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Část I
Mario Livio: Je Bůh matematik? (viz [Livio, 2009], překlad Petr Holčák):
„Jestliže se pracovně zabýváte kosmologií, volně řečeno studiem vesmíru jako celku, bývá běžnou 
součástí vašeho života každodenní dávka dopisů, e-mailů nebo faxů od lidí (bez výjimky mužů), kteří 
potřebují, abyste se seznámili s jejich vlastními teoriemi vesmíru. Největší chybou, kterou můžete 
udělat, je zdvořile odpovědět, že byste si přáli se dozvědět o věci víc. Okamžitě totiž následuje ne-
konečná kanonáda přípisů a vzkazů. Jak se dá takovému útoku zabránit? Taktika o jejíž účinnosti 
jsem se přesvědčil (nebudeme-li počítat nezdvořilé ponechání dopisu bez odpovědi), je upozornit 
pisatele, že pokud není příslušná teorie formulována precizním jazykem matematiky, pak její platnost 
nelze dost dobře zhodnotit. Taková odpověď zastaví v letu většinu amatérských kosmologů. Realita 
je taková, že bez matematiky by moderní kosmologie nedokázala ve snaze o pochopení přírodních 
zákonů postoupit ani o píď. Matematika dodává pevnou konstrukci, která drží pohromadě jakoukoliv 
teorii vesmíru.“

Charles Bukowski: Ty (viz [Bukowski, 1990], překlad Ladislav Šenkyřík):
„jsi zvíře, řekla | tvoje velký bílý břicho | a ty chlupatý nohy. | nikdy si nestříháš nehty | a máš tlustý ruce 
| tlapky jako kočka | tvůj zarudlý nos | a největší koule | jaký jsem kdy viděla. | střílíš sperma jako | vel-
ryba střílí vodu z | díry na zádech. | zvíře zvíře zvíře, | políbila mne, | co budeš chtít k | snídani?“

Geometrie a kalkul
Často se mi stává, že lidem z mého okolí oponuji, když si představují matematiku jako práci s čísly. 
Obvykle jim vysvětluji, že tím myslí počty, vlastně aritmetiku – ta je sice partií matematiky, ale pouze 
na první pohled. Dalo by se předpokládat, že matematika z aritmetiky vyšla nebo dokonce vznikla. To 
je sice pravděpodobné, ale zjevně nepravdivé. Oproti aritmetice, počtům nebo nejlépe řečeno kalkulu 
je zde totiž jiné odvětví matematiky, které jistě vznikalo souběžně s kalkulem, ne-li dříve. Jedná se 
o geometrii. Geometrie (geo metrie, měření země) jak ji chápeme s jistými výhradami dnes(2 formu-
loval Eukleides ve svém díle známém jako Základy, viz [Eukleides, -300].(3 Jedná se vlastně o vizuální 
přístup ke vnímání světa našimi smysly tak, aby tento vjem byl popsatelný ke všeobecné srozumi-
telnosti mezi lidmi a následně využitelný pro praktické účely jako architektura, stavba přepravních 
prostředků, nedigitálních strojů atd.
 Kalkul pak, jak je obecně přijímáno, vznikl pro potřeby obchodu při směně různých světských stat-
ků anebo při dělení potravy či čehokoliv potřebného v rámci rodinného soužití. Výpočty, které bylo 

(2 Výhrady daly vznik Neeuklidovské geometrii (viz [X: Neeuklidovská geometrie]), kdy je odmítán Euklidův 5. postulát. Dále 
 pak existuje novodobá Teorie fraktálů (viz [X: Fraktální geometrie]), která je geometrií z pohledu nelineárního přístupu, 
 jejím autorem je Benoit Mandelbrot, viz [Mandelbrot, 1975]. Nelinearitě se budeme věnovat v kap. 5.
(3 Za zmínku stojí, že v této své třináctisvazkové práci se zabývá i kalkulem.

