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Předmluva

Almanach „Kybernetika a společnost na prahu XXI. století“ vznikl souběžně
s přípravou stejnojmenného vědeckého kolokvia. Organizátoři vědecké rozpravy
25. listopadu 2005 na VUT v Brně, den před 111. výročím narození prof. N. Wienera,
na výše uvedené téma chtějí připomenout myšlenky, které byly před půl stoletím
publikovány zakladatelem kybernetiky v publikaci „Kybernetika a společnost“ a
ukázat na jejich význam pro současnou dobu. Kolokvium volně naváže na
konferenci „Kybernetika po 50 letech“, která proběhla v roce 1998 na VUT v Brně.
Knižním vydáním souboru vědeckých prací, které z různých hledisek prezentují
současné i budoucí postavení kybernetiky ve společnosti, chtějí autoři vyjádřit
aktuálnost kybernetiky v současné společnosti a možné přínosy kybernetiky pro
současnou společnost.
Různost a závažnost témat, která byla zaslána do almanachu demonstruje interdisciplinárnost hledisek kybernetiky a odborníků, kteří se jí zabývají. Příspěvky
zaslali odborníci z celé řady našich výzkumných pracovišť technických i univerzitních vysokých škol. Editoři almanachu a pořadatelé kolokvia si velmi váží
skutečnosti, že do almanachu přispěli i zahraniční odborníci, jejichž podpora prokázala mezinárodní postavení kybernetiky. Je potěšitelné, že příspěvky poslala také
řada studentů doktorského studia, což dokazuje, že problémy kybernetiky jsou
u nás předmětem výzkumu i mladé generace vědeckých pracovníků. Editoři využili
vydání této publikace také k připomenutí významného českého odborníka v oblasti
kybernetiky, doc. RNDr. V. Kudláčka CSc., který dlouhá léta v Brně na VUT působil
a od jehož úmrtí uplynulo pět let.
Je potřeba poděkovat za podporu členům výborů organizací, které se akci
podílely: České společnosti pro kybernetiku a informatiku, Asociaci strojních
inženýrů, Centru aplikované kybernetiky v Brně a Ústavu automatizace a informatiky Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Rovněž patří dík vedení firem ANECT a
UNICORN, za jejich spolupráci, která umožnila vydání almanachu.
Rozprava vědeckého kolokvia, které naváže na tuto publikaci, se bude týkat
následujících otázek:
•

Proč není využíván obrovský potenciál kybernetiky pro zlepšení řízení firem a
společnosti v každodenní praxi?

•

Jaké bariéry brání širšímu využívání a rozšíření aplikací kybernetiky v praxi?

•

Na které problémy by se měli odborníci, pracující v oblasti kybernetiky zaměřit,
aby kybernetika více přispěla k efektivnímu řízení lidské společnosti?

Účastníci se zaměří také na formulaci doporučení, která by přispěla k širšímu
vnímání kybernetiky odbornou i laickou veřejností a její aplikaci v každodenní řídicí
praxi firem a institucí. Závěry kolokvia budou publikovány v odborném tisku.
Tento almanach je po delší době českou publikací, která se zabývá kybernetikou. Organizátoři věří, že jak soubor předkládaných příspěvků, tak závěry navazujícího kolokvia, přispějí k dalšímu rozvoji kybernetiky a obrátí pozornost k jejímu
intenzivnímu využívání v odborné i v každodenní praxi.
BRANISLAV LACKO
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