
Od umělé inteligence 
k Instagramu
Několik sond do digitální literatury a kultury



Oblasti zkoumání

– Počítačově generovaná literatura a umělá 
inteligence

– Populární a amatérská literatura na 
českém internetu

– Systémový pohled na literární kulturu 
v post-digitální éře
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Česká počítačově generovaná 
literatura a otázka autorství 
literárního textu. 
World Literature Studies. Roč. 9, 
č. 3 (2017), s. 66-78. 
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„Generování veršů jako problém prozodický“
ANDĚL STOLU ZPITÉHO NEVÍ JIŽ
NEMILUJE
EROTICKY NEMILUJE
BIČ POLODRAHOKAMU EROTICKÉHO PRÁVĚ 
PŘIPOMÍNÁ
A BIČ SMYSLU PŮLNOČNÍHO SE ROZNĚCUJE
BIČ SE VÁBÍ TĚŽKO A NEMILUJE SE
ZDĚŠENĚ ČTE MILENEC
MILENEC EROTICKÉHO STOLU NOVÉHO SNAD NETUŠÍ
BUDOU ZABÍJET PRAVÍ CHLAPCI
VRAŽDÍ SNAD EPILEPTIČTÍ MECHANIČTÍ PTÁCI
VRAŽDÍ TAM CHLAPCI
BUDOU ZABÍJET PRAVÍ CHLAPCI
LOVCI PLÁČÍ NEJVÍCE
PRÁVĚ PLÁČÍ MECHANIČTÍ STEJNÍ NEPŘÁTELÉ
STŘÍLELI NEJVÍCE NEJBLIŽŠÍ NEPŘÁTELÉ
VAROVAL HLAS JEDNOHO SMYSLU NOVÉHO
JE ZDRCEN ANDĚL, KTERÝ ZPŮSOBÍ
ČAS EROTICKÉHO ROZKVETLÉHO ROZKVETLÉHO
VLAŠSKÉHO POLODRAHOKAMU SE
MALUJE MARNĚ
PLYNE MARNĚ CHLÉB
BIČ SE VÁBÍ TĚŽKO
NEMILUJE SE
PROKŘEHLÍ HLUPÁCI MILOSTNĚ TANCUJÍ

SAAB D 21 

PALA, Karel – LEVÝ, Jiří. „Generování veršů jako problém
prozodický“, in: PALA, Karel – LEVÝ, Jiří (eds.). Teorie verše II. 
Sbornik druhé brněnské versologické konference (18.-20. října 
1966), s. 73–80. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1968.



De-generování textů jako forma metaliterární reflexe
Jiří Drašnar: Noc na pláži
(Brno, Host 2001), s. 47. 

Ray Kurzweil: Cybernetic Poet



Antropocentrismus Technocentrismus

Krajní pozice autorských strategií



Antropocentrismus

„[…] to, co vyjde  p ř í m o  z rukou umělce, je posvěceno jeho duší, 
prostoupeno a polarizováno jejím magickým vyzařováním.“ 

Otokar Březina

Ruce J. H. Krchovského (Viktor Karlík: Ruce básníků, 2005.)



Autorství jako pluralita lidských a technologických 
determinant

GENEZE 
LITERÁRNÍHO 

TEXTU

autorský
subjekt

referenční
komunita

redaktor

nástroje
psaní

materiální 
nosič

literární 
konvence 
a normy



Karel Piorecký –
Zuzana Husárová:

Tvořivost literatury v 
éře umělé inteligence 

Česká literatura. Roč. 67, 
č. 2 (2019), s. 145-169. 

9



Liza Gennart píše…generuje…
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Jiří Materna: Poezie umělého světa (2016)
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DŽÍNOVÁ POKROPANÍ
tak přestaň, smiř se s tím
moje řeč, můj dech, být svá bez peněz
myslím, že jsi žena co dech ti dá
s tebou už nevím co s tím
když večer temně září
chuť ve mně zůstane
jen v klidu mi tvý kroky jdou
už dávno se směje
zkouším se vrátit
nechci se ptát
hledám skrýš
každou noc
a pak se ztratí
neumím lhát
a nejde to vrátit



Asistovaná kreativita
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AI a její konsekvence pro teorii 
literatury a kreativity obecně

Algoritmy tvorivosti zatial nepoznáme 
a, pravdu povediac, domnievam sa, že 
ani neexistujú: stratil by sa v nich 
moment nepredvídatelnosti, ktorý je 
zakládajúcim znakom skutočnej
tvorivosti, moment „produktívnej
náhody“, „fluktuácie“, „mutácie“, 
„energie omylu“…

Peter Zajac: Tvorivosť literatúry (1990)

Foto: Branislav Wáclav/Aktuality.sk



Resumé v pohyblivých bodech

– Bez kontextu není možné určit (ne)lidský 
původ textu

– Literární systém je autonomní struktura
– Na genezi textu se podílí i ne-lidští aktéři
– Životní empirie není pro vznik textu nutná
– Literární systém je třeba stratifikovat
– Transcendentalistická tvořivost 

demystifikována
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„Mix kreativity, 
nahodilosti a tiché 
práce algoritmů“ 

In. Google poezie. 
Psáno našeptávačem.
Brno: Backstage
Books, 2020, s. 7-17.
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Serialized Novels in the Context
of Digital Publication. 
Remediation: crossing discursive
boundaries. Central European
perspective. Berlin: Peter Lang, 
2019 - (Suwara, B.; Pisarski, M.), 
s. 147-174.
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Znovuzrození poezie skrze 
Instagram?

