Poselství z minulosti

učo 463140, Veronika Hlavatá, DiS.,

Dobrý den, vážení BUDOUCÍ spolužáci filozofické fakulty.
Nebude tomu mnoho let a tento článek bude viset na stěně fakulty jako starožitnost. Papírové médium nahradí světelná interaktivní obrazovka a při troše snahy si nějaký zvědavec vyhledá portrétní fotografii autora
tohoto článku. První dojem nula, jelikož takto důležité téma se nemůže prezentovat s tolika úsměvy! Aby
bylo vše jasné – fotografování z prvního dne ve škole na školní průkazku považuji za nesmírně radostnou
událost. Školní průkazka je kartička o rozměru 8,5 x 5,5 cm. Upozorňuji jen pro případ, že si dveře otevíráte
čipem v ruce. Při psaní tohoto článku pochopitelně převažuje vážná a moudrá tvář, která vymýšlí reálné vize
na dnes už starožitném stroji se systémem Windows 7 Professional. Abych to uvedla na pravou míru, tak
zastaralý je již za mého života, jelikož v módě jsou daleko novější verze Windows 10.
Tak co nás čeká za sto let?
Jsem silně přesvědčená o tom, že se po chodbách fakulty prohání schránka kyborga s myslí paní docentky
Horákové a pana doktora Macka. Stejně jako ve filmu Transcedence (z roku 2014) jejich vědomí bylo přehráno
do počítače a momentálně alespoň předmět Kyberkultura dostál reálného exempláře.
Hologramy jsou běžnou součástí výuky. Je to poutavý trojrozměrný svět, který ocení studenti historie, dějin
starověku či archeologie, při zkoumání našich „prehistorických“ životů 20. století. „Co se tehdy nosilo, jak
se žilo či co dobrého se jedlo?“ Kliknutím na dotykovou obrazovku se před vámi v mžiku objeví knedlo zélo
vepřo, fotbalový stadion a nebo dokonce Karel Gott.
Dálkový studenti konečně mohou cestovat hyperloopem a nekonečné trmácení po dálnici D1 je dávno zapomenutou minulostí. Doba strávená cestováním se zkrátila ze 2,5 hodin na 15 minut. Zcela jistě Vám v kapsli
promítnou i krátkometrážní film či dopřejí poslech hudby (elektronické a pro nás zcela neposlouchatelné =
jev mé současnosti, spojený s našimi babičkami a dechovkou).
Pravděpodobně jsme všichni ostatní po smrti. Ať už z nedostatku financí pro realizaci nových kyborgů
a nebo proto, že jsme nedosáhli takové vysoké úrovně pro nutnost uchování našich vědomostí. Není na tom
nic smutného, jelikož zbytek lidstva mimo univerzitu dosti zhloupl a při shledání se s jakýmkoliv technologickým zjevem uchopují do dlaní baseballové pálky. Naše nová existence v těle kyborga by nám příjemný
a dlouhý život nepřinesla.
Přes všechny tyto odlišnosti budeme mít mnoho společného. Máme totiž vizi, kam by se měl náš život ubírat
a proto jsme se rozhodli v něm pokračovat právě na filozofické fakultě Masarykovy univerzity.

To, co tu po nás zbylo jste vy. Děti našich dětí a nová elita národa!
Děkuji Vám za čas strávený četbou této antikvity a přeji mnoho úspěchů do života.

