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1 ÚVOD 
 Transhumanismus není nikterak novodobý pojem, jak by se na první pohled mohlo 

zdát. Historii těchto myšlenek, můžeme vysledovat již v dílech Danteho1. Dnes je ale tento 

pojem skloňovaný tím častěji, a to přímou úměrou s tím, jak rychle se vyvíjejí naše 

technologie, technika a věda. Nové technologie nás obohacují o nové vědění, zážitky, 

dovednosti a o nové možnosti našich tělesných schránek. Existují organizace, kde její 

členové věří v dlouhověkost, potažmo nesmrtelnost2 Jiní chtějí propojit lidské vědomí 

s počítači3, další chtějí propojit mozky dvou lidí4, někteří z nás již svá těla s technologií pevně 

svázala a tzv. kyborgy již jsou, a to dokonce státem uznanými.5  

 Transhumanistické myšlení je založeno na podpoře použití nových vědních 

a vědeckých objevů a technologií k vylepšení (enhancement) stávajících, či dodání nových 

lidských fyzických i mentálních schopností. Mezinárodní transhumanistické kulturní 

 a intelektuální hnutí se formuje již dlouhou dobu. Prvky určitého přesahování dosavadních 

lidských možností (transcendence) a touhy po nesmrtelnosti můžeme vystopovat již v Eposu 

o Gilgamešovi. Principy, kterými se transhumanistické myšlení vyznačuje, protíná velmi 

široký záběr lidského bytí a činností a oslovují široké spektrum společenských skupin a vrstev 

od umění, přes politiku až po víru, vědu, či DIY experimentování.6   

 Tato bakalářská práce je primárně zaměřena na mapování a kategorizaci uměleckých 

aktivit vybraných umělců, jejichž činnost a tvorba je založena na transhumanistických 

principech, ať jde např. o tělesné vylepšení (extenzi), či „pouze“ o práci opírající se 

o transhumanistické způsoby myšlení a nahlížení na svět kolem nás. Obšírnější úvodní 

kapitoly o současném stavu bádání a kořenech transhumanistického myšlení se pokusí  

                                                 
1 RAFFA, Guy P. The complete Danteworlds: A Reader`s Guide to the Divine Comedy. Chicago: The university of 
chicago press, 2009. s. 232. ISBN: 978-0226702704 
 
2 Full text of „Church of Perpetual Life. [on-line]. 2014 [cit. 2019-05- 01]. Dostupné z: 
<https://www.churchofperpetuallife.org/> 
 
3 HASELTON, Todd. Elon Musk: I’m about to announce a ‘Neuralink’ product that connects your brain to 
computers 
“. CNBC [on-line]. 2018. [cit. 2019-04-019]. Dostupné z: <https://www.cnbc.com/2018/09/07/elon-musk-discusses-
neurolink-on-joe-rogan-podcast.html> 
 
4 MACAULAY, Thomas. Meet Captain Cyborg: the man that biohacked his own body 
. Tech World from IDG.[on-line]. 2017. [cit. 2019-04-019]. Dostupné z: <https://www.techworld.com/apps-
wearables/professor-cyborg-reveals-secrets-of-cybernetic-communication-3659400/> 
 
5 About Neil Harbisson. [on-line]. [cit. 2019-04-19]. Dostupne z: <Dostupné z: <https://www.cyborgarts.com/> 
* Státem uznamým kyborgem, je myšleno to, že má Harbisson ve svém průkazu totožnosti informaci o tom, že je 
kyborg. 
 
6 KAVENNA, Joanna. Who do we think we are? [on-line]. New Scientist. 2010. [cit. 2019-04-15]. Dostupné z: 
<https://www.newscientist.com/article/2139809-who-do-we-think-we-are/> 

https://www.churchofperpetuallife.org/
https://www.cnbc.com/2018/09/07/elon-musk-discusses-neurolink-on-joe-rogan-podcast.html
https://www.cnbc.com/2018/09/07/elon-musk-discusses-neurolink-on-joe-rogan-podcast.html
https://www.techworld.com/apps-wearables/professor-cyborg-reveals-secrets-of-cybernetic-communication-3659400/
https://www.techworld.com/apps-wearables/professor-cyborg-reveals-secrets-of-cybernetic-communication-3659400/
https://www.cyborgarts.com/
https://www.newscientist.com/article/2139809-who-do-we-think-we-are/
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nastínit různorodé oblasti společenského života, do kterých transhumanismus zasahuje 

a pokusí se je dále roztřídit, což bude vodítkem i pro identifikaci motivů na poli umělecké 

činnosti.  

 V úvodu si tato bakalářská práce klade za cíl seznámit odbornou veřejnost s tématy 

transhumanistického hnutí a s jeho terminologií. Dále popisuje stručnou historii, kterou opírá 

o pilíře jeho klíčových osobností, které se na jeho formování a formulování podíleli. Přes 

první oficiální užití tohoto pojmu7, sepsání deklarace transhumanismu členy Světové 

transhumanistické asociace (WTA)8, přes jeho zasazení do oficiálního akademického 

prostředí9, přes kritiku, která tématy transhumanismu rezonuje, tedy především v otázkách 

technooptimismu a bioetiky, až po jeho současné pojetí, které se (byť třeba jen volně) odráží 

v uměleckých aktivitách jednotlivých vybraných současných umělců. 

 V dalších kapitolách se práce pokusí mapovat kategorizování transhumanismu 

a přiřadit konkrétní platformu oblastem lidské činnosti, ve kterých se transhumanistické 

myšlenky odrážení, ať již jde o víru, či náboženství, oblast oficiálních vědeckých institucí, 

umění, či činnost DIY nadšenců a experimentátorů. Pro případ orientace v projevech 

transhumanismu v různých společenských odvětvích a vrstvách, se tato práce opírá 

o rozčlenění, které roku 2015 formuloval v článku Transhumanism: there are [at least] ten 

different philosophical categories; which one(s) are you?10 pro organizaci IEET, 

transhumanista, futurolog a výkonný ředitel neziskové organizace IEET Hank Pellissier a dále 

také o dizertační práci Jany Podroužkové z roku 2017 Transhumanismus: Myšlenka na 

pomezí vědy a fikce11, která členění ještě dále rozvádí. Toto mapování dosavadních kategorií 

je nápomocí i pro identifikaci a kategorizování způsobů a motivů využití transhumanistických 

principů v práci jednotlivých umělců. Umělci byli vybráni právě na základě jednotlivých 

zformulovaných kategorií projevů transhumanistického smýšlení v umělecké tvorbě. 

 Jedním z dalších aspektů této práce je stručný pohled na celkový stav bádání 

o tématu transhumanismu i z jeho druhé stránky. Jako každá nová možnost, metoda 

a technologie (jako např. umělá inteligence, kryonika, čipování, biohackerství, manipulace 

                                                 
7 HUXLEY, Julian. New Bottles for New Wine. London: Chatto & Windus, 1957. s. 13-17. 
 
8 About Transhumanist Declaration.[on-line]. 2009. [cit. 2019-04-20]. Dostupne z: 

<https://humanityplus.org/philosophy/transhumanist-declaration/> 
 
9 BOSTROM, Nick. The Transhumanist FAQ. [online]. Oxford University, 2003. cit. 2019-04-20] Dostupné z: 
<https://nickbostrom.com/views/transhumanist.pdf> 
 
10 PELLISSIER, Hank. Transhumanism: there are [at least] ten different philosophical categories; which one(s) 
are you?. [online]. IEET. 2015. cit. [2019-05-01]. Dostupné z: 
<https://ieet.org/index.php/IEET2/more/pellissier20150708> 
 
11 PODROUŽKOVÁ, Jana. Transhumanismus: Myšlenka na pomezí vědy a fikce. [online]. Masarykova univerzita. 
2017. [2019-05-01]. Dostupné z: <https://is.muni.cz/th/iow40/DP_Podrouzkova.pdf> 
 

https://humanityplus.org/philosophy/transhumanist-declaration/
https://nickbostrom.com/views/transhumanist.pdf
https://ieet.org/index.php/IEET2/more/pellissier20150708
https://is.muni.cz/th/iow40/DP_Podrouzkova.pdf
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DNA, atd.) s sebou přináší kromě primárního užitku, kvůli kterému byla (pravděpodobně) 

stvořena, také otázky, nedůvěru a hrozby. I v případě transhumanistických myšlenek a jejich 

aplikace, vyvstávají otázky o jejich potencionálním zneužití, v případě, že by se dostaly do 

nesprávných rukou. V těchto kapitolách je výchozím bodem kritika transhumanismu od 

spisovatele, politologa a filozofa Francise Fukuyami12. Kritika se opírá o slepé přijímání 

výdobytků vědy a techniky (technooptimismus), a dále o etické a bioetické otázky, které jsou 

s transhumanismem spojené.  

 Z různorodých odvětví lidské činnosti, která jsou ovlivněna transhumanismem, 

nemůžeme vynechat uměleckou tvorbu. Jsou to právě umělci, kteří často na jakoukoli novost 

a nové médium (filozofii, ideologii, technologii, trend, či směr) pohlížejí kriticky a jeho 

možnosti testují, experimentují s nimi, nastavují mu zrcadla, provokují a rozvíjejí vnitřní 

dialogy.13  

Ani v otázkách transhumanismu tomu není jinak. Práce tedy v závěru rozebírá 

uměleckou činnost vybraných umělců a snaží se, dle navrženého kategorizování, v jejich 

práci identifikovat způsoby a motivy, kterými se transhumanistické diskuze ve svých aktivitách 

dotýkají. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 FUKUYAMA, Francis. Transhumanism – the world's most dangerous idea. [online]. Aarhus Universitet, 2019. 
[2019-04-21]. Dostupné z: <https://www.au.dk/fukuyama/boger/essay/> 

13 FABUŠ, Palo. F. M. Svět pohlcený technologií: Kritika nových médií. [online]. Časobis umělec, 2009, č. 1. [cit. 
2019-04-09]. Dostupné z: <http://divus.cc/praha/cs/article/the-world-engulfed-by-technology-a-critique-of-new-
media>  

https://www.au.dk/fukuyama/boger/essay/
http://divus.cc/praha/cs/article/the-world-engulfed-by-technology-a-critique-of-new-media
http://divus.cc/praha/cs/article/the-world-engulfed-by-technology-a-critique-of-new-media
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2 SOUČASNÝ STAV BÁDÁNÍ 

 Současnou transhumanistickou diskuzi lze mapovat od 80. let minulého století, kdy 

zakládající osobnost, spisovatel, diplomat, futurolog a profesor F. M. Esfandiary začal 

vyučovat futurologii na New School University v New Yorku a roku 1973 sepsal A Futurist 

Manifesto14, práci, ve které rozvíjí budoucí ubírání se lidstva v době nových, technologií 

ovlivněných, možností. S manifestem souznějící skupiny filozofů, vědců, akademiků a umělců 

v USA nalézají v přijímání nových technologií a v možnostech vylepšení (enhancementu) 

budoucnost lidstva, věří ve vymizení nemocí, v prodloužení a zkvalitnění života a v konečném 

důsledku v nesmrtelnost.15 Myšlenky transhumanismu se od literatury sci-fi přenesli i do 

akademické sféry a lze mapovat pokusy o formulování filozofie, která by reflektovala 

společensko-kulturní změny ve vztahu k novým technologiím. Futurolog a technooptimistický 

myslitel a vynálezce Raymond Kurzweil vyjadřuje optimistické postoje k transhumanismu tím, 

že definuje člověka jako druh, který má neutuchající touhou po rozšíření a překročení 

vlastních horizontů, druh, který nezůstane na této planetě, druh, který také nezůstane na 

úrovni našich současných biologických možností16. Profesor Nick Bostrom a současný 

nejaktivnější transhumanisticky orientovaný filosof, zakladatel výzkumného centra Future of 

Humanity Institute na univerzitě v Oxfordu, pohlíží na transhumanismus velmi komplexně 

a zaujímá interdisciplinární přístup, kdy transhumanismus v nespočtu esejích a publikacích 

rozebírá od jeho formování (v práci A History of Ttranshumanist Thought17) až po 

nejpalčivější otázky s ním spojené (v práci The Transhumanist FAQ18) a kde předkládá dvě 

                                                 

14 ESFANDIARY, F. M. Up-Wingers: A Futurist Manifesto. John Day Co. 1973. ISBN 0381900088 

15 MARCATTILIO-McCRACKEN, Ry. EThe Frozen Father of Modern Transhumanism. [online]. 2015. 
MOTHERBOARD. [cit. 2019-04-08]. Dostupné z: <https://www.vice.com/en_us/article/4x3kjj/the-frozen-father-of-
moden-transhumanism> 

16 GUSTON, David. Encyclopedia of Nanoscience and Society. [online]. 2010. s. 878. [cit. 2019-05-01]. Dostupné 
z: 
<https://books.google.cz/books?id=X7g5DQAAQBAJ&pg=PA878&lpg=PA878&dq=I+would+define+the+human+s
pecies+as+that+species+that+inherently+extends+our+own+horizons.+We+didn%27t+stay+on+the+ground,+we+
didn%27t+stay+on+the+planet,+and+we%27re+not+staying+with+the+limitations+of+our+biology.&source=bl&ots
=XAADp8Tqib&sig=ACfU3U3jEc4jgof-_Q2rjLJo-
CGrzkCqbA&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwju04nw9eXhAhW8A2MBHeTlDfMQ6AEwAnoECAYQAQ#v=onepage&q
=I%20would%20define%20the%20human%20species%20as%20that%20species%20that%20inherently%20exte
nds%20our%20own%20horizons.%20We%20didn't%20stay%20on%20the%20ground%2C%20we%20didn't%20s
tay%20on%20the%20planet%2C%20and%20we're%20not%20staying%20with%20the%20limitations%20of%20o
ur%20biology.&f=false> 

17 BOSTROM, Nick. A History of Transhumanist Thought. [online]. Oxford University. 2005. [cit. 2019-04-23]. 

Dostupné z: <https://nickbostrom.com/papers/history.pdf> 

18 BOSTROM, Nick. The Transhumanist FAQ. [online]. Oxford University. 2003. [cit. 2019-04-23]. Dostupné z: 
<https://nickbostrom.com/views/transhumanist.pdf> 

https://www.vice.com/en_us/article/4x3kjj/the-frozen-father-of-moden-transhumanism
https://www.vice.com/en_us/article/4x3kjj/the-frozen-father-of-moden-transhumanism
https://nickbostrom.com/papers/history.pdf
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formální definice transhumanismu. Za prvé jakožto intelektuálního a kulturního hnutí, 

přijímajícího možnosti a vhodnost zlepšení lidského života aplikováním poznatků vědy 

a vyvíjejících se technologií k odstranění stárnutí, navýšení lidských intelektuálních, fyzických 

i psychických schopnosti a za druhé jakožto vědy o možnostech, příslibech a nebezpečích 

technologií, které by měly umožnit překonat stávající lidská omezení. S tím také souvisí 

studium etických záležitostí spojených s vývojem a použitím takových technologií. Analyzuje 

pozitivní výsledky možností enhancemenu, ale i rizika možných dopadů těchto změn na 

lidská společenství.19 

 Naproti tomu se v transhumanistické diskuzi ozývají hlasy kritiků, tzv. 

biokonzervativců, či bioluditů (neoluditů), kteří argumentují na účet transhumanistických snah 

o naše vylepšování z morálních, etických a bioetických rovin. Již Jean Francois Lyotard, 

francouzský představitel postmoderní filozofie, kritizuje rychlý vývoj technologií, nezájem 

a neohleduplnost k zájmům jednotlivce, nekontrolovatelnost pokroku směřujícího ke kultuře 

„nehumanismu“, kdy jsou stroje inteligentnější, než my, jako jejich tvůrci, což nás staví do 

nebezpečné pozice, kdy jako takové nedokonalé a nevylepšené bytosti můžeme začít být 

těmi „nadlidmi“ ve svých právech utiskováni20. Podobně argumentuje i Francis Fukuyama, 

americký spisovatel, politolog a filozof japonského původu. Fukuyama označuje 

transhumanismus za nejnebezpečnější myšlenku na světě21. Dle něj transhumanismus 

ohrožuje především rovnost lidí před zákonem, která je založena na esenci člověčenství, 

kterou se transhumanisté snaží překonat. Fukuyama a další biokonzervativec Leon Kass vidí 

nebezpečí především v tom, že enhancement může být degradující a sami sobě tím můžeme 

uškodit a dále v tom, že tito „vylepšení“ jedinci budou hrozbou pro ty „normální“, (kteří 

vylepšení např. nebudou chtít, nebo si jen nebudou moci z ekonomických důvodů dovolit). To 

by mohlo vést k totální dehumanizaci člověka a případně až k určité formě bioterorismu22. 

Vzhledem k tomu, že transhumanistické pojetí enhancementu a formy působení a dopadů 

těchto modifikujících metod jsou formulované poměrně nekomplexně a nekonzistentně, je 

složité objektivně vyhodnocovat jednotlivá stanoviska obou stran. Transhumanismus je 

                                                 

19 BOSTROM, Nick. What Is Transhumanism?. [online].  poslední revize 2001. [cit. 2019-04-23]. Dostupné z: 
<https://nickbostrom.com/old/transhumanism.html> 

20 SIM, Stuart. Lyotard a nelidské. 1. vyd. Praha: Triton, 2003. s. 32. ISBN 00-7254-370-9 

21 FUKUYAMA, Francis. Transhumanism – the world's most dangerous idea. [online]. Aarhus Universitet. 2004. 

[cit. 2019-04-23]. Dostupné z: <https://www.au.dk/fukuyama/boger/essay/> 

22 ŽÁČKOVÁ, Eva. Transhumanismus: H+, H<. 2012. [online]. s. 106-110. [cit. 2019-04-24]  Dostupné z: 
<https://www.researchgate.net/publication/265422813_Transhumanismus_H_H/citation/download> 

https://nickbostrom.com/old/transhumanism.html
https://www.au.dk/fukuyama/boger/essay/
https://www.researchgate.net/publication/265422813_Transhumanismus_H_H/citation/download
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variabilní, stále se vyvíjející organické téma, má mnoho podob a variant a zasahuje do 

mnohých odvětví lidské společnosti a jejich činností. Kritikové, často ne zcela komplexně 

obeznámení s touto variabilitou transhumanistického hnutí, jej pojímají jako nějaký monolit 

a vyjadřují se kriticky k transhumanismu jako celku, nikoli k jeho jednotlivým projevům. Tato 

práce se proto pokusí jednotlivé projevy transhumanismu ve společnosti zmapovat a přiřadit 

k těmto projevům konkrétní počiny.  

