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Tento příběh se však ve skutečnosti 
začal odvíjet již mnohem dříve, když se 
dva hudební a datoví nadšenci Richard 
Stiebitz a Filip Humpl z agentury 
Wunderman ponořili do archivů 
Českého muzea hudby, aby tam našli 
vhodný fragment díla Antonína 
Dvořáka. Ten se — se smělostí 
kreativců — rozhodli dokončit pomocí 
umělé inteligence. Následovaly týdny 
a měsíce usilovné práce: studia, 
rešerší, formulování zadání a kladení 
nesmírného množství otázek. E-maily 
mezi Prahou a tvůrci umělé inteligence 
AIVA ze společnosti AIVA Technologies 
sídlící v Lucembursku, proudily v počtu 
rovnajícímu se množství depeší 
odeslaných za druhé světové války 
z Bletchley Parku. Mezitím do sebe 
počítač o rozměrech příručního 
zavazadla vstřebával všechny 
dokončené opusy Antonína Dvořáka, 
analyzoval je a snažil se rozluštit 

 
 
 
Jaké nové obzory Vám otevřel projekt 
From the Future World? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Jsme šťastni, že jsme mohli proniknout 
pod povrch vážné hudby a pochopit 
více tento krásný svět. Potkali jsme 
skvělé lidi a setkali se s nadšením 
i obavami z neznáma. Poznali jsme 
citlivost hranice mezi technologií 
a člověkem. A největší radost bychom 
měli, kdyby se nová hudba lidem líbila 
a oslovila je.“  
Richard Stiebitz a Filip Humpl 
kreativní ředitelé agentury Wunderman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Projekt pro mě byl první příležitostí, 
kdy jsem mohla reálně sledovat, jak 
funguje umělá inteligence, a poznat, 
jaké možnosti v sobě skrývá do 
budoucna. Navíc se jedná o zcela 
mimořádnou událost v uměleckém 
světě, kterou bylo možné realizovat 
díky perfektní spolupráci s lidmi  
z PKF — Prague Philharmonia 
a agentury Wunderman.“  
Kateřina Šušáková 
ředitelka Komunikace Komerční banky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Tento fascinující projekt mne donutil 
k úvahám o mysteriu lidské kreativity, 
o naší odpovědnosti pečovat o umění 
a o nevyhnutelnosti rozvíjet umělou 
inteligenci s rozvahou.“  
Emmanuel Villaume 
šéfdirigent PKF — Prague Philharmonia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Projekt AIVA pro mne byl nesporně 
zajímavým setkáním se světem umělé 
inteligence na poli klasické hudby, 
který ve mně vyvolal silně rezonující 
otázky, k čemu nám vlastně slouží 
hudba, jaký je její smysl, jakou roli  
v ní hraje interpret a jak konfrontuje 
skladatele s jejich potřebou  
osobního sdělení.“  
Jan Fišer 
koncertní mistr PKF — Prague 
Philharmonia 

Vydáváme se za hranice 
hudby 
 
Jedním z cílů projektu From the 
Future World bylo a je vyvolat 
diskuse přesahující rovinu čistě 
kompoziční a interpretační. Oslovili 
jsme proto kapacitu na právo 
autorské Petra Ostrouchova 
a počítačového vědce Tomáše 
Mikolova, experta v oblasti umělé 
inteligence a strojového učení, 
o studie na téma Umělá inteligence 
a autorské právo a Kde leží hranice 
mezi strojovým učením a kreativitou? 
Ochutnávky z jejich více než 
zajímavých textů předkládáme  
v této příloze. Celé články najdete  
na www.fromthefutureworld.cz. 

 
 

Počítač jako autor?  
Autor: Petr Ostrouchov 
 
„Informační technologie bývají 
využívány k tomu, že dávají 
vzniknout hudbě, vizuálním  
artefaktům či literárním překladům  

takřka bez zásahu člověka. Člověk  
vybavil stroje množstvím informací, 
z nichž při takové „tvorbě“ čerpají,  
ale samotný proces je automatizován. 
Tisková zpráva k projektu From the 
Future World uvádí, že systému, jenž  
ji vytvořil, byl jako jediné umělé 
inteligenci na světě přiznán statut 
„autor“. Autorské právo je ovšem 
postaveno na ochraně práv autora 
jakožto člověka. Pouze člověk je nadán 
schopností tvorby, autorské dílo je 
definováno jako „jedinečný výsledek 
tvůrčí duševní činnosti autora“. Právní 
předpisy přiznávají práva lidem a uměle 
vytvořeným subjektům, jimž se říká 
právnické osoby, nepřiznávají je však 
věcem. Není tedy možné, aby autorské 
právo bylo přiznáno stroji. Osoby, které 
systém naprogramovaly, mají autorská 
práva k softwaru, nikoliv však již 
k výsledkům, které tento software 
generuje. Výsledný výtvor se nachází 
ve sféře autorských práv těch, jejichž 
díla byla použita jako zdroj, na jehož 
základě stroj pracoval. Pro 
autorskoprávní ochranu díla není 
rozhodující jeho kvalita. Nelze však jistě 

