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Mílé delegátky, milí delegáti
Pravděpodobně si toto čtete zatímco netrpělivě če-
káte na výsledky prezidentské volby – stane se nej-
vyšším ústavním činitelem oligarcha, který se ke 
státu a jeho občanům chová, jako by se jednalo o jeho 
firmu a zaměstnance, nebo mezinárodně respektova-
ná osobnost se zkušenostmi z diplomacie? – Jak jsou 

preference autora asi zřejmé…

Nicméně, v tomto editoriálu bych se chtěl pozastavit 
nad jiným fenoménem, který se během volby prezi-
denta vynořil, a to je zřejmá neschopnost (části) naší 
společnosti se vyrovnat se svou minulostí. Oba kan-
didáti se museli vypořádat se svou komunistickou 
minulostí, nicméně člověk se nemůže ubránit dojmu, 
že značná část kritiky (vůči oběma) vycházela spíše 
ze samotného faktu příslušnosti k režimu než z ja-
kýchkoliv skutečných činů, které by ten či onen pro-
vedl. Samozřejmě, principiální odpor ke komunistic-
kému režimu je správný a pochopitelný, ale přece jen 
člověka zamrzí, že spousta lidí, často vašich a našich 
vrstevníků, nehodnotí člověka podle jeho činů, ale na 
základě už relativně vzdálené minulosti. Přál bych si 
tedy, aby kdokoliv bude vítězem, skrze své chování 
v úřadu pomohl překlenout tuto bolestnou kapitolu 

naší historie.

Tento Chorn celý je vlastně tak trochu věnovaný pře-
chodům mezi minulostí, současností a budoucností, 
ať už jde o AI umění, datové schránky nebo moderní 

guru pro mladé muže.

Za celou redakci Vám tedy příjemné čtení přeje

STANISLAV KAMENICKÝ
šéfredaktor
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OBČAN NA INTERNETU
JAKUB VESELÝ

Od nového roku se výrazně rozšířil okruh osob, 
které musí mít povinně zřízenou datovou schránku. 
V tomto díle Honest Guide se proto zaměříme na 
několik nástrojů, které umožňují přes internet na-
příklad komunikovat s úřady, uzavírat smlouvy 
a zkráceně řečeno „vést život” bez nutnosti takové 
záležitosti vyřizovat osobně. Mezi tyto nástroje patří 
datová schránka, elektronický podpis, portál občana 

a bankovní identita.

OBČAN NA INTERNETU
Uplynulo již více než 22 let od 10. 10. 2000, kdy prof. Ing. Václav Klaus, CSc. dr. h. c. mult. uskutečnil svůj první nákup na 

internetu. Technologie a možnosti se mezitím posunuly a s tím jde ruku v ruce snaha učinit internet nejen místem na nákupy, 
ale vlastně místem pro vyřízení prakticky čehokoliv.

Ve „fyzickém” světě máte občanský průkaz (nebo cestovní pas), na základě kterého si vás příslušný úřad nebo kdokoli jiný, 
s kým zrovna jednáte, ztotožní. Na základě toho pak můžete vlastní rukou podepsat dokument – tam, kde to zákon vyža-
duje, se podpis úředně ověří. Výsledný dokument, třeba voličský průkaz nebo povolení od úřadu, se pak doručí do poštovní 
schránky. Cílem digitalizace je, aby tyto procesy mohly probíhat přes internet a k tomu je nutné jednotlivé kroky efektivně 
převést do digitálního rozhraní. Datová schránka je tedy vlastně jen poštovní schránka a pošta v jednom, elektronický 
podpis nahrazuje vaši vlastní ruku a identita občana (ať už řešená skrze e-identitu nebo skrze bankovní identitu) je vaším 
digitálním občanským průkazem.

ELEKTRONICKÁ IDENTIFIKACE
Při představování jednotlivých digitalizačních nástrojů začneme u toho vůbec nejrozšířenějšího. Bankovní identitu totiž 

může mít (a s velkou pravděpodobností už má) každý, kdo má bankovní účet u některé z 10 největších českých bank. Do roku 
2020 fungovalo několik různých způsobů identifikace na internetu, například elektronický občanský průkaz nebo mobilní 
klíč e-governmentu, avšak ani jeden z těchto nástrojů se nestal příliš rozšířeným. Zlom přišel až se zákonem o bankovní 
identitě. Zatímco elektronická občanka je nástrojem, který je „navíc”, internetové bankovnictví používá násobně více lidí. 
A banky již dlouhou dobu umožňují provádění většiny běžných úkonů přes internetové bankovnictví. Bankovní identita 
proto propojuje základní státní registry a databáze klientů bank, čímž bezpečně ověřuje identitu osoby na internetu.

Elektronická identifikace pak slouží zejména k ověření totožnosti při využívání online služeb státu. Na portálu občana si 
tak můžete například stáhnout očkovací průkaz na COVID vakcínu, požádat o voličský průkaz, podat daňové přiznání nebo 
podepsat petici. Bankovní identita vedle toho umožňuje i službu ověřování identity a zaručeného elektronického podpisu 
u spolupracujících soukromých subjektů, kam patří například obchody, u kterých je nutné ověřit věk nebo zdravotní pojiš-
ťovny.

DATOVÉ SCHRÁNKY
V současné době je asi nejdiskutovanějším nástrojem digitalizace datová schránka. Historie tohoto nástroje sahá do 

roku 2008, kdy byly původně zřízeny datové schránky orgánům veřejné moci a současně s nimi soukromým osobám, které 
s úřady komunikovaly nejčastěji – tedy zejména advokátům a notářům. Cílem bylo usnadnit doručování písemností. Po-
stupně se povinnost mít datovou schránku rozšířila na všechny obchodní společnosti, některá další povolání a od nového 
roku ji povinně musí mít všechny právnické osoby a fyzické osoby podnikající (tedy živnostníci). Dobrovolně si ji však může 
zřídit úplně každý zletilý občan, což osobně doporučuji. Provozovatelem systému datových schránek je Česká pošta, na je-
jichž pobočkách si lze požádat o zřízení.
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Datová schránka je vlastně jenom o něco serióznější e-mail. Pokud ji máte zřízenou, úřady mají povinnost s Vámi ko-
munikovat jejím prostřednictvím. Pokud pošlete úřadu z vlastní datové schránky zprávu, tato zpráva má stejné účinky, jako 
by byla podepsaná úředně ověřeným podpisem. Zpráva ve vaší datové schránce zůstává uchována 90 dní a po tuto dobu je 
zaručená platnost všech certifikátů a podpisů na připojených dokumentech. Tuto dobu lze prodloužit aktivací datového tre-
zoru, který je ovšem zpoplatněný. Datové zprávy, které budete posílat orgánům veřejné moci, jsou zdarma, ale ty adresované 
soukromým subjektům jsou zpoplatněné. V souvislosti s velkým rozšířením datových schránek od nového roku minister-
stvo vnitra zároveň zřídilo velmi přehledný informační web, který doporučuji prostudovat, pokud vám byla datová schránka 
zřízena povinně nebo pokud si ji plánujete zřizovat sami.

