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PŘEDMLUVA KE DRUHÉMU VYDÁNÍ

V prvním vydání knihy Hraje Bůh kostky? z roku 1989 nebyla předmluva. Pro-
žíval jsem období, ve kterém jsem nepsal předmluvy, protože jsem si myslel,
že je nikdo nikdy nečte, a místo toho jsem začal prologem. Prolog zůstává, ale
teď k němu přibyla ještě předmluva – konec konců dva prology, to by bylo
příliš. Pokud už vlastníte první vydání a váháte, zda je toto natolik jiné, aby
stálo za to si ho koupit, měli byste si buď přečíst předmluvu, nebo prolisto-
vat kapitoly 14–17, ve kterých je většina nových věcí. A pokud první vydání
nemáte, prostě si kupte tohle. Jestli stojí za to předmluvu číst, se můžete roz-
hodnout až doma.

„Chaos“ není jen módní slovo pro náhodu. Ve smyslu, který nyní ve vědě
převládá, je to pojem úplně nový a jiný. Chaos se vyskytuje tehdy, když se de-
terministický (tedy nikoli náhodný) systém chová zdánlivě náhodně. Může to
znít poněkud paradoxně, ale za „zdánlivě“ se dají ukrýt mnohé hříchy. Vel-
kým objevem poslední dekády je fakt, že chaos je stejně obvyklý jev jako tra-
diční typy pravidelného chování, třeba ustálený stav nebo periodické cykly.
Zpětně není na chaosu nic překvapivého. S výhodou nabytých zkušeností se
z dnešního pohledu dá vznik a častý výskyt chaosu snadno pochopit. I přesto
ale spousta lidí včetně vědců mluví o chaosu, jako by to bylo něco podivného
a exotického. Nezlobte se, ale není. Chaos je úplně stejně všední jako perio-
dické cykly. Ale s periodickými cykly jsme se setkávali už několik století, 
kdežto na existenci chaosu jsme narazili teprve nedávno, takže na něj ještě
nejsme zvyklí. Ani to není překvapivé: chaos je mnohem záludnější a sple -
titější.

Od roku 1989 chaos prošel dlouhou cestu. Obzvlášť v populárním tis -
ku se přerodil v něco, čemu se říká „teorie chaosu“. Myslím si, že je chybné
považovat chaos za samostatný teoretický obor, ale uznávám, že novináři 
potřebují přitažlivý výraz na shrnutí oblasti, a jak jinak by tomu měli říkat?
A tak používám tento výraz také, i když jenom při odkazování na populární
obrázek chaosu, což je odlišné od toho, jak chaos vidí vědci. Nicméně chaos
není teorie. Je to pojem, a to takový, který nemůže být smysluplně odtržen 
od zbytku dynamiky. Je to myšlenka, která se přenáší přes veškeré tradiční
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hranice mezi jednotlivými odvětvími vědy. Je to chybějící kousek z ohromné
skládanky. Je to dalekosáhlá unifikace řádu a nepořádku. Ale ať je to cokoli,
chaos si vyčlenění do samostatné teorie nezaslouží o nic víc, než si „teorie
kostry“ zaslouží oddělení od zoologie.

Teorie nelineárních systémů, teorie dynamických systémů nebo nelineární
dynamika takové nové teorie skutečně označují. Nejsou nové ve smyslu, že
by nic takového nikdy předtím neexistovalo, ale teď už se skutečně „daly do
pohybu“ a jako teorie samy o sobě si uznání zasluhují. Často mají lidé na mysli
právě toto, když hovoří o „teorii chaosu“. Slovo „teorie“ vlastně má přinejme-
nším dva významy. Jedním je použití ve výrazu „kvantová teorie“ nebo „teo-
rie relativity“ – tvrzení o chování světa. Užitečnost takové teorie závisí na tom,
jestli dostatečně dobře odpovídá přírodě. Teorie nelineárních systémů je teo-
rie v jiném smyslu slova: koherentní soubor matematických znalostí s jasnou
a konzistentní identitou. V tomto smyslu nejsou o správnosti teorie žádné
spory: když je špatně matematika, chyby obvykle bijí do očí. Zásadní otáz -
ka zní: poskytuje pojem chaosu vědě nějaké nové chápání věcí? (Pokud ne,
musíme smést i nelineární dynamiku: jedno se nedá oddělit od druhého.)
Mohla by se teorie chaosu ve smyslu matematickém stát základem pro nové
teorie ve smyslu přírodovědném?