1



8 9

dále možné používat při práci s čísly vedly k abstrakci v tom smyslu, že výpočet vedený určitými daný-
mi pravidly přinesl výsledek, který nebyl z původní vnímané situace viditelný. Výpočet jako takový do 
budoucna přinesl ještě mnoho významných faktů, které se v běžném životě potvrdily, ačkoliv z údajů, 
ze kterých byly vypočteny, nebyly (pro nás lidi) vůbec zřejmé.
 Termínem kalkul ovšem označili také své výpočty Leibniz a Newton, když pro své potřeby ve sna-
ze formulovat objektivní přírodní zákony k číselnému zachycení právě geometrického přístupu se-
stavili matematickou teorii, které se začalo říkat integrální a diferenciální počet. Lépe pak infinite-
simální počet jako vyjádření práce s nekonečně malými, nebo nekonečně velkými hodnotami, které 
písemnou formou zachycují geometrické tvary.
 Prolnutím geometrie a kalkulu tak vzniká matematická věda. Ale nejenom tím pochopitelně.  
Abstrakcemi v teorii množin a následně číselných množin a zobecněním axiomatické stavby mate-
matických teorií vznikala algebra jako ryzí teorie lidského uvažování v již obecných pojmech, kte-
rá stojí v řadě vedle infinitesimálního počtu jako druhá nejvlivnější oblast současné matematiky. 
Můžeme říct, že matematika je následným vývojovým krokem kalkulu a  geometrie, zahrnuje tedy 
algebru a infinitesimální počet.
 Byť je následné tvrzení trochu na hraně, aritmetika a čistě Euklidovská geometrie ještě nejsou ma-
tematikou. Zde se jedná pouze o počty a práci s tvary. Matematikou je teprve algebra a infinitesimální 
počet, byť počty a práci s tvary zahrnují a de facto z nich vycházejí. Co je ale na matematice důležité, 
je její abstrakce, tedy odpoutání se od reality vnímané lidskými smysly a práce s čistě teoretickými 
nehmotnými prvky a objekty, kdy výsledkem může být teorie (zdánlivě) vůbec nesouvisející s lidským 
světem (lidským světem zde rozumíme prostředí, ve kterém se my lidé fyzicky pohybujeme). Jedno-
značným příkladem matematické konstrukce je Pythagorova věta – to, že součet čtverců odvěsen 
pravoúhlého trojúhelníku je roven čtverci nad jeho přeponou (a2+b2=c2), je objevená abstrakce, která 
se poměrně složitě dokazuje a nepatří již do kalkulu jako takového; ludolfovo číslo π je opět matema-
tická konstrukce, která prozatím nebyla uspokojivě matematicky dokázána (jedná se totiž o transcen-
dentní číslo, viz kap. 3) – to, že existuje konstanta, která obecně vyjadřuje poměr obvodu kruhu k jeho 
průměru, je také objevená abstrakce, která má ryze matematický charakter.

 Mluvíme o tom, že obě partie (kalkul a geometrie) vznikly, ale není jisté, zda vznikly, anebo jsme je 
pouze my lidé objevili (viz [Livio, 2009]). Každopádně se matematika jako obecná abstraktní vědecká 
teorie začala nejprve projevovat prostřednictvím běžného chování a uvažování lidí v rámci projevu 
jejich životní existence. Když pročítáte Aritmetický traktát od Al Chvárizmího (viz [Chvárizmí, 825]), 
takto první ucelenou teorii čísel, s úžasem si uvědomujete, že tento spisek starý pouze něco přes 
tisíc let, vyjadřuje myšlení našeho každodenního života, bez kterého si současný svět vůbec nedoká-
žeme představit. Přestože této formulaci předcházelo mnoho dílčích specifikací a lidská společnost 
v předchozích (a zaniklých) civilizacích formulovala obecně daná pravidla pro  vzájemnou směnu, 
výměnu a zhodnocení velikosti majetku, teprve na konci prvního tisíciletí našeho věku byl formulován 
početní systém našeho myšlení. Zcela jistě to souvisí s používáním písma jako záznamu nejenom 

mluveného slova, ale i myšlenek lidí, a to nejenom s jeho vznikem, ale především s jeho masovým 
rozšiřováním, za kterým stojí pochopitelně vynález knihtisku starý pouhých 500 let a také současný 
Internet.

 Počty pracují na úrovni jednoduchých separovaných veličin, celých kladných čísel, takže např. 
víme, že na společenskou akci přišlo 120 lidí, pozvaných bylo 150, takže 30 nepřišlo. V tomto přípa-
dě nikdy nikdo v normální komunikaci neřekne, že přišlo 149,5 člověka, protože tady dělení na části 
celých čísel nedává smysl (pokud to někdo zmíní, jedná se buďto o vtip anebo o anomálii). Za 
zmínku stojí, že ruku v ruce s operacemi nad celými čísly se lehce i v praktickém světě dostáváme 
do oboru záporných celých čísel. Pokud chcete vědět, kolik lidí na akci nepřišlo, odečtete počet po-
zvaných od počtu těch, kteří přišli. Anebo odečtěte pozvané od těch, kteří přišli, těch je -30. A také 
je v záporném slova smyslu chápete.
 Množstevní způsob vnímání dále již nedělitelných částí, tedy myšlení v oboru celých čísel, dal zá-
klad tzv. diskrétní matematice, tj. matematice, která pracuje pouze s celými čísly a tímto způsobem 
popisuje vše, co se kolem nás děje v reálném světě. Sestrou diskrétní matematiky je ve fyzice doza-
jista kvantová mechanika (viz [X: Kvantová teorie]), kdy ke světu přistupujeme tak, že jej popisujeme 
jako rozložitelný na malé dále již nedělitelné části, kterým říkáme kvanta. Rozložitelnost je ale dána 
vždy jistou domluvou, co vlastně ty dále již nedělitelné části jsou, přestože se každý fyzik dozajista 
ohradí, že kvantum je fyzikálně již nedělitelná veličina (ale i on ve skrytu své duše bude schovávat 
myšlenku, že tomu tak pravděpodobně navždy nebude). Z matematického pohledu na věc to však 
není podstatné, protože diskrétní matematika pracuje s celými čísly obecně a nerozlišuje, zda-li se 
celé číslo vztahuje ke kvantu anebo lidem na slavnosti(4.
 Naopak infinitesimální počet se pokouší pracovat nikoliv s dále již nedělitelnou veličinou, ale pra-
cuje s veličinou stále dále a dále dělitelnou až na práh nekonečna. Jak by ne, když se snaží číselně 
popsat geometrické objekty, které jsou spojitého charakteru. Kružnici vytočíme kružítkem a je před 
námi celá se vším všudy. Chceme-li ji ale popsat číselným vyjádřením, pěkně se zapotíme a ještě ji 
celou stále nikdy nemáme, protože každý takový výpočet je jenom přiblížení se k ní – což nám ale 
v praxi obvykle stačí(5.
 Číselný obor, ve kterém pak pracuje infinitesimální počet, je obor reálných čísel, ve kterém jednak 
můžeme mezi dva body ležící vedle sebe na geometrickém útvaru (kružnici nebo přímce) vyjádřit 
body další a další až do nekonečna a současně tak můžeme při počítání, kam až přímka povede, 
pokračovat v přidávání dalších a dalších čísel opět až do nekonečna.
 Analogie ve fyzice je zcela jistě Einsteinova teorie relativity anebo jeho teorie gravitace jako zakři-
vení prostoru (viz [X: Einsteinovy teorie]). K vyjádření těchto pro naši dobu nesmírně podstatných teo-
rií používal teorie spojité matematiky. Často se tedy uvádí, že jeho teorie mají geometrický charakter 
na rozdíl od kvantové teorie, která má charakter diskrétní.