ELEKTRONICKÝ PODPIS
Posledním nástrojem digitální identity občana, který bychom chtěli v tomto článku představit, je elektronický podpis. 

Zákon a evropské nařízení eIDAS rozlišuje několik typů elektronických podpisů; od prostého elektronického podpisu – tedy 
fakticky jakýkoliv zápis jména na dokumentu (tedy třeba podpis e-mailu), přes zaručený, uznávaný až po kvalifikovaný pod-
pis. Uznávaným a zaručeným elektronickým podpisem lze podepsat dokument ve formátu pdf a tento dokument má pak 
účinky vlastnoručně podepsaného dokumentu. V ČR působí tři poskytovatelé certifikátů pro kvalifikované elektronické 
podpisy a některé služby elektronického podpisu umožňuje bankovní identita, nicméně pouze mezi subjekty, které jsou 
zapojeny. Služba elektronického podpisu je zpoplatněna a zároveň se jedná o jediný ze zmíněných nástrojů, který využívám 
pouze v rámci zaměstnání a jako soukromá osoba elektronický podpis nemám (pozn. autora).

ZÁVĚR
Využívání digitálních služeb může výrazně zjednodušit život, ale je samozřejmě nutné k takovým službám přistupovat 

obezřetně a zabránit možnému zneužití. Platí, že největším rizikem, kterému nemůže předejít ani kvalitní zabezpečení, je ne-
zodpovědný uživatel. Zároveň mají všechny zmíněné služby velmi kvalitní webové stránky, které vřele doporučuji navštívit.

V legislativním procesu je nyní například novela zákoníku práce, která umožní digitalizovat jednání mezi zaměstnavate-
lem a zaměstnancem. Postupuje také digitalizace veřejné správy. Lze tedy předpokládat, že v budoucnu bude digitalizace jak 
ve vztahu stát-občan, tak mezi soukromými subjekty pokračovat a bude stále běžnější součástí života.
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K U L T U R A

SVĚT PODLE ANDREWA TATA: 
MISOGYNIE NA DRUHOU

BARBORA TRČKOVÁ

Představte si, že jste třináctiletým chlapcem, který se roz-
hodnul založit si účet na TikToku. Po vyplnění základních 
údajů se dostanete na síť a začnou se vám zobrazovat vi-
dea doporučená algoritmem. Je pravděpodobné, že na vás 
záhy vyskočí muž oplývající toxickou maskulinitou, který 
bude obhajovat znásilnění, nadřazenost mužů nad ženami 
či domácí násilí. Vidíte, že má miliony sledujících, váš feed 
je zahlcen jeho fanouškovskými účty a možná ho obdivují 
i vaši spolužáci – je proto dost možné, že vám jeho názory 
brzy začnou připadat legitimní. A k tomu všemu je lákavý 

jeho luxusní životní styl. Andrew Tate, seznamte se.

Andrew Tate je bývalý kickboxer, proslavil se však zejména jako influencer na sociálních sítích. Jeho misogynní názory, 
které prosazují nadřazenost mužů nad ženami, ospravedlňují sexuální, fyzické i psychologické násilí na ženách či fetišizují 
mladé dívky, zaujaly miliony mužů (zejména mladších bělochů) po celém světě. Vysvětlení Tatovy slávy je mnoho. Mezi 
hlavní můžeme zařadit jeho blýskavý životní styl, který se v dnešním materiálním světě může jevit jako velmi lákavý – 
luxusní auta, vily, doutníky. Tate slibuje, že mladí muži mohou podobného standardu dosáhnout, když se budou řídit jeho 
radami, které za přibližně 50 dolarů měsíčně nabízí na Hustler’s University. On-line „univerzita”, kterou Tate sám založil, po-
skytuje kurzy zaměřené na vydělávání peněz on-line, mnohdy užitím podvodných praktik. Mladí muži, kteří se cítí v životě 
ztraceni či mají finanční potíže, se mohou zhlédnout v Tatově životním stylu a skrze „studium” na Hustler’s University Tata 
a jeho kolegy financovat.

Další příčina Tatovy popularity může představovat negativní reakci na intersekcionální feminismus, tedy na snahu 
o prosazení genderové rovnosti bez ohledu na etnicitu, třídu, sexuální orientaci či příslušnost k jakékoliv další menšině. 
Ve světě, kde se daří alespoň částečně prosazovat hlas a podíl na moci u žen a příslušníků menšin, se někteří lidé – zejména 
ti, kteří mají pocit, že z patriarchální heteronormativní společnosti profitují – mohou cítit ohroženě. Možnou cestou ven 
z těchto nejistot by mohlo být vysvětlování, že rozmanitá společnost založená na rovnosti a respektu je ve výsledku po všech 
stránkách výhodná pro všechny nehledě na to, jestli ze statu quo benefitují či nikoliv.

TATE VERSUS ŽENY
Tate razí opačnou cestu. Jeho doménou je posilování strachu, vytváření narativu „my vs. oni” a snaha udržet status quo, 

či se dokonce vrátit k poměrům, které nejsou standardem ani dnes (například ospravedlnění znásilnění, bití žen…). Zejména 
mladí muži, kteří ve svém okolí nemají dostatek pozitivních vzorů a cítí se finančně ohroženi, se mohou snadno upnout na 
Tatovy názory, který má tendenci zjednodušovat. Skutečnost, že po velkou část historie existuje mocenská převaha mužů, 
nevysvětluje skrze diskriminaci žen, ale skrze domněnku, že muži jsou zkrátka schopnějšími vládci.

