Než přijde vakovlk 
Dialogy o současné vědě

Možná jste při čtení všech manuálů, příruček, učebnic a výukových kitů úplně pozapomněli, že počítače a oblast informatiky zdaleka není jen naše každodenní práce. Že to nejsou jen ona "písíčka" a pár programů, s nimiž pracujeme. A že někde v zákulisí, o němž jen mlhavě něco tušíme, se odehrávají zásadní výzkumné krůčky, díky nimž nám za dalších dvacet či padesát let bude připadat počítačový svět opět samozřejmější, i když to bude v zásadě realizovaná sci-fi.
Mimo jiné právě o takovém světě počítačů pojednává ve své knize dlouholetý redaktor Computerworldu a Scienceworldu, jehož záběr se rozhodně neomezuje na svět IT. Právě široký rozhled autora umožnil vznik této knihy, navazující na rozsáhlou sérii dřívějších článků, jejichž převažující formou je rozhovor se zajímavými "spoluautory". V ní jsou počítače a jejich vývoj zasazeny do jakýchsi organických souvislostí s ostatním vědeckým pokrokem, a to se všemi nejbizarnějšími zajímavostmi a neuvěřitelnými perspektivami. Kromě velmi zajímavého čtení a spousty námětů k přemýšlení se vám tak dostane pocitu, že počítače a "vše kolem nich" se nevyvíjí jaksi mimo náš svět, ale v těsných souvislostech s jinými obory.
Zmíněnou sounáležitost lze vycítit již z výběru témat, jež s počítači souvisí. Najdete zde třeba pojednání o překladech a počítačové lingvistice, kde je provázanost s jinými vědními obory obzvláště názorná, zkrátka nepřijdou ani milovníci tvrdších kalibrů. Za zmínku určitě stojí třeba texty o počítání kvantovém, kde se autor podle svých slov při psaní knihy "přiblížil pochopení tohoto problému více než kdy dříve", ryzím teoretikům-amatérům je zase určena proslulá tematika Turingových strojů a testů. Máte-li rádi aplikace na výši, pak jistě poslouží třeba špetka umělé inteligence.
Za upozornění jistě stojí fakt, jenž jsme možná dostatečně nezdůraznili, materiál vznikal několik let a je výsledkem četných autorových konzultací s odborníky v daných oborech. Hutné surovině pak byla dodána kvalitní forma prověřeného autorského rukopisu. Jde o výbornou knihu nejen o počítačích, ale o i o světě, do nějž technologie IT patří. 
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