Zde začíná být pojem chaosu kontroverzní, protože už nejde jenom
o ověření matematiky a kontrolu, že v ní nejsou žádné chyby. Analogicky platí,
že přestože jsou diferenciální a integrální počet platné matematické teorie,
neznamená to, že každé jejich použití musí být správné. Když při modelování
pohybu Měsíce sestavíte chybné diferenciální rovnice, potom bez ohledu na
to, jak správně diferenciální počet použijete, dostanete nesmysl. Totéž platí,
pokud váš teoretický model generuje chaos: propojení modelu a chaosu může
být bezvadné, ale co propojení modelu a reality?

Hraje Bůh kostky? má dva hlavní motivy. Jedním je vysvětlit matematické
pojetí chaosu a proč je přirozené i nevyhnutelné. Druhým je otázka: vysky-
tuje se chaos v reálném světě? Aby tato otázka dávala smysl, je třeba ji pře-
formulovat. Žádná matematika se v reálném světě nevyskytuje. Matematika jen
reálný svět použitelným způsobem modeluje. Geometrie kružnice nám po-
máhá pochopit, proč se kola hladce otáčejí, ale na autě nenajdete žádnou opra-
vdovou kružnici. Můžeme spatřit dvě ovce, dvě jablka nebo dvě zarážky na
knihy, ale nikdy se nesetkáte s číslem dvě jako takovým. Takže otázka by měla
znít: „Modeluje matematické pojetí chaosu skutečný svět použitelným způ-
sobem a pomáhá nám pochopit některé z věcí, které vidíme?“

HRAJE BŮH KOSTKY?

8

HRAJE BUH KOSTKY:ZIP  9.10.2008  16:33  Stránka 8



Když se podíváme, co se objevuje ve vědeckých časopisech, je naprosto
jasné, že odpověď zní „ano“. V roce 1995 jsem jel do Utahu na konferenci
o aplikacích dynamických systémů, kterou pořádala Společnost pro apliko-
vanou matematiku a matematiku v průmyslu (SIAM). SIAM je přední profesní
organizace aplikované matematiky v technologicky nejpokročilejší zemi světa,
není to žádné mikymauzovské sdružení pomatenců. Během čtyř dnů konfe-
renci navštívilo zhruba pět set matematiků a konalo se přes dvě stě přednášek
(v paralelních sekcích). Asi polovina z nich byla buď o chaosu, nebo o té -
matech, která na něj navazují, jako jsou například nové metody analýzy dat.
Takže když se vám někdo bude snažit namluvit, že chaos není nic jiného než
mediální bublina, nemá pravdu. Na to už existuje příliš dlouho a zasahuje
příliš hluboko do vědeckého povědomí. Z aktivit na takové úrovni samo-
zřejmě nevyplývá, že každé použití chaosu je správné. Předpoklad, že když
už byl chaos „dokázán“ v jednom oboru, musíme se s ním automaticky smířit
ve všech oblastech, (což myslím je přesně důvod, proč jsou někteří kritici tak
neúprosně proti), pramení právě ze zmatku kolem dvou významů slova „teo -
rie“, které jsem právě zmínil. Každá aplikace si musí svou vlastní hodnotu 
prokázat sama v rámci svého vlastního vědního oboru.

Od svého předchůdce se toto nové vydání Hraje Bůh kostky? liší hlavně 
novým materiálem o aplikacích. Původní knihu jsem nechal prakticky ne -
dot čenou: od jejího vydání se nestalo nic, co by vyžadovalo větší zásah. Na
konec jsou přidané tři zbrusu nové kapitoly. První je o předpovídání v chao -
tických systémech, což opravdu dělat lze – záleží ovšem na tom, co chcete
předpovídat. Zároveň se v ní probírají různé související věci. Přidal jsem ně-
kolik nových aplikací od pulzací proměnné hvězdy ke kontrole kvality v pru -
žinářském průmyslu. Druhá nová kapitola pojednává o řízení chaotických 
systémů, potenciálním zdroji praktických aplikací, a rozebírá, jaké získáme
výhody, když se naučíme chaos používat, místo abychom předstírali, že nee-
xistuje. Mezi zde uvedenými aplikacemi jsou způsoby, jak ekonomičtěji řídit
umělé družice, a práce na vývoji inteligentního kardiostimulátoru.

