad metrické soustavy a šel tak proti společenským rigidním 

normám, které mnohdy svou odtržeností od přirozenosti (a nahodilosti přírodě vlastní) 

postrádají skutečný smysl. V tomto duchu mluví o své umělecké technice i Demartini: 

„Když ty věci vyhodíš a ony dopadnou, má to úplně jinou zákonitost… Nikdy jsem však do 

toho nezasahoval; mohl jsem věci vypustit, ale nemohl jsem nic přidat – to se ihned pozná, 

začne to být cizí.“ (Hlaváček a Bydžovská, 1991, s. 38) Opět zde sledujeme důraz kladený 

na přirozenost. Té je dosaženo právě pomocí nahodilosti, jež demonstruje přírodní zákony – 

stává se aktualizací přírody.  
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Obr. 10 – Marcel Duchamp: Tři ustálené prototypy měr (1914) 

 

Náhoda sehrála svou roli také v Demartiniho „site-specific“ díle, kdy umisťoval 

objekty s chromovaným povrchem na různá místa v přírodě. Např. u díla Akce v krajině 

z roku 1968 (Obr. 11) vidíme železné koule, které svým rozmístěním připomínají nahodilé 

seskupení, jako bychom do vzduchu vyhodili hrst plnou skleněnek a nechali je libovolně 

dopadnout na zem12. Vzhledem k hmotnosti objektů to jistě nebylo takto proveditelné, ale 

výsledný dojem pocit nahodilosti rozhodně nabízí. Akce v krajině i další zrcadlová díla (např. 

Reliéf I, 1965, Konvexní a konkávní variace, 1966) se vedle tvůrčího procesu vyznačují 

nahodilostí ještě v interpretaci z hlediska zapojení recipienta. Dílo totiž nemá finalizovanou 

podobu, je proměnlivé. „Zrcadlový“ povrch (ač zkresleně) odráží své okolí, které se mění 

jak přemístěním díla, tak zejména když přijde do kontaktu s divákem. Pouze pokud 

zachytíme dílo na fotografii se můžeme dívat na vizuálně statický objekt. Svou reflektující 

povahou je ale bytostně nestálé (skoro až dynamické), jak tomu je u díla kinetického, které 

se hýbe fyzicky, nebo ještě názorněji dála novomediálního, které se proměňuje v rovině 

elektrické – Demartiniho zrcadlové reliéfy v tomto pojetí vykazují stejnou vizuální nestálost 

jako displeje v dílech vznikajících dnes. 

                                                 
12 Skutečnou inspirací pro dílo nebyly skleněnky, ale „kulovité útvary řas, které se pohybovaly blízko 

pobřeží při umělcově návštěvě Itálie“ (Pastýříková, 2013, s. 6). 
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Obr. 11 – Hugo Demartini: Akce v krajině (1968) 

 

Demartiniho aktivitám v přírodě se podobá raná tvorba Zorky Ságlové, která klade 

ještě větší důraz na proměnu a pohyb. Její díla Pocta Fafejtovi a Házení míčů do 

průhonického rybníka (1969) jsou kvůli (nebo raději díky) své inherentní nestálosti 

zachyceny pouze na fotografiích. Její metoda u prvního zmíněného díla spočívala 

v postupném vhazování 37 obarvených míčků do vody, které na hladině vytvořily v čase 

neustále se proměňující plastiku (obr. 12). Vlivem větru a pohybu hladiny neměly míčky 

stálou polohu a ani dílo samo tak de facto není věčné, čímž v nás autorka vzbuzuje silný 

pocit nejistoty, pomíjivosti a do popředí se dostává poetické plynutí času. Dočasnost 

skulptury z díla dělá spíše happening, který klade důraz na akt tvorby, v tomto případě 

společné tvorby několika zúčastněných – mezi aktéry i diváky byli např. členové hudební 

skupiny The Plastic People of the Universe a jejich přátelé.  

 

Obr. 12 – Zorka Ságlová: Házení míčků do průhonického rybníka Bořín (1969) 
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2.4.3 Za zvuků nahodilosti 

Ikonickou osobností aleatorické hudby je bezesporu John Cage13, kterého jsem 

okrajově zmínila již v kontextu dadaistického principu juxtapozice. Jeho dílo 4‘33“ můžeme 

v návaznosti na happening Ságlové rovněž chápat jako performativní. Pomineme-li nyní to, 

že všechna hudební vystoupení mají charakter akce, tak Cageův „notový zápis bez not“ se 

spoléhá právě na komponenty, které jsou hudbě vnější. Objevil melodii ticha. A jak takové 

ticho zní? Můžeme odpovědět poněkud paradoxně, tedy že zní jako ne-ticho. I v absolutně 

odzvučené místnosti totiž nelze zajistit absolutní tichost. Cage ve své knize Silence mluví o 

tom, že v takovém prostředí slyšíme vysoký tón, který vydává naše nervová soustava a tón 

nižší vycházející z krevního oběhu. (Cage, 2010) A pro ty, co nevěří, že s absencí ticha se 

zkrátka nikde ve světě nesetkáme, je tu aplikace pro iOS 4‘33“, která uživatelům umožní 

nahrát tzv. třípohybovou performance ambientních zvuků okolí (4'33" App for iPhone). 

Vedle fenoménu ticha, který Cage fascinoval celý život, se erbovním znakem jeho 

tvorby stala náhoda. Cage proto označujeme za průkopníka aleatorické hudby. Už od 50. let 

prozkoumával, co se stane, když určité pasáže skladby ponechá hře osudu. Princip 

nahodilosti uplatňoval například skrze házením mince nebo tím, že v notovém zápisu 

vycházel z kazů papíru (Píša, 2011).  Silně ovlivněný východní filosofií Cage přesunul 

těžiště hudby z umělcova nitra do harmonie přírody a obecně vnějšího světa. Ne zřídka tak 

do elektronických nahrávek zakomponoval zvuky všedního dne jako kuchyňské nástroje 

apod. 

Revolučnost Cageovy tvorby a jeho velkorysou interpretaci hudební hodnoty 

výstižně popsal Ben: „Před Johnem Cagem každá hudební skladba, dokonce i skladba hudby 

konkrétní, byla určena v celém svém trvání, což znamená, že všude, v kterémkoliv okamžiku 

skladby, byl výsledek zamýšlený a předem dohodnutý. Přínos Johna Cage je v tomto: 

nevybírá, nechává působit náhodu, alespoň částečně. Pro něho má každý sebemenší hluk, ať 

se objeví v kterémkoli okamžiku, hudební hodnotu.“ (Ben, 1967, s. 191) Právem ho spolu 

s Duchampem řadí mezi ikonické umělce 20. století (na základě jeho specifického kritéria 

novosti), kteří skoncovali s dosavadním směřováním umění a nastolili nový řád. Řád, kde 

uměním se stává cokoliv a vše je záležitostí umělcova rozhodnutí. I to, že autorství přenese 

částečně do rukou náhody. Právě tu Ben označuje za jeden z možných přístupů, jak novosti 

                                                 
13 Jedním z tvůrčích principů aleatorické hudby bylo házení kostkou (dice-music), které praktikovali 

již Haydn a Mozzart – hodem kostky bylo určeno pořadí předkomponovaných kusů skladby. (Boden a 

Edmonds, 2009, s. 30) 
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docílit. Navážeme-li na Brechta a jeho pojetí náhody–obrazu (chance imagery), tak 

konkrétními metodami vyvolání náhody jsou pak házení mince, kostky, rulety, karty, tahání 

osudí, automatismus a náhodná čísla (Brecht, 1967, s. 225–227). Jak bylo dokázáno 

v předchozích oddílech této práce, tak tento seznam zcela jistě nelze označit za 

vyčerpávající. A s příchodem nových médiích se pole možností rozšiřuje až exponenciálně. 

Vnitřní principy těchto postupů však ne zřídka vykazují rysy více než podobné. 

 

 

2.5 Náhoda v umění nových médií 

Nová nebo také digitální média vznikají ve 40. letech 20. století s technologickými 

kořeny v Babbageových pokusech s výpočetní technikou (z dnešního pohledu velmi banální, 

schopné pouze počítání) už v 19. století. V užším pojetí spojujeme digitální média 

s obdobím 60. let, kdy byl úspěšně realizován hypertext a počítačová síť se díky projektu 

ARPA stala decentralizovanou. Jako milník v dějinách nových médií vnímají teoretici vznik 

osobního počítače s mikroprocesorem, který umožnil masivní rozšíření nových médií a 

jejich průnik do všech sfér společnosti. Pomyslnou třešničkou na dortu s digitálním 

korpusem je zavedení internetu na začátku 90. let, který předznamenal novou společnost, jíž 

jsme dosud součástí. (Macek, 2002) 

 

2.5.1 Nová média podle Manoviche 

Definici nových médií, kterou lze přenést i do sféry umění, nabídl Lev Manovich 

skrze pět axiomů popisujících charakteristické znaky, která nová média odlišují od těch 

starých. Jedná se o numerickou reprezentaci, modularitu a z nich vycházející charakteristiky 

automatizace, variability a transkódování (Manovich, 2000). Ačkoliv se někdy setkáme 

s takovou klasifikací umění nových médií, kde se skrývá např. jednoduché mechanické 

umění využívající čistě hardwarovou složku techniky, výše zmíněné charakteristiky nám 

pomohou rozpoznat drtivou většinu umění označovaného jako novomediální. To vyplývá 

zejména z chápání tohoto umění jako čistě digitálního.  

Numerickou reprezentací rozumíme fakt, že se daný objekt skládá z digitálního kódu, 

a to jak objekt vytvořený přímo v počítači nebo digitalizovaný objekt původně analogový. 

Modularita označuje určitou fraktalitu nových médií – můžeme je rozdělit na samostatné 

prvky i spojit do komplexního systému, který si však zachovává původní jednotlivosti. Tyto 
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dvě vlastnosti jsou bází, která umožňuje následující tři a jsou tak klíčové pro detekování 

nového média.  

