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Abstrakt

Předmětem bakalářske práce je teoretická analýza problamatiky vztahu technologie a

člověka. Práce zkoumá křehkou hranici, která dělí artificialitu od přirozenosti a soustředí se na její

význam a smysl. Kapitoly v první části práce se věnují simulakru (v intencích Jeana Baudrillarda) a

virtuální evoluci objevující se v dílech Karla Simse a Vilema Nováka. Druhá část se věnuje uměle

inteligenci a elektronicke hudbě. Tato práce se soustředí na relativnosti pojmů umělý a přirozený a

uvažuje kontext a referenční bod jako stěžejní prvky při manipulaci s těmito pojmy.

Abstract

The subject of this thesis is a theoretical analysis that explores the relationship between

human and technology. This thesis explores the fragile border that divides the naturalness and

artificiality and is focused on their sense and meaning. The first part is dealing with the Jean

Baudrillard's concept of simulacrum and the virtual evolution that is captured in the work of Karl

Sims and Vilem Novák. The second part is dedicated to artificial intelligence and electronic music.

This work concentrates on the relativity of terms artificial and natural and is considering context

and reference point as the crucial part in manipulation with theese terms.

Klíčová slova: Technologie, přirozenost, umění, umělá inteligence, simulakrum, virtuální evoluce,

počítačový program, elektronická hudba, extenze těla, vzorec, kulturní performance.
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1. Úvod

Předmětem teto bakalářske práce je problamatika vztahu technologie a člověka v dnešním světě a

rozbor vztahu dichotomických pojmů ,,uměle'' a ,,přirozene''. Prostřednictvím teto práce bych ráda

analyzovala křehkost hranice oddělující lidskou přirozenost od možnosti její technicke extenze,

která souvisí s naší kulturou. Zajímá mě, z jakeho důvodu vnímá lidstvo stále umělou inteligenci,

stroje a počítače jako něco artificiálního, neopravdoveho a mnohdy i hroziveho, proč nedokážeme

tyto technicke artefakty uznat a z jakeho důvodu s nimi tento problem máme. Domnívám se, že

pojmy ,,uměle'' a ,,přirozene'' jsou zbytečně štvány proti sobě. 

Budu zkoumat, kde leží hranice mezi přirozeným a artificiálním, mezi simulací a původní

realitou, a zda vůbec tyto dichotomie reálně existují a zda mají reálne opodstatnění sve existence.

Toto tema mě zajímá především proto, že naše kultura chová mnoho předsudků k umělým a

nepřirozeným jevům, jež takto pejorativně navíc označuje. 

Ve sve práci se budu snažit dokázat, že mezi simulací a simulovaným není tak velká propast,

která by měla v člověku vzbuzovat předsudky vůči technologii, která za simulaci bývá

označnována. Chtěla bych na základě jednotlivých příkladů dokázat, že nová podoba světa, která se

díky technologii uskutečňuje a k níž v rámci naší kultury dospíváme, je take svobodná a možná

mnohdy svobodnější, než ta, kterou si tak úpěnlivě snažíme střežit. 

Domnívám se, že pojem přirozenost je ohebný a elastický a že jeho smysl se mění s

existujícím kontextem. Chci dokázat, že za určite situace může být uměle stejně přirozene jako to,

co za přirozene v kontrastu k umělemu považujeme nyní.

Pro mou práci bude stěžejní pojem simulakrum (v intencích díla J. Baudrillarda) a pojem

umělá inteligence (umělou inteligenci budu v teto práci dále označovat zkratkou AI). S těmito

pojmy chci pracovat proto, že mají k problematice dichotomie ,,přirozenosti'' a ,,umělosti'' nejblíže a

díky nim budeme moci pochopit, jak se dotýkají dnešního světa, například umění, v případě teto

práce elektronicke hudby. Elektronickou hudbu jsem si vybrala jelikož je oborem, který spojuje

hluboký a přirozený vnitřní svět se zdánlivě technickým a umělým. 
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V souladu s daným tematem považuji za důležite  upozornit take na to, že další klíčovou

kategorií me práce, jímž je pojem technika, nepoužívám v jeho širokem rozsahu zahrnujícím

všechny pracovní postupy, prostředky a činnosti sloužící k průmyslove produkci a transformaci

energie, ale tento pojem zužuji na technologicke postupy využívane  v oblasti výpočetní techniky a

uměle inteligence a strojů. 

Další klíčovou kategorií me práce je pojem vzorec, slovo naznačující, že za každým lidským

výtvorem se skrývá určitá struktura a mechanismus. Vzorec v kontextu sve práce vnímám soubor

symbolických pravidel, jevů a vztahů určujících existenci kultury, okolního světa a lidských

výtvorů. Vzorec plní stejnou funkci, jakou plní gramatika v jazyce. Například v umění

prostřednictvím vzorce dochází k realizaci uměleckeho díla, je to prvek, díky kteremu jedinci

artikulují a realizují to, co chtějí v rámci uměleckeho díla vytvořit a prezentovat svemu publiku. 

V tomto případě je tedy konkretním vzorcem idea hudební produkce a počítačove programy,

ktere k realizaci hudby jedinec využívá. V rámci jine umělecke platformy, kterou může být

výtvarne umění, video či tanec, fungují vzorce na podobne bázi, vybrala jsem ale tento konkretní

vzorec, jelikož s jeho využíváním mám bezprostřední zkušenost a pro mě samotnou je v me práci

již nepostradatelnou součástí a nedílným prvkem, který mi umožňuje tvořit a prezentovat hudební

díla. Vzorcem mohou být v rámci teto práce vnímány take mechanismy ostatních počítačových

programů a složitých systemů umožňujících například existenci AI či vitruálních simulací, ale i

subjektivní vzorce lidske imaginace umožňující existenci simulaker. 

Pojmem kulturní performance míním výtvory lidske kultury, tedy jakýkoliv jev, artefakt,

umělecke dílo či ideu, ktere se vyskytují v lidske kultuře a jsou prezentovány prostřednictvím lidske

činnosti. Tyto výtvory vznikají na základě existujících vzorců. Kulturní performancí proto může být

konkretní hudební skladba či virtuální simulace evoluce.

Uvědomuji si, že takto vytyčene tema svými aspiracemi a komplexností přesahuje

limitovaný rozsah bakalářske práce.  Proto se budu  snažit tyto otázky řešit selektivně s důrazem na

lidskou kreativitu a analyzovat i interpretovat zkoumanou problematiku nejen na základě relevantní

odborne literatury, ale take vlastní zkušenosti s hudební tvorbou, díky ktere jsem si vybrala příklad

elektronicke hudby. Jsem si take vědoma toho, že se jedná o filozofickou otázkou, jíž dle meho

názoru nelze vyřešit v bodě, kdy budoucnost je stále budoucností. Nemyslím si proto, že její

rozřešení je možne komplexně a vyčerpávajícím způsobem postihnout na těchto stránkách. 
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Proto bych chtěla analyzovat a sumarizovat názory jak sve, tak názory odborníků z uměnovedne a

filozoficke literatury. Otázkou, kterou si take ve sve práci kladu je, jake místo v budoucnu budou

zaujímat potenciální AI a počítače v lidskem světě, zda jejich význam bude měnit dosavadní

kontexty a paradigmata.

Řešíme dvě tváře otázky týkající se dichotomie pojmů uměle a žive. Ptáme se proč je mnoho

jevů a artefaktů vnímáno jako neživotne a uměle, zatímco je stále v dnešní době toto umělé závisle

na jedinci a pochází z něj a z jeho intence. Tážeme se ale take, co by nastalo, pokud by již třída věcí

a jevů označovaných jako uměle již na jedinci závislých nebyla a začala by vykazovat známky sve

vlastní životnosti, autentičnosti a jedinečnosti. 

Zajímá mě kontext a referenční body, díky kterým dichotomie považujeme za dichotomie a

mnohdy stavíme pojmy, ktere by mohly souviset a být cítěny jako jednotne, proti sobě. Chci

poukázat na relativnost našeho vnímání. Položit si otázku, proč vlastně existuje artificiální svět, v

čem tkví jeho budoucnost a jak se člověk na neustále prolínání „přirozeneho“ a „uměleho“ dokáže

adaptovat a zda tuto novou situaci vzájemneho „prorůstání“  dokáže pochopit. 
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2. Simulakra a simulace reality

,,Simulakrum není nikdy to, které ukrývá pravdu-je to právě pravda, která ukrývá, že žádná není.

Simulakrum je pravdivé.'' (Baudrillard 2002: 166)

V teto kapitole se budu věnovat simulacím reality a pojmu simulakrum, jak jej zavedl Jean

Baudrillard. Budu se snažit poukázat na relativnost vnímání významu pojmu simulace a dokázat, že

simulace v určitem bodě již nemusí simulací být, jelikož v novem kontextu bude stejně reálná, jako

to, co dříve simulovala. 

Domnívám se, že jev, kterým simulace je, je přirozeným vyústěním lidske schopnosti vytvářet

reprezentace a reprezentace těchto reprezentací a je tudíž jevem přirozeným. Vyprázdněnost, která

simulaci a simulakru bývá přisuzována, je tak dle meho názoru přežitkem a výsledkem

nedostatečneho nadhledu a schopnosti se adaptovat měnícím se kontextům a novým formám

jsoucen.

2.1. Uvažování o povaze reality

Nejdůležitějším bodem při uvažování nad existencí simulací a hyperreality je, co je ona realita a kde

již dochází pouze k její simulaci. Dochází vůbec někdy k simulaci reality, když je tak složite

samotnou realitu definovat? Co je vůbec realita? Jedinec se neustále zmítá mezi subjektivností a

objektivností, není s to poznat, kdy ho vlastní rozumová složka a city dovádějí k subjektivizaci a

kdy je schopen vidět tak, jak věci doopravdy jsou. Připust'me si, že ač věci samy o sobě existují a

mají svou podobu, není možne tuto podobu věcí nikdy obsáhnout a popsat pravdivě a naprosto

přesně tak, aby se všichni popisující shodli na stejne verzi popisovaneho a mohlo se tudíž tvrdit, co

je objektivně realitou.

,,To, jak se děti a operovaní slepci učí vidět, jak vidíme jednoduše, co vnímáme dvěma

očima, jak vidíme a hmatáme dvojitě při vyšinutí smyslového orgánu z obyčejné polohy, jak se

předměty jeví vzpřímeně, kdežto obraz v oku je obrácený, jak se barva, která je jen vnějším úkonem,

polarizačním sdílením činnosti oka přenáší na vnější předměty, a konečně také steroskop- 
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to všechno jsou pevné důkazy toho, že veškeré nazírání není pouze smyslové, nýbrž intelektuální, tj.

čistě rozvažováním prováděné poznávání.“ (Schopenhauer, 1997: str. 27)

Pravdou tedy musí být pouze naše nazírání, to je to jedine, na čem můžeme zakládat svou

osobnost a existenci. Schopenhauerovo intelektuální rozvažováním konane poznávání je stejným

aktem. Každý jedinec má jedinečne poznávací schopnosti a vytváří si tak vlastní vzorce poznávání.

Musí tedy existovat tolik realit, kolik existuje nazírajících jedinců.

Chtěla bych v teto souvislosti zmínit Platónovo podobenství jeskyně. Jedinec již celou

věčnost spoutaný uvnitř jeskyně vidí pouze stíny věcí, ktere odráží světlo ohně, nemůže ani otočit

hlavou, jedine co vidí, je to, co před ním vyjevuje. Věci, ktere odráží svůj stín člověk nikdy neviděl,

neví, že existují, vše, co pro tohoto jedince existuje, je to, co vidí na stěně jeskyně, odraz, za realitu

tak považuje právě tento odraz - stín. V momentě, kdy by jedinec byl odpoután a mohl vidět

předměty, kterých stíny do te doby spatřoval, jistě by mu chvíli trvalo, než by přivykl představě, že

to, co vidí ted' je ta ona realita, která se ve stínech pouze odrážela. Platón toto popisoval jako

přiblížení se opravdovemu jsoucnu. Ale jak je možne tvrdit, co toto opravdove jsoucno je, když

nemůžeme s určitostí tvrdit, že nevidíme pouhý odraz něčeho, jen pouhou ideu. Jak můžeme vůbec

posuzovat existenci simulace, když nejsme s to prokázat co realitou je a zda tato realita, kterou za

realitu považujeme, take není pouhým odrazem něčeho, co nejsme schopni vnímat? (Platón 2001)

Podobně jako popisuje Baudrillard na příkladu nemoci a jejích symptomech u simulaker -

kdokoli dnes může zůstat ležet v posteli a předstírat, že je nemocný, nemůžeme vycházejíc z našeho

vnímání nikdy s určitostí tvrdit, zda je či není simulující jedinec opravdu nemocný na základě toho,

že vykazuje symptomy nemocneho. Ale i simulovane symptomy mohou mít reálný dopad na okolní

svět. A pokud tento vztah s okolním světem mají, existují. Proč by tedy nevědomí nemohlo samo o

sobě produkovat stejne projevy a symptomy jako vědomí při úmyslnem simulování nemoci?

