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Vzhůru do nové dimenze 
Svět kolem nás není jednoduchý a pochopit, jak funguje, rozhodně zabere 
déle než osm, popřípadě čtyři roky, které jsou nám souzeny strávit v lavicích 
Gymnázia Kroměříž. Ten, kdo ale ani nerozumí druhům chemických vazeb 
mezi aminokyselinami a ani neocení znalost dvaceti osmi mezopotámských 
panovníků, může časem propadnout pocitu marnosti a paniky z toho, že celé 
školství se proti němu spiklo a že je to všechno tak trochu k ničemu. Je tomu 
tak doopravdy? Jednoduchou odpověď na to nemáme. Na vše se dá totiž pohlí-
žet z nespočetně různých úhlů pohledu; skoro všechno je nakonec složitější, 
než si myslíme na začátku. Prostorové dimenze sice známe jen tři, ale v pře-
neseném slova smyslu má každá věc dimenzí nekonečno. 

Obsahem tohoto nového časopisu bude nahlížení do různých dimenzí 
jevů, jež tvoří naši společnost, kulturu, život. První číslo se zabývá něčím, díky 
čemu se nám už brzy možná obrátí svět vzhůru nohama – automatizací, tedy 
postupným nahrazováním lidí a lidské práce roboty. Díky automatizaci už do 
deseti let zanikne spousta povolání, která dnes považujeme za samozřejmá 
a nenahraditelná. Týká se to každého z nás, kdo počítá s tím, že bude někdy 
v budoucnosti pracovat (dovolíme si hádat, že to bude většina čtenářů).  
Co by se ale stalo, kdyby v průběhu několika let přišla o práci třetina všech 
Čechů? Co když po nás nakonec nikdo ani nebude chtít, abychom pracovali? 
Připravuje nás na něco takového škola? Může nás na to vůbec připravit? Jaké 
možnosti skrývá budoucnost bez práce – ráj na zemi, nebo peklo? Na dalších 
stránkách zjistíte, že to vůbec nejsou nereálné otázky. 

Některé odpovědi najdete v tomto útlém svazku. Nikdy není možné realitu 
pochopit stoprocentně – ale náš časopis vám v tom snad pomůže. A i když se 
roboti, co berou lidem práci, nemusejí zdát jako zajímavé téma k počtení, vě-
říme, že vás bavit bude! 
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Anketa: Jakou věc škola žáky nenaučí, 
přestože ji pak v životě budou potřebo-
vat? 

 
Oldřich Kozmík 

Zejména to, jak udržovat dobré 
vztahy s ostatními a jak s nimi 
jednat. Jak vyjádřit svůj názor 
slušně a s respektem k druhému, 
i když s ním nesouhlasím. 
Obecně úroveň vyjadřování šla 
v poslední době dolů – když se 
podíváte třeba na zasedání Po-
slanecké sněmovny, kde je ten 
sál poloprázdný, co nám to 
o slušném chování říká? 

Patří sem i schopnost vést 
skupinu – zadat jí nějaký určitý 
směr a tam ji i dovést. Je otázka, 
jestli tohle všechno může škola 
naučit – a jestli má. Co se týče 
vědomostí, škola dává jen to nej-
důležitější minimum. My vás na-
vedeme, jak se máte učit, ale jste 
to vy sami, kdo potom musí celý 
život vzdělávat sám sebe.

Mgr. Jiří Pospíšil 
Prostě míň se šprtat a víc řešit 
problémy. Ve výuce je potřeba 
vzít nějaké téma, nechat ho žá-
kům, aby ho sami vlastní hlavou 
rozebrali, a teprve potom do toho 
vtrhnout s fakty, tj. s nějakými 
chytrými slovy a větami, a na ně-
čem se dohodnout. 

Samozřejmě je to předmět od 
předmětu. Nemohu říct, že doko-
nale rozumím matematice, che-
mii nebo fyzice, ale myslím, že 
v rámci zeměpisu, který je 
vlastně společenská věda, by se 
tento přístup uplatnit dal. Je však 
třeba také brát v potaz, že exis-
tuje školní vzdělávací program, 
stanovující určité vědomosti, 
který musí každý žák znát, se 
kterým to nejde úplně spojit. 
Myslím si ale, že ta schopnost ře-
šit problémy je opravdu zásadní 
– za pár let zbydou na lidi kvůli 
robotizaci jen kreativní zaměst-
nání, ve kterých budou potřebo-
vat právě toto.

Mgr. Evžen Petřík 
Nu, třeba to, co je smysl života. 
Spokojený život. Vést studenty 
k tomu, aby si uvědomovali, že 
v různých etapách života ten cíl 
může být jiný; jiný v době, kdy 
studujete, jiný, až budete mít za-
městnání, zase jiný, když si na-
jdete partnera. Ve vašem věku je 
to mnohdy tak, že si lidé myslí, 
že ideální je být známým spor-
tovcem nebo zpěvákem a mít 
hromadu peněz – a pak zjistí, že 
smysl života pro ně spočívá v ně-
čem úplně jiném, třeba vychovat 
potomka. 

Anebo: co je to úspěch? Víte, 
popřemýšlet nad tím. Je to 
vlastně systém coachingu – na-
vést ty studenty. Ne je vést za ru-
čičku a dávat návody. Ale naťuk-
nout je. 
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Už nikdy do práce?! Už nikdy do práce?! 

