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NOVÉ KNIHY (BOOKS)/KYBERNETIKA-i2 (1976), 6
T. C. HELVEY

The Age of Information
Educational Technology Publications
Englewood ClifTs, New Jersey 1971.
207 str.; cena US $ 13.—
Z rúk skúseného odborníka, profesora
kybernetiky na univerzitě v Tennessee, dostává
sa k nám zaujímavá publikácia o aplikáciách
kybernetiky v niektorých vědeckých a spoločenských disciplínách súčastnosti a o očakávanom vývoji interdisciplinárnych odborov
budúcnosti.
Autor je fundovaným vedcom, technikom
a filozofom a svojou výchovnou činnosťou
(prednáša „Všeobecné systémy a základy
kybernetiky",
„Biofyzikálnu
kybernetiku",
„Kybernetiku ludského chovania", „Apliko
vánu kyb3rnetiku a bioniku") a vědeckou
činnosťou (publikoval niekolko knih a výše
100 vědeckých článkov) sa zařadil medzi
členov klubu Spojených štátov, nazývaných
„generalists" (polyhistoři).
V šestnástich kapitolách ukazuje autor mož
nosti, ktoré poskytuje kyb:rnetika v technic
kých, spoločenských a psychologických oblastiach každodenného života.
V kapitole „Prometheov návrat" rozoberá
základné principy kybsrnetickej pedagogiky.
Podává tu aj vlastmi definíciu kybernetiky,
ktorá znie: Kybsrnetika je veda o interakciách.
Dsfinuje bioniku a intelektroniku. Z pohladu
na činnost' inteligentných strojov predpovedá
směr budúceho vývoji pedagogiky. Kapitola
„Kybernetický pluralizmus" J3 laděná filo
zoficky a autor v nej podává vlastné názory
na život a myslenie. Zaujímavé sú uvádzané
definície života slavných filozofov. Tretia
kapitola je věnovaná hraniciam informácií.
Hranicu poníma ako gradient statických parametrov dynamických událostí. Štvrtá kapitola
má názov „Pragmatoscope". Jé to kyb3rnetické zariadenie, ktoré vyvinul autor, umožftujúce využitie velmi velkého obJ2mu informá
cií pre rozhodovanie pomocou ludského
mozgu (s ohladom na omedzenú rychlost'

informácií v mozgu, ktorá je asi 40 bit/sec).
Ďalšia kapitola je věnovaná bionickému
riadeniu spánku kozmonautov. Popisuje sa
biológia spánku (anatómia, fyziológia a
psychológia spánku, t.j. telencefalická aktivita
a rombencefalická fáza, látkové výměny
v spánku a sny), riadenie spánku (návyk,
tabletky, hypnóza) a v závěre sú zaujímavé
perspektivy budúceho vývoja kontroly lud
ského spánku. Ďalšie kapitoly majú názvy
„Niekolko kybernetických pohladov na ději
ny", „Niekolko kybernetických pohladov
na dědičnost'" a „Niekolko kybernetických
pohladov na ludské návyky". Sú zaujímavým
pohladom autora na dóležité faktory, ktoré
pósobia na utváranie osobnosti člověka.
Úloha kybernetickej starostlivosti o zdravie
člověka je predmetom úvah desiatej kapitoly,
v ktorej autor rozoberá zdravie člověka
z hladiska systémového přístupu. Niektoré
z podsystémov tejto oblasti je možné čiastočne
alebo úplné automatizovat'. Jedenásta kapitola
je věnovaná kybernetike mořského prostredia.
Autor sa snaží o zodpovedanie základných
otázok organizácie života jednobuněčných i
zložitých živých systémov. (Má plankton
„vedomie", má zmysel hovořit" o jeho myšle
ní?) Ďalšie kapitoly sa zaobsiajú kybernetic
kými aspektami hmyzu, kybernetickými aspektami medziosobných vzťahov (kyberne
tický mechanizmus pósobenia týchto vzťahov
a možnost' ich modelovania) a kybernetickým
prístupom k vyhodnoteniu výskumných návrhov. Predposledná kapitola popisuje modelovanie ludského chovania z kyb3rnetického
hladiska. Závěrečná kapitola „Kybernetika
příležitostí člověka" je kritickým rozborom
súčasného stavu preinformovanosti člověka a
naznačuje směr, ktorým by sa mal vývoj
uberať. Ide o zlepšenie „ekonomiky informá
cií", aby nevznikali jej nadprodukcie, ktoré
člověk nezvládne zužitkovat'. Knihu uzatvára
výklad špeciálnych pojmov, zostavených v abecednom poriadku a zoznam vybran3j literatury
podlá kapitol.
Ján Sepp