(Baudrillard 2002)

2. 2. Simulakrum a simulace reality

Simulakrum souvisí s reprodukcí určiteho stavu čili se simulací. ,,Syntetické obrazy simulaker

pronikají žitou skutečností, nemusí však být její nápodobou ani analogií, ale mohou reprezentovat
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umělou skutečnost, například v zájmu různých ideologií. Baudrillard proto označuje simulakra též

jako ,znázornění bez reference'. Tím, že je možné simulovat reprezentace a artefakty zcela bez

vazby na skutečnost, jen s využitím modelů a kodů, se vytváří nová autenticita mediálního světa,

který je sice umělý, ale zároven i skutečný; opozice proti němu ztrácí smysl, protože nedokážeme

rozlišit mezi ,pravým' a ,simulovaným' světem.'' (Horyna, Půtová in Malina 2009: 3707 )

Simulakrum je dle Baudrillarda zhmotněnou představou reprezentace, kde však

reprezentovane již nemá mnoho společneho s reálným, je to nadstavba reality, která staví sama na

sobě a její odkaz k realitě je formální. Simulakrum je prostorem, který vzniká simulací prvků, ktere

již svůj vztah s původním smyslem a reálným základem dávno ztratily. 

 U simulaker hovoříme o reprezentaci, která likviduje každý svůj referenční bod a proto se

ve sve existenci už nemá k čemu odkazovat. (Badurillard in Bendová, Strnad 2014: 425) Tato

simulakra jsou tak vytvořenou a znetvořenou realitou, která se snaží sice realitu duplikovat a

zobrazovat, jelikož ale daná realita, kterou simulakrum zobrazuje, není reprezentována ve sve

plnosti, je pouze reprodukcí. Baudrillard toto popsal na příkladu fází obrazu, ikon, v náboženských

znázorněních svatých:

1. ,,Obraz jako odraz hluboké reality

2. maskuje absenci hluboké reality

3. je beze vztahu k jakékoli realitě

4. je svým čistým simulakrem'' (Badurillard in Bendová, Strnad 2014: 425)

Slovy Baudrillarda ,,Přechod od znaků, které něco zastírají, ke znakům, které zastírají, že za

nimi nic není, znamená rozhodující obrat.'' (Badurillard in Bendová, Strnad 2014: 425)

Chtěla bych význam tohoto termínu spojit s myšlenkou o duplikaci a reprezentaci emocí v

rámci kreativního procesu, umění a s realitou světa, ve kterem se ocitáme a působíme. V dnešním

světě by se takto dalo fabulovat o všem, jelikož teoreticky v momentě, kdy začneme pojednávat o

věci, kterou chceme popsat, dostáváme se automaticky do paradoxní situace simulaker. V tomto

okamžiku snahy popsat cokoliv, o čem chceme pojednávat, se ocitáme ve fázi, kdy danou věc ve

svem popisu zastupujeme jistými znaky, ktere jsou ze sve podstaty již určitou formou reprezentace

či reprodukce. Samozřejmě, že zde popsaný jev má realný vztah s původním jevem, který

popisujeme, není bezobsažným imitováním a zakládáním si na sve schopnosti reprodukce. Ale proč

tedy tvrdit něco jineho o simulovane realitě, nemá ta take svůj úzký vztah s realitou, nevychází z ní
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snad? Proč by měla simulovaná realita mít jine podmínky pro sve posuzování než znaky, jazyk či

umění? Nepochází snad take určitým způsobem z člověka a přírody?

Baudrillard popisuje simulakrum jako jev, který zlikvidoval sve referenční body, ale dle

meho názoru je tato likvidace relativní, simulace se vždy bude k něčemu odkazovat, i pokud je

reprodukcí reprodukce. A pokud se i tak stane, že se již nebude k ničemu odkazovat a původní

referenční body zaniknou, bude simulace tímto novým bodem a novou realitou. Nelze tvrdit, že za

simulakry se nic neskrývá. Znázornění bez zdánlive reference neznamená znetvoření skutečnosti,

ale možnost změny skutečnosti. A jelikož skutečnost sama je relativním pojmem, nemůžeme s

despektem nahlížet na simulakra a simulace jako na něco, co vyprazdňuje významy našeho světa.

Vždyt' právě simulakra či simulace mohou být v budoucnosti novými významy mající svůj

jedinečný obsah. Domnívám se, že pokud dosavadní referenční body přestanou existovat, mohou se

ustálit nove.

Znak1 je zástupným jevem. Proto prostřednictvím znaku původní uchopovane ztrácíme a

vytváříme simulakrum, stav, kdy popsane již nemá co simulovat a simulakrum se tak stává tím

originálem, realitou a výchozím bodem. Simulakrum nevnímám jako zkaženou a nepovedenou

reprodukci trpící bezobsažností, simulakrum je vše, co reprodukci obsahuje, at' už s dobrým

úmyslem vytvořit reálný duplikát či ne - oboje je duplikát a duplikovane se procesem reprodukce

stává taktež duplikátem. Pokud bychom totiž charakterizovaly simulakrum bezobsažností, museli

bychom přijmout fakt, že žijeme v bezobsažnem světě obklopeni kopiemi kopií a tak dále. Haraway

ve svem kyborgskem manifestu říká: ,,Na konci 20. století, v naší době, v mytickém čase, jsme

všichni chimérami, teroetickými a uměle vytvořenými hybridy stroje a organismu: jsme zkrátka

kyborgy.'' (Haraway in Bendová, Strnad 2014: 610)

Domnívám se, že lze takto pochybovat i o povaze umění, pokud uvažujeme simulakra za

existující. V umění lze mluvit o stejnem stavu, který se však tváří být pravým opakem simulaker,

umění vyjadřuje to, co je jinými prostředky (například slovy) nevyjádřitelne. V umění se snaží

jedinec tvořící umělecke dílo vyjádřit například sve pocity, názory či pohnutky mysli. Snaží se je

formulovat uměleckým jazykem, ktere daný umělecký směr ctí. Díky předchozímu popisu

simulaker je ale už jasne, že ''realita'' - tj. právě například onen pocit, jakožto abstraktní

neuchopitelná jednotka, bude muset být popsána reprezentací a simulací daneho pocitu. Tento pocit

1 ,, Znakem nazýváme kombinaci pojmu a akustického obrazu, avšak v běžném úzu tento termín obecně označuje 
akustický obraz sám, například slovo ''(Saussure in Bendová, Strnad 2014,: 27)
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však přestává být reálným právě v momentě, kdy jej začneme uchopovat a realizovat pomocí jazyka

či vzorce a nástroje, ktere nám umožňují jej ztvárnit. Lze tvrdit, že ''reálná'' existence pocitu umírá v

moment ztvárnění, v tomto okamžiku zaniká tato jeho původní existence a reálnost, protože v život

přichází jeho simulace v podobě něčeho, čím je simulakrum. Artikulace a ztvárnění pocitu a jeho

převedení do uměleckeho jazyku by tak mohlo být považováno za simulakrum prostřednictvím

duplikace a reprodukce něčeho, co je vnitřní a my se snažíme dane uvest na povrch.

Uvažujeme-li ovšem o ztvárnění pocitu jako o jeho smrti a zániku z důvodu jeho simulace,

abychom jej dokázali předat, je velmi zajímave se na tento problem podívat v rámci uvažování nad

vlastnostmi počítače či uměle inteligence, kteří za simulaci bývají považováni. Pokud totiž

připustíme, že simulakrum v umění vzniká pokažde, kdy umělecke dílo dostane tvar a formu,

nemůžeme počítač obviňovat z toho, že právě on má vlastnosti přílišne a omezující simulace a že to

je v podstatě ona vlastnost, která vzbuzuje předsudky vůči němu. Počítače stojí totiž v tomto

případě na úplně stejnem místě jako kterýkoliv jiný nástroj (prvek kulturní performance) či

schopnost (tedy vzorec), ktere nám umožňují artikulovat a ztvárňovat to, co si přejeme.

 Proč by se tedy zrovna v případě neživých počítačů mělo jednat o něco jineho, o něco meně

reálneho a bez života, než když použijeme k vyjádření daneho například štětec, který za simulaci

nepovažujeme (i když je v tomto smyslu simulací prstu)? Tento štětec jakožto nástroj sloužící,

spolu se schopností štětcem táhnout, k realizaci pocitu a idey na plátně, je určitá extenze našeho

těla, kterou potřebujeme k tomu, abychom dane dokázali artikulovat. Počítač je ale tou stejnou

extenzí jako právě štětec. Není třeba odlišovat štětec od počítače, když nám umožňují tutež činnost.

Pokládáme počítač za něco meně odpovídajícího realitě jen proto, že je souborem nesčetneho

množství programů a systemů, kterým nerozumíme a na ktere si nemůžeme jednoduše sáhnout? Je

pro nás důvěryhodnější a realitě více odpovídající nástroj, kteremu rozumíme a který vidíme a

můžeme ho svými smysly poznat a pochopit? Je toto ten problem, který dělá počítač meně

pochopitelným a uchopitelným? V rámci teorie simulaker totiž oba nástroje simulují totež a zcela

obdobně. Extenzi těla v rámci nových technologií se budu dále věnovat v kapitole Technika jako

nástroj extenze těla.

Co je tedy simulací reality a co je ona realita, kterou simulujeme? V rámci AI a počítačů má

simulace reality zvláštní charakter. Dalo by se tvrdit, že počítače a AI vnímáme jako nepřirozene z

toho důvodu, že evokují opak pravdoucího. Jelikož stejně jako u Baudrillardova příkladu je

simulace smyšleným stavem a ne realitou, dá se považovat za něco, co označujeme v životě jako
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lež- jinou variantu reality tj. pravdu v danem momentě, která není totožným odrazem vnímane

reality. Je ale zřejme, že stejně tak, jak je obtížne určit co je realita, je i velmi těžke o něčem s

jistotou tvrdit, že je lží. Vždy může jít o rozdílný pohled na věc, který souvisí s rozdílností vnímání

jedince. AI či počítač určite jevy simulují a tak působí na jedince nepravdivě vůči původní pravdivé

realitě. Simulace je tedy pouze odrazem dane věci, není přesnou kopií. Tato simulace však reálně

existuje a má svůj opodstatněný důvod sve existence.

Simulace ale může být důležitým momentem pro subjektivizaci a metaforizaci něčeho, co

právě pro svůj nehmotný původ nelze artikulovat jinak než nástroji, ktere nehmotnost pouze

simulují. Pokud díky subjektivizaci uchopíme dane skrze svůj vlastní vnitřní jazyk, kterým se

naučíme simulovane chápat, a alespoň z části si z něj budeme schopni rekonstruovat realitu, která

existovala, budeme schopni alespoň částečne komunikace o již nereálnem a budeme schopni si jej

představit lepe a detailněji. Baudrillard o simulakru mluví v rámci hyperrealit a stavů společnosti,

ktere neustálým rekonstruováním realit vznikají, tyto hyperreality však vzbuzují reálne pocity,

reálne diskuze a reálne činy, ktere ač vznikly na základě simulace, reálne jsou. A především vznikly

díky nám, lidem, kteří simulace uskutečňujeme. ,,Například Humberto Maturana and Francisco

Varela navrhují, že vědomí se skládá ze schopnosti vytvářet reprezentace reprezenatcí (a jejich

dalších reprezentací).'' (Hayles  2010: 199) Jak může být něco, co je člověku přirozene, konkretně

vytvářet (plodit) reprezentace, označováno za nepřirozene a uměle?

2. 4. Karl Sims a projekt Evolving Virtual Creatures

Jednou z neoriginálnějších osobností zabývající se problematikou virtuální evoluce je Karl Sims.

Karl Sims je americký počítačový grafický umělec a badatel, který se zaměřuje na virtuální realitu a

umělý život existující uvnitř počítačů a programů. Jeho výzkumný projekt svým způsobem simuluje

Darwinovu teorii evoluce. Je znám zejmene pro svůj přínos v uvedení AI v počítačových animacích

a simulacích. Je zakladatelem firmy Genarts, která se zabývá spojením počítačove vědy a

vizuálních efektů. Karl Sims se zabýval lidskou evolucí zasazenou do počítačoveho programu, tento

projekt je jmenuje Evolving Virtual Creatures. Za základě tohoto projektu se budu snažit poukázat

na fakt, že i simulace může v určitem kontextu dostát významům přirozený a jedinečný, a že se

může teoreticky dostat do bodu, kdy již nebude simulací, ale novou realitou.
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,,Antropomorfizujeme virtuální stvoření zatímco oni nás digitalizují.'' (Hayles 2005: 194)

Hayles zde mluví o díle Karla Simse, který stvořil virtuální prostředí, kde na základě genetických

alegoritmů existují a vyvíjí se virtuální stvoření. Tato stvoření se evolvují na základě zadaných

algoritmů a dochází tak k zajímavých mutacím, ktere by bylo velmi obtížne vytvořit či vymyslet

pomocí pouze designováním daneho. Uměle vytvořená evoluce, která probíhá a mění se sama na

základě daných algoritmů, tak splňuje některe parametry naší biologicke evoluce a nahodile s

ohledem na prostředí (v tomto případě virtuálním) dochází k novým mutacím, ktere prostředí

vyžaduje. 