 Transhumanistické umění a jeho formování rámuje prohlášení Transhumanist Arts 

Statement23, které sepsala Natasha Vita-More, jedna z mnoha dalších osobností, které stály 

u zrodu formování transhumanistického hnutí. Rozcestník sdružující velké množství 

osobností a děl transhumanistického umění pak můžeme vystopovat díky práci futuristy 

a transhumanisty Anderse Sandberga. Sandberg, dle všeho do roku 2000, udržoval webové 

stránky, na kterých kategorizuje platformy transhumanistického umění a pod těmito 

kategoriemi uvádí poměrně široký výčet autorů a jejich děl24. Vzhledem k neorganizovanosti 

vývoje celého hnutí a jeho odnoží se snaha o takovéto podobné přehledy a jejich neustálou 

aktuálnost, zdá být v tuto chvíli téměř nemožná. Ucelené přehledy současného umění 

s transhumanistickými prvky k dohledání nejsou a současní umělci, které bychom mohli 

označit za transhumanistické umělce, se také často k žádným dříve zpracovaným kategoriím 

oficiálně nehlásí. Vystupují spíše individualisticky, aniž by se k transhumanismu jakožto hnutí 

výrazně hlásili (i přesto ale jsou v jejich práci transhumanistické principy smýšlení k nalezení) 

a generují kategorie nové. Jedním z možných současnějších pokusů o přehled umění 

ovlivněného technologiemi a pracujícího s technologiemi je rozcestník Intersections of Art, 

Technology, Science & Culture s odkazy na umělce a díla, zpracovaný pod hlavičkou San 

Francisco State University25. V obou případech se setkáme s tím, že velké množství odkazů 

není aktivních, stránky již buď neexistují, nebo jsou přesměrované a tak je dohledávání 

umělců a uměleckých počinů inspirovaných transhumanismem poměrně titěrnou prací, která 

vyžaduje znalost definice transhumanismu a určitý cit pro rozpoznání těchto nuancí 

v současné tvorbě, která, jak je již uvedeno výše, nemá tendence se k jakémukoli hnutí 

explicitně hlásit. 

                                                 

23 VITA-MORE, Natasha. Transhumanist Arts Statement. [on-line]. Digital Manifesto Archive. 2003. [cit. 2019-04-
12]. <Dostupné z: <https://www.digitalmanifesto.net/manifestos/35/> 

24 SANDBERG. Anders. Transhumanities. [on-line]. Aleph. 2000. [cit. 2019-04-12]. Dostupné z: 

<https://www.aleph.se/Trans/Cultural/Art/index-2.html> 

25 Intersections of Art, Technology, Science & Culture. [on-line]. SFSU. 2010. [cit. 2019-05-02]. Dostupné z: 
<http://userwww.sfsu.edu/infoarts/links/wilson.artlinks2.html> 

https://www.digitalmanifesto.net/manifestos/35/
https://www.aleph.se/Trans/Cultural/Art/index-2.html
http://userwww.sfsu.edu/infoarts/links/wilson.artlinks2.html
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 Především proto, se tedy tato bakalářská práce pokusí, a to spíše obšírněji a volněji, 

kategorizovat formy projevů transhumanismu v současné umělecko-designérské praxi a jejich 

dílech, projektech a počinech, velmi často, vznikají za vzájemné spolupráce umělců, jak 

s vědci a akademiky, tak s výzkumníky, inženýry a technology.  

 

 

3 TRANSHUMANISMUS 

 

3.1. KOŘENY TRANSHUMANISMU  
  

 Lidská touha po nesmrtelnosti, nabytí nadpřirozených vlastností, posouvání hranic 

naší existence, ať již mentálních, či fyzických, je stará jako lidstvo samo. Kořeny 

transhumanistických myšlenek lze vystopovat už v sumerském Eposu o Gilgamešovi26 

(přibližně 1700 B. C.). Gilgameš se vydal na cestu hledání zázračné rostliny, která se nachází 

na dně moře, po jejímž pozření by získal nesmrtelnost. Z pozdějších dob je známá touha 

alchymistů po vytvoření esence Elixíru života27, objevitelé hledali Fontánu mládí28, učení 

Taoismu usilovalo a usiluje o fyzickou nesmrtelnost cestou harmonie mysli a přírodních sil29. 

Takto se dá výčet starých transcendentních, transhumanistických myšlenek a tužeb lidstva 

vyjmenovat od zmínek z mytologie starověkého Řecka (Prometheus vs. Zeus)30, přes 

středověké alchymisty, přes renesanční humanisty (Mirandola)31, přes Baconův koncept 

„effecting all things possible“ (tím má na mysli využívání dostupných vědeckých objevů 

                                                 
26 KAVENNA, Joanna. Who do we think we are? [on-line]. New Scientist. 2010. [cit. 2019-04-15]. Dostupné z: 
<https://www.newscientist.com/article/2139809-who-do-we-think-we-are/> 

27 SANTAMARIA, Guillermo. A History of Transhumanism. [on-line]. H+ Magazine. [cit. 2019-04-15]. Dostupné z: 
<hhttp://hplusmagazine.com/2011/08/22/a-history-of-transhumanism/> 

28 SALAITA, Meisa. How Transhumaism Works. [on-line]. Ho w Stuff Works. [cit. 2019-04-15]. Dostupné z: 
<https://science.howstuffworks.com/life/genetic/transhumanism1.htm> 

29 POWERS, Barclay. The Enlightened Source of the Posthuman. [on-line]. Integral World. 2019. [cit. 2019-04-

15]. Dostupné z: <.http://www.integralworld.net/powers11.html> 

30 FRANSSEN. Trijsje. Prometheus Redivivus. The Mythological Roots of Transhumanism. [on-line]. Academia. 

[cit. 2019-05-02]. s. 2. Dostupné z: 
<https://www.academia.edu/1789552/The_Mythological_Roots_of_Transhumanism> 

31 VITA-MORE, Natasha. H+: Bringing Arts/Sciences and Design Into the Discussion of Transhumanism.[on-line]. 

Metanexus. [cit. 2019-05-01]. s. 2. Dostupné z: <https://www.metanexus.net/h-bringing-artssciences-and-design-
discussion-transhumanism/> 

https://www.newscientist.com/article/2139809-who-do-we-think-we-are/
https://science.howstuffworks.com/life/genetic/transhumanism1.htm
https://www.academia.edu/1789552/The_Mythological_Roots_of_Transhumanism
https://www.metanexus.net/h-bringing-artssciences-and-design-discussion-transhumanism/
https://www.metanexus.net/h-bringing-artssciences-and-design-discussion-transhumanism/
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k dosažení nadvlády nad přírodou za účelem zkvalitnění kondice bytí lidského pokolení)32, 

přes myšlenky Benjamina Franklina, které předznamenali vznik kryonického hnutí33, přes 

reflexi Darwinovi evoluční teorie (současná kondice lidství není konečná, je spíše její ranou 

fází)34, přes Kantův odkaz osvícenství (esej z roku 1784 What is Enlightenment?)35 až po 

dílo, které zdánlivě nejvíce mohlo inspirovat transhumanismus, tedy Nietzscheho doktrínu 

Übermensch (transhumanisté se ovšem od tohoto spojení s Nietzschem distancují, a to kvůli 

návaznosti na fašistickou ideologii36), ve které se vyjadřuje k tématu konceptu nadčlověka. 

Transhumanismus, se svými kořeny v osvícenství a myšlenkami ohledně důležitosti 

pěstování osobního individuálního růstu, kulturního zušlechťování sebe sama, důrazu na 

individuální svobody a humanistického blaha všech vnímajících bytostí má spíše více 

společného s britským liberálním utilitaristickým filozofem a politikem Johnem Stuartem 

Millem a s jeho pojetím spravedlnosti jako základní hodnoty pro uspořádání stabilní 

společnosti a mezilidských vztahů37. 

 Kořeny dějin transhumanismu se pak pojí hlavně s prvním oficiálním užitím tohoto 

samotného termínu „transhumanismus“, biologem Julianem Huxleym. V řádcích své knihy 

popisuje vývoj budoucího člověka takto:  

„The human species can, if it wishes, transcend itself – not just sporadically, an individual 

here in one way, an individual there in another way – but in its entirety, as humanity. We need 

a name for this new belief. Perhaps transhumanism will serve: man remaining man, but 

transcending himself, by realizing new possibilities of and for his human nature.38 

 

 

                                                 
32 MERCER, Calvin, Tracy J. TROTHEN. Religion and Transhumanism: The Unknown Future of Human 
Enhancement.[on-line]. 2014. [cit. 2019-04-026]. s. 55. Dostupné z: 
<https://books.google.cz/books?id=3GFhBQAAQBAJ&pg=PA55&lpg=PA55&dq=transhumanism+Bacon+and+effe
cting+all+things+possible&source=bl&ots=zW3smxkoPG&sig=ACfU3U1gClQ5enLjPg4Al4pROTtLLC55ZQ&hl=en
&sa=X&ved=2ahUKEwjQ-
rzFhILiAhWKLVAKHTtvCYwQ6AEwAXoECAgQAQ#v=onepage&q=all%20things%20possible&f=false> 

33 BOSTON, Johnny. Unexpected Futurist: Benjamin Franklin envisions 2776 and Cryonics. [on-line]. Singularity 
Web Blog. [cit. 2019-04-26]. s.2. Dostupné z: <https://www.singularityweblog.com/benjamin-franklin/> 

34 BARDZIŃSKI, Filip.Transhumanism and Evolution. Considerations on Darwin, Lamarck and Transhumanism. 
2014. Adam Mickiewicz University, Poznań. s. 105 

35 FULLER, Steve. Transhumanism as the Heir of Ethical Modernism — or Against Virtue. [on-line]. IEET. [cit. 
2019-04-17]. Dostupné z: <https://ieet.org/index.php/IEET2/more/fuller20150910> 

36 PODROUŽKOVÁ, Jana. Transhumanismus: Myšlenka na pomezí vědy a fikce. Filozofická fakulta, Masarykova 
univerzita, Brno, 2017. s. 25 

37 BOSTROM, Nick. A History of Transhumanist Thought. [on-line]. Faculty of Philosophy, Oxford University, 
2005. [cit. 2019-04-17]. s. 4. Dostupné z: <https://nickbostrom.com/papers/history.pdf> 

38 HUXLEY, Julian. Religion Without Revelation.1927. Citováno z: BOSTROM, Nick. A History of Transhumanist 
Thought. Faculty of Philosophy, Oxford University, 2005. 

https://www.singularityweblog.com/benjamin-franklin/
https://ieet.org/index.php/IEET2/more/fuller20150910
https://nickbostrom.com/papers/history.pdf
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3.2. MODERNÍ DĚJINY TRANSHUMANISMU  
 

 Moderní dějiny transhumanismu lze pak dále reflektovat na několika dalších klíčových 

představitelích. Byli jimi jak umělci a designéři, tak filozofové a vědci. U těchto formujících 

představitelů lze vycítit jistý technooptimistický přístup, který nalézáme v jejich výrocích, 

knihách i transhumanismus formujících manifestech. 

 Fereidoun M. Esfandiary (1930-2000), později známý jako FM-2030, byl původem 

íránský sociolog a futurolog. Vyučoval na New School for Social Research v New Yorku 

a kolem roku 1960 zformoval optimistické futuristické hnutí známé jako UpWingers. FM-2030. 

Ve své knize Are you a transhuman? (1989) popisuje a vysvětluje své chápání pojmu 

„transhuman“, je to tedy koncept jakéhosi „člověka přechodného“, jinými slovy člověka, který 

je skrze využití technologií, kulturních hodnot a životního stylu na cestě k nadcházejícímu 

období posthumanity. Znaky a projevy ve společnosti, které pro něj představovaly 

transhumanismus byl např. nástup a rozvoj plastické chirurgie, telekomunikace, kosmopolitní 

styl života, světoběžnictví, androgynie, zprostředkovaná reprodukce, absence náboženské 

víry, odmítnutí tradičních rodinných hodnot, protetika, apod. Tyto znaky dávno ve společnosti 

rezonují, otázkou ale zůstává, zda-li to z nás opravdu činí bytosti, které prošli nějakým 

výrazným evolučním pokrokem.39 

 O několik let později Max More a Tom Morrow založili Extropy Institute40. Institut byl 

katalyzátorem pro soustřeďování se podobně futuristicky smýšlejících jedinců. Významnou 

platformou pro sdílenou diskuzi bylo diskuzní fórum extropian mailing list. Max More položil 

moderní definice transhumanismu, a dal mu určitou konkrétnější tvář a formu, tedy 

extropianismus.  

 Ten popsal v The Extropian Principles 2.541 z roku 1993 a stojí na principech 

neomezené expanze, dynamického optimismu, inteligentních technologiích a spontánního 

pořádku (ten později nahradil výrazem „otevřená společnost“, který více vyjadřuje 

protiautoritářský postoj a prosazuje decentralizaci moci a osobní zodpovědnost). More také 

konečně výstižněji definoval transhumanismus slovy: “ 

“Transhumanism is a class of philosophies of life that seek the continuation and acceleration 

of the evolution of intelligent life beyond its currently human form and human limitations by 

                                                 
39 BOSTROM, Nick. A History of Transhumanist Thought. Faculty of Philosophy, Oxford University, 2005. s. 13 

40 EXI – Extropy Institute. [on-line]. 1991. [cit. 2019-04-21]. Dostupné z: <http://www.extropy.org/> 

41 MORE. Max. The Extropian Principles 2.5. [on-line]. 1993. [cit. 2019-04-21]. Dostupné z: 
<https://www.aleph.se/Trans/Cultural/Philosophy/princip.html> 

http://www.extropy.org/
https://www.aleph.se/Trans/Cultural/Philosophy/princip.html
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means of science and technology, guided by life-promoting principles and values.” (Max 

More, 1990)42 

 Natasha Vita-More (manželka Maxe Mora) roku 1982 sepsala Transhumanist Arts 

Statement a později roku 1997 také Extropian Art Manifesto43. Tyto prohlášení a manifesty 

formulovaly a objasňovaly postoje a přesvědčení těchto myšlenkových, uměleckých 

a kulturních hnutí a aktivit. Znění tohoto manifestu a prohlášení bude dále rozvedeno  

v kapitole věnující se transhumanistickému umění. 

 V roce 1998 byla Nickem Bostromem a Davidem Pearcem založena Světová 

transhumanistická asociace (World Transhumanist Association - WTA)44. Pod touto původní 

organizací (dnes Humanity+) vznikají dva zakládající dokumenty Transhumanist Declaration45 

a Transhumanist FAQ46. Ve svých počátcích byla WTA poměrně slabě organizovaná 

struktura. Za krátkou dobu se ale zformovala lépe, dostala strukturu neziskové organizace 

a vytvořila síť lokálních skupin a dobrovolníků. V současnosti může mít přes 6 000 členů 

z více jak 100 zemí světa s širokým záběrem aktivit. Dnes cesty k oficiálním webovým 

stránkám WTA odkazují na Humanity+47. Na úvodních webových stránkách Humanity+ je 

vysvětlena historie tohoto „přerodu“ a vývoje. Nezisková organizace Humanity+ adoptovala 

Transhumanist Declaration i Transhumanist FAQ a je vlajkovou lodí a přímým 

pokračovatelem v šíření osvěty okolo transhumanistických myšlenek, ať už formou vydávání 

magazínu H+, pořádáním konferencí a přednášek, či podporou spolupracujících organizací. 

Za zmínku stojí i práce Abreyho de Greye, biomedicinského gerontologa, futuruloga, 

transhumanisty a dále žurnalisty Zoltana Istvana a vynálezce a futurologa Raye Kurzweila. 

Tito teoretikové jsou představiteli transhumanismu se zaměřením na přežití (survivalismus, 

imortalismus)48. Představitelé této odnože transhumanismu popularizují teorie a metody, které 

se snaží vyplnit zatím ne zcela dosažitelnou touhu po dlouhověkosti, či dokonce 

nesmrtelnosti. Z těchto myšlenek, logicky plyne jeho kritika, zaměřená na hrozbu přelidnění, 

                                                 
42 SANDBERG, Anders. Definitions of Transhumanism. [on-line]. [cit. 2019-04-21]Dostupné z: 
<https://www.aleph.se/Trans/Intro/definitions.html> 

43 VITA-MORE, Natasha. ART: Extropic Art Manifesto. [on-line]. 1997. [cit. 2019-04-21]. Dostupné z: 
<https://www.aleph.se/Trans/Intro/definitions.html> 

44 About Humanity+. [on-line]. [cit. 2019-04-21]. Dostupné z: <https://humanityplus.org/about/> 

45 Artificial Intelligence and Transhumanism. [on-line]. adopted 2005. [cit. 2019-04-21]. Dostupné z: 

<https://itp.uni-frankfurt.de/~gros/Mind2010/transhumanDeclaration.pdf> 

46 BOSTROM, Nick. The Transhumanist FAQ.[on-line]. Oxford University. 2003. [cit. 2019-04-21]. Dostupné z: 
<https://nickbostrom.com/views/transhumanist.pdf> 

47 Humanity+. [on-line]. [cit. 2019-04-21]. Dostupné z: <https://humanityplus.org/about/> 

48 PODROUŽKOVÁ, Jana. Transhumanismus: Myšlenka na pomezí vědy a fikce. Filozofická fakulta, Masarykova 
univerzita, 2017. Brno. s.31 

https://www.aleph.se/Trans/Intro/definitions.html
https://www.aleph.se/Trans/Intro/definitions.html
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zhroucení sociálních systémů jednotlivých států a možného vykořisťování vylepšených 

jedinců těmi nevylepšenými, a naopak. 