partneři projektu

Ticho mé kanceláře 
protnul pronikavý zvuk 
telefonu. „Dobrý den,  
Ivo, tady Zuzana 
z  Komerční banky.  
Ráda bych Vás pozvala  
na schůzku ohledně 
jednoho trochu 
futuristického  
projektu…“ 

tajemství Dvořákových harmonií, 
melodií a rytmů. „Trvalo nám poměrně 
dlouho, než jsme pro AIVu zformulovali 
jasné, precizní zadání. Ale nakonec se 
nám podařilo najít cestu, kterou před 
námi ještě nikdo jiný nešel. Maximální 
měrou eliminovat zásah člověka do 
celého procesu tvorby při poměrně 
složitém výstupu. Chtěli jsme totiž 
sazbu pro smyčcový orchestr. 
Motivovala nás velká touha jít až za 
hranici možností počítače a prověřit 
jeho schopnosti kreativního myšlení  
na maximum,“ komentují celý proces 
Richard s Filipem. „To se, myslíme, 
podařilo, stejně jako se zdařilo prověřit 

možnosti počítače pracovat s předem 
daným hudebním motivem. Výsledkem 
této práce se stala třídílná kompozice,  
ve které umělá inteligence v první větě 
dokomponovala Dvořákův fragment,  
ve druhé a třetí větě pak nabízí svou 
vlastní vizi, jak by mohly vypadat další 
dvě části, kdyby je zkomponoval 
Antonín Dvořák. Jako reminiscenci  
na symfonii Z nového světa jsme 
skladbu pojmenovali From the Future 
World,“ dodává. 
 
Projekt se stal okamžitě mediálním 
hitem a začal si žít svým vlastním 
životem. Skladba zazněla na slavnostní 

AIVA — počítač o velikosti 41,5 x 33,2 x 45,8 cm — zkomponoval nové dílo na základě analýzy všech  
dokončených skladeb Antonína Dvořáka. Skladbu jsme nazvali symbolicky From the Future World.

© AIVA Technologies

Fragment nedokončené Dvořákovy klavírní kompozice, 
která se stala základem skladby From the Future World. 

© Národní muzeum Skladba From the Future World,  
jak ji vygeneroval počítač. 

vyloučit, že výtvor, k němuž dospěje 
stroj na základě pečlivé analýzy tisíců 
stran notových materiálů, bude 
umělecky kvalitnější než řada děl, jež 
mají na autorskoprávní ochranu nárok 
jen proto, že je vytvořil člověk.“ 
 
Mohou být počítače 

kreativní?  
Autor: Tomáš Mikolov 
 
„Oblast generování sekvenčních dat, 
tedy například textu, udělala 
v posledním desetiletí obrovský skok 
dopředu díky využití technologie 
umělých neuronových sítí. Ty jsou 
mnohem lepší v učení se pravidelností 
v datech než předchozí techniky. Je 
také určitě zajímavé, že první program 
na světě, který umožňoval generování 
textu pomocí neuronových sítí, byl 
vytvořen u nás v České republice jako 
součást projektu rekurentních 
neuronových jazykových modelů 
(RNNLM, 2010). Možná kreativita 
počítačů v oblasti hudby byla 
předpovězena už první 
programátorkou Adou Lovelace 

v devatenáctém století. Ačkoliv 
otázka strojové kreativity je stále 
otevřená, je zřejmé, že dnes už 
dokážeme generovat nové výstupy, 
které jsou dostatečně kvalitní pro 
využití v různých oblastech. S dalším 
pokrokem v oblasti UI a strojového 
učení bude tato kvalita nadále 
narůstat. Na druhou stranu, současné 
algoritmy nejsou schopny 
samostatného rozvoje a pouze imitují 
pravidelnosti nalezené ve vstupních 
datech. Zatím tedy lidská kreativita 
vítězí nad tou strojovou, ale možná  
že budoucnost patří jejich kombinaci, 
kdy člověk bude vytvářet nová díla  
ve spolupráci s počítačem.“ 