(4 V tom to má na rozdíl od fyziky snazší.
(5 Nikoliv ovšem matematice, která si z takových nedodělků zoufá a neustále se je snaží svými prostředky dále upřesňovat.
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Část II
moravská lidová U našeho jezera (úprava Jaroslav Hutka):
„Jeden praví Bude má | Druhý praví Jak Bůh dá | Třetí praví Ty srdénko moje | Řekni, proč jsi tak smutná“

autor:
„Spolužačka na střední škole (jmenovala se Eva) mi říkala, že není pěkné, když všechny moje povídky, 
co píšu, končí špatně. Zamyslel jsem se a ona to hned upřesnila:
– Ty si totiž vybíráš témata, která ani dobře dopadnout nemůžou.
– Hm, povídám, ale já si nic nevybírám, ono to chodí samo.
– Musíš se víc snažit, uzavřela to.“

Problémy
Celá předchozí část tohoto textu se snažila všechno vědecké a matematikou podchytitelné etablovat 
jako přirozený způsob naší existence. Přestože se nám to jeví na současném stupni vývoje jako přiroze-
ný přístup k naší fyzické existenci, každý z nás se co chvíli potácí v depresích a nejistotách především 
ve způsobu zapojení se nebo vůbec koexistenci s takto formulovaným způsobem současné (dnes již 
globální) civilizace. Odpověď současné civilizace na tyto anomálie jejích jedinců je vědecká: je potřeba 
pracovat na svém zdraví a fyzické vyrovnanosti(38. Jakmile budete dostatečně zdrávi a vyrovnáni sami 
se sebou, deprese, stavy úzkosti a beznaděje pominou. Jako argument se věcně předkládá např. vliv 
počasí na lidskou aktuální psychickou kondici, je-li podzim a je pod mrakem, tlak klesl a v přírodě je 
příšeří, fyzicky to člověku nedělá dobře, protože jemu fyzicky vyhovuje slunce, kvetoucí zahrady, čer-
stvý vzduch a pramenitá voda, dobrá nálada je pouze chemickou reakcí. Tolik již víme z vědeckého 
poznání sami sebe a světa kolem nás a pokud současná civilizace nezkolabuje sama v sobě, bude toto 
zkoumání s výsledným praktickým věděním pokračovat stále dál. Tak dalece, že postupně každý z nás 
uvěří(39, že vše je racionálně a vědecky vysvětlitelné podobně, jako jsme si postupně vysvětlili démony 
lesů a božská zjevení přírodními anomáliemi(40. V předchozí části tohoto textu jsme ale na příkladu 
computer science a jejích kořenů v matematice a diskrétním chápání světa vůbec dospěli k tomu, že 
tomu tak nemůže být. Samotný způsob současného vědeckého uvažování je totiž ve sporu sám se 
sebou a k tomu není potřeba používat nejasná a tajuplná dovozování, ale dojdeme k tomu zcela jedno-
značně postupy současné vědy na základě principu Gödelových vět o neúplnosti v obecné matematice 
a Turingova stroje v computer science.

(38 Všimněte si, že nepoužívám slovo krása.
(39 Racionálně uvěříme...
(40 Pokud taková vysvětlení dokážeme beze zbytku přijmout.