 

3.3 DEFINICE TRANSHUMANISMU 
 

 Transhumanismus lze obecně považovat za filozofické hnutí, které je postaveno na 

myšlenkách ohledně vývoje a vylepšení lidské bytosti, lidského těla, ducha a mysli i celého 

lidského společenství skrze dostupné transformační metody, tedy skrze dostupnou techniku, 

nové technologie a vědecké objevy.49  

 Myšlení transhumanismu by mělo být nástrojem, skrze který je žádoucí, ne-li 

nezbytně nutné zkoumat, měnit a evolučně posouvat stávající limitované lidské dovednosti 

(mentální i fyzické) a vývojové fáze. K tomu nám mají dopomáhat pokroky vědy 

a technologií.50  

 Existuje velké množství dalších upřesňujících a rozšiřujících definičních pojetí 

 a pohledů na transhumanismus od jednotlivých klíčových osobností transhumanistického 

myšlení, které jsou uvedeny v dalších odstavcích. Tato značná neostrost a nekonzistentnost 

v postojích a výrocích okolo transhumanismu a jeho hnutí je jen důkazem toho, jak „čerstvé“ 

a organické téma“ vzájemně se prolínající do různých odvětví lidské činnosti, 

transhumanismus je. Prozatímní kategorizace jistě není konečná a vyčerpávající, a to z toho 

důvodu, že ukončená není ani diskuze o něm51. 

 Jeden ze zakládajících členů nevládní, neziskové, vzdělávací organizace Humanity+, 

zasvěcené zdokonalování formy lidského žití a života, filozof, spisovatel, řečník, futurolog 

a autor myšlenek o "moderním transhumanismu" a prezident Extropy Institute Max More, 

pohlíží na transhumanismus skrze optiku extropianismu*. Extropianismus pohlíží na 

zdokonalování bytí spíše z pohledu jednotlivce, než-li z pohledu systematického 

zdokonalování celého lidského rodu. Změny a zdokonalení tedy dle Mora musí přijít z vlastní 

iniciativy každého z nás. Jeho slovy nám extropianismus může poskytnout nástroje pro: "[...] 

                                                 
49  BOSTROM, Nick. Transhumanist Values. [online]. Faculty of Philosophy, University of Oxford. 2005. [cit. 2019-
04-18]. s. 4. Dostupné z: <https://nickbostrom.com/ethics/values.html> 
 
50  Ibid. 
 
51 PODROUŽKOVÁ, Jana. Transhumanismus: Myšlenka na pomezí vědy a fikce. Masyrykova univerzita, 2017. s. 30 

https://nickbostrom.com/ethics/values.html
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an inspiring and uplifting meaning and direction to our lives, while remaining flexible and 

firmly founded in science, reason, and the boundless search for improvement".52 

 

 Klíčovými extropiánskými principy transformace lidské kondice jsou 1) trvalý pokrok, 

který pojímá jako nekonečnou, neutuchající sebe-realizaci a sebe-aktualizaci bez politických, 

kulturních, biologických a psychologických limitů, dále za 2) sebe-transformace, kterou 

definuje jako neustálé sebe-zdokonalování se skrze kritické a kreativní myšlení, osobní 

zodpovědnost a experimentování. Mezi další principy patří za 3) praktický optimismus, což 

je dle Mora, osvojení si racionálního na akci založeného optimismu, kdy se nevyznává žádná 

slepá víra ani stagnující pesimismus. Dalšími principy jsou za 4) inteligentní technologie, 

které nejsou samoúčelné a které jsou nástrojem k dosahování pokroků a které je vhodné 

aplikovat v rámci překonání (to transcend) přirozených limitů, dále je to za 5) otevřená 

společnost, ve které jde o podporu sociálních iniciativ usilujících o svobodu slova, projevu, 

akce, experimentování, otevřenosti vůči dialogu, výměně, pokroku, popírání autoritářské 

sociální kontroly a decentralizace moci, dále za 6) sebe-směřování, jakožto nástroje hledání 

a udržování samostatného uvažování, osobní svobody, osobní zodpovědnosti, vlastního 

směru, sebe-vědomí a respektu k druhým, posledním principem je pak za 7) racionální 

uvažování, v rámci kterého je neustále nutné vyzívat slepé následování dogmat a naši 

stávající víru ke konfrontaci s jinými a novými myšlenkami a vést věčný dialog.53 

 

 

3.4 KRITIKA TRANSHUMANISMU 
 

 Stejně intenzivně jako se setkáme se sympatizanty transhumanismu, setkáváme se 

i s jeho kritiky a odpůrci. Přestože transhumanismus není homogenní, plošné a jednotně 

ucelené hnutí, ale má mnoho odnoží s různými motivy (jejichž rozdělení bude zmíněno 

v následujících kapitolách), často je jeho kritika zaměřena generalisticky, bez hlubšího 

zaměření se na jednotlivé projevy. Nejsilněji se kritika ozývá ze strany bioetiky (např. 

nezvratná změna DNA), morálních principů a ekologicko-ekonomických rovin. Obecně se 

                                                 
52 MORE, Max. The extropian principles version 3.0: a Transhumanist Declaration. [online]. 1999. [cit. 2019-04-
15].  Dostupné z: <http://vency.com/EXtropian3.htm> 

*Extropie je míra inteligence, informací, energie, vitality, zkušeností, rozmanitosti, příležitostí a růstu. 

 Extropianismus je transhumanistická filozofie, která se snaží o prohloubení a zesílení extropie. 

53 Ibid. 

http://vency.com/EXtropian3.htm
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kritikové vyjadřují k tomu, že lidské pokolení, tak jak jej známe, má svoji podobu, svoji danost 

a svůj perfektní stav a nemělo by se stát objektem technologického a vědeckého 

vylepšování, a tzv. „hraní si na Boha“, tak jak to transhumanistické myšlenky mohou nabízet.  

Leon R. Kass, prominentní biokonzervativní profesor, fyzik a spisovatel, předseda 

rady Council on Bioethics, se ve své obsáhlé kritické eseji Ageless Bodies, Happy Souls: 

Biotechnology and the Pursuit of Perfection publikované roku 2003 v The New Atlantis, 

Journal of Technology and Society, vyjadřuje k tématu transhumanismu za pomoci přirovnání 

ke Kafkově Proměně následovně:  

„Most of the given bestowals of nature have their given species-specified natures: they are 

each and all of a given sort. Cockroaches and humans are equally bestowed but differently 

natured. To turn a man into a cockroach — as we don’t need Kafka to show us — would be 

dehumanizing. To try to turn a man into more than a man might be so as well. We need more 

than generalized appreciation for nature’s gifts. We need a particular regard and respect for 

the special gift that is our own given nature (and, by the way, also that of each of our fellow 

creatures).54 

 Biokonzervativní odpůrci transhumanismu se tedy obávají především dehumanizace, 

v tom smyslu, že by technologie a jejich proklamované užití mohlo podkopat lidskou 

důstojnost, nebo neúmyslně podvrhnout něco, co je lidskosti hluboce cenné. V případě Kasse 

obavy vyplývají z náboženských, nebo krypto-náboženských názorů.55 

 Dalším z řady odpůrců transhumanismu je Francis Fukuyama, americký politolog, 

spisovatel a filosof japonského původu. Fukuyama vychází ve své kritice spíše ze světských 

postojů. Ve speciálním vydání deníku Foreign Policy označil transhumanismus za 

nejnebezpečnější myšlenku na světě.56  

 Především jej konkrétně znepokojuje pozice rovnosti, Deklarace nezávislosti 

Spojených států Amerických hlásá „všichni lidé jsou si rovni“. Fukuyama se obává, že 

transhumanistické vize o vylepšování člověka mohou tuto těžce vybojovanou rovnost otřást 

v základech. Ve chvíli, kdy začneme sami sebe pomocí „dostupných“ technologií modifikovat 

do podoby něčeho nadřazeného, jaká práva a povinnosti z toho pro nás budou vycházet 

a jaká práva a povinnosti zůstanou pro ty, jež se rozhodnou ostatní nenásledovat? Nehledě 

                                                 
54 KASS, Leon. Ageless Bodies, Happy Souls. Biotechnology and the Pursuit of Perfection. [online]. The New 
Atlantis. 2005. [cit. 2019-04-16]. Dostupné z: <https://www.thenewatlantis.com/publications/ageless-bodies-happy-
souls> 

55 BOSTROM, Nick. In Defense of Posthuman Dignity. [online]. Faculty of Philosophy, University of Oxford. 2005. 
[cit. 2019-04-16]. Dostupné z: <https://nickbostrom.com/ethics/dignity.html>  

56 FUKUYAMA, Francis. Transhumanism. [online]. Foreign Policy. 2009. [cit. 2019-04-16]. Dostupné z: 
<https://foreignpolicy.com/2009/10/23/transhumanism/> 

https://www.thenewatlantis.com/publications/ageless-bodies-happy-souls
https://www.thenewatlantis.com/publications/ageless-bodies-happy-souls
https://www.thenewatlantis.com/publications/ageless-bodies-happy-souls
https://nickbostrom.com/ethics/dignity.html
https://foreignpolicy.com/2009/10/23/transhumanism/
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na to, co zbývá všem znevýhodněným obyvatelům nejchudších zemí světa, pro které jsou 

zázraky vědy a techniky mimo jejich ekonomický dosah.57 Dále v článku Fukuyama staví 

lidské vlastnosti a charakteristické povahové rysy do vzájemných protikladů, kdy bez 

žárlivosti nepocítíme lásku, bez pocitu ohrožení a stavu agrese nebudeme schopni se bránit 

a bez toho, aniž abychom se nesetkali se smrtí, se jako lidstvo nedokážeme přizpůsobit 

a přežít. V závěru se k nepředvídatelnosti uplatňování transhumanistických záměrů poněkud 

teatrálně vyjadřuje takto: 

„Nobody knows what technological possibilities will emerge for human self-modification. But 

we can already see the stirrings of Promethean desires in how we prescribe drugs to alter the 

behavior and personalities of our children. The environmental movement has taught us 

humility and respect for the integrity of nonhuman nature. We need a similar humility 

concerning our human nature. If we do not develop it soon, we may unwittingly invite the 

transhumanists to deface humanity with their genetic bulldozers and psychotropic shopping 

malls.“58  

  Ze strany bioetiky stojí kritika transhumanismu na práci filozofa Tom 

Beauchampa a filozofa a teologa Jamese Childresse. V roce 1979 tito pánové formulovali 

jádro bioetiky čtyřmi morálními principy. Těmito principi jsou respektování autonomie, 

prospěšnost a nečinění zla (Beneficence & non-maleficence) a spravedlnost59. Bioetická 

kritika transhumanismu z těchto principů nadále vychází a je v závislosti na debatě neustále 

aktualizována. Bioetika je ale poněkud zpolitizovaná (je proto-biopolitikou) a slouží 

momentálním politickým záměrům, americká prezidentská bioetická komise (Presidential 

Bioethics Commissison) byla do určité doby silně zastoupena řadami akademických bioetiků, 

později politický design Bushovi bioetické komise zastoupili lidé z řad konzervativců, kteří 

neměli na akademické a vědecké prostředí žádnou, nebo malou návaznost (Fukuyama, Kass 

a další) a jejich postoje se jeví jako aktivisticko partizánské se snahou o zpomalení jakéhokoli 

přijímaní biotechnologií60. 

 Pokud bychom ale měli být v duchu Childresse a Beauchampa spravedlní, tak 

bychom měli mít na zdraví, které je ovšem nepochybně ovlivňováno pokroky ve vědě 

a technice, všichni stejné a rovné právo, stejně tak, jako bychom měli mít stejná práva 

k užívání těchto technologií. Tudíž se postoje biokonzervativců ohledně opatrného užívání, 

                                                 
57 Ibid. 

58 Ibid. 

59 BEAUCHAMP, T. L. Principles of Biomedical Ethics. [online]. Oxford University Press, 1994. [cit. 2019-04-16]. 
Dostupné z: <https://www.utcomchatt.org/docs/biomedethics.pdf>  

60 HUGHES, James. Democratic Transhumanism 2.0. [online]. Public Policy Studies, Hartford. [cit. 2019-04-17]. 
Dostupné z: <http://changesurfer.com/Acad/DemocraticTranshumanism.htm>  
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nebo dokonce nevyužívání, nových vědeckých a technologických pokroků v rámci dosažení 

lepšího bytí jeví jako protimluv a poněkud zpátečnicky. 

 Pokud bychom ovšem čistě teoreticky přijali tzv. Hypotézu Médeia, formulovanou 

paleontologem Peterem Warderem (2009), že všechny mnohobuněčné organismy (tedy 

i lidské bytosti) jsou i nositelem nějakého kódu sebezničení a původcem všech globálních 

katastrof61, mohly by nás obavy bioetiků a biokonzervativců ohledně nadšeného přijímání 

transhumanistických vylepšujících „produktů“, možná zachránit před totálním 

sebepoškozením (sebezničením), nebo možná jej alespoň oddálit. 

 

 

3.5 TRANSHUMANISMUS V KULTURNĚ-SPOLEČENSKÉ OBLASTI 
 

 Na základě zatím malého povědomí o celé současné transhumanistické diskuzi, jeho 

pro některé nepochopitelné, těžko uvěřitelné, sci-fi a utopické transcendentální naději, a také 

na základě toho, jak nekonzistentně a neuceleně se celá diskuze vyvíjí, se výše popsané 

principy transhumanistického hnutí a jeho myšlení mohou jevit až sektářsky strukturované. To 

však představitelé oficiálního transhumanistického hnutí vyvracejí. Raymond Kurzweil uvádí, 

že transhumanismus nevěří v existenci duše, přesto nejsou transhumanisté zcela 

materialističtí, prohlašuje, že on sám je: „a “patternist”, characterising consciousness as the 

result of biological processes, “a pattern of matter and energy that persists over time”.  Jde 

tedy o patternu, či vzorec identity, který i přes skon fyzického těla může nadále existovat ve 

formě nějaké nespecifikované podstaty bytí (vědomí, či duše) přesunutého do superpočítačů, 

robotických náhradníků, nebo lidských klonů62. Transhumanistické myšlenky tedy jsou 

kompatibilní s určitou vírou, otázkou však je, zda-li i s nějakým konkrétním náboženstvím. 

Nejschůdnější cestou k chápání transhumanismu v konfrontaci s nějakou vírou je, považovat 

jej za cestu poznání (chceme-li, za metodu hledání Boha), nikoli však za poznání samotné 

(nebo za Boha samotného)63.  

                                                 
61 The Medea Hypothesis. [online]. Princeton University Press. [cit. 2019-04-18]. Dostupné z: 

<https://press.princeton.edu/titles/8855.html> 

62 O‘GIEBLYN, Meghan. God in the machine: my strange journey into transhumanism. [online]. The Guardian. 

2017. [cit. 2019-04-17]. Dostupné z: <https://www.theguardian.com/technology/2017/apr/18/god-in-the-machine-
my-strange-journey-into-transhumanism> 

63 HOPKINS, Patrick D. Transcending the Animal: How Transhumanism and Religion Are and Are Not Alike”, 
Journal of Evolution and Technology, 2005. [online]. s. 21. [cit. 2019-04-19]. Dostupné z: 
<https://jetpress.org/volume14/hopkins.pdf>  
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 Transhumanismus jistě může být s otázkami víry kombinován, což lze například 

nalézt u Christian Transhumanist Association v jejich pětibodovém prohlášení (The Christian 

Transhumanist Affirmation), kde pojímají možnosti enhancementu a technologického pokroku 

jako přirozenost, kterou nás Bůh, mimo jiné, také obdařil64. Transhumanismus může být 

religiózní, kdy jeho myšlenky lidé vkládají do různých religiózních cílů, ale to z něj ještě 

nedělá doktrínou systematizované podhoubí skutečného náboženství, či skutečné církve. 

Ovšem určité ideologické a s vírou spojené kategorie transhumanismu samozřejmě 

identifikovatelné jsou65. 

 Je možné se setkat s radikálnějšími platformami, které rozvíjí některé 

transhumanistické myšlenky, jako je např. Church of Perpetual Life66. Tato organizace 

ovšem staví převážně na jednom z mnoha prvků tohoto myšlení, kterým je radikální 

prodloužení zdravého lidského života a fyzická nesmrtelnosti67. Tito stoupenci se označují 

termínem „immortalists“ a vkládají značné finance do výzkumu zabývajícího se prodloužením 

života. Ovšem oficiální vědecké a akademické sféry s žádnou religiozitou nepracují, 

transhumanismus je pro tyto instituce legitimním akademickým výzkumným tématem, které 

nahlíží na transhumanistické hnutí kriticky a s dostatečným odstupem.68 

 Pohledy na vyhlídky nesmrtelnosti, jakožto jedné z myšlenek transhumanistického 

hnutí, však samozřejmě určitým způsobem rezonují i na vědecké a vědecko-populární úrovni. 

Dr. Aubrey David Nicholas Jasper de Grey, autor a biomedicínský gerontolog, je známý díky 

svým názorům ohledně lékařských technologií, které nám dnes mohou umožnit neumírat 

kvůli příčinám souvisejících s vysokým věkem. Formuloval sedm hlavních prvků 

způsobujících stárnutí. Mezi tyto prvky se řadí intracelulární odpad, mezibuněčný odpad, 

nukleové mutace, mitochondriální mutace, ztráta kmenových buněk, zvýšené hladiny 

senescenčních buněk a zvýšení mezibuněčných proteinových vazeb69. Ve svém vědeckém 
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institutu SENS70, zasvědcenému výzkumu proti stárnutí se silným zaměřením na regenerační 

medicínu, pracuje na metodách, které by mohli jev stárnutí pozitivně ovlivnit. 

 Jedna z dalších klíčových osobností transhumanismu, oxfordský profesor, Nick 

Bostrom, formuluje transhumanismus jako způsob myšlení o budoucnosti, která je založena 

na premisi, která tvrdí, že lidský druh v jeho současném stavu a formě nereprezentuje 

konečný stav našeho vývoje a naší evoluce, ale jde o jeho spíše poměrně ranou fázi71. Dle 

Bostroma lze na transhumanismus v první řadě pohlížet jako na intelektuální a kulturní hnutí 

s touhou po zdokonalování lidského druhu skrze dostupné technologie, v druhém případě 

také jako na studii možností, příslibů, potenciálních nebezpečí a problematiku etiky 

souvisejicí s vývojem a užíváním těchto technologií. 