Všechno umění, které je celé nebo alespoň zčásti realizováno v nebo pomocí nových 

médiích, označujeme (minimálně pro účely této práce) za novomediální. Ačkoliv výkladů 

takové klasifikace je spoustu a debata o ontologii nových médií trvá i desetiletí po jejich 

vzniku, pojmová nestálost a roztěkanost novomediálních konceptů sahající napříč vědními 

disciplínami není překážkou pro analýzu principů nahodilosti v konkrétních uměleckých 

dílech. Ostatně jak jsme si již ukázali, náhoda prostupuje umění napříč žánry i směry a tato 

práce si neklade za cíl nabídnout výčet všech takových děl, nýbrž zmapovat různorodost 

využití nahodilosti ve vztahu k procesu tvorby a estetické zkušenosti s důrazem na to, jak 

nové technologie rozšířily penzum těchto možností. 

 

2.5.2 Cybernetic Serendipity zrodem novomediálního umění 

Nesporným milníkem, který předznamenal rozvoj oblasti novomediálního umění a 

zasadil ho do institucionálního kontextu, se stala výstava Cybernetic Serendipity14, která 

proběhla v Londýně roku 1968 pod kurátorským dohledem Jasiy Reichardt (Obr. 13). 

Výstava v Institutu moderního umění (Institute od Contemporary Arts) představila díla 130 

umělců na pomezí umění a technologie jako zařízení generující hudbu, počítače na produkci 

filmů, roboty (od Nam June Paika), interaktivní sochy a počítačovou grafiku. Mezi autory 

můžeme najít nejen umělce, ale také inženýry, matematiky či grafiky, což dokazuje 

interdisciplinární přesah výstavy, která v širším měřítku zkoumá právě hranici mezi uměním 

a vědou. Důvodem pro výrazné zastoupení vědců v porovnání s umělci byl fakt, že v 60. 

letech neměli umělci běžně přístup k počítačům a nedokázali ho plně ovládat, jak upozorňuje 

Reichardt (ICA, 2014). Spojujícím prvkem všech prezentovaných děl bylo použití 

nahodilých systémů. Hlavním tématem výstavy bylo podle Reichardt „happy chance 

                                                 
14 Názory na určení počátku novomediálního umění se různí. Např. Verdicchio (2016) považuje za 

pionýry počítačového umění tři IT vědce, kteří nezávisle na sobě využili počítače ke geometrickým návrhům 

– George Nees v Siemensu v německém Erlangenu, Michael Noll v Bellových laboratořích v New Jersey a 

Frieder Nake na Univerzitě ve Stuttgartu. Tyto práce, k jejichž vytvoření byl využit digitální počítač, byly 

poprvé vystaveny v galeriích, a nejen umístěny v laboratořích. Ať už za počátek novomediálního umění určíme 

konkrétní výstavu, autory nebo dokonce dílo, klíčový je moment přiznání statutu umění dílům, která využívají 

počítač, a nikoliv přesný začátek. Pro snazší orientaci nám stačí rámcové zasazení do 60. let 20. století.  
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discovery“ (ICA, 2014) neboli nalezení šťastné náhody. Prizmatem výstavy pohlížíme na 

náhodu jako na pozitivní prvek, který dopomáhá počítači realizovat se jako tvůrčí nástroj.   

 

Obr. 13 – Plakát k výstavě Cybernetic Serendipity, 1968 

 

Gordon Pask na výstavě představil své legendární dílo The Colloquy of Mobiles z 

1968 (Obr. 14). Jednalo se o soustavu pěti strojů ovládaných počítačovým systémem, které 

mezi sebou nezávisle na externích vlivech vzájemně komunikovaly pomocí světla a zvuku. 

Použitím zrcadel a baterek mohli návštěvníci do dialogu strojů vstoupit také. Aby Pask 

umocnil zdánlivou vitalitu strojů, navrhl program jako společenský systém, což navíc 

podtrhl genderovou rozlišeností strojů analogicky na muže a ženu. Konkrétně fungovala 

komunikace tak, že paprsek světla jednoho (mužského) stroje zasáhl zrcadlo ve stroji druhém 

(ženském). Ten se následně snažil pomocí pohybu zrcadla od světla odchýlit. Cílem takové 

komunikace bylo optimalizovat chování strojů – ty se snažily dosáhnout ideálního stavu 

„spokojenosti“ za použití nejmenší možné energie. (Pask, 1968, s. 34–35)  
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Obr. 14 – Gordon Pask: The Colloquy of Mobiles (1968) 

 

Princip nahodilosti se v případě The Colloquy of Mobiles skrývá v oproštění umělce 

od díla a ponechání systému takovému sledu událostí, který už nebylo možné detailně 

předpovědět. Pask navrhl pravidla, kterými se stroje řídí, ale konkrétní výstup a jeho 

proměna v čase už podléhaly náhodě. Záleželo totiž na míře reakce strojů, na schopnosti 

systému úspěšně chování optimalizovat a v neposlední řadě na zapojení diváků, kteří se 

mohli stát součástí komunikace mezi jednotlivými stroji. Umělec se v tomto případě de facto 

spoléhá na přirozenou hravost systému, které je ponechána volnost v tom, jak potenciální 

škálu chování realizuje v konkrétním výstupu.  

 

2.5.3 Celulární automata 

Paskův naprogramovaný systém v díle The Colloquy of Mobiles v sobě zrcadlí stejný 

mechanismus, který ve hře Game of Life (Hra života) představil matematik John Horton 

Conway roku 1970. Conway, stejně jako Pask, uvedl do pohybu systém, který měl konečný 

počet jednoduchých pravidel. Po spuštění už program žije vlastním životem a získává na 

komplexitě, kterou lidská mysl nedokázala předvídat. V případě celulárního automata Hra 

života dokázala čtyři jednoduchá pravidla určující, co se stane s buňkou, když přijde do 

styku s jinou, postupně vygenerovat obsáhlý systém prvků připomínající živoucí 

organismus. (Bellos, 2014) Soustavy, které vidíme v pokročilejším stádiu hry, v sobě 
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obsahují opakující se vzory (patterns), často i podobné těm, které lze nalézt v přírodě (Obr. 

15). 

 

Obr. 15 – Symetrické vzory generované Conwayovou Hrou života 

 

Možnou námitkou proti nahodilosti přítomné v člověkem navrženém programu je 

fakt, že se systém chová přesně podle rigidních pravidel kódu. Z hlediska umělce ale není 

v lidských možnostech předpovědět konečný (v tomto případě vizuální) výstup, který 

program vytvoří. Moment překvapení a neschopnost navrhnout proces generativnosti bez 

použití počítače je tím klíčovým aspektem, který ze Hry života i Paskových strojů dělá 

autonomní zařízení, která se vymykají plně řízenému tvůrčímu procesu, který sledujeme 

např. u tahu štětcem po plátně. Autor se tedy dává všanc náhodě, aby si nechal výslednou 

podobu nabídnout nezávisle na svém záměru či odhadu. Ten je totiž v tomto případě doslova 

irelevantní, jelikož umělcům jde o autenticitu určitého chování, které programem simulují, 

nikoliv o pouhou efektivnost. Takový přístup by totiž vykazoval vysoké známky „lenosti“ 

umělce, který si chce pouze zjednodušit práci, a nikoliv odhalit principy, které jsou hluboko 

zakořeněny v přírodě a které samotného umělce přesahují. 

 

2.5.4 Computer Graphic jako český předchůdce Cybernetic Serendipity 

Půl roku před tím, než bylo londýnské publikum uchváceno výstavou Cybernetic 

Serendipity, se v Brně uskutečnila výstava pod kurátorskou taktovkou Jiřího Valocha 

nazvaná Computer Graphic (únor 1968), která následně putovala do Jihlavy (březen 1968) a 
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zakončila ve Zlíně (duben 1968). Jedná se prokazatelně o první výstavu zaměřenou na 

digitální, resp. počítačem generované umění v celé východní Evropě (Horáková a Mucha, 

2018).15 Tento rok (21. 3. – 22. 4. 2018) proběhla v brněnském Domu umění high-tech 

rekonstrukce výstavy pojmenovaná Computer Graphic Re-visited 2.0, ve které autoři použili 

současné imerzní technologie.  

Na původní – a dnes již ikonické výstavě z roku 1968 – byli zastoupeni umělci jako 

Frieder Nake, Lubomír Sochor, Georg Nees, Michael Noll nebo Leslie Mezei. Představené 

práce Valoch souhrnně označil za programované umění, jelikož nebyly vytvořeny výhradně 

člověkem. Jeho role končila tam, že zadal program. Zpracování už bylo v kompetenci 

automatického počítače a o finální grafickou práci se postaral kreslicí automat. Všichni 

umělci (nebo lépe autoři) navíc vzešli nikoli z kruhů uměleckých, nýbrž z oblasti exaktní 

vědy. „Programátoři sami nejsou profesionálními výtvarníky a vůbec ne výtvarníky v 

konvenčním slova smyslu – odborným školením a zaměstnáním to jsou matematici. Snad s 

tou výhradou, že se při práci s computerem začali zabývat také estetickou stránkou 

grafických záznamů a posléze začali záměrně programovat takové struktury, které 

považovali za esteticky cenné.“ (Valoch, 1967, s. 1)  

Umělecké tendence v sobě matematici často objevili skrze kooperaci se spřátelenými 

umělci, kteří do děl technicky orientovaných autorů dokázali vnést umělecký pohled. Stejně 

tak i Sýkora spolupracoval na svých dílech s matematikem Jaroslavem Blažkem. 

Prezentovaná díla Valoch dělí na dva základní typy:  

1. Přesná grafická řešení, kde počítač nemá možnost volby a pouze využívá 

program navržený autorem (tuto skupinu zastupuje např. Lubomír Sochor). 

2. Stochastické grafiky vyznačující se volnějším přístupem, při kterém počítač 

figuruje jako generátor náhodných čísel, podle kterých zvolí jednu z možných 

realizací definovaných autorem (příklad Friedera Nakeho).  