 Když píšu tento text, snažím se používat tzv. srozumitelná slova a vyjadřovat se pro obecnou 
(nebo i odbornou) veřejnost tak, abych čtenáře co nejvíce přiblížil k tématu, jehož obsah se snažím 
psaným slovem obsáhnout. Každý, kdo to jednou zkusil, ví, že je to poměrně obtížná činnost a opsat 
slovy téma, aby bylo plně formulováno tak, jak jej mám na mysli (a které má přímou souvislost s tím, 
co považujeme za důležité), prakticky není možné. Dost často proto při psaní používáme slovní ob-
raty, které nám usnadňují vyjadřovat se a které zkratkovitě přibližují čtenáře více k tématu (např.: 
narostl mu hřebínek, tetelil se blahem, něco se mu na tom nezdálo). Případně využíváme podoben-
ství (metafor), abychom dosáhli určité analogie s něčím, co již bylo obecně vysvětleno a je obecně 
přijato jako nějakým způsobem zřetelná představa související se sdělením (chlubil se cizím peřím, 
jeho žena je kráva). Když pominu striktně psaný odborný vědecký text, volná literatura může postup-
ně přecházet v literaturu krásnou poetickým vyjadřováním o krajině, lidských vztazích nebo spole-
čenské situaci až konečně ke koncentrovaným textům – velmi obtížně vysvětlitelným básním, kde 
autor v silném emočním kontextu používá i doposud neznámá spojení, byť rázem pro citlivé čtenáře 
srozumitelná.
 Matematický zápis se ale snaží tuto vágnost obecného jazyka potlačit a vše přesně vymezit a spe-
cifikovat. Tou přesností zde myslíme vlastně systematicky rozložit vše, co vnímáme a co je v naší 
mysli, na malé dále již nedělitelné kousky a vyhledáním a určením vztahů mezi nimi dosáhnout tako-
vého popisu, který je zcela shodný (nebo je alespoň co nejvěrnější kopií) s popisovaným předmětem. 
Když pak začneme dále zkoumat takto vymezený (definovaný) systém, zjistíme, že je sám o sobě 
bezobsažný a vlastně dost často od tématu (obsahu) odvádějící. Tím se také stává matematický 
zápis, kterým se snažíme o obecný náhled na určitou skupinu podobných témat. A jak jsme ukázali 
v předchozím textu, snaha o takovou přesnost prostřednictvím matematiky přivedla vědu do úzkých, 
přesněji řečeno sporných konců, z nichž je jen obtížně (pokud vůbec) možné pokračovat dál. Tato 
nemožnost pokračovat dál se pak nejvíce projevuje v současném nasazení matematických strojů 
v praxi, tj. počítačů a jim příslušející partii vědy – computer science.
 V kontextu s písmem a jeho použitím v matematických specifikacích se dnes dospělo tak daleko, 
že je tento kód (matematika) považován za božské písmo, přesněji se mluví a píše o „řeči boha“. 
Pokud bychom ale k tomu měli a chtěli přistupovat tímto způsobem, jak jsme si ukázali v předchozí 
části textu ohledně umělých jazyků a jejich gramatik (viz také [X: Chomského klasifikace gramatik]), 
mnoho by nás to neuspokojilo – gramatika takové řeči boha rozhodně nedokáže pokrýt vše, co si 
jako božské představujeme(41. U matematiky se jedná pouze o způsob racionální komunikace mezi 
lidmi přivedený k co největší využitelnosti. Přitom řeč a matematika nejsou samy o sobě kreativním 
prvkem. Není to, na základě čeho vznikl svět, jedná se pouze o pokus záznamu tak, aby si jej mohli 
lidé mezi sebou racionálně, tedy s pochopením jejího praktického důsledku, sdělit(42. Každopádně je 
řeč a její modifikace jako písmo, matematický záznam nebo digitální popis pouze snaha o objekti-
vizaci lidského vzájemného porozumění neboli sladění oddělených myslí lidských jedinců. Bohužel 

(41 Přestože interpretace tohoto typu jako např. film Matrix (viz [Wachowski, 1999]) jsou známé.
(42 Mimochodem, racionální můžeme také chápat jako objektivní náhled různě emotivně naladěných lidských jedinců.
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toto sladění dnes povyšujeme na božský princip. I  kdybychom byli pouze vědečtí, výpočty a tedy 
odhalení světa mimo naše smysly, které provedli fyzici před sto lety (tj. na začátku dvacátého století) 
matematikou, nás musí upozorňovat, že se jedná pouze o začátek, kdy objektivizace doznává neu-
stálých proměn vzhledem k neustále se prohlubujícímu (racionálnímu) poznání.
Další konotace, která se významu slova, řeči a psaného písma vnucuje, je jeho mocenský obsah. Na-
stolení pořádku ve společnosti je jedním z obecných kritérií lidských jedinců. Pořádek je zavedení ta-
kových společenských vztahů, které jsou pochopitelné každému jedinci. Při vytváření takových regulí, 
po kterých každý z nás vskutku touží (pro pocit bezpečí), ale zapomínáme na svobodu dalšího roz-
voje mysli a nepochybně dalšího vývoje společnosti jako celku – pořádek je zcela ve sporu s novým 
pojetím stávajících věcí, tedy se svobodou myšlení. I při pohledu do historie(43 jsme svědky postupů, 
kdy věrozvěsti přinášejí (mimo jiné) také písmo jako kulturní vzestup společenské úrovně. To je pro 
těžko ovladatelnou s přírodou v symbióze koexistující lidskou společnost jistě přínosem pro racio-
nálně vysvětlitelný společenský život, ale písmo také přináší pevné uchopení moci zákonem, který je 
tímto slovem dán, a to dle toho, kdo s písmem přichází. Dát někomu písmo znamená jej ovládnout. 
To (písmo), jak je také zmiňováno v [Skočovský, 2013, str. 31], pokud je postupně uvedeno v nejsilněj-
ší formě svého nasazení, znamená také postupný totalitarismus a rigidní stav celé společnosti. Moc 
slova tak dospěje ke svému vrcholnému významu: potlačí obsah všeho ostatního. Jak již ale bylo 
uvedeno, příchod psaného slova je ve svém významu i pozitivní vzhledem ke snaze integrovat lidská 
společenství do právě již stěží zcela změnitelné civilizace našeho globálního vědeckého typu. Je ov-
šem otázkou jak silná ta integrace má být, aby zcela nezničila původní kulturní tradice společenství.
 Jak již byl zmíněno v první části tohoto textu: to vše jenom ukazuje na cestu, kterou se vyda-
lo myšlení lidstva počátkem dvacátého století našeho letopočtu. Byla a je to cesta diskrétního vy-
jadřování a chápání veškerenstva vůbec na rozdíl od způsobu chápání spojitého, jehož podstatu 
dnes dokážeme určit jen mlhavě a zcela nedostatečně. I o tom bude následující text této části. 

