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Byl jsem okrajovým vizionářem.
Uměl jsem předpovídat budoucnost, avšak jen okrajově.

– Steven Wright
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Předmluva 

Čas je jako řeka plynoucích událostí, jejíž proud je silný; sotva něco 
spatříme dříve, než to smete čas, již je to nahrazeno něčím jiným, 
a toto také bude smeteno. 
– Marcus Aurelius

Co se týká osudových překvapení, patřila globální fi nanční krize, která 
začala na konci roku 2007 a v roce 2008 se ještě zhoršila, mezi oprav-
dové krásky. Spoustu lidí krize samozřejmě překvapila. Pro mě však 

bylo jediným překvapením, že nepřišla dříve. První vydání Akt budoucnosti 
jsem dopisoval na přelomu roku 2006 a 2007 a již zde jsem vyslovil svou do-
mněnku, že globální ekonomika se nakonec zhroutí v důsledku kombinace 
vysokých dluhů a nově vzniklého rizika na internetu. 

Má předpověď se nakonec ukázala jako zcela pravdivá, ačkoli si nechci ná-
rokovat nějaký zvláštní rozhled. Pokud se na dostatečně dlouhou chvíli zasta-
víte, abyste se na stav věcí podívali pozorně, pak je velmi snadné odhadnout, 
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co se stane. Neobyčejně těžší je poznat, kdy se tak stane, ani já jsem se o to 
nepokusil.

Nyní nelze s jistotou říct, co se s ekonomikou bude dít dále – především 
proto, že jsme v podobné situaci doposud ještě nebyli. Pokud se ukáže, že fi -
nanční krize byla krátká, v což také doufám (zejména v Asii), předpokládám, 
že se vrátíme ke svému prostopášnému způsobu života bez mrknutí oka. Ha-
mižnost a hloupost se vrátí spolu s úvěry, materialismem a poněkud směšnou 
představou, že štěstí si lze obstarat podobně jako spotřební zboží. Návrat slov 
jako strach, odříkání, šetrnost, omezování a výhodnost bude tudíž pouze do-
časný. Nějaké změny ale nastanou. Úrokové sazby a infl ace opět porostou a ži-
votní prostředí se znovu přesune do centra zájmu (150 dolarů a více za barel 
ropy). Díky tomu se budeme věnovat vědě a technice a vyřešíme tak spoustu 
problémů – jinak si ale myslím, že budeme žít podobně jako předtím.

Existuje samozřejmě i druhý scénář. Pokud se mýlím a recese bude trvat 
desítky let, věřím tomu, že lidé začnou klást mnohem vážnější otázky. Bude-
me se upínat na růst jako na nejdůležitější měřítko ekonomiky a naučíme se 
vyjít s málem. A také si to budeme užívat. Život bude méně o tom, co chce-
me, a více o tom, bez čeho se neobejdeme. Budeme se snažit zjednodušit si 
věci a budeme žít více lokálně. Politika a byznys budou transparentnější a více 
zaměřené na hodnoty. Znovu objevíme, jak jsou rodina a komunita důležité, 
a budeme vyhledávat upřímnost. Výsledkem bude, že snad dosáhneme větší-
ho štěstí. Pravděpodobně to zní jako remake 60. let a možná tomu tak je, ale 
nejsem si jistý, že jsme zcela připraveni takto žít. K takovému posunu bude 
naneštěstí třeba mnohem větší krize, než jaké jsme kdy byli svědky.

Co se tedy ještě událo od prvního vydání? Abych byl upřímný, je trochu 
zvláštní žádat mě o napsání modernější verze této knihy, jelikož má být o příš-
tích padesáti letech. Je poněkud předčasné žádat mě o modernizaci událostí 
tak brzy, nicméně si myslím, že aktualizace je dobrý nápad.

Během několika týdnů se může stát spousta věcí, natožpak během let. Do-
konce i záležitost se změnou klimatu (což je bezpochyby něco, co je hudbou 
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PŘEDMLUVA

budoucnosti) prošla podstatným posunem docela nedávno. Vychází také 
množství nových knih o příštích padesáti, sto letech. Zajímalo by mě, zda ně-
který z futuristických spisovatelů předvídal příchod těchto knih.

Cíl tohoto nového vydání je téměř shodný s cílem prvního vydání. Kniha 
je určena k tomu, aby otevřela lidem oči, aby viděli, co se kolem děje – právě 
teď – a kam by některé věci mohly v budoucnu vést. Jejím účelem je představit 
si alternativní budoucnost.

Mým cílem v tomto vydání je aktualizovat příslušná fakta a čísla a struč-
ně okomentovat všechny pokroky a zdokonalení, která považuji za důležitá. 
Rozhodl jsem se však neměnit to, co považuji za jisté historické zaznamenání 
vývoje věcí v příštích padesáti letech, jak jsem je odhadl na konci přelomu let 
2006 a 2007.

Hlavní text každé kapitoly jsem tedy nechal beze změny a všechny aktuali-
zace, poznámky nebo myšlenky jsem jednoduše přidal na konec kapitol. Vy-
tvořil jsem rovněž novou sadu „Pohlednic z budoucnosti“, protože v prvním 
vydání patrně nejvíce zaujaly představivost lidí – jednoduše proto, že obsahují 
konkrétní příklady možného stylu života v budoucnu.

Vždy jsem říkával, že nečiním předpovědi. Avšak to jsem sám sebe okla-
mával. Pokud píšete o budoucnosti, hlavní věcí, po které lidé touží především, 
je předpověď nových věcí, které budou vynalezeny, a známých věcí, které za-
niknou. A čím výstřednější tyto předpovědi jsou, tím lépe. Je to hra, kterou 
jsem si v poslední době zvykl hrát. Dokonce si ji užívám – ne proto, že bych 
čekal, že se mé předpovědi vyplní, nýbrž proto, že díky předpovědím lze vést 
užitečnou diskusi o budoucnosti. Předpovědi vytrhují lidi z jejich předsudků 
a díky nim lze vést plodné debaty o budoucích možnostech. Mým cílem tudíž 
není předpovídání samo o sobě, nýbrž využití předpovědí k otevření prostoru 
k diskusím o budoucích rizicích a příležitostech.

Jedinou věcí, kterou jsem změnil, jsou citace na  začátku každé kapitoly. 
Není to proto, že by ty staré byly špatné, důvodem je, že jsem narazil na další 
citace nebo mi tyto citace někdo poslal, a bylo by škoda, kdybych je nepoužil. 
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Navíc má kniha i svou vlastní webovou stránku. Pokud budete mít možnost, 
navštivte futuretrendsbook.com. Najdete zde odkazy na stovky zdrojů a refe-
rencí a spoustu dalších užitečných informací o budoucích trendech.

KE0688_sazba.indd   10KE0688_sazba.indd   10 18.9.2012   16:20:0018.9.2012   16:20:00



11

KAPITOLA 1

Společnost a kultura: 
Proč se v budoucnu budeme 
koupat déle

Stupeň pomalosti je přímo úměrný intenzitě vzpomínání; stupeň 
rychlosti je přímo úměrný intenzitě zapomnění.
– Milan Kundera

Na  začátku roku 2006 byla čtyřicetiletá Joyce Vincentová nalezena 
mrtvá ve svém londýnském bytě. Nebylo by na tom nic pozoruhod-
ného, kdyby tam neležela mrtvá již dva roky a neměla stále zapnu-

tou televizi. Jak se to mohlo stát? Kde všichni byli? Odpověď samozřejmě zní, 
že všichni byli někde jinde. V Londýně stejně jako ve většině hlavních měst 
již neexistují sousedé; jedná se o sbírku jedinců žijících čím dál izolovanější, 
sobečtější a narcističtější životy. Sousedé se starají jen o sebe a lidé se už na nic 
neptají ani neposkytují informace. V době, kdy jsou všichni navzájem stále 
více propojeni díky internetu, už nikdo nikoho skutečně nezná.
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Máme spoustu přátel, ale jen málo z nich opravdu rozumí našim přáním 
a strachům. Převažuje obecný postoj, že člověk bude žít déle, pokud se bude 
starat jen sám o sebe.

V  Japonsku existuje společenský fenomén zvaný „hikikomori“. Tuto frá-
zi lze přeložit jako „stažení se“ a označuje chování chlapců, kteří se stáhnou 
do  soukromí svých ložnic a  téměř nikdy nevycházejí ven. Je znám případ 
muže, který se zavřel do své ložnice ve dvaceti letech a čtrnáct let tam hrál 
videohry, díval se na televizi a spal. Jídlo mu nosila matka, která žila v přízemí 
prakticky sama. Jedná se o fenomén typický pro Japonsko a zatím nikdo neví, 
kdo nebo co je jeho původcem. Podle expertů je nyní v Japonsku něco mezi 
stem tisíc a jedním milionem hikikomori a příčin může být více: nepřítomní 
(stále pracující) otcové i přehnaně ochranitelské matky.