2.5.5 Frieder Nake a kresba algoritmů 

Už od počátku institucionalizované formy počítačového umění tak byla náhoda úzce 

spojena s novými médii. Autor v případě stochastické grafiky vstupuje do uměleckého 

procesu tak, že vytyčí mantinely tvorby a možnosti, ze kterých si počítač vybírá. Ve výsledku 

                                                 
15 V Evropě můžeme prvenství připsat německé výstavě Generative Computergrafik (únor 1965) na 

Technische Hochschule ve Stuttgartu; v Americe za první výstavu, v jejímž centru stál počítač, můžeme 

považovat Computer-Generated Pictures (duben 1965) v newyorské Howard Wise Gallery. 
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tedy může být sám tvůrce překvapen tím, jaká varianta byla probuzena k životu; v druhé 

řadě pak tím, jak vypadá – jednotlivé varianty byly pouze naprogramované, nikoli 

vizualizované. Nahodilost tím pádem vedla k aktualizaci jednoho z mnoha uměleckých 

záměrů, jež nesly podobu jakéhosi zárodku budoucích děl, a nikoliv dokončené formy. Nake 

si všímá této distance autora od vlastního díla a popisuje zvláštní vztah člověka a stroje tak, 

že „v okamžiku vzniku grafiky se [umělec] stává již sám konzumentem“ (Valoch, 1967, s. 

3).  

Vstupem pro počítač bývá matematická rovnice popisující určitou funkci s několika 

proměnnými, kterou počítač rozluští a nabídne umělci výstup v podobě vizualizace této 

matematické úlohy. Samozřejmě pokud matematikovi přiznáme dostatečně pokročilé 

abstraktní myšlení, tak můžeme deklarovat, že výsledná grafika pro něj nebyla překvapením. 

To však není v souladu se záměrem autorů, kteří překvapení vítali a zapojením např. 

trojúhelníkové funkce nechtěli výpočetní techniku oslnit složitostí rovnice či algoritmu, 

nýbrž sami chtěli být oslněni tím, jak může být formou nabytá rovnice blízko kráse. 

 Rovnice nemusely mít charakter složitého algoritmu, nýbrž jednoduše 

definovaného principu pro pohyb linie. Příkladem může být Nakeho série grafik Zufälliger 

Polygonzug (Random Polygons – Náhodné křivky), kde se počítač řídil pravidlem, že se má 

v daném rámci pohybovat (tj. kreslit linii) libovolně dlouho jedním směrem, následně se 

zastavit (vytvořit roh obrazce), vytyčit další směr a pohybovat se opět libovolně dlouho. 

Náhodná volba byla dána rovnoměrným rozdělením pravděpodobnosti ve všech směrech. 

Právě soubor povolených směrů odpovídá za konkrétní vizuální podobu grafiky (srov. 

Zufälliger Polygonzug 20 na Obr. 16 a Zufälliger Polygonzug 3 na Obr. 17). 
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Obr. 16 – Frieder Nake: Zufälliger Polygonzug 20 (1964) 

 

 

Obr. 17 – Zufälliger Polygonzug 3 (1965) 

  

Výtku namířenou proti umělecké hodnotě přímo úměrné míře autorství 

v počítačovém umění a zejména toho stochastického předpovídal kurátor Valoch již před 

otevřením výstavy, a v katalogu proto uvádí: „Otázka, jde-li o umělecké dílo, se ukáže při 

hlubším zamyšlení jako bezpředmětná. Nepovažujeme přece za umělecké dílo to, co vytváří 

‚umělec‘ (jak nejasné a nicneříkající je toto označení v naší době, jak podivně romantické 

představy vyvolává!), ale to, co může být jako umění vnímáno, tj. to, co je nositelem 

estetické informace. Skutečností je, že tyto estetické artefakty existují. Záleží na divákovi, 
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jestli bude ochoten je jako takové vnímat, tedy ‚přivlastnit si je‘ a ‚realizovat‘ jejich 

estetickou informaci.“ (Valoch, 1967, s. 2) Využití počítače ve spojitosti s principem 

nahodilosti navíc otevírá nové pole tvůrčích možností a nabízí zcela novou vrstvu kreativity. 

Ačkoliv počítač pracuje podle přesně navrženého programu a nic si nevymýšlí, v případě 

vhodného zapojení náhodného čísla „lze využít computeru jako tvůrce fantazií“ a v pevném 

rámci programovaného umění tak „[počítač] nahrazuje intuici“ (Valoch, 1967, s. 6). Stává 

se tak spoluautorem, který dokáže překvapit i svého „kolegu“, který pomyslně schovaný 

v útrobách stroje nedokázal předem odhadnout, co se za několik okamžiků vyjeví na 

obrazovce monitoru. Stává se novým typem tvůrčí síly. 

 

2.5.6 Determinovanost, pseudonahodilost a kreativita 

Tvorba Friedera Nakeho využívající počítač k nahodilým geometrickým vzorcům 

otevírá debatu nad determinovaností strojů. Může vůbec z něčeho, co je naprogramované, 

vzejít něco, co se vymyká plánu? Obecně platí, že determinovanost vylučuje jakékoliv 

nahodilé fenomény, což se pro tuto chvíli stane naším východiskem. Vše, co stroje vytvářejí, 

je pouhou exekucí příkazů, které určili lidé. Kde se v tomto schématu nachází prostor po 

kreativitu? Tato debata do určité míry kopíruje argumentaci Alana Turinga v reakci na Adu 

Lovelace, kdy tématem byla (ne)možná inovativnost stojů a počítačů (v případě Lovelace 

jednoduššího mechanického počítače – analytického stroje Charlese Babbageho). Turing 

věřil, že stroje nemohou být plně předpověditelné a často mohou člověka překvapit 

výsledky, které umožňuje jejich výpočetní kapacita (Verdicchio, 2016, s. 292). Právě 

implementací nahodilosti do programu se pro recipienta stává výstup z počítače novátorský 

a nečekaný, ačkoliv v programu samotném se všechny výpočetní úlohy odehrávají 

deterministicky. Z toho důvodu leží taková náhoda pouze v očích vnímatele, nikoliv 

počítače, a označujeme ji proto za pseudonahodilou (pseudorandomness).  

Východisko, že determinismus znemožňuje nahodilost či dokonce kreativitu, se díky 

možnosti pseudorandomizace stává bezpředmětným. Ačkoliv jsou počítače automatickými 

stroji, které pouze poslouchají příkazy, v rukou umělce se stávají nástroji, které právě svým 

determinismem umožňují dopočítání příkazů a v umělcem „vykolíkovaném“ prostoru 

dotváří dílo tak, že se strojovosti vymykají a přináší zcela nový typ kreativity. Kreativity, 

která byla u dadaistů simulována nahodilým výběrem slov, u Pollocka litím barvy, u 

Demartiniho vyhozením předmětů do vzduchu atd. Absence přímého kontaktu umělce 

s plátnem či jiným nosičem díla, která vpouští do procesu tvorby náhodu, se 
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v novomediálním umění realizuje skrze počítačový program, který vytváří stejno mezeru 

mezi autorem a dílem. Tam, kde dříve bylo vnější určení prvků, vzduch a pohyb, je nově 

digitální systém nul a jedniček. 

Nake nedovedl (nebo nechtěl) definovat přesné pozice všech vizuálních komponentů 

– v jeho případě linií – a využil počítač, který tuto část procesu převzal za něj. „Jakmile bylo 

dílo dokončeno, umělec hleděl na neočekávaný výsledek, alespoň z části“ (Verdicchio, 

2016, s. 292) a tento výsledek jako jeden z několika (v určitých případech z nekonečna) 

možných byl tudíž důsledkem nahodilosti. Stejně k výstupu počítače přistupuje Sýkora, 

kterého mnohdy výsledná podoba díla překvapila, ačkoliv principy výpočtu definoval on 

sám. Lidská mysl a její imaginace se nevyrovná výpočetní kapacitě počítače, a ačkoliv je 

z technologického hlediska program deterministický a náhoda pouze zdánlivá – 

pseudonáhodná – nabízí prostor pro kreativitu na straně umělce. Takovou, která by mnohdy 

nebyla umožněna skrze náhražky nahodilých výpočtů, jaké figurovaly v umění před érou 

moderních informačních technologií.  

 

Krása je v oku toho, kdo ji vnímá 

Rychlá implementace náhody, kterou dovedou počítače oproti lidskému snažení, je 

jedním z faktorů, který rozhoduje umělcovo zvolení vhodného nástroje. Odhlédněme nyní 

od procesu tvorby a zaměřme se na další argument, který obhajuje využití počítače na 

zdánlivý úkor kreativitě. Posuneme se do roviny recepce uměleckého díla. Nake stejně jako 

Duchamp uznával, že hodnotu uměleckého díla dotváří diváci (Verdicchio, 2016, s. 291)16. 

Způsob, jakým dochází k výsledné tvorbě díla, tudíž může být irelevantní. Vnímání 

uměleckého díla jako zdařilého určuje jak divák, tak celý svět umění ve své institucionální 

povaze (Dantův Art World).  

 

2.5.7 Umělec jako kurátor 

Nezapomínejme na podstatný článek, který vstupuje do hry u recepce 

novomediálního umění využívajícího nahodilosti, a dokonce ten nejdůležitější – umělce. I 

ten se dostává k dílu z pozice recipienta, když pozoruje výstup počítačového programu. 