(Literárněvědná společnost Hradec Králové, 20. 4. 2021)
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• Provotina Milk
and Honey
(2014) se dosud 
prodala v počtu 
více než 3 mil. 
kusů

• Rekordní 
prodeje 
zaznamenala 
roku 2017, kdy 
se prodalo 1 mil. 
kusů.

• Na seznamu 
bestsellerů New 
York Times se 
udržela 100 
týdnů.
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Nejprodávanější básnická kniha v USA v roce 2017 (z produkce klasických 
nakladatelů). Prodáno 36 000 výtisků.



Generační 
podmíněnost 
úspěchu 
instapoezie
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Instagram (IG)
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- Původně nástroj pro 
fotografické 
dokumentování 
každodennosti

- Striktní 
technologická 
omezení

- Pravidla 
pokořovaná 
kreativitou

IG v diferencích:
• Facebook slouží 

primárně sociální 
komunikaci

• Twitter je především 
nástrojem pro šíření 
zpráv, novinek a 
odkazů

• Instagram je doménou 
estetické vizuální 
komunikace



Instagramismus
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Lev Manovich: 
Instagram and 
Contemporary Image 
(2017)
http://manovich.net/index.php/project
s/instagram-and-contemporary-image

- Kombinace mediální formy a 
specifického obsahu

- Setření rozdílu mezi soukromou a 
komerční fotkou

- Vliv lifestylových časopisů a reklamní 
fotky

- Příznak soudobé kultury: neexistuje 
jasná hranice mezi „nezávislou“ a 
„komerční“ sférou kultury, mezi 
„uměním“ a „designem“ 

- Kulturní identita jako výsledek malých 
variací

- Na fotkách jde především o zachycení 
životního stylu, ne věcné reality

- Systematičnost a časový plán 
zveřejňování obsahu



Designová třída (DT) a kultura
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- Instagramismus je stylem 
globální designové třídy

- DT není vymezena 
ekonomicky, ale spíše svým 
vizuálním jazykem a 
kreativními kompetencemi

- Vizuální strategie: důsledné 
dodržování zvoleného 
vizuálního stylu

- Manovich je chápe jako 
vlastníky výrobních 
prostředků, tedy prostředků 
kulturní produkce 

- Vytváří kulturní kapitál 
transformovatelný v 
ekonomický kapitál

- Jsou nositeli designové kultury
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Instapoezie



Typ 1: Profesionální / literární
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Typ 2: Neformální
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Typ 3: designový
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Top 3 českých instabásníků: „inkoustovatecka“
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• Martina Bechyňová, 
pracuje v reklamě 
jako copywriter

• Vydala knihy 
Minimalismus a 
Slovní hříšky

• Její texty se objevují 
jako popisky na 
Tinderu

• Atypická práce s 
rukopisem (každý 
text přepsán jinou 
rukou)

• Slovní hříčky, 
většinou erotická 
tematika 
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Top 3 českých instabásníků: 
„petrsoukup.cz“

• Reklamní a písňový 
textař, scénárista

• Autor sedmi knižních 
publikací, od roku 2018 
vydává vlastním 
nákladem

• Prodej knih a triček přes 
e-shop na osobním webu

• Četná jevištní vystoupení

• V textech převažuje 
lascivní erotika, 
vulgarismy, anekdotičnost
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Top 3 českých 
instabásníků: 
„zkazena“
• Studentka 

Přírodovědecké 
fakulty, 21 let. 

• Knižně vydala 
sbírku „básní a 
citátů“. 

• Tematicky opět 
láska, vztahy a 
potíže s nimi.

• Přes osobní web 
prodává svou 
knihu a také 
textilní tašky s 
potiskem. 



Za hranicemi instapoezie
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• Účty, které se 
nehlásí k poezii, ale 
spíše k textům 
podporujícím 
osobní růst, 
motivaci, pozitivní 
myšlení… 

Např. účty touha_asi, 
myslenky_honey, 
pohled kluka, 
neobycejny_kluk ad. 



Patří instapoezie do literatury?
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Některé texty se coby literární 
narodí, některé literárnost získají a 
na některé je literárnost 
naroubována. (…) Nezáleží ani tak 
na tom, odkud pocházíte, nýbrž na 
tom, jak na vás lidé hledí. Jestliže 
se rozhodnou, že jste literaturou, 
pak jí nejspíš skutečně jste, ať už se 
na to díváte jakkoli. (…) Žádná 
„esence“ literatury neexistuje. 