Existuje mnoho jednoduchých vysvětlení pro problémy, jako je tento, a vět-
šina z nich je mylná. Někteří lidé viní individualismus, další ukazují prstem 
na urbanismus, technologie, vzdělání nebo dokonce na vládu. Ve skutečnosti 
je to vše dohromady, nicméně vinit můžeme jen sebe samotné. My a pouze 
my jsme toto připustili. A pokud k takovým jevům dochází nyní, jak bude svět 
vypadat za padesát let?

Možná to je špatný začátek knihy, která má být v podstatě o byznyse, ale 
myslím, že je třeba pochopit celkovou perspektivu.

Sedím v úsporném hotelovém pokoji na mezinárodním letišti v Miami. Je 
půl jedenácté večer. Můj pokoj je sice obyčejný, ale mám zde volný přístup 
k internetu – ať už díky telefonu nebo obrovské televizi v pokoji. Je zde ká-
vovar vybavený nemléčnou smetanou a malá kostka hypoalergenního mýdla 
v koupelně. Venku na druhé straně ulice svítí neonový nápis „Slečny“. Nane-
štěstí uvnitř hotelu jsou lidé poněkud nepřítomni. Skutečně, ačkoli se díky 
televizi dozvím novinky z Londýna, tady si nemohu ani objednat sendvič, pro-
tože restaurace před půlhodinou zavřela.

Nefunguje ani pokojová služba, pravděpodobně proto, že poskytují jen 
„základní služby“. Hotel je docela plný, ale nečekám, že na někoho narazím. 
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Kdybyste dali na mé dveře cedulku „Nerušit“ (a mé hodnocení úvěruschop-
nosti bylo dostatečně dobré), mohl bych klidně uvnitř pokoje padnout mrtev 
s televizí zapnutou a nikdo by to nezaregistroval. Můj e-mail také nefunguje, 
protože poskytovatel vskutku chytře „nedávno dokončil aktualizaci všech slu-
žeb pro lepší ochranu a spolehlivost“. Věřte tomu nebo ne, nemohu se do své 
schránky dostat, jelikož mi poslali nové heslo, ale k heslu se nemohu dostat, 
protože je na e-mailu, ke kterému neznám heslo. Skvělé.

Pokud chcete vizi do budoucna, mám pro vás jednu vydařenou. Budu moci 
být všude. Za příštích deset nebo dvacet let budu mít v televizi přístup k ja-
kémukoli fi lmu, který byl kdy v jakémkoli jazyce natočen. Pokoj bude rovněž 
navržen pro mou osobu, to znamená, že hotelový řetězec bude vědět, odkud 
pocházím a co mám rád – takže když do pokoje vstoupím, v rádiu bude hrát 
Triple J a v lednici bude káva bez kofeinu s opravdovým mlékem. Sendvič bude 
stále patřit mezi nesplnitelné požadavky, tedy pokud nebudu bydlet ve více-
hvězdičkových hotelích, nicméně budu schopen si jej objednat přes televizi 
u celodenní donáškové služby. Za dvacet pět let se mi dveře do hotelu otevřou 
přiložením prstu na zabezpečovací panel u vchodu a recepční i „slečny“ bu-
dou jen hologramy. Přístup do pokoje mi umožní telefon nebo čip umístěný 
v čelisti a vzhled i pach pokoje si budu moci upravit tak, abych se cítil jako 
doma – sendvič si však stále z restaurace v půl jedenácté večer neobjednám 
a e-mail mi rovněž nebude fungovat.

Na začátku 21. století patří mezi dva velké trendy především urbanizace 
a zvyšující se počet lidí, kteří žijí sami. V roce 2006 bylo v Británii 25 % do-
mácností obýváno pouze jednou osobou. V Austrálii to bylo 17 %, zatímco 
ve Spojených státech se za posledních třicet let zvedl počet jednočlenných do-
mácností až na 30 % vinou faktorů, jako jsou delší soužití partnerů před svat-
bou, jednodušší rozvody a delší délka života, především v případě žen.

Zaregistrovali jsme také značný úbytek počtu narozených dětí a masivní 
nárůst starých lidí. Stručně řečeno je nedostatek narození a smrtí, což bude 
mít za  následek snižování globální populace od  roku 2050 a  konec strachu 
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z přelidnění planety. Vše lze již nyní vidět ve statistikách – 22 % žen v Británii 
tvrdí, že neplánují mít v budoucnu děti.

Sám doma

Nárůst městských singles (mladí nezadaní lidé žijící sami) má vliv na vše počí-
naje nočním prodejem zboží (např. hamburger v jednu hodinu ráno) po uspo-
řádání stolů a židlí ve vašem místním McDonaldu. Příčiny této městské rene-
sance jsou různé.

Před dvaceti lety se zdálo, že se všichni stěhují z města pryč. Ve Spojených 
státech se tehdy objevil termín „bílý únik“, který označoval bílé rodiny střed-
ní třídy prchající před městskou kriminalitou a  špínou za  novým životem 
na předměstí. Nyní se děje pravý opak. Pod termínem „bumerangová migra-
ce“ se skrývá stěhování singles a bezdětných párů zpět do velkých měst, jako 
jsou New York, Londýn a Melbourne, jelikož tam se neustále něco děje a není 
třeba dojíždět. Pokud bude tento trend pokračovat, budou v centrech měst žít 
pouze bohatí singles, zámožné rodiny a gayové s vysokými disponibilními pří-
jmy a liberálním politickým přesvědčením. V zemědělských oblastech, které 
stále existují, budou bydlet bohatí se zálibou ve farmaření, lidé toužící po jed-
noduchém žití bez honby za materialismem a digitální kočovníci.

Ale nejsou to pouze města, ve kterých dochází ke změnám. V roce 1950 se 
80 % domácností skládalo tradičně z manžela, manželky a jednoho nebo dvou 
dětí. Nyní je to pod 50 %. Zbytek tvoří singles a homosexuální páry (stále čas-
těji s dětmi). Existují také „smíšené rodiny“ – matka, otec a dvě nebo více dětí 
z předchozích manželství nebo vztahů – a rozšířené fi nanční rodiny – domác-
nosti s více generacemi žijící pod jednou střechou.

Jinými slovy, změny v sociálních postojích (co je považováno za normální 
a přijatelné) společně se změnami v demografi i, bydlení a dokonce v maloob-
chodním podnikání nám usnadňují žít život tak, jak chceme. A pro mnoho 
lidí to znamená, že žijí sami. A  i když nežijete sami, budete čím dál častěji 
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moci dělat, co chcete, aniž byste se museli z praktických nebo rodinných dů-
vodů nějak omezovat. Je to svoboda bez odpovědnosti. V  nedávné domácí 
show probíhající ve Spojených státech se například ukázalo, že ideální dům by 
byl ten, ve kterém má každý člen rodiny svůj vlastní vchod. Jednotliví členové 
by mohli sledovat televizi nebo surfovat po internetu ve vlastním pokoji a vy-
brat si kuchyňské zařízení a koupelnu tak, aby se nemuseli setkávat s dalšími 
rodinnými příslušníky. Když to srovnáme s 80. lety minulého století, tehdy se 
lidé strachovali o rodiny, ve kterých se nesnídalo společně. Uprostřed 21. sto-
letí bude problém donutit lidi, aby vůbec s rodinnými příslušníky mluvili. 

V roce 2005 strávili dospělí v Austrálii průměrně tři hodiny denně díváním 
se na televizi – a dvanáct minut hovorem se svým partnerem. Ve Spojených 
státech má 25 % dvouletých dětí ve svém pokoji televizi a děti mezi druhým 
a sedmnáctým rokem tráví dvacet hodin týdně sledováním televize a 38 minut 
povídáním si s rodiči.

Není divu, že nejčastějším důvodem rozvodu je pro ženy v některých ze-
mích nepřítomný (stále v práci, stále pracující) partner. Již nyní se mezi pohla-
vími rozprostírá propast, která se v budoucnu ještě zvětší, jelikož ženy budou 
ekonomicky stále nezávislejší. A i když jsou partneři fyzicky spolu, muži jsou 
často emocionálně někde jinde. Ženy si chtějí povídat, zatímco muži chtě-
jí, aby ženy mlčely. V budoucnu bude existovat zákon, podle kterého budou 
muset ženatí muži být ve  čtvrtek doma do  devíti hodin večer, jinak zaplatí 
500 eur. Úlevy na daních budou mít ti, kteří budou žít s partnerem či potomky, 
a majitelé domácích mazlíčků budou platit daně tehdy, pokud budou žít sami, 
což by mohl být podnět pro lidi, aby měli děti, a nikoli jen jejich náhražky 
ve formě domácích mazlíčků.

Je to samozřejmě ironie. Žijeme čím dál více oddělené životy a v budoucnu 
bude ještě jednodušší fyzicky se oddělit od ostatních lidí v práci nebo doma – 
což bude pro mnohé stejné místo.