Teoreticky tedy i takováto simulace vykazuje známky vlastní iniciativy přetvářet kódovane

instrukce, která vznikla na základě implantovaných pravidel. Co je tedy neživotne a co životne?

Jake známky musí vykazovat nežive, aby se stalo živým a jak jsme schopni odhadnout, zda jedna z

mutací v rámci evoluce není zrovna naše myšlení a cítění? Tento projekt uvádím take z důvodu

souvislosti s projektem Vilema Nováka (2.4.), který inspirovaný projektem Karla Simse vytvořil

program podobný, avšak jeho virtuální stvoření vykazovala svou interakcí vlastnosti podobne

emocím. 

Na následujících řádcích si popíšeme podrobněji projekt Karla Simse Evolving Virtual

Creatures (dále jen EVC). Tento program byl Simsem vytvořen v 90. letech tak, aby jednotlive

mutace stvoření existujících uvnitř tohoto programu, mohly vznikat a vyvíjet se sami o sobě na

základě daných algoritmů. Nejdříve musela být ukotvena morfologie a schopnost sebeovládání

stvoření. Touto kontrolou je myšlen tzv. mozek stvoření, který ,, determinuje veškeré chování

stvoření. Mozek je dynamický systém, který přijímá vstupní hodnoty senzorů a poskytuje výstupní

hodnoty efektoru. Výstupní hodnoty jsou aplikovány jakožto síly nebo kroutivé síly v úhlech volnosti

tělesných míst spojení. Cyklus efektů je vidět na obrázku č. 1.'' (Sims 1994: nepaginováno)

Obrázek č.1. Cyklus efektů (Sims 1994: nepaginováno)
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Tento mozek EVC je tedy souborem neuronů, senzorů a modulátorů. V praxi to tedy

znamená, že senzory sbírají informace o okolí, ktere předávají neuronům a ty je pak posílají

modulátorům, ktere na základě získaných informací uzpůsobují chování stvoření. Tato schopnost

sebeovládání se pote spojuje s morfologií stvoření. Na základě tohoto systemu je umožněno

stvoření hýbat se v prostoru, ve kterem se vyskytuje a přizbůsobovat mu sve tělesne dispozice, jako

například schopnost plavat, pokud je jeho prostředím voda. 

Tato stvoření tedy musí interagovat s virtuálním prostředím do ktereho jsou

zasazeny. ,,Existuje několik komponentů fyzické simulace, které jsou v této práci použity:

artikulovaná tělesná dynamika, numerická integrace, detekce kolize, reakce na kolizi, tření a možný

tekutý vazký efekt.'' (Sims 1994: nepaginováno) EVC se tedy chová a evolvuje na základě reakce na

prostředí a na základě schopností sveho systemu se tomuto prostředí adaptovat. Na základě

optimalizace stvoření  je možne generovat různe typy kondicí a fyzických schopností jako například

plavání, následování předmětu, chození a skákání. V teto simulaci se stvoření dále evolvuje na

zákaldě mutací, ktere jsou mu omožneny sekvencemi kroků, ktere vycházejí z kombinací jeho

vlasností. Stvoření se však může evolvovat na základě syntezy genotypů, mezi kterými se může

objevit úplně nový genotyp, který může ovlivnit následný vývoj stvoření. 

,,Simsův koncept následuje návrh Johna Kozy, který tvrdí, že programy evoluce by měly

využít výhody modulárních struktur, které mohou být opakovány znovu a znovu, z důvodu vytvoření

více komplexní struktury. Tato strategie se objevuje často v přírodě; například kapradina, projevuje

algoritmus růstu, který využívá stejný základní tvar pro stonky, větve a listy. Podobně jako

kapradina, Simsova stvoření jsou stavěna tím způsobem, že využívají funkce, které jsou variabilně

repetovány tak, aby byly schopny vytvářet sobě podobné morfologie. Jedna funkce specifikuje

kostky, které jsou množeny a připojeny v různých pozicích na centrálním obdélníku s tím, že takto

vytvoří kmen s mnoha končetinami. Další funkcí Sims specifikuje druh artikulace nebo spojení mezi

kostkami; zatímco jiná funkce určuje stupen svobody, ve kterém se určitá končetina může

pohybovat. Inverzní (recursive) smyčky uvnitř funkce násobí efekty této funkce aby vytvořily více

stejných, například, končetin stejného tvaru. Opakující se smyčky mezi funkcemi umožnují různým

částem stvoření společnou evoluci, takže 'mozek' či centrální řídící obvod se koadaptivně mění s

morfologií. Výhodami těchto modulárních struktur, kterých bylo dosaženo využitím programu

nazvaným řízené grafy ( directed graphs), je, že jsou dvojité. Kromě ekonomické deskripce (protože

stejný modul může být použit opakovaně s drobnými obměnami) moduly také zajišt'ují, že některé

struktury přetrvají v průběhu mutace a variace. Pokud by všechny elementy programu byly
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předmětem mutace jako nezávislé entity, výsledná komplexnost by se rychle stala chaotickou a bylo

by obtížné ji efektivně sledovat. Když jsou elementy ve skupině a mutovány jako moduly, spektrum

možností je redukováno na udržitelný stupen.'' (Hayles 2005: 194–5)

V tomto programu populace virtuálních stvoření čítala zhruba 300 exemplářů, z čehož

poměr přeživších byl 1/5. Důležite je opět připomenout, že stvoření se uvnitř tohoto programu

evolvovala samostatně za základě systemu, který byl v programu užit. Stvoření evolvovane k

získání schopnosti pohybu chuzí například vypadala takto:

Obrázek č.2. Stvoření vyvinute k chůzi (Sims 1994: nepaginováno)

Karl Sims tvrdí, že až budou v budoucnosti počítače schopnější a výkonější, virtuální

stvoření bude těžší realizovat v rámci omezenosti naší schopnosti tato stvoření projektovat. ,,Systém

schopný sebeovládání, který jednou skutečně vygeneruje 'inteligentní' chování, bude mít možná

sklony k tomu být komplexním nepořádekem za hranicí našeho chápání. Umělá inteligence dovoluje

generování komplikovaných virtuálních systémů bez požadavků na jejich předchozí vyprojektování

a užití uvolněného genetického jazyka umožnuje evolvujícím systémům zvýšit komplexnost za

hranice našeho chápání.'' (Sims 1994: nepaginováno)

Jinými slovy tedy umožnění evoluce virtuální realitě a virtuálním stvořením může znamenat

mutace, ktere člověk, jelikož s nimi nemá zkušenost, nebude schopen pochopit a porozumět jim.

Dalo by se tvrdit, že simulace reality, jelikož bude probíhat po ose sve vlastní evoluce, dospěje do

sfer, kdy nebude moct být člověkem pochopena. Bude tedy tato simulace stále simulací?

,,Úmysly projektanta, skryty v kriteriích fitness funkce, které Sims specifikuje a v hodnotách,

které přisuzuje těmto kritériím, se stanou explicitní v momentě, kdy Sims zasáhne, aby povzbudil

'zajímavé' evoluce a zakázal ty 'neelegantní'. Například v některých chodech (runs) programu se

evolvovala stvoření, která dosáhla pohybu v momentě, kdy vykořistila vady v tom smyslu, že

zachovala funkci hybnosti pomocí artefaktní fyzikálnosti: vyvinula doplnky jako například pádlo a
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pohybovala se díky tomu, že se těmito pádly udeřila. ''(Hayles 2010: 195) K zajímavým mutacím by

v rámci tohoto či podobneho programu mohlo dojít pokud by virtuální stvoření či AI bylo schopne

evolvovat svou schopnost se evolvovat ,,Vývoj druhého řádu (second-order emergence) se objeví v

momentě, kdy systém vyvine vlastnost, která umožní vlastnosti vybudovat si adaptivní chování- to

znamená, že evolvuje schopnost se evolvovat. V tomto bodě simulace opravdu nabere obrátky, takže

není překvapivé, že vývoj tak dynamických hierarchií je dnes brán jako cíl badatelů umělé

inteligence.'' (Hayles 2010: 198)

Problemem ale zůstává fakt, že tento program vytvořil člověk a vložil tak do něj kvanta

lidske intelignece a lidských poznatků o člověku. Kriteria, která umožňují evoluci v rámci

virtuálního světa, tak zatím stále odpovídají lidským vlastnostem a schopnostem, snaží se je

simulovat, i když se v rámci daných informací, vložených do programu a jeho systemu, evolvují

svým způsobem sami a přichází s novými řešeními situací. ,,Smyslem takovýchto simulací je, že

jejich autor nemusí být vždy chytrý ve stejném slova smyslu jako jeho stvoření, jelikož on se spolehá

na schopnost těchto stvoření vyvinout nová řešení, která jemu nepřišla na mysl.'' (Hayles 2010:

196) Tyto schopnosti mají v nynější době limity určene právě člověkem, který tento program

vytvořil. Jejich evoluce nemůže zatím probíhat nahodile a jinak než lidská, jelikož vstupní hodnoty

vytvořil jedinec simulací svých vlastních hodnot. Virtuální stvoření tedy nemůže být samostatne, je

vždy určitou duplikací a chová se dle předem daných hodnot.  Je ale otázkou, zda člověk, není

určen take právě určitými vstupními hodnotami, což otázku simulace uvádí do jineho světla.

Simulaci v rámci tohoto konkretního programu je možne vnímat jako umělou právě z

důvodu, že vytváří replikaci naší existence, našich pravidel a našeho světa. Proč je ale duplikace

brána jako něco meně živeho či meně hodnotneho? Co je důvodem pro toto tvrzení? Pokud někdo

vytvoří napodobeninu již existujícího obrazu, je to brane jako falsifikát, tento obraz nemá stejnou

vnitřní hodnotu jako originál. Toto je možne proto, že falsifikát není původní. Jako falsifikát sám

ale původní je, nějak vznikl, a pokud by originál zanikl, falsifikát ve svem kontextu bude nyní

originálem, jelikož už neexistuje obraz, který replikoval a ke kteremu se odkazuje. Pravda a realita

tedy leží v konextu, ve kterem se do světa projektují.

Představme si tedy svět, kde simulace člověka a evoluce, ktere se nyní věda a badatele snaží

vyvinout, by ztratily svůj referenční bod, nás. Byly by stále simulací? Pro koho by ale byly

simulací? Pro sebe by tyto duplikace byly původním stavem, jelikož originál, ke kteremu se

vztahovaly, zanikl. A máme vůbec nějakou jistotu, že lidstvo je tež originálem?
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 Domníváme se, že ano, jelikož žádný referenční bod před námi neznáme. Je to absurdní

teze, ale vede nás k myšlence, kterou bych ráda zdůraznila. Vnímat simulace jako něco uměleho

závisí pouze na kontextu, ve kterem se tyto simulace vyskytují. Jak absurdní vlastně je, že ještě ke

všemu tyto simulace a simulakra vytváříme my? Může to být ozvěna a reakce na vědomí lidske

konečnosti a smrti a snaha tuto konečnost překonat duplikováním sebe samých?

Můžeme namítnout, že originál je vždy dokonalejší a že má určitou vnitřní sílu a hodnotu,

kterou nelze duplikovat. Tato vnitřní hloubka může být neduplikovatelná právě z toho důvodu, že

člověk neporozuměl stále zcela tomu, jak funguje, proto je pro něj mnoho věcí neviditelných, mající

jakousi magickou nadpozemskou auru. Nedokážeme duplikovat vnitřní stav věci, jelikož je pro nás

nepopsatelný. Pokud by ale popsatelný byl, pokud by teoreticky vše na světě bylo spočitatelne a

hmotne, at' už v jakekoliv formě teoretických podob hmotnosti, jak bychom rozeznali originál od

repliky? A jaký smysl by vlastně v tuto chvíli vůbec mělo něčím takovým se zaobírat? 

Jaký smysl má se zamýšlet nad pojmy živým a umělým, nad pravdivým a nepravdivým, nad

přirozeným a nepřirozeným, není to pouze konzervativnost a zarputilost jedince vidět sama sebe

jako jedinečneho a nepostradatelneho, střed světa, což je základem lidske podstaty a vůle žít? 

