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Ako sú peniaze rozdelené vo svete
Kedy vznikli tieto obrovské rozdiely?

Ťava a dromedár

Ľavá strana obrázka 1.2 ilustruje, ako to zhruba vyzeralo so životnou úrovňou počas 
histórie ľudstva. Vidíme, že tisíce rokov nič nevidíme, teda žiadny hmatateľný progres. 
Fluktuácie tam sú, raz sa darilo lepšie, inokedy horšie, ale žiadny jasný trend smerom 
k výšinám nebadať. A potom zrazu bum, priemyselná revolúcia v 18. storočí globálnu 
ekonomiku nadopovala, až postupne nestačili mierky na grafe. Na pravej strane 
obrázka je zreteľné, že tie krajiny, ktoré úspešne naskočili na kozmickú loď priemyselnej 
revolúcie, dokázali násobne zvýšiť blahobyt svojich občanov, iné však zaostali, a práve 
vtedy sa vytvorila tá obrovská medzera.



Ako vidno na obrázku 1.4, ešte v 90. rokoch minulého storočia bolo rozdelenie 
príjmov sveta dvojhrbé. Zvislá čiara ukazuje hodnotu (cca dva doláre za deň), ktorou 
medzinárodné inštitúcie merajú absolútnu chudobu. Čím väčšia časť krivky je naľavo 
od tejto čiary (úroveň 1), tým viac ľudí je absolútne chudobných. Ten prvý hrb naľavo je 
veľký, lebo tam patrili najľudnatejšie krajiny sveta. Čína a India. Potom bol menší stred 
a v pravom hrbe boli krajiny vyspelého Západu.Medzičasom sa stali dve veci. Po prvé, 
krivka už nemá dva hrby, ale len jeden (dromedár namiesto dvojhrbej ťavy), pretože 
Číne a Indii sa podarilo výrazne dobehnúť Západ. Po druhé, v úrovni 1 je oveľa menej 
ľudí, ktorí žijú v absolútnej chudobe.

Poznámka na okraj



Prečo sú klimatické zmeny problém?

Kto bude na nás pracovať?

Narušiteľ homo sapiens

Laboratórny štát

Ak sa pozriete na obrázok, vidíte, aké malé podiely majú obnoviteľné zdroje alebo 
napríklad nukleárna energia (ktorá priamo ovzdušiu neškodí). Aspoň máme predstavu, 
aká veľká výzva je pred nami.

Uvediem zopár zaujímavých trendov z Japonska. Krajina vychádzajúceho slnka je 
dobrým laboratóriom, keďže tam začala populácia starnúť skôr ako v iných štátoch. 
Ak ste vyšli na ulicu v Tokiu v roku 1950, typický Japonec, ktorého ste stretli, mal niečo 
vyše 20 rokov. Všade samí mladí ľudia, párty sa mohla začať. V súčasnosti je typickým 
obyvateľom Japonska takmer 50-ročný borec, ktorý už asi na zábavy veľmi nechodí. 
V skladbe spoločnosti nastala ohromná zmena a vyše tretina obyvateľov má nad 60 
rokov! Populácia v Japonsku dosiahla svoj vrchol v roku 2011 a odvtedy klesá. Voľakedy 
tam žilo až 127 miliónov ľudí, súčasné odhady čakajú pád pod 100 miliónov. Mnohé 
regióny sa vyľudňujú, mladí sa sťahujú do väčších miest. Máte väčšiu šancu predať 
plienku pre dospelého ako pre novorodenca. Na ilustráciu toho, aké veľmi staré je 
Japonsko, si pozrite vekovú pyramídu tejto krajiny v porovnaní s mladou populáciou 
afrického Nigeru.



Odkiaľ sa vzal vesmír?
Inflácia, ale ceny nerastú



Ako funguje svet častíc?

Ako môžu mať malé zmeny obrovské následky?