Účast na Tatově slávě má bezpochyby i fungování sociálních sítí. Tatovy kontroverzní názory a blýskavý životní styl mu 
zvedly sledovanost. Za vysokou sledovanost jej algoritmy odměnily tím, že jeho videa začaly ukazovat ještě více uživatelům. 
Navíc trvalo příliš dlouho, než platformy na Tatův problematický obsah zareagovaly a přítomnost na sociálních sítích mu 
zakázaly. Tate si tedy stihl vybudovat fanouškovskou základnu čítající miliony příznivců.
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NEDOVOLME MU VYHRÁT
Jak se proti Tatovi a jeho myšlenkám bránit? Část práce už udělaly rumunské úřady (Tate v posledních měsících pobýval 

v Rumunsku), které ho na konci prosince zatkly s podezřením z obchodování s lidmi a znásilnění. Ukazuje se totiž, že Tatova 
slova se možná proměňují v činy, kriminální činy. Tate údajně do svého sídla lákal mladé dívky s příslibem romantického 
vztahu a poté je nutil k sexuální práci, přičemž si profit nechával pro sebe. A mylně si myslel – bohužel pro něj, bohudík pro 
zbytek světa – že rumunské úřady budou nečinné.

Sociální sítě odvedly další kus práce. Tatovy účty byly smazány takřka ze všech platforem (i když díky Muskovi zůstává 
na Twitteru). Problematická je však skutečnost, že Tatovi fanoušci mu zakládají spoustu takzvaných „fanpages”, což jsou 
stránky, na kterých zveřejňují obsah zobrazující Tata, i když je sám Tate nespravuje. Je tak těžké přítomnost influencera ze 
sociálních sítí úplně odstranit.

Nejlepším způsobem, jak Tatovi zabránit v šíření jeho vlivu, je ho zkrátka ignorovat – tedy neříkat o něm lidem, kteří jej 
doposud neznají. Čím méně exponovaný Tate a jeho názory budou, tím menší vliv budou mít. Naopak s lidmi, kteří s jeho 
názory koketují, je důležité vést debatu a dávat Tatovo působení do širšího kontextu. Některé britské školy například zavedly 
diskusi o Tatovi, mysogynii a antifeminismu do své výuky. Čím více mladých mužů bude respektovat jak ženy, tak sebe 
a svou emocionální zranitelnost, o to lepší svět bude pro všechny z nás.
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M E D Z I N Á R O D N É  O K I E N K O

STOLETÍ KURDSKÉHO BOJE ZA 
NEZÁVISLOST

ESTHER HYHLÍKOVÁ

Novodobý příběh Kurdů se začal psát po první světové válce. Na rozvalinách zaniklé Osmanské říše vznikla Turecká re-
publika a oblasti Levanty a Persie připadly pod sféry vlivu Francie, Ruska a Velké Británie. Sèvreská mírová smlouva z roku 
1919 zaručovala Kurdům v nově vzniklém Turecku autonomii, přičemž následně měli referendem rozhodnout o samostat-
nosti. Po kemalistické revoluci a řecko-turecké válce ovšem došlo roku 1923 k nahrazení Sèvreské smlouvy, která připravila 
Turecko o velkou část území, novou mírovou smlouvou z Lausanne. Ta již Kurdy nezmiňovala. Tento obrat je dodnes vní-
maný jako velká historická křivda kurdských emancipačních snah.

NEJEDNOTNÍ KURDOVÉ
Nově vznikající Turecko vnímalo Kurdy jako hrozbu pro svou územní celistvost. Kurdský jazyk byl zakázán a veškeré 

autonomní snahy byly krvavě potlačovány. Mezi lety 1925 až 1928 bylo deportováno na půl milionu Kurdů a byly zničeny 
stovky vesnic. Právě toto období můžeme označit jako začátek kurdského národního cítění. Kurdové jsou historicky hetero-
genní etnikum, které obývá širokou rozlohu, dělí se na různé klany a nevyznává stejné náboženství. Kurdové se hlásí nejen 
k sunnitskému a šiítskému islámu či křesťanství, ale i k předislámským náboženstvím jako je zoroastriánství či jezídismus. 
Kurdům na začátku 20. století tedy chybělo vědomí jednotného lidu, které se začalo tvořit až tváří v tvář tureckému, arab-
skému a íránskému nacionalismu.

S přepisem politické mapy po druhé světové válce, vznikem samostatného státu Sýrie, nastolením teokratického režimu 
v Íránu a konsolidací hranic blízkovýchodních států se Kurdové odvažují opětovně nahlas vznést nárok na politickou repre-
zentaci svých zájmů. Národ se ocitá ve čtyřech různých státech, přičemž takřka polovina Kurdů žije v Turecku. Tamní ústava 
ovšem povoluje založení politických stran pouze na náboženském principu, nikoliv na etnickém. Kurdům proto nebylo 
dovoleno sdružení v jednom politickém projektu, který by je zaštiťoval. Místo toho se tříštili do různých demokratických 
stran. Zlom nastává v roce 1971. V Turecku proběhne vojenský puč, který svrhne vládu a Kurdové jsou přesvědčeni, že bez 
ozbrojeného odporu neuspějí.

ZROD KURDSKÉHO TERORISMU
Komunistický revolucionář Abdullah Öcalan zakládá v roce 1978 radikálně levicovou a nacionalistickou organizaci 

Kurdská strana pracujících, PKK. Snaha o politickou reprezentaci a zajištění jazykových a kulturních práv se mění ve snahu 
o autonomii. I PKK se ovšem začíná štěpit. Öcalan a jeho spolupracovníci vycestují nejprve do Libanonu a později se jim po-
daří přesunout veškeré vedení a aktivity PKK do Sýrie. Zastánci mírových a diplomatických jednání začnou být v konfliktu 
se zastánci militantních řešení. Od PKK se tak odděluje skupina, která se označuje za guerillové bojovníky a později sahá 
k teroristickým útokům. Výbušná zařízení v nákupních centrech a na náměstích jsou nejčastější formou útoku. PKK se tak 
dostává na seznam teroristických organizací EU i USA. Označení je ovšem stále kontroverzní, neboť téměř celá PKK se proti 
militantnímu křídlu a teroristickým metodám boje vyhradila, přičemž i násilné aktivity spojené s PKK v posledních letech 
utichly.

