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Jak bude vypadat věda a vlastně celá naše společnost za 50 let?
Budeme většinu času trávit ve virtuální realitě? Nebo budeme v té době zápolit s energetickou krizí a čas trávit plně nějak jinak?

Futurologie je téměř vždy hádáním z křišťálové koule. Pokud se ještě k tomu pokusíte předpovídat vývoj vědy či technologie, tedy oborů, kde je inovace jejich nejvlastnější podstatou, nejistota předpovědi se ještě výrazně zvýší. No a odhadovat budoucnost v horizontu celých padesáti let, to už je vážně opovážlivost přesahující všechny meze ........
Nakladatelství ARGO a Dokořán vydaly na konci roku 2004 knihu „Příštích padesát let“, která představuje sbírku prognóz vztažených k vývoji jednotlivých vědních oborů. Právě z této publikace budeme v následujícím textu vycházet především. 

Zlatý věk matematiky
Začneme třeba představami o vývoji matematiky a fyziky. Teoretický fyzik Lee Smolin se domnívá, že za padesát let sice budeme hlouběji rozumět kvantové teorii či velkému třesku, zformulujeme teorii kvantové gravitace a pochopíme podstatu temné hmoty, nicméně neobjevíme nic na způsob teorie všeho. Stále bude zůstávat řada „proč“ . Třeba proč mají určité elementární částice určitou hmotnost nebo proč je gravitační síla o tolik řádů slabší než ostatní interakce.
Známý propagátor kosmické expanze Martin Rees ve svém příspěvku víceméně souhlasí se Smolinem. I když třeba budeme za padesát let schopni dokázat či vyvrátit existenci paralelních vesmírů (respektive různých koncepcí tzv. multiverza), otázku, proč vůbec něco existuje namísto prázdnoty, by podle něj fyzikové měli navždy přenechat filozofům. Fyzik a astrobiolog Paul Davies uvažuje o tom, jak bude za padesát let vypadat naše přemýšlení o mimozemském životě. V té době bychom podle něj už měli uplatnit alespoň jistotu, co se týče Marsu a snad i Jupiterova měsíce Europa. 
Těžko sice přichází v úvahu pilotovaná expedice na Europu, nicméně sonda, která by se přes ledovou slupku dokázala prokutat do místního oceánu, je podle Daviese v tomto časovém horizontu reálna. Díky zdokonaleným pozorovacím technikám už budeme také vědět, jak časté jsou ve vesmíru extrasolární planety rámcově připomínající zemi, eventuálně dokonce včetně zaznamenání projevů života.
Ian Stewart se domnívá, že i obor tak konzervativní jako matematika se v příštím půlstoletí rozsáhle změní. Její rozvoj bude více provázán s biologickými a ekonomickými vědami. Někteří teoretici vědy zastávají názor, že rozvoj rychlých počítačů zcela změní také podobu matematického důkazu. Proč například dokazovat nějakou větu „absolutně“ , pokud dokážeme (výčtem na rychlém počítači), že platí pro všechna čísla až do řádu počtu částic ve vesmíru? Můžeme pak říci, že takový výrok platí empiricky, což by z matematiky udělalo experimentální vědu. Stewart ale popsaný vývoj matematiky nepředpokládá i když  soudí, že počítače budou hrát stále větší roli jak při provádění důkazů, tak zejména při generování hypotéz. Celkově je pak velmi optimistický: „Zlatým věkem matematiky nebylo starověké Řecko ani renesanční Itálie nebo newtonovská Anglie; je jím současnost. A totéž bude platit i za padesát let: „Mohli bychom mít už k dispozici formalizované matematické popisy tak složitých systémů, jako je třeba lidský mozek.


DNA za hubičku
Britský evoluční biolog Richard Dawkins se domnívá, že v biologii platí nějaká obdoba Moorova zákona (který zhruba řečeno tvrdí, že rychlost počítačů se zdvojnásobí každých 18 měsíců). Dawkins soudí, že v roce 2050 bude možné kompletně osekventovat genom každého člověka nejen rychle, ale i relativně levně. Důsledkem bude samozřejmě medicína šitá na míru genetickým předpokladům jednotlivých lidí. Dawkins navíc doufá, že genetickému kódu porozumíme a v této souvislosti používá jazyk až mystický: Kdybychom v ní uměli číst, bylo by v DNA tuňáka nebo hvězdice vepsáno slovo , moře.“ Předpovídá také, že porovnáním sekvencí dnes žijících druhů budeme schopni „dopočítat“ jejich společné předky. Podobně jako u filmu Jurský park dokážeme možná ožvit dinoaury. A nakonec přivedeme na svět i předky člověka, třeba australopitéka. Co s ním uděláme, pošleme do ZOO? Podle Dawkinse to bude mít závažné etické důsledky – ukáže se, propast oddělující člověka od zvířat není zdaleka tak absolutní, jak se někdy soudí.