Ostaňme v spojení

Poriadok v chaose

Uveďme na objasnenie jeden príklad. Máme dve gule, ktoré môžu byť buď čierne, alebo 
biele. Koľko máme možností usporiadania? Štyri: čierna a čierna, čierna a biela, biela a 
čierna a biela a biela. Predstavme si, že pravdepodobnosti sú určené pomocou tabuliek 
na obrázku 7.4. Ak platí tabuľka vľavo, tak aj keď zistíme farbu jednej z gulí, nebudeme 
vedieť, akú z farieb bude mať tá druhá. Stále bude ich šanca fifty-fifty. V tabuľke vpravo 
sú však vlastnosti gulí previazané a vyskytujú sa len v dvoch kombináciách: buď čierno-
bielej, alebo bielo-čiernej. O jednotlivých guliach nevieme nič, ale máme informáciu 
o systéme ako celku. V takom prípade, ak zistím farbu jednej, okamžite budem vedieť, 
akej farby je druhá. Aj keď bude druhá guľa už ďaleko v tramtárii.



Obrázok 9.3 ukazuje jeden z mojich obľúbených grafov. Zachytáva dlhodobé správanie 
rovnice so zajacmi. Ukazuje závislosť dlhodobého správania rovnice vo väzbe na 
hodnotu parametra R (ten je na osi x). Inak povedané, ukazuje, kam kolónia zajacov 
smeruje dlhodobo pri danom parametri reprodukcie.

Pri nižších hodnotách R (zhruba do 3) rovnica dlhodobo smeruje len k jednému 
riešeniu, potom sa zrazu zmení na skoky medzi dvoma hodnotami, potom štyrmi a 
tam, kde sú sivé plochy, chaoticky skáče na celej zvislej úsečke. Potom sú tam opäť 
svetlejšie pásiky (oscilácie), ktoré sa následne znova premenia na sivé, teda na chaos. 
Fascinujúce je, že ak obrázok zväčšíte (pravá strana), podobné správanie vidíte na stále 
menších a menších vzdialenostiach (napríklad región označený v kruhu).

Poznámka na okraj



Odkiaľ sme sa vzali?
Kde sú dôkazy?

Sú tu aj zaujímavé prípady spoločných predkov. Pred 390 miliónmi rokov boli jedinými 
stavovcami na Zemi ryby. Ako však mohli vyliezť na pevninu? Presne o tom je príbeh 
ryby Tiktaalik roseae, „tiktaalik“ v inuitskom jazyku znamená veľká sladkovodná ryba. A 
čo je roseae? Ževraj tajný odkaz na donora expedície. Choďte na záhradu, začnite kopať, 
a ak nájdete nový druh, budete mať možnosť nazvať ho slobodne, ako len chcete. 
Napríklad Slovacosaurus ejaledlhosommuselkopatus. 

Kostru tiktaalika našli v roku 2004 v severnej Kanade. Celkom iste žil vo vode, mal 
plochšiu hlavu, ako salamandra, mohol dýchať kyslík a kosti končatín mal podobné, 
ako majú suchozemci. Tiktaalik je teda niečo medzi rybou a obojživelníkom a vek fosílií 
presne zodpovedá času, keď naši dávni predkovia zrejme vyliezli na breh. Podobný 
príbeh by sa dal porozprávať aj o sinornithosaurusovi, ktorý je niečo medzi vtákom a 
plazom. Okrem týchto exemplárov, ktoré prepájajú vetvy na strome života, je takýchto 
príkladov viac.



Poznámka na okraj



Ako funguje mozog?

Kto má vládnuť?

Gény vs. znalosti

Liberálna demokracia



Ako to vyzerá vo svete s demokraciou? Economist Intelligence Unit (EIU) počíta tzv. 
index demokracie, ktorý zostavuje na základe 60 kritérií. Kľúčové je, či sú voľby naozaj 
slobodné a férové (a nielen na papieri), či je bezpečnosť voličov s iným názorom 
zabezpečená a či majú voliči prístup k nestranným informáciám (pozrite si celý 
zoznam kritérií na stránke EIU). Na základe výsledkov sú krajiny rozdelené do štyroch 
skupín: úplné demokracie, chybné demokracie, hybridné režimy a autoritatívne 
režimy. Približne polovica obyvateľov sveta žije v nejakej forme demokracie. 
Najdemokratickejšia krajina podľa EIU je Nórsko, kým na chvoste rebríčka nájdeme 
Afganistan.