Princip deklarace vědecké společnosti, jak se jej zde snažím pojímat, je nejvíce patrný v jeho praktic-
kém zakončení využíváním matematických strojů v našich každodenních činnostech, tedy používání 
obecně programovatelných počítačů vycházejících z computer science.
 O počítačích (computers) a počítačové vědě (computer science) jsem psali v předchozí části textu 
jako o fenoménu, který je jednak vědecký, dále pak také vznikl pro potřeby další podpory vědeckého 
zkoumání, vědeckých výpočtů. Historicky je takový vývoj snadno doložitelný, ovšem jako jiná mnohá 
činnost lidí je pro ně samotné jednoduše nevysvětlitelné, proč počítače jako matematické stroje ve 
svém dalším vývoji lidskou společnost zcela zaplnily jako její dnes již stěží postradatelní pomocníci 
každodenní existence. Tedy nejenom jako pomocníci vědeckého bádání, ale pomocníci takřka v ka-
ždé činnosti lidí. Můžeme argumentovat, že takový vývoj je logický vzhledem k tomu, jak se lidská 
společnost postupně cca v průběhu 100 let stále více přikláněla k ryze racionálnímu pojímání světa 
a stávala se stále více podstatou podléhající diskrétnímu písmu. Historie ukazuje, že v době, kdy se 

(43 V regionu střední Evropy např. mise Cyrila a Metoděje do zemí současné ČR.

fenomén počítačů začal prosazovat pro potřeby lidí jako velmi vyhovující, tj. na přelomu 70. a 80. let 
dvacátého století, bylo racionálně etablováno několik celosvětových projektů, jejichž cílem bylo do-
sažení výjimečného počítače mimořádného výkonu, který by dokázal vstřebávat denně se vyvíjející 
informační tok lidské společnosti („čtením“ denního tisku) a jako centrální střed umělého uvažování 
by pak byl partnerem pro řízení společnosti (v terminologii science fiction označován termínem cen-
trální mozek lidstva). Byť tyto projekty přinesly řadu nových podnětů v computer science a pokroku 
v nových informačních technologiích, paradoxně se historie lidí přiklonila k vývoji zcela opačně se 
projevujících tendencí pro výpočetní operace. Stále více se používaly malé výpočetní jednotky ozna-
čované jako mikroprocesory, které se vkládaly do domácích spotřebičů, automobilů nebo hracích 
strojů atd. Případně se používaly stroje pod tehdy známým termínem domácí počítače, které ná-
sledně přerostly ve fenomén osobních počítačů. Že na začátku příštího století bude mít každý lidský 
jedinec k dispozici kapesní nástroj, jehož součástí je mimo jiné digitální fotoaparát s rozlišením, 
které ani není obecně pro jeho praktické účely využitelné, by ještě zkraje 90. let považoval i odbor-
ník v computer science za bláznovství. Přesto se tak stalo, a to zcela jistě bez racionálně daného 
společenského zadání, bez toho, že by někdo z lidského společenství tento trend řídil a určoval jeho 
průběh.
 Computer science je specifická věda. Na rozdíl od jiných věd je její látka ke zkoumání poměrně 
chudá – výzkum se týká teorie výpočtu a jeho optimalizace, možnostech jeho řízení atd. Její další 
odlišnost, a to zcela výjimečná, je její opačný princip vědeckého zkoumání. Co zde teoreticky racio-
nálním matematickým popisem vzniká, je uváděno do praktické reality. Na rozdíl od klasické vědy, 
kdy podkladem pro výzkum je experiment v realitě, z něhož jsou odvozovány obecné souvislosti.
 Computer science vychází z matematické teorie, jejíž principy vnáší do praxe v podobě mate-
matických, tedy ryze nehmotných, a teoretických strojů stojících již ale na hmotných interpretacích 
(s označením hardware), naopak od klasické vědy, kdy z experimentu vznikají obecné závěry, které 
pak věda ustanovuje jako přírodní zákony.
 Jistě, jde o směr náhledu, rovněž tak lze určit, že computer science je věda, která zkoumá nově  
objevený princip výpočtu a jeho implementace v běžném životě lidské společnosti tak, aby sama 
podchytila jaksi obecně vzniklý společenský fenomén (neznámo odkud). To je sice možné, ale v lo-
gice věci těžko zdůvodnitelné.
 Na rozdíl od doby, kdy se zdálo, že jediná užitečná počítačová aplikace je náhrada psacího stroje, 
tedy doby, kdy probíhal silný nástup osobních počítačů, se postupně ukázalo, že pro řízení racio-
nálních procesů lidské společnosti se počítače hodí docela dobře a že to byl pravděpodobně pod-
vědomý důvod, proč zájmem o ně tento fenomén eskaloval zcela nebývalým způsobem. Praktická 
využitelnost strojů, jejichž algoritmy zpracování byly ve své teorii vystaveny chybováním a zatíženy 
hmotným opotřebováním jejich hardwaru se ale pod mravenčím úsilím teoretiků a technologů za-
čala poměrně rychle projevovat v zastupování lidských racionálně více chybujících jedinců na místě 
např. řízení technologických linek (letů do vesmíru nevyjímaje), zpracování prodeje zboží v obcho-
dech a supermarketech, databázové evidence předmětů i živých tvorů, lidí nevyjímaje. Racionální 
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Část III
Vlastimil Třešňák: Poezie (viz [Třešňák, 1998], str. 11, 12):
„Poezie? Znám! | To byla odjakživa coura! | Šeptá mně drbna na pavlači | Pane, já ji znám, vím, jak žije 
| vím, jak žije, a to mi stačí!
Fiflena z periferie | chraň Bůh, že bych lhala | a vy říkáte Poezie? | Nechápu vás, pane | nechápu!
Když to na ni přišlo | Bože, co ta měla chlapů | frajerů s tetovaným předloktím | jednou přišla s tím | 
podruhý s tím… | Důra, sama neví | co by chtěla!
Ta co mi dluží prachů | to bylo jednou pětku | podruhý bůra | a těch díků, pane | těch díků! | Prej je do 
týdne vrátí – | víckrát jsem je neviděla!
A pili do rána | pro Kristovo nebe, pane | když nebylo za co | prodala nábytek | když došel nábytek | 
propánajána, pane | prodala sebe!
Šlo to s ní od desíti k pěti | pak si jednoho z nich vzala | účetního z kanclu | a děti měla s jiným | Každý 
z nich žilo jako kotě | banda usmrkanců | banda usmrkanců!
Do dvou let byla vdova | umřel jí na souchotě | Zbyli jí sirotci – slova | zbyli jí sirotci a dluhy – slova…
Pane, já ji znám | vím, jak žije | už jako dítě jsem ji znala | a vy říkáte Poezie? | Pokaděný plíny jsem jí 
prala | a to byly těžký doby | těžký doby! | Rozmazlená coura | co dneska postaví | to zejtra zbourá! | 
Sama neví co by | neví co by...“