Zároveň jsme však čím dál propojenější s ostatními. Jednou z nejoblíbeněj-
ších internetových stránek ve Spojených státech je „Friends Reunited“ (Sjed-
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nocení přátelé). Také MySpace (nyní Rupert´s Space) má více než 100 milionů 
členů po celém světě a pravidelně má za měsíc větší návštěvnost než Google. 
Obě internetové stránky se snaží dát dohromady podobně smýšlející jedince 
a skupiny, ale možná se zde děje něco důležitějšího. Historie příštích padesáti 
let bude do značné míry o vztahu mezi technologiemi a lidmi. Navíc je ten-
to vztah od základů velice nevyrovnaný, protože technologie se mění rychle 
a exponenciálně, kdežto lidé pomalu a přírůstkově. Což ve skutečnosti zna-
mená, že čím více bude technologie prorůstat do našich životů, tím více od ní 
budeme utíkat. Výsledkem bude, že budeme více toužit po lidském fyzickém 
kontaktu a přímých zkušenostech. 

Lidé se budou více zajímat o spiritualismus a fi lozofi i – pokud se tedy sa-
mozřejmě lidé a technologie navzájem neprolnou, v tomto případě by bylo vše 
vskutku velice matoucí.

Do roku 2025 se umělá inteligence (AI – artifi cial intelligence) stane sku-
tečností. Jednoduše řečeno, když budete volat do  banky a  budete si dvacet 
minut stěžovat na poplatky za kreditní kartu, budete mluvit s počítačem a ne-
uvědomíte si to. Děsivější verze je ta, že do roku 2050 budou na Zemi existovat 
dva vysoce inteligentní druhy – geneticky čistí lidé a technologicky vytvoření 
hybridní lidé. Ti druzí budou „lidé“ geneticky upravení pomocí částic DNA 
tak, aby netrpěli určitými chorobami nebo měli určité emoce či osobnostní 
rysy. Byli by také roboticky vylepšeni tak, aby měli větší sílu, lepší zrak a vyšší 
inteligenci. Ti první lidé se budou stále vyvíjet pomalu, zatímco ti druzí tak 
rychle, jak jen to technologie a etika dovolí.

Chceme, aby se toto stalo? Možná je otázkou, zda to můžeme zastavit, či 
nikoli.

Někteří lidé říkají, že se to nestane. Budeme si uvědomovat hrozby a schva-
lovat zákony, které zabrání takovým zlepšením, podobně jako se zabránilo 
nezákonnému klonování. Ale pokud může historie sloužit jako příručka pro 
budoucnost, pak nám ukazuje, že lidstvo je zvědavé. Někdo, někde, legálně či 
nelegálně, bude v pokušení nalézt odpověď na otázku „Co kdyby?“. 
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V Los Angeles si již nyní můžete zajít za reprodukčním technologem a vy-
brat si sperma či vajíčka na základě inteligence nebo vzhledu: „Blond vlasy, 
modré oči a nadání pro tenis, prosím.“ Pokud to máte do Los Angeles daleko, 
sperma si vždy můžete objednat přes internet. A pokud se toto vše již děje, 
zbývá jen malý krůček k tomu, abychom si do svých dětí přidali nebiologické 
prvky. Vzhledem k tomu, že fi rmy jako Nike sponzorují třináctileté fotbalové 
hvězdy, je jen otázkou času, než nějaká společnost uzavře sponzorskou smlou-
vu na 35 let se slibným plodem.

Pokud jsou tyto experimenty založeny na vložení technologických prvků 
do lidského mozku nebo těla, nebude to pro lidský druh znamenat téměř žád-
nou hrozbu. Ale co když toto vylepšení bude zahrnovat nanotechnologie nebo 
počítače a tyto strojové prvky začnou skutečně samy přemýšlet? Co se stane, 
když vyrobíme přístroj, který bude chytřejší než my? Co se stane, až si tyto 
stroje vyvinou nějaký druh sebepojetí (sebeuvědomění) a začnou se samy roz-
množovat? Až jednou vypustíme džina z lahve, bude skutečně velice obtížné 
dostat jej opět dovnitř. 

Dobrý počítač

V budoucnu se náš vztah k předmětům změní. V minulosti byly předměty ne-
utrální. Nebyly inteligentní a neměly žádný stav mysli. Pokud měly osobnost, 
dostaly ji od svých návrhářů a byly zcela povrchní. 

Jinak jsme vdechli osobnost předmětům skrze naši představivost. To se 
však v budoucnu nestane. Vezměte si například dětské panenky. Z historic-
kého hlediska se jednalo o nehybné a poněkud chabé vypodobnění lidského 
druhu. Avšak nyní se stávají čím dál inteligentnějšími a realističtějšími. Se 
svou panenkou již mohou mluvit majitelé „Úžasné Amandy“, která je díky 
své inteligenci a doplňkům obsahujícím radiofrekvenční rozpoznávací za-
řízení pozná podle obličeje a hlasu. Pokud jste o něco starší (a patrně o nic 
moc chytřejší) můžete si koupit fyzicky realistickou milenku v životní veli-
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kosti za sedm tisíc dolarů od společnosti Realdoll.com. Ale to jste ještě nic 
neviděli.

Za několik let budete schopni obličej své panenky personalizovat (dle vaše-
ho výběru nebo ještě lépe podle někoho slavného), komunikovat s ní prostřed-
nictvím e-mailu nebo telefonu, vést skutečnou konverzaci nebo prožít svou 
životní historii skrze oči, uši (nebo nos) panenky. S panenkou budete moci 
komunikovat díky propojeným zařízením uchovávajícím vaše e-maily, tele-
fonní hovory a další obrázky a informace zachycené jejíma umělýma očima, 
ušima a nosem. Jinak řečeno, panenka se stane vaším digitálním paměťovým 
zařízením s  kapacitou zdokumentovat celý váš život. Takzvaný life-caching 
průmysl vyprodukuje každý rok hodnotu 2,5 miliardy dolarů. To na druhou 
stranu povede k debatám o etice informací, protože se objeví otázky, kdo vlast-
ně dané informace vlastní, zda s nimi bude možno obchodovat či nikoli, a co 
se stane s informacemi, když „majitel“ zemře. 

Mrtev, ale zcela jistě nezapomenut

V minulosti, když člověk zemřel, příliš toho po něm nezůstalo. Před sto lety 
mohl po sobě člověk zanechat pár dopisů nebo kreseb. Před padesáti lety moh-
lo po  člověku zůstat několik blednoucích fotografi í. V  současnosti se může 
člověk stát digitálně nesmrtelným, ať už chce nebo ne, díky videoklipům, zvu-
kovým souborům, digitálním fotografi ím nebo e-mailům na jeho internetové 
stránce nebo na  stránkách jiných lidí. Datum své smrti si můžete dokonce 
zkontrolovat na deathclock.com. Ale již nyní se objevují problémy. Tragická 
smrt sedmnáctileté Anny Sviderské se zkomplikovala, protože Anna měla svůj 
blog na MySpace.

Její blog tam pořád je bez ohledu na její osud ve fyzickém světě. A protože 
její stránka na MySpace je zajištěna heslem, které znala pouze ona, stránka – 
její digitální posmrtný život – tam zůstane možná navždy. Samozřejmě, exis-
tují i opačné trendy. V současné době je velice populární zakládat si výstřižko-
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vá alba (scrapbooks) jako tradiční způsob, jak si uchovávat vzpomínky, a také 
jako způsob vyhledání fyzického kontaktu s lidmi napříč generacemi. 

Tento tradiční způsob však nemusí být až tak nespolehlivý. Někteří lidé 
si myslí, že žijeme v digitálním temném středověku, protože většina toho, co 
nyní uchováváme, bude pro budoucí generace nečitelná. Dnes mám hromád-
ku disket z devadesátých let minulého století, které nemohu načíst, takže je 
možné, že fotografi e mých dětí (při posledním sčítání 4753) za dvacet let ne-
budu schopen otevřít a vytisknout.

Myslíte si, že si dělám legraci? NASA se nedaří přečíst některé záznamy 
z přistání Vikinga na Marsu v roce 1976 a BBC se marně pokouší otevřít digi-
tální kopii Doomsday Book (Kniha posledního soudu), kterou vytvořili v roce 
1986 na  počest 900 let originálu. Samozřejmě, že originální papírová kopie 
zůstává perfektně čitelná. 

V nepříliš vzdálené budoucnosti budou všechny předměty denní potřeby, 
jako například zubní kartáčky, boty nebo koberce, sbírat informace o nás. Poté 
budeme schopni tyto předměty personalizovat a  dovolíme jim měnit fyzic-
ký stav (třeba barvu) nebo reagovat na naši náladu. Tyto předměty si budou 
schopny vyměňovat data s ostatními předměty a posílat informace dalším li-
dem. Kartáček by například uměl analyzovat váš dech a objednat vás k lékaři, 
kdyby zaznamenal typický pach rakoviny plic. Jinými slovy, co kdysi býva-
lo jen obyčejným předmětem, bude čím dál propracovanější a inteligentněj-
ší. Výrobci budou informace získané z  těchto chytrých předmětů využívat 
k tomu, aby nám prodali související služby nebo aby zlepšili naši „vlastnickou 
zkušenost“ – zda budou ovšem lidé takový vztah se zubním kartáčkem chtít, 
to se teprve uvidí.