Nejpočetnější národ bez vlastního státu. Takto jsou ob-
vykle charakterizování Kurdové, kteří jsou po Arabech, 
Peršanech a Turcích čtvrtým největším etnikem západní 
Asie. Kurdská populace čítá na 23 milionů příslušníků, při-
čemž etnikum obývá hraniční oblasti čtyř různých států: 
Turecka, Íránu, Iráku a Sýrie. Přibližně milion Kurdů žije 
také v diasporách po celém světě. Kurdský příběh je po-
znamenaný především staletími neúspěšné snahy o vydo-
bytí autonomie. Národ bez vlastního státu se stal zajatcem 
své geografické polohy – roztříštěný mezi říšemi a geopo-

litickými zájmy mocností.
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M E D Z I N Á R O D N É  O K I E N K O

S aspiracemi Turecka na vstup do Evropské unie a otevřením přístupových jednání se pro Turecko 21. století stalo poru-
šování práv menšin jedním z bodů, které potenciální vstup komplikují. Recep Tayyip Erdogan zahájil sérii ústupků a diplo-
matických jednání. Objevuje se vysílání v Kurdštině, je povolena výuka v kurdském jazyce a Erdogan zasedne v roce 2013 
historicky poprvé k jednacímu stolu s prezidentem kurdské regionální vlády v Iráku Masúdem Barzáním.

SVOBODNÝ KURDISTÁN?
Období tureckých voleb v roce 2014 ovšem Kurdům nepřeje a v parlamentu získává většinu nacionalistická opozice, 

která odmítá s Kurdy jednat. V souvislosti s vypuknutím občanské války v Sýrii je Turecko obviňováno ze spolupráce s ISIS 
a z bránění kurdským vojákům účastnit se bojů u bombardovaného Kobání. Kurdové jsou znovu prezentováni jako nepřátelé 
Turecka. Série teroristických útoků řízená militantní částí PKK na sebe nenechá dlouho čekat. V roce 2015 pak proběhne ve 
čtvrti Sur města Diyarbakir tříměsíční obléhání, kterým turecká armáda reaguje na vyhlášení kurdské autonomní správy 
Sur. Během tří měsíců bylo zničeno na 80 % čtvrti, o život přišlo přibližně 200 lidí.

S proměnou geopolitické a bezpečnostní dynamiky v blízkovýchodním a středozemním bezpečnostním komplexu se 
mění také turecké ambice. Turecko letos upustilo od snahy o přijetí do Evropské unie a buduje si mocenskou pozici oriento-
vanou na východ. Také nyní hrají hlavní prim nadcházející prezidentské volby v Turecku. V prosinci roku 2022 se odehrál 
v Istanbulu další atentát, kdy se v centru města odpálila sebevražedná atentátnice. Teroristický útok byl bez vyšetřování 
přisouzen PKK. Stále méně populární prezident Recep Tayyip Erdogan zahájil volební kampaň do nadcházejících květno-
vých voleb v Turecku a národu mimo jiné slibuje ochranu před kurdskými teroristy z organizace PKK. Kurdský národ je opět 
vykreslován jako nepřítel Turecka a slouží mocenské politice obchodu se strachem. Idea svobodného Kurdistánu je i po více 
než sto letech stále v nedohlednu.
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PREZIDENTSKÉ VOLBY 2023: 
JAK MLADÁ GENERACE PŘE-
STALA HRÁT DRUHÉ HOUSLE

PROKOP VÁLEK

Nastupující generace byla českými politickými 
garniturami po dlouhá léta přehlížena, letošní 
prezidentské volby však dost možná přinesly 
zlom v tom, jak mladí Češi promlouvají do poli-

tické situace.

První kolo prezidentských voleb společně s měsíce trvajícím kampaňovým poměřováním do českého politického pro-
středí přineslo mnoho nových prvků značně měnících dynamiku voleb. Jako jeden z těch nejvýznamnějších lze vnímat za-
pojení nejmladší generace voličů. Ta byla až donedávna vnímána jako relativně apatická a volebně nedisciplinovaná, a proto 
byl její hlas ve velké míře přehlížen. V posledních letech však začal mladý elektorát výrazně ukazovat svůj potenciál pro vliv 
na výsledky voleb a svou stěžejní roli v politické aréně. Letošní prezidentské klání tento trend pouze podtrhlo a v nejednom 
směru jasně ukázalo, že jde hlas mladých slyšet a že se v brzké době rozhodně nevytratí.

HYBNÁ SÍLA KAMPANĚ
Rostoucí důležitost zapojení témat mladých voličů si české politické prostředí v prezidentských volbách neuvědomilo 

poprvé. Minimálně už v posledních volbách do poslanecké sněmovny se kandidující subjekty, zejména strany a hnutí sou-
časné vládní koalice, snažily oslovit nejmladší voličskou skupinu skrze specificky cílené kampaně, které měly ukázat jakousi 
svěží a neokoukanou tvář dobře známých a ustanovených stran. Boj o nastupující generaci se stal důležitou součástí kam-
paně a co je nejdůležitější, taktika se ukázala být úspěšná. Ve skupině voličů mezi 18 a 34 lety došlo podle PAQ Research k ná-
růstu ve volební účasti o více než 10 % oproti předchozím volbám, přičemž právě mobilizace dosavadních nevoličů sehrála 
klíčovou roli ve vítězství tehdejší opozice.

Ve světle této skutečnosti je o to více překvapující, že se alespoň na začátku kampaně do prezidentských voleb, tedy při-
bližně na konci jara minulého roku, na vytěžení potenciálu mladých voličů nikdo z kandidátů nějak výrazněji nezaměřoval. 
Jedinou výjimku v tomto ohledu tvořila Danuše Nerudová, která z mladého elektorátu v podstatné části předvolební kam-
paně vytvořila jádro své kandidatury, a to hned několika způsoby.

