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Nová studená válka










Umělá inteligence a zbraně
Google odmítá
Otázka etiky
EP: odhlasoval rezoluci zakazující robotyzabijáky disponující AI
V OSN to neprošlo
Rusko, Čína, Izrael, Jižní Korea proti
Putin (2017): "Umělá inteligence je
budoucností lidstva a ten, kdo ji bude
kontrolovat, bude vládcem světa."
Evropský humanismus nebezpečný

Nový rozměr války
Na straně technologicky
vyspělejšího agresora nebudou
umírat lidé.
 Dehumanizovaná válka bez
morálky, citů a strachu
 Optimalizovaná válka bez kulky z
milosti
 Nové formy armády = využití
komunikujícího hejna


Evropě ujel vlak
Technologie má Čína a USA
 Jack Ma (Alibaba, 2019): „První světová
válka vypukla kvůli první technologické
revoluci. Druhá technologická revoluce
způsobila druhou světovou válku. Toto je
třetí technologická revoluce - takže se
blížíme.“
 Studená válka Západu s Východem přešla
ve válku multipolární
 „America First“


Tripolární i vícepolární svět















2017 = 1,7 bln. USD na zbrojení
NATO = polovina
2 % HDP Evropa neplní = spoléháme na USA
USA = 610 mld. USD = 35 % světa
Čína = 228 mld. USD
Saudská Arábie = 69 mld. USD
Rusko = 66 mld. USD
Fr + GB + DE + It = 129 mld. USD
Nová forma armády bez lidí = drony = útoky na S.A.
Texit = technologická paralela k brexitu
Energetická závislost a blackout
Nord Stream 2 = Trojský kůň Ruska

Čína na koni









Z 500 nejvýkonnějších počítačů světa jich Čína
má 227 a USA jen 109.
90 % tištěných obvodů vyrobeno v Asii
Číňané platí počátkem roku 2019 50x častěji
mobilem než Američané
V roce 2017 se stalo čínské námořnictvo
největším na světě. Čína měla 317 válečných
lodí a ponorek v aktivní službě. Američané jich
měli jen 283.
Tchaj-wan
České podlézání Číně je naivní

Čínský kolonializmus
Afrika, Etiopie a jejich D1
 Britská rozvojová pomoc v Zambii
rozkradena
 Džibuti = 1. čínská základna v
Africe
 Projekt Nové hedvábné stezky
 Potřeba loďstva = bez lidí (AI)
 Rozvoj Afriky: potřebuje
obchodovat, spolupracovat,
konkurovat – žádné bariéry?


Trojský kůň Huawei
Bloomberg, říjen 2018: čínští agenti
ve výrobním řetězci 30 největších
amerických technologických firem
 Trojský kůň u hardwaru větší
problém než u softwaru
 Trump podepsal zákon: zakázal
státním úředníkům používat
techniku značek Huawei a ZTE
 Obchodní válka – dokud Trump u
moci


Skončí Apple jako Nokia









Investice Huawei v roce 2017 do výzkumu = 14
mld. USD X Apple jen 11 mld. USD
Francie chce investovat 1,5 mld. EUR = o
ničem (měl FB státní podporu pro vznik?)
Čína kopíruje japonský model po WWII
Bezpečnostní rizika 5G
Zpravodajské hrátky = nemáme informace
Důsledek: Čína bude ještě více sama vyvíjet
San Bernardino, 2015, Apple
Zákon (AU): technologické firmy musí
zpřístupnit úřadům i zašifrovaná data

Policejní stát










Větší tlak na kontrolu = miliony kamer
Čína má od roku 2014 Ministerstvo kybernetického
prostoru (nové úřady)
Bitva o vaše data
Má člověk právo na soukromí?
GDPR = data velmi cenná
Jaký trezor nelze vykrást?
Ani doma nemáte soukromí = cloud, umělé
asistentky
Vaše auto jako nástroj velkého bratra
Sbírání dat ze sociálních sítí a chytrých vysavačů,
ledniček apod.

Umělá inteligence a fake
news










Cambridge Analytica = rozbor dat voličů a
ovlivňování voleb
Deep fake = Vrtěti psem
Nevěř svým vlastním očím - i Merkelová podlehla
Vše bude možné, nikdo nebude ničemu věřit
Zmatení, nedůvěra, hrozba pro demokracii
AI už sama píše zprávy
V prosinci 2018 přišla EK s tím, že by zřídila
ústřední systém rychlého varovní před šířením fake
news.
Jen kritické uvažování je zbraní

Svoboda z globálního
nadhledu








Freedomhouse.org = ČR 91 ze 100, USA 86,
Francie 90= nemá smysl emigrovat
Hájení demokracie, politické svobody a
lidských práv
Vše je sledováno. Ale kým?
Edward Snowden = National Security Agency
Nejspíš je sledovaný veškerý datový tok přes
mobilní sítě
Odposlech Merkelové
V ČR EET = na každého složka