 Umělkyně, autorka, návrhářka, kulturistka, inovátorka na poli vědeckého 

a technologického vylepšování člověka a ředitelka organizace Humanity+ (H+) 

Natasha Vita-More definuje transhumanismus následujícím způsobem72:  

"Transhumanism is a commitment to overcoming human limits in all their forms including 

extending lifespan, augmenting intelligence, perpetually increasing knowledge, achieving 

complete control over our personalities and identities and gaining the ability to leave the 

planet. Transhumanists seek to achieve these goals through reason, science and 

technology." 

 Natasha Vita-More ve své eseji Designing Human 2.0 — Regenerative Existence73 

z roku 2008 rozvíjí výše uvedené myšlenky do konceptu „těla budoucnosti“ tzv. regenerative 

existence, tedy těla, které je díky novým možnostem biotechnologií, digitálních technologií 
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a rozšířených realit schopné regenerace, změn, výměn, řízených vylepšení smyslů 

i tělesných částí a prodloužení a zkvalitnění života. Kryoniku považuje za akceptovatelnou 

alternativu smrti a tvrdí, že tyto navržené koncepty mohou začít být velmi v kurzu již kolem 

roku 2025. 

 Podobně naladěn byl již v letech 1966 americko-íránský transhumanistický filozof 

a futurolog, kolega a spolupracovník Vita-More, Fereidoun M. Esfandiary, známý jako 

FM-2030.  FM-2030 přijal toto jméno za své skrze přesvědčení, že se roku 2030 dožije svých 

100 let a že tato doba bude dobou magickou, kdy každý budeme nesmrtelný, kdy každý 

budeme mít jedinečnou příležitost žít věčně. Své futuristické myšlenky shrnul ve svém 

poněkud popkulturně vyznívajícím manifestu Up-Wingers. A Futurist Manifesto z roku 197374. 

Sám Esfandiary využil možnosti kryoniky a nechal se zmrazit. 

 S otázkami transhumanismu se samozřejmě pojí i vize potencionálních hrozeb. 

Rozebírá je i oxfordský profesor Nick Bostrom v rámci The Transhumanist FAQ75, jako je 

problematika přelidnění, eugeniky, zvýhodnění bohatých a mocných a dehumanizace. 

Jedním z řady oponentů transhumanistického myšlení, americký politolog Francis Fukuyama 

považuje transhumanismus  za jednu z nejnebezpečnějších myšlenek na světě76, z důvodu 

vzniku sociální nerovnosti, ztráty lidské identity, přirozené lidské podstaty a hrozby genocidy. 

Podobně argumentují i mnozí další odpůrci tohoto hnutí, jako např. Leon Kasse. 

 Pro lepší orientaci v problematice si dovoluji uvést kategorizování 

transhumanistického myšlení, jež zpracovala Jana Podroužková a které uvádí ve své 

dizertační práci Transhumanismus – Myšlenka na pomezí vědy a fikce. Transhumanistické 

myšlení lze dle Podroužkové dělit, z pohledu vylepšování (enhancementu) lidských tělesných 

a kognitivních vlastností, dělit do dvou základních skupin: A) vylepšení v rámci normálních 

vlastností (terapie), B) vylepšení supernormální (modifikace - koncept „better than well“, 

viz Elliot 200377). 

 Další dělení vlivu transhumanistického supernormálního enhancementu, dle 

Podroužkové, lze dělit na přístupy, které a) zachovávají fyzický substrát (enhancement ve 
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75 BOSTROM, Nick. The Transhumanist FAQ. A general Introduction. [online]. 2003. [cit. 2019-04-21]. Dostupné 

z: <https://slowlorisblog.files.wordpress.com/2015/05/esfandiary-up-wingers-a-futurist-manifesto.pdf> 

76 FUKUYAMA, Francis. Our Posthuman Future. [online]. 2002. s. 35, 50, 105. ISBN 0-374-23643-7. [cit. 2019-

04-21]. Dostupné z: <https://d358g57815banh.cloudfront.net/xA4eI4XC8dG_FA8JC6XX4D73yI5zb.pdf> 

77 COLE, Thomas. Review of: Carl Elliott, Better Than Well: American Medicine Meets the American Dream. 
[online]. McGovern Centre for Health, Humanities And the Human Spirit. [cit. 2019-04-21]. Dostupné z: 
<https://static1.squarespace.com/static/560557d1e4b076a3e921a90b/t/563ab235e4b09cf974d36043/1446687285
557/Cole_review_of_Carl_Elliott.pdf> 
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formě podpůrných látek, estetické chirurgie, transplantace orgánů, neuromanipulace, 

genetické inženýrství), b) částečně mění tělesný substrát (nebiologické implantáty, 

nahrazování částí těla umělými protézami, vylepšování kognitivních a fyzických schopností, 

např. pomocí nanotechnologií, propojení vědomí člověka s virtuálním prostředím, tedy tzv. 

kyborgizace78), c) celkově mění tělesný substrát (nahrazování tělesného substrátu až po 

úplné odtělesnění = změna biologických funkcí a způsobu fyzické existence = přechod 

člověka do kyberprostoru za prvé formou uploadingu (nahrání) mysli do nějakého 

kybernetického prostředí a za druhé nahrazováním částí mozku čipy a implantáty). Nad 

těmito úvahami existence člověka vně i mimo kyberprostor, jako spoustu jiných umělců, 

autorů a teoretiků, polemizuje i Natasha Vita-More v rozhovoru pro časopis Vice79, kde hovoří 

o jedinci budoucnosti, který bude mít nahraditelné tělesné části i možnosti rozšíření své 

existence mimo tělo do virtuálna s možnostmi přechodů mezi nimi. 

 Členění, ze kterého dále vycházíme, zpracoval transhumanista Hank Pellissier80. 

Pellisier je transhumanistický spisovatel, žurnalista, editor, řečník, producent, futurolog 

a výkonný ředitel Institute for Ethics and Emerging Technologies (IEET81). Tato nezisková 

organizace byla založena z důvodů zažehnutí nezbytné diskuze nad tématy dopadů 

technologického pokroku na společnost. Byla založena ve víře v technologie, které mohou 

být katalyzátorem pozitivního lidského vývoje (ovšem pokud zajistíme, že tyto technologie 

budou bezpečné a rovnocenně šířené), tuto orientaci nazývají „technoprogresivní orientací“82.  

Představu o tom, do jaké míry jsou transhumanistické myšlenky protkané do různých odvětví 

lidské činnosti, společenských struktur a kultury, ilustruje na kategorizování, které zpracoval 

ve svém příspěvku pro Institute for Ethics and Emerging Technologies z roku 2015. 

Transhumanismus dělí dle jeho politických, metodologických a náboženských znaků. 

Odnožemi transhumanismu dle Pillissiera tedy jsou 1) Extropianismus – zformovaný 

                                                 

78 *Pojem kyborg označuje kybernetický organismus a poprvé jej použili Manfred Clynes a Nathan Kline 
počátkem 60. let 20. století (viz Clynes a Kline, 1960). 

79 HOLMES, Kevin. Povídání o Budoucích lidech s Natashou Vita-More. [online]. 2011. [cit. 2019-04-30]. 
Dostupné z: <https://www.vice.com/cs/article/xy8k8k/povdn-o-budoucch-lidech-s-natashou-vita-more> 

80 About Hank Pellissier. [online]. [cit. 2019-05-03]. Dostupné z: <https://ieet.org/index.php/IEET2/bio/pellissier/> 

81 About IEET. [online]. [cit. 2019-05-03]. Dostupné z: <https://ieet.org/index.php/IEET2/about> 

82 *Technoprogresivismus (technoprogressivism) je ideologie, vycházející z osvícenství, skrze které pohlíží na 

lidský rozvoj díky technologickému pokroku a demokratickým sociálním změnám. Zaměřuje se jak na etické 
a sociální otázky, tak také na výzkumné a technické, kdy pouhá existence nějaké technologické síly jako takové 
není ničím, dokud nedojde k jejímu posouzení jak ze strany benefitů, tak rizik. Dostupné z: 
<https://ieet.org/index.php/tpwiki/Technoprogressivism/> 

https://www.vice.com/cs/article/xy8k8k/povdn-o-budoucch-lidech-s-natashou-vita-more
https://ieet.org/index.php/IEET2/bio/pellissier/
https://ieet.org/index.php/IEET2/about
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Maxem Morem r. 1988, odnož se silně optimistickým pohledem na budoucnost 

a lidské sebe-vylepšování se skrze dostupné technologie, 2) Singularitarismus – jehož 

vyznavači věří v příchod singularity a superinteligentní techiky ve středně vzdálené 

budoucnosti, kdy je nutné do té doby zajistit, aby singularita lidstvu prospívala, 

3) Transhumanismus hedonistického imperativu – fúze která hledá „zrušení“ utrpení 

všech vnímajících bytostí prostřednictvím nanotechnologií a „rajského inženýrství“, 

4) Demokratický transhumanismus – obhajuje demokratický a rovný přístup všech bytostí 

k možnostem technologického vylepšování a odstranění socioekonomických tříd, 

5) Survivalistický transhumanismus – hlásá osobní dlouhověkost a přežití, kdy je nutné 

pokořit smrt, 6) Libertariánský transhumanismus – racionální, eticky egoistická odnož, 

která od technologií požaduje vylepšení dosavadních lidských kapacit, mimo sféry státní 

regulace,  7) Religiózní transhumanismus – který dále dělí na mormonský a křesťanský, 

ovšem uvádí, že převážná většina transhumanistů jsou ateisti, 8) Kosmopolitní 

transhumanismus – uvažuje o lidských společenstvích ne jako o obyvatelích měst, států 

a kontinentů, ale jako o obyvatelích kosmu, jako o pozemšťanech, kdy jsme si všichni rovni, 

9) Kosmismus – stoupenci této odnože věří, že stávající formy filozofií, náboženství 

i technologií jsou zatím příliš omezené na to, aby pochopili život, mysl, společnost a realitu, 

ale také věří, že toho půjde dosáhnout  za pomoci aktivního zapojení se do reflektování 

světa, který budeme pečlivě studovat, konstruovat, inteligentně a pozorně o něm přemýšlet,  

10) Anarcho-transhumanismus – kombinuje hodnoty moderního anarchismu 

s transhumanismem a posthumanismem, kdy odmítá kapitalismus a klade důraz na 

demokracii, konsenzus rozhodování a snahu o zrušení státního zřízení.83 

 Anders Sandberg transhumanismus ročlěňuje na kategorie, které se do jisté míry 

s dělením Pillissiera shodují, ale naopak uvádí i některé jiné. Jsou to tedy 1) Individuální 

transhumanismus, 2) Religiózní transhumanismus, 3) Extropianismus, 4) Pozemský 

transhumanismus, 5) Kosmický transhumanismus, 6) Univerzální imortalismus84.   

  Tato výše uvedená kategorizování nám mohou pomoci identifikovat jednotlivé, 

rozebírané příklady transhumanismu na konkrétních platformách lidské činnosti, ať již 

                                                 

83 PELLISSIER, Hank. Transhumanism: there are [at least] ten different philosophical categories; which one(s) 
are you?  [on-line]. IEET. 2015. [cit. 2019-05-03].Dostupné z: 
<https://ieet.org/index.php/IEET2/more/pellissier20150708> 

84 SANDBERG, Anders. Transhumanism and the Meaning of Life.Preprint of chapter in Transhumanism and 
Religion: Moving into an Unknown Future. [on-line]. Eds. Tracy Trothen and Calvin Mercer. Praeger. 2014. s. 2-15 
[cit. 2019-04-25]. Dostupné z: <http://www.aleph.se/papers/Meaning%20of%20life.pdf>  

https://ieet.org/index.php/IEET2/more/pellissier20150708
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v oblasti, vědy, politiky, umění, či DIY experimentování. Některé z příkladů jsou ovšem těžko 

zařaditelné a bylo by nutné formulovat a identifikovat kategorie nové. V otázkách překotně se 

vyvíjeného transhumanistického myšlení, je to ovšem úkol, který s velkou pravděpodobností 

nebude mít v dohledné době ucelené podoby, nebo konce.  

 Jak je možné vyčíst z výše uvedeného, na transhumanismus je možno pohlížet 

z mnoha úhlů pohledu. Může se stát předmětem zkoumání nových vědních oborů, může být 

vírou, může být cestou poznání, může být uměleckým vyjádřením, může být konceptem 

budoucnosti, může být i rizikem ze strany egocentrických a antropocentrických projevů, které 

by např. mohly vést k diskriminaci odlišných jedinců.85  

 Čím jsou ale transhumanistické myšlenky zcela jistě a v každém případě, tak 

platformou pro nekonečný dialog (se sebou samotným, s okolím a se smrtí) na pozadí 

proměnlivého stavu kondice lidské společnosti a jejích jedinců86. Jak uvádí ve své eseji, 

Transhumanismus: H+, H<, autorka Eva Žáčková: 

„Transhumanismus je svou povahou velmi otevřený aktuálním společenským i individuálním 

problémům člověka. Obrací nás tak k základním filosofickým otázkám po původu morálky, po 

hranicích lidského poznání, definování člověka a zejména smyslu lidské existence, které 

umožňuje promýšlet v kontextu každodenní zkušenosti.“87 

 Nutno dodat, že nás dovádí také k otázkám po hranicích našich lidských fyzických 

i psychických možností. Toto i vše výše citované, byly, jsou a budou bez výjimky otázky, 

kterých se umění vždy dotýkalo, kriticky na ně nahlíželo a testovalo jejich hranice ať již 

v otázkách transhumanistických, tak v otázkách všech jiných hnutí, ideologií, směrů 

a postojů. O transhumanismu a jeho projevech na poli umění se budeme dále podrobněji 

věnovat ve 3. kapitole.       

 

 

 

 

                                                 
85 PODROUŽKOVÁ, Jana. Transhumanismus: Myšlenka na pomezí vědy a fikce. Masarykova univerzita, 2017. s. 
102 

86 ŽÁČKOVÁ, Eva. K čemu konvergují nové technologie? ISBN 978-80-261-0574-9. Západočeská univerzita v 
Plzni, 2015. s. 127-146  

87 ŽÁČKOVÁ, Eva. Transhumanismus: H+, H<. 2012. s. 114 
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3.6 TRANSHUMANISMUS V DIY KULTUŘE 
 

 Poměrně značně je v rámci transhumanistického vylepšování a modifikace těla, jeho 

vlastností a smyslů rozvinula kultura bodyhackerů, biohackerů, grinderů a DIY 

experimentátorů88. Tyto skupiny nadšenců mají většinou malé, nebo žádné vztahy 

s akademickými, či oficiálními vědeckými institucemi a jejich práce a projekty vznikají díky 

experimentování, sdílení know-how a sdílení dostupných neinstituciarizovaných prostředků 

v různých hackerspacech a improvizovaných garážových labech. Tito experimentátoři v rámci 

šíření povědomí o této oblasti a jejích možnostech, často aplikují své výrobky na vlastní kůži, 

často tedy čelí, někdy i nemalým zdravotním rizikům, jež mohou být s dosud netestovanými 

produkty spojené.  

 Jedním z takových příkladů, který dobře ilustruje možná rizika DIY aplikování různých 

netestovaných substancí, je případ biohackera a zakladatele biomedicínského startupu 

Ascendance Biomedical, Aarona Traywicka. Traywick sám sobě, před publikem v rámci 

hackerského meetupu, aplikoval kůru na léčbu Herpesu. Později, pak byl, ve svých 28 letech, 

nalezen mrtev89. Můžeme ovšem jen spekulovat, zda-li byla příčinou úmrtí, reakce organismu 

na vakcínu, nepochybně se však toto vysvětlení nabízí. Podobné praktiky, či prodej setů pro 

domácí aplikaci neklinicky DIY vytvořených látek je samozřejmě terčem kritiky a postihu ze 

strany oficiálních lékařských a farmaceutických společností. Traywick a jeho společnost 

v počátcích, produkty komerčně neprodávala, pouze s dalším spoluzakladatelem 

experimentovali sami na sobě, nicméně existuje nespočet dalších bodyhackerských 

platforem, jejichž výstupem jsou různé komerční služby a produkty.  

                                                 
88 ŽÁČKOVÁ, Eva. K čemu konvergují nové technologie?. Západočeská univerzita v Plzni. 2015. s. 25. ISBN 
978-80-261-0574-9 

* Bodyhackeři, tvoří skupinu sebevylepěujících se jedinců, jejich zájmem je inovace těla a vylepšení jeho 

přirozených funkcí jak technologickými, tak biologickými cestami. 

Grindeři jsou podmnožinou bodyhackerů, svoji přirozenou tělesnost rozšiřují pomocí technologií invazivní cestou 

(implantace, čipování). 

Biohackeři  jsou podmnožinou bodyhackerů, kdy svoji přirozenost vylepšují biologickými cestami (př. genetické 

inženýrství). 

DIY je zkratkou pro výraz „Do It Yourself“, tedy v překladu „udělej si sám“. Ve spojení s transhumanismem 

a tělesným vylepšováním, jde tedy o vylepšování, které není zprostředkováno oficiální např. zdravotnickou, nebo 
vědeckou institucí, ale je zprocesováno pod vlajkou těchto nadšeně experimentujících sdružujících se jednotlivců. 
Jako příklad můžeme uvést aktiviti pražské neziskové organizace Paralelní Polis, členové a zaměstnanci této 
organizace mají ve svém dramaturgickém programu různé, nepravidelně pořádané, Cyborg meetupy. Dostupné z: 
<https://www.paralelnipolis.cz/program/transhumanismus/)> 

89 MILLER, Sara. 'Biohacker' Who Injected Himself with DIY Herpes Treatment Found Dead. [on-line]. Live 
Science. 2018. [cit. 2019-04-12]. Dostupné z: <https://www.livescience.com/62449-aaron-traywick-death.html> 

https://www.livescience.com/62449-aaron-traywick-death.html
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 Za zmínku stojí aktivity technologa, autora, zakladatele dvou biohackerských 

společností a držitele dvou čipových RFID90 implantátů Amala Gratsfry. Gratsfra v roce 2013 

založil společnost Dangerous Things, jejíž úvodní webová stránka vás uvítá prohlášením: 

„We believe biohacking is the next phase of human evolution.“. Dangerous Things na svých 

stránkách vysvětlují vnímání biohackingu následovně: „Biohacking is a term that conjoins bio 

(for biology) and hack, a term that simply means "an unconventional approach or method". 