Bývalá rektorka Mendelovy univerzity se od začátku obklopila týmem tvořeným z velké části mileniály či generací Z. 
Kromě toho svou přítomnost ve značné míře cílila na kanály využívané mladými – ze všech kandidátů byla zdaleka nejvíce 
vidět na Instagramu a TikToku, v pozdější fázi kampaně využila i nově populární BeReal. Co je ale nejdůležitější, aktivně 
zdůrazňovala svou koncentraci na mladé lidi a vyzdvihovala jejich témata – ať už se jednalo o životní prostředí, manželství 
pro všechny nebo krizi bydlení.

Tento důraz na generaci nových voličů se Nerudové alespoň na určitou dobu nadmíru vyplatil. Když se po několikatý-
denním raketovém růstu v listopadových průzkumech blížila 30% preferencím a představovala hlavního favorita voleb, 
vděčila za to především mladým. Mezi voliči ve věku 25-34 let podle výzkumu Medianu nasbírala 51% podporu (což je mimo-
chodem o 9 % více než získal Andrej Babiš u své tradiční základny voličů starších 65 let). Mladý elektorát tak naplno ukázal, 
že dokáže výrazně promlouvat do volebních trendů.
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ROZHODUJÍCÍ ČINITEL?
S nejmladší kategorií voličů je však pevně spjat i následný pád preferencí Nerudové v prvních týdnech letošního roku 

spojený se špatnou krizovou komunikací v otázce kauz na Mendelově univerzitě. Data IPSOSu z prvokolových volebních dní 
ukazují, že to byli z velké části právě mladí voliči, kteří od ekonomky přeběhli do tábora Petra Pavla a pomohli mu k výsledku, 
který značně předběhl průzkumy. Podle výzkumné agentury jich Nerudová ve prospěch Pavla ze svého původního zisku 
ztratila asi třetinu.

Svou roli hrál pravděpodobně i fakt, že Pavel kampaň v posledních týdnech před volbami výrazně zacílil právě na mladou 
generaci. Pavlovy návštěvy v hospodě, během kterých si se studenty připíjel zelenou a zápasil v páce, byly všechno, jen ne ná-
hodně načasované. Pavlův kampaňový tým zkrátka správně vycítil příležitost a slabost volebního jádra Nerudové a úspěšně 
nejistotu mladých voličů ohledně její osoby přetavil ve svůj prospěch. Byl to tak právě mladý elektorát, který výrazně po-
mohl generálovi ve výslužbě k vítězství v prvním kole.

Důraz Pavlovy kampaně na mladé voliče by s tímto úspěchem rozhodně neměl končit. Danuše Nerudová i přes svůj pře-
kvapivě nízký výsledek stále nasbírala hlasy podstatné části mladých lidí, z nichž mnozí jsou z volebních výsledků zklamáni 
a uvažují, zda se dostaví i ke druhému kolu. Pokud chce Pavel zvítězit i podruhé, nutně potřebuje tuto část voličů zmobili-
zovat ve svůj prospěch (zájmem Andreje Babiše, který obecně těží zejména ze staršího elektorátu, je naopak tyto voliče od 
voleb demotivovat).

Do Pavlových karet hraje v tomto ohledu podpora Nerudové i jeho slib, že bude vyzdvihovat problémy a témata mladé 
generace. Přesto nemůže v základu počítat s podporou všech dosavadních stoupenců Nerudové. Zda bude tento slib přetaven 
do reality promluví nejen do Pavlových šancí v druhém kole, ale zejména do jeho podpory mezi mladými v případě, že se 
mu podaří ujmout prezidentského úřadu. Témata a problémy dnešních mladých totiž rozhodně nezaniknou, naopak budou 
s postupem let nabírat čím dál tím větší váhy. A letošní prezidentské volby nebudou zdaleka poslední událostí, kdy bude 
nastupující generace tvarovat budoucí politické směřování Česka.
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NOVINKY ZO SVETA, 
Z DOMOVA A Z COOKOVÝCH 

OSTROVOV
ADAM DIDECKÝ

VRÁŤME KIRIBATI SPÄŤ NA MAPU
Vláda Cookových Ostrovov úzko spolupracuje s aktu-

álnym vedúcim zasadnutím Pacifického Ostrovného Fóra 
a taktiež s premiérom Fiji Sitivenim Rabukaom, na návrate 
Kiribati späť do menovaného fóra. Okrem toho sa taktiež 
snaží získať podporu aj ostatných ostrovov spoločenstva, 
ktoré funguje na princípe nadnárodného spoločenstva, 
v snahe o zlepšenie kooperácie politík ostrovov. Ide naprí-
klad o zónu voľného obchodu, alebo regionálne mierové ope-
rácie. Kiribati spolu s Mikronéziou, Palau a Marshallovými 
ostrovmi z fóra vystúpilo na začiatku minulého roka. No 
len necelé 4 mesiace potom si zaumienilo svoje rozhodnu-
tie zmeniť a vrátiť sa späť. Vláda Cookových ostrovov teda 
využila túto príležitosť a ujala sa vedenia jednaní o vstupe 
Kiribati späť, čím sa snaží zlepšiť svoj diplomatický vplyv 
v región a ukázať ostatným krajinám Fóra, kto je vedúcou 
postavou spoločenstva.

BIELE HOLUBICE MIERU VYMENENÉ ZA MODRÉ VTÁKY TA-
LIBANU

Odkedy sa Elon Musk stal novým majiteľom Twitteru, 
zaviedol množstvo nových pravidiel, no žiadne z nich zatiaľ 
nebolo natoľko nezmyselné ako zmena politiky overovacích 
ikon. Po novom ikony nedostávajú overené účty politikov, 
športovcov, novinárov, hercov či nadnárodných spoločností, 
ale používatelia, ktorí si to zaplatia. Od uvedenia tejto no-
vinky v platnosť už vzniklo mnoho falošných profilov, ktoré 
si robili srandu aj z Muska samotného a vysmievali sa jeho 
vedeniu firmy. No na nový level tento výmysel posunulo is-
lamistické hnutie Taliban. Radikáli, ktorí sa zmocnili Afga-
nistanu v lete 2021, a od tohto momentu v ňom systematicky 
porušujú ľudské práva, sa rozhodli svoju propagandu šíriť 
práve cez Twitter. Významní členovia hnutia si overenia za-
kúpili a snažia sa na svoje profily a názory nalákať čo najviac 
ľudí a darí sa im to celkom dobre. Šéf Talibanského oddele-
nia prístupu k informáciám ma dokonca na svojom profile už 
takmer 200k followerov.

