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Kybersvět 

Při vyslovení slova kyberrealita,se mi vybaví celosvětová propletená síť počítačů, kabelů 

a binárních kódů, které vyplňují prostor kolem nás. Díky tomu nám tu tak vzniká nový 

svět.Svět, který nazýváme kyberprostor.  

Těžko říci, jak konkrétně vzniknul. Pravděpodobně to je vedlejší produkt lidstva při jeho 

snaze o zjednodušení všeho za pomocí počítačů. V dnešní době však kyberprostor 

obklopuje nás všechny a těžko se ubráníme, abychom se nestali jeho součástí.  

Tak například, když potřebujeme nějakou informaci, není nic jednoduššího, než se 

zeptat vševědoucího strýčka Gogola nebo tetičky Wikipedie. 

A za každý povolený i nepovolený vstup do kyberprostoru zaplatíme. Ať už penězi nebo 

ztrátou soukromí. Neboť co si budeme povídat, jakmile jsme na internetu, už si o nás 

téměř každý může zjistit, co chce. Internet už má v mobilu téměř každý. WiFi sítě jsou už 

také všude. A to nemám na mysli domácnosti, ale už i na ulicích ve městě, v kavárnách, 

restauracích a ostatních veřejných prostorech. Ještě před pár lety, zejména pro generaci 

našich rodičů, naprosto nepředstavitelné. 

Ale jak k tomuto stavu došlo? Proč denně potkáváme stovky lidí kráčející jako zombie a 

shlížející do svých chytrých telefonů, jež jsou mnohdy chytřejší než oni sami? Proč jsme 

se dobrovolně stali otroky a závislými na internetu? Kam až zajde snaha lidstva 

o usnadnění práce, inovace všeho druhu a integraci systémů? Dost mě to děsí a jistě 

nejsem sám. Obávám se toho, že lidstvo bude stále línější, nakonec nás počítače a stroje 

úplně nahradí a my skončíme jako obézní lidé na vznášejících se křeslech. 

Anebo je tu ještě horší varianta, znázorněna v mnoha filmech, kdy stroje převezmou 

vládu a lidstvo svrhnou. Jistěže se to nyní ještě může zdát jako sci-fi, ale na má slova si 

vzpomenete, až vám půjde po krku mixér. Ne, to bych přeháněl, jen jsem chtěl upozornit 

na rostoucí umělou inteligenci, která se pro nás stává potencionálním nebezpečím. 

Abych nebyl pouze za pesimistu, jsou zde i pozitiva počítačového světa. Nabízí nám 

neuvěřitelné možnosti. Díky němu máme v dnešní době téměř globální pokrytí 
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telekomunikace, bankovních transakcí a mnohých dalších užitečných věcí. Díky počítači 

jsme poslali člověka na Měsíc a jsme schopni provádět rozsáhlé výzkumy, o kterých se 

vědcům před pár lety ani nesnilo. Počítače pomáhají v lékařství, pomáhají při záchraně 

lidských životů.  

Proto, neodsuzujme hned všechno, co se může v budoucnu stát potencionálním 

nebezpečím. Pokud dokážeme rozumně regulovat všechna negativa, může nám 

kybersvět přinést úžasné plody během velice krátké doby. Nechme se překvapit, co nás 

čeká, vždyť v celých dějinách Země homo sapiens zabírá jen nepatrnou část, a co 

všechno dokázal a kam až se dostal od té doby co se „vzpřímil“! Jelikož je kyberprostor 

lidské dílo, bude růst a vzkvétat spolu s námi. My a naše děti pak uvidíme, v co doroste… 