Jiří Ogrocký (v rozhovoru):
„Není důležité jestli se to zdá, že to není nic nového, není důležité jak to vyjadřuješ, ani není důležité 
jestli se to zdá být úplně šílené. Prostě to napiš. Nikdy nevíš pro koho a jaký to bude mít další vý-
znam.“

Jiří Kantor (v rozhovoru):
„Musíš se za každou cenu bránit pokušení to napsat. Až pak úplně nakonec, když už se s tím opravdu 
nedá nic dělat, pak to napiš.“

Jiné vnímání

Když přijdu do společnosti lidí, kteří prožívají svůj volný čas, tedy čas, kdy nemusí myslet na to, jak se 
budou před společností zodpovídat za svůj pracovní výkon, setkávám se např. s tančícími postavami 
lidí. Vlastně mě to takřka vždy udiví. Proč to v dnešní době dělají? A ještě navíc, v druhé polovině 

20. století tanec prošel proměnou, kdy se vymanil z povinných tanečních kroků jako pohyb úzce 
spojován s rytmem hudby, na kterou lidé tančí. Myslím tím povinných tanečních kroků, které byly for-
malizovány jako označené druhy společenských tanců (valčík, polka, foxtrot, ale i samba, tango atd., 
to podle stylu rytmu, který udává taneční hudba). Od určité doby může bez jakékoliv kritiky a osočo-
vání při hudbě(62 každý z nás hýbat svým tělem dle své libosti. Jistě, ten pohyb musí vždy souviset 
s hudbou, která jej v člověku evokuje, ale to je právě princip tance – pokud u taneční hudby např. jen 
tak volně přecházíte od stolu ke stolu, je všem jasné, že netančíte. Jde vlastně o iracionální pohyb 
jako emocionální vyjádření pocitů ze znějící hudby, který pro praktický život nedává smysl a také 
je tak v dnešní racionálním způsobem zaměřené společnosti vnímán. Lidé ale tančí rádi, tanec jim 
dodává pocity, které u svých povinných pracovních výkonů nemají – jsou spokojení se svým tělem, 
vnímají se navzájem, pociťují štěstí. Iracionální štěstí, protože jinak tanec zdá se k ničemu jinému 
není. A co teprve hudba, na kterou se tančí? Jakési předměty, lidské artefakty, které lidé důmyslně 
postupnou evolucí zdokonalovali tak, že vyluzují určité zvuky, a kterým říkáme hudební nástroje, 
samostatně anebo ještě lépe spolu v souladu s jinými nástroji vytváří zvuk, který – jednak těm, kteří 
nástroje ovládají, ale i těm, kteří to tak dobře neumí anebo to neumí vůbec – způsobuje radost, uspo-
kojení, spokojenost, krásu. Obyčejný pomíjivý zvuk? Zvuk, který jsme se naučili různými způsoby 
racionálně zaznamenávat (např. notovým zápisem) tak, abychom jej mohli později my anebo i naši 
potomci prožívat opakovaně. Ovšem i tak sami vyhledáváme setkání s těmi, kteří určitou hudební 
skladbu dokážou na nástroje zahrát (analogově) jako koncertní vystoupení, protože pouhý (digitální) 
záznam nám zas tak úplně nestačí. V tomto smyslu bychom mohli v duchu doby předpokládat, že 
digitální nahrávka a její interpretace strojem se dříve či později koncertnímu vystoupení muzikantů 
jistě vyrovná. Podle toho ovšem, co bylo napsáno a dokladováno v [Části I] v kontextu s [X: Gödelovy 
věty o neúplnosti] a [X: Turingův stroj] je ale něco takového nemožné. Zvuk, který je rozložen na malé 
datové digitální kousky po jejich opětném složení v následné interpretaci nenahradí jeho spojitý pů-
vodní analogový význam. Často se mluví o tom, že srovnatelnost u některých digitálních záznamů je 
již takřka úplná, ovšem u takového porovnávání je arbitrem vždy právě člověk a u něj vždy záleží na 
míře citlivosti jeho vnímání (zde především hudebním sluchu, ale nejenom na něm).
 Podobně jako u tance, kdy jsem zmiňoval povinné popsané kroky společenských tanců, i v hudbě 
(a zvláště v ní) jsou stanoveny docela racionální postupy, jak zvuky organizovat prostřednictvím 
jejich rozlišení na tóny tak, aby výsledný zvuk byl spojitě posluchačem co nejlépe přijatelný právě za 
účelem zmiňovaného iracionálního prožitku. Hudební skladatel zapisuje výslednou skladbu do po-
doby not v notové osnově obohacené dále např. vyjádřením rytmu atd. tak, aby byl notový zápis pod-
kladem pro předvedení této skladby muzikanty prostřednictvím hudebních nástrojů. Při provedení, 
performanci, skladby pak do jejího celkového vyznění ještě vstupuje např. tzv. aranžmá, které je vý-
sledkem práce vedoucího muzikanta. Výsledné tzv. živé koncertní předvedení hudební skladby může 
od svého prvotního záznamu skladatelem ještě projít úpravami, které všechny mají vliv na výsledný 
zvuk vnímaný posluchači. Notový zápis je snaha racionálně popsat základní prvky skladby (melo-
dii, rytmus, rozložení nástrojů), samotné předvedení je pak realizace hudební skladby jinými než 