Haraway se podobnemu tematu věnuje ve svem kyborgskem manifestu, který si uvedeme

dále v kapitole Post člověk a kyborg, dichotomie světa. Hayles tvrdí: ,,'Zapomněli jste,' namítá

realista, ' že tato stvoření jsou simulace. Jako takové zaujímají jiný ontologický specifický segment

než vnitřní pravidla vyvíjející se z tělesné materiality, která je objektem experimentu. Není tedy

překvapením, že formy transmigrují, jelikož představy nereprezentují preexistující realitu.' Na tuto

námitku bych odpověděla, že simulace i když nereprezentují naší preexistující realitu, jsou sami

reálné, v tom smyslu, že existují jako objekty ve světě.''(Hayles 2010: 210) 

2.5. Vilém Novák a projekt ''Oni'' v kontextu virtuálních simulací

V českem prostředí se podobným tematem jako Karl Sims zabýval Vilem Novák. Vilem Novák je

multimediální umělec a programátor, který sestavil virtuální simulaci podobný EVC. Jeho přínos

tkví v rozšíření idey virtuální evoluce o složku spočívající v interakci virtuálních stvoření. 
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Vilem Novák inspirovaný EVC Karla Simse vytvořil program a projekt simulující

biologickou evoluci, který nese název ''Oni''. ,, Novák ve vlastním naprogramovaném prostředí

nechal během umělé evoluce vyvinout řadu bytostí, čímž záměrně odkazuje na pokusy grafického

designéra a vývojáře Karla Simse, jenž se na rozdíl od Nováka nepokoušel podobné bytosti

pozorovat v jejich vzájemných interakcích. Chování těchto bytostí je nepředvídatelné, protože se

odvíjí od jedinečných dispozic jejich genetického kodu. Vyvinuté hranaté postavy v neutrálním

prostředí šedé barvy jsou Novákem uvedeny do vzájemného kontaktu a na pozadí abstrakce lze

individuálně odvozovat emocionální proměny. Nejedná se o obdobu hereckého vedení či režijní

manipulace ze strany autora, ale ryze o motiv sledování reakcí mezi vybranými bytostmi – jejich

chování není postupně animováno, ale je vlastním životem bytostí, živou animací, která je pro

výsledné video zaznamenává podobně jako fotorealistický obraz.'' (Mazanec 2002: nepaginováno)

Počítačová simulace Nováka je možná díky naprogramovaným vstupním hodnotám a

algoritmům stejně jako u Simse. V momentě, kdy program spustíme, ukáže se nám nejprve nabídka

s možnostmi začátku treninku, tzv. dolazení treninku a tří možných vizuálních variant, z jakých

částí se stvoření bude skládat. 

Pokud zvolíme kolonku dolazení treninku, objeví se hodnoty, jež je možne měnit - prostředí

(voda a souš), velikost genofondu (1–600), doba evaluace (1–120), maximální počet populace (1–

196) a typ funkce vývoje, tzv. fitness (rychlost, skákání, výška, chození, komplexní hledání).

Všechny tyto hodnoty mají dále vliv na to, jak se bude populace a jedinec vyvíjet. Funkce fitness je

v tomto bodě nejstěžejnější, jelikož určuje směr, kterým se evolvující se jedinec má vyvíjet.

Po spuštění treninku se na obrazovce začnou objevovat stvoření, u nichž můžeme pozorovat

kolik mají neuronů, částí těla či mozkových spojů. Lze take zjistit, zda u stvoření došlo ke

crossoveru s jiným stvořením či k mutaci. Čím větších hodnot v těchto jednotlivých sferách stvoření

dosahují, tím více jsou stvoření vyvinutější.

Rozdíl mezi Novákovým projektem a EVC Simse je nejvíce patrný v oblasti následování a

interakce mezi stvořeními. Zatímco Sims vedl svá stvoření k následování bodu či k soupeření o moc

nad objektem, Novák se zajímal o jakousi emoční interakci stvoření v simulovanem prostředí,  Sims

sledoval a  využíval spíše potenciál jednotlivce. 
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Možnost teto virtuální evoluce spočívá v tom, že se jednotlivá stvoření bodují za funkce, jež

se u nich vyvíjí, algoritmus, který je zde použit, spočívá v kombinaci parametrů, jež například

zvýhodňuje jedince, který je schopen použít část, která se podobá hlavě či se dokáže pohybovat.

Determinace evoluce je tedy dána tím, jak je stvoření schopne dostát zvolene fitness funkci. Novák

zahrnul do algoritmu i paramter, kde můžeme určitá stvoření zvýhodňovat tím, že stvoření přidáme

body podle toho, jak se nám daný jedinec líbí či nesympaticke stvoření pomocí křížku odstraníme,

do evoluce tak  je možne uměle zasahovat.

2. 6. Rozhovor s Vilémem Novákem

Vilemu Novákovi, zabývajícímu se virtuální evolucí, jsem položila následující otázky týkající se

jeho projektu a virtuální simulace evoluce.

Jak moc zasahujete do vyvoje jedince? Kdy nastane moment, kdy virtuální stvoření již

funguje samostatně?

Vliv tkví hlavně v algorimtu. Zkoušel jsem evoluci ovlivňovat například tím, že jsem

přidával body jedinci, který mi byl sympatický. Toto ale nikdy nefungovalo, vždy nakonec vyhráli

ti efektivnější. Vzniklo zde mnoho zajímavých paralel k lidske evoluci, kdy jedine co fungovalo v

rámci preference oblíbeneho stvoření a jeho dominance, bylo zabít ty efektivnější (což program

umožňuje). Samozřejmě je toto dáno algoritmem, který zachovává výkonější jedince a umožňuje

jim se rozmnožovat.

Je omezení simulace dané hranicemi lidského poznání? Nelze naprogramovat něco,

čemu nerozumíme. Je možné vytvořit algorimtus, ktery by vyvíjel vlastní evoluci? Dal by se

vytvořit takovy algoritmus, ktery by umožňoval stvořením vyvinout nové vzorce evoluce? Zde

jsou stvoření omezeni našimi vlastnostmi, které vykazujeme my jedinci a které známe. Mohla

by tato stvoření následně dospět k vlastnostem, které jsou pro nás nepředstavitelné?

Přemýšlel jsem o tom, jak zrealizovat evoluci evoluce, cele je to ale o tom, že některe

nastavení jednoduše není přínosne. Nakonec zvítězí stejně pouze jeden jedinec a díky tomuto

můžeme lepe pochopit, proč člověk nemá například tři ruce. Není to proto, že jsou tři ruce meně
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efektivní, ale protože jejich potenciální evoluční výhoda se projeví mutací. A mutace je nedokonalá,

nebude pravděpodobně tak úspěšná. Gen se neprosadí. Vždy v tomto programu vyšlechtíme jeden

druh, který je sjednocený.

 Uvažoval jsem o křížení kmenů či změně fitness. Definice fitness specifikuje, kam se budou

stvoření vyvíjet. Evoluce je podmíněná našimi potřebami. Podmínky definují výsledek, pokud

zadáme v rámci fitness schopnost skákání, stvoření se budou vyvíjet v rámci splnění těchto

požadavků. Jedinec pravděpodobně tyto podmínky nadefinuje lidsky, tím se simulovaná evoluce

podobá te lidske a je díky ní omezena. Domnívám se, že otázka nedostatečně definovaných potřeb

je důvodem nedostatečneho vývoje AI. Jelikož na základě potřeb se vyvíjíme. Pokud ale

nadefinujeme virtuálním stvořením stejne potřeby, jejich evoluce se bude stále ve sve míře podobat

te naší.

Kdybychom řešili emotivnost u těchto stvoření, myslíte si, že schopnost emocí je v

přímé souvislosti s existencí potřeb? Nejsou emoce, empatie či altruismus vysledkem

splňování či nesplňování určité potřeby? 

Ta otázka by měla spíše směřovat k jedinci. Frustrace či pocit uspokojení vyplývají ze

zpětných smyček a vazeb, ktere jsou o tom, že jsme spokojení, pokud naplňujeme vlastní potřeby.

Lidske emoce, brane drasticky algoritmicky, jsou tedy výsledkem evolučních mechanismů. 

Pokud tedy emoce jsou vysledkem mechanismů, dal by se tento algoritmus aplikovat i

v rámci této simulace či AI? Mohlo by se stvoření samo hodnotit v rámci své úspěšnosti a

vykazovat díky tomuto tedy něco podobné emocím?

Myslím si, že teoreticky ano a mohly by vznikat i potenciálně jine vzorce. Pokud by

například fitness funkce získala možnost větší nahodilosti a svobody ve svem kombinování se,

mohla by vest k tomu, že se vyvine za hranici naší představivosti, což by mohlo být ale potenciálně

nebezpečne, vzniklo by něco, co nebude pod naší kontrolou, jelikož jsme dovolili nahodilost, ktere

vzorce leží již uvnitř simulace.

V simulaci je fitness možnost vyhledávání dalšího jedince a následování jej. V životě

existují jedinci, kteří následují a kteří jsou následováni. V našem světě se za silnější považují

právě ti jedinci, které následujeme . Ale nejsou to v rámci vaší simulace vlastně ti, kteří nejsou
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schopni v rámci této fitness funkce uspět a tím pádem jsou to vlastně ti méně úspěšní v této

konkrétní fitness funkci?

Ano, to je vlastně pravda, můžeme zde najít mnoho paralel a mnohdy díky nim dospět k

zajímavým postřehům. Když uvnitř simulace jedno stvoření následuje druhe, to, ktere je

následováno, si toho prvního vůbec nevšímá, pokračuje ve sve cestě náhodně dál, jelikož nemá

vůbec tuto funkci následování či interagování vyvinutou. V rámci splňování tohoto požadavku je

tedy vlastně neúspěšným.
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3. Umělá inteligence jako kyberneticky program

V teto kapitole bych se chtěla věnovat problematice uměle inteligence a programovatelnosti stroje.

V dnešní době se otázka existence AI stává stále aktuálnějším tematem, ktere má mnoho souvislostí

s obrazem a odrazem světa. Pro mou práci je AI důležitá proto, že se domnívám, že existence

inteligentní bytosti, která není člověkem, nemusí být palčivou z důvodů, ktere s ní bývají

spojovány. Zajímá mě, z jakeho důvodu je pro lidskou společnost složite uznat existenci AI a proč

je idea AI jako rovnocenne entity k člověku či zvířeti zatím nereálným stavem.

3. 1. Umělá inteligence (AI)

Přístupů a definic AI je mnoho, mohli bychom je rozdělit na přístupy empiricke, jež jsou

orientovane na člověka, který je středobodem všeho, a na racionální, ktere se zakládají na

matematickem a inženýrskem přístupu. (Russell, Norvig 2010) Uveďme si pro vysvětlení známý

Turingův test, který byl navrhnut Alanem Turingem v roce 1950. Tento test byl projektován tak,

aby byl schopný podat dostatečnou funkční definici inteligence. Počítač v testu uspěje pokud

člověk, který je v tomto testu tazatelem, po te co počítačí předloží otázky, nepozná, zda mu

odpovídá člověk či počítač. Je 6 bodů, ktere by musel v tuto chvíli počítač splnit, aby takovýmto

testem byl schopen projít:

1) ,,Přirozené zpracovávání jazyka tak, aby byl počítač schopen úspěšně komunikovat

v angličtině

2) Reprezentace znalostí k uchování toho, co počítač ví

3) Automatizované uvažování aby byl počítač schopen použít to, co ví k zodpovězení

otázek a k projektování nových závěrů

4) Strojové učení se k adaptaci na nové podmínky a k rozpoznání a dedukci vzorců

5) Počítačové vidění k schopnosti vnímání objektů atd

6) Robotiku ke schopnosti manipulace s objekty ''( Russell, Norvig 2010: 2)

Jenže problem tkví právě v kontextu, který AI a její schopnosti a význam definuje. AI se

začala vyvíjet na základě napodobování jedince, můžeme pozorovat, že počítače a programy v
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podstatě kopírují a duplikují naše schopnosti, kterým rozumíme a ktere jsme schopni

naprogramováním v rámci AI zhmotnit. Programy a jejich procesy tak odpovídají tomu, co člověk o

člověku ví a co je schopen duplikovat. Vyvstávají zde ale dvě otázky a dva body, ktere AI mohou

postavit do zcela jineho světla. 

Prvním bodem je smysl duplikace. AI bude vždy omezena poznáním člověka a toho, jak ji

bude člověk toužit vyprojektovat za předpokladu, že jedinec chce kopírovat sám sebe a sve

schopnosti. Těmto schopnostem člověk stále dostatečně nerozumí a jelikož je nedokáže logicky a

matematicky spočítat a vysvětlit, nemůže je naprogramovat a učinit tak z AI jedince, který bude

schopný dostát všem lidským schopnostem naprosto totožně. Toto souvisí s tím, že jedním z

důvodů vzniku, existence a vývoje AI je touha porozumět člověku a tomu, jak funguje. Přes

duplikaci jedince se vědci snaží objevit zákonitosti lidske existence a zmatematizovat lidske

vlastnosti a schopnosti. Druhým bodem tedy je, zda lze tyto zákonitosti pochopit přes něco, co

funguje na základě duplikace již poznaných faktů a zda závislost na poznanem není limitou určijící

nemožnost tohoto bádání. Pokud je totiž existence AI založena na našem poznání, může nám vůbec

dávat odpovědi na něco, co do ní nebylo vloženo?