Velký bratr = živná půda
pro diktátory









Nedůvěra v sociální sítě a strach z cenzora
roste = více profilů
Listovní tajemství už neplatí
Provozovatel tlačen do moderování diskuse
„Nestrannost“ sociálních médií = algoritmy
nebyly podle šéfa Twitteru politicky nestranné.
Twitter zneviditelnil až 600 tisíc účtů. Byly
mezi nimi i účty kongresmanů X trollové
Dokonalá cenzura = WeChat (vše v jednom)
Benjamin Netanjahu a ovlivňování voleb
Vypínání sociálních sítí před volbami

Sítě jsou totiž soukromé









Sítě rozhodnou o výsledku voleb více než program
Soukromá = smažou účty všem se jménem
začínajícím na P?
UK parlament: „Demokracii ohrožuje to, že občané
jsou na sociálních platformách, které denně
používáme, neustále terčem dezinformací a na míru
ušité temné reklamy z neidentifikovatelných
zdrojů.“
Podporuje konspirační teorie a zvyšuje nedůvěru
Mark Zuckerberg britským parlamentem pohrdal,
neboť odmítl tři různé výzvy, aby před výborem
vypovídal.
Globální oligopoly silnější než vlády

Nesvoboda












Hodnoty komunity = FB odstranil příspěvek obsahující
výňatek z americké Deklarace nezávislosti = nevíte,
čím jste se provinili, nemáte možnost se napravit
Každý den YouTube smazal skoro 2,5 milionu příspěvků
Stávající boj s fake news je do velké míry bojem s
politickými oponenty, nikoli bojem za pravdu.
Pravda není černobílá
Facebook zavedl reputační skóre člena komunity
Návrat autocenzury = pokles konkurence názorů
Abychom nedopadli jak Palivec ve Švejkovi
Seznamy nepohodlných
Utahování kohoutků vyvolá protiklad = jsem pro
svobodu, neregulovat (někde vybublá)

Nedůvěra jako hrozba
demokracie












Gallup 2018: 62 % Američanů zprávy zaujaté a
zkreslené, 44 % obsahu neodpovídá skutečnosti
Nejhůř dopadla televize
Většina Američanů není schopna uvést jediné
médium, které by podle nich dodávalo objektivní
zprávy!
Neakceptování voleb a národních autorit
Společnost rozdělená v USA i EU
Problémem moderních médií: málo informují a moc
komentují.
AI bude kontrolovat slova politiků v kampani
Počet psychopatů v politice poroste
Lidé budou chtít vládu AI: algoritmus = pravda?

Technologický teror








2018: britský ministr zahraničí Jeremy Hunt:
Ujguři, Sin-ťiang
Zvláštní tábory označované jako výchovná a
vzdělávací centra
Minority report: oči X kamery rozpoznávající
obličeje
Evropa chce převzít jako smart city
Rozpoznají výraz ve tváři
Skončí to čipem pod kůží?
PRISM X Národní centrum kybernetických
operací ČR

Sociální hodnocení lidí









Lidé se dobrovolně hlásili = výhody
Od roku 2020 každý občan
Sleduje např.: jak splácíte úvěry, chování v
dopravních prostředích, až po to, zda nepřecházíte na
červenou či nešíříte na sociálních sítích závadné
zprávy, s kým se bavíte
Černá ovce bude osamocena a vyřazena ze
společnosti
2018 systém zablokoval koupi letenky v 17,5
milionech případů. 5,5milionkrát nebyly prodány lístky
na vlak a 128 lidem nebylo povoleno vycestovat ze
země. Ve 290 tisících případů zabránil systém
povýšení zaměstnance v práci.
Paralela se třicátými lety a dneškem

Kyborgové a androidi









Sofie = státní občanství
Město robotů X ropa (nedojde = nebude
třeba), geopolitické otřesy
Sex s robotem?
Robofilie?
Děti
Sexmise!
Technologie reaguje na demografický vývoj,
psychické problémy = Japonsko
42 % lidí tvrdí, že mají depresi z toho, když
na sociálních sítích vidí šťastný život jiných!

Historie se neustále točí v
kruhu








Vyrostla generace, která si neváží svobody
Čím víc technologií tedy máme, tím víc máme
pocit, že svět můžeme regulovat a řídit, a tím
víc ho vychylujeme od efektivního fungování.
Čím víc ekonomiku vychylujeme od efektivního
fungování, tím zranitelnější a slabší se stává.
Fakt, že historie se neustále točí v kruhu, je
obrovskou nadějí. Nebylo v historii tyranie,
nebylo centrálně plánované ekonomiky, která
by se sama časem nerozsypala.
Nakonec dopadne dobře, evoluce najde
cestičku, děti, kritické myšlení
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