NOVÝ ZÉLAND = NOVÁ PREMIÉRKA?
Jacinda Ardernová sa v roku 2017 v 37 rokoch stala naj-

mladšou premiérkou v histórií Nového Zélandu, po takmer 
6 rokoch v úrade sa ale svojho mandátu dobrovoľne vzdáva. 
Svoj odchod odôvodnila zodpovednosťou, konkrétne zodpo-
vednosťou za riadenie krajiny, a tým, že by nebolo zodpo-
vedné aby nesprávny človek krajinu riadil, v tomto prípade je 
práve ona tým nesprávnym človekom. Na pozícií premiérky 
končí 7. 2. , no svoj poslanecký mandát má v pláne si pone-
chať až do najbližších volieb v októbri tohto roku. Otázkou 
ale ostáva čo bolo skutočne za rozhodnutím tejto obľúbenej 
političky. Preferencie jej totiž neklesali a srdcia voličov, ktoré 
si získala po atentátoch na mešity v meste Christchurch, 
či prísnych opatreniach počas covidu, boli naďalej horlivo 
ochotné v najbližších voľbách Andernovej opäť hodiť svoj 
hlas. Sama premiérka komentovala situáciu, tým, že chce mať 
viac času na seba a svojich blízkych, no zároveň suverénne 
hovorila o prípadnom víťazstve v blížiacich sa voľbách. Vy-
jadrenie doplnila zhodnoteným práce v úrade, slovami popi-
sujúcimi veľmi náročnú pozíciu, na ktorú už nemá sily.Ob-
čanom teda zanecháva zmiešané signály, a mnohí sa nevedia 
rozhodnúť, či premiérka naozaj chcela svoju kariéru ukončiť 
v tom najlepšom, alebo práve naopak pred tým najtvrdším 
pádom. Na Novo Zélandsku ekonomiku totiž postupne začí-
najú dopadať covidové opatrenia, zavedené práve ňou.
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Z MAĎARSKÝCH FORINTOV SA STANÚ NEMECKÉ MARKY, 
A OHNISKÁ NA BALATONE POCÍTIA PACH PEŇAZÍ

Dlhoročný kamarát Vladimíra Putina, maďarský premiér 
Viktor Orbán, sa rozhodol hľadať vinníka stúpajúcej maďar-
skej inflácie. Konečne. No asi nikto z jeho vládnych “podda-
ných“ sa mu neodváži kúpiť zrkadlo a tento hon mu uľahčiť. 
Možno, že by aj chceli, no problémom je, že sami nemajú 
z čoho. Maďarsko totiž zasiahla rekordne vysoká inflácia, 
ktorá sa vymyká trendom z iných krajín Európskej únie. Kým 
totiž vo zvyšku krajín postupne klesá, Maďarsko sa rovnako 
ako pri svojej zahraničnej politike, trošku odlišuje a rast cien 
sa zvyšuje a hodnota forintu klesá. 25 percentná inflácia je 
pritom spôsobená zrušením zastropovania cien pohonných 
hmôt, s ktorým prišiel sám Orbán, aby ukázal, že mu na ob-
čanoch naozaj záleží, a že nejaká vojna na Ukrajine im predsa 
nebude zhoršovať každodenný život. No namiesto toho uká-
zal, že nerozumie trhovej ekonomike, dopytu a ponuke, a po 
fatálnom neúspechu opäť obviňuje EÚ, ktorá podľa jeho slov 
spôsobila maďarskú infláciu na základe uvalenia embarga na 
dovoz ruskej ropy. Ak bude Orbán pokračovať v nastolenom 
trende, z maďarských forintov sa postupne stanú len bez-
cenné zdrapy papiera a ľudia ich namiesto kupovania potra-
vín budú používať na kúrenie, ceny plynu totiž stúpli o 97%.

ĽUDSKÉ PRÁVA SÚ DÔLEŽITÉ NO TEPLÉ PONOŽKY POTRE-
BUJE KAŽDÝ LONDÝNČAN

Čínska provincia Xinjiang je vo svete známa z dvoch 
dôvodov. Prvým je, že sa jedná o provinciu, kde sa odohráva 
asi najväčšie porušovanie ľudských práv súčasnosti, dru-
hým, že sa jedná o jedného z hlavných importérov bavlny 
do sveta. No nikoho by ani nenapadlo, že sa tieto dva dôvody 
môžu spojiť, a už vôbec nie, že sa tým môže niečo zmeniť. 
Britský súd totiž rozhodol v neprospech Uyghurskej orga-
nizácie a skupiny ľudsko-právnych aktivistov, ktorí žalo-
vali vládu UK za nedostatočné vyšetrovanie podmienok, 
v ktorých bola bavlna nimi zakúpená vyprodukovaná. Bavlna 
je totiž produktom novodobého otrokárstva a nútenej práce, 
ktorú musia v provincií Uyghurovia a ostatné, pre Čínsku 
vládu, “nevyhovujúce“, moslimské minority vykonávať. Ide 
o súčasť programu tzv. reedukačných centier (čítaj koncen-
tračných táborov), zriadených čínskou vládou v snahe o eli-
mináciu neprispôsobivých moslimov. Aj napriek tomu, ale 
súd dôkazy o nútenom zbere bavlny, vyhodnotil ako nedo-
statočné a britskú vládu sprostil viny ohľadom nedodržania 
vyšetrovacích postupov v snahe zistenia pôvodu produktu. 
Iróniou ostáva, že spolu s týmto rozhodnutím súd uznal 
“jasné“ porušovanie a zneužívanie ľudských práv v provincií 
a priemysle s bavlnou ako takom.
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S T Á L É  T É M A

ÚVOD DO RASISMU ANEB JAK 
SE V ČESKU (NE)BÁT VYJÍT 

DO ULIC?
THÉRÈSE AHOSSEY

Každý z nás jistě použil alespoň párkrát slovo rasismus. Ale stejně jako 
jiné pojmy končící na „-ismus”, si pojem rasismus spojujeme se zažitými 
reáliemi našeho sociokulturního prostředí. Například rasismus ve Spo-
jených státech je úzce spjat s otrokářskou historií země a váží se k tomu 
i kulturní souvislosti, které tento pojem v americkém kontextu reflek-
tují. Pro Britské impérium se pojem rasismu objevuje hlavně v souvis-
losti s koloniální historií Britské koruny, ale taktéž ve spojení s transat-
lantickým trhem s otroky. Jak se ale stavět k rasismu v zemi, která 
nejblíž ke koloniální historii měla za doby Německého protektorátu? 
A jak historické souvislosti českého prostředí tvoří specifické odvětví 
rasismu, který je kvůli své unikátnosti těžší rozpoznat a konfrontovat, 
neboť neodpovídá standardům pojmu, na které jsme zvyklí ze Západu? 
Stálé téma v Chronu se věnuje různým typům diskriminace v naší spo-
lečnosti. Pojďme spolu naťuknout téma, kterému se budeme věnovat 

ještě v dalším vydání.

