
Dobrý deň, 
 
verím kolegom z Lekárskej Fakulty, že o sto rokov budem študovať na FF naďalej aj ja, vďaka 
úspešnému výskumu a prelomovému spomaleniu (resp. zastaveniu) starnutia. Nie nadarmo ma 
kamaráti volajú "večný študent". Bolo by krásne sprevádzať svoje pravnúčatá do školy. Pojem 
celoživotné vzdelávanie by nadobudol celkom iný význam. 
 
Ak by kolegovia z LF v tomto výskume nestihli napredovať potrebným tempom a moja smrť by bola 
nevyhnutná, verím kolegom z Fakulty Informatiky, ktorí snáď vymyslia spôsob, ako sa budeme 
stretávať na pôde Masarykovej Univerzity aj po smrti, vo virtuálnom (nie len) študijnom priestore na 
dedikovaných veľkokapacitných serveroch, kde budú prebývať naše mysle a oddávať sa 
nekonečnému poznaniu. Konečne budem mať možnosť prečítať si všetky zdroje, na ktoré som si 
nenašiel čas. Informačný Systém MU dovedený do utopického, virtuálneho Elýzia. Komunikačné 
dráhy a informačné kanály si v tejto kolektívnej informačnej výpočtovej utópii zatiaľ nevieme ani 
predstaviť, no v budúcnosti budú podobné interakcie prirodzené. Bystrosť mysle by sa definovala 
rýchlosťou serverového CPU, ak niekto v súčasnosti túži po tom využívať 100% svojho mozgu, v IS 
Elýziu by presiahol túto kapacitu niekoľko miliónov krát. 
Predstavte si ten pocit. Vedieť tak ultrarýchlo rozmýšľať, tvoriť a prijímať za pomoci hardware. Každý 
by bol schopný takto prežiť nekonečné množstvo životov a v milisekunde si nechať nasimulovať 
čokoľvek. Úroveň poznania v takomto systéme, to je niečo, čo by som naozaj chcel niekedy zažiť. 
 
Takže ja zatiaľ nikam neodchádzam a vkladám svoje nádeje do kolegov z iných fakúlt. My na 
Filozofickej Fakulte môžeme mať kredit za to, že sme to takto pekne vymysleli. 
 
A ak si toto číta niekto, kto už vie, že sa toto želanie neuskutočnilo, potom pozdravujem zo záhrobia a 
želám viac šťastia vašej generácii. Ak sa toho chcete dočkať aspoň vy, odkážte súčasným kolegom z LF 
a FI, nech vo vlastnom záujme "kopnú do vrtule". 
 
Prajem pekný deň. 
 
Martin Kaščák 
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