(62 A vlastně jakékoliv, ne jen té, která je taneční, tedy určena pro tanec.
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racionálními výrazovými prostředky s iracionálním příspěvkem k pochopení toho, co je v notovém 
záznamu vyjádřeno, aniž by se dalo strojem digitálně interpretovat. Muzikální lidé hudební skladbu 
performují nad úrovní jejího pouhého notového zápisu.
 Notový zápis má jako každý písemný projev lidí digitální charakter. Jednotlivé značky mají vyjad-
řovat jasně ohraničený element, nota v notové osnově např. označuje tón. Číst notový zápis ovšem 
dokáže pouze muzikálně nadaný jedinec, který si tóny a jejich umístění ve výsledné skladbě dokáže 
představit a uvažovat tak v kontextu konkrétní skladby. Případně pak dokáže tuto skladbu na určitý 
hudební nástroj zahrát, a to na různé úrovni podle muzikálního nadání interpreta, podle úrovně, jak 
hudební nástroj ovládá, a také podle toho, jakým způsobem skladbu pochopil, a ovšem, u největších 
mistrů dost často především, jaký má skladba pro něj samotného smysl a význam.
 Ještě lépe se dá uvedený princip ukázat na umění, které není tak úzce spjato s interpretací sa-
motného díla a kterým je poezie (recitátoři prominou). Básník se vyjadřuje prostřednictvím slov, kte-
rá podle našeho obecného úsudku vznikla za účelem vzájemné komunikace lidí, a používá spojení 
slov, která jsou přinejmenším překvapivá, mnohdy racionálně nepřijatelná. Básník vyjadřuje vlastně 
slovníkem běžné mluvy iracionální pocity, představy, vize a celé virtuální podsystémy. Při čtení a tedy 
vnímání poezie se musí čtenář zbavit svého racionálního přesvědčení a v duchu mnohý musí vlast-
ně odpouštět prohřešky proti realitě ve smyslu, že např. tráva může být ohnivě červená anebo nebe 
bolestně mrazivé atd. Musí podlehnout básníkově snové představě a přijmout tak obraz, který vzniká 
mezi tím, co básník zapsal a co čtenář vnímá samotnou básní.
 Byť se zdá, že je poezie dnes stále méně čtenářsky vyhledávána, básníků neubývá, vše nasvědčuje 
o opaku. Slova jsou v básních používána jako médium vyjádření podobných lidských vjemů, jako je 
tomu u hudby. Básně také úzce souvisejí s hudebními texty, které hudební díla doplňují, často jsou 
dokonce její rovnocennou součástí. Až do období tzv. volného (bezrozměrného) verše bylo básnictví 
s citem pro hudbu spojováno. Termín pevný veršovaný útvar znamená, že báseň je napsána v jed-
notném rytmickém typu verše (daktyl, trochej a jamb), veršování v  něm se tedy podobá hudební 
kompozici. Koneckonců i volný verš se používá jako hudební text a příkladem recitace volného verše 
je zcela jistě par excelence Kvílení Alana Ginsberga (a jeho další básně, viz [Ginsberg, 1956]) jako 
autora s vlastním doprovodem na tahací harmoniku (viz např. jeho vystoupení v brněnském divadle 
Marta v r. 1992).
 Běžný přirozený jazyk lidí, který, jak se obecně předpokládá, vznikl pro vzájemnou racionální ko-
munikaci, je také dále používán v literárních útvarech, které jsou obecně označovány jako beletrie 
a umělecká próza. Především se jedná o povídku nebo román. Obsah a význam beletristického díla 
není v co nejvíce realistickém popisu určité události, doby nebo příběhu, k tomu slouží tzv. literatura 
faktu. Beletrie vyjadřuje jazykem, volně plynoucím opisujícím textem, dosahy lidského vnímání pro 
uvědomění si významu a souvislostí lidské existence, lidské mysli, lidského citu a zachytávání jejich 
iracionálních přesně popisujícím (realistickým) textem nezachytitelných stavů.
 Projev využití takového uměleckého vyjadřování je zřejmý také např. u fotografie nebo filmu (pří-
padně kresby nebo malby). Tyto prostředky, které vlastně zachycují informace, jsou využívány jako 