Jakou roli má v naší rychle se rozvíjející 
společnosti práce, a především, jaká je 
její budoucnost pro generaci, která na 
vstup na dynamický pracovní trh 
teprve čeká? | Dominik Zámec 
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aši předkové lovci a sbě-
rači se nijak zvlášť neli-
šili od dalších živočichů, 

kteří v té době obývali tuto pla-
netu. Stejně jako ostatní museli 
i oni vyvinout určité fyzické a in-
telektuální úsilí, aby si zajistili 
naději na přežití sebe či celé 
tlupy. Tento systém fungoval po 
statisíce let a teprve zhruba před 
deseti tisíci lety se z lidí poz-
volna stali zemědělci. Později se 
s průmyslovou revolucí pracovní 
síla začala přesouvat z venkova 
do rychle se rozvíjejících měst, 
kam lidé přišli hledat nové příle-
žitosti jako námezdní dělníci. 
Dnes, kdy se většina pracovní síly 
ve vyspělých zemích koncentruje 
v sektoru služeb, je práce stále 
vnímána jako nedílná součást 
našich životů a jeden ze smyslů 
života, a také jako nástroj, díky 
kterému se integrujeme do spo-
lečnosti. Budoucnost práce se 
nám však jeví jako značně nejistá 
především kvůli nevyhnutelně se 
blížící robotizaci, digitalizaci 
a automatizaci výroby. Některé 
studie tvrdí, že jejich následkem 
dojde ke ztrátě až poloviny ztra-
cených míst. Pokud by se tyto 
předpovědi staly skutečností, 
změnilo by to nejen pracovní trh, 
ale i vnímání práce jako takové. 
Jaká je ale vlastně role práce ve 
společnosti a jaká je její budouc-
nost? 

Práce jako smysl života 

Zpočátku se koncept práce 
ztotožňoval především s prací fy-
zickou. Jednalo se už o zmiňo-
vané lovce a sběrače, zemědělce 
či námezdní dělníky. Na stejnou 
úroveň dnes pokládáme i práci 
intelektuální, která vyžaduje ně-
jakou odbornou znalost – od pí-
saře nebo stavitele katapultů až 
po středoškolského učitele. Práci 
ovšem nerozeznáváme jen inte-

lektuální a fyzickou. Můžeme na 
ni nahlížet z různých úhlů: zda je 
to práce jako nutnost pro přežití, 
nebo práce jako naplnění život-
ních cílů, nadání a smyslu. V tom 
prvním je pro nás práce jen jakýsi 
prostředek, jak dosáhnout život-
ního minima, tj. přežití, zatímco 
v tom druhém je pro nás práce 
smyslem, něčím, co nás naplňuje 
a integruje do společnosti. Jako 
příklad tohoto rozdílu si můžeme 
představit monotónní práci niž-
šího státního úředníka, jehož 
pracovní náplní je především 
„papírování“, ve kterém bychom 
hledali vyšší smysl jen stěží, a lé-
kaře, jehož povolání vnímáme 
jako smysluplné a který se také 
musí neustále vzdělávat a při-
způsobovat své vědomosti no-
vým vědeckým objevům. 

V moderním světě je práce 
uctívána nadevše ostatní. Vět-
šina z nás si společnost bez práce 
ani neumí představit. Práce se 
stala dominantní částí našich 
každodenních životů více než 
kdy dříve v historii, a to nejen ve 
Spojených státech amerických, 
kde tento světonázor vznikl. 
Všichni jsme ovlivnění koncep-
tem „self-made mana“, jenž se 
svou pílí, nadáním a trpělivostí 
vyhoupne až do nejvyšších pater 
společenského žebříčku a splní si 
to, čemu se říká „americký sen“. 
V době, kdy náboženství, komu-
nity ani král neudávají univer-
zálně platné hodnoty, musíme si 
vytvořit své vlastní, především 
prostřednictvím práce. Od ra-
ného věku je nám vštěpována 
představa, že „bez práce nejsou 
koláče“, že „práce šlechtí“, od 
dětství jsme připravováni na to, 
že naším hlavním životním 
smyslem bude práce. Nikdo nás 
ovšem nepřipravuje na to, že už 
brzo mnoho práce jednoduše ne-
bude. 

Umělá inteligence se blíží 

V následujících dekádách 
může být až polovina dnes 
známé práce vykonávané lidskou 
pracovní silou nahrazena roboty. 
Stěžejním problémem, který nás 
do příštích let čeká, ale není najít 
způsob, jak podněcovat vznik 
nových pracovních míst, nýbrž 
jak vytvořit povolání, ve kterých 
by se lidé výkonnostně vyrovnali 
umělé inteligenci. Následkem 
tohoto procesu by se do roku 
2050 mohla objevit nová třída – 
třída nepotřebných. Bude se jed-
nat o pracovní sílu, která nejenže 
bude nezaměstnaná, ale 
především nezaměstnatelná. 

S tím, jak se neustále zvyšuje 
výpočetní výkon, překonává 
umělá inteligence lidské bytosti 
na mnoha frontách, především 
v repetitivních úkonech. Právě 
zaměstnání, ve kterých lidé vy-
konávají jednoduchou, snadno 
naučitelnou a opakující se práci 
– jako například taxikář, skladník 
či řidič kamionu – padnou za 
oběť robotizace jako první, přes-
tože se nám může nyní těžko vě-
řit, že by bylo v silách inženýrů 
a programátorů vynalézt takové 
stroje, které by se o tuto práci po-
staraly. Takový robot-skladník 
navíc podnikům nabízí mnohé 
výhody, kterých člověk nikdy ne-
bude schopen. Umělá inteligence 
nepotřebuje spánek, může tedy 
pracovat prakticky nonstop. Ro-
bot vám také bude těžko stávko-
vat za lepší platové ohodnocení 
či prodloužení obědové pauzy. 
Něco takového sledujeme u taxi-
kářů, již se můžou stát obětí 
rychle se rozvíjejícího se trhu se 
samořidícími auty. I když samo-
řidící auta stále vzbuzují vášně 
a právní a morální otázky, fak-
tem zůstává, že k tomu, aby na-
hradila lidské řidiče, nemusejí 
být dokonalá – bohatě postačí, 

N 
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když budou zodpovědnější 
a způsobí méně dopravních ne-
hod než lidé. Jejich expanze 
může postihnout i řidiče kami-
onů, kteří – na rozdíl od strojů – 
musejí dodržovat různé povin-
nosti, zejména si musejí vždy po 
určité vzdálenosti povinně odpo-
činout. Naskytne-li se doprav-
ním firmám možnost zboží pře-
pravovat levněji a rychleji (pro-
tože by nemusely platit řidiče, 
který navíc podléhá zmíněným 
regulacím), je jasné, že ji využijí. 