There are many types of biohacking, including DNA gene editing, lifestyle experimentation, 

and what we do - bionic human augmentation.“. Společnost se zabývá prodejem produktů, 

díky kterým je možné se nechat tzv. svépomoci „hacknout“, nabízejí DIY sady na očipování, 

čipy samotné, biomagnety, wearables, a další související zboží. Stránky také souží jako 

platforma osvěty, kde nalezneme informace o hlavních bodech zájmů společnosti, dále 

diskuzní fórum, které slouží jako helpdesk pro všechny, kteří se o bodyhackerská témata 

zajímají, na webových stránkách Dangerous Things najdeme také nespočet videí z rozhovorů 

a reportáží, které Grafstra poskytl, mimo jiné zde můžeme najít jeho příspěvek z TED Talku91. 

 Jedním z příkladů značně méně invazivního, nikoli však méně výstředního způsobu 

vylepšování těla a jeho vlastností, kondice a pochodů je počínání Davea Aspreye. Asprey je 

podnikatelem a autorem a mnohými je považován za otce biohackingu dnešních moderních 

dní. V rámci své kariéry vystupoval v mnohých softwarových a kybernetických společnostech, 

poté roku 2013 založil svoji vlastní společnost s názvem Bulletproof 360, Inc92. Tato 

společnost se v prvé řadě prezentuje dietním programem Bulletproof Diet93 a dále 

produktem Bulletproof Coffee94. Sám Asprey veškeré své metody a produkty testuje, a to sám 

na sobě. Díky této dietě se v rekordním čase zbavil několika desítek kil, a to bez trápení se 

v posilovně a se spánkovou hygienou čítající méně než 5 hodin spánku denně. 

Bulletproof Coffee je pak produkt, který má zaručit ultimátní a dlouhotrvající výkon, bez 

energetických úpadků, které jsou způsobeny pitím běžné kávy. Bulletproof Coffee je tedy 

organická a toxinů zbavená káva, která se smíchá s dílem běžného másla, nebo margarinu 

a pár decilitry Brain Octane Oil (což je jeden z další z produktů, které nabízí Aspreyho 

e-shop). Kromě organických a toxinů zbavených potravinových doplňků a výživových 

                                                 
90 *RFID čip = čip s datovým uložištěm, jehož uložená data lze snímat pomocí čteček, díky tomu lze pak čipem 
např. platit, otvírat dveře, apod. 

91 Dangerous Things. [on-line]. [cit. 2019-05-01]. Dostupné z: <https://www.dangerousthings.com/media> 

92 About Bulletproof 360 Inc.. [on-line]. [cit. 2019-05-01]. Dostupné z: <https://www.bulletproof.com/pages/about-
us> 

93 ASPREY, Dave. The Bulletproof Diet Roadmap Free Download (and Bonus Cooking Methods Roadmap). [on-
line]. Bulletproof blog. [cit. 2019-05-01]. Dostupné z: <https://blog.bulletproof.com/the-complete-illustrated-one-
page-bulletproof-diet/> 

94 How to Make Bulletproof® Coffee w/ Dave Asprey. [video]. Bulletproof Youtube Channel. [cit. 2019-05-01]. 
Dostupné z: <https://www.youtube.com/watch?v=4YjLMdx3YZY> 

https://www.dangerousthings.com/media
https://www.bulletproof.com/pages/about-us
https://www.bulletproof.com/pages/about-us
https://blog.bulletproof.com/the-complete-illustrated-one-page-bulletproof-diet/
https://blog.bulletproof.com/the-complete-illustrated-one-page-bulletproof-diet/
https://www.youtube.com/watch?v=4YjLMdx3YZY
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preparátů nabízí Aspreyho společnost i několik služeb, které mají jaksi utužit tělo. Ve své 

„domácí laboratoři“ ve Vancouveru má k dispozici několik zařízení, mezi něž patří například 

kapsle s infračerveným světlem, kryoterapeutická komora, vakuová podtlaková komora na 

tréning rozpínání a stahování buněk celého těla, či floating tank se stimulátory mozkových 

vln95. Asprey a jeho společnost Bulletproof 360, Inc. Reprezentují kult ultimátní sebe 

vylepšování v podobě silného marketingu a nepřeberného množství návodů, receptů, tipů, 

doplňků a potravinových preparátů, které nabízejí a prezentují na svém e-shopu a blogu. 

Mimo jiné, Asprey a Martin Tobias, CEO společnosti Upgrade Labs, pořádají pravidelné 

biohackerské konference, letos se uskutečnil již 6. ročník96. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
95 Biohack Yourself: A Day With Bulletproof Coffee Founder Dave Asprey. [online]. Fast Company Youtube 
Channel. 2018. [cit. 2019-04-1]. Dostupné z: <https://www.youtube.com/watch?v=xPgbThPhMtA> 

96 Upgrade Labs Sixth Annual Biohacking Conference. [online]. [cit. 2019-04-13]. Dostupné z: 
<https://xp.upgradelabs.com/home> 

https://www.youtube.com/watch?v=xPgbThPhMtA
https://xp.upgradelabs.com/home


29 

4 TRANSHUMANISMUS V UMĚNÍ 

 Umění v konfrontaci s transhumanismem velmi často splývá s hranicemi vědeckého 

výzkumu, technologického vývoje, prototypování a se sociální citlivostí Fenomén 

transhumanistického umění v současné umělecké diskuzi, skrze technologicky vylepšená 

těla umělců a modifikované transgenní objekty, vytváří nové vazby a vrhá zcela nové světlo 

na vztah umění, technologií a společnosti. Technologie se v současném transhumanistickém 

umění stala uměleckým objektem, ale také prostředkem a médiem, skrze které jsou 

umělecké tendence realizovány97. Tyto oblasti a jejich představitelé a odborníci spolu 

v rámci umělecké tvorby velmi často kooperují (jak ilustrují umělecké počiny autorů 

popsaných níže) a utvářejí koncepty a scénáře technologicky vylepšené budoucnosti a naší 

existence v ní. V rámci těchto scénářů pak testují hranice například i své vlastní tělesnosti. 

 

4.1 HISTORIE 

 Myšlenky transhumanismu v umění (Transhumanist art98) nacházíme od 70. let 20. 

století, v době nástupu moderního umění. Hnutí, nebo směr Transhumanist art bylo 

zformováno v roce 1983, kdy se na reprezentující umělce pohlíželo jako na zprostředkovatele 

futuristické aspirace a vizionářského myšlení v éře vědeckých a technologických výzev. 

Střípky transhumanistických myšlenek můžeme spatřit v italském futurismu (1908) 

a francouzském dadaismu (1915). Oba směry zakomponovaly do své tvorby využití 

technologií, vědy, individualismus a odmítání tradičních standardů. 

 Abstraktní expresionismus (1940-1950) zbořil zažité hranice a odstartoval současné 

umění s převládajícím zájmem o sebevyjádření (individualismus). Přes nastupující trendy, 

které se blížily kybernetickým pojmům (umění s lasery, holografií, neony), začíná mít 

konceptuální umění (1960-1970) na umělce obrovský vliv, a to především obratem k odrazu 

umělcovy mysli. Uměleckou formou se stává samotný akt myšlení. Zájem o vědu 

a technologie a tvorbu ne-čistě uměleckých objektů (za čisté jsou považovány socha, obraz, 

či krásná literatura), nabízí nové modely tvorby. Nastupující umění performance 

                                                 
97 Technisierung/Ästhetisierung - Technological and Aesthetic (Trans)Formations of Society. [online]. Darmstadt 
Technical University, 2005. [cit. 2019-04-07]. Dostupné z: <https://www.ifs.tu-
darmstadt.de/fileadmin/gradkoll/Konferenzen/abschluss/conference2004.html> 

98 About Transhumanist Art. [online]. Transhumanism Wiki. poslendí revize 2016. [cit. 2019-04-16]. Dostupné z: 
<https://transhumanism.fandom.com/wiki/Transhumanist_art> 
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(1970-současnost) otevírá nepřeberné možnosti vyjádření a intenzivní interakce s divákem, 

které přímo konfrontují rozmach a dopad technologí na společnost99.  

 Tyto hranice ve své tvorbě reflektují a „testují“ např. umělci jako Stelarc a Orlan, kteří 

ochotně zakomponovávají svoji vlastní tělesnost do své tvorby100. Stelarc (dříve Stelios 

Arcadiou) je původem Australsko-Kyperský performer, jehož motto, inspirující většinu jeho 

tvorby zní: „the human body is obsolete“. V rámci svých performance využívá protetiku, 

robotiku, virtuální realitu, internetovou síť i biotechnologii a vytváří tím tak nová a netušená 

rozhraní své tělesnosti. Zkoumá alternativní anatomickou architekturu za pomoci rozšiřování 

a prodlužování tělesné konstrukce (do virtuálna, na síť, apod.)101. Mezi jeho nejznámější 

projekty patří Ear on Arm, kdy si nechal implantovat umělé levé ucho na svou levou paži. 

Funkcí tohoto třetího ucha je, že funguje jako přenosné zvukové médium, skrze které může 

komunikovat, přijímat hovory a mluvit do něj (v podstatě funguje jako bluetooth, je to 

komunikační set skládající se ze sluchátka a mikrofonu)102. Orlan naopak spíše než by 

s technologií své tělo spojovala, nechává své tělo pomocí technologií proměňovat. 

Podstoupila řadu plastických operací, kterými se nechala proměňovat v duchu klasických 

autoportrétů, s důrazem na proces operace a fakt, že se z operovaného těla stane předmět 

veřejné debaty. O tomto umění, o těchto performance, hovoří jako o carnal art103. V tvorbě 

obou těchto umělců figurují technologie a dále také tělesnost, kterou díky těmto technologiím 

vylepšují a přesahují, stejně jak je to patrné i u dalších níže zmíněných umělců, ovšem 

konkrétně Stelarc a Orlan mají spíše posthumanistický přesah, jelikož, lidstvo, člověka, tělo 

a tělesnost nepojímají jako centrum své pozornosti (tedy nejsou, tak jako transhumanisté, 

antropocentričtí). 

 Transhumanistické umění se orientuje jak na klady, tak zápory, které s sebou 

vznikající technologie a jejich dopad na společnost přinášejí. Umění a tvorba, které lze 

označit za transhumanistické, se spíše než nějakou konkrétní technikou, vyznačuje 

                                                 

99 About Transhumanist Art History. [online]. Art History Archive. [cit. 2019-04-16]. Dostupné z: 

<http://www.arthistoryarchive.com/arthistory/contemporary/Extropic-Art-Manifesto.html> 

100 About Transhumanist Art. [online]. Transhumanism Wiki. poslendí revize 2016. [cit. 2019-04-16]. Dostupné z: 
<https://transhumanism.fandom.com/wiki/Transhumanist_art> 

101 Stelarc Biography. [online]. c2019. [cit. 2019-04-16]. Dostupné z: <https://stelarc.org/?catID=20239> 

102 The body is obsolete - Stelarc. [online]. 2013. [cit. 2019-04-16]. Dostupné z: 
<https://www.youtube.com/watch?v=fam73mQQhmk> 

103 About Carnal Art. [online]. [cit. 2019-04-16]. Dostupné z: <https://www.orlan.eu/bibliography/carnal-art/> 
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figurováním na různorodých platformách jako malba, socha, multimédia, virtuální realita, 

internet art, robotika, filmová tvorba, literatura, hudba, AI, AGI, nanotechnologie, produktový 

design, industriální design, intermedia, propojování se s vědeckými obory a odvětvími, 

architektura104, atd., jejichž jednotlivá díla a projekty jsou generovány v duchu 

transhumanistických myšlenek a motivů. 

 Ostřejší kontury tehdejšího transhumanistického umění se tedy začaly formovat až 

okolo klíčové představitelky transhumanistických myšlenek Nancie Clark, dnes známé jako 

Natasha Vita-More (manželka Maxe Mora) a okolo ní sepsaného prohlášení 

o transhumanistickém umění Transhumanist Arts Statement105 z roku 1982. Obsahem 

prohlášení jsou body shrnující a definující transhumanistická umění jakožto estetickou 

 a kreativní kulturu transhumanity, kdy transhumanističtí umělci neustále vynalézají nové 

a variované modely umění, kdy se transhumanistická exprese spojuje s technologií a vědou 

za účelem designování zvýšeného smyslového zážitku a kdy transhumanističtí umělci 

přijímají kreativní inovace transhumanity. K závěru Vita-More uvádí, že pokud se 

transhumanistické umění dostává do centra pozornosti a další umělci, designeři, hudebníci 

a literáti sdílejí tyto myšlenky, pod jejich taktovkou tvoří a používají nástroje a nápady 

transhumanistického umění a neustále je rozvíjení, tak stejně tak se budou vyvíjet 

i transhumanisté (transhumanističní umělci) samotní. 

 Natasha Vita-More pohlíží na transhumanistu umělce takto:  

„The Transhuman Artist is committed to his/her own individual growth and optimism. The 

medium through with the Transhuman Artist explores his/her work is secondary to the goals 

of his individual Transhuman beliefs. The Transhuman creative mind recognizes no 

boundaries.“106 

 Vita-More ještě o několik let později sepsala aktualizaci transhumanistického 

manifestu s názvem Extropic Art Manifesto. Extropiánské pojetí transhumanismu je jednou 

z řady podmnožin transhumanismu, původní manifest tedy jaksi zužuje na myšlenky, které 

                                                 
104 RABATÉ, Jean-Michael. Architecture Against Death. [online]. Slought. University of Pennsylvania. 2004. [cit. 
2019-04-16]. Dostupné z: <https://slought.org/resources/architecture_against_death> 

105 VITA-MORE, Natasha. Transhumanist Arts Manifesto. [online]. Digital Manifesto Archive. poslední revize 

2003. [cit. 2019-04-16]. Dostupné z: <https://www.digitalmanifesto.net/manifestos/35/> 

106 SANDBERG, Anders. Transhumanities. [online]. Aleph. poslední revize 2000. [cit. 2019-04-16]. Dostupné z: 
<http://www.aleph.se/Trans/Cultural/Art/index-2.html#PERF> 

https://www.digitalmanifesto.net/manifestos/35/
http://www.aleph.se/Trans/Cultural/Art/index-2.html#PERF


32 

odpovídají přímo extropianismu. Poslední odstavce manifestu ilustrují poslání extropiánského 

umění těmito slovy:  

„The Extropic Art Movement and its subsets Exoterra and Automorph Art, regard art as more 

than an artefact. Art influences social and cultural change: how we live and who we are. It 

creates a sense of self, art as being, autonomous yet connected to cultures continuum. How 

we accomplish our intentions is a matter of selective individual choice whether abstract or 

concrete, whether artefact or non-form. Our criteria for art remain open and we welcome 

cross-disciplinary innovations.“107 

 

 

4.2 POJETÍ TRANSHUMANISMU V UMĚNÍ 
 

 Na základě, v předchozích kapitolách zmapované kategorizace transhumanistických 

projevů na různých platformách a odvětvích lidské činnosti, jsou stavěny následující řádky, 

které se snaží nalézt, zmapovat a kategorizovat způsoby projevů transhumanistického 

myšlení v oblasti umělecké tvorby. 

 Umění vždy bylo určitým odrazem společnosti a umělci vždy tyto hranice společnosti 

posouvali. Pierre Francastela, francouzský teoretik a historik ve svém díle L' Art et technique 

aux XIX. et XX uvádí, „že umění je sice prostředím utvářeno, determinováno, ale jako 

výsostný́ komunikační ́ prostředek prostředí ́ také aktivně̌ utváří.“. Dále uvádí, že „umění 

destruuje staré struktury a zároveň strukturuje celky nové.“.108 

 Problematikou vlivu sociokulturního prostředí ́ a umění ́ se zabývá́ i švédský historik 

umění Gregor Paulsson ve své́ práci Die soziale Dimension der Kunst. Ve své́ teorii vychází ́

z kategorie skupiny, kterou sjednocují společné́ hodnoty, jež v rámci skupiny umožnují ́

komunikaci, vnímaní ́ umění ́ i samotnou tvorbu. Komplex těchto hodnot nazývá́ 

"symbolmilieu". „Umělecké́ dílo totiž̌ není ́ vůči svému symbolickému prostředí ́ jen pasivní,́ 

nýbrž̌ tím, jak generativně̌ skupinové́ hodnoty zvýznamňuje, stává́ se vůči sociálnímu 

prostředí ́normativní,́ mění ́dané dispozice pro jednání a hodnocení. Symbolické́ prostředí ́se 

                                                 

107 VITA-MORE, Natasha. TART: Extropic Art Manifesto. [online]. 1997. [cit. 2019-04-16]. Dostupné z: 

<http://extropians.weidai.com/extropians.1Q97/0917.html> 

108 BEZOUŠKOVÁ, Simona. Sociokulturní význam neprofesionálních uměleckých aktivit se zřetelem na divadlo. 
Univerzita Karlova v Praze. 2007. s. 9-11 
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tak samo stává́ také́ produktem umělecké́ kreativity.“109 O vlivu umění ́na společnost a kulturu 

a vlivu společnosti a kultury na umění,́ tak nemůže být pochyb. V duchu těchto slov tedy 

nemůže nikdo pochybovat o tom, jaký efekt umělecká tvorba na společnost a její postoje 

může mít a to platí i pro umění nesoucí prvky transhumanistických myšlenek.  

 Níže uvedení autoři využívají transhumanistické principy nahlížení na různých 

úrovních, ať již ve formě tělesné extenze, či „pouze“ rozvíjením konceptů jím inspirovaných. 

Tyto postupy, techniky a rozeznatelné transhumanistické principy v tvorbě jsou rozvedeny 

v dalších podkapitolách, věnujících se jednotlivým umělcům a jejich jednotlivým uměleckým 

počinům. 