média pro vyjádření uměleckého artefaktu. Zvláště patrné je to u fotografie, kdy by se racionálně dalo 
předpokládat, že tato již ztrácí svůj smysl pro racionální účely, a tedy zanikne (zejména její černobílá 
verze). Rovněž tak význam kresby nebo malby dnešní racionální přístup hodnotí podle schopnosti 
co nejvěrněji zachytit skutečnost – tím je ovšem myšlen obraz, který lidskému mozku zprostředkuje 
zrakový smysl. Pohledem do historie umělecké malby je zjevné, že i dávno před vznikem technické 
fotografie tomu tak nebylo. Malba byla umělci používána jako umělecké médium k vyjadřování těch 
fenoménů, které se týkaly víry, smysly nezachytitelných jevů a lidských vjemů především(63.
 Vrátíme-li se k používání jazyka pro volně psaný text, který jsem ilustroval na volném verši a be-
letrii, dokonce i text, který má dokumentačního nebo informativního charakteru (ve svém racionálně 
pojatém obsahu), má své specifické vyjadřovací způsoby podle oboru, na něž je zaměřen. Odborný 
článek biologa se bude lišit vyjadřováním od fyzika, neřku-li matematika. Dobře je to patrné při čtení 
vědeckých časopisů určených pro veřejnost jako je např. [Scientific American, 1845]. Matematik si 
zoufá nad vágností a ukecaností článku biologa a biolog proklíná matematické formulace, kterými je 
prokládán text, jako zkratkovité odkazy na obecně v oboru známá odvozená fakta. Jedná se o slovní 
a větné obraty a používání typických frází, ale nejenom to, text každého oboru má vlastní specifickou 
atmosféru, která vychází z určité spekulace myšlení odborníků určitého oboru v určité době. Pokud 
se pokusíte vyjadřovat způsobem, který se do daného technokratického oboru dobově nehodí, jste 
odmítnuti a vlastně docela právem, protože se musíte stylu vyjadřování v daném oboru co nejvíce 
přiblížit, zvláště pokud vyjadřujete nějaké novum. Jde o využití jazyka ke sdělení informací ve vědec-
kém nazírání, jakýkoliv básnický obrat je zde nesmyslem, protože ho neumíte dokázat, racionálně 
vysvětlit. Že je v současném vědeckém světě snaha takové rozdíly eliminovat, je zřejmé, jak bylo 
shrnuto např. v [Skočovský, 2013] str. 85: 
„…se věda etablovala především jako fyzika, která pro vyjadřování svých teorií používá matematiku. 
Další hlavní vědní obory jsou především chemie a biologie. Fyzika je ovšem často považována za 
vědu fundamentální. V tomto smyslu se předpokládá, že celá chemie lze vypočítat řešením kvanto-
vých rovnic, pokud bychom to ovšem uměli (tj. měli neomezený výpočetní výkon) a přitom bylo jisté, 
že se nemýlíme. Podobně se takto redukovaně uvažuje i o biologii, přestože zde by výpočty byly ještě 
daleko náročnější.“
 Jedná se o předpoklad úplného přijetí vědeckého přístupu prostřednictvím kvantové teorie. V tom-
to smyslu by se pak dosáhlo ujednocení písemného sdělení oborových informací různými specialisty 
na matematickou úroveň, což je jeden ze základních směrů vývoje současné vědecké metodiky(64. 
Prakticky je ale písemné vyjádření vědce pro jeho obor stále určitým způsobem specifické a zdá se, 
že tomu ani nemůže být jinak vzhledem k invenci a snaze vědce objevovat v oboru nové věci. A pí-
semné vyjádření např. kunsthistorika nebo dokonce filosofa má úplně jiný způsob, v beletrii bychom 
řekli, že mají odlišnou poetiku.

(63 Obecně se pak dá říct, že umění se projevuje prostřednictvím různých médií, které má umělec v danou chvíli k dispozici  
 a kterými nejlépe vládne pro dosahovaný umělecký artefakt.
(64 Mimochodem si připomeňme, co bylo již dříve uvedeno. Dát někomu písmo znamená jej ovládnout – to je typický  
 způsob práce misionářů křesťanského světa v oblastech, kam jeho moc ještě zcela nesahá.



82 83

Svítání (Penetrace živého)
akryl, plátno | 140 x 140 cm | 2021