Jiným příkladem, jak neče-
kané může být nahrazení člověka 
levnější technologií, jsou napří-
klad zdravotníci, kteří v nemoc-
nicích vyhodnocují rentgenové 
snímky. Ve Spojených státech 
s nástupem internetu téměř vy-
mizeli – američtí lékaři snímky 
raději pošlou do Indie, kde je 
prozkoumá pracovník s pětino-
vou mzdou a pošle je zpátky. Ti-
síce lidí se tehdy ocitly bez práce 
a lze si představit, že jakmile 
bude vyvinuta umělá inteli-
gence, která dokáže rozpoznat 
například to, že se dívá na zlome-
ninu levé ruky, bude se celý pro-
ces opakovat. Umělá inteligence 
tedy prokazatelně může domino-
vat nejen nízkopříjmovému sek-
toru, vyžadující nízkou míru kva-
lifikace, ale také oborům, které 
vyžadují delší a náročnější stu-
dijní průpravu. 

Proč by nás takové informace 
měly zajímat či znepokojovat? 
Především proto, že Česká re-
publika patří k zemím, jež jsou 
robotizací nejvíce ohroženy. Je to 
hlavně kvůli zdejší solidní prů-
myslové základně, která zaměst-
nává takřka třetinu aktivní pra-
covní síly. V důsledku robotizace 
by u nás mohla zaniknout prů-
myslová místa nejen v automobi-
lovém průmyslu, který Česko 
prostřednictvím Škody Auto 

táhne nahoru, ale i mnohá jiná. 
Mluvíme tu o statisících pracov-
ních míst, která mohou být 
v příštích dekádách ztracena 
v době, kdy generace, jež dnes 
studuje, již bude aktivní součástí 
pracovního trhu. 

Všechny tyto změny na trhu 
práce vyvolávají množství otá-
zek. Pokud budeme svědky ma-
sové automatizace na trhu práce, 
a tím pádem velmi vysoké neza-
městnanosti, jak bude s neza-
městnanými naloženo? 

Hledání smyslu života 

Nic není zadarmo a lidé si 
vždy musejí na své živobytí vydě-
lat. V případě ale, že nebudou 
mít stabilní zaměstnání a tím pá-
dem ani příjem, objevuje se zde 
otázka, co dělat s nezaměstna-
nými. Jak budou žít – 
a především, za co budou žít? 
Jedním z možných řešení je tzv. 
základní nepodmíněný příjem, 
tedy plat, který by se vyplácel 
každému občanovi dané země 

bez ohledu na to, zda pracuje 
nebo ne. 

Určitou formu základního ne-
podmíněného příjmu můžeme už 
dnes zkoumat v unikátní části iz-
raelské společnosti. Existuje tam 
početná skupina ortodoxních 
židů, kteří celý život nepracují. 
Místo toho tráví svůj volný čas 
studiem náboženských děl či 
uskutečňování náboženských 
obřadů. Oni a jejich rodiny netrpí 
hladem: částečně proto, že jejich 
manželky pracují, ale i proto, že 
izraelská vláda tyto rodiny dotuje 
ze svých zdrojů. Tito lidé samo-
zřejmě nežijí v blahobytu, často 
jsou velmi chudí; na druhou 
stranu ale ani netrpí hladem. Stát 
jim poskytuje prostředky pro 
uspokojení základních materiál-
ních potřeb. Nějak tak si můžeme 
představit situaci toho, kdo by se 
snažil vyžít jen z takového „stát-
ního“ příjmu – žádný blahobyt, 
ale ani hlad. 

Kritickým problémem se 
ovšem může stát otázka, co bu-

Lovce mamutů už dnes nepotřebujeme. Kdo bude další? 
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dou lidé dělat ve svém nově zís-
kaném volném čas a co je zabaví 
dostatečně na to, aby z nudy ne-
začali podnikat to, co společnost 
považuje za nežádoucí. 

Jednou z odpovědí by mohla 
být 3D virtuální realita, jež by 
nám byla schopna přinést daleko 
propracovanější potěšení, než 
jaké nám nabízí svět „skutečný“. 
Myšlenka strávit život ve virtu-
ální realitě nám není tak vzdá-
lená, jak se může zdát – už se pro 
to vyvinul pojem „náboženství“. 

Světová náboženství vytvořila 
imaginární zákony, jako napří-
klad nejíst vepřové či se pravi-
delně modlit. Tato nařízení exis-
tovala jen v lidské fantazii – 
žádný přírodní zákon vám nena-
kazuje, co jíst nebo co dělat. 
Křesťané i muslimové se snaží 
plnit podmínky vytyčené nábo-
ženskými zákony, a tím si zajistit 
ty správné „body“; když naopak 
zhřeší, o pozitivní „body“ 
přijdou. Ve finále počet bodů 
ovlivňuje i konec života. Pokud 
dosáhnete určitého „hodno-
cení”, postoupíte na vyšší level 
hry – tedy do nebe. 

Hru jako tato, kterou jsme 
prozatím provozovali pouze po-
mocí lidské fantazie a svatých 
knih, nyní, s chytrými telefony 
v ruce, můžeme posunout mno-
hem dál. Vezměme si příklad na-
příklad fenomén hry Pokemon 
Go, který nám ukazuje, jaké mož-
nosti virtuální realita nabízí. 
Každý se smartphonem a dotyč-
nou aplikací má možnost chytat 
Pokemony, jenž někdo, kdo tele-
fon a aplikaci nemá, zkrátka ne-
vidí. Lidé mohou o Pokémony 
i bojovat, čímž se v principu zas 
tak neliší od muslimů a křesťanů, 
kteří bojovali o svatou zem. 
Jeruzalém, stejně jako jiné svě-
tové metropole, byl postaven 
z kamene (a dnes stojí na zákla-

dech betonových). Město jako 
každé jiné, řeknete si – a přesto 
o něj byly svedeny krvavé bitvy. 
Když však pohlédnete na svět 
skrz obrazovku telefonu, může 
být „svatost” a systém odměn 
v podobě Pokemonů doslova 
všudypřítomná. 