3. 2. Duplikace

Pojem duplikace označuje proces zdvojování daneho jevu či věcí. Tento pojem se užívá ve spojení s

technologií, uměním, matematikou či genetikou. Z pohledu genetiky znamená duplikace zásadní

mechanismus v procesu reprodukce jedince. Jedná se o ,,zdvojení části chromozomu nebo pouze

několika párů bází.'' (Jiřina Relichová in Malina 2009: 1011) V encyklopedii se uvádí, že ,, v

průběhu střední fáze buněčného dělení se centromera (část chromozomu) duplikuje a chromatidní

páry se separují.'' (histone In Encyclopædia Britannica 2015, nepaginováno) Už v samotnem těle

tedy probíhá proces duplikace genetickeho materiálu umožňující další život. Duplikace stávájicího

je tedy výsostně přirozený a přírodní jev umožňující život na teto planetě. ,,Somatické bunky se

reprodukují dělením, tento proces se nazývá mitoza. Mezi buněčným dělením se chromozomy

nachází v období rozvoje a produkují velké množství genetického materiálu známého jako

chromatin. Období rozvoje chromozomu umožnuje start syntézy DNA. V této fázi se DNA duplikuje

v rámci přípravy na buněčné dělení.'' (chromosome In Encyclopædia Britannica 2015,

nepaginováno)
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Jelikož je AI určitou snahou o duplikaci schopností člověka, nemůže tedy zatím vykazovat

vlastní nahodile hodnoty, ktere by mohly znamenat nove možnosti. Pokud by totiž AI byla schopna

adaptace a vlastního uvažování nad novými podmínkami a jevy, mohly by vzniknout nove

schopnosti, ktere člověk nezná a ktere mu nejsou vlastní. Na toto lze opět namítnout, že pokud je AI

založena na programech odpovídajících znalostem člověka o člověku a světě, je AI tímto limitována

a nemůže nove vzorce nikdy sama vymyslet právě proto, že její limitu tvoří vzorky do ní vložene

pocházející od nás, lidí. Dle meho názoru by AI musela být schopna určite nahodilosti a adaptace v

rámci sveho vlastního prospěchu, aby mohla dostát těmto novým vlastnostem, ktere člověk nemůže

vyprodukovat kvůli omezenosti svých znalostí. Adaptace v rámci sveho vlastního prospěchu je tedy

klíčová. AI zatím naplňuje naše představy o tom, co je pro nás v našem konextu důležite. Pokud by

AI byla schopna vytvořit si vlastní pravidla a potřeby, mohla by začít vykazovat nove, zatím

nepoznane, vlastnosti.

Stuart Russell a Peter Norvig ve sve knize Umělá Inteligence: Moderní přístup (2010)

píší: ,,Cíl 'umělého letu' se mohl zrealizovat a uspěl ve chvíli, kde se bratří Wrigthovi a ostatní

přestali zaobírat imitováním ptáků a začali se zajímat o aerodynamiku. Letecké inženýrské texty

nedefinují cíl jejich oboru jako produkci 'strojů', které létají přesně tak, jako holuby tak, aby mohli

obelhat další holuby.'' (Russell, Norvig 2010: 3)

Jedinečnost, vyplývající ze schopnosti adaptovat se, by mohla být zásadním bodem v

disputaci nad životností a přirozeností. Pouhá duplikace bez dalšího vlastního vývoje vzbuzuje pocit

umělosti, napodobování, ktere je nyní AI přisuzováno. Pokud by se podařilo programovat AI tak, že

by byla schopna vlastního vývoje po ose, kterou sama na základě adaptace vyvine, mohla by být v

tento moment považována za živou?  

3. 3. Přirozenost

Přirozenost je základem našeho jsoucna a jsoucna světa. ,,Přirozenost, lidská, označení specificky

lidské vlastnosti, jež má svůj nejen přírodní aspekt, ale i aspekt kulturněhistorický, nebot podstatná

složka lidské ,přirozenosti' se utváří až během enkulturace a socializace lidské bytosti.'' (Komárek

in Malina 2009: 3305)
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AI by mohla být hypoteticky považována za živou, pokud by se změnila paradigmata a tedy

kontext, ve kterem na AI nahlížíme. Dle meho názoru by na AI mohlo být nahlíženo taktež jako na

přirozenou a živou entitu v případě, že by vykazovala známky vlastního vývoje a adaptace ku

prospěchu sveho druhu. Je však otázkou zda by tato adaptace neomezovala člověka a lidstvo jako

takove a právě díky tomuto daný kontext světa nezměnila.

Vezměme si pouhý fakt, že název stroje, který má být inteligentní podobně jako člověk,

obsahuje pojem ,,úměle''. Pozastavme se na chvíli pouze nad termínem uměle (artificiální). Umělost

musí být termínem, který se vymezuje k jinemu, jinak by smysl tohoto slova nemohl nikdy nabýt

sveho významu. Tímto dichotomním termínem je přirozenost, jakási ,,pra-pravda'', která označuje

věci a stavy, ktere existují přirozeně ze sve podstaty. Jenže problem je v tom, že jelikož člověk

nerozumí tomu, jaká je jeho podstata (přirozenost), jak vznikl, jak vznikl a jak funguje okolní svět,

ve kterem se ocitá, nemůže vědět, co je jeho podstata (přirozenost).

Jako přirozene vnímáme stavy a existence, na ktere jsme zvyklí, ktere můžeme našimi

smysly vnímat v rámci sveho života a co jsme naučeni vnímat jako přirozene. ,,Nevidíme svět 'tam

venku', který by existoval oddělený od nás. Spíše vidíme pouze to, co nám vidět naše systémové

uspořádání umožnuje. Prostředí je pouze spouštěcím mechanismes změn, které jsou determinovány

charakterem konstrukce svého vlastního systému.'' (Hayles 1999: 11) V antropologickem slovníku

je kolísavost pojmu přirozenost definována takto: (v rámci přirozenosti) ,,jde přitom o proměnlivý

pojem odrážející právě vládnoucí mytologická, filozofická a vědecká paradigmata o ,živé' a ,neživé'

přírodě a bytí člověka vůbec.'' (Komárek in Malina 2009: 3305) Malina zde jasně definuje označení

přirozenost jako pojem, který je proměnlivý a který je vázán na vládnoucí mytologická, filozofická

a vědecká paradigmata. Díky tomuto tedy i pojem umělost musí být vázán na stejná paradigmata.

Pokud se ale tato paradigmata a kontexty změní, může se i význam pojmů přirozenost a

umělost proměnit a nemluvíme o vzdálene budoucnosti, paradigmata přirozenosti jsou měněna již

dnes, jak píše Haraway: ,,jistota toho, co se považuje za přirozené – zdroj porozumění a příslib

nevinnosti-, je podkopávána, nejspíš osudově..alternativou ale není cynismus nebo bezvěrctví, tedy

nějaký druh abstraktní existence, jako jsou tvrzení technického determinismu, že stroj zničí

člověka.'' (Haraway in Bendová, Strnad 2014: 614)

Od roku 1943 se konají konference Macy's Conference on Cybernetics zabývající se

kybernetikou a tato setkání jsou stěžejními pro vývoj nových paradigmat týkajících se AI a
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kybernetiky. Cílem těchto setkání je formulovat základní koncepty, ktere by se spojily v novou

teorii komunikace a kontroly, která by rovnoměrně platila pro zvířata, jedince a stroje. Badatele se

zde tak snažili od počátku těchto setkání dospět k novým kybernetickým předpokladům. ,,Aby

mohli uspět, potřebovali teorii informace (Shannonovy schopnosti), model neurální funkcionality,

která objasnuje, jak neurony pracují jakožto informace-procesující systémy (McCullochova

celoživotní práce), počítače, jež procesují binární kody a které by se následně teoreticky mohly

samy rozmnožovat  a tím pádem by upevnovaly svou analogii k biologickým systémům (specializace

von Neumanna), a vizionáře, který by dokázal artikulovat větší množství dosahů kybernetických

paradigmat a udělat jasno v jejich kosmologickém významu. Od tohoto bodu by byli lidé vnímáni

primárně jako entity procesující informace, které jsou v podstatě podobné inteligentním strojům.

(přínos Wienera).'' (Hayles 1999: 51–52)

Wiener byl zaujatý myšlenkou pohlížet na stroj a jedince v rovnocennem vztahu hlavně z

toho hlediska, že jde o autonomní samořízene individuum. Domníval se, že ,,jedinec je od dob

Osvícenství brán jako svobodná bytost z toho důvodu, že lidstvo a sociální struktury, které vyvinulo,

fungují jako samořízený mechanismus.'' (Hayles 1999: 51–52) 

Domnívám se, že přirozenost může v budoucnosti znamenat něco zcela jineho, než to, jak

vnímáme přirozenost nyní. Problem je ale v tom, že se dá předpokládat, že jedinec v tomto případě

ztratí ve světě sve výsadní postavení a místo a z prostředí orientovaneho na člověka se stane něco

zcela jineho. V jednom případě by to mohl být svět, kde AI a člověk budou entity žijící vedle sebe a

budou se navzájem respektovat. V druhem případě však může dojít k tomu, že AI nastaví svou

existencí nová pravidla a dá tak vznik novým paradigmatům, která mohou pozměnit i smysl pojmů

jako je přirozenost, umělost a v podstatě i veškerých ostatních lidských pojmů. 

Pokud totiž vznikne na světe něco, co může být považováno za další druh, vedle zvířat a

člověka, musí se logicky okolní prostředí take začít přizpůsobovat, odpovídá to teorii evoluce a

adaptace. Jedinec by tak mohl přijít o sve vydobyte výsadní vycentrovane místo ve světě a jeho

paradigmata by mohla být náhle přebita novými, ktere by uvažovala a možná upřednostňovala

existenci a přežití AI. ,,Lidé by mohli přijít o svůj pocit, že jsou jedineční. V Computer Power and

Human Reason Weizenbaum (1976), autor ELIZA programu, poukazuje na některé potenciální

hrozby, které AI pro lidstvo představuje. Jeden z Weizenbaumových základních argumentů je, že

výzkum AI umožnuje představu člověka jako robota - představa, která vychází ze ztráty autonomie

nebo dokonce lidskosti. Uvědomujeme si, že tato otázka byla řečena dávno před AI, přinejmenším v
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L'Homme Machine (La Mettrie, 1748). Humanita přežila jiné nezdary v naší představě o

jedinečnosti: například kopernikův obrat odvál Zemi ze středu vesmíru a Darwinovo O Původu

Člověka postavilo jedince na stejnou úroven s ostatními druhy. AI, pokud by byla obrovsky

úspěšná, může být přinejmenším tak hrozivá pro morální předpoklady 21. století, jako byla

Darwinova teorie evoluce ve století devatenáctém.'' (Russell, Norvig 2010: 1035)

Ve 3. čísle časopisu Nature z roku 2015 vyšel článek Hutana Ashrafiana o lidských právech

AI. Tato myšlenka se může zdát lehce absurdní při dnešním stavu vývoje a podobě AI, ale je velmi

aktuální v rámci uvažování nad AI jako nad samostatnou jednotkou, která by byla schopna

samostatneho přemýšlení. Uvažme teoreticke sestavení práv pro AI, ktere by obsahovaly práva

mezi AI a AI. Tato práva by mohla být stěžejním bodem, který by teoreticky mohl strach z AI

redukovat. Pokud by totiž entity AI byly nuceny podlehat pravidlům, normám, řekněme nějakým AI

morálním vzorcům, nemuselo by dojít k tak katastrofálnímu obratu od jedince a jeho pravidel. AI

by respektovala pravidla, která byla sestavena naší společností, Ashrafian požaduje ve svem článku

schopnost AI ctít bratrství a sesterství vůči sobě samým, možná obdobně jak to křest'anům určuje

Bible či lidstvu Deklarace lidských práv OSN: ,,Vědci, filozofové a stratégové by měli jít o krok

dopředu a uvážit interkace mezi robotem-robotem a AI-AI (AI on AI). Společně by měli vyvinout

návrh pro mezinárodní listinu pro AI, ekvivalentní Deklaraci lidských práv a svobod. Toto by

mohlo pomoci kormidlovat výzkum a vývoj směrem k morálnímu a ohleduplnému robotickému a AI

výzkumu.'' (Ashrafian 2015: 391) Pro AI by ale muselo být v tomto případě výhodne dodržovat

pravidla, ktere jsme ustanovili my lide, nesměla by tato pravidla AI znevýhodňovat ve vlastním

vývoji.

