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Zavádějící informace. 

Zástupný problém. 
 

Všichni víme, že technický pokrok se dynamicky urychluje. Základní výzkum odkrývá 
nečekané možnosti a objevy nových přírodních zákonitostí, které aplikovaný výzkum 
přibližuje se stále větším úspěchem k praktickému využití. Pokrok a uvádění nových 
myšlenek a objevů do použitelné praxe, které dříve trvalo roky, se nyní uskutečňuje v 
průběhu měsíců či týdnů. Mechanizace a automatizace stále více nahrazuje již nejen 
těžkou a monotónní, ale i lehkou lidskou práci. Počítače a soustavy umělé inteligence 
likvidují rutinní práci kancelářskou a úřednickou. Jen setrvačnost lidské mysli a zvyků 
zatím zabránila masovému nahrazení lidské duševní i fyzické práce sofistikovanými 
sestavami inteligentních mechanismů. Všichni ale víme, že k tomu v krátké době, v 

průběhu jedné či dvou generací musí dojít. Začátek tohoto procesu už nastal. Proto se 
nedaří po skončení hospodářských recesí utlumit nárůst nezaměstnanosti. Výroba vždy 

začíná znovu růst a při tom nezaměstnanost se nesnižuje, někdy naopak ještě mírně 
vzrůstá. Příčinou toho je, že manažeři využili recese a masového propouštění k uvádění 

nových automatických výrobních linek do provozu. Recese skončí, nová výroba se 
rozjede, lidi nejsou potřební. 

Proto na rozumě myslící lidi působí téměř úsměvně hrozby našich i světových politiků, že 
za třicet či padesát let bude jeden pracující živit jednoho důchodce a neuživí ho. Za 

padesát let bude pravděpodobně dvacet až třicet nezaměstnaných a deset až patnáct 
předčasných důchodců na jednoho pracujícího. Ten je ovšem živit nebude. Věřím, že 

lidská společnost našich potomků nastaví takové parametry aby všichni lidé mohli 
důstojně žít. Už od několika politologů jsem četl úvahu, že v té době budou všichni 

občané pobírat paralelu dnešních sociálních příspěvků a mzda těch šťastlivců kteří budou 
zaměstnaní, bude jakýsi bonus navíc. Peníze na tyto příspěvky by se mohly generovat z 
částí zisků automatických továren, ale s tím už si naši potomci jistě poradí lépe než naši 

současníci tak, aby stále zůstala koupě schopná populace, schopná absorbovat 
vyrobenou produkci. S komunismem, tak jak ho známe, nemá tato myšlenka nic 

společného. Akcionářům zůstanou jejich akcie a každý bude mít možnost rozjet svůj 
podnik od píky či z garáže, jak se dnes říká. Každý bude mít možnost uplatnit svoji 

převratnou myšlenku nebo pro sebe využít skulinu na trhu. 
Připadá mi, že hrozby z budoucnosti, cílené politickými špičkami do široké populace mají 
zakrýt bezradnost s vedením boje proti korupci a chamtivosti v celé společnosti hlavně 

však  ve finančních, hospodářských a politických elitách. Je třeba upřít pozornost mas na 
zástupný problém, kterým se může stát třeba pád třetího penzijního pilíře. 

 
 

 