Ako príklad si predstavme, že sme vášniví tipéri. Zo všetkých peňazí, ktoré pri sebe 
máme, podáme dva tikety, jeden na výhru Chelsea a druhý na úspech Liverpoolu. 
Domov by sme, samozrejme, neradi išli bez peňazí. Preto nás bude zaujímať, kedy nám 
po zápasoch nezostane prázdna peňaženka. Pôjde teda o logickú operáciu, ktorá vyzerá 
takto:

Ako vidíte, výsledok bude 1 (pravda) vždy okrem prípadu, keď obidva tímy prehrajú.

Ako fungujú počítače?
Dym vo Vatikáne



Z jednej kocky všetko
Zoberme si kovovú tyč a namotajme na ňu drôt. Čo sa stane, ak do drôtu pustíme 
elektrinu? Vznikne magnet. Ak vedľa nasypete kovové súčiastky, vytvoríte umelecké 
dielo so siločiarami. Teraz zapojme tento zázrak do nášho elektrického obvodu podľa 
obrázka 21.5.

Sústreďme sa na vypínač vľavo (označený číslom 1). Ak je vypnutý – ako je to zobrazené 
na obrázku –, nič sa nedeje, žiarovka nesvieti, lebo obvod pri vypínači 2 nie je spojený. 
Ak však vypínač 1 zapneme, obmotaný kov bude magnetický a stiahne dole páčku 
vypínača vpravo (2) a voilá, svietime. Geniálne. 

Spojme dva kusy dohromady. Ale pozor, ešte musíme urobiť malú zmenu. Teraz budú 
pri zapnutých vypínačoch okruhy so svetlom odpojené ako na obrázku 21.6 a máme 
sľúbenú NAND bránu (tak sa volá naša magická lego kocka v počítačovom žargóne). 

Žiarovka nebude svietiť len vtedy, ak budú obidva vypínače (A aj B) zapnuté, inak 
žiarovka vždy dostane šťavu (aspoň jeden vypínač vpravo nebude stiahnutý dole 
magnetom).



Na pravej časti obrázka 21.6 sme celý mechanizmus ukryli pod symbol s nápisom 
NAND. Takéto jednoduché označenie brány budem používať aj neskôr, aby bol výklad 
jednoduchší. To je všetko. Teraz už budeme vedieť vyrobiť celý počítač! Zázrak strojov 
sa dá redukovať na vec, ktorá má dva vstupy a jeden výstup, pričom na výstupe bude 
prúd vždy okrem situácie, keď je prúd na oboch vstupoch.

Nalistujte si tabuľku 21.6 pre NAND a uvidíte, že dáva na výstupe nulu, len ak sú obidva 
vstupy 1. Takže skontrolujme na príklade A = 1 a B = 0, čo sa stane. NAND4 bude mať 
výstup 1, NAND1 preto nulu. NAND 2 bude mať vstupy 1 a 0, a preto na výstupe bude 1. 
Výstup S z NAND3 je teda 1. NAND5 bude mať rovnaké vstupy, v našom príklade 1, teda C 
= 0. Vychádza to: jedna plus nula bude 1 (S) a prenášame nulu (C). Čo ak bude A = B = 1. 
Skontrolujte, ale NAND4 vypľuje 0, NAND2 a NAND1 jednotku, a preto S = 0 a prenášame 
C = 1.

Nová matematika: 1+1 = 10



Čo je za nekonečnom?
Poznámka na okraj



Oddych pri nekonečne

Je mýliť sa naozaj ľudské?
Nájdi tri rozdiely
Poznámka na okraj



Aká je šanca na úspech?
Poznámka na okraj