 

 Ze značně poetického pohledu lze na umění vs. transhumanistické myšlenky pohlížet 

jako na platformu sebe-poznání, sebe-aktivizace a sebe-tvorby110. Osobně na umělce-

transhumanistu pohlížím jako na každého jedince lidské společnosti. Možná jsme jimi všichni, 

ani o tom nemusíme být vědomě přesvědčeni, nebo tyto myšlenky jakkoli dogmaticky 

následovat. Je ovšem neotřesitelným faktem, že nové technologie a nové vědecké objevy, 

okolo nás existují, prostupují z laboratoří a vývojových center na "pulty" obchodů a tím se 

prolínají do našich běžných životů. Tím, že tyto výdobytky kupujeme, užíváme, usnadňujeme 

si s nimi život a v případě potřeby, či nutnosti je implementujeme do svých vlastních těl, tím 

se v podstatě (ne nutně vědomě - co se týče užívání technologií a dále i znalostí o tom, že 

nějaké transhumanistické myšlenky vůbec existují) v nekonečném dialogu "socháme", 

"tvarujeme", sebe utváříme, sebe vylepšujeme, sebe definujeme, stáváme se svým vlastním 

"mistrovským dílem111" a spoluvytváříme jasnější a jasnější kontury tranzitního 

transhumanistického pojetí lidství112. V podstatě máme téměř nekonečné množství nástrojů 

pro sebe-poznání a sebe-pojetí. My všichni, každý́ člověk, každý z nás - "běžný smrtelník", 

vědec, doktor, výtvarník, ať už jsme čímkoli a věnujeme se čemukoli, my všichni svou 

existencí v této technologiemi vyplněné době, sebe utváříme sami sebe a svět kolem nás za 

neustálého a nekonečného dialogu s nově dostupnými možnosti. 

                                                 

109 BEZOUŠKOVÁ, Simona. Sociokulturní význam neprofesionálních uměleckých aktivit se zřetelem na divadlo. 
Univerzita Karlova v Praze. 2007. s 9-11 

110 VITA-MORE, Natasha. The Extropy Art Manifesto. [on-line]. Art History Archive. 1997. [cit. 2019-04-12]. 

<Dostupné z: <http://www.arthistoryarchive.com/arthistory/contemporary/Extropic-Art-Manifesto.html> 

111 ISTVAN, Zoltan. Transhumanist Art Will Help Guide People to Becoming Masterpieces. [on-line]. HuffPost. 
2014. [cit. 2019-04-12]. Dostupné z: <https://www.huffingtonpost.com/zoltan-istvan/transhumanist-art-is-
brin_b_5447758.html?guccounter=1> 

112 ŽÁČKOVÁ, Eva (2015). K čemu konvergují nové technologie? ISBN 978-80-261-0574-9. Západočeská 
univerzita v Plzni. s. 23 
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 Tento dialog by u sebe měl rozpoutat každý, a tento dialog by nikdy neměl skončit. 

Protože pouze tento dialog (já-já, já-ty, já-svět – viz Machovec113) z nás může učinit více 

vědomé, více zodpovědné, více otevřené a vnímavější bytosti které berou život "smrtelně" 

vážně a usilují o pochopení lidství. Tento pohled trefně ilustruje následující název a obsah 

TEDTaklu kyborgské antropoložky Amber Caseové114. 

„We are all cyborgs now” 

 

 Toto vědomé, uvědomělé a kritické užívání a spojování svých těl s technologiemi 

v rámci svého vyjádření užívají právě umělci, výtvarníci a performeři. Tyto extenze je 

obohacují o nové smysly, či dovednosti, nové úhly pohledů, nové způsoby vidění, na jejichž 

základě staví svoji tvorbu, která dosavadní způsob života a stávající společnost a její kulturu 

s transhumanistickými postoji a myšlenkami přímo konfrontuje. V úvodu kapitoly nastíněný 

přístup chápání umění/ umělce ve vztahu k transhumanismu mohou doplnit slova bohemistky 

Sylvie Richterové:  

"Moderní malíř, básník či spisovatel musí vidět, vidět jinak, vidět, co se normálně nevidí. 

V tom smyslu může být moderní umění protipólem materialismu propadlému duchovní 

slepotě. V tom smyslu má být každý umělcem. Média, internet, často i učební programy se 

snaží formovat i formátovat vidění a vědění. Nebezpečí robotizace lidské bytosti snad každý 

vidí, protože každý je mu nějak vystaven."115 

 Tuto poetickou polohu sebe-utváření a sebe-tvorby a toho, že každý jsme v reflexi 

nově dostupných technologií a jejích možností sebe-tvůrci, ilustruje i výňatek z prohlášení 

o extopiánském transhumanistickém umění (The Extropy Art Manifesto, 1977) sepsaného 

Natashou Vita-More, který zní: „I am the architect of my existence. My art reflects my vision 

and represents my values. It conveys the very essence of my being—coalescing imagination 

and insight, challenging all limits.116 

                                                 
113 ŽÁČKOVÁ, Eva (2015). K čemu konvergují nové technologie? ISBN 978-80-261-0574-9. Západočeská 
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114 CASE, Amber. We Are All Cyborgs Now. [on-line]. TEDWomen. 2010. [cit. 2019-04-12]. Dostupné z: 
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4.3 KATEGORIZACE PROJEVŮ TRANSHUMANISMU V UMĚNÍ 

 Někdy je umění transhumanismem inspirováno volně a stojí na nějakém 

myšlenkovém konceptu z něho vycházejícího. Často je však umělecká aktivita s principy 

transhumanistických idejí spjata ve formě vylepšení, či modifikace (enhancementu), kterou je 

sám umělec pro dané dílo, akci, nebo performance (někdy i nevratně) vybaven.  

 Podoby enhancementu lze dělit a kategorizovat za pomoci principu interakce těla 

a technologie, kterou ve své eseji Novi mediji i kiborgizirano tijelo kao prostor umjetnosti 

transhumanizma117 zpracovala Ivana Gregurić. Dle ní lze tuto interakci člověka – autora – 

umělce (v jejím konkrétním případě umělce Stelarca, která je ale poměrně dobře platná 

i plošně a na jiné umělecké počiny jiných autorů) s technologií dělit takto: 

1) technicky připevněno – technologie/ technika spojená s tělem (nějaký extra technický 
aparát připevněný k tělu, např. wearables, tedy nositelná a odnímatelná technika) 

2) technicky vloženo – technologie zavedená do těla (např. sonda, implantát) 

3) technicky rozšířeno – rozšiřující se technika těla (o nějaký extra technický aparát, např. 
exoskelet 118) 

4) technicky rozšířené tělo/ mysl na síť (např. Skinterface – rukavice, nebo oblek 
umožňující simulovat fyzickou interakci ve virtuálních prostorech, tzv. „kůže za kůží“119) 

5) technicky propojené tělo/ mysl se sítí (projekt místně vzdálené robotické ruky profesora 
Kevina Warwicka z roku 1998, kterou dokázal díky implantátu napojeného na jeho nervový 
systém a počítač ovládat, nebo pak také zpětně přijímat signály z téže vzdálené robotické 
ruky120) 

 Pro účely této práce jsou kategorie uměleckých transhumanistických projevů, pojaty 

v porovnání s kategoriemi Gregurić možná poněkud obšírnější. Určitě se opět nedá říct, že 

by byly vzhledem k vyvíjející se transhumanistické diskuzi přesné, uznané, či vyčerpávající. 
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120 Kevin Warwick becomes the world's first Cyborg. [on-line]. 2018. [cit. 2019-04-12]. Dostupné z: 
<https://www.youtube.com/watch?v=GLq7edATaFo> 

https://www.scribd.com/doc/295251142/Ivana-Greguric-Novi-mediji-i-kiborgizirano-tijelo-kao-prostor-umjetnosti-transhumanizma-pdf
https://www.scribd.com/doc/295251142/Ivana-Greguric-Novi-mediji-i-kiborgizirano-tijelo-kao-prostor-umjetnosti-transhumanizma-pdf
https://www.youtube.com/watch?v=GH3vVUUQDT4
http://www.the-ftr.com/skinterface
https://www.youtube.com/watch?v=GLq7edATaFo
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Přesto, myslím, že pojetí transhumanistických myšlenek v umělecké tvorbě reflektují 

poměrně přehledně. Pojetí prvků transhumanismu s umělecké tvorbě tedy dělím na tvorbu, 

která je založena na za 1) myšlenkových a filozofických konceptech/ designech/ 

scénářích, bez toho, aniž by se samotní umělci nějakým způsobem pro účely své tvorby 

modifikovali, na za 2) tělesných/ fyzických modifikacích umělce, skrze které tvoří, na za 

3) smyslových/ kognitivních modifikacích umělce, skrze které tvoří, na za 4) biologické 

a DNA modifikace a naposledy na za 5) interakci s externími platformami (jako jsou 

počítače, stroje, software, umělá inteligence atd.), skrze které je tvorba realizována, kdy jde 

např. o interakci umělce a stroje, kdy jde o zprostředkovaný proces tvorby, apod. 
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5 TRANSHUMANISMUS A JEHO PROJEVY VE 
TVORBĚ VYBRANÝCH AUTORŮ 

 

5.1 NATASHA VITA-MORE -  ZAKLADATELKA TRANSHUMAN ART  

 Natasha Vita-More je umělkyně, designérka, profesorka, bývalá kulturistka, inovátorka 

se zaměřením na rámec technologií s tématy lidského sebezdokonalování a prodloužení 

lidského života a zakladatelka neziskové organizace Humanity+121, jejíž misí je zastávání se 

etického užívání dostupných technologií k rozšiřování lidských mentálních a fyzických 

možností. 

 Roku 1982 formulovala Transhumanist Art Statement, jehož obsah jsme rozebrali již 

výše. V tomto prohlášení je řečeno, čeho chce transhumanistická estetika, tvorba a design 

dosáhnout. Jde tedy především o posílení individuální porozumění a zkvalitnění 

a prodloužení života jedince. 

 Umělecký a designérský koncept Natashi Vita-More s názvem Primo Posthuman 

(Primo 3M+, 1996) v sobě nese transhumanistické myšlení, a to ve formě teoretické 

představy o tělu budoucnosti, které je možné různě proměňovat, vylepšovat a doplňovat 

o zdokonalené smysly. Motivací k designu tohoto konceptu bylo vytvoření a prezentace 

nových vztahů mezi designem, vědou a technologií. Vita-More pohlíží v této práci na design 

jako na proces k řešení problémů a na estetiku jako na prostředek k vytváření scénářů pro 

lidskou budoucnost. Koncept si pokládá otázky jako: „Co když by naše tělo dokázalo 

regenerovat rychleji, dokázalo generovat zdravější, a čerstvější pleť a nahrazovat opotřebené 

šlachy, vazy a klouby novými a zdravými? Co když by naše tělo bylo elegantní, atraktivní 

a připadalo by nám tak pohodlné jako naše nové auto?122  

  

 

 

                                                 

121 Humanity+. [on-line]. [cit. 2019-04-18]. Dostupné z: <https://humanityplus.org/ 

122 VITA-MORE, Natasha. Radical body design “Primo Posthuman”. [on-line]. Kurzweil Network. 2002. [cit. 2019-
04-18]. Dostupné z: <http://www.kurzweilai.net/radical-body-design-primo-posthuman> 

VITA-MORE, Natasha. Bone Density. [on-line]. 2010. [cit. 2019-04-18]. Dostupné z:https://vimeo.com/36305724/> 

https://humanityplus.org/
http://www.kurzweilai.net/radical-body-design-primo-posthuman
https://vimeo.com/36305724
https://humanityplus.org/
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Obr. 2 - Radical body design “Primo Posthuman – Zdroj: http://www.kurzweilai.net/radical-body-design-primo-

posthuman 

 

Primo Posthuman se vyznačuje: pokročilým metamozkem (advanced metabrain), 

rozšířenými smysly (enhanced senses), imunitním systémem odolným vůči všem známým 

patogenům, nano-designovaným páteřním komunikačním systémem pod vedením AI (umělé 

inteligence) se síťovým připojením a širokou škálou volitelných funkcí, a v neposlední řadě 

také souborem obchodních podmínek (reklamace, náklady na výměnu, apod.). 

 Pro koncept Primo Posthuman byla vytvořena srovnávací tabulka, která uvádí rozdíly 

mezi tělem 20. století (20th Century – Body) a designem těla 21. století (21st Century – 

Primo 3M+): 

 

TĚLO 20. STOLETÍ     TĚLO 21. STOLETÍ – PRIMO 3M+ 

omezená životnost     nesmrtelnost 

dědičné geny      vyměnitelné geny 

opotřebení se      možnost upgradu 

náhodná chybovost     zařízení na opravu chyb 

smysl pro lidskost     osvícená transhumanita 

inteligenční kapacita     téměř neomezená inteligenční kapacita 

lineární vědomí     paralelní vědomí 

genderová danost     možnost změny genderu 

http://www.kurzweilai.net/radical-body-design-primo-posthuman
http://www.kurzweilai.net/radical-body-design-primo-posthuman
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náchylnost k poškozování životního prostředí nemožnost poškození životního prostředí 

sžírání se závistí, depresemi, podrážděnost  turbo-nabitý optimismus 

eliminace odpadů     čištění a recyklace odpadů 

  

 Pro veškerá uvedená vylepšení v konceptu Primo Posthuman na všech jeho úrovních 

jako jsou metamozek, zorné pole, čichový smysl, sluch, pokožka (koncept Smart Skin), páteř, 

srdeční oběh, turbo-napájená flexibilita (Turbocharged Flexibility), environmentální 

neškodnost (systém regulace emisí, vyladěné trávení, eliminace toxinů, splnění směrnic pro 

ekologickou likvidaci), Vita-More vychází z historických technologických pokroků, které 

posouvá na další level a z velké části se nechává také inspirovat přírodou. 

 Tyto otázky z roku 1996, v tuto chvíli, částečně dosáhly svých odpovědí, a to ve formě 

současných nových technologií, jako je například protetika prokládaná haptickými systémy, 

neuro-rozhraní a umělá inteligence. I nadále se vývoj původním představám Vita-More 

přibližuje123, zatím však bez komplexního tělesného upgradu, tak, jak je v tomto jejím díle 

popisován. 

 Jednotlivosti výše popsaných vylepšení, již naší současnou kulturou částečně 

rezonují, ovšem celkové a komplexní pojetí Primo Posthuman vyznívá poměrně utopicky 

a jako vzdálený obraz science-fiction. Zároveň tento koncept, pokud by měl být uplatněn 

v celé své komplexnosti, podporuje kritické postoje F. Fukuyami, kde by při představě 

uvedení tohoto konceptu do praxe zcela jistě nastaly situace, kdy by takto technologicky 

vylepšení jedinci opovrhovali těmi nevylepšenými a naopak a mohlo by tak docházet k jakési 

formě útlaku, segregaci a vykořisťování, či dokonce genocidě124. Otázkou zůstává, zda by 

takovéto vylepšování mohlo být naší čistě svobodnou volbou, nebo by bylo nařízením 

a nezbytně dodržovaným systémem. 

 Dle výše uvedeného dělení projevů transhumanismu bychom mohli tento projekt 

zatím zařadit do první kategorie, tedy kategorie myšlenkových konceptů, ve které se 

transhumanismus projevuje ve formě ideových konstruktů, či teorií. V této teoretické rovině je 

                                                 

123 VITA-MORE, Natasha. Project Innovator: Future Body Design (2018). [on-line]. Natasha Vita-More Blog. 
2018. [cit. 2019-04-18]. Dostupné z: <https://natashavita-more.com/innovations/> 

124 SÝKORA, Petr. Etika biotechnologických zásahov do ĺudského genómu: Argumenty rizikovosti a zničení 
ĺudskej prirodzenosti. 2015. [online]. Centrum pre bioetiku, Katedra filozofie FF UCM v Trnave, Trnava, SR. s. 340. 
[cit. 2019-04-09]. Dostupné z: <http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2015/5/329-342.pdf> 

 

https://natashavita-more.com/innovations/#_blank
http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2015/5/329-342.pdf
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koncept lákavou a atraktivní vizí vzdálené budoucnosti, avšak v momentě, kdy by ovšem 

takto ultra vylepšení jedinci opravdu měli přijít na pořad dne, měla by se věnovat velká 

pozornost zkoumání a testování reálných dopadů na celou lidskou společnost a její kulturu. 

 

 

5.2 LUCY McRAE 

 Lucy McRae je australskou (v Británii narozenou) autorkou, body architektkou, 

profesorkou, sci-fi umělkyní, filmovou tvůrkyní, řečnicí, inovátorkou, bývalou baletkou 

a tanečnicí. Je stejně jako Vita-More, příkladem umělkyně, jejíž práce klade důraz na tělo 

a tělesnost, ale i na práci se svým vlastním tělem. Nedá se přehlédnout, že její práce silně 

prostupuje i do jiných, ne čistě uměleckých rovin. Ve své tvorbě velmi často spolupracuje 

s vědci, technology a vědeckými organizacemi. Jednou z nich je například i NASA, se kterou 

rozvíjí koncept růstu plodu ve vesmíru (Babies in Space)125. Získala již řadu ocenění, např. za 

práce pro Philips to bylo ocenění Time’s Best Fashion Invention, Fast Company ji označila za 

jednoho z top 50 designerů formujících budoucnost, Wired a Intel ji označil za velké jméno na 

poli inovací pro rok 2016. V roce 2012 se také zůčastnila TED Talks konference 

s tématem How Technology will Transform the Body126, která má k dnešnímu dni přes 1,5 

milionu zhlédnutí. Její hra s estetikou, vyjadřovacími formami a koncepty je lákavá pro 

spoustu velkých společností, či spolupracujících umělců (např. hudebnice Robyn a estetika 

použitá v hudebním klipu Indestructible127 formou tzv. Peristaltic Skin Machine128), mezi její 

klienty patří např. Swarovski, Intel, Unilever, Levi‘s, Vogue, Vice, Aésop, a další129. 