                                                 
16 Ve smyslu konzumace uměleckého díla, nikoli interakce jako takové, která je chápána jako 

nadstavba díla. Naopak u díla bytostně interaktivního, tedy vyžadujícího účast diváka, utváří recipient nejen 

estetickou hodnotu díla, ale dílo samotné. 
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Vystupuje však v roli kurátora, který má možnost určit, zda se dílo dostane k divákovi, nebo 

nikoli. Z možných vícero výstupů, které počítač nabídne, vybírá ty, které odpovídají 

žádoucímu stylu. Z výstupů zvolí ono Dílo. O stejné roli umělce-kurátora mluvil i Mario 

Klingemann známý jako Quasimondo, který pracuje s umělou inteligencí a neuronovými 

sítěmi (Obr. 18). Na konferenci v rámci Transmit festivalu představil 14. října 2017 svou 

práci a zdůraznil, že do jeho kompetencí spadá i výběr výsledné podoby díla. Pro velké 

množství vygenerovaných děl, na kterých cvičí neuronové sítě, si Klingemann dokonce 

navrhl aplikaci, ve které jednoduchým kliknutím zařadí dílo jako (ne)vyhovující (Simonite, 

2017). K divákovi se tak dostane až „zkurátorovaný“ obraz – poslední slovo má umělec, 

nikoliv počítač.  

    

Obr. 18 – Mario Klingemann alias Quaimondo: Odd Couples (2018) – výběr ze série 

 

Možnou výtkou proti tomuto pojetí umělce jsou ty případy generativního umění, 

které vznikají přímo v galerii (např. dílo Test Pattern, 2008 od Ryojie Ikedy, ve kterém 

v reálném čase generovaný obraz reaguje na zvukové signály hudebního vystoupení – Obr. 

19). Vycházíme však ze zkušenosti, že součástí navrhování programu je i určení jeho 

vizuálních prostředků, tj. umělec dopředu ví, jaký bude styl díla (nebo z jakých možností má 

program na výběr). Ve virtuální formě dáváme programu barvy a štětce, se kterými může 
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pracovat. Umělec určuje tvůrčí prostředky. I v případě, že nedohlídne na výslednou podobu 

díla (což je o poznání snazší u statických děl), není ve stejné pozici jako recipient, protože 

má předchozí znalost tvůrčího procesu a jeho mantinelů. 

 

Obr. 19 – Ryoji Ikeda: Test Patterns (2008) 

 

Je zapotřebí zdůraznit, že výpočetní funkce nemají pouze banální úlohu jako spojení 

bodů A a B přímou linkou. Takové využití počítače bychom neřadili do novomediálního 

umění per se, ale do umění s asistencí počítače (tzv. computer-assisted art, dle rozdělení 

Boden a Edmonds, 2009), ve kterém výpočetní technologie nehraje esenciální roli. 

Verdicchio vysvětluje tento rozdíl mezi jednoduchým příkazem a složitější počítačovou 

schematizací jako posun od materiálu k symboličnosti: „Umělec je stále ve vedení 

uměleckého procesu, ale odchyluje se od tradičních uměleckých gest, posouvá se od 

materiálního k sémiotické dimenzi: prostor k práci už nezahrnuje štětce a barvy, nýbrž 

symboly, které počítač zpracovává automaticky“ (Verdicchio, 2016, s. 295). Práce 

s počítačem, která si zaslouží zařazení do novomediálního umění, není jen jednoduchým 

grafickým cvičením, ale prolamuje sféru znaků a nabízí divákovi sdělení z oblasti, která 

mluví jiným jazykem, která je zakódovaná (viz i anglický název pro programování – coding).  

 

2.5.8 Generativní umění 

Na generativní umění jsme v práci už narazili. Pro některé čtenáře snad i prosakuje 

celým textem a dostává se do popředí vždy, když je tematizován automatický tvůrčí proces, 

autonomie počítačových programů a samozřejmě náhoda. Generativní umění, primárně pak 
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jako složka toho počítačového, si však zaslouží jasnější vymezení, a proto se u něj na chvíli 

zdržíme. Podle jedné z definic rozumíme generativním uměním „díla, která jsou alespoň 

částečně generována procesem, který není pod přímou kontrolou umělce“ (Boden a 

Edmonds, 2009, s. 29). V případě počítačového umění pak k definici přísluší ještě 

podmínka, že v takto generativním procesu „počítač není použit jako nástroj k ovlivnění 

myšlenky autora, nýbrž je částečně zodpovědný za vznik myšlenky jako takové“ (Ibid.). 

Množství děl, která takový počítač může stvořit, je de facto nekonečné a často dovede 

přesáhnout představu samotného umělce. Výsledek je proto pro autora (můžeme-li mu ještě 

autorství připsat) překvapením, a tudíž nahodilým jevem, jelikož umělec není schopný 

odhadnout výslednou podobu díla a tím, že mnohdy nedovede ani nastínit možné výstupy, 

stává se výrazně nahodilejším než pouhý hod kostkou. V takovém výkladu můžeme 

počítačové generativní umění postavit na pomyslnou vyšší příčku aleatorického řebříčku, 

přičemž jednoduché techniky známe u dadaistů mohou v tomto srovnání možných výstupů 

působit až banálně.   

Zmírnění nebo ztráta kontroly nad uměleckým dílem probíhá ze strany umělce 

dobrovolně a činí tvůrčí proces z části neosobním. Stejně jako Pollock částečně předal 

kontrolu fyzikálním zákonům (konkrétně gravitaci), v počítačovém umění může umělec 

přenést tvůrčí proces do sféry kódu. Ve světě umění lze často najít přímou paralelu mezi 

analogovým uměním a novomediálním. Jako příklad nám poslouží princip přenesení 

kontroly nad dílem ve prospěch přírodních jevů, konkrétně pohybu vodní hladiny moře. Jean 

Dibbets umístil pod hladinu moře osmdesát tyček, které z výšky pozoroval, jak oscilují – to 

bylo ono dílo, jak sám řekl (Lippard, 1973 in Boden a Edmonds, 2009, s. 29). V roce 2011 

utvořil David Bowen instalaci Tele-Present Water (Obr. 20). Bowen snímal pomocí senzorů 

pohyb vody v Tichém oceánu kousek od Honolulu (přesná lokace není známá). Získaná data 

o intenzitě a frekvenci vln byla přenášena na železnou mřížovou konstrukci a pohyb byl 

zreplikován. (Bowen, 2011) Kdekoliv na světě tak divák mohl zažít vzdálené vlnobití a 

vnímat v kontextu galerie něco, co ve svém původním prostředí odplouvá bez povšimnutí. 

Boden a Edmonds si všímají podobnosti mezi Dibbetsem a Hansem Haackem. Ten však 

ještě příznačněji rezonuje právě v díle Bowena.  
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Obr. 20 – David Bowen: Tele-Present Water (2011) 

 

Pro srovnání s Bowenem pohlédněme na instalaci Blue Sail z roku 1964 (Obr. 21), 

ve které Haacke pomocí větráku rozpohyboval šifonové plátno vznášející se ve vzduchu. 

Vlnění a modrá barva dělají z látky při troše představivosti mořskou vlnu podobnou té 

Bowenově.  

 

 

Obr. 21 – Hans Haacke: Blue Sail (1964-65) 
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AARON 

Počítačově generovaným uměním par excellence je bezesporu program AARON 

z roku 1973 od Harolda Cohena. Úkolem programu bylo vytvářet originální umělecké 

malby. Skrze tento program se Cohen snažil odpovědět na otázku, jaké jsou minimální 

podmínky toho, aby několik skvrn fungovalo jako obraz17. (Cohen, 1995, s. 142) Zdánlivě 

snadná otázka se ukázala být daleko komplexnější a vypovídá o tom i čtyři desetiletí trvající 

zdokonalování programu. Hlavním rozdílem mezi člověkem a počítačem je podle Cohena 

lidská neschopnost definovat barvy jinak než smyslovým vjemem či představivostí (fyzický 

svět nezná barvy, pouze světlo a jeho vlnovou délku). Naopak barva pro počítač bez 

vizuálního systému (sítnice) existuje jen v rovině kódu (kombinace RGB barev, což není pro 

člověka představitelné). Cohenova snaha vytvořit model barevného systému pro umělou 

inteligenci na základě modelování svého vlastního chování proto selhala. Díky tomu se na 

AARONa mohl obrátit a získat z jeho výstupu obrazy nečekaného a inovativního barevného 

provedení, čímž autonomní program předčil jeho vlastní představivost. Tvoří obrazy, které 

dosud neexistovaly, sám rozhodne, kdy je dílo dokončené, a je tak ve své podstatě kreativní. 

Nahodilost v AARONově tvorbě se skrývá právě ve vizuálním řešení, které dodržuje obecná 

pravidla, ale nevychází z předlohy, jak jednotlivé komponenty konkrétně vypadají – např. 

list Cohen v programu definuje jako tvar s centrální čarou, ze které vycházejí další linky se 

zmenšující se velikostí, a ohraničení linek libovolným tvarem. Dopočítání výsledného tvaru 

pro jednotlivé malby už je provedeno nahodile a různí se podle výběru programu. 

U systémů jako je AARON vyvstává otázka o ontologii uměleckého díla 

vytvořeného počítačem. Je vůbec takové dílo uměním? Pochází umění pouze od člověka? 

Nebo není tím dílem dokonce program samotný (vytvořený člověkem)? A byl by 

uměleckým dílem veškerý umění připomínající výstup z takového programu? Ten by mohl 

donekonečna tvořit stále další díla bez omezení a konečné velikosti sbírky, což stanovuje 

každé dílo v ní unikátním. U živých autorů je takový limit daný tvůrčím obdobím nebo 

v důsledku smrtí. Čím je, jestli vůbec, určena uzavřenost sbírky u softwaru, když ne 

rozhodnutím člověka či technickým kolapsem?  

