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Názor na článek Singularita [4].
Tento článek je reakcí na článek Singularita (sekce Věda a technika zde na SP), článek byl o
vytvoření nadčlověka(robota), a o tom co by pak následovalo, tento článek je reakce a vyjádření
vlastního názoru. Pokud jste článek Singularita [4] nečetli asi těžko pochopíte význam následujících
řádků...
Článek Singularita vypisoval možné scénáře, jedním z nich byl i vyhynutí lidské rasy, právě nad tím
bych se rád pozastavil a vyjádřil svůj názor
Zmiňovaný nadčlověk(stroj) možná bude možná nebude mít city a touhy. Proto probírám 3 scénáře.

1. Nadčlověk bez citu a touhy
V článku je popisován případ kdy bude nadčlověk zavřenej a jak bude vymejšlet útěk pryč ze zajetí,
dále je popsáno že nadčlověk při sebelepší ochraně jeho zajetí, by vymyslel během krátkého času jak
utéci ze zajetí...
To na co sem se sebe ptal bylo: kdyby robot neměl city bylo proč by utíkal? Neměl by důvod(touhu)
jít pryč, expandovat ze zajetí. V tomto případě by pravděpodobně nedošlo k vyhubení lidstva!

2. Nadčlověk s citem a touhou
Pro pochopení dalších řádků musím nedřív položit otázku: Jaký by byl dokonalý vztah kde by o sobě
obě strany věděly naprosto vše, znaly se od svého zrození a jejich centum inteligence by bylo tak
rychlé že by si dokázalo dělat statistiky o budoucím chování druhé strany na roky dopředu, jaký by
tedy byl vztah těchto dvou bytostí?(nemluvím o vztahu jako je láska, ale o tom zda by spolu tyto dvě
bytosti vydrželi existovat)
Já jsem dospěl k závěru že výše popisovaný vztah nadčlověka k nadčlověku by byl fiasko, naprosto
neuskutečnitelný, proto si myslim že cítící a toužící nadčlověk bude potřebovat k sobě nedokonalou
součást(člověka)
Pro pochopení nadčlověk potřebuje člověka, protože člověk je nedokonalý a proto nemůže nadčlověk
očekávat jeho další kroky, tím by získal život nadčlověka význam. A člověk potřebuje nadčlověka pro
své budoucí konstrukce(např.: kosmické lodě), nebo experimenty s obrovskou matematickou
složitostí, atp.

3. Nadčlověk s upraveným vnímáním citu a touhy
Pokud bude nadčlověk takto upravený, tak mu bude z pochopitelných důvodů odebrána(nebo
upravena) touha po něčem hmotném či nehmotném.
Na závěr bych chtěl říct že je tu určitá pravděpodobnost že budou lidé za pár desítek let vyhubeni,
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ale spíše bych se přikláněl v jakousi symbiózu mezi člověkem a strojem. Taky prosim omluvte gram.
chyby v textu, nejsem češtinář.
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