V Japonsku si už nyní můžete zakoupit školní uniformu se zabudovanou 
vyhledávací technologií GPS. To znamená, že si jako rodič můžete zvolit, že 
obdržíte e-mail nebo SMS zprávu, když dítě v pořádku dorazí do školy (nebo 
alespoň ta uniforma). Tento nápad je nepochybně spojen se vzrůstající rodi-
čovskou paranoiou a strachem z nebezpečných cizích lidí, avšak můžeme oče-
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kávat další služby týkající se podobných produktů. Kuchyňské přístroje budou 
např. monitorovat svou vlastní činnost a objednávat si náhradní díly a servisní 
prohlídky samy – podobně jako supervozidlo Formule 1 stáje MacLaren, které 
samo upozorňuje servisní továrnu, když se něco pokazí, pomocí palubního 
monitoru a vyhledávače GPS.

Podobně i obyčejné oblečení bude schopno monitorovat svůj stav, objedná-
vat si čistírnu nebo upozorňovat majitele na novou kolekci. Jaké však budou 
pravděpodobné subjektivní a behaviorální důsledky těchto vynálezů?

V nápravném zařízení pro mladé delikventy a ve vězení s volným režimem 
v East Sutton Park v Kentu ve Velké Británii jsou provinilci s nízkým sebevě-
domím nabádáni k zahradničení. Ukázalo se, že i něco tak jednoduchého jako 
hrabání suchého listí má okamžitý efekt přinášející uspokojení. Jak říká dva-
cetiletý Leah: „Když mám vztek, tak kopu.“ V nadcházejících letech bude za-
hradničení zažívat velký boom popularity, protože bude sloužit jako protilátka 
k budoucnosti. Bude přinášet samotu, ticho a klid, které budou v životech lidí 
tolik chybět. Bude to způsob, jak se vyrovnat s příliš velkým množstvím tech-
nologií kolem. Ruční umývání nádobí a pečení vlastního chleba se ze stejných 
důvodů stane podobně populární. Tyto činnosti budou lidem poskytovat fy-
zické uspokojení a lidé budou mít pocit, že něčeho dosáhli sami.

Kvůli všudypřítomné technologii se může stát, že někdo z nás jednoho dne 
vypne část nebo v extrémních případech celý náš život. Teoreticky nám nové 
technologie usnadňují život. Vše bude rychlejší, abychom ušetřili peníze a čas. 
Věci také budou spolehlivější a ty, které byly dříve nemožné nebo obtížné, bu-
dou díky novým technologiím snáze dostupné a jednodušší. Nicméně pohled 
do historie naznačuje, že se může stát pravý opak.

Pamatujete si na tu předpověď o bezpapírové kanceláři a neuspěchané spo-
lečnosti? Mezi lety 1999 a 2002 vzrostlo používání papíru celosvětově o 22 % 
a my, zdá se, máme čím dál méně volného času. Také spíme méně, než jsme 
byli zvyklí – v roce 1900 jsme spali 9 hodin denně oproti dnešku, kdy spíme 
v průměru 6,9 hodiny – a vše od počítačů po přiznání úvěru na bydlení je 
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rychlejší. Přínosy počítačového věku lze vidět skutečně všude, pouze produk-
tivita klesá, jelikož vynalézáme stále nové způsoby, jak se zabavit.

Pohodlně otupělí

Tuto obsesi „zaneprázdněnosti“ můžeme vidět ve  způsobu, jakým pracovní 
etika vtrhla do  dětství. Zastáváme názor, že děti je třeba neustále udržovat 
v nějaké aktivitě. Výsledkem je, že děti mají přeplněné rozvrhy a roste z nich 
generace, která neumí sama přemýšlet, generace pasivních občanů a pohodlně 
otupělých spotřebitelů téměř bez fantazie a soběstačnosti.

V Japonsku existuje slovo „benriya“, které lze volně přeložit jako „vykona-
vatelé pohodlí“. Jsou to lidé, většinou starší muži, kteří spravují kapající ko-
houtky, vyměňují žárovky, vytahují šváby z odtoku dřezu a obecně dělají věci, 
které vyžadují jen kousek zdravého rozumu. Jinými slovy, v japonské společ-
nosti existuje skupina lidí, která je zcela neschopná se o sebe postarat.

Dalším očividným problémem je selhávání složitějších technologií. Když 
se v minulosti věci pokazily, bylo docela jednoduché je opravit. Pokud vám 
nestartovalo auto, příčiny mohly být zhruba tři nebo čtyři a všechny šly jedno-
duše vyřešit. Dnes jsou poruchy složitější a nemáte příliš šancí je vyřešit sami. 
Navíc tím, že jsou věci chytřejší a propojenější, budou i poruchy katastrofi č-
tější. Termín „návazné selhání“ (cascading failure) označuje selhání jednoho 
prvku sítě, který může přivodit její totální kolaps. Pokud dnes ztratíte klíče 
od  domu, je to problém, ale svět se nezhroutí. V  budoucnu však nebudete 
mít klíče od domu, dům budete otvírat pomocí karty nebo otisku prstu, takže 
když ztratíte kartu nebo se pokazí snímač, máte velký problém, protože vše 
je propojeno s dalším zařízením uvnitř domu. Nebudete tedy moci zapnout 
ústřední topení nebo si uvařit kávu, protože termostat ústředního topení i ká-
vovar budou personalizovány a propojeny s kartami všech členů domácnosti 
nebo biometrickým vstupním systémem.
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Lidé budou tedy vyhledávat starší produkty s jednodušší technologií nebo 
se nabourávat do nových produktů, aby z nich odstranili nežádoucí funkce. 
Za nějakou dobu možná technologie samy vyřeší tento problém komplexnos-
ti, ale raději na to nesázejte. Podle pravděpodobnějšího scénáře budou fi rmy 
nadále vyrábět nepotřebné zlepšováky, jako například internetové ledničky – 
a někteří pošetilci je dokonce budou kupovat – ale mnozí z nás zůstanou u toho, 
co znají. Naše životy jsou i tak dost složité, takže nebudeme věřit technologic-
kým snům, jako jsou třeba chytré domy, dokud se neukáže, že jsou skutečně 
lepší než ty staré. Což znamená rychlejší a levnější, ale je třeba brát v úvahu 
i celkový pohled na věc. Musíme se ptát nejen, zda nám novinka usnadňuje 
život, ale také zda dělá svět lepším místem. Jak mi konec konců připomněl 
můj dlouholetý přítel Douglas Slater: „Staré věci zestárnou, protože jsou dob-
ré. Nejsou špatné jen proto, že jsou staré.“ Klíče od domu, knihy a bankovky 
přežily staletí, protože jsou velmi dobře navrženy, aby vykonávaly svou funkci. 
Nechápejte mě špatně: vstupy bez klíčů, e-knihy i digitální peníze přicházejí, 
ale většina lidí bude dávat přednost originálním, otestovaným a ozkoušeným 
variantám z důvodů praktických, historických i emocionálních.

Věci se nemohou donekonečna stávat rychlejšími a složitějšími. Naše moz-
ky (alespoň ty současné) to nemohou zvládat – budou schopny pojmout jen 
určité množství informací. Pro ilustraci, existuje trend nazývající se „příliš 
mnoho informací“ (PMI), který má vzdáleného bratrance nazývaného „pří-
liš velký výběr“ (PVV). Abych byl stručný, lidstvo produkuje příliš mnoho 
věcí. Množství nových informací, které nyní produkujeme, se ročně odhaduje 
na  dvě miliardy exabytů. To je zhruba dvě miliardy miliard bytů nebo ko-
lem dvaceti miliard kopií této knihy. Každá průměrná větší společnost zažívá 
zdvojnásobení množství informací, které ročně vyprodukuje.

Informace sama o sobě již nemá takovou moc. Moc má informace, která 
nás pohltí, zaujme. Problém je natolik závažný, že největší světová banka 
(Citibank) testuje systém zvaný Auditory Display Soft ware (Sluchově-zob-
razovací soft ware), který přináší základní informace obchodníkům pomocí 
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hudby, jelikož vizuálně zobrazované informace již jednoduše nenacházejí 
odezvu.

Japonská společnost vynalezla způsob, jak pohybovat kurzorem po obra-
zovce pouhou myšlenkou, takže jednou možná budeme moci přijímat a posí-
lat e-maily telepaticky. Zlepší nám tyto inovace život? To se uvidí. Někteří lidé 
budou spěchat, aby tyto vynálezy vlastnili, zatímco ostatní budou vyhledávat 
dočasnou nebo trvalou samotu ve všem možném od alkoholu přes pozorování 
krajiny po tabletky vymazávající paměť (možný reklamní slogan: „Vezměte si 
jednu a zapomeňte, co se vám dnes stalo.“) Lidé také začnou kupovat vzdálené 
nemovitosti a opuštěné ostrovy, aby tomu všemu unikli. Většina z nás však 
bude žít někde uprostřed nebo bude duševně přeskakovat z jednoho extrému 
do druhého.