 
Nalaďte si nás 
 
From the Future World LIVE  
na stanici Český rozhlas Vltava!  
V pátek 15. listopadu od 19.30  
přímý přenos koncertu  
PKF z Rudolfina  
 
 
vltava.rozhlas.cz 

 

ANKETA

prezentaci Národní strategie České 
republiky v rámci globálního eventu 
s názvem „EU as a Leader in AI“ 
v Bruselu. Na festivalu Rock for People 
jí nadšeně aplaudovaly tisíce, možná 
desetitisíce fanoušků. V září se stane 
jedním z magnetů mezinárodního 
veletrhu nových technologií Future  
Port Prague a 15. listopadu bude 
slavnostně uvedena orchestrem  
PKF — Prague Philharmonia  
ve Dvořákově síni Rudolfina pod 
taktovkou Emmanuela Villauma 
v Orchestrálním cyklu (A). Tím  
ale plány zdaleka nekončí. Co se bude  
dít dál? Sledujte stránky projektu 
www.fromthefutureworld.cz! 

 
První kompozice umělé inteligence 
AIVA spatřila světlo světa 7. února 
2016. Motivací a filosofií jejích 
tvůrců je primárně minimalizace 
nákladů spojených s určitými  
typy zakázek zejména ve filmovém 
průmyslu a v oblasti počítačových 
her. AIVA, neboli Artificial 
Intelligence Virtual Artist, funguje 
na bázi tzv. Reinforcement 
Learning. To znamená, že je 
schopna vyhodnocovat různé 
nestandardní situace, řeší je  
a na základě takové zkušenosti 
produkuje své vlastní unikátní kódy. 
Základní znalost hudby získala 
studiem cca 30 tisíc partitur 
z oblasti klasické hudby, nicméně 
dnes expanduje i do jiných žánrů 
jako rock nebo world music.  
Je prvním AI systémem, kterému 
byl přiznán status skladatele 
francouzským kolektivním 
správcem SACEM. Projekt získal 
řadu ocenění, je například 
laureátem Luxinnovation Fit4Start 
či držitelem ceny Pitch Your 
Startup 2017 a byl představen  
na významných světových akcích: 
AIBE summitu v Londýně a na 
filmovém festivalu Berlinale.



Na jaké hudbě jste vyrostl? 
Říká se odpíraného největší krajíc. 
Takže jako mnozí další jsem vyrůstal 
v 70. a 80. letech na písních Karla Kryla 
a Led Zeppelin. A protože pocházím  
ze severní Moravy, třetím pilířem mé 
hudební nauky byl Leoš Janáček. 
 
Tak teď jste mne opravdu překvapil! 
Měl jsem takové janáčkovské období, 
které trvalo asi tři měsíce, kdy jsem  
ho nesundal ze sluchátek. Poslouchal 
jsem ho ve vlaku, v autě, při chůzi.  
Víte, polovina mé rodiny hraje na různé 
nástroje v symfonických orchestrech. 
Takže mám k hudbě paradoxně silný 
vztah, tedy jako posluchač. Můj strýc 
mne v mém dětství uspával hrou  
na lesní roh... Ale zpět k Janáčkovi. 
Myslím, že kdyby žil v 80. letech  
20. století, byl by dvorním skladatelem 
Led Zeppelin nebo by hrál na 
elektrickou kytaru v Metallice.  
 
Se svým temperamentem by možná 
obě tyto kapely zcela rozložil… 
Víte, kdybyste mi dala vybrat mezi 
Dvořákem a Smetanou, asi bych váhal. 
Ale Janáček je pro mne naprostým 
fenoménem. Jeho síla sdělení, divokost, 
jakási neuspořádanost jeho hudby, 
kterou ovšem okamžitě pochopíte, 
když si při západu slunce sednete 
někde na louku v Beskydech. 
 
„Kdyby žil Janáček  
v  80. letech, byl by dvorním 
skladatelem Led Zeppelin.“ 
 
Zmínil jste Antonína Dvořáka. 
O projektu AIVA/Dvořák: From the 
Future World se toho již napsalo 
hodně, nikde ale zatím příliš 
nezaznělo, proč se Komerční banka 