 Její jméno ve spojitosti s pojmem transhumanismus k nalezení příliš není, ona sama 

se vysloveně k tomuto hnutí nehlásí, ale přesto lze v její práci vycítit silnou orientaci na 

                                                 

125 TABART, Sally. Artist Lucy McRae Talks About Her Plan To Grow A Baby In Space With NASA. [on-line]. VICE 
Magazine. 2014. [cit. 2019-04-21]. Dostupné z: <https://www.vice.com/en_us/article/4xqv4m/artist-lucy-mcrae-
talks-about-her-plan-to-grow-a-baby-in-space> 

126 McRAE, Lucy. How can technology transform the human body?. [on-line]. TED. 2012. [cit. 2019-04-21]. 
Dostupné z: <https://www.ted.com/talks/lucy_mcrae_how_can_technology_transform_the_human_body> 

127 McRAE, Lucy. The Making of Robyn’s ‘Indestructible’ Music Video with EXTRA FOOTAGE. [on-line]. Vimeo. 
2011. [cit. 2019-04-21]. Dostupné z: <https://vimeo.com/16376731> 

128 McRAE, Lucy. Peristaltic Skin Machine. [on-line]. Vimeo. 2010. [cit. 2019-04-21]. Dostupné z: 
<https://vimeo.com/10264201> 

129 Lucy McRae. [on-line]. Propela.  [cit. 2019-04-21].  Dostupné z: <https://www.propela.co.uk/lucy-mcrae> 

https://www.vice.com/en_us/article/4xqv4m/artist-lucy-mcrae-talks-about-her-plan-to-grow-a-baby-in-space
https://www.vice.com/en_us/article/4xqv4m/artist-lucy-mcrae-talks-about-her-plan-to-grow-a-baby-in-space
https://www.ted.com/talks/lucy_mcrae_how_can_technology_transform_the_human_body
https://vimeo.com/16376731
https://vimeo.com/10264201
https://www.propela.co.uk/lucy-mcrae
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konfrontace budoucnosti lidské existence v technologiemi protkaném světe, na zkoumání 

a testování hranic a limitů sama sebe, na zkoumání těla a tělesnosti, krásy a estetiky, 

biotechnologie, kulturní a emocionální dopad vědy a technologií na redesign těla. Její 

provokativní vize, vizualita a imaginární světy podtržené současnými technologiemi vytváří 

platformy, které mohou ve společnosti rozdmýchávat debatu o způsobech, s jakými 

přistupujeme k budoucnosti. McRae využívá umění jako mechanismus pro vyjadřování 

a podnícení našich ideologií a etických postojů ohledně toho, kdo jsme a kam míříme.130 

 McRae je první tzv. body architektkou na světě. Toto přízvisko získala díky působení 

v Philips Design, kde vedla jejich Far Future Design Research Lab se zaměřením na pocitové 

vnímání. Jedním z projektů u Philipse byla tvorba elastické elektroniky (wearables131), šatů 

vnímajících pocity, které reagují na podněty skrze použití světla, a to například zčervenáním, 

či tvorba elektronického tetování, které bylo augmentováno (rozšířeno) dotykem apod.132 

Práce McRae stále pokračuje, i poté co opustila Philipse, v duchu jejího rozeznatelného 

rukopisu, tedy ve využívání těla jako formy a rozhraní pro vyprávění příběhů a výstavbu 

scénářů a zaměřování se na kreativní proces, který je branou k inovacím. 

"I'm an honest believer that if businesses, brands or biologists operate more like artistic 

studios, committed to introducing the creative process at the beginning of any kind of 

research; you allow for moments of chaos and serendipity that are proven gateways to 

innovation”.133 

 McRae vyjadřuje svoji tvorbu skrze různá média a platformy, maže hranice mezi 

uměním, architekturou, designem a technologií, skrze zdravé přehlížení nálepek, které by 

mohly omezovat mezioborovou praxi. 134 Tvorba McRae zhmotňuje hravé, imaginární světy 

a scénáře s velikým citem pro zvolené materiály, barvy, kostýmy, kulisy a v neposlední řadě 

i pro vizuální styl jednotlivých svých děl včetně zvolených fontů, které prezentuje většinou 

formou propracovaných krátkých filmů.  

                                                 

130 About Lucy McRae. [on-line]. [cit. 2019-04-21]. Dostupné z: <https://www.lucymcrae.net/about> 

131 KENTON, Will. Wearable Technology. [on-line]. Investopedia. [cit. 2019-04-21]. Dostupné z: 
<https://www.investopedia.com/terms/w/wearable-technology.asp> 

132 SMITH, Amanda. Body Architecture and the work of Lucy McRae. [on-line]. ABC. [cit. 2019-04-21]. Dostupné 

z: <https://www.abc.net.au/radionational/programs/archived/bodysphere/body-architecture/4565588 

133 About Lucy McRae. [on-line]. [cit. 2019-04-21]. Dostupné z: <https://www.lucymcrae.net/about> 

134 Ibid. 

https://www.lucymcrae.net/about
https://www.investopedia.com/terms/w/wearable-technology.asp
https://www.abc.net.au/radionational/programs/archived/bodysphere/body-architecture/4565588
https://www.lucymcrae.net/about
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 Jedním z příkladů spolupráce s vědeckou sférou, konkrétně se syntetickým biologem 

Sharefem Mansym, je projekt Swollowable Parfum. Otázky, které za tímto projektem stojí, 

jsou: „Co se stane, pokud budeme moci technologii pozřít? Stane se tělo samo technologií?“ 

Tento projekt je konceptem „těla jako rozprašovače“. McRae nastiňuje scénář technologie 

o velikosti krevních buněk a naší kůže naprogramované tak, aby vydávala biologicky 

zesílenou vůni. Tělo se tedy promění v „rozprašovač“ a pot naší kůže v „kosmetiku“. Nejenže 

má projekt opět velmi silnou a do detailu dotaženou vizualitu a je plnohodnotným uměleckým 

konceptem, má ovšem také přesah do oblasti lékařství, kdy by se takovýto produkt mohl stát 

nadějí a řešením např. pro osoby trpící hyperhidrózou (kompulzivní porucha pocení). 

Součástí tohoto projektu byla i performance, kdy se z galerie stala „laboratoř“ a místo pro 

experimentování s vědeckými „Co když…?“. Tento projekt zapojuje veřejnost a poskytuje 

platformu pro zkoumání emocionálního dopadu technologií a toho, jak vědecké průlomy 

mohou měnit naše tělo.135 

Obr. 3 – McRAE, Lucy. Swallowable Parfum. [on-line]. [cit. 2019-04-21]. Dostupné z: 

<https://www.lucymcrae.net/swallowable-parfum> 

 Tento projekt, dle navrženého dělení, spadá do kategorie biologické modifikace, kdy 

je produkt stvořený pomocí technologie, zaveden přímo do těla, kde mění jeho funkce. Když 

bychom měli toto dílo reflektovat, tak lze říci, že pokud by bylo někdy uvedeno do praxe ve 

                                                 

135 Swallowable Parfum. [on-line]. [cit. 2019-04-21]. Dostupné z: <https://www.lucymcrae.net/swallowable-
parfum> 

https://www.lucymcrae.net/swallowable-parfum
https://www.lucymcrae.net/swallowable-parfum
https://www.lucymcrae.net/swallowable-parfum
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své nejčistší podobě, bez postranních úmyslů a vedlejších účinků (které by mohli v případě 

nijak zvlášť ojedinělého chování farmaceutických magnátů nastat), byl by tento koncept 

úžasným kosmetickým produktem, který by mohl, alespoň částečně řešit problémy, frustrace 

a komplexy mnohých z nás. 

Jedním z dlouho očekávaných projektů (částečně experiment, částečně výstavní 

projekt, kombinace site-specific performance a instalace v kombinaci s využitím technologií) 

byl projekt s názvem Biometric Mirror. 

 Obr. 4 – McRAE, Lucy. Biometric Mirror. [on-line]. [cit. 2019-04-21]. Dostupné z: 

<https://www.lucymcrae.net/biometric-mirror-> 

  Projekt byl představen v The Science Gallery Melbourne v roce 2018. I na 

tomto projektu spolupracovala s týmem specialistů a výzkumníků z Melbourne Microsoft 

Research centra pro Social Natural User Interfaces (SocialNUI), s Dr. Nielsem Woutersem 

a Nickem Smithem. Za tímto konceptem stojí, řekněme vlastně až výzkumné otázky (jelikož 

celá estetika a pojetí děl McRae vyznívá vědecky a nese prvky výzkumu) „Co když to umělá 

inteligence udělá špatně?“. Tento projekt zpochybňuje přesnost a předpoklady 

matematických algoritmů rozpoznávajících obličeje. Úvahy, které má projekt otevírat se 

dotýkají polemiky nad tím jak velmi je dnešní doba orientovaná na pachtění se po dokonalém 

vzhledu a vizáži, po životním stylu plném ideálů a zda-li jsou tyto cíle opravdu správné 

https://www.lucymcrae.net/biometric-mirror-
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a pozitivní. Otázkou je, zda náhodou není ona nedokonalost smyslem a udržovatelem života 

a tvůrcem rozdílnosti a různorodosti. Výstava byla koncipována jako instalace jakéhosi 

futuristického salonu krásy, návštěvníkovi byla díky umělé inteligenci naskenována 

biometrická data z jejich obličeje, tato umělá inteligence (nějaký algoritmus) dále prováděl 

analýzu na základě přiřazených matematických principů, které vyvinul Hollywoodský plastický 

chirurg Dr. Srephen Marquardt. Po výsledném porovnávání s databází tváři, pak byla 

výstupem matematicky dokonalá verze vaší vlastní tváře, často ale působící až 

mimozemským a zneklidňujícím dojmem. Hlavním tématem této práce je diskutovat 

o nedostatcích AI a ptát se na to, kdo tyto algoritmy navrhuje a jak je možné, že pak všichni 

(po tomto fotomorphingu) vypadají podobně mimozemsky? Směřujeme snad v reflexi estetiky 

umělé inteligence a plastické chirurgie k jakési mono-estetice?136 Toto její dílo lze, dle výše 

uvedeného kategorizování, zařadit do tvorby, která je koncepčně inspirována 

transhumanistickými myšlenkami, a dále také do kategorie tvorby zprocesované skrze 

interakci s externími platformami. 

 Toto opětovné spojení umění a vědy je pro McRae důležité z hlediska předávání 

zážitků z nových objevů široké veřejnosti, za pomoci vystavěných příběhů, což dle ní vědci 

dost dobře nedokážou. Její projekty tedy tvoří jakýsi most pochopení a zprostředkování 

zážitků mezi vědou a veřejností, což ilustruje i tento její výrok: 

“I’m really interested in creating an opportunity through artistic platforms like the Science 

Gallery where visitors become a character in a world.” 137 

 

 

 

 

 

 

                                                 

136 McRAE, Lucy. Biometric Mirror. [on-line]. [cit. 2019-04-21]. Dostupné z: <https://www.lucymcrae.net/biometric-
mirror-> 

137 Magic Mirror. [on-line]. Creative Victoria. [cit. 2019-04-21]. Dostupné z: 
<https://creative.vic.gov.au/showcase/magic-mirror> 

https://www.lucymcrae.net/biometric-mirror-
https://www.lucymcrae.net/biometric-mirror-
https://creative.vic.gov.au/showcase/magic-mirror
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5.3 NEIL HARBISSON & MOON RIBAS 

 Tato umělecká dvojice o transhumanistických možnostech našich vylepšených těl 

pouze nefilozofuje, ale uvádí rozmanité možnosti enhancementu do praxe. Pokud 

transhumanismus pracuje s vizemi vylepšování našich těl technologií za různými účely, pak je 

tvorba těchto dvou umělců, označovaná jako Cyborg Art (cyborgism, cyborg artist)138, tedy 

umění vývoje svých vlastních nových smyslů ve formě kybernetických implantátů a následná 

exprese skrze tyto nově nabyté smysly, jedním z uměleckých transhumanistických směrů. 

Harbisson v roce 2010 spolu s Moon Ribas založili organizaci Cyborg Foundation139, dále pak 

spolu s Ribas a Manelem Muñozem v roce 2017 organizaci Transpicies Society140 

a v neposlední řadě také platformu CyborgNest. Činnosti těchto organizací se blíže budeme 

věnovat v nadcházejících odstavcích.  

 Neil Harbisson je katalánský kyborgský umělec a tzv. transdruhový (transpicies) 

aktivista, žijící v New Yorku. Harbisson je státem uznávaný kyborg (ve svém průkazu 

totožnosti má uvedeno, že je kyborg). Jeho implantovaná anténa mu umožňuje vnímat 

viditelná i neviditelná spektra barev pomocí audio vibrací a frekvencí, které vysílá do jeho 

lebky. Díky tomu může vnímat infračervené i ultrafialové spektra barev. Napojení na world 

wide web a satelit mu dovoluje přijímat barvy z vesmíru, obrazy, videa, hudbu i telefonní 

hovory přímo do jeho hlavy, do jeho mozku. Sám sebe Harbisson identifikuje jako bytost, 

která již není na 100 % člověkem, cítí se být zároveň technologií, je tedy transdruhovou 

entitou. Jeho práce testují a objevují hranice identity, lidského vnímání, spojení mezi viděným 

a slyšeným a použití umělecké exprese skrze nové senzorické dovednosti. 141 

Harbissonova tvorba je tedy založena na jeho schopnosti vnímat audio signály, které 

mu do lebky vysílá jeho implantovaná anténa, umožňuje mu tedy doslova slyšet barvy (sám 

je od malička barvoslepý – achromatismus). Harbisson díky anténě dosáhl nejenom terapie 

svého poškozeného smyslu, ale i jeho modifikace, na úroveň, která již není „přirozená“.   

 

 

                                                 

138 BARBATO, Massimo. THE ART OF CYBERNETIC UNION. [on-line]. Serious Wonder. [cit. 2019-04-23]. 
Dostupné z: <http://www.seriouswonder.com/art-cybernetic-union/> 

139 Cyborg Foundation. [on-line]. [cit. 2019-04-23]. Dostupné z: <https://www.cyborgfoundation.com> 

140 Transpicies Society. [on-line]. [cit. 2019-04-23]. Dostupné z: <https://www.transpeciessociety.com> 

141 Neil Harbisson. [on-line]. [cit. 2019-04-23]. Cyborg Foundation. [on-line]. [cit. 2019-04-23]. Dostupné z: 
<https://www.cyborgarts.com/> 

http://www.seriouswonder.com/art-cybernetic-union/
https://www.transpeciessociety.com/
https://www.cyborgarts.com/


46 

Skrze tyto obohacené smysly tvoří například své zvukové portréty, kdy vzezření 

portrétovaných vyjadřuje právě zvukovými frekvencemi, které mu anténa umožňuje vnímat při 

pohledu na portrétovanou osobu.142 

 Jedním z jeho počinů ve spolupráci Cyborg Foundation a společnosti Mesa&Cadeira 

v rámci konceptu „Design Yourself“ byl inovátorský, designérský a umělecký projekt 

transdentálního komunikačního implantátu (transdental communication implant). Tato 6-denní 

kolaborace týmu technologů, hackerů, designérů a dentálních chirurgů a dvou cyborgů 

stvořila koncept komunikace, který vystihuje misi kyborgismu. V rámci tohoto projektu vznikla 

platforma, vizuální identita a samotný prototyp nazvaný WeTooth. Implantáty obsahují 

aktivátory a vibrátory, secvaknutí zubů jednoho, vyšle vibrace do implantátu toho druhého, 

Harbisson i Ribas znají Morseovu abecedu, tudíž se skrze implantáty dorozumívají tímto 

způsobem.143 

Obr. 5 – MESACYBORG. [on-line]. [cit. 2019-04-23]. Dostupné z: <https://vimeo.com/182457933>  

 

 V tomto konkrétním případě nijak nevylepšují stávající lidskou kondici, ale umožňují 

dosáhnout možností a smyslů zcela nových. Technologie nám umožňují designovat smysly, 

designovat tělesné části, nebo způsoby vnímání reality. Harbisson tvrdí, že jsme na sklonku 

                                                 

142 Sound Portraits by Neil Harbisson. [on-line]. 2010. [cit. 2019-04-23]. Dostupné z: 
<https://www.youtube.com/watch?v=JDqL-PUZ148> 

143 MESACYBORG. [on-line]. [cit. 2019-04-23]. Dostupné z: <https://vimeo.com/182457933> 

https://vimeo.com/182457933
https://www.youtube.com/watch?v=JDqL-PUZ148
https://vimeo.com/182457933
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toho, kdy budeme přicházet do kontaktu s povoláními jako smyslový designer, designer 

způsobů vnímání reality apod. Cyborgismus je pro Harbissona vyjádřením svobody ohledně 

možnosti výběru toho jakým transdruhem se chceme stát, vyjádřením svobody v sebe-tvorbě 

a sebe-designu. 144 Tento počin lze v rámci výše uvedených rozdělení řadit do kategorie jak 

tělesné, tak kognitivní modifikace.  

 Harbissonova umělecká partnerka, španělská avantgardní umělkyně, tanečnice, 

choreografka a kyborgská aktivistka Moon Ribas, je jedním z dalších příkladů umělkyně, jejíž 

tvorba je přímo ovlivněna nově získanými smysly díky technologickému enhancementu. 