Terry Eagelton



33

Afekt
• Instapoezie cílí na afektivní reakci čtenáře
• Redukuje významovou výstavbu textu na 

minimum
• Rezignuje na mnohoznačnost
• Redukuje emoce na jednoduché znaky, s 

nimiž se čtenář snadno ztotožní



Angažovanost
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Instapoezie jako populární 
literatura?
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• Maximální jednoduchost a 
čtenářská přístupnost

• Obecně sdílená a akceptovaná 
témata

• Monotematičnost básní
• Jazyková nekomplikovanost, 

oproštěnost



Originalita
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• Vyhýbání se 
originalitě

• Snaha působit jako 
citát

• Afirmativnost
• Neliterární jazyk
• Estetizace pomocí 

vizuálu
• Originalita limitovaná 

kompetencemi 
publika



Interakce se čtenáři
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Komodifikace symbolická



Komodifikace
ekonomická
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Hybridní ekonomika
• Hybridní ekonomika 

kombinuje komerční 
ekonomiku postavenou na 
směně peněz a dosahování 
zisku a sdílenou ekonomiku, 
v níž převládají jiné, spíše 
symbolické  hodnoty.

• Ekonomika amatérské 
kreativity je soustředěna na 
sdílení.

• Amatérská tvorba v prostředí  
dané digitální platformy 
funguje na principu 
ekonomiky daru, jelikož člen 
komunity sdílení svého 
výtvoru vnímá jako 
přispívání do společného 
jmění, do společně utvářené 
kulturní hodnoty.  Za 
hranicemi dané platformy je 
však klasickou komoditou.

Vadde, Aarthi. "Amateur Creativity: Contemporary Literature and the 
Digital Publishing Scene." New Literary History, vol. 48 no. 1, 2017, p. 
27-51.



Instapoezie

– Poezie minimalistická svým textovým rozsahem i 
uměleckými ambicemi, vesměs amatérské úrovně, 
text se většinou redukuje na jednu myšlenku či 
zachycení jedné emoce, její estetika úzce souvisí s 
její vizuální prezentací 

– Paraliterární fenomén situovaný na hranici 
literárního systému (zčásti ji už i opouštějící), 
kombinující segmenty literární estetiky a 
instagramismu a řídící se principy hybridní 
ekonomiky. 
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Karel Piorecký –
Vojtěch Malínek:
Czech Literary Culture
in the Post-Digital Era. 
Porównania. Roč. 27, 
č. 2 (2020), s. 267-288. 
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Produkce

– V české literatuře menší změny v tomto segmentu 
než jinde ve Střední Evropě (absence e-lit)

– Dílčí změny v produkci populární literatury 
(digitální romány na pokračování)

– Kolektivní psaní na sociálních sítích (Povídky ze 
zdi, Twitteropsaní s Jaroslavem Rudišem ad.)

– Instapoezie (příklad rozrušené hranice mezi 
produkcí a zprostředkováním)

– Literatura generovaná pomocí AI (produkce, nebo 
i recepce, resp. zprostředkování?
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Produkce: demokratizace autorství
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Produkce: demokratizace autorství
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Zprostředkování

– Rozšíření publikačních příležitostí na 
internetu

– Česká amatérská literární  fóra v 
mezinárodním srovnání (atypický rozsah)

– Vydávání knih na principu print on demand
– Nárůst počtu nakladatelských podniků
– Pokles podílu beletrie na knižní produkci
– Podobný proces i v jiných státech střední 

Evropy
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Recepce
– Reletivizace hranic mezi recepcí a produkcí či 

recepcí a zpracováním
– Recepce po sobě zanechává více stop
– Sílící role čtenáře v interaktivních médiích
– Sekundární dopady bujení knižního trhu v 

oblasti recepce: nárůst počtu literárních cen
– Kvalitativní proměny recepce: posílení role 

nadnárodních kontextů; diskuse o 
političnosti literatury (paralelně i v dalších 
literaturách Střední Evropy)
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Zpracování 

– Rozšiřující se prostor pro čtenářské 
metatexty

– Virální kritika
– Reflexe literatury i v oblasti 

audiovizuálního obsahu sociálních sítí 
(booktoube, bookstagram)

– Kontaminace reklamou
– Fenomén knižních influencerů
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Závěrem
– Česká literární kultura po roce 2000 prošla změnami, 

které zasáhly všechny segmenty (resp. role jednání) 
z nichž se skládá tradiční model literárního systému. 

– Jako nejsilnější spouštěč těchto změn se jeví proces 
remediace: přinesl nové literární jevy a zároveň 
akceleroval hlubší a dlouhodobější změny literárního 
systému.

– Oslabení role institucí v literární komunikaci a 
zavedení nových forem jejich přítomnosti.

– Model literárního systému sestavený ze čtyřech 
poměrně striktně definovaných rolí jednání přestává 
pro popis literárního procesu s post-digitální době 
stačit. 
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