S proměňující se (a někdy ustupující) rolí autorství získává na síle kurátorská úloha 

umělce. V případě AARONem vyprodukovaných děl vybírá Cohen ta, která projdou sítem 

jeho vkusu, avšak všechna podléhají pravidlům jednoho stylu. U děl, která jsme viděli u 

Quasimonda, se styl generovaných obrazů může různit a autor svou volbou definuje i 

                                                 
17 What is the minimum condition under which a set of marks functions as an image? 
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vývojovou linku stylu takového programu. Proces kurátorského výběru už náhodě nepodléhá 

a otěže plně získává umělec. Leda že by i taková volba byla randomizovaná a umělec v rámci 

svého kreativního procesu nechal výsledný kus vybrat rovněž za pomoci náhodného určení 

– ať už v gesci téhož programu, nebo recipienta. Obě možnosti prozkoumali Laurent 

Mignonneau a Christa Sommerer (Boden a Edmonds, 2009, s. 36). Jejich dílo Trans Plant 

z roku 1995 reaguje na pohyb nebo klid tím, že se v promítaném obrazu džungle rozrůstají 

stromy a tráva, a to striktně v reakci na diváka podle předem definovaných parametrů (např. 

pohyb blíže k plátnu nebo dál od něj určuje intenzitu barvy). Dílo není definitní, s každým 

novým divákem máme před sebou až nekonečno možných výsledných podob. Je tak otázkou 

náhody, kdo do místnosti přijde, jak se zachová a jak bude reagovat na utvářející se dílo. 

Autoři dali programu jen striktní pravidla, která musí dodržet. I pro ně je však konkrétní 

vyobrazení překvapením. V druhém díle The Living Room z roku 2001 počítač generuje 

náhodné obrázky z internetu na základě pohybů a řeči diváků. Přístupem k online databázi 

se překračuje hranice samotného díla. Pro pochopení rozdílnosti těchto děl je klíčové, že u 

džungle jsme schopni vysledovat zákonitosti v rámci programu, zatímco u internetových 

obrázků to není ani teoreticky možné. Náhoda tak je v prvním případě pouze otázkou 

interakce, v druhém je inherentní součástí díla a interakcí je proces nahodilosti (náhodného 

výběru) teprve aktivován. 

 

2.5.9 Přitažlivost náhody 

Počítače jsou schopny nám nabídnout maximálně přesné výpočty – tak proč se na ně 

obracíme, když chceme do tvůrčího procesu vpustit nahodilost? Jsou neomylné. I v případě, 

že do programu zakomponujeme prvek nahodilost, dokáže ho software vykonat přesně podle 

zadání. Například u testování strojů se často využívají generátory náhodných čísel, aby byly 

odhaleny veškeré možné chyby. Jen tak, že počítač nasměrujeme tam, kam to podle 

logického rozhodování nedává smysl, prozkoumáme všechny jeho aspekty. A skrze náhodu 

odhalíme nečekané a mnohdy i nové. Podle Batesona dokonce nemůže novost vzniknout 

jinak než z nahodilosti (Díaz, 2011, s. 23). Náhoda nás dostává za hranice vědomého, 

záměrného a skrze využití nástroje tak komplexního jako počítač je nám toto odcizení od 

známého umožněno v ještě citelnější míře než kdy dříve. V takové interpretaci se náhoda 

stává tvůrčí silou, která přináší novost ukrytou v umělecké hodnotě, jež by nevzešla ze 

starého. A stejně jako Goetheho koncept génia, který vstupuje do těla jedince a činí z něj 
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tvůrce, „náhoda v umění naší doby není žádným omylem, nýbrž darem múz“ (Durham, 2002 

in Díaz, 2011, s. 23).  

 

2.5.10  Kognitivní biasy  

Obliba počítačů, která pramení z jejich neomylnosti, pochopíme při sledování toho, 

jak funguje náš mozek, naše rozhodování, a hlavně percepce okolních jevů. Klíčovým 

pojmem v oblasti nepřesnosti lidského vnímání jsou kognitivní biasy (cognitive biases) 

neboli smyslové zkreslení či podjatost. Na poli těchto zkreslení se s tématem náhody pojí 

tzv. subjektivní nahodilost (Falk, Falk a Ayton, 2009), která popisuje odlišnost lidského 

vnímání nahodilých jevů od těch exaktně změřených a nacházejících se v přírodě. Mnohé 

výzkumy potvrdily, že naše představa náhody je strukturovaná a vykazuje známky 

pravidelnosti (Grilovich, Ballone a Tversky, 1985; Lisanby a Lockhead, 1991 ad.). Stejné 

číslo, které padne dvakrát po sobě v ruletě, velké množství baseballových „striků“ v řadě a 

další jevy, které vyhodnocujeme jako šťastnou a mnohdy neuvěřitelnou náhodu, mají stejnou 

pravděpodobnost výskytu jako všechny jiné. Jen my je vnímáme jako mimořádné.  

Když byli účastníci výzkumu požádáni, aby nahodile rozmístili body na mřížce 

s 10x10 políčky, všichni měli sklony k rovnoměrné distribuci bodů podle jednoduchých 

pravidel – neobsazovat krajní řady ani sousedící buňky. Oproti umístění generovaným 

počítačem se tak značně liší, a naopak s výsledky dalších účastníků se navzájem velmi 

podobají. „Kvůli sdílené představě subjektivní nahodilosti jsou lidmi generované vzorce, 

které mají být náhodné, podobnější než ty skutečně nahodilé“ (Falk, Falk a Ayton, 2009, s. 

205). Důvodem jsou zejména estetické preference, které vstupují do rozhodovacího procesu 

– místo nelibé nahodilosti se lidé přiklání k „harmoničtějšímu“ rovnoměrnému rozvržení. 

Dále do hry vstupuje aspekt zapamatovatelnosti. Podle provedeného výzkumu si lidé 

s nahodilostí asociují zvýšenou neschopnost si systém pamatovat. Za nejnahodilejší proto 

označují číselné řady, ve kterých se nevyskytuje posloupnost či opakování, a struktury, kde 

se sebou žádné body nesousedí a neobsazují snadno zapamatovatelné linie (okraje a rohy). 

„Vnímaná míra nahodilosti je silně asociována se subjektivní náročností jejího dekódování“ 

(Ibid, s. 218).  

Pokud subjektivní nahodilost chápeme jako neschopnost zapamatovat si určitý jev, 

tak v nás evokuje složitost, komplexitu a často i nesrozumitelnost. I zde se nám proto nabízí 

odpověď na otázku, proč se počítače staly tak nápomocným nástrojem při využití nahodilosti 

pro uměleckou tvorbu – jsou přesné, nepodléhají kognitivnímu zkreslení jako lidé a svou 
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překvapivostí otevírají ta zákoutí kreativity, kam by umělec často váhal zajít. Samozřejmě 

zůstává rizikem estetická hodnota, která se podle výše zmíněných výzkumů ze skutečné 

nahodilosti vytrácí ve prospěch té subjektivní. 

Vnímání umělecké hodnoty díla podléhá tomu, jak se liší od našeho očekávání, které 

stavíme na předchozí zkušenosti (Gombrich, 1985). Zjednodušeně řečeno se pak novost 

vyobrazeného jevu odráží v estetickém soudu, který nad dílem vyneseme. Tento hodnotící 

akt probíhá na rovině nevědomí, jelikož vychází z automatického dekódování viděného 

naším okem. Obrazy, které podle Gombricha obsahují klíčové kvantum informace, pak 

umožňují kladné přijetí díla recipientem. Otázka, jak vnímaná nahodilost – subjektivní či ta 

skutečná – formuje náš estetický soud u hodnocení uměleckých děl, je stále aktuální. Pomocí 

interpretace děl Zdeňka Sýkory, které využívají počítačem generovanou nahodilost, se ji 

pokusíme zodpovědět. Právě jeho tvorba umožňuje reflexi formálních atributů díla, které 

podléhají zákonitostem náhody nezávisející na úsudku umělce, nýbrž čistě na objektivních 

parametrech počítačového programu. Kdo jiný navíc nabídne českému čtenáři tak blízký 

pohled na okolní svět skrze umění nežli Sýkora, který má pevné místo v kontextu české 

výtvarné scény, ačkoliv jeho metody a umělecká hodnota prokazatelně dosahují významu 

světového. 

 

 



55 

 

3 Zdeněk Sýkora 

 

Zdeněk Sýkora se narodil roku 1920 v Lounech, které mu byly domovem až do konce 

života roku 2011. Na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze vystudoval obor 

výtvarná výchova a deskriptivní geometrie, které výrazně ovlivnily jeho umělecký styl. Na 

stejné fakultě pak působil i jako asistent. Od 60. let vyučoval výtvarnou výchovu také na 

Filozofické fakultě a v období 1966–1980 působil na Pedagogické fakultě jako docent. Po 

surrealistických a kubistických počátcích se začal věnovat impresionistické krajinomalbě, 

ale vlivem návštěvy výstavy Henriho Matisse v petrohradské Ermitáži roku 1959, která se 

pro něj stala zcela zásadní, se uchýlil k fauvismu. Poté následovalo nejdéle trvající období 

geometrické abstrakce. Mezi jeho nejznámější soubory děl patří Struktury, na kterých 

pracoval s matematikem Jaroslavem Blažkem, a Linie, jež ho už nikdy nepřestaly fascinovat. 

U Struktur využil poprvé asistenci výpočetní techniky a stal se tak jedním z prvních umělců 

na světě, kteří k přípravě díla použili počítač. Sýkorova tvorba je zastoupena v řadě 

tuzemských i světových sbírek, např. Musee nationale d’art moderne Centre Pompidou 

Paris, Nationalgalerie Berlin, McCrory Collesction New York, MUMOK – Stiftung Ludwig 

Wien, Stedelijk Museum Amsterdam ad.18 

 

3.1 Odklon od organických forem 

Překlenovacím obdobím mezi krajinomalbou a Strukturami se stala řada 

barevněplošných obrazů označovaných podle dominantního motivu jako Zahrady. Vlivem 

již zmíněné návštěvy Ermitáže Sýkora začal využívat barvy a jejich vzájemnou vztahovost 

jako klíčový výrazový prostředek. Tři roky trvající období se stalo zásadním milníkem 

v jeho tvorbě. Pro bližší kontakt s plátnem a výraznější práci s barvou vyměnil štětec za 

špachtli, která ovlivnila Sýkorův styl a do jeho tvorby vnesla hranaté geometrické útvary – 

např. Zahrada (se čtvercem) na Obr. 22.  