Jelikož budeme budoucnost prožívat různě, nebude pouze jedna budouc-
nost; budou existovat paralelní, často protikladné budoucnosti. Budoucnost 
přijde rychleji, pokud pocházíte z velkoměsta jako Londýn, New York nebo 
Sydney, než když budete z odlehlého města nebo vesnice. Stejně tak se bude 
různit i úroveň změn, které budete zažívat, podle vašeho věku, příjmu a za-
městnání, ačkoli výjimky budou vždy a všude.

Nové teorie o čase a prostoru

Kvůli těmto rozdílům bude vznikat všeobecné napětí. Lidé žijící v metropolit-
ních oblastech budou podporovat rozvíjení inovací, zatímco starší a konzerva-
tivnější generace z venkova a malých měst se budou snažit tyto trendy zpoma-
lovat. Dojde také k bitvě mezi propagátory technologií a novými Luddity (lidé, 
kteří jsou proti technologickému pokroku). První kmen bude mít peníze, ale 
bude trpět časovým hladomorem a úzkostí z nedostatku prostoru, jelikož ne-
bude mít ani jedno. Naproti tomu druhý kmen bude mít čas a  prostor, ale 
malý nebo žádný příjem, relativně řečeno, protože bude vázán na nemovitost 
nebo použit na zaplacení lékařské péče. Takže například mladí lidé budou mít 
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vysoké platy, ale nebudou si moci dovolit standardní bydlení, jako měli jejich 
rodiče nebo prarodiče, kvůli dlouhé pracovní době, drahým nemovitostem 
a nedostatku soukromého prostoru. Za to, co měli jejich předkové zadarmo 
(čerstvý vzduch, veřejné parky, veřejné pláže, knihovny, cesty apod.), budou 
muset platit.

Celkově vzato se lidé budou muset vyrovnávat – pouze – s lavinou změn, 
nejistoty a úzkosti a mnozí z nich budou hledat útočiště v minulosti. Budou 
utíkat současnosti pomocí nostalgických činností, jejich láska ke všemu nové-
mu bude sousedit s něžným vztahem k minulosti.

Myšlenkami se vrátí do časů, ve kterých vyrůstali a které budou nyní vní-
mat (často nesprávně) jako bezpečnější, milejší a  jistější než současnost či 
budoucnost. Budou si schovávat stará auta, staré oblečení, hudbu a dokon-
ce i staré technologie. Opět připomínám, že toto se již děje. Jen se podívejte 
na popularitu starých arkádových videoher (Pong – jedna z prvních teniso-
vých počítačových her), starých automobilových značek („nový“ VW brouk), 
starých běžeckých bot a „starého“ jídla (receptů). Skutečně, čím budou lidé 
a produkty dokonalejší (lidé pomocí chirurgie a genetické úpravy, produkty 
díky lepší kvalitě a inovacím), tím více budeme toužit po nedokonalých lidech 
i produktech.

Patina bude hrát v budoucnu velkou roli. Ženy s vráskami na obličeji budou 
velice žádané a auta na vodíkový pohon budou k dostání s lakem použitého 
vzhledu a s ošoupanými koženými sedačkami za extra příplatek. Dalším pří-
kladem je pornografi e. Nejrychleji rozvíjející se část pornografi ckého průmys-
lu po celém světě je „opravdová nebo amatérská“ pornografi e upřednostňující 
opravdové lidi před nastříkanými nebo chirurgicky vylepšenými „modely“. 
Jinak řečeno, porno jako kdysi. Nostalgická pornografi e pro starší sedmdesáti 
let? To také brzy přijde.

Tam, kde to bude možné, se zavřeme před okolním světem zamčením 
vchodových dveří a přeměnou našich domovů buď na vysoce zabezpečené 
prostory, nebo – pravděpodobněji – na miniaturní dovolenková střediska. 
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Nedávno jsem zjistil zajímavý fakt: poměr mezi gated communities (rezi-
denční oblasti oddělené od okolí zdí, všechny vchody a východy jsou střeže-
né – pozn. redakce) a kempy pro karavany je 1 : 1. Lidé se začnou stahovat 
do sebe, protože nebudou zvládat vstřebávat všechny změny a budou věřit 
tomu, že jejich život postrádá smysl. Pokud se však lidé stáhnou do  sebe 
a budou hledat útočiště ve svých domovech se svými obsesemi, nastane pro-
blém, neboť vlády (a společnosti) budou mít volnou ruku dělat si, co chtějí. 
Když budu přeneseně citovat Woodyho Allena, všechno, co budoucí dik-
tátoři potřebují k tomu, aby byli úspěšní, je to, aby se nikdo jiný neobjevil. 
Protikladem dobra není zlo - je to lhostejnost.

Seznamte se s mým malým já

Pro technicky založené, zvonky na dveřích zmizí a budou nahrazeny indiká-
tory blízkosti. Neustále budeme vědět, kde se nacházejí naši přátelé i rodin-
ní příslušníci díky potomkům služeb jako FriendFinder (Vyhledávač přátel) 
a budeme schopni vyloučit neznámé a cizí tváře. To zcela jistě zvýší naši bez-
pečnost, ale v našem životě bude chybět moment překvapení.

Firma Amazon má soft warovou službu, která umí vybrat odkazy jen na ty 
knihy, které potřebujeme. Podobné typy soft waru by totéž mohly v budouc-
nu provádět s  lidmi. To jsou špatné zprávy pro společnost a především pro 
nové myšlenky, které se zakládají na sociální interakci, vzájemném působení 
a šťastné náhodě. V budoucnu se tedy budeme setkávat s podobnými lidmi, 
jako jsme my, a budeme chráněni před lidmi a myšlenkami, které jsou nezná-
mé a cizí. To je stěží recept na celosvětovou harmonii a porozumění.

V budoucnu budeme trávit více času ve vaně, protože to bude naše pro-
tilátka na moderní stres, úzkost a změny. Budeme však rozporuplní. Mnoho 
z  nás bude upřednostňovat přírodně vypadající materiály a  vůně do  vany 
před těmi opravdovými, protože zkušeností s opravdovými věcmi budeme 
mít jen málo. Výzkum provedený US Taste Research Foundation (Americ-
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kým ústavem pro výzkum chuti) prokázal, že lidé obecně dávají přednost 
umělým vůním před opravdovými částečně proto, že na ně mají nostalgické 
vzpomínky z dětství. V budoucnu se tedy napodobenina stane opravdovější 
než originál. Jakákoli (i umělá) zkušenost, kterou budeme chtít prožít, bude 
dosažitelná pomocí chytrých drog, nanomedicíny a produktů s obrazovkou, 
což ještě napomůže tomu, že opravdové věci bude většina lidí považovat 
za divné a neznámé.

Někteří lidé budou mít chytré domy s nejmodernější technikou, ale větši-
na z nás dá přednost spíše opačnému extrému. David Bowie prý kdysi řekl: 
„Trávím celý den v nahrávacím studiu obklopen technologií. Jediné, po čem 
toužím, když přijdu domů, je uvařit si šálek čaje a dotknout se dřeva.“ I  ti, 
kteří bez výhrad přijímají nové technologie (zejména mladá generace), je vy-
užijí k tomu, aby unikli před realitou. To bude znamenat další rozvoj odvětví, 
jejichž obsahem je fantazie, ať už jsou to počítačové hry nebo virtuální sex – 
ten bude čím dál realističtější a přijatelnější pro velkou část společnosti. Lidé 
budou jezdit na virtuální dovolené a budou mít vážné vztahy s  lidmi, které 
nikdy osobně nepotkali.

Opravdovost v budoucnu v podstatě nebude možné rozeznat od virtuál-
nosti. Opět připomínám, že něco z  toho se děje již nyní. Podle odhadů je 
Everquest (počítačová online 3D hra, do které se mohou zapojit všichni v ur-
čité roli – pozn. překl.) sedmdesátou největší ekonomikou na světě navzdo-
ry faktu, že v podstatě neexistuje. Hráči dokonce utrácejí opravdovou měnu 
za  nákup virtuálních měn a  nemovitostí. Dalším příkladem našeho útěku 
do  světa fantazie je fakt, že mezi pěti celosvětovými nejvýnosnějšími fi lmy 
v roce 2005 byly všechny tzv. únikové fantasy fi lmy – Harry Potter a ohnivý 
pohár, Star Wars Epizoda III, Letopisy Narnie, Válka světů a King Kong. Proč? 
Řekl bych, že pokud je současná realita pro člověka příliš náročná, jedním 
ze způsobů, jak se s tím vyrovnat, je utéct do světa fantazie. Pokud zažijeme 
další Velkou depresi, odhaduji, že zábavní průmysl – třeba fi lmy – si bude vést 
docela slušně. 
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Do roku 2050 se Hollywood, počítačový průmysl, vědy zkoumající neuro-
ny a farmaceutický průmysl spojí v jeden celek. To umožní lidem, ať už legálně 
nebo nelegálně, trávit dny osídlováním jiných světů – jako fi lmy Matrix nebo 
Loganův útěk, ale doopravdy.