3. 4. Postčlověk a kyborg, dichotomie světa

Profesorka Katherine Hayles je americká postmoderní literární kritička, která se zabývá především

obory vědy a elektronicke literatury. Hayles mluví o dnešním člověku jako o ,,postčlověku''.

Postčlověk je pro ni bytost, která dovede sve myšlení oddělit od těla a udělat z těla produkt. Bytost

sice tělo sama nevyprodukovala, ale v dnešní době jej ovládá, jako kdyby to byl pouze módní

doplněk či vehikulum, ktere slouží pouze k účelům vědomě ovládaným. Vysvětluje tuto teorii na

příkladu svobody mozku se rozhodnout, zda se nají či vyspí a druhe opomene kvůli prvnímu, i když

fyzicke tělo potřebuje splnit obě potřeby . 
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Postčlověka pak definuje čtyřmi hlavními charakteristikami. První z nich je preference

informačních vzorců před materiální příkladností. Jako druhou uvádí fakt, že pohled postčlověka

považuje vědomí za epifenomen, to, co bylo vždy považováno za základ, dnes může být pouze

průvodním. Třetí charakteristikou je pak vidění těla jako základní jednotky, kterou však můžeme

neustále vylepšovat a postupně nahrazovat jakoukoliv nepůvodní protezou. Poslední charakteristika

popisuje postčlověka jako entitu, která se transformuje do toho stádia, kde může být nahrazena

umělou inteligencí a strojem. Ve světě teto postbytosti již není rozdílu mezi strojem a člověkem.

(Hayles 1999)

Postčlověk, jak jej popsala Hayles, má mnoho společneho s kyborgem, jak jej ve svem

Kyborgskem manifestu uvádí americká bioložka a historička vědy Donna Harraway. Kyborg zde

vystupuje jako organismus, který není limitován paradigmaty našeho lidskeho světa. Nabízí

svobodu. Je to ,, stvoření v postgenderovém světě, nemá nic společného s bisexualitou,

předoidipovskou symbiozou, neodcizenou prací či dalšími svody organické celistvosti docílené

skrze uzpůsobení všech sil jednotlivých částí do vyššího celku.'' (Harway in Bendová, Strnad 2014:

610) Kyborg nic nepožaduje, nemá minulost, nelpí na mýtech a není vázán na tělesnem oddělení se

od matky, ktere nás všechny určuje. 

Můžeme namítnout, že kyborg není lapen ve spárech lidských determinací právě proto, že

není živým člověkem, ale i tato námitka se již dnes může jevit odlišně. Haraway tvrdí, že stroje

rozdílnost mezi přirozeným a umělým zpochybnily, ukazují nám, že žive může být právě to, co

jsme my jako lide začali postrádat a stroje tyto schopnosti a vlastnosti vykazují sice odlišně, ale ve

svem slova smyslu daleko intenzivněji a ortodoxněji. Stejně jako u Hayles a její teorie postčlověka i

Haraway uvažuje kyborga jakožto mnohem svobodnějšího oproti stávajícímu stavu naší bytosti.

(Haraway in Bendová, Strnad 2014) 

Dichotomie, pro ktere je svět jedince typický, se u kyborgů tříští. Už v moderní filozofii

karteziánský dualismus prošel svou smrtí, v rámci kyborgů ovšem dualismus mysli a těla mizí

kompletně. Haraway vidí dichotomie organismus - stroj, veřejne - soukorme, primitivní -

civilizovane jako zpochybňovane mýty, ktere se ocitají v bodě sveho možneho úsvitu a konce.

Technologie, ktere umožňují dnes tolik zásadních činností, ktere jedinec využívá, postupně tyto

dichotomie ničí. Heterogenita může být svobodou, ale samozřejmě zároveň ztrátou variability.
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4. Elektronická hudba v kontextu hudebního díla

Elektronickou hudbu jsem si pro závěrečnou část me práce vybrala proto, že dle meho

názoru znázorňuje vliv techniky na tradiční projevy lidske kultury, jakými jsou hudba a umění, a

umožňuje nám nahlednout do procesů simulací a duplikací, ktere jsou pro tento žánr stěžejní.

Elektronická hudba je take příkladem lidskeho výtvoru, který vzniká na základě existence určitých

vzorců. Duplikace vzorků, která je pro elektronicku hudbu zásadní, je pak příkladným jevem setření

rozdílů a dichotomií mezi přirozeným a umělým. Abychom lepe porozuměli charakteristice a

podstatě elektronicke hudby, vysvětlíme si nejprve směr, ze ktereho se elektronická hudba ustálila a

tou je Musique concrete, která není elektronickou hudbou. Dále si popíšeme postupy a techniky

používane v rámci elektronicke hudby.

4. 1. Musique concrete

Musique concrete lze definovat v českem ekvivalentu jako ,,konkretní hudbu''. Musique concrete

představuje pro elektronickou hudbu a její produkci zásadní bod. Spíše než o hudební styl se zde

jedná o experimentální techniku hudební skladby, kterou vyvinul fancouzský skladatel Pierre

Schaeffer. ,,Hlavní princip musique concrete tkví ve shromažd'ování rozličných přirozených zvuků,

které jsou nahrány na pásku tak, aby z nich bylo možné následně vyrobit zvukovou montáž. V

průběhu příprav takovéto skladby, vybrané a nahrané zvuky mohou být modifikovány jakkoli je

třeba- mohou být přehrány pozpátku, rozstříhány na menší kousky či naopak rozšířeny, podrobeny

echo-chamber efektům, pozměněné výškou či intenzitou atd. Hotová skladba reprezentuje

kombinaci pozměněných sluchových zkušeností v uměleckou složku. Experimentální užití

technického zařízení v rámci musique concrete, nahodilost použití složek a absence tradiční role

skladatel-performer charakterizuje techniku jakožto průkopnické úsilí, které vedlo k rozvoji

výzkumu elektronické a počítačové hudby.'' (musique concrete in Encyclopædia Britannica 2015,

nepaginováno) 

Musique concrete je tedy možná díky nahrávání jednotlivých zvuků na pásku. Bylo to kolem

roku 1935, kdy firma AEG přišla na trh s páskovým audiorekorderem a kolem tohoto roku se datuje
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i počátek období elektroakusticke páskove hudby. Možnosti zachytit jakýkoliv zvuk na pásku a

následně s ním pracovat, znamenaly obrat jak ve vnímání procesu skladatelství, tak v charakteru

zvuku, který je pro hudbu esenciální. Byl to konkretní zvuk, který znamenal výchozí bod v

kreativním procesu. S tímo zvukem bylo ale možne dále pracovat na základě skladatelovy představy

- skladatel mohl zvuk ohýbat a měnit jeho vlastnosti stejně tak, jak do te doby pracovaly skladatele

s delkou nebo výškou noty a zamýšleli se nad tím, jaký nástroj tuto notu zahraje. Jednalo se zde o

zásadní obrat v hudbě, význam zvuku jako takoveho znamenal najednou počátek skladby a určil její

charakter. 

Musique concrete se věnuje právě technickemu charakteru zvuku, jde o naplnění konceptu v

rámci kvality a významu zvuku. Zvuk tedy není brán jako nahodilý výsledek procesu, který má za

cíl předat emoce, má naopak vystihnout myšlenku a zvukový design. Je tak něčím, co máme vnímat

více vědomím než city avšak emoce rozhodně nevylučuje. Zvuk totiž funguje jako výchozí motiv

budoucí skladby, je její inspirací, kreativita je tak založená na existenci objektů okolo nás. Podoba

skladby je určená elementem, který závisí na vnějších pravidlech či vnější nahodilosti. Tento proces

lze brát v určitem slova smyslu jako související s emocemi, jelikož to, co se jedinci bude zamlouvat,

může a nemusí s emocemi souviset, ale určite emoce to jistě vzbudí. Jev, který je založen více na

intelektu a je více konceptuálním, neznamená absenci emocí.

V průběhu 20. století se však element, jakým je zvuk či barva, dostal do popředí v procesu

skládání hudby. Mnohem více se od zvuku a jeho charakteru a hodnoty odvíjí celý proces tvorby.

Zdánlivě se jedná o to seřadit zvuky tak, aby zněly zajímavě, zde je ale nutne podotknout důležitou

složku, která při výběru nemůže chybět a tou je vkus a vlastní úsudek, který nakonec rozhodne,

který zvuk a v jakem pořadí zvolíme. Umělci se take snaží vymýšlet nove nástroje, ktere budou mít

odlišný přístup k tvorbě zvuku. V teto souvislosti bych chtěla zmínit Daphne Oram a její vynález

Oramics, který spočívá v tom, že zvuk je tvořený díky tvarům nakresleným na fotografický film a

následnou modulací světla, ktere se o tvary odraží a vytváří tak zvuk. Jednalo se o hudbu tvořenou

na základě  schopnosti noveho nástroje a jeho možností, cílem nebylo vystihnutí vnitřní potřeby

sdílet se světem vlastní emoci. Nemůžeme však tvrdit, že v tomto emoce nejsou, stále tu jako

významný činitel působí vnímající člověk a právě člověk nakonec stojí při výběru toho, co přesně

bude tvořit jeho umělecke dílo a jak bude toto dílo vypadat a je tu take divák, který bude dílo

vnímat a ve kterem jistě nějakou odezvu vzbudí.
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4. 2. Elektronická hudba

Jak jsme si uvedli v úvodu teto kapitoly, elektronická hudba se jakožto samostatný žánr ustálila

především díky existenci a vývoji musique concrete. V následujících odstavcích bych ráda

charakterizovala stěžejní znaky elektronicke hudby a to zejmena v rámci toho, čím je kreativní

proces v tomto rámci determinován. Popsat všechny možnosti elektronicke hudby a toho, jak je

možne jednotlive procesy využít, by bylo pro tuto práci příliš konkretizující a zavádějící,

charakterizuji tedy jen to nejdůležitější a nepostradatelne pro zasazení tohoto tematu do me práce a

možnosti elektronickou hudbu zasadit do kontextu předchozích kapitol.

Elektronická hudba se v dnešní době vyznačuje využíváním počítačových programů a

elektronických a softwarových hudebních nástrojů. Odlišnou od akusticke hudby je právě pro sve

využívání nástrojů, ktere jsou založeny na elektronických technologiích a signálech. Stěžejní pro

jedince věnujícímu se elektronicke hudbě je tak pochopení zvukove syntezy a zpracování jejího

signálu. ,,Využití počítače v hudbě umožnilo skladatelům a muzikantům manipulovat a zacházet se

zvukem s precizností a svobodou, která je nemyslitelná u akustických nástrojů. Díky počítači je dnes

možné modelovat zvuk ve kterékoli představitelné formě. Někdo by mohl namítnout, že tradiční

skladatel pracující s tradičními nástroji skládá prostřednictvím použití zvuku, elektronický

muzikant skládá ale už zvuk sám o sobě.'' (Cipriani, Giri 2010: 3) Elektronická hudba tak dle meho

názoru dosavadní realitu překonává tím, že nabízí nove možnosti a vlastnosti, ktere by bez

duplikace ,,reálných'' zvuků nebyly možne.

V dnešní době se k produkci elektronicke hudby využívaji programovací jazyky a programy,

ktere umožňují se zvukem dále zacházet a stejně, jak jsme si popsali u musique concrete, zvuk

modifikovat. Modifikace zvuku je pro elektronickou hudbu zásadním procesem. Programovacím

jazykem či programem může v dnešní době být mnoho platforem designovaných a vyvinutých k

temto účelům. Mezi nejčastěji využívane patří Ableton Live, Logic či programovací jazyk

Max/MSP. Jsou ruzne cesty ke generování zvuku a práci s ním. Zvuk můžeme tvořit pomocí

digitální syntezy v programu či můžeme zvuk z nástroje (například i hlasu) zpracovat a modifikovat

tento signál v počítačovem programu či programovacímu jazyku. ,,Když generujeme zvuk pomocí

programovacího jazyka určeného k zvukové syntéze a procesování signálu, speficikujeme sérii

instrukcí, které stroj použije k vytvoření zvuku. V momentě, kdy jsme zapsali sekvenci těchto
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instrukcí, programovací jazyk, který používáme (Max/MSP například), uskuteční naše pokyny, aby

vytvořil tok digitálních dat, ve kterém všechny charakteristiky zvuku, nebo zvuku, který jsme

specifikovaly, budou renderovány.''' (Cipriani,Giri 2010 : 4)

Základními parametry zvuku jsou amplituda a frekvence a u zvuku generovaneho syntezou

take typ vlnění (sinusoida, pila, čtverec). Každý z těchto paramterů má svou vlasnost, díky ktere

dokážeme určit následující povahu zvuku. Frekvence nám umožňuje rozeznat nižší tón od vyššího,

amplituda odlišuje hlasitý zvuk od ticheho (dynamika) a typ vlnění určuje zabarvení zvuku. Tyto

parametry tedy vytváří zvuku. Pro digitální modifikaci zvuku je pro nás v teto práci stěžejní

počítačový program. Základní rozlišení tkví tedy v tom, jake má zvuk hodnoty.