Hledání nového smyslu života 
nemusí přebíhat jen skrz virtu-
ální realitu, ale třeba tím, že se 
oddáme prostému konzumu. 
V konzumeristické „hře“ dostá-
váte pomyslné body za to, že si 
kupujete značkové a drahé zboží, 
díky čemuž v očích ostatních 
stojíte jako ten úspěšný. Vidí 
vaše fotky z dovolené na sociál-
ních sítích, „lajkují“ fotky vašeho 
nejnovějšího auta a vy takto špl-
háte na pomyslném žebříčku na-
horu a jednou si třeba řeknete, že 
jste vlastně nakonec vyhráli. 

Určitě vás napadne, že lidé 
osvobozeni od práce se můžou 
věnovat například dobročinným 
aktivitám, vědě, umění nebo 
sportu. Problém je však ten, že 
velká část společnosti se jedno-
duše nemůže začít jen tak věno-
vat vědě či umění. Kouzlo vědy 
spočívá převážně ve sběru infor-
mací, jejich vyhodnocování 
a také určení jejich spojitosti. 
Umělá inteligence, schopná neu-
věřitelného množství výpočet-
ních úloh najednou, nebude mít 
problém nás nahradit i v tomto 
sektoru. 

Obrátíme-li svou pozornost 
k umění, asi si řeknete, že lid-
skou kreativitu nelze nahradit 
strojem, protože lidé jsou ve své 
tvořivosti jedineční. Bohužel 
i tady nás pomalu, ale jistě do-
stává umělá inteligence do pasti, 
neboť už dnes si můžeme po-
slechnout hudbu, kterou složil 
robot, nerozeznatelnou od té lid-
ské. Podobně se umělá inteli-
gence angažuje při malování 

uměleckých obrazů. Zde jsou vý-
sledky zatím rozpačité, je ale 
nutné brát v potaz rychlé zdoko-
nalování neuronové sítě. 

Otázku smyslu si klademe my 
a rovněž si na ni sami odpoví-
dáme. Smysl života je postaven 
na našem přesvědčení, že to, co 
děláme, má nějaký vyšší smysl, 
a pokud ne, tak nás alespoň udr-
žuje zaneprázdněné. Pokud bu-
deme přesvědčení, že konzum 
a virtuální realita je naším hlav-
ním smyslem života, opravdu 
tomu tak bude. 

Ať už proběhne zavedení zá-
kladního nepodmíněného příjmu 
či nikoliv, konec nebo omezení 
práce pro značnou část obyvatel-
stva nemusí nutně znamenat ko-
nec smysluplného života. Možná 
se objeví úplně nová povolání, 
možná budou lidé jen konzumo-
vat a žít každý ve své virtuální re-
alitě. Faktem ale zůstává, že scé-
nářů budoucího vývoje je 
opravdu hodně, od těch nejopti-
mističtějších až po ty pesimis-
tické. Nikdo nedokáže s jistotou 
předpovědět, jak bude vypadat 
svět v roce 2030 nebo 2050. Jisté 
je jen to, že taková situace tu 
ještě nebyla a že nic není ne-
možné. Takové, jaké to bylo, to 
už nikdy nebude; může to však 
být takové, jako nikdy. ● 
 

O tom, co všechno 
už roboti dokáží, 
si můžete pustit 
video Humans 
Need Not Apply 

od YouTubera CGPGrey na adrese 
https://youtu.be/7Pq-S557XQU 
nebo přes tento QR kód.
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Peníze pro každého 
Čas: rok 2038. Místo: malé město někde v České republice. Náš hrdina Alfons právě 
vstal ze své postele. Vypadá to na krásný jarní den a protože je prvního, dívá se Alfons 
na výpis ze svého účtu. Co to nevidí? Ano, obdržel přibližně 7 000 Kč (nebo 280 €, po-
kud bychom v té době už platili eurem). Za co? Jednoduše za to, že patří mezi občany 
této krásné středoevropské země. | Oldřich Wolf 

dá se vám to jako vzdá-
lená budoucnost? Vyvedu 
vás z omylu. Doba, kdy 

jsme jako „robota“ brali nanejvýš 
nějaký domácí spotřebič, řek-
něme mixér, je již dávno pryč. 
Automatizované elektronické 
jednotky nachází momentálně 
uplatnění zatím jen v těžkém 
průmyslu nebo v laboratořích, 
avšak to nebude trvat věčně a už 
dnes máme odhady, která povo-
lání budou v budoucnosti nepo-
třebná. Chcete se stát úřední-
kem? Pak počítejte s tím, že za 
přepážkou na úřadě bude za čas 
sedět jen počítač, který bude vy-
hodnocovat nejlepší řešení pro 
jednotlivé občany. Nebo takové 
dětské vysněné povolání – pope-
lář. Ano, také zanikne. No, a jako 
prodavač se neuplatníte už vů-
bec! 