Jaké z toho plynou důsledky? Zaprvé, budeme společensky a emocionálně 
nešikovní. Začátky, průběhy i konce vztahů budou probíhat digitálně. Soud 
v  Malajsii nedávno potvrdil rozvod, který poslal manžel své manželce přes 
SMS. I když si nemyslím, že se tento způsob ujme, vztahy budou nepochybně 
povrchní a pomíjivé. Lidé se stále budou sbližovat fyzicky, ale nebude to již tak 
běžné, a budou si zavázáni obnovitelnou smlouvou na 10 let, kterou si stáh-
nou z internetu. Rozvodovost ještě stoupne (v roce 2006 dosáhla ve Spojených 
státech 60 %), ale když už se lidé nakonec usadí, budou se snažit zůstat spolu 
déle, v mnoha případech spíše ze strachu ze samoty než z lásky. Přijatelným 
důvodem k rozvodu bude virtuální cizoložství, ačkoli je budou páchat všichni.

Zadruhé, mnoho zkušeností získáme dříve, takže čas dětství bude zhuštěný, 
ale když budou dospělí chtít zůstat „dětmi“ natrvalo, budou to mít jednodušší. 
Skutečně, hranice dětství, puberty a dospělosti se v budoucnu téměř smažou. 
Desetiletí budou chtít stejné narozeninové dárky jako čtyřicetiletí a šedesáti-
letí se budou oblékat stejně jako osmnáctiletí. Alespoň se budou lépe vymýšlet 
dárky k narozeninám. 

Nové druhy strachu

Od čeho budou lidé v budoucnu utíkat? Čeho se budeme bát v roce 2050? Od-
pověď zní: reality. Lidé budou dezorientovaní a nebudou se cítit dobře kvůli 
úrovni a rychlosti změn, proto budou hledat útočiště jinde (na dovolených, 
v  knihách, hrách, ve  fi lmech atd.). Zábavní průmysl se tudíž stane největší 
branží ve městě. K tomu přidejte přirozenou lidskou zálibu vidět, co přijde, 
a  máte společnost, která odmítne řešit současné problémy, jako jsou dluhy, 
vzdělání, lékařská péče a doprava, i když si současně budou dělat starosti s tím, 
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co se stalo v minulosti nebo by se mohlo stát v budoucnosti (jako třeba údery 
asteroidů).

Budeme se bát nevědění. Budeme se bát věcí, nad kterými nebudeme mít 
kontrolu. Budeme se bát nejistoty. Ale hlavně se zřejmě budeme bát „těch dru-
hých“ – lidí, kteří přijdou z jiného místa, a tím nemyslím planetu Mars. Kvůli 
těmto strachům budeme mít potřebu hromadit informace. Budeme žadonit 
o „vědecká“ data a sledovat nejrůznější statistiky pravděpodobnosti a součas-
ně budeme vyhledávat osobní příběhy lidí, produktů a organizací jako jistý 
druh chabé útěchy.

Do roku 2020 budou mít lidé, produkty i organizace své hodnocení spo-
lehlivosti. Bude tam patřit hodnocení upřímnosti, bezúhonností a  transpa-
rentnosti, na kterém se budou podílet všichni a které bude všem dostupné. 
Budeme moci klasifi kovat vše od politiků po osobní počítače na základě před-
chozích tvrzení, činů a výkonů, podobně jako jsou nyní hodnoceni prodejci 
i kupující na eBay (v Česku například na Aukru). Bude tedy nutné dobře se 
starat o svou osobní reputaci, v některých případech s ní budeme moci dokon-
ce obchodovat a nelze vyloučit ani její odcizení.

Zároveň však bude téměř nemožné udržet si dokonalý záznam a čistý štít, 
protože vše, co řekneme a uděláme, bude nahráváno, a monitorovány budou 
i všechny naše kroky. V budoucnu bude diskrétnost neznámým pojmem. Lidé, 
produkty i společnosti budou nejdříve považováni za vinné, dokud se nepro-
káže opak při vyšetřování. Nakonec dospějeme k myšlence etického bankrotu, 
což bude znamenat čistý štít v hodnocení spolehlivosti.

Pokud se vám nic z toho nelíbí, pak vás jistě zaujme, že se v budoucnu ob-
jeví možnost zmizení. Lidé budou platit expertům za to, aby je nechali zmizet. 
Bude to obtížné kvůli vysoké úrovni neustálého dozoru, ale ne zcela nemožné, 
především pro mladé lidi, kteří jsou zvyklí na internetu používat více identit, 
nebo pro starší lidi, kteří nikdy neměli svůj profi l na internetu. Avšak pro zby-
tek z nás, kteří jsme zatíženi kreditními kartami, mobilními telefony s GPS 
a biometrickými občanskými průkazy, to bude jen další fantazie.
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Mnoho institucí a dalších organizací, které znamenají především pro lidi 
z rozvinutých západních společností jistotu, možná již nebude existovat, nebo 
bude mít svou reputaci natolik poškozenou, že jim lidé nebudou věřit. Rodina, 
církev, vláda, byznys, věda nebo dokonce místní bankovní manažer ztratili 
nebo ztrácejí svou schopnost sjednotit se a být hodnověrní. Tento cynismus 
a antipatie budou v budoucnu pokračovat. Lidé se budou stále více zaměřovat 
na  sebe a vznikne kultura soběstačnosti – společnost založená na myšlence 
„udělej si sám“. Lidé budou žít v izolovaných bublinách a nebudou důvěřovat 
doktorům, nemocnicím a  farmaceutickým fi rmám, takže bude běžné, že si 
budou stanovovat vlastní diagnózu, a pak se sami léčit. V roce 2050 budou 
k dostání chytré soft wary, díky kterým zjistíte, co vám je, a webové stránky, 
jako např. Genes Reunited (Znovusjednocené geny), budou nabízet genetické 
historie umožňující lidem předcházet dědičným chorobám a vadám. Budete 
si moci také vypůjčit robotického chirurga, který vám provede operaci doma 
nebo v kanceláři.

V tomto bodě si pravděpodobně myslíte, že většina toho, co jste si přečetli, 
je jen zbožným přáním připomínajícím spíše fantazii než vědecký fakt. Má od-
pověď je jednoduchá. Udělejte si seznam toho, co existuje nyní a co jste schopni 
v současnosti dělat, ale před padesáti lety to ještě nebylo známé nebo jste to dělat 
nemohli. Nyní počet položek vynásobte, čímž vezmete v úvahu exponenciální 
pokrok technologií, a uvidíte, že budoucnost je opravdu „tam venku“.

Jak jsem již řekl, mnohé z věcí, které existují dnes, zde budou i zítra. Zá-
klady se příliš nezmění. Naše základní touhy a strachy budou pořád stejné. 
Budeme stále toužit po uznání. Pořád budeme chtít, aby náš čas na světě byl 
smysluplný. Stále budeme chtít něčeho dosáhnout a stále budeme prahnout 
po respektu. Pořád budeme chtít vědět, zda naše kolektivní existence je něčím 
víc než jenom vesmírnou nehodou.

Stejně jako Joyce Vincentová ve svém londýnském bytě budeme chtít mi-
lovat a být milováni.

Čím více se věci mění, tím více zůstávají stejné.
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Aktualizace

Nedávno jsem opět četl knihu Richarda Floridy Th e Rise of the Creative Class 
(Vzestup kreativní třídy). Na prvních stranách píše o tom, že lidé žijící mezi 
lety 1900 až 1950 zaznamenali vetší technický pokrok než lidé žijící v letech 
1950 až 2000. Dále vysvětluje, že co se týká společenských hodnot, bylo to 
právě naopak. 

Dovolil bych si tvrdit, že něco podobného, i když v mnohem menším mě-
řítku, se stalo v posledních pár letech. Co se týká technologického pokroku, už 
dříve byla období většího rozmachu, ale z hlediska hodnot jsme od roku 2007 
byli svědky opravdu významné změny.

Je stále ještě příliš brzy vytvářet nějaké defi nitivní předpovědi (ekonomi-
ka, která je klíčovým motorem změny, se může stále vydat oběma směry), ale 
zdá se, že se pomalu přesouváme od volného trhu a individualismu k vládním 
intervencím a osobní umírněnosti. Nemusí to trvat dlouho, ale pokud stále 
vládne úzkost a  strach, lidé budou vyhledávat bezpečnost a  jistotu. Lidé se 
opět začali obracet k rodině a komunitě a globalizace je zdá se na ústupu. Zdá 
se tedy, že budoucnost bude více o „nás“ a méně o „mně“. Nejsem přesvědčen, 
že to vydrží.