rozhodla realizovat tento 
experimentální projekt? 
Na počátku se nám paradoxně na celé 
věci líbila sázka na onu nejistotu, zda 
se někomu může vůbec podařit 
dokončit dílo takového génia, jakým byl 
Antonín Dvořák. A že ten někdo není 
lidská bytost, ale počítač, nebo přesněji 
umělá inteligence. Dnes jsme 
přesvědčeni, že podporujeme 
především krásnou a umělecky 
hodnotnou věc. Tento projekt nás 
rovněž inspiruje a pomáhá nám 
překročit náš vlastní stín v tom smyslu, 
že i v našem byznysu sázíme tu a tam 
na nové činnosti, které zatím nepatří do 
našeho standardního rejstříku. Stejně 
jako AIVA i naši roboti v Komerční 
bance se učí z nějakého statistického 
vzorku vyhodnocovat například nové 
úvěry. Odevzdáváme tak část svého 
lidského umu do rukou počítače. 
K tomuto připojím i svůj osobní názor, 
že umělou inteligenci nevnímám jako 
nepřítele či riziko pro lidstvo, ale 
naopak jako pomocníka, jenž za nás 
může udělat práci, kterou buďto dělat 
nechceme, nebo prostě tak dobře 
a efektivně dělat nedokážeme. V tomto 
smyslu pro mne projekt From the Future 
World naplňuje definici odvahy 
kombinovat lidskou kreativitu s tím,  
co zvládne počítač.  
 
Jestli tedy dobře rozumím, můžeme 
tento experiment chápat i jako 
pozitivní příspěvek do vzrušených 
diskuzí o umělé inteligenci 
s nádechem jakési edukace?  
To je zajímavá úvaha. Myslím, že 
v určité cílové skupině určitě ano, 
minimálně mezi milovníky vážné hudby, 
mladými lidmi a mezi vyznavači 
technologií, kteří se na stejnou věc 

budou dívat z jiného úhlu. Víte, 
v Komerční bance máme takovou 
hezkou ambici pomoci v širším měřítku 
lidem v České republice nebát se 
digitálních přístrojů, digitálních procesů 
a přispět i malinko k tomu, aby se 
zvýšila digitální gramotnost. Obrovské 
renomé Antonína Dvořáka přitahuje 
pozornost, takže v širším kontextu 
můžeme v projektu From the Future 
World najít i tuto edukativní rovinu. 
Pochopení toho, že umělá inteligence 
se stává nedílnou součástí našich 
životů.  
 
Sám říkáte „obrovské renomé 
Antonína Dvořáka“. Není právě toto 
velkým rizikem? 
Je jasné, že řekněme purističtí milovníci 
Antonína Dvořáka nemusí nezbytně 
přijmout myšlenku, že někdo jiný než 
on sám, dopsal část jeho díla, a ten 
někdo je navíc neživá bytost. Nicméně 
například začátkem července zahrála 
PKF — Prague Philharmonia druhou 
větu této skladby v Hradci Králové na 
festivalu Rock for People a mělo to 
ohromný úspěch. Takže si myslím, že 
ani zarytí tradicionalisté nemají důvod 
plakat. Já sám riziko necítím a výsledek 
pokládám za naprosto legitimní.  
 

„Podporovat aktivity,  
které nenesou prvoplánově 
obchodní přínos, dává 
dlouhodobě smysl.“ 
 
Komerční banka patří k těm 
institucím, jež společnost vnímá 
téměř jako povinované rozvíjet tzv. 
CSR aktivity. Jak se vyrovnáváte 
s tímto tlakem? 
Tak především necítíme v KB sociálně 
zodpovědné chování jako separátní 
kapitolu či nutnost, protože se to sluší. 
Chceme, aby se zodpovědné chování, 
zodpovědné poskytování služeb, 
zodpovědné vystupování, zodpovědné 
plnění povinností stalo přímou součástí 
naší firemní kultury. Abychom neměli 
CSR jen jako nějaký apendix, protože 
to tak má být. Mou ambicí je, aby nám 
CSR proplouvalo do každodenního 
života. Pokud mám být konkrétnější. 
podporujeme klienty, kteří mají 
zodpovědný přístup k podnikání,  
kteří dělají byznys zodpovědným 
způsobem. Nefinancujeme obory,  
které se chovají řekněme macešsky 
k této planetě nebo ke společnosti jako 
takové. Máme velmi přísná pravidla  
na to, s kým obchodujeme. Vedle toho 
tradičně podporujeme významné 

kulturní aktivity, amatérský sport 
a pomáháme lidem, kteří potřebují  
naši pomoc. A to buďto přímo, nebo 
prostřednictvím naší Nadace Jistota. 
A co je podstatné, všechno, o čem 
mluvím, není jen věc managementu,  
ale i našich zaměstnanců. Především je 
podporujeme a motivujeme k tomu, aby 
na dobrovolné bázi pomáhali ve svém 
okolí, ve své komunitě nebo lidem, kteří 
to potřebují. Máme ambici být dobrým 
korporátním občanem České republiky, 
protože jsme vděčni za to, že tady 
můžeme podnikat. A já osobně jsem 
přesvědčen, že právě z tohoto důvodu 
bychom se jako jedna z velkých 
českých firem měli podílet i na 
vytváření určitých hodnot. Starat se 
o to — a doufám, že to nezní moc 
vzletně, aby byl život v naší zemi stále 
kvalitnější. Dbát na prosperitu nejen 
materiální, ale i prosperitu ducha. 
 