Ribas ve své práci zkoumá a experimentuje s hranicemi vnímání a intenzivnějšího prožitku 

pohybu. Ribas má ve své noze implantované zařízení, tzv. Seismic Sence, které jí umožňuje 

vnímat zemětřesení a posuvy seismických desek kdekoli na planetě v reálném čase. V roce 

2017 si nechala implantovat další senzor, který jí umožňuje vnímat stejné jevy na Měsíci.145 

Ribas pak tyto vjemy zprostředkovává veřejnosti svými tanečními, choreografickými anebo 

hudebními performance. Planeta Země je jí skladatelem a choreografem a ona sama je 

interpretem. Pro tyto možnosti vnímání mimo naši planetu užívá pojem senstronaut 

(smyslový astronaut), kdy je fyzicky na Zemi, ale zároveň může cítit jevy, které se dějí jinde 

ve vesmíru.146 

Ribas ve svém projektu Speedborg stejně jako Harbisson žádný smysl nenahrazuje, 

ani nevylepšuje, ale dodává nový. Tento projekt stojí na extenzi (enhancementu) ve formě 

radarové rukavice, která pomocí vibrací které vydává, umožňuje nositeli vnímat rychlost 

jakéhokoli pohybu, který se před ním děje. Později Ribas funkčnost této rukavice 

přetransformovala do páru náušnic, které vibrují kdykoli je v její přítomnosti detekovaný 

pohyb147. Ribas s tímto projektem procestovala svět se záměrem zmapovat rychlost chůze 

obyvatel jednotlivých evropských měst. Tento projekt The Speeds of Europe pak zachycuje 

v krátkém videu, kde na základě průměrné rychlosti chůze obyvatel jednotlivých velkoměst, 

prezentuje svojí vlastní chůzí. Na videu lze také vidět různá průměrná barevná schémata 

jednotlivých měst, která zase zachytil Harbisson148. Sama Ribas pak dokázala detekovat 

                                                 

144 MESACYBORG. [on-line]. [cit. 2019-04-23]. Dostupné z: <https://vimeo.com/182457933> 

145 RIBAS, Moon. [fotografie]. 2017. [cit. 2019-04-23]. Dostupné z: <https://www.instagram.com/p/BZG4jUwlSrn/> 

146 About Moon Ribas. [on-line]. [cit. 2019-04-23]. Dostupné z: <https://www.cyborgarts.com/> 

147 BJÖRK, Johanna. Human Cyborg Project Wins Grand Prize in Filmmaker Competition. [on-line]. 2013. [cit. 

2019-04-23] .Dostupné z: <http://www.goodlifer.com/2013/01/human-cyborg-project-wins-grand-prize-in-
filmmaker-competition/> 

148 Speed and colours of Europe. [on-line]. 2013. [cit. 2019-04-23]. Dostupné z: <https://vimeo.com/49982803> 

https://vimeo.com/182457933
https://www.instagram.com/p/BZG4jUwlSrn/
https://www.cyborgarts.com/
http://www.goodlifer.com/2013/01/human-cyborg-project-wins-grand-prize-in-filmmaker-competition/
http://www.goodlifer.com/2013/01/human-cyborg-project-wins-grand-prize-in-filmmaker-competition/
https://vimeo.com/49982803
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nejenom rychlost pohybů před ní, ale i rychlost své vlastní chůze, a díky této dovednosti 

a znalosti časování semaforů jedné ulice vytvořila choreografii Green Lights, kdy dokázala 

rušnou barcelonskou ulici přejít po přechodech plynule, bez jediného zastavení149.  

  

 Společnými projekty CyborgNest, Transpicies Society a Cyborg Foundation jakožto 

platformami pro podporu jedinců, kteří se také touží stát kyborgy, prohlubují povědomí a šíří 

osvětu v rámci těchto tendencí. Asociace Transpicies Society podporuje a obhajuje touhy 

všech tzv. non-human indentities po svobodě sebe-designu které přináší vývoj nových smyslů 

a orgánů vnímání. Asociace sdružuje komunitu umělců, inženýrů, designérů, filozofů a lékařů, 

kteří sdílejí stejné nadšení z objevování okolního prostředí a limitů jeho vnímání. Asociace 

také nabízí členství a má svůj Lab (vývojovou platformu, kde se v současnosti pracuje na 

vývoji zařízení pro smyslové vnímání kvality vzduchu150), pořádá přednášky, konference, 

programy uměleckých rezidencí a opencally, akce a performance, často spojené 

i s „přerodem“ nějakého z členů v kyborga151. Cyborg Foundation byla založena v roce 2010, 

a je online platformou pro výzkum, vývoj a ochranu práv kyborgů a podporu produkce 

uměleckých projektů vztahujících se na tvorbu nových smyslových a vjemových extenzí 

(rozšíření) aplikováním technologií do lidského těla. Misí nadace je pomoct lidem stát se 

kyborgem, podporovat kyborgské umění a bránit práva kyborgů v duchu hesla „design 

yourself“. Obecně se nadace staví ke kyborgismu jako k neustále se vyvíjejícímu sebe-pojetí 

v neustále proměnném procesu vztahu technologie a organismu, ovšem se zacílením na 

smyslovost, tzv. Artificial Senses (AS), na technologie umožňující pociťovat různé jevy. AS je 

ale oproti AI (Artificial Inteligence – umělá inteligence) tvořena stimuly, které jsou 

produkované technologií a ona inteligence je tvořena člověkem, skrze člověka, skrze jeho 

způsoby interpretace pocítěného. Kyborgské umění na svých stránkách popisují slovy „In 

Cyborg Art; the artwork, the audience, and the museum is all in the same body.“.152 

 

 Cyborg Foundation pomáhá rozvíjet nové smysly, které nám umožňují nové dosud 

nepocítěné vjemy, a proto nepřispívá k diskuzi ani na téma virtuální reality (virtual reality - 

                                                 

149 Documentos TV - "Ciborgs... muy humanos". [on-line]. 2012. [cit. 2019-04-23]. Dostupné z: 
<http://www.rtve.es/television/20120611/documentos-tv-ciborgs-muy-humanos/534009.shtml> 

150 SENSE OF AIR QUALITY - IN DEVELOPMENT. [on-line]. 2012. [cit. 2019-04-23]. Dostupné z: 
<https://www.transpeciessociety.com/new-sense-lab-blog> 

151 Transpicies Society. [video]. 2018. [cit. 2019-04-23]. Dostupné z: 
<https://www.instagram.com/p/BpAEwULF7u5/> 

152  Cyborg Foundation. [on-line]. [cit. 2019-04-23]. Dostupné z: <https://www.cyborgfoundation.com> 

http://www.rtve.es/television/20120611/documentos-tv-ciborgs-muy-humanos/534009.shtml
https://www.transpeciessociety.com/new-sense-lab-blog
https://www.instagram.com/p/BpAEwULF7u5/


49 

VR), ani rozšířené reality (augmented reality - AR), ale tzv. „zjevené/odhalené/odkryté reality“ 

(reveal reality - RR)153. Cyborg Foundation také disponuje také listinou práv kyborgů. Jejími 

pilíři jsou 1) svoboda v možnostech „rozložení“ (se) (freedom from disassembly), 2) svoboda 

v možnostech morfingu, 3) rovnost mutantů a „naturálních“ lidí, 4) právo na tělesnou 

suverenitu, 5) právo na přírodní/ organickou naturalizaci (right to organic naturalisation). 

  

 CyborgNest je už jen jakousi subtilní platformou pro hledání a zapojení nadšenců 

z řad designérů, techniků a kreativců do kyborgské tématiky, kde je zároveň i vysvětlen 

důvod existence společnosti. Tou je touha po přispění k tématům a počinům na poli lidské 

evoluce formou kognitivních vylepšení se zaměřením na evoluci lidské mysli.  

 

 Práce Ribas i Harbissona stojí na enhancementu lidských smyslových vjemů, stojí 

nejenom na vylepšování stávajících, ale v převážné míře na designu vjemů úplně nových 

a netušených. Jejich projekty, dle navrženého kategorizování, spadají do tvorby, která je 

realizována převážně skrze fyzické a kognitivní modifikace, kdy je jejich tělesný substrát 

částečně změněn. 

 

 

 

5.4 LIAT GRAIVER & eDAVID 

 Jedním z mnoha dalších zajímavých mezioborových příkladů je projekt umělkyně 

Liat Graiver ve spolupráci s profesorem Oliverem Deussenem a kandidátem věd Marvinem 

Guelzowem. Kolem roku 2010 sestrojili malířský - malující stroj s názvem eDavid.154 Je to 

společná práce, jak umělců, akademiků, vývojářů, tak designérů. Samotný tento stroj byl 

stvořen v duchu mimiky, metodiky a techniky, kterou běžně používají malíři ve vztahu ke své 

tvorbě, k použití štětců, nanášení barev a barevných vrstev na plátno, k směru a rychlosti 

tahů apod.155 Za tímto strojem – robotem - malířem také stojí myšlenkový koncept 

a počítačový kód (program, algoritmy), který mu má ponechávat dostatečnou svobodu 

a autonomii ve způsobu jeho exprese, stejně tak, jak svobodně ke své tvorbě přistupují 

i lidští umělci. 

                                                 

153  Cyborg Foundation. [on-line]. [cit. 2019-04-23]. Dostupné z: <https://www.cyborgfoundation.com> 

154 eDavid. [on-line]. [cit. 2019-04-25]. Dostupné z: <http://graphics.uni-konstanz.de/eDavid/?page_id=2> 

155 e-David - Brushstrokes in the Digital Age. [on-line]. 2017. [cit. 2019-04-25].  Dostupné z: 
<https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=6qkdKandaug> 

http://graphics.uni-konstanz.de/eDavid/?page_id=2
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=6qkdKandaug
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Obr. 5 – Brushstrokes in the Digital Age, Zdroj: https://www.liatgrayver.com/robotic-painting  

Cílem Graiver, není vytvořit úplně samostatného robota - malíře, ale jde jí především 

o jejich společný a neustálý dialog, kdy Graiver tomuto stroji upravuje a přidává nové 

dovednosti a pak jej nechává s takto nabytými znalostmi technik znovu a znovu tvořit. Tímto 

v jistém směru boří hranice a představy o robotech jakožto o vykonavatelích repetitivních 

úkonů bez invence, zdokonalování se a vlastního rozhodování se156. Teoreticky by bylo 

možné koncept stroje eDavida zařadit do odnože transhumanismu technologické singularity, 

v případě, že by se v budoucnu dostal na vyšší úrovně autonomie. Dále pak, dle našeho 

kategorizování, řadíme interakci Griver, týmu programátorů a eDavida do tvorby realizované 

skrze externí platformy, v tomto případě tedy skrze stroj a povely softwaru, který je 

upravován umělcem. 

 

 

 

 

 

                                                 

156 GRAYVER, Liat. Transhuman Expression. Interdisciplinary research in Painting and Robotics. with Prof. 
Oliver Deussen, PhD candidate Marvin Guelzow, and the Artist Liat Grayver. [on-line]. 2018. [cit. 2019-04-25]. 
Dostupné z: <https://media.ccc.de/v/35c3-10012-transhuman_expression> 

https://www.liatgrayver.com/robotic-painting
https://media.ccc.de/v/35c3-10012-transhuman_expression
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6 ZÁVĚR 

 Tato bakalářská práce si především kladla za cíl reflexi a kategorizaci současného 

umění nesoucí prvky transhumanistických myšlenek. V prvé řadě, bylo ale důležité, 

v obšírnějších úvodních kapitolách, přehledně nastínit celistvý pohled na transhumanistickou 

diskuzi a pojem samotný definovat. Transhumanismus má totiž poměrně široký záběr 

projevů, a to jak v oblastech společenských, sociálních, kulturních, politických, 

ekonomických, tak v oblastech souvisejících s vírou, uměním, či DIY experimentováním. 

Především je transhumanismus ale myšlenkovým a kulturním hnutím, které se překotně vyvíjí 

poslední dvě dekády a podporuje interdisciplinární přístup k pochopení a zhodnocení 

příležitostí vylepšování lidské fyzické, biologické a kognitivní kondice skrze pokroky ve vědě 

a technologiích.157 Pro celistvost představy o tomto tématu, je v kapitole Kořeny 

transhumanismu rozebráno, v jak dávných dobách a dílech lze zárodky transhumanistických 

myšlenek vystopovat. Dále se práce snaží uvést do tématu za pomoci shrnutí moderních 

dějin transhumanismu. Jeho vývoj reflektuje na klíčových představitelích, formujících 

událostech, manifestech a dílech. Jeden z dalších důležitých aspektů transhumanistické 

tematiky je předložen v kapitole Kritika transhumanismu. Společností samozřejmě rezonují 

otázky nebezpečí a hrozeb, které aplikování transhumanistických myšlenek může přinést. 

Kritika je reflektována na tématech bioetiky a technooptimismu. Protože je možné 

v transhumanistické diskuzi naléz různé rozlišovací nuance jeho projevů ve společnosti, 

uvádíme v kapitole Transhumanismus v kulturně-společenské oblasti jeho jednotlivé 

kategorie a odnože a snaží se uvést i konkrétní platformy a příklady, mezi které se řadí jak 

vědně, tak např. i nábožensky orientované skupiny, či společenství. 

 Všechny tyto úvodní pasáže nám mají pomoci s představu o šíři záběru 

transhumanistické diskuze. Díky tomu se pak lépe můžeme zorientovat v tématech 

samotného transhumanistické umění, které je rozvedeno v kapitole Transhumanismus 

v umění. V této kapitole je uvedena stručná historie vývoje, je zmíněn formující manifest, 

jehož autorkou je jedna z klíčových osobností transhumanismu, umělkyně, designerka 

a transhumanistka Natasha Vita-More. V dalších odstavcích se pak tato práce věnuje tvorbě 

jednotlivých současných autorů a snaží se jejich práci zařadit do, pro účely této práce, 

vytvořených kategorií průjevů transhumanistických prvků v umění. 

                                                 

157   BOSTROM, Nick. Transhumanist Values. [online]. Faculty of Philosophy, University of Oxford. 2005. [cit. 
2019-04-18].  s. 1. Dostupné z: <https://nickbostrom.com/ethics/values.html>  

https://nickbostrom.com/ethics/values.html
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 Za těchto podmínek, které z práce vycházejí, lze transhumanismus ve formě 

filozofických a teoretických úvah, diskuzí a polemik vyhodnotit za atraktivní, někdy možná až 

za senzace chtivé téma, které je ale určitě vhodné udržovat. Pokud by ale měly být 

navrhované teoretické koncepty fungování transhumanismu ve společnosti někdy 

v budoucnu skutečně zaváděny do praxe a plošně aplikovány, neměli bychom dopustit, aby 

se toto dělo neuváženě a bez předchozího důkladného zvážení přínosů i rizik.   

 K tomuto kritickému testování a experimentování a vedení dialogu ve velké míře 

přispívá právě transhumanistické umění. Maže hranice mezi uměním a vědeckým přístupem 

a teorie často za pomoci vědeckých odborníků v rámci své umělecké tvorby přivádí k životu. 

Tato rovina přístupu k transhumanismu, zdá se být cestou, pokud na ní zůstane ona kritická 

rovina, onen otevřený diskurz, ona otevřená, svobodná nekonečná diskuze a dialog, který 

nereguluje žádná jiná nadřazená ideologie, či instituce. 

 V transhumanismu se umění prolíná s vědou a sience-fiction. Transhumaistické 

umění maže hranice seriózní vědy a sci-fi fantazírování o budoucnosti, je mostem a jeho 

kreativní proces je chůzí po tomto mostě. 

Z kapitol popisujících projevy transhumanismus na různých úrovních lidské 

společnosti a lidské činnosti, lze vyhodnotit, že je transhumanismus skutečným tématem 

k diskuzi, prolíná se všemi vrstvami kultury a společnosti a díky neustálému vývoji vědy 

a techniky se kterou je neoblomně spjat se bude vyvíjet nadále i on sám. 

Když bychom zůstali u tohoto (techno-)optimistického vyznění transhumanismu 

(samozřejmě transhumanismus bere v potaz i negativní dopady využívání technologií, takže 

čistě a plošně technooptimistický směr transhumanismus není), které pod sebou slučuje 

Humanity+, její lokální i jakékoli jiné (environmentálně, geograficky, politicky, či nábožensky 

angažované) odnože, nelze tomuto hnutí upřít pozitivní dopad v rozvoji otázek určité 

vědomosti, osobní uvědomělosti, prohloubení vlastního vědomí, osobní angažovanosti, 

vystoupení z konformní zóny (dle Philipa Zimbarda je vystoupení z konformity akt hrdinství, 

což není nic jiného než akt lidství, schopnost činit a zachovat se lidsky tváří v tvář 

evidentnímu zlu), převzetí odpovědnosti za sebe samé, naše činy a jejich dopad na 

společnost a odpovědnost za udržení dialogu jakožto základního kamene konstituce svědomí 

- nástroje v boji proti dehumanizaci.158 Pokud v nás mají transhumanistické způsoby 

uvažování a transhumanistická umělecká činnost probudit společenský aktivismus a start 

                                                 
158ŽÁČKOVÁ, Eva (2015). K čemu konvergují nové technologie? ISBN 978-80-261-0574-9. Západočeská 
univerzita v Plzni. S. 130-150 
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vědomého člověka a pokud nám mají otevřít platformy pro dialogy směrem k vnitřnímu 

vyzrání, jelikož jedině vyzrálí jedinci, mohou vytvořit zralou společnost, tak je důležité o tyto 

dialogy, diskuze a způsoby nahlížení na sebe samé a svět kolem, reflektovat, pečovat o ně 

a nechat je v nás i nadále rezonovat. 
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RESUMÉ 

 Cílem této bakalářské práce bylo podat ucelený přehled historie, vývoje, tématů 

a oblastí transhumanismu a jeho klíčových osobností s následným detailnějším zaměřením 

na transhumanistické umění. Úvodní kapitoly nám pomáhají v orientaci v současné diskuzi, 

a to mapováním kategorií transhumanistických myšlenek a jejich projevů rezonujících ve 

společnosti, ať už v kultuře, v politice, v otázkách víry, či ve sféře DIY praktik. Dále se práce 

zaměřila na umělce a umělecké počiny, realizované skrze transhumanistickou optiku. Práce 

rozebírá tvorbu Natashi VITA-MORE, jakožto formující osobnosti transhumanistického umění 

a dále se pak zaměřuje na současné umělce. Pro účely přehledu o transhumanistických 

prvcích v umělecké tvorbě, byly vytvořeny kategorie, které se snaží tyto prvky pojmenovat 

a dále k nim jednotlivé umělecké počiny, vybraných autorů, zařadit. Skrze jednotlivé kapitoly, 

se práce snaží přinést ucelený pohled na transhumanistickou diskuzi, ve všech jeho 

rozmanitých formách a projevech. 

 

 

 

 

SUMMARY 

 The aim of this Bachelor Diploma thesis was to give a comprehensive overview of the 

history, development, themes, and areas of transhumanism and its key personalities, followed 

by a more detailed focus on transhumanist art. The introductory chapters are reflecting the 

current discussions by mapping categories of transhumanist ideas and their expressions 

resonating whether in society, culture, politics, questions of faith, or DIY practices. 

Furthermore, the work focused on artists and artistic achievements realized through 

transhumanistic perspective. This thesis, besides other artistic projects, analyses the work of 

Natasha VITA-MORE as a shaping figure of transhumanist art. For the purpose of reviewing 

transhumanistic elements in artistic creation, the thesis offers categories that are discussing 

elements and classify them in the individual artistic achievements. Through each chapter, this 

paper presents a comprehensive view of the transhumanist discussion, in all its various forms 

and manifestations. 
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