                                                 
18 Životopisné údaje, citáty a popis metodologie Zdeňka Sýkory byly převzaty z těchto knih a 

výstavních katalogů (blíže rozepsáno v Bibliografii): Zdeněk Sýkora: Retrospektiva 1945-95: Galerie hlavního 

města Prahy, Městská knihovna v Praze (1995); Zdeněk Sýkora: rozhovory (2009) a Zdeněk Sýkora 90 (2010). 
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Obr. 22 – Zdeněk Sýkora: Zahrada (se čtvercem) (1960) 

 

Co se týče kompozice obrazu, postupná generalizace tvarů naznačuje budoucí oblibu 

ve strukturálním rozvržení plochy. Hlavním důvodem pro odklon od organického tvarosloví 

byla podle samotného autora touha po objektivizaci námětu: „Přechod od organických forem 

ke geometrickým měl základ v mé sílící snaze po vyloučení subjektivního zkreslení. Tomu 

odpovídaly i barevné geometrické plochy bez rukopisu, které umožňovaly objektivnější 

odhalování výrazových možností stávajících malířských prostředků.“ (Sýkora in Čapek, 

1986, s. 56) 

 

3.1.1 Rigidnost struktur 

Přelomovým dílem v Sýkorově tvorbě je bezesporu Šedá struktura z let 1962-63 

(Obr. 23). Racionální systém struktury, ve které se opakují stejné tvary a mění jejich barevné 

provedení, funguje na základě jednoduchého pravidla – v ideálním případě vedle sebe nesmí 

být stejné barvy. Obrazová plocha je rozčleněna do 324 stejně velkých obdélných tvarů 

složených z dílčích geometrických obrazců (čtyři trojúhelníky protínající se u dvou v 

kosočtverec) a naplňují tak Kleeovu představu o dividuálním, dělitelném charakteru 

struktury (Kappel, 2010, s. 12). Jejich postupné kladení za sebe nejprve autor prováděl 

intuitivně, ale v jeden moment pro usnadnění a vyloučení chybovosti využil asistenci 

počítače, který podle naprogramovaných pravidel dovedl výslednou strukturu vypočítat 

přesně a znatelně rychleji. Kombinatorický charakter rastru (obměny barev, nikoli tvarů) 
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vnáší do obrazu iluzi pohybu a z jednoduchých stavebních kamenů vytváří harmonický 

celek. 

 

Obr. 23 – Zdeněk Sýkora: Šedá struktura (1962-63) 

 

Pozoruhodným aspektem Struktur se pro Sýkoru stalo vznikání nových tvarů – 

opakování stejných tvarů v různém barevném provedení přinášelo spojování sousedících 

prvků a základní geometrické dílky tak ustupovaly do pozadí ve prospěch nových obrazců 

přesahujících prvky i napříč ohraničený rastr jednotlivých políček. Struktura se tímto stává 

autonomní a vzniká nezávisle na očekávání umělce, protože strukturální charakter protíná 

formát za hranice pouhých sousedících elementů, které ještě autor dovede vnímat 

komplexně. 

Přesto, že k výsledné podobě obrazu vedla Sýkoru rigidní pravidla, která vylučovala 

určitou spontánnost, celková kompozice pro něj nakonec byla něčím překvapivým až 

nesrozumitelným (Hlaváček, 1968, s. 25-26). Během konstrukce obrazu neměl předlohu 

v přírodě, nýbrž v logice. „Měl pocit, že se ztratil – výsledek se dal bezprostředně jen těžko 

konfrontovat s přírodou. Nakonec pomohlo ujištění, že struktury s přírodou korespondují, 

ale jiným způsobem, než byl zvyklý. Uvědomil si, že jsou vlastně transponovaným 

vyjádřením dosavadního úsilí.“ (Kappel, 2010, s. 15) Ačkoliv na plátně nespatřoval vizuální 

opis přírody, pocit z něj byl dokonce přesnější – na Šedé struktuře spatřoval odlesky světla 

na vodní hladině, což v něm vyvolávalo „archetypální pocit z přírody“ (Kappel, 2010, s. 15). 

Tento estetický dojem je jen jedním z mnoha výkladů poukazujících na sounáležitost 

Sýkorových abstraktních geometrických obrazů s harmonií univerza. 
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3.2 Příchod počítače 

U Struktur využil Sýkora poprvé asistenci počítače. Oslovil svého spolužáka 

z lounské reálky Jaroslava Blažka, který měl jako matematik a pedagog k dispozici jeden 

z prvních dvou počítačů v Československu – LGP-30. Toto rozhodnutí zařadilo Sýkoru mezi 

pionýry novomediálního umění a vysloužilo mu nálepku počítačového umělce, které se však 

celý život snažil zbavit. Společně vyvinuli program, který převedl pravidla kombinatoriky 

barev a tvarů do digitální podoby. Skrze počítačový program Sýkora zkoušel převést do 

reality to, co se naučil u Matisse o zákonitostech v souvislosti mezi barvami, tvary a 

prostorem (Kappel, 2010, s. 20). Nové problémy, které do kombinatoriky vnesl větší počet 

barev, mohl ověřovat za pomoci výpočetní techniky, která proces tvorby značně urychlila a 

nabídla testování bezpočtu možných řešení. Snaha o vyváženost všech barev, kdy žádná 

nedominuje nad ostatními a tím pádem nevstupuje do popředí (viz prostorová funkce barev), 

se naplnila v díle Polychromní struktura z roku 1968 (Obr. 24), u které je navíc vidět 

orientace rastru diagonálně, což charakterizuje nekončící systém, jež není limitován rámem 

obrazu. „Jeho pootočením měla být do budoucna jasně demonstrována otevřenost celého 

systému, který mohl pokračovat mimo okraj obrazu do nekonečna“ (Kappel, 2010, s. 20). 

Potenciál tohoto formálního aspektu, jak brzy poznáme, byl zcela vyčerpán u série Linií. 

 

Obr. 24 – Zdeněk Sýkora: Polychromní struktura (1968) 

3.3 Vzrušující Linie 

Cesta od Struktur k Liniím neměla tak drsný přechod, jak se může zdát při letmém 

pohledu na obě série. Mezistupněm v tomto vývoji byly Makrostruktury (Obr. 25), které 



59 

 

Sýkora nacházel s výřezem v papíře na poli hotových Struktur (Obr. 26). Zjistil, že při 

přiblížení se strukturální charakter systému rozpadá a do popředí vystupují provázané 

elementy, jež jsou definovány hranicemi tvarů – liniemi. „V těchto zvětšených detailech mě 

upoutala mnohdy lineární kvalita struktur v případech, kdy bylo programováno spojování 

elementů. […] Postupně jsem byl stále silněji přitahován možnostmi práce s liniemi. 

Vzrušoval mě pocit volnosti při sledování jejich průběhu.“ (Kappel, 2010, s. 73) Zpětně tak 

můžeme vidět logickou návaznost mezi Strukturami a Liniemi, které mu poskytly nové 

dobrodružství a ukončily jeho strach z hrozícího akademismu a ornamentalismu stávající 

fáze tvorby. 

 

Obr. 25 – Zdeněk Sýkora: Makrostruktura (1973) 

 

 

Obr. 26 – Sýkorův sešit se skicami struktur 

 

První díla cyklu (např. První linie z roku 1973 na Obr. 27) v sobě nesou pozůstatky 

strukturálního pojetí rastru – je v nich patrná orientace horizontála, vertikála, diagonála, ale 
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v pozdější Liniích už rezonuje mnohem jemnější variabilita směrového určení pro tečny 

ohybu. Tento posun byl zcela zásadní. „Když později svazující úloha rastru zmizela a narostl 

počet směrů, kterými se mohly po své dráze vydat, získaly linie přirozený charakter volnosti; 

přiblížily se organické přírodě, přírodním živlům. Odpovídaly tak více než předtím pocitům 

volného prostoru, kterého si Sýkora užíval při jízdě na plachetnici, pobytech u moře, jízdě 

autem nebo cestě krajinou. Těmto pocitům se v liniích mohl dostat blíže než v pravidelném 

uspořádání struktur.“ (Kappel, 2010, s. 35) A jak bude dokázáno níže, právě tento svobodně 

ubíhající charakter linií Sýkoru opět spojil s organickou přírodou, na kterou do určité míry 

zanevřel ve Strukturách. 

 

Obr. 27 – Zdeněk Sýkora: První linie (1973) 

 

3.4 Sýkorova metoda 

Vysvětlení metodologie, kterou Sýkora zvolil pro tvorbu Linií, se neobejde bez 

termínu „partitury“. Ty fungovaly jako zadání pro budoucí realizaci obrazu. Na počátku 

přípravy byly v sešitu definovány možnosti a omezení pro budoucí tvary, případně byly 

určeny i jejich výchozí pozice. Poté Sýkora si zaznamenával počítačem vygenerovaná čísla, 

která určila tloušťku, délku a průběh linií a přiřadila jim barvu (v tomto ohledu byly 

zlomovým obrazem Linie č. 11 z roku 1980 (Obr. 28), které poprvé obsahovaly čáry různých 
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šířek a barvu generovanou rovněž nahodile). Nebylo výjimkou, že linie opustily hranice 

papíru. I v takovém případě však stále měly možnost se na něj opět vrátit, a tak Sýkora 

mapoval život čáry i za vytyčenými hranicemi obrazu, aby do něj linii opět na správném 

místě vpustil. Výsledkem byl vedle číselných řad a barevného vzorníku i milimetrový papír 

pokreslený liniemi, jejichž tvar byl přesně propočítán za pomoci deskriptivní geometrie. Ze 

Sýkorových poznámek v sešitech bylo možné opakovaně sestrojit výslednou podobu daného 

obrazu, stejně jako z notového zápisu mohou hudebníci přivést skladbu k životu. Od 80. let 

převzala funkci zapisovatele manželka Lenka Sýkorová a spolu s četnými konzultacemi se 

pro Sýkoru nově stala i plnohodnotnou uměleckou partnerkou. 