Diskriminace vůči etnickým menšinám je v Česku přítomná. Ve většině případů ale existuje v rámci západního úhlu po-
hledu, který se do Česka postupně přenáší. Je však těžké používat stejné standardy na kritiku nebo rozpoznání nevhodného 
a diskriminujícího chování. Rasismus má v Česku jinou formu než v západních společnostech. Delimitace tohoto pojmu se 
v českém kontextu nerozšířily do mainstream kultury, a proto se u nás stále nachází v jeho „upřímné” a brut formě. Když 
jsou lidé xenofobní nebo se snaží diskriminovat, tak se většinou neskrývají. „Český” rasismus je narozdíl od toho západního 
velmi hlasitý a přímý, neboť existuje pouze málo negativních důsledků takového chování.

“A ODKUD DOOPRAVDY JSI?“
Pokud se vám podařilo aspoň jednou vypustit z úst takovou větu, nemusíte se bát, spolu to napravíme. Tato otázka 

většinou navazuje na předchozí docela nevinný dotaz, který se týká původu osoby, které se člověk táže. Problém nastává ve 
chvíli, kdy odpověď na místo původu neodpovídá představě toho, který otázku položil. Stereotypizaci původu lidí v českém 
prostředí je velmi snadné podlehnout. Ve většině případů nejsme zvyklí vyrůstat v kulturně diverzifikovaném prostředí 
a odstín pleti lidí v našem okolí proto může rychle ovlivnit náš pohled na druhého. „Jsi příliš opálený, nemůžeš být Čech jako 
já.” Děje se to hlavně z toho důvodu, že si lidé vůbec neuvědomují, že některé projevy mohou být vnímány jako diskriminu-
jící. A obvinit někoho z rasismu s sebou nese těžce negativní konotaci. Bohužel je to ale také v malých gestech a „nevinném” 
chování, kde se rasismus objevuje. Komentovat například strukturu vlasů vašeho spolužáka nebo odlišovat jeho fyzické 
atributy od těch vašich je rychlá cesta k odcizení a nepochopení. Člověk ale není perfektní a chybovat může opravdu každý. 
Proto když si uvědomíte, že i vy jste se ve vašem chování dopustili některých chyb, máte k dispozici mnohé způsoby jak se 
vzdělat a v budoucnosti stejné chyby neopakovat.
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NÁPRAVA SE BLÍŽÍ
Analýza systému diskriminace na bázi etnického původu je poměrně mladý fenomén a ještě kratší dobu pracujeme na 

jeho „napravování” (reparations), které se objevuje v západních zemích. Proto když hledáte knihu o problematice diskri-
minace vůči etnickým menšinám je pravděpodobné, že najdete překlady různých výzkumů a studií, které byly prováděny 
v zahraničí a na kterých čeští autoři staví své texty. Tato realita se reflektuje i v českém jazyce, kde je jen málokdy použitý 
pojem „lidské rasy” v množném čísle a rozdělujeme spíše jednotnou lidskou rasu na různá „etnika” nebo etnické skupiny. 
České sociokulturní prostředí neodráží anti-koloniální západní trendy v historickém kontextu a snaha akademiků o rede-
finici rasismu odpovídá středoevropskému a specifičtěji českému prostředí. Bohužel se zatím teorie akademiků dostatečně 
neodrážejí ve vzdělání pro širší publikum (mainstream kultuře). Dalo by se argumentovat, že nejdřív se musí vyřešit kolo-
niální minulost západních velikánů, a až poté se můžeme vrhnout na „menší zlo” zemí bez imperialistické historie. Bohužel 
ale rasismus, ať klasický nebo „menší”, je stále institucionalizovaný systém diskriminace, který hierarchizuje společnost 
a sociální prostředí, které sdílíme.
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UMĚNÍ A UMĚLÁ 
INTELIGENCE: BUDOUCNOST, 

NEBO PROBLÉM?
MAREK ŠTEFKA

Umělá inteligence (AI) je v posledních letech na vzestupu a postupně 
proniká téměř do všech oblastí lidského života. Nejedná se již pouze 
o nástroj používaný vývojáři počítačových her. Umělá inteligence za 
nás dokáže automaticky řídit auta, provádět za nás složité analýzy nebo 
psát texty na dané téma. V nedávné době jsme se stali svědkem trendu, 
v rámci kterého specializovaná AI dokázala generovat virtuální ava-
tary osob, jejichž fotografie jí byly poskytnuty. Dokáže rovněž analyzo-
vat styl malby a následně napodobovat malby různých umělců či psát 
divadelní hry. Jak se má umělecká komunita a společnost jako taková 
k umělé inteligenci v umění postavit? Jedná se o nástroj jeho rozvoje, 
nebo je zapojení AI do umění nežádoucí? Právě na to jsme se pokoušeli 

najít odpověď mezi delegáty.

Žijeme v době, která je plna velkých změn. Celá společnost prochází velkou promě-
nou, které nebylo ušetřeno ani umění. Ačkoliv není ještě tak hojně používaná, začíná do 
světa umění pronikat umělá inteligence. Ta je schopna psát dlouhé texty, malovat obrazy 
a tvořit jiná umělecká díla, která jsou pro běžného pozorovatele naprosto k nerozeznání 
od děl, které vytvořil člověk.