Třetí nová kapitola je mnohem spekulativnější. Je to pokus o vysvětlení,
jak by koncept chaosu mohl vést k nové odpovědi na slavnou Einsteinovu
otázku z titulu této knihy. Einsteinovi dělala starosti kvantová mechanika,
o které se má obecně za to, že se od ní pravděpodobnost nedá oddělit. Je 
mož né, že zdánlivá náhodnost kvantového světa je ve skutečnosti determi-
nistický chaos? Vydala by se fyzika jiným směrem, kdyby byl chaos objeven
dřív než kvantová mechanika? V roce 1989 se o těchto otázkách nedalo říct

PŘEDMLUVA KE  DRUHÉMU VYDÁNÍ

9

HRAJE BUH KOSTKY:ZIP  9.10.2008  16:33  Stránka 9



mnoho, ale dneska už se dá. Ve vědecké literatuře se dá najít jeden konkrétní
návrh: spekulativní, ale založený na spolehlivých objevech, některých i velice
čerstvých. Je to vzrušující příběh a ve všech směrech podložený kvalitní
vědou – jenom spojení všeho dohromady je spekulace. Ale pokud nespeku-
lujete, nic nezískáte.

Také jsem aktualizoval starší kapitoly. Nyní už je naprosto jisté, že ales-
poň v některých případech jsou turbulence v kapalinách způsobené chaosem.
Existují nové výsledky o pohybech sluneční soustavy, takže se zdá, že slu -
neční soustava ve své nynější podobě nevydrží o moc déle, než další zhruba
miliardu let. Vesmír je zrnitý v mnohem větších měřítkách, než se myslelo.
Uznání chaosu jako nezvratného faktu je nablízku alespoň v některých eko-
systémech. Fraktální geometrie se začala vážně komerčně využívat. Mate -
matické postupy pokročily do bodu, kdy můžeme ve vší přísnosti dokázat, že
k chaosu skutečně vede model sestavený meteorologem Edwardem Loren-
zem. Jsou to špatné zprávy pro skalní stoupence ortodoxního názoru, že vý -
skyt chaosu je zapříčiněný počítačovou chybou, ale dobré zprávy pro logické
základy nelineární dynamiky.

A nakonec, nyní se objevila společnice teorie chaosu známá jako teorie
komplexity. Teorie chaosu nám říká, že jednoduché systémy se mohou pro-
jevovat složitě, teorie komplexity říká, že složité systémy se mohou chovat
„emergentně“ jednoduše. Žádné pojednání o chaosu by dnes bez zmínky
o komplexitě nebylo úplné, takže jsem připsal poslední kapitolu. Teorie kom-
plexity rozhodně kontroverzní je, ale do pytle zatuchlé strnulosti staromód-
ních lineárních teorií vnáší vítaný čerstvý vítr. Jsem pevně přesvědčený, že
způsob myšlení, ve kterém nyní teoretici komplexity tápou, bude mít za pár
desítek let zásadní důležitost v téměř každé oblasti vědecké činnosti. Nemys-
lím si, že by teorie komplexity znala odpovědi – zatím – ale myslím si, že na-
bízí mnohem zajímavější úhly pohledu na otázky, ze kterých jsou naopak
patrné nové způsoby, jak na odpovědi nahlížet.

Nesnažím se vám chaos vnutit. Nejsem prorokem nové víry, který se snaží
získat stoupence. Nechci vaši víru – takovou myšlenku zavrhněte. Snažím se
jen o to, abych vám nejsrozumitelněji, jak dovedu, předložil informace, které
potřebujete k utvoření vlastního názoru na to, čeho chaos dosáhl do nynějška
a jaký je jeho potenciál do budoucnosti. Snažil jsem se, aby bylo jasné, kdy
se jedná jen o mé vlastní spekulace. Všude jinde předkládám myšlenky, které
byly publikované v seriózní vědecké literatuře. To neznamená, že jsou nutně
správné, ale přinejmenším jsou uznávané…
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Nyní chápu, proč lidé nečtou předmluvy: trvá to, že? A to jsem vám neřekl
o všech aplikacích chaosu, které jsem z nedostatku místa musel vynechat –
chaos je v roztaveném jádru Země, v polární záři, v základní struktuře časo-
prostoru, ve společenstvích mravenců, v teorii kódování a komunikaci, v hla -
sech operních pěvců…

Radši už toho nechám.

Ian Stewart
Coventry, leden 1996

PŘEDMLUVA KE  DRUHÉMU VYDÁNÍ

11

HRAJE BUH KOSTKY:ZIP  9.10.2008  16:33  Stránka 11