Existuje analogový signál a digitální signál, který si zde popisujeme pouze v rámci zvuku.

Analogový signál je přenášený eletrickým signálem a ten přenáší vlnění za pomoci elektrickeho

náboje. Tento analogový signál však může být digitalizován. Digitální signál se vyznačuje

omezeností hodnot, kterých může vzorek v rámci sve posloupnosti nabývat. Vezměmě si tedy

například hlas, který chceme zdigitalizovat a nahrát tak do počítačoveho programu. Zvuk, který hlas

vytvoří je určite vlnění. Toto vlnění, ktere chceme do počítače nahrát pomocí mikrofonu,

rozechvěje membrány mikrofonu a převádí jej na elektrický analogový signál. Aby byl ale počítač

schopen tento zvuk zaznamenat, potřebuje zařízení, ktere slouží k převodu elektrickeho

analogoveho signálu na signál digitální. Tento digitální záznam je již pak dále v počítači uložen

jako zápis reprezentovaný v dvojkove číselne soustavě, kterou již dnes všechna digitální zařízení

používají.

Počítačový program a jeho převodník, převede elektricke analogove vlnění do vzorků, ktere

mají ale vždy svou limitu. Digitální zařízení nepracují spojitě, ale v rámci jednotlivých úkonů. Proto

je nutne i zpracování zvuku rozdělit do jednotlivých úkolů za určite četnosti, teto četnosti se říká

rozlišení a znázorňuje počet úkonů za jednotku času. U digitalizace zvuku převodník často používá

rozlišení 44.100 kHz, ktere určuje, že analogový signál za jednu vteřinu bude rozdělen do 44.100

vzorků (samplů), ktere tak vytvoří svou duplikaci elektrickeho analogoveho vlnění v digitální

formě. Na obrázku vidíme příklad tohoto převodu. Kvalita každeho vzorku je pak definována

rozsahem bitoveho zápisu, který ve výsledku určuje rozlišení dynamiky digitálního záznamu. V

dnešní době se běžně využívají zápisy o 16, 24, 32 bitech. Rozsah tohoto zápisu pak určuje jakou

dynamickou hodnotu může nabývat amplituda tohoto vzorku (16 bitů = cca 65 000 možností, 24

bitů = cca 16 000 000 možností). 
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Obrázek č.3. Obrázek analogoveho a digitálního signálu (Dostupne z: http://2.bp.blogspot.com/-

xtJ6IBxyyIo/ULbx6IIpvyI/AAAAAAAAAM0/2StuTn9v4u4/s1600/analog_digital.gif)

Na tomto příkladu vidíme rozdílnost v signálech, jde však o to, že dnešní převodníky

analogových signálu na digitální a naopak jsou tak dokonale, že by člověk prostřednictvím sluchu

jen stěží dokázal rozlišit, který je který. Toto přesně popisuje, jak relativní je popisovat jevy jako

uměle či duplicitní. Digitální signál je totiž v případě hlasu zaznamenaneho v počítačovem

programu jakousi duplikací reálne zvukove vlny, je to její opis pomocí digitálního zápisu. Ale

jedinec, který by slyšel originální a reprodukovaný zvuk, by nebyl schopen rozeznat, který je ten

opravdový. Je důležite tedy vůbec tyto dva zvuky poměřovat?

,,Analogový subjekt implikuje silný model vnitřní podstaty, vztahy podobnosti mezi vnitřkem

a povrchem, které garantují smysl toho, co je hluboko uvnitř, a také určitou korespondenci

duše/mysl instantizovanou a představovanou v rámci analogových technologií kultury tisku.

Digitální subjekt implikuje vyvíjející se komplexnost, která je spojena přes hierarchické kodovací

stupně k jednoduchým podkladovým pravidlům. Dynamika fragmentace a rekombinace umožnuje

vzestup vyvíjejícím se vlastnostem a disjunkce mezi vnitřkem a povrchem je instantizována a

představována v rámci digitálních technologií výpočetní kultury.'' (Hayles 2005: 203)

Důležitý by měl být obsah a kontext, ve kterem zvuk slyšíme. To by mělo být určující

výpovědní hodnotou, ne to, zda zvuk pochází z akustickeho nástroje, je analogový či digitalizovaný.
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V elektronicke hudbě nejde o nahrazení akustickeho zvuku, nejde o jeho duplikaci v rámci

vytvoření něčeho zajímavějšího či lepšího. Modifikace akustickeho zvuku v precesovaný by mohla

být spíše jakousi extenzí stávajícího, poskytující větší pole možností, jak s akustickým

procesovaným zvukem zacházet a v jake kontexty jej uvádět. Holly Herndon se ve sve práci zabývá

tělesností v rámci performance elektronicke hudby, která výchází z produkce elektronicke hudby.

,,V mé práci technologie v hudbě není o nahrazení člověka počítačem; je to o začlenování mého

těla a pochopení, kam mé unikátní fyzické tělo pasuje v komplexním technickém světě, ve kterém je

nyní situováno.'' (Herndon 2010: 6) 

Otázka, která vyvstává je, jak uchopit přirozenost v rámci technizovaneho světa, v tomto

případě technizovane hudby a umění. Elasticita, kterou technologie nabízí, je zásadní v evoluci

hudby i v kteremkoliv jinem odvětví, ktere technologii využívá. Technologie a její produkty

nemusí být náhražkou, simulakrem, něčím umělým, mohou být rozšířením a platformou pro nove

možnosti, ktere jelikož vycházejí ze živeho, nemohou být logicky brány jako uměle. 

Počítač a program je naprosto totožným nástrojem jako kytara, jsou extenzí a kdo může

určit, jaká extenze člověka je přirozená a ctěna při jejím užití uchovávající tělesnost a která již není?

,,Člověk, různé části jeho mozku a počítačová myš a monitor jsou tak propojené, že jsou jedním....

Jsme tak úzce spjati s nástroji, které používáme, že jsou doslova součástí nás, jako naší základny,

která myslí a chová se.“ (Keim in Herdnon 2010: 12)
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5. Technika jako nástroj extenze těla v kontextu elektronické hudby

5. 1. Multimédia a tělo jako stroj

 Naproti interiorizaci prvků a vzorců můžeme mluvit take o jakesi exteriorizaci vnitřních

pravidel. Jistá extenze naší bytosti je na světě již od dob, kdy lide začali ke každodennímu životu a

získávání potravy využívat nástroje. V posledních letech se však technologie začala vyvíjet takovou

rychlostí, že nástroje jsou naší prodlouženou rukou v jakemsi meta významu. K činnosti stroje či

nástroje už totiž není třeba lidskeho faktoru, některe nástroje jsou schopny fungovat samy o sobě

díky sve naprogramovatelnosti. Ta samozřejmě nyní ještě stále zavisí na jedinci.

V tomto bodě bych se ráda na chvíli pozastavila právě nad důležitostí jedince v řetězci.

Technologie, jež pochází z řeckeho slova techné (schopnost, um), znamená cokoli, co obsahuje

znalost nebo sílu schopnosti vytvářet. Dnes techné však take stojí v opozici k physis, označující

přírodu. Takto leží pojmy v protikladu, zejmena kvůli sve kauzalitě. Physis, jakožto příroda,

znamená rodící se sama ze sebe, techné svou existencí dosud závisí na externím impulsu, důvodu,

který směřuje k objektu. Je tak plně závislá na cizorodem. (Nadal 2010)

V případě předem zmiňovane uměle inteligence je stále jedinec nepostradatelným

elementem, o tom pojednávala kapitola věnovaná AI a i jsme si zmínili hypotezu, zda by AI mohla

jednou v budoucnu fungovat sama o sobě, bez závislosti na člověku, a co by to pro svět znamenalo.

V elektronicke hudbě stejně tak jedinec stojí u zrodu nápadu, myšlenky a následný obsah zcela

závisí na jeho existenci. At' je již řetězec jakkoliv dlouhý a komplikovaný, začíná u člověka.

Elektronická hudba a její následná performance tedy nemůže být vnímána jako něco meně

přirozeneho, jelikož je artikulována jedincem. Vysvětlili jsme si proces, kterým musí projít hlas v

počítačovem programu, hlas je původní a přirozený, je však pomocí programu rozložen na digitální

signál. Vlny, ktere přenášení hudby k našemu uchu umožňují, jsou stále stejnými veličinami. Mohlo

by se take  jednat o delku a komplikovanost procesu, která působí netělesně a uměle. 

Připomeňme si Simsova Virtuální stvoření. Tato stvoření jsou souborem procesů: ,,jejich

morfologické a neurologické vlastnosti jsou výsledkem generace procesů sražených a vyjádřených v
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tom, co vnímáme jako jejich těla.'' (Hayles 2005: 210) Dle Hayles bereme svět jako preexistující

platformu před procesy. Naše vnímání nám ale samo ukazuje, že to jsou právě procesy, ktere

předcházejí objektům, ktere teprve z procesů vznikají. 

Hayles tak vysvětluje, že pokud navrhuje, abychom sebe vnímali jako virtuální stvoření, je

to právě proto, abychom si byli schopni uvědomit, jak je existence procesů zásadní i pro existenci

nás jedinců. Tělo a naše tělesnost je důsledkem procesů. Naše přirozenost je závislá na procesech.

Uvažme ale dnešní funkcionalitu těla a naproti tomu funkcionalitu, kterou pro nás znamená a

ztělesňuje počítač či stroj. Stroj převzal již řadu činností, ktere vykonávalo tělo - jeho ruce či nohy.

Naše lidske tělo už v mnohých případech není potřeba, lidske tělo se stává doplňkem. (Hayles

2005)

Schopnost čili technologii tedy využíváme od dob, kdy jsme začali do přírody vědomě

zasahovat. V dnešních dnech je nám vlastností, jak nejen obdělávat a vykonávat činnost, ale čím dál

tím více nám díky počítačovým technologiím zasahuje do způsobů jak žít, jak tvořit. Technologie se

v posledním století začala stávat náhradou lidske síly ve smyslu toho, že již není extenzí těla, kterou

je nutne uchopovat lidskou končetinou. Nyní je technologie extenzí, která má sve vlastní tělo a

nepotřebuje primární dotek člověka, který s technologickým tělem manipuluje.

5. 2. Holly Herndon a tělesnost elektronické performance

Holly Herndon je americká skladatelka, hudebnice a zvuková umělkyně. Po absolvování oboru

elektronická hudba na americke Mills College nyní dokončuje sve doktorandske studium na

Stanford University. Vedle hudební produkce se zabývá otázkou tělesnosti v elektronicke hudbě a

co znamená zvuk a technologie v kontextu dnešního světa. Herndon ve sve hudební produkci

zkoumá, jak zní svět 21. století, nyní například spolupracuje na projektu Sonic Movement, který má

za cíl uvádět nová paradigmata a varianty toho, jak může znít město v budoucnosti, v momentě kdy

vozy budou tiche elektricke vehikulum a bude třeba daleko více výstražných zvuků vozu.

Holly Herndon tvrdí, že počítačová obrazovka je extenzí jejího těla, jelikož jí umožňuje

komunikovat s okolním světem. Herndon řeší ve sve práci především zmíněnou otázku tělesnosti

performance (v tomto případě slovo performance označuje žive hudební vystoupení) elektronicke
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hudby, jelikož tento akt bývá mnohdy vnímaný jako netělesný a syrový.

Herndon pokračuje až k myšlence, že nelze v umění tvrdit, že více reálná a ztělesněná2 je

akustická performance, která zahrnuje fyzický pohyb než ta, která je laptopovou performancí

používající například pouze prst ruky korigující počítač využitý při tomto typu performance.

Herndon chce prostor pro nove konfigurace a možnost, svobodu, hledat nove elementy tvořící

realitu. (Herndon 2010) Laptopová performance, jak ji nazývá Herndon, zahrnuje využití počítače

na jevišti a to jakožto hudebního nástroje. Ani dnes, kdy je již počítač používán jakožto hudební

nástroj, se neobjevuje tolik jedinců, kteří počítač či laptop považují jako ekvivalent hudebnímu

nástroji. Ctění počítače jakožto hudebního nástroje je stále velmi problematickým jevem. Živá

performance využívající počítač bývá považována za chladnou a netělesnou, dokonce mnohdy

takovou, že snad nemá s hudbou už moc společneho. Přitom paradoxně umožňuje mnohem větší

prostor a možnosti, s kterými v rámci hudby a performance lze následně pracovat. 