Celá myšlenka univerzálního 
příjmu vznikla na úvaze, že ro-
boti dokáží v budoucnosti nahra-
dit mnohá povolání, tudíž budou 
vydělávat za lidi. A vzhledem 
k tomu, že takový robot mnoho 
peněz nepotřebuje, jeho výdělek 
bude plynout po zdaňovacím 
procesu do kapes státu. Stát by 
samozřejmě takto nabyté peníze 
mohl použít jednoduše jako zdroj 
peněz do veřejných rozpočtů, 
avšak je tu jedno velké ale – lidé 
bez práce. Co s nimi? Někteří se 
samozřejmě rekvalifikují, ale ten 
zbytek bude odkázán na sociální 
podporu státu. Kdyby to však byli 
jen oni, komu by plynuly peníze 
„od robotů“, vytvořilo by se ja-

kési nerovné prostředí – jedno-
duše řečeno závist. „Proč má 
Pepa, kterej nedávno přišel 
o práci, větší příjem než já? A to 
ty prachy ještě dostává za leno-
šení!“ říkal by jistě někdo. 
A právě v tomto okamžiku nastu-
puje na scénu nepodmíněný pří-
jem. Již zmíněný Pepa dostane 
však jen relativně malý obnos pe-
něz, protože se celkový objem fi-
nancí, plynoucí z robotů, rozpo-
čítá na všechny plnoleté občany 
republiky. Ve výsledku tedy do-
stane asi těch již zmíněných 
sedm tisíc korun. 

Univerzální příjem by tedy za-
bránil tomu, aby ve společnosti 
vznikala nerovnost tím, že by 
každý člověk bez rozdílu dostával 
měsíčně ke mzdě ještě další pe-
níze, které by si nemusel odpra-
covat. Navíc by se díky jeho zave-
dení (a zrušení všech ostatních 
sociálních dávek) značně snížila 
administrativa a státní moc. 
Koncept nepodmíněného příjmu 
má ale samozřejmě i své od-
půrce. Protože by tato „náhradní 
mzda“ nahradila z finančních 
důvodů veškerý systém sociál-
ního zabezpečení včetně dů-
chodů, tak by každý, kdo by ne-
měl jiný zdroj příjmů, musel vy-
žít se 7 000 Kč na měsíc. A to, 
řekněme si upřímně, v dnešní 
době nejde! V takovémto případě 
by asi vzrostl tlak na zlevňování 
zboží nebo dokonce na reformu 
měny. A to by mohl být v nejhor-
ším důsledku start nové ekono-
mické krize. 

Nejčastějším argumentem, 
který se používá proti nepodmí-
něnému příjmu, je poukázání na 
to, že když budeme všichni do-
stávat peníze „za nic“, zlenivíme 
a celá naše společnost se po-
stupně rozpadne. Sociologové 
ovšem poukazují na to, že jisté 
peníze v kapse paradoxně ne-
musí vést k tomu, že se jejich pří-
jemce rozhodne do konce života 
skoncovat s prací a jen si užívat, 
ale právě naopak. Jistota, že 
i když se mi nebude dařit, 
vždycky budu mít nějakou fi-
nanční jistotu, na kterou se můžu 
spolehnout, by prý motivovala 
lidi k tomu, aby se věnovali 
tomu, co je opravdu baví. 
Uznejme – kdo z nás (či našich 
rodičů) by byl ochoten všechno 
obětovat a stát se ze dne na den 
malířem nebo spisovatelem, 
když víme, že vydělat si takto do-
statečně peněz k obživě je takřka 
nemožné? 

Robotizace půjde každopádně 
nezadržitelně dopředu a je pře-
devším na budoucích vládách, 
jak budou tento problém řešit. 
Jisté je, že se budou hromadit 
lidé na státní podpoře a na pra-
covních úřadech. Pokud časem 
opravdu zlenivíme, tak si jen dá-
vejme pozor, abychom nedopadli 
jako ve filmu WALL-I. Už tak 
máme problémy s obezitou! ●

Z 
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Robot moudřejší člověka? Robot moudřejší člověka? 
Automatizace, to nejsou jen stroje v továr-

nách. V čem ještě jsou lepší než my? 
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Autem bez řidičáku 
Valná část dopravních nehod je způsobena lidskou chybou. Ať už je člověk ovlivněn 
alkoholem, únavou nebo něčím jiným, často je na vině právě on. Předejít by se tomu 
dalo jen tím, kdyby byl každý řidič dokonalý. Žádný člověk ale dokonalý není a s mi-
mozemšťany kontakt zatím bohužel nemáme, takže nám zbývá pouze jediná možnost: 
nechat auta řídit stroji lidské výroby. Dokážou to ale dělat bezpečně? | Tomáš Flídr 

ývojáři světových firem si 
zjevně myslí, že ano. 
Mimo automobilky, mezi 

kterými v tomto ohledu vyniká 
třeba Tesla, mezi firmy investu-
jící do samořidících vozů patří 
například softwarový gigant 
Google nebo taxislužba Uber. 
Tyto společnosti investují 
ohromné částky do vývoje sen-
zorů a systémů autopilotů. 
I přesto ale občas můžeme slyšet 
o nehodách samořidících aut. Jak 
tyto systémy fungují a jaké doko-
nalosti vývojáři dosáhli? 

Činnost každého softwaru za-
číná příjmem informací, v tomto 
případě ze senzorů vozidla. Tyto 
lidary (laserové radary) musí de-
tekovat všechny důležité objekty 
– samozřejmě ostatní vozidla, 
chodce a další překážky, do kte-
rých nechcete narazit, ale třeba 
i jízdní pruhy. Dále musí systém 
vyhodnotit, o jaký objekt se 
jedná. Například padajících listů 
si všímat nemusí, ale pevnějších 
a větších věcí, jako jsou už zmí-
něná auta, stromy nebo lidé, už 
ano. Nejde pouze o objekty před 
autem, stejně důležité jsou i po-
hyblivé objekty na krajích cesty 
nebo za autem. Další věcí, na 
kterou musejí senzory dávat po-
zor, je dopravní značení. Na-
prostá většina autopilotů má sice 
navigační systém s co nejaktuál-
nějšími informacemi, ale ani ten 
se nemusí ve všem shodovat s re-
alitou – potvrdí to každý, kdo ně-
kdy jel přes nově postavený most 
a jeho GPS si přitom myslí, že je 

uprostřed řeky. Z takto získaných 
dat autopilot vyhodnotí, 
jakou rychlostí (a jestli 
vůbec) pokračovat v jízdě 
do zadaného cíle. Řidiče 
k tomu teoreticky vůbec 
nepotřebuje – u někte-
rých autopilotů napří-
klad stačí poté, co dora-
zíte do cíle, z auta prostě 
vystoupit a nechat jej, ať 
zaparkuje samo. 