 

Obr. 28 – Zdeněk Sýkora: Linie č. 11 (1980) 

 

Pro tuto práci je popis zvolené metody důležitý, abychom porozuměli tomu, proč se 

Sýkora uchýlil k práci s počítačem a kde přesně se v daném procesu vyskytuje náhoda. Sám 

Sýkora však na metodologii nelpěl tolik, jak jeho obdivovatelé a teoretici. Asistence 

nahodilosti a praxe deskriptivní geometrie pro něj sice byly určující, ale neviděl je jako 

vhodné prizma pro výklad díla. Obrazy podle něj měly působit samy o sobě a jeho cílem 

bylo, aby k divákovi promlouvaly přímo skrze vizuální kvality, nikoli znalost metody.19 

                                                 
19 V dokumentu ČT (Zdeněk Sýkora, 2001) však sám popisuje, že jeden zahraniční umělec, jenž ho 

navštívil, byl okouzlen jeho díly do té doby, co si myslel, že je Sýkora maloval spontánně. Když zjistil, že 

jejich realizaci předcházela mravenčí práce zahrnující deskriptivní geometrii, v jeho očích ztratily na kráse. 
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(Zdeněk Sýkora, 2001) Sýkorův pohled byl v tomto ohledu formalistický a věřil, že jeho díla 

nabízejí dostatečné množství informace, aby měla pro diváka smysl a přínos. Stejně jako on 

sám byl mnohdy překvapen a zejména okouzlen tím, co na plátně vzniklo po přesné realizaci 

partitury. 

3.5 Limity nahodilosti v sérii Linií 

Považuji za důležité zdůraznit, že náhoda v Sýkorově díle figuruje jako dílčí nástroj 

v rámci komplexního tvůrčího systému. Samotný obraz není výsledkem pouhé náhody, 

nýbrž autorským dílem, jež náhodu využívá pro objektivizaci formy. Umělec definuje 

mantinely a má kontrolu nad tím, do jakých poloh se dílo může dostat. Určuje výchozí pozice 

a nahodilost řídí výpočet množství linií, jejich pohybu, tloušťky a barvy (opět z konečné 

nabídky) a vzájemného křížení. Výraz obrazu však vychází z umělcovy intence a intuice a 

je součástí počátečního vymezení rámce partitury.  

„Každému obrazu předchází intuitivní rozhodnutí o jeho vyznění, představa daná 

novými možnostmi. Je na malíři, bude-li tématem více krátkých podobně širokých linií, nebo 

kontrast několika dalších linií s velkým rozpětím šířek, jestli budou začínat náhodně ve 

formátu, nebo všechny vyjdou jednoho bodu. Na základě této představy stanovuje pravidla 

a především omezení pro několik základních parametrů. Do této míry má nad celým 

procesem kontrolu.“ (Kappel, 2010, s. 40) Bylo by pošetilé označovat Sýkorovo dílo za 

důsledek čisté nahodilosti – pouze náhodu využívá jako konstruktivní prvek tvorby, se 

kterým vědomě pracuje a přenechává mu moc jen do té doby, dokud naplňuje jeho potřeby. 

A těmi je zejména objektivizace tvorby, skrze kterou se přibližuje přírodním zákonitostem. 

Před bílým plátnem ale vždy stojí s představou počtu a typu linií, barevné škály a vyznění, 

které tvoří jeho pomyslný rám. 

3.6 Náhoda jako prostředek návratu k přírodě 

Není pochyb, že náhoda byla v Sýkorově tvorbě stěžejním nástrojem. Sám dokládá 

toto tvrzení tím, že ji povyšuje na nositele výrazu: „Náhodnost jako nástroj konstrukce linií 

a proměn jejich povahy prostorových vztahů je pro mě nejsilnějším výrazovým materiálem, 

ke kterému jsem zatím dospěl“ (Riese in Sýkorová, 1995, s. 27). Vedle formálního přínosu, 

který náhoda vnáší do autorovy tvorby, rezonuje u Sýkory princip nahodilosti ještě jako 

                                                 
Čím víc mu ale Sýkora vysvětloval tvůrčí metodu a principy, které ji určovaly, jeho nadšení rostlo až za hranici 

počátečního úžasu. 
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spojovník mezi umělcem a okolním světem ve smyslu zákonitostí, které jsou jeho 

hybatelem. „Tento proces mě spojuje se vším, co vnímám, myslím a prožívám. Moje cítění, 

vědění a poznávání se reflektuje v obrazech“ (Ibid). Náhoda v obraze zrcadlila to, co umělec 

prožívá – jeho vnitřní krajinu. I přes abstraktní povahu díla a absenci konkrétní předlohy se 

tak Linie staly nositelem obecnějších pravidel, které se ve světě nachází a dopomohly 

Sýkorovi porozumět tomu, co cítí. Distancováním se od konkrétních výjevů se světu naopak 

přiblížil.  

Příliš vágní pojmy jako svět, prožitek či obecné zákonitosti snad získají pevné 

obrysy, pokud je vztáhneme na přírodu jako natura natusans neboli tvořící. Tím, že se Sýkora 

vzdal absolutního práva na určení pozic jednotlivých prvků malby, poddal se tvorbě, která 

ho přesahuje – té přírodní. Vzpomeneme-li si na Sýkorovo dominantní téma raných obrazů 

(např. cyklus Zahrady), není překvapivé, že se k přírodě navrací i u Linií. O to víc, když 

připustíme, že už od Struktur se snažil objektivizovat svou tvorbu a eliminovat subjektivní 

podstatu díla. Sýkora připouští, že právě rigidnost postupů ve výsledku vnesla do jeho malby 

volnost a živost vlastní pouze přírodě. „Už vím, že celou dobu, co linie dělám, jsem se 

opravdu zase vrátil do přírody. Přestože postupy jsou úplně idiotsky složité a racionální a 

studené, tak i přes takový systém docházím k ještě volnějším věcem, které jsou přírodě 

vlastní. Jako bychom byli bratři.“ (Obrist in Sýkorová, 2009, s. 204)  

Taková objektivnost, která je řízena náhodou, přinesla Sýkorovi dosud 

nenaplnitelnou svobodu. Svou univerzálností ho navíc přiblížila k rovinám přírody, jejichž 

fungování nemůžeme odhalit skrze pouhé dívání. Pocítíme ho jen skrze umění. „Není tedy 

náhody ‚o sobě‘, jsou jen velice složité proměnlivé nepředvídatelné vztahy. Je asi nějaký 

‚vyšší řád‘, který nemůžeme pochopit, ale o to silněji jej můžeme cítit. Každá náhodnost je 

vázána na elementy, které jsou schopné vytvářet vztahy.“ (Čapek in Sýkorová, 2009, s. 80) 

Sýkora mluví o vyšším řádu, který neodhaluje svou podstatu, ale umožňuje jeho zakoušení 

skrze emoční stránku bytí. Takové, jež je podníceno uměleckou recepcí a dovoluje nám 

pocítit principy, na které je racionalita tzv. krátká.  

Vzdálení se od zažitých malířských postupů a objektivizace tvůrčího procesu skrze 

podvolení se nahodilosti umožnily Sýkorovi přiblížit se přírodě, se kterou byl navždy úzce 

spjat, ačkoliv se od ní zdánlivě odklonil ve své abstraktní tvorbě. „Když začal Zdeněk Sýkora 

rozvíjet nový systém liniových obrazů, pochopil, že náhoda, nebo lépe řečeno náhodnost, je 

mnohem univerzálnějším, přirozenějším prostředkem k osvobození od malířských konvencí. 

Ačkoliv si byl vědom mnoha jiných problematických vlastností, chápal ji především jako 
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neomezený zdroj svobody. Nebylo asi objektivnějšího principu, který by podobně jako 

předtím zadané pravidlo mohl logicky vstoupit do organizovaného systému vztahů mezi 

elementy obrazové výstavby.“ (Kappel, 2010, s. 35) 

3.7 Sýkorova příroda prizmatem fraktální geometrie 

K pochopení Sýkorovy estetiky navracející se skrze náhodu k přírodě a přirozenosti 

si můžeme dopomoci Mandelbrotovou teorií fraktálů. Zrcadlí v sobě totiž představu vyššího 

řádu, o které mluví také Sýkora. Fraktální útvary (z lat. fractus, rozlámaný nebo rozbitý) 

jsou objekty, které se vyznačují nepravidelným či přerušovaným tvarem (Mandelbrot, 2003, 

s. 11). Mandelbrot tímto termínem popisuje (a formalizuje) dosud nekategorizované tvary 

kolem nás. Snaží se zaplnit mezeru v dokonalé geometrii, která se v jeho očích vzdálila od 

světa kolem nás tím, že jeho nejpřirozenější předměty opomenula. Snad proto, že svými 

dostupnými nástroj neměla možnost jim porozumět. Tento problém řeší právě fraktály, které 

Mandelbrot označuje za „novou geometrii přírody“ (Mandelbrot, 2003, s. 11).  

Spojitost se Sýkorou začíná už v tuto chvíli být patrná. Posun v jeho tvorbě od 

krajinomalby (cyklus Zahrady) ke geometrické abstrakci Struktur a Linií vykazuje do určité 

míry stejné zákonitosti jako Mandelbrotovo abstrahování od přírody k matematickému 

systému. Oba se snažili převést to, co vidí kolem sebe, do abstraktního modelu na papíře 

(ačkoliv u Sýkory došlo k uvědomění si tohoto modelu až později). Fakt, že jejích primární 

cíle byly odlišné (matematické či fyzikální vs. umělecké), můžeme v tuto chvíli opomenout. 

Sám Mandelbrot v předmluvě dokonce zmiňuje vizuální aspekty fraktálních útvarů a vedle 

čisté matematické deskripce tak dává prostor i něčemu, na co rigidní matematický systém 

nestačí – estetické hodnotě. Generativní princip fraktálního řádu navíc dokazuje na 

konkrétních uměleckých dílech, např. Hokusaiově Velké vlně či Tváři války od Salvadora 

Dalího (Mandelbrot, 2003, s. 8).  