Troufám si říci, že lidé ovšem velmi 
často vnímají podporu korporací 
spíše jako součást jejich obchodní 
politiky? 
Hrdě prohlašuji, že například to, co dělá 
Nadace Jistota, s žádným byznys 
modelem nesouvisí. A upřímně se 
domnívám, že v České republice lze 
najít relativně hodně podporovatelů, 
přispěvatelů, mecenášů, kteří financují 
aktivity, jež obchodně nedávají smysl, 
ale jde opravdu o podporu s otevřeným 
srdcem. Uvědomění si společenské 
odpovědnosti, ať již jednotlivců  
či korporací, se neustále zvyšuje. 
Vidíme to na klientech, se kterými 
spolupracujeme. Myslím, že v tomto 
se prostředí v České republice docela 
hezky kultivuje.  
 
Jak se díváte na externí motivace 
směrem k dárcům? Může podpora 
dárců narůstat ruku v ruce se změnou 
daňového systému či vhodnou 
legislativou? 
Necítím se být bezezbytku odborníkem 
na tuto oblast, ale myslím si, že inovace 
na poli systému daní skutečně mohou 
jednotlivce či korporace motivovat toto 
prostředí kontinuálně a štědřeji 
podporovat. Za naprosto klíčové však 
pokládám uvědomění si, ať už 
jednotlivce či firmy, že podporovat 
aktivity, které s sebou nenesou 
prvoplánově obchodní přínos, dává 
prostě dlouhodobě smysl. Protože to 
vede ke kultivaci života v zemi, ve které 
žijeme. Mám hlubokou víru v to, že 
kultura mecenášství je v nás Češích 
zakořeněna. Zvyšování podpory 
mecenášů půjde především ruku v ruce 
s tím, jak bude česká společnost 
bohatnout a prosperovat. 

Mám hlubokou víru v  to, že kultura 

mecenášství je v  Češích zakořeněna
Rozhovor s  generálním ředitelem jednoho z  největších 
bankovních domů v  České republice nedělám každý 
den. V  den D se zvědavost začíná mísit s  nervozitou. 
Sedíme v  rozlehlé pracovně a  začínáme si povídat. 
O  hudbě, o  mecenášství, o  tom, co pro Komerční 
banku znamená sousloví společenská odpovědnost. 
O  babyboxu v  Nymburce, který dal 6. července naději 
jednomu právě narozenému životu. O  tom, jak 
zdoláním půlmaratonu můžete pomoci zachránit děti 
nemocné rakovinou. O  tom, že třicet let demokracie 
a  svobody lze oslavit třeba charitativní sametovou 
cyklojízdou z  Prahy do Ostravy, která pomůže 
potřebným… Hodina s  Janem Juchelkou uplyne  
jako nic. A já věřím, že následující slova pro vás  
budou podobně inspirující jako pro mě. 

Komerční banka se stala 
generálním partnerem PKF — 
Prague Philharmonia v sezoně  
2018 • 2019. Během prvního roku 
spolupráce iniciovala a společně 
s PKF realizovala hned několik 
mimořádných projektů: rodinný  
den na zámku v Nelahozevsi, 
koncert PKF — Prague 
Philharmonia s kapelou Vypsaná 
fiXa na festivalu Rock for People 
a především projekt AIVA/Dvořák: 
From the Future World, jenž se 
dostal do popředí zájmu nejen 
českých, ale i světových médií.  
Jan Juchelka stojí v čele KB  
od roku 2017. Předtím působil 
v Centrále Société Générale 
v Paříži na pozici ředitele se 
zodpovědností za korporátní 
klientelu v regionu střední 
a východní Evropy, Středního 
východu a Afriky a současně  
jako Senior Banker pro oblast 
střední a východní Evropy.  
Pochází ze severní Moravy,  
uběhl maraton a svým přístupem 
k životu zcela naplňuje své 
přesvědčení, že „je nutné dbát 
nejen o prosperitu materiální,  
ale i prosperitu ducha.“ 

Dne 4. července zazněla druhá věta skladby From the Future World na festivalu Rock for People v rámci koncertu  
PKF — Prague Philharmonia a Vypsané fiXy. Tento skvělý projekt by nevznikl bez podpory Komerční banky.
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