Pokud i přes to 
všechno systém neví, co 
má dělat – například 
když má pokažené ka-
mery nebo jsou špatně 
viditelné jízdní pruhy – 
vyžádá si zásah řidiče. 
I přes veškerou snahu fi-
rem přesvědčit nás 
o opaku musí za volan-
tem vždy někdo sedět 
a být připraven zasáh-
nout. Jinými slovy 
v dnešní době existují 
pouze vozidla se třetím 
stupněm automatizace (viz 
infobox). Je ale možné, že už brzy 
bude možné usednout do auta 
s pátým stupněm automatizace, 
zadat, kam chcete jet, a pohodlně 
se vyspat. Tedy pokud vám to zá-
kony dovolí. Podobně jako u ji-
ných převratných novinek ná-
stup nové technologie ztěžuje 
zastaralá legislativa. Je třeba ur-
čit, kdo bude ve sporných situa-
cích zodpovědný za nehody; 
jestli řidič, který měl dávat větší 
pozor, nebo společnost, jejíž sys-
tém udělal chybu; jak zabránit 

zneužití případného dálkového 

řízení k trestným činům. Ne-
zbývá než doufat, že se tyto pro-
blémy vyřeší nebo rozplynou 
stejně, jako se stalo při zavádění 
železniční dopravy a dnes běž-
ných automobilů. ● 

 
 
Fotografie na protější straně: tes-
tovací samořidící vůz společnosti 
Uber. Zdroj: AP

V Pro určení úrovně autopilotů se 

používá stupnice vytvořená asociací 

SAE International: 

0 – Systém pouze informuje a va-

ruje (většina moderních aut) 

1 – Vůz ovládá složitější funkce, ale 

vždy je třeba řídit jej (to jsou napří-

klad parkovací asistenty) 

2 – Autopilot dokáže ve většině pří-

padů vůz sám řídit, ale řidič musí kon-

trolovat situaci a v případě potřeby 

převzít řízení. 

3 – V určitých prostředích (pře-

hledná dálnice apod.) se člověk ne-

musí vůbec věnovat řízení, ale v urči-

tém časovém limitu musí být schopen 

převzít řízení (většina nyní vyvíjených 

samořidících aut) 

4 – Kromě výjimečných povětrnost-

ních podmínek dokáže systém řídit 

auto téměř vždy. 

5 – Stačí určit cíl jízdy, popřípadě 

nastartovat motor a autopilot už vše 

zařídí za vás, a to zcela bezpečně. 
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Pozor na ně! 
Představte si, že jste kdysi na Facebooku „lajkli“ nějakou politickou stránku – už tak 
strašně dávno, že si na to ani nepamatujete. Teď jdete po ulici a najednou k vám přiletí 
maličký, skoro až roztomilý dron. To, co následuje, už ale tak roztomilé není. 
Kvadrokoptéra vám přiletí k čelu, odpálí malou nálož a ve vteřině – řekněme si to na 
rovinu – jste mrtví. Vražda je to levná a čistá, ale nikdo neví, kdo ji provedl. I tak může 
vypadat budoucnost s autonomními zbraněmi. | Martin Veselý 

ějiny války jsou dlouhé 
jako lidstvo samo. Oz-
brojené konflikty vzni-

kají pod různými záminkami, ale 
nakonec jde vždy o to, získat 
větší moc. Má to jediný háček: 
k tomu je třeba obětovat určité 
množství lidských životů, a proto 
vznikají stále nové a nové 
zbraně, které mají za úkol způso-
bit nepříteli co největší škodu 
a zároveň chránit své vlastní vo-
jáky. Na konci minulého století 
se ale spolu s rozvojem umělé in-
teligence zrodila myšlenka, že by 
bylo možné vojáky do bitev vů-
bec nenasazovat. Příkladem, jak 
něco takového zařídit, je bezpi-
lotní dron Predator, který má 
americká armáda ve své výbavě 
od roku 1995, létá úplně sám 
a který může kromě průzkumu 
nebezpečného terénu také sha-
zovat bomby na cíle určené ope-
rátorem, jenž mezitím sedí 
klidně na druhé straně země-
koule. I takovým dronům se 
možná za pár let už budeme je-
nom smát, jak jsou zastaralé – 
největší státy světa totiž vyvíjejí 
tzv. autonomní zbraně, které ne-
potřebují ani toho zmíněného 
operátora a ovládá je umělá inte-
ligence. Rozhodně to není hudba 
vzdálené budoucnosti – čínští 
představitelé například prohlá-
sili, že chtějí být do roku 2030 
světovými lídry v oblasti vývoje 
umělé inteligence, i když pů-
vodně chtěli jako jediná velká 
země autonomní zbraně zakázat. 

Ruský prezident Vladimir Putin 
přímo řekl, že „ten, kdo zkrotí 
umělou inteligenci, se stane pá-
nem světa“, a jeho armáda na 
tom pilně pracuje – testují proto-
typy tanků Něrechta nebo Vichr, 
které se dokážou samy v terénu 
pohybovat a také si sami zamě-
řují své cíle. 