Kvůli směsi úzkosti a cynismu se obnovuje zájem o autenticitu, jelikož lidé 
od všeho, ať už od politiky nebo od pračky, očekávají víc. Ještě jsme nedošli 
tak daleko, abychom na určité úrovni uměli vypnout své životy ze zásuvky, 
ale do jisté míry se nám daří obnovovat rovnováhu. Lidé začínají pochybovat 
o všudypřítomném vlivu materialismu, o dočasné povaze politiky a o způso-
bu, jakým práce pronikla do rodinného života. 

Odhaduji, že něco z toho se ukáže být jen dočasnou reakcí na aktuální si-
tuaci, ale několik těchto nových postojů a způsobů chování by mohlo vydržet.

Například změna klimatu byla kdysi etickým a environmentálním problé-
mem, zatímco nyní se z ní stává i problém ekonomický. Udržitelnost je dnes 
o tom, jak šetřit peníze stejně jako planetu.
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Co ještě se změnilo? Významnou změnou, třebaže si jí málokdo všiml, je 
fakt, že téměř polovina světové populace nyní žije ve městech. A vyrostlo i ně-
kolik dalších populací. Podle výzkumu společností TechCrunch a ComScore 
má sociální síť MySpace přes 125 milionů uživatelů. To už je velká popula-
ce, ale ne tak velká, jako má Facebook, který má okolo150 milionů uživatelů 
a v prosinci 2008 zaznamenal 200 milionů jednotlivých vstupů na své stránky 
(v polovině roku 2012 měl Facebook přes 950 milionů uživatelů, zatímco My-
Space už pouhých 25 milionů uživatelů – pozn. redakce).

Jiným směrem se vydává používání papíru. Použití papíru v kanceláři se 
v mnohých částech světa výrazně zvýšilo mezi roky 1980 a 2000, avšak nyní 
klesá. Příčina zvratu je spíše v sociologii než technologii: generace Y se v ob-
rovském počtu zařadila mezi pracovní sílu a považuje čtení informací z obra-
zovky za pohodlné, navíc jí nevadí uchovávat data digitálně.

Tento trend může mít další nečekaný obrat, ale pochybuji o tom. E-knihy 
se rozmáhají a všichni si snadno zvykáme na digitální informace a jednodu-
chost. Ukazuje se, že futurologové mohou mít někdy pravdu, jen je třeba ne-
chat jejich předpovědím dostatek času.

Mezi další vynálezy, které stojí za to zmínit v této kapitole, patří příchod 
hraček ovládaných myslí (skutečně), které natolik zastíní „Úžasnou Amandu“, 
že bude vypadat jako nějaká retro hračka. Více vztahů začíná a končí přes in-
ternet a vypěstovali jsme si další nové typy strachu. Prasečí chřipka a celosvě-
tová krize jsou možná v době psaní na vrcholu zájmu, ale ujišťuji vás, že brzy 
se objeví něco jiného.
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14. listopadu 2030

Drahá Sáro,

prosím tě, před tím, než začneš číst, vyčisti si pořádně tuto pohlednici 
pomocí čističe Něcochyt 770. Určitě prošla rukama spousty lidí a dneska 
nikdy nevíš, co můžeš chytit. Podle jednoho člověka, kterého jsem minulý 
týden potkal v autobuse, mohou za propuknutí posledního viru P1* lidé, 
kteří používají různé analogové produkty – ne, že bychom měli na výběr, 
když je internet opět zaseknutý a vypadá to, že jej budeme moci používat 
až tak za šest měsíců. Co se týká mého AiPhonu, netroufl bych si jej použít 
vzhledem k hrozícímu EMF.

Počítám, že dobrou zprávou je, že tento chaos alespoň svedl lidi zase 
fyzicky blíž k sobě. Všichni si vypomáhají a dávají si pozor na možné pro-
blémy. Tato fyzická blízkost sice na jednu stranu napomáhá šíření událostí 
(především hysterie), ale na druhou stranu si díky ní uvědomujeme, jak je 
vše propojené. 

Nevím, kde se právě nacházíš, ale tady čím se věci zhoršují, tím jsou lidé 
šťastnější. Je to zvláštní. Možná to má co dělat s kolektivním přáním být 
za něco potrestán nebo možná lidé chtějí vědět, zda bude jejich dojíždění 
rychlejší a ne tak stresující, pokud 50 milionů lidí najednou zmizí z planety.

S pozdravem

Phil

* Slyšela jsi ty fámy, že to někdo udělal schválně? Prý to byl někdo z pro-
dejní a marketingové sekce farmaceutické firmy Něcochyt, aby prodal více 
čističů Něcochyt 770.

O
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Pět trendů, které změní společnost
Globalizace   Globalizace kdysi znamenala Amerikanizaci, avšak nyní tento 
pojem vyjadřuje, že jsme ze všech stran vystaveni lidem, produktům a myš-
lenkám. Globalizace má vliv na výběr produktů a služeb a na možnosti rozvoje 
obchodu. Znamená také propojení a pohyblivost. Vše od jednotlivých zemí 
přes počítače po globální bankovnictví bude vzájemně propojeno. V budouc-
nu se tento trend ještě zrychlí díky zařízením typu GPS, RFID, senzorickým 
zrníčkům a senzorickému prachu (jedná se v podstatě o různé typy malinkých 
bezdrátových vysílačů nebo přijímačů). Z toho plyne, že soukromí téměř pře-
stane existovat, ale transparentnost a riziko se zvýší.

Lokalizace   Lokalizace (nebo re-lokalizace) je dokonalým příkladem trendu, 
který vytváří opačný trend. K  lokalizaci bude docházet, protože lidé nebu-
dou souhlasit s globalizací nebo homogenizací. Evropská unie se tedy roztříští 
a následně rozpadne. Tento nový kmenový systém bude podporovat rozvoj 
městských států, místních produktů na zakázku, ekonomického protekcioni-
smu a prodeje vlajek.

Polarizace   Budoucnost je místem, kde platí pravidlo „buď – anebo“ a větši-
na věcí se polarizuje do takové či onaké formy. Zaprvé bude existovat více bu-
doucností, z nichž některé se budou vyvíjet rychleji a jiné pomaleji. Někteří lidé 
budou technologie vítat, zatímco druzí je budou odmítat. Průmyslová odvětví 
se rozdělí na luxusní a levné varianty a budou spolupracovat se službami jako 
zdravotnictví a vzdělávání, doprava a zabezpečení, které budou podobně rozli-
šeny podle toho, jak budete schopni platit. Střední třída nakonec ve většině roz-
vojových zemí zcela vymizí a lidé se přesunou nahoru mezi novou celosvětovou 
elitu nebo dolů do nové podrobené pracující (nebo nepracující) třídy. 
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Úzkost   Pokud vás „oni“ nedostanou, celosvětová pandemie pravděpodobně 
ano. Takto se totiž budou lidé v budoucnu cítit. Důvěra v instituce téměř vy-
mizí a kvůli rychlosti změn lidé opět začnou toužit po minulosti. Tato nejisto-
ta je do určité míry generační záležitostí, nicméně ať už je vám osmnáct nebo 
osmdesát, budete cítit čím dál větší bezmocnost a neustálou úzkost, což bude 
mít vliv na rostoucí tíhnutí k nostalgii a snahu o únik před skutečností, a také 
na růst narcismu, lokalizace a kmenového systému.

Smysl   Jednou z  nejúžasnějších otázek budoucnosti je, zda se náboženství 
stane obětí nebo příjemcem změny. Někteří lidé odhadují, že víra bude ustu-
povat, protože šíření informací naruší postoj potřebný k podpoře víry. Fyzi-
kové přijdou s unifi kovanou teorií na vše, což zničí zastaralé pověry jako je 
náboženství. Jinak řečeno, věda se stane naším dalším náboženstvím. Tím si 
však nejsem jistý. Pokud se věda, technologie a komplexnost stanou základní-
mi ingrediencemi budoucnosti, pak to přinese jedině nejistotu a změny. A čím 
více se to bude dít, tím více se lidé budou uchylovat od náboženství k bezpe-
čí, pohodlí a vůdcům. To by mohlo vést k nárůstu individuální spirituality, 
ale předpokládám, že globalizace smíchaná se všeobecným pocitem bezmoci 
a úzkosti povede spíše ke skupinovým činnostem a vírám. Budeme tudíž svěd-
ky šíření kmenového systému, nacionalismu a  xenofobie, což v  extrémním 
případě podpoří rozvoj fanatického islámu a mohutného křesťanství.
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KAPITOLA 2 

Vláda a politika: My a oni

Budoucnost ovlivňuje přítomnost stejnou měrou jako minulost.
– Fridrich Nietzsche