Nejen léčba, ale i vylepšování
Řada příspěvků ve sborníků popisuje budoucnost virtuální reality či neuroimplantátů. Neuromanipulace přestanou být používaný jen k léčbě postižení, ale dodají lidem nové schopnosti.  Kdopak by třeba nechtěl vidět v infračervené části spektra nebo mít v mozku vyšší počet neuronů? Podle neurovědce Marka Hausera budou lidem dostupné i schopnosti ostatních živočichů, takže se dokážeme třeba podívat na svět „tak jak ho vidí včela“. Tato rozsáhlá proměna člověka se někdy označuje slovem „ transgrese“, Jared Diamond v knize Třetí šimpanz ostatně za nejvýraznější vlastnost člověka pokládá právě schopnost měnit sebe sama. 

Budeme schopni zcela běžnými metodami oživovat dávno vyhynulé druhy živočichů
Technologie bude za padesát let všude kolem nás (vynálezce Ray Kurzweil například uvádí, že díky nanotechnologickému boomu bude „neviditelná a všudypřítomná“), prakticky všechny informace budou okamžitě dostupné a my budeme trávit většinu času ve virtuální realitě podobně současným multiplayerovým on-line hrám.
Změní se tvář psychiatrie, zmizí psychoanalýza a nahradí ji jednak přístupy vycházející z evoluční psychologie, samozřejmě se objeví také řada nových účinných látek – opět ordinovaných podle genetických dispozic. Nancy Etcoffová z Harvardu se dokonce domnívá, že počítače budou schopné snímat naše emoce. Zjistit třeba, že jsme se za celý den ještě ani jednou neusmáli, a buď  nás k tomu vyzvou, nebo rovnou aplikujou potřebnou chemikálii.
Kontroverznější je pohled Paula Ewalda, který soudí, prakticky u všech poruch včetně duševních bude za půl století objevená nejen genetická složka, ale také souvislost s patogeny. Schizofrenie či deprese jsou podle něj podobně infekčními chorobami jako HIV – zde je Ewald mimochodem značně skeptický a nepočítá s tím, že by se podařilo objevit nějakou radikální úspěšnou terapii.

Zdravá skepse
Všechny uvedené prognózy je samozřejmě třeba brát s velkou rezervou. Vzpomeňte na sci-fi z doby před padesáti lety. Dnes působí vesměs hodně naivně. Nikdo nepředpokládal počítače na našich stolech. Jen málokdo si troufl předpovídat, že přistaneme na měsíci, a už vůbec nikdo nečekal, že po takovém úspěchu se komická expanze minimálně na nějaké půlstoletí zastaví.

KATASTROFICKÉ POHLEDY
Scénář popsaný v tomto článku je optimistický v tom smyslu, že předpokládá pokračování rozvoje vědeckých disciplín – podobně, jako k tomu došlo ve 20. století. Samozřejmě platí, že zítra může být všechno jinak, I když necháme stranou skutečně extrémní možnosti, jako je třeba srážka Země s jiným kosmickým tělesem, rozvoj vědy a technologií může být zastaven třeba kvůli politickému vývoji – populační exploze a masová imigrace může např. vést k ekonomickému kolapsu vyspělých zemí. V „postmoderní“ není také vůbec jasné, zda si věda udrží své místo na slunci a zda nebude odplavena vlnou náboženského fanatismu. Iracionality či technologie. Pád římské říše ukazuje, že i dominující státní útvary mohou rychle propadnout zkáze. A že některé analogie mezi současnou dobou a pozdním Římem působí poněkud znepokojivě.

TECHNOLOGICKÁ SINGULARITA
Koncept technologické singularity zhruba odpovídá tomu, jak pojem „singularita“ chápeme ve fyzice. Jedná se o situace, ve kterých neplatí běžné fyzikální zákony  (střed černé díry, velký třesk apod.).
Podobně v technologické singularitě zmizí technologie a společnost v té době, jak jí známe dnes. Předpovědi nějak extrapolující současné trendy jsou pak z tohoto pohledu směšné. Zastánci technologické singularity se domnívají, že na obzoru je úplně něco jiného, nepředstavitelného. Takovým radikálním zlomem by mohla být třeba kyborgizace/virtualizace člověka a jeho vědomí nebo vznik umělé inteligence srovnatelné s tou lidskou.
Ve sborníku Příštích padesát let zastává trochu podobnou koncepci biolog a matematik Stuart Kauffman. Podstatou systému podléhajících evolucí je podle něj pravě nepředpověditelnost změn.
Veškeré evoluční události jsou historicky unikátní, dochází k nim jen jednou.