Člověk má však oproti umělé inteligenci jednu nespornou výhodu, a tou jsou emoce 
a cit pro dílo. Přední umělci jako Baudelaire, Verlaine, Rimbaud či Zola by nikdy nebyli 
schopni napsat tak přelomová díla, kdyby nebyli (a obzvláště u již zmíněných prokle-
tých básníků) pod silným vlivem emocí. Na rozdíl od umělé inteligence, která k dílu při-
stupuje suše, bez emocí a bere jej jako jeden z mnoha úkolů, které má splnit, přistupují 
umělci ke svému dílu s emocemi, prochází určitým procesem a ušli značnou cestu, aby 
své dílo mohli vytvořit. Tohle vše umělá inteligence nemá a nikdy mít nebude.

Ovšem umění není jen o literatuře. Nedávno jsem byl na skvělé výstavě Fragilités 
v pražském Rudolfinu. Šlo o velmi jedinečnou, netradiční a velmi zdařilou expozici, 
která byla plná inovativních a tvůrčích nápadů. Neumím si představit, jak hodně (a jestli 
vůbec) by byly schopny moderní technologie obdobnou výstavu vytvořit. Domnívám se 
však, že by toho schopny nebyly.

Závěrem je dobré uvést, že proti moderním technologiím nic nemám. Jen se domní-
vám, že mají své využití v jiných oborech a do umění by měly zasahovat jen minimálně. 
Žijeme v době, kdy dochází k masivnímu nahrazování lidí stroji. Před tímhle musíme 
umění chránit a nesmíme dopustit, aby se rovněž stalo oborem, kterému převládnou 
stroje. Važme si talentovaných umělců a nezapomínejme na ně.

ŠIMON HLISNIKOVSKÝ
G20



- 19 -

P O L E M I K A

Chtěli byste tu příště vidět svůj text? Napište nám na chronicle@amo.cz!

Umělá inteligence se v posledních pár letech po krůčcích dostává z vývojových 
a testovacích laboratoří mezi veřejnost a její schopnosti se stávají běžně využíva-
ným nástrojem. Ať už se jedná o generátory textů, hudby anebo právě výtvarných 
děl. Základním principem učení AI je však analýza a zpracování již existujících děl 
z velmi rozsáhlé databáze, jejímž limitem jsou samotné hranice internetu. Je tedy 
na čase zamyslet se nad jednotlivými aspekty, které její rozšíření do běžného života 
provází.

Od té doby, kdy získal výtvor z produkce AI generátoru první cenu v umělecké 
soutěži, se spustila lavina diskusí v několika sférách. Ty se dají primárně rozdělit do 
tří úrovní (a nutno podotknout, že jsou taktéž velmi úzce provázané s problemati-
kou samotné AI, a tvoří tak šedou zónu plnou kontroverzí).

Prvním zásadním náhledem je polemika nad samotnou etikou děl generovaných 
těmito, dnes tak snadno dosažitelnými, nástroji. Principem učení umělé inteligence 
je využití informací obsažených v každém z dostupných děl. Přebírá charakteris-
tické prvky stylu každého umělce a jejím cílem je vytvoření díla, jež bude pro člo-
věka dostatečně uspokojivé. Jednou z definic umění je však vyjádření umělcovy 
interpretace světa, jež vychází z cítění a myšlení daného tvůrce. Každý ze vzorců, 
kterými je dané dílo ovlivněno, je naprosto jedinečný, a dokud výsledek vyprodu-
kovaný AI nevychází z obdobných emocí či postojů, většinový názor zní, že taková 
díla zatím nelze považovat za umění, a to i přes sebelepší vizuální zpracování.

Další oblastí, v níž došlo k objevení mezery díky tomuto pokroku, je autorské 
právo. To se z principu vztahuje na konkrétní výtvory, a ne na využité techniky, ma-
teriál, charakteristické prvky či „rukopis“ daného autora. Generátory AI využívají 
informací obsažených v jednotlivých dílech, jež tvoří základ vzhledu daného sub-
jektu, ale pracují i s díly jakožto s celky, když získávají podklady pro další tvorbu. Pů-
vodní tvůrci ale nejsou žádným způsobem informováni, natož odměněni, když k ta-
kovému zpracování dojde. Oblast, kde se tyto dva náhledy střetávají, je stále velmi 
benevolentním a nejasným prostředím, ale z principu se zatím o přečin nejedná. Je 
ovšem na pováženou, zda není v zájmu nás všech umělce podporovat a vymezit hra-
nice, jež by chránily tvůrce před touto formou moderního plagiátorství a zároveň 
poskytly možnost vymezit se proti využívání vybrané tvorby v generátorech AI.

Třetí, relativně odlišný způsob nahlížení na využití AI se pojí se sílou veřejného 
mínění. Většina lidí, kteří našli v generované tvorbě zalíbení, se k ní dostala buď 
kvůli vlastním omezeným zdrojům, nebo skrze nedostatečné uspokojení jejich po-
třeb odlišným, konvenčním způsobem. Jde převážně o prostředí virtuálních platfo-
rem, jež je v poslední době zahlceno těmito obrázky. Zvědavost a pokušení z něčeho 
neznámého nebo čisté potěšení z možnosti experimentovat a tvořit i přes nedo-
statek potřebných schopností se zdají být faktory, jež činí AI pro běžné uživatele 
atraktivní. Lze tedy s jistotou říci, že oblibu tohoto nástroje nelze přehlížet, stejně 
jako její potenciál jakožto efektivního a inovativního pracovního prostředku. Je 
pravděpodobné, že se s AI budeme v tomto směru setkávat čím dál častěji například 
v oblastech marketingu či laického zájmu, ovšem i zde bychom měli vymezit, v jaké 
míře bude její role při tvorbě přiznávána.

Rychlost vývoje v této oblasti může být zastrašující a změny, jež přinese do pro-
fesních či osobních oblastí života jednotlivců či celé společnosti, zatím nelze s jis-
totou určit. Nastavení pravidel pro využívání všech dostupných prostředků a jejich 
implementaci mezi obecně akceptované zdroje bude záviset na mnoha faktorech, 
bude tedy záležet na konkrétních situacích a jednotlivých hráčích, kteří se do tohoto 
kolotoče zapojí.

ELIŠKA KUTHANOVÁ
UNODC
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