Právě tam ale může být háček. 
Co když počítač vyhodnotí situ-
aci špatně a zabije nevinného ci-
vilistu? Když něco takového 
udělá voják, je zpravidla vždy 
možné na někoho ukázat prstem 
a potrestat jej, počítač ale moc 
potrestat nelze. Další riziko se 
skrývá v tom, jak náchylné jsou 
počítačové systémy k vnějšímu 
napadení. Představíme-li si, že 
by někdo převzal kontrolu nad 
zbraněmi např. celé americké ar-
mády, a ty by se potom samy vy-
daly do ulic tamních měst kosit 
nic netušící kolemjdoucí zhruba 
tak, jak bylo popsáno na začátku 
tohoto textu, lehko pochopíme, 
že před takovým hackerským 
útokem nás nespasí ani trestní 
oznámení na neznámého pacha-
tele. Tím může být navíc v tomto 
případě naprosto kdokoliv od ne-
přátelského státu přes blízkový-
chodní teroristy až po občany 
vlastního státu, a nebylo by bez 
šance, že by se to nikdy nepoda-
řilo zjistit. Mediálně známý mul-
timilionář a majitel firem SpaceX 
a Tesla Elon Musk nejen proto 
loni v srpnu spolu s dalšími 116 
špičkovými vědci v otevřeném 

dopise vyzval Organizaci spoje-
ných národů, aby autonomní 
zbraně zakázala „dřív, než bude 
pozdě“. Ochota ze strany světo-
vých vlád však není velká. Ně-
které státy jako Spojené státy 
americké, Velká Británie, Rusko, 
Čína či Izrael zřejmě žádnou me-
zinárodní dohodu, která by auto-
nomním zbraním zatnula tipec, 
z bezpečnostních nebo strategic-
kých nikdy nepodepíší. Jiné 
státy, jako třeba Německo, už 
oznámily, že umělou inteligenci 
neplánují používat v boji, ale 
přesto její bojové nasazení ne-
chtějí zakazovat, dokud nebudou 
zbraně tohoto typu poprvé vyu-
žity na válečném poli. Úplný zá-
kaz podporují jen státy jako Ar-
gentina, Egypt nebo Vatikán, 
které se ale nepočítají k těžkým 
vahám mezinárodní diplomacie, 
jež dokáží svou vůli celosvětově 
prosadit. Zbývá tedy jen čekat, 
zda v tomto souboji názorů vy-
hrají spíše zastánci, nebo odpůrci 
autonomních zbraní – a možná si 
dávat pozor na drony, které samy 
poletují po ulici. ●

D 
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Piloti se svatozáří 
Je krásný slunečný víkend roku 2009 a Felipovi Massemu, tehdejšímu jezdci týmu For-
mule 1 Scuderia Ferrari, právě začíná kvalifikace na závod velké ceny Maďarska. To 
ještě neví, jaké překvapení ho na okruhu čeká. | Václav Vait 

Jakmile projede Massa svou třetí 
zatáčku a vyráží do neúplné ro-
viny obrovskou rychlostí, vzápětí 
ho do hlavy zasáhne rozměrná 
pružina, Massa pustí volant i pe-
dály a vjíždí do gumové bariéry, 
odkud je okamžitě 
odvezen do ne-
mocnice na ná-
sledné ošetření 
hlavy. Touto neho-
dou, jež se stala 
dalším z řady 
mnoha podobných 
případů, Massa po-
tvrdil, že Meziná-
rodní automobi-
lová federace FIA, 
která závody for-
mulí pořádá, bude 
muset popřemýšlet 
o změně bezpečnosti závodníků 
v dalších sezonách. 
V průběhu let si už auto Formule 
1 prošlo několika zásadními 
změnami, ať už se týkaly karose-
rie, motoru či holé aerodyna-
miky. Tuto sezónu šlo spíše o od-
pružení a o nasazení dlouho dis-

kutovaného HALa (označení po-
chází z anglického slova pro sva-
tozář), ochrany kokpitu ve tvaru 
písmena T, nahrazující maličké 
čelní sklo, které se v minulosti 
u Formule 1 stejně jen málokdy 

objevovalo. Samotná konstrukce 
HALO je pevná, odolná, a proto 
i celkem drahá. Taková výroba 
a koupě produktu by měla vychá-
zet až mezi 13 až 24 tisíci eury! 

Ačkoli bariéry působí 
dojmem, jako by překážely řidiči 

ve výhledu jak na startovní 
světla, tak na okolí, nakonec po 
různých zkušebních jízdách vy-
šlo najevo, že s tím nejsou žádné 
problémy. Co se týče samotné 
praktičnosti nového prvku, je 

zjevné, že jezdci si 
na něj po dvou 
úspěšných závo-
dech a mnoha zku-
šebních jízdách 
dost možná už 
všichni zvykli. Bylo 
by hezké ještě po-
dotknout, že i když 
je tu ona novinka 
už nějaký ten pá-
tek, pořád se ještě 
najdou různé vý-
hrady jezdců, jako 
například Pierre 

Gaslyho, který si stěžuje na své 
špatné zkušenosti se vstupem do 
vozidla, při kterém mu HALO 
překáží a pravidelně způsobuje 
roztrhávání jeho kombinéz – což 
je argument, který mluví sám za 
sebe. ●

 

Jaeger vs. Kaiju: Round 2 
Ingrid Hamada 

„O deset let později,“ dozvídáme 
se na začátku snímku Pacific Rim 
2: Povstání odpověď na otázku, 
jak přesně navazuje nový film na 
první díl, který kiny proplul před 
čtyřmi lety. Jake Pentecost, vy-
práví dále děj, kdysi patřil do 
Programu Jaegrů, ale na svůj ta-
lent i odkaz svého otce se vykaš-
lal a odešel do ústraní. Teď žije ve 

zničené zóně a ilegálně si vydě-
lává na živobytí kradením a pro-
dáváním součástek Jaegrů na 
černém trhu. Při jedné takové 
krádeži narazí na Amaru Na-
mani, mladou dívku, která sama 
sestrojila menšího Jaegra Scrap-
per a sama ji pilotuje...  