Holly Herndon se zabývá ve svých multimediálních pracích právě novými technologiemi a

jejich místem a významem v hudbě. Počítač je pro ní hyperpersonálním nástrojem, bionickou

extenzí těla. Dle ní nelze mluvit o člověku versus stroji, ale o stroji jako extenzi člověka. (Herndon,

2014) Herndon vytvořila například videoklip “Chorus“ ve spolupráci s Akihiko Tanaguchi, ve

kterem vše, co vidíme, je pouze rekonstrukcí fotek, ktere byly pořízeny jako panoramaticke

záznamy okolí, kde lide tráví čas u počítače. Video poukazuje na to, jak se jako lidstvo oddalujeme

od fyzických předmětů, ale tento pokrok nekritizuje. Zobrazuje technický ráz, kterým se naše

přítomnost ubírá vstříc budoucnosti, podobně jako je tomu u musique concrete.

Práce, kterou Herndon zakončila sve studium na Mills College, obhajovala tělesnost

performance elektronicke hudby na příkladu hlasu procesovanem skrze počítač a jeho programy.

Součástí teto práce bylo uvedení popisu skladby Herndon ''195'', na ktere názorně ukázala, jak

procesovaný hlas skrze počítač může být vnímán jakožto přirozený a tělesný. Nejde totiž o to,

prostřednictvím čeho je mediovaný, ale co je jeho obsahem. V rámci požadavku tělesnosti pak

záleží na sdílení prostoru a času, opět ale ne na nástroji, který používáme.

Herndon požaduje svobodu a respekt vůči novým technologiím a vůči budoucnosti, kterou s

sebou tato technologie přináší. Slovy Herndon: ,,Musíme zpochybnovat vnímané konstrukty,

2 Označení ztělesněnost je přeložno z anglickeho Embodiment, vnímání, ktere je založeno na fyzickem těle a 
indentifikaci se s ním. Rozlišuje tělo jako objekt a tělo jako fenomen.
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abychom byli schopni proklestit cestu alternativním konfiguracím zkušenosti a myšlení.'' (Herndon

2010: 28)

5. 6. Rozhovor s Holly Herndon

Měla jsem možnost být přítomna na jedne přednášce Holly Herndon týkající se jejího uměleckeho

působení (Herndon 2014) a jejího pohledu na elektronicku hudbu. Jelikož mi tato přednáška utkvěla

velmi silně v paměti a často se k ní v myšlenkách vracím, Holly Herndon jsem zkontaktovala a

položila ji pár otázek týkající se její diplomove práce, ze ktere v teto práci vycházím a která mě

velmi inspirovala.

Elektronickou hudbu a její performance můžeme předpokládat jako tělesnou jelikož je

spojena s člověkem, prvnotní impuls vždy pochází od jedince. Myslíte si, že je možné, aby

počítačové program, hudební software a virtuální svět získali v budoucnosti svou vlastní

původní tělesnost, ktery již nezávisí na našich paradigmatech? Nebo se domnívate, že vyše

zmíněné bude vždy jen nástroj či naše extenze a to je ona limita? (Ve smyslu metafory Donny

Haraway - mohly by počítače a AI byt více tělesné a opravdové než my, jelikož je obdobně

jako kyborgy nelimituje vnímání dichotomie?)

Je těžke říci, co naše vědomí tělesneho bude v budoucnosti, co se týká AI. Někdo by mohl

tvrdit, že počítače již svou vlastní tělesnost mají, stejně jako je možne tvrdit, že věci mají svou

vlastní tělesnost. Například Pierre Schaeffer a Michel Chion píší o Soundbodies a Negarestani píše

o zemskem inherentím zastupitelství (earths inherent agency). Myslím si, že v momentě, kdy se AI

stane realitou, budeme muset fundamentálně přehodnotit mnoho defnic: příroda, tělesnost, nástroje

atd.

Ve sve práci jsem popisovala tělesnost hlavně ve smyslu žive performance, snažila jsem se

rozebrat rozdíl mezi nahrávkou a živou performancí. Závěr, ke kteremu jsem došla, byl, že jádro

problemu leží v tom, že performer sdílí stejne místo a čas (opravdový či virtuální) jako publikum a

v tomto případě publikum může cítit úmysl performera, bez ohledu na to, jak minimální je jeho

pohyb. Přednahraný materiál může být vyroben člověkem a extenzí lidske inteligence, ale nesdílí

stejný čas a místo jako publikum. Četla jsem Katherine Hayles, která vidí rozdíl mezi obsáhnutým

(incorporation) (zaměřeným na fyzickem) a vepsaným (inscription), což je nahrávka a živá
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performance (jak to interpetuji já). Je to jako rozdíl mezi znakem zastavení a gestem pro zastavení,

jedno je nahrávka a druhe je performance, a ta performance je pro mě vždy tělesná.

Ve smyslu Haraway- nemyslím si, že mluví o tom, že užívání technologie je více či meně

tělesne, spíše používá metaforu kyborga pro to, jak bychom mohly přehodnotit samy sebe a naši

představu ,,přírodního''. Z teto perspektivy si myslím, že technologie pomáhá evolvovat porozumění

tělesnosti tak, abychom nezahrnovali pouze technologicky zprostředkovane zkušenosti, ale take se

posouvali dále kulturně, za hranice našich překonaných a zastaralých pojmů gender, rasa, atd.

Je to pouze kontext a referenční bod, ktery definuje, co je umění a co umění přenáší a

na co se zaměřuje? Umíte si představit, že umění v budoucnosti nebude obsahovat emoce?

(Mohl by se vyznam toho, co jsou emoce změnit se změněnym kontextem?)

Tohle je znovu opravdu těžká otázka. Možná kontext, reference, úmysl, vnímání publika a

archiv definují umění. Vážně pochybuji, že umění bude postrádat v budoucnosti emoce pokud nějak

radikálně neredefinujeme umění a jeho smysl- což si myslím, že by mohl být zajimavý myšlenkový

experiment. Ale myslím si, že emoce samy o sobě se změní a stejně tak i to, jak je vyjadřujeme.

Například pocit, jaký máme když s někým chatujeme a vidíme tři tečky díky kterým víme, že ten na

druhe straně píše, ale pak se to najednou zastaví. To je rozdílný pocit od ostatních pocitů zvědavosti

nebo úzkosti. Emociální odpovědí by mohlo být poslat druhemu zmatenou emotikonu, která

vyjadřuje tuto novou emoci novou cestou. Na tomto jednoduchem příkladě můžeme vidět, jak se

vše mění.  Takže ano, myslím si, že emoce se skrze dobu a kulturu mění.

Dnes je mnoho umění, které nepracuje primárně s emocemi, ale spíše s vyznamem a

intelektuálním obsahem (konceptuální umění, minimalismus, atd), ale stejně v sobě určité

emoce zahrnuje a nějaké emoce vzbuzuje ...

 Myslím si, že je nebezpečne štvaní dichotomie intelektu a emocí proti sobě, tyto jevy nejsou

vzájemně neslučitelne. Něco nás může vyzívat filozoficky, což může mít dramatický a

fundamentální efekt na naše emoce, jen možná zmíněne veřejně necílí na srdce. 

Nicmeně mnoho umění je sterilní, jako například umělecká práce založená na repetujícím se

vzorci (techno či minimalismus, pozn. autora). Úspěch těchto děl je diskutabilní, ale zvolením

vyjádření daneho skrze technologii v chladnem a zdánlivě neemotivním stylu je volba, která má
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stále svůj emocionální dopad a je vybrána cíleně. Je to technologie, díky ktere cítíme chladnost či

sterilitu, ale je to stále emotivní.

Ale možná je otázkou, zda je to to stejne pro uměleckou práci, aby byla emotivní a aby

indukovala empatii od diváka - to je velmi těžká otázka. Myslím si, že jen proto, že vyjádříme

úmysl, nemusí to nutně znamenat, že se divák ztotožní, jen to zvyšuje pravděpodobnost ztotožnění

se. Zápasím s významem emoce, protože vnímám všechno umění jako emotivní, i když je například

špatne, stále ve mně vzbuzuje emoce. Naše kultura může někdy mít limitující pochopení pro to, co

emoce jsou a jak by měly být spouštěny, často toto závisí na nostalgii a kulturně přenesene

významy jako následně těmito spouštěči. Jsem asi jeden z mála lidí, ktere rozněžní modulovaná

siunusová audio vlna.

Mohla by byt teoreticky v budoucnu dichotomie analogového a digitálního zvuku

pokořena?

Absolutně! Pokud se zrodí nová technologie, která posune paradigma kompletně, najednou

se analogový a digitální zvuk budou jevit jako společníci. Jsou štváni proti sobě nyní, jelikož nemají

tento širší kontext či nadhled. Posun od analogoveho k digitálnímu zvuku byly určitě měničemi

dosavadní hry a paradigmat, ale tyto věci jsou relativní.

Podívejme se například na metody komunikace: psane dopisy → telefony pevných linek →

mobilní telefony → video konference → cisco hologramove konference → teleportuj mě Scotte!

(fráze ze Star Treku, pozn. autora). Někdo by neviděl posun od pevných linek k mobilním

telefonům jako opaky v teto trajektorii, ale spíše jako stavění na logice předchozí technologie a

rozšiřování jejích možností.

Herndon řešila ve sve diplomove práci tělesnost performance elektronicke hudby. I ve sve

přednášce (Herndon 2014) popisuje počítač (který při živem vystupování používá) jakožto

bionickou extenzi sveho těla a usiluje o to jej popsat jako nástroj, který si zaslouží být vnímaný jako

nástroj podobně přirozený jako hlas, který skrze počítač procesovala v rámci živeho provedení sve

skladby ''195''. Tímto je její teorie velmi blízka tematu me práce. Herndon požaduje prostor pro

uznání technologie jakožto přirozene extenze člověka a vidí v něm platformu poskytující prostor

plný nových možností. Tvrdí, že jako lidstvo budeme v budoucnosti muset přehodnotit význam
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pojmů přirozenost, tělesnost a nástroje, pokud se AI stane skutečností. Domnívám se, že ač zatím

AI není schopna dostát veškerým schopnostem svých předpokládaných možností, čas vnímat tyto

pojmy odlišně již nastal. A toto není závisle konkretně na AI či jiných technologických produktech,

je to závisle na změně prostředí, která by s sebou měla automaticky nest i změnu v našem vnímání. 

43



6. Závěr

V teto práci jsem na základě různých tezí a příkladů sledovala a popisovala hranice a napětí, ktere

existují mezi pojmy ,,uměle'' a ,,přirozene''. Tato dichotomie dle meho názoru nemusí být

pocit'ována jako kontrastní a vylučující se navzájem, ale naopak může být brána jako přirozený stav

věcí, který je závislý na měnícím se kontextu prostředí. Stejně přirozeně jako se mění tento kontext,

by se dle meho názoru mělo měnit i vnímání tohoto kontextu a v rámci něj i vnímání dichotomií.

V rámci teto práce jsem uvedla pojmy simulakrum a simulace jako výchozí body sve práce,

abych vysvětlila relativnost vnímání pojmu reality. Jako příklad simulakra a simulace jsem si

vybrala projekty simulující evoluci ve virtuálním prostředí Karla Simse a Vilema Nováka. V

kapitolách, ktere se věnovaly AI jsem se snažila rozkrýt a rozklíčovat rozdíl, který prozatím existuje

mezi lidmi a AI a poukázat na možnost nových paradigmat a kontextů, ve kterých by se v

budoucnosti AI mohla jevit jako další právoplatná entita v našem světě. V posledních kapitolách

jsem se věnovala elektronicke hudbě jakožto již existujícímu důkazu, že technologicke, a tím

pádem ve svem slova smyslu vnímane jako uměle, má svou vnitřní hloubku a smysl, a poskytuje

svobodu a nove možnosti. 

Mým cílem bylo dokázat, že simulace je produktem lidske činnosti (prvkem kulturní

performance), tudíž je věcí přirozenou. Simulace, kterou určuje možnost reprodukce a duplikace, je

výsledkem schopnosti (tedy vzorcem) jedince vytvářet reprezentace a následne reprezentace těchto

reprezentací. Nelze simulaci vnímat jako nepřirozenou, pokud je naším produktem. Jak uvedla

Herndon v jedne ze svých odpovědí, nelze proti sobě štvát neustále dichotomie proti sobě,

budoucnost je v tom je chápat jako společníky, kteří se navzájem nevylučují, stejně jako intelekt a

emoce. Domnívám se, že hnaní dichotomií (v případě teto práce pojmů uměle a přirozene) proti

sobě, není zdárným přístupem, a že řešení spočívá v respektování existujících forem, jakožto

přirozených vyústění lidske kultury a biologicke evoluce. 

Ráda bych uvedla, že nejsem ortodoxním zastáncem světa zamořeneho technologií a že mě

její existence svým způsobem take uvádí do rozpaků, ale právě proto mě nutí o ni přemýšlet. Cítím,

že je nutne se zamyslet nad technologií z te perspektivy, která nám ji umožní vnímat jako přirozene

vyústění lidske evoluce a tudíž jako přirozenou extenzi nás jedinců.
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