Princip nahodilosti se manifestuje i skrze Brownův pohyb (viz kapitola 1.3.3). Ten 

popisuje náhodné srážky molekul co do síly a směru. Jedná se o nahodilost par excellence. 

Podíváme-li se na měření Brownova pohybu Jeanem Perrinem publikované v díle Atomy 

(Obr. 29), může nám připomenout Sýkorovu techniku a vzdáleně i některá liniová díla po 

formální stránce. Jedna linie, začátek a konec, dynamika a chaos. 
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Obr. 29 – Perrinův záznam pohybu částic 

 

Analogie mezi Sýkorou a fraktály nemá za cíl dokázat fraktální povahu jeho díla ani 

poukázat na věrné zachycení přírodních systému. Je pouze ukázkou toho, jak univerzální 

principy, které nacházíme ve světě kolem nás, mohou ve snaze o jejich zachycení nabývat 

podobných forem. Stejně jako v náhodně smotaných lodních lanech můžeme vidět odraz 

linií, čehož si všiml Pavel Kappel a nabídl tento výklad čtenářům katalogu k Sýkorově 

výstavě (Obr. 30). Nahodilost, která je patrná všude kolem nás, se zároveň stala něčím 

inherentním přírodě a skrze její implementaci do tvorby se může přiblížit vyššímu řádu, 

jemuž náleží. Metod, jak takového sblížení docílit, je mnoho, a zde jmenované příklady 

z dějin umění 20. století včetně Sýkory dokazují, že umělecká tvorba má mezi nimi pevné 

místo. 

 

Obr. 30 – Sýkorova fotografie z plavby po Baltském moři 
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Závěr  
 

Práce zkoumala možnosti objektivizace uměleckého díla skrze připuštění principu 

nahodilosti do tvůrčího procesu a estetickou hodnotu, kterou s sebou náhoda přináší 

v podobě novosti díla. Představení vybrané tvorby datované do 20. století ukázalo širokou 

využitelnost náhody naplňující její rozmanitý etymologický výklad. S kořeny 

v dadaistickém hnutí nabídla metoda nahodilosti způsob, jak šokovat diváky. Odpoutání se 

umělce od díla umožnilo narušit společenské konvence. Tím, že se autor dal všanc náhodě, 

distancoval se od jasně vymezené intence a vnesl do díla externí sílu, která nastavila zrcadlo 

zkostnatělosti společnosti. Už v této etapě můžeme sledovat důležitou roli náhody jakožto 

apel na přirozenost, hravost a uvědomění si principů hluboko zakořeněných v lidské povaze. 

Tímto směrem avšak s citelným důrazem na jedince se vydali i surrealisté, jež se ponořili do 

sféry nevědomí. Pro ně byla náhoda způsobem, jak obelstít psychiku spoutanou vědomým 

rozhodováním. Náhoda aktualizovaná např. textovým zaznamenáváním proudu vědomí 

probouzela k životu nejniternější vzpomínky a pocity a nabídla tak exkurz do esenciální 

povahy člověka – jeho přirozenosti. 

Jmenovaní umělci poloviny století (Pollock, Demartini ad.) ukázali, že náhoda může 

být chápána i ve smyslu hodu, který v sobě slovo obsahuje. Action painting, vyhazování 

geometrických objektů či práce s živly jako vítr s sebou přineslo systematizaci náhody. Ta 

přestala být prostředkem k šokování recipienta a stala se jednou z tvůrčích sil. V pomyslné 

hierarchii takových sil však byla stále podřazena umělcům. Až s příchodem počítačů bylo 

jejich autorství zásadně zpochybněno. Počítačoví umělci nadále pracovali s náhodou 

systematicky, ale díky výpočetní technice ji absolutně oprostili od subjektivního nánosu, 

jímž byla po formální stránce částečně zatížena. Kognitivní biasy mají schopnost zakalit náš 

úsudek a to, co vyhodnocujeme jako nahodilé, jím de facto být nemusí (viz náhodné 

rozmístění bodů na mřížce, které opakovaně tvořilo pravidelné vzorce). Naopak 

počítačovým programem inscenovaná náhoda je neomylná, což zapříčinilo oblibu výpočetní 

techniky u umělců, jež se snažili randomizovat tvůrčí proces a osvobodit se od předpojatosti. 

Zdeněk Sýkora, který se označení „počítačový umělec“ vyhýbal, byl jedním 

z prvních umělců na světě, kteří pro svou tvorbu využili asistence počítače. Ve spolupráci 

s matematikem Jaroslavem Blažkem vyvinul program, který nahradil zdlouhavé skládání 

jednotlivých prvků Struktur rychlým a přesným řešením celé soustavy. U Linií už počítač 

sloužil pouze jako generátor náhodných čísel, jimž Sýkora přiřadil funkce určení barvy, 
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tloušťky a pohybu čar. Stylová proměna jednotlivých období Sýkorovy tvorby od 

impresionistických krajin přes fauvismus až ke geometrické abstrakci využívající počítač 

nedokazuje odklon od přírodních motivů, jak by se mohlo na první pohled zdát a jak mnozí 

teoretici ve svých textech deklarovali tím, že Sýkoru přiřadili k čistě konstruktivistickému 

směru. Mnohé autorovy citáty a odpovědi v četných rozhovorech dokládají, že příroda mu 

nikdy nepřestala být inspirací, ba dokonce předlohou. Právě díky počítači, který nezávisle 

na něm generoval náhodná čísla, jež sloužila jako vstupní data pro partituru budoucího 

obrazu, dovedl plně realizovat okolní svět a živelné síly, na které realistická malba 

nedosahuje. Až za pomoci výpočetní techniky byl schopný dovést nahodilost k dokonalosti 

a objektivizovat formální prvky, které svou výslednou skladbou překvapily i samotného 

tvůrce. 

Náhoda v různých podobách prostupuje odvětví matematiky, filosofie, výpočetní 

techniky, přírodních živlů i společenských fenoménů a nabízí prostředek k pochopení světa, 

jehož jednou interpretací je právě umění. Náhoda se v deleuzovském smyslu dostává do 

sféry chaosu a přináší zpět do našeho světa řádu záznam v podobě uměleckého díla o nám 

nepochopitelných principech. Je dokladem síly, kterou nedokážeme vysvětlit, ale která 

vytváří dynamiku naší reality. Proto v Sýkorových dílech můžeme pocítit přítomnost 

vyššího řádu, který nenabízí jednoduchou předlohu ke ztvárnění, ale dává se nám jen 

nepřímo skrze působení formálních prvků. V tomto pojetí k nám náhoda promlouvá v 

emoční rovině recepce uměleckého díla o obecných principech, které řídí svět kolem nás. 

Využitím počítače a odklonem od konkrétních motivů se tudíž Sýkora nevzdal kontaktu 

s přírodou, jak někteří chybně interpretovali, ale naopak se k ní ještě znatelněji přiblížil. 

Ověřená hypotéza o objektivizující funkci nahodilosti v umělecké tvorbě dokládá, že Sýkora 

a další umělci využívající náhodu, zejména tu zprostředkovanou počítačem, nabízí skrze svá 

díla nová svědectví ze sféry přirozenosti, kde působí principy skryté před naším racionálním 

porozuměním, avšak zpřístupněné na rovině pocitů právě skrze estetickou zkušenost 

vyvolanou uměním. 
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David Bowen [online]. [cit. 2018-07-18]. Dostupné z: 
http://www.dwbowen.com/telepresentwater/ 
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Obr. 21 – Hans Haacke: Blue Sail (1964-65) 

HAACKE, Hans. Blue Sail [šifon, větrák, rybařské závaží]. 340 x 320 cm. 1964-65. San 

Francisco Museum of Modern Art, CA. 

 

Obr. 22 – Zdeněk Sýkora: Zahrada (se čtvercem) (1960) 

SÝKORA, Zdeněk. Zahrada (se čtvercem) [olej na plátně]. 97 x 78 cm. 1960. Soukromá 
sbírka, ČR. 
 

Obr. 23 – Zdeněk Sýkora: Šedá struktura (1962-63) 

SÝKORA, Zdeněk. Šedá struktura [olej na plátně]. 150 x 120 cm. 1962-63. Galerie 

Benedikta Rejna v Lounech. 

 

Obr. 24 – Zdeněk Sýkora: Polychromní struktura (1968) 

SÝKORA, Zdeněk. Polychromní struktura [olej na plátně]. 220 x 110 cm. 1960. 
Národní galerie v Praze. 
 

Obr. 25 – Zdeněk Sýkora: Makrostruktura (1973) 

SÝKORA, Zdeněk. Makrostruktura [olej na plátně]. 150 x 150 cm. 1973. Soukromá 
sbírka, Německo. 
 

Obr. 26 – Sýkorův sešit se skicami struktur 

Bez názvu [fotografie]. In: KAPPEL, Pavel. Zdeněk Sýkora 90. Praha: Verzone, 2010, s. 

69. 

 

Obr. 27 – Zdeněk Sýkora: První linie (1973) 

SÝKORA, Zdeněk. První linie [olej na plátně]. 150 x 150 cm. 1973. Soukromá sbírka, 
ČR.  

 

Obr. 28 – Zdeněk Sýkora: Linie č. 11 (1980) 

SÝKORA, Zdeněk. Linie č. 11 [olej na plátně]. 170 x 170 cm. 1980. Soukromá sbírka, 
ČR.  
 

Obr. 29 – Perrinův záznam pohybu částic 

Mouvement brownien et réalité moléculaire [reprodukce]. In: PERRIN, Jean. Les 

Atomes. 1913. In: MANDELBROT, Benoît B. Fraktály: tvar, náhoda a dimenze. Praha: 

Mladá fronta, 2003. Kolumbus, s. 13. 
 

Obr. 30 – Sýkorova fotografie z plavby po Baltském moři 
Fotografie Zdeňka Sýkory z plavby na Baltu, 1979 [fotografie]. In: KAPPEL, Pavel. 
Zdeněk Sýkora 90. Praha: Verzone, 2010, s. 85. 

 

 

 

 