Ze začátku jsem se znovu cí-
tila jako ta malá pětiletá dívka, 

kterou hodili do vody, ať sama 
pochopí, jak se plave, a naučí se 
to. Děj pokračování sice opravdu 
navazuje na první díl, ale to zjis-
tíme až když potkáme tváře zná-
mých postav z jedničky. A kdo 
jsou to vůbec ti Jaegři a Kaiju? 

Na dráhu jen se svatozáří. (zdroj: AFP) 
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Kaiju znamená v překladu z ja-
ponštiny „obří příšera“ – prostě 
jsou to emzáci. Mohou být při-
bližně stejně velcí jako proslulá 
Godzilla, ale i mnohonásobně 
větší. Ale pozor, Pacific Rim není 
jen tak ledajaký film o tom, jak se 
na Zemi jednoho dne jen tak ob-
jeví mimozemšťané. Tihle jsou 
tak vysoce inteligentní, že si pro-
lomili litosférické desky v Paci-
fiku, udělali si tam díru do jiné 
dimenze ve vesmíru a tramta-
dadá, na problémy s lidmi je za-
děláno. Lidé se samozřejmě brá-
nili a vytvořili si vlastní „mon-
stra“ Jaegry, kteří Kaijům veli-
kostně odpovídají a mohou 
s nimi bojovat. Jaeger znamená v 
překladu z němčiny „lovec“. Jsou 
to jednoduše řečeno obrovští ro-
boti, které zevnitř řídí člověk, 
přesněji dva lidé, jimž se říká pi-
loti Jaegrů. Proč dva? Každý 
z nich používá při pilotování Jae-
gra jednu svou hemisféru. Kdyby 
robota řídil jen jeden pilot, byla 
by to na jeho mozek příliš velká 
zátěž a dotyčný by mohl i zemřít. 
Kopiloti v Jaegrovi pomocí růz-
ných přístrojů v takzvaném 
„driftu“ sdílejí myšlenky, vzpo-
mínky i další prasárny, co v hla-
vičce mají. Nejen proto je ideální, 
když jsou kopiloti třeba souro-

zenci, protože to jsou pak vý-
borně synchronizovaní. Složité 
dělení druhů Kaiju i Jaegrů vám 
vysvětlovat nebudu, to si klidně 
můžete přečíst i na internetu, ale 
musím podotknout, že je zají-
mavé, jak si tohle všechno mohli 
tvůrci vymyslet. 

Jak film pokračuje? Jakea 
a Amaru chytí při činu PPDC 
(Pan Pacific Defense Corps) a Ja-
keova adoptivní sestra Mako 
Mori (první záchytný bod z před-
chozího dílu) dává bratrovi z po-
zice generální tajemnice PPDC 
na výběr. Vězení, nebo návrat do 
programu Jaegrů, a to i s Amarou. 
(Vzhledem k tomu, že jsou hlavní 
postavy před tuto volbu posta-
veny jen krátce po začátku filmu, 
není příliš napínavé hádat, co si 
vyberou.) Jake se znovushledá se 
svým starým kopilotem Natem 
Lambertem a společně (i když ne 
moc nadšeně) dělají instruktory 
kadetům včetně Amary. Kaiju se 
mezitím nepozorovaně vracejí 
odjinud, než by kdokoliv čekal...  

Jak už bylo řečeno, snímek se 
odehrává deset let po vyhraném 
boji proti Kaiju z předchozího 
dílu, v roce 2035. Na začátku 
filmu jste opravdu jako hozeni do 
vody a musíte pochopit sami, co 
se děje. Z toho se stává obrovský 

problém, když jste první díl nevi-
děli. Z vlastní zkušenosti vím, že 
se mě kamarádka při sledovaní 
často ptala, co se tam vlastně 
zrovna děje nebo „kdo je ten tý-
pek v tom velkým Iron Manovi“. 
Stručně řekněme, že si film v ta-
kovém případě neužijete. 

Víc vám k ději snímku nepo-
vím, protože by to už vyzradilo 
klíčové body zápletky, a to bych 
přece neudělala. Popravdě se mi 
více líbila jednička, i když jen 
o trochu. V tomto díle se potká-
váme s novými technologiemi, 
Kaiju a rovněž Jaegři vypadají ji-
nak, představují se nám noví 
mladí herci a i děj je zamotaný 
zcela novým způsobem. 
Vytknout by se taky něco dalo 
vzájemné chemii mezi herci, jež 
mohla být lepší, což jde říct i o je-
jich hereckých výkonech, ale to 
jde vzhledem k jejich věku pře-
hlédnout. Akční scény byly cel-
kem na úrovni, ale jak se říká, 
zlepšit jde všechno. 

Režisérem prvního Pacific 
Rimu byl Guillermo del Toro 
(Faunův labyrint, Purpurový vrch), 
který byl letos oceněn Oscarem 
za snímek Tvář vody. Ve dvojce je 
bohužel už jen producentem, ale 
i tak je snímek prodchnut náde-
chem Guillermova skvělého způ-
sobu vypravování příběhu. Ve-
doucí ruky se teď ujal Steven 
S. DeKnight. Co mě také zkla-
malo, bylo, že hudbu tentokrát 
nedělal Ramin Djawadi (Hra 
o trůny), ale pro mě neznámý 
Lorne Balfe – i když neříkám, že 
zklamal. Na první poslech byste 
si mysleli, že jde právě o zmíně-
ného Djawadiho. 

Pacific Rim: Povstání (Pacific 
Rim: Uprising) je taková lehce 
nadprůměrná sci-fi akční zábava. 
Nic velkého, ale určitě dobrý 
akčňák na večer s popcornem. ●
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Přidej se! 
Pomůže nám i to, když nám jen dáš vědět, co se ti v časopise líbí a co bychom mohli 

naopak do příště zlepšit. A jestli máš dokonce chuť napsat něco většího – třeba 
článek –, naše dveře jsou vždy otevřené! 

 
Jak nás můžeš kontaktovat, se dozvíš na zadní obálce nebo vedle úvodníku. 
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