Dřívější britský premiér Harold Macmillan kdysi vypozoroval, že jeho 
největšími problémy jsou „události“. Předpovídání čehokoli je re-
ceptem na selhání a frustraci, ale předpovídat politiku je téměř ne-

možné právě kvůli těmto událostem. Skutečně, s určitou dávkou jistoty může-
te o politice říct jen to, že je v ní téměř cokoli možné, pokud si dáte dostatečně 
dlouhou časovou rezervu. Předpovědi o konci světa se nyní zdají být úplně 
směšné stejně jako tvrzení Th omase Jeff ersona, který řekl, že „díky tomu, že 
jsou lidé obeznámeni s minulostí, mohou pomocí historie soudit budoucnost: 
mohou tak využít zkušeností z jiných časů i jiných národů.“ Pokud by to byla 
pravda, proč se tedy úředníci z OSN rozhodli zakrýt plátno reprodukce Picas-
sovy Guernicy, které viselo nad vchodem do Rady bezpečnosti OSN, v den, 
kdy se Colin Powell z  vážných důvodů obrátil o  pomoc k  OSN kvůli válce 
v Iráku? Vypadá to, že jsme předurčeni opakovat chyby minulosti.
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Politika je zahlcená špatnými proroky, jejichž nejčastější chybou je, že vyta-
hují minulé a současné myšlenky a snaží se je aplikovat na budoucnost. Může 
to fungovat po určitou dobu, ale dříve nebo později tyto komplikovaně uplete-
né vize zhatí nějaká zcela nečekaná myšlenka či událost. Za ne až tak nedávný 
příklad mohou sloužit události 11. září, s jejichž neblahými následky se potý-
káme ještě dnes.

Léta těsně po 11. září znamenala důležitý posun k polo-autoritářské vládě 
a alespoň na vládní úrovni se objevila solidarita, spojenectví a souhlas s reakcí 
Spojených států. Avšak odkaz 11. září se nyní velice rychle ztrácí. V době, kdy 
knihu píšu, je osm světových vůdců, kteří se zúčastnili summitu G8 v Britá-
nii a pózovali pro „rodinnou fotografi i“, již minulostí nebo se jí brzy stanou. 
Schröder (Německo), Berlusconi (Itálie), Koizumi (Japonsko), Chirac (Fran-
cie) a Blair jsou všichni pryč. Bush mele z posledního a Putin již také brzy 
zmizí – alespoň ústavně. (George Bush skončil jako prezident v  lednu 2009 
po osmi letech působení v tomto úřadě, avšak Vladimír Putin se v roce 2012 
stal po čtyřleté přestávce opět prezidentem Ruské federace, v letech 2008–2012 
vykonával funkci předsedy vlády – pozn. redakce)

V mnoha případech se tak děje proto, že voliči ztratili iluze o válce proti 
teroru – která má přesně opačný efekt, než se původně zamýšlelo. Voliči se cítí 
nejistě a stále méně v bezpečí, ať už kvůli hrozbě terorismu a globalizace, nebo 
kvůli nemožnosti ovlivnit národní a mezinárodní politiku.

Konečným důsledkem je klesající počet členů v  politických stranách 
(o 50 % ve Velké Británii od roku 1980), nízká návštěvnost voličů při volbách 
a obecná ztráta důvěry v politiku i politiky. Antiglobalizace a protiamerické 
smýšlení by mohlo podnítit obrácení směrem doleva v mnoha rozvojových 
zemích, což by společně s rychlým rozvojem autoritářského Ruska a totalitní 
Číny mohlo vést k novému uspořádání světa a studené válce vedené patriotis-
mem a protekcionismem.

Strach, jak uvedl sociolog Frank Furedi, se stal významnou silou utvářející 
veřejnou představivost po celém světě a i v budoucnu bude používán k ospra-
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vedlnění všeho od povinných biometrických občanských průkazů po celosvě-
tovou databázi. Náš pocit bezmoci zároveň podporuje nejistotu, kvůli které 
přeskakujeme z jedné paniky do druhé, aniž bychom si uvědomili, že pravdě-
podobnost zhmotnění našeho strachu je téměř nulová. To vědí chytří politici 
a využívají našeho strachu z vysoké kriminality, imigrace, vzdělávání, práce 
i globální změny klimatu, aby rozproudili nejistotu mezi lidmi a přinutili je 
volit raději zlo, které znají (osobu zastávající úřad), než zlo, které neznají.

Národní státy už také začínají být nadbytečnými. Problémy, na  kterých 
záleží, jsou převážně lokální nebo mezinárodní. Suverenitu národa ohrožuje 
zvětšující se mobilita pracujících a také daňový systém, kvůli kterému velké 
společnosti odvádějí své zisky jinam. Je otázkou, proč vlastně vlády a  státy 
existují. Příklad: pokud vlády vybírají peníze za poskytování základních slu-
žeb a z projektů veřejné infrastruktury (vzdělávání, zdraví, doprava, atd.) a ná-
rodní bezpečnost je zajištěna mnohonárodními organizacemi, za  co přesně 
politikům platíme?

Možná by nakonec nebylo špatné, kdyby se při rozhodování o zásadních 
záležitostech hlasovalo globálně (např. americký prezident by mohl být volen 
lidmi z celého světa), a občané by se tak mohli více angažovat částečně díky 
lepším vymoženostem (elektronické hlasování v supermarketech), a částečně 
díky ohromnému vlivu speciálních zájmových a nevládních organizací (NGO) 
na internetu – a budoucím metanetu. Jinými slovy, internet se ve většině de-
mokracií stane druhou sněmovnou, především díky mnoha hnutím bez vůdce 
a samo-vytvářejících se sítím, které se stanou hlavní hrozbou pro lokální vlády 
a regulace. Například v Austrálii má venkovská organizace GetUp více zapsa-
ných členů než jakákoli jiná velká národní politická strana.

Něco podobného se stane s válkou. Myšlenka mezinárodní války je už po-
někud zastaralá a většina budoucích hrozeb vznikne kvůli nárůstu těchto kon-
fl iktů a nestátních organizací. Bude také méně pravděpodobné, že by se státy 
rozhodly jít do války, protože jen málo lidí z rozvinutých zemích bude ochot-
ných umírat za myšlenky budoucnosti. Jistě budou existovat smutně proslulé 
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výjimky, ale obecně budou mít fanatici výhodu. Změní se také příčiny vál-
ky. Nyní stojí v popředí zájmu ropa, avšak za několik desítek let se zdrojem 
konfl iktů stane voda a jídlo. Jelikož se čím dál více používají k výrobě paliva 
rostliny (aby nahradily ropu), budou vznikat konfl ikty kvůli správě světových 
trhů s obilím, které jsou řízeny hrstkou bohatých západních zemí (OPEC na-
ruby možná?) Stejně tak může nějaký nedemokratický režim (pravděpodobně 
fungující sám nebo ve spojení s nějakou teroristickou skupinou) srazit Spoje-
né státy (a tudíž celý Západ) na kolena jen tím, že prodá nějakou měnu. Té-
měř 70 % celosvětových měnových rezerv je nyní v rukou rozvojových států, 
ve kterých často nevládne demokracie a které jsou velmi nestabilní. Skuteč-
ně, většinu obrovského dluhu Spojených států „vlastní“ Čína, Saudská Arábie 
a Rusko, a když budu shovívaný, tak žádný z těchto států nepředstavuje zrovna 
modelový typ demokracie. Také Írán a Venezuela mají v držení podstatnou 
část dluhu Spojených států.

Pro vlády je nyní naléhavějším problémem demografi cký trend a přede-
vším stárnutí obyvatelstva. Více lidí je pravděpodobně diskriminováno kvůli 
věku než kvůli rase či pohlaví, ale vládní legislativa věkovou diskriminaci zcela 
opomíjí ve prospěch dalších forem nerovnoprávnosti a lidských práv.

Problém vysokého věku

Stárnutí populace a pokles porodnosti patří mezi všeobecně známé trendy, je 
však opomíjen fakt, že v budoucnu vznikne problém při náborech do armády. 
Tento nedostatek by bylo možné vyřešit přijetím vyššího počtu žen do ozbro-
jených složek, ale využívání žen v boji ještě mnoho zemí nepovažuje za přiro-
zené. Dalším řešením by bylo importování vojáků (řekněme prostřednictvím 
dočasné nebo dlouhodobé imigrace). Do určité míry bude tento nedostatek 
v budoucnu nahrazen větším využitím technologií, ale v krátkodobém časo-
vém horizontu budou technologická zařízení stejně potřebovat lidskou ob-
sluhu. Nejkvalifi kovanějšími pro tuto práci budou mladí lidé, kteří vyrostli 
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na počítačových hrách a umí se pohybovat ve virtuální realitě. Jediným dalším 
řešením, které mě napadá, je povinná vojenská služba, která je však všeobecně 
nepopulární. Protože však klíčovými voliči budou starší lidé, nebude v  bu-
doucnu tato otázka stát v popředí zájmu.

Obyvatelstvo – přesněji řečeno neregulovaný pohyb obyvatelstva – je kri-
tickým prvkem v budoucím zabezpečení národů. Již nyní to vypadá, jako by 
Evropa byla v ohrožení před zvětšujícími se komunitami imigrantů, kteří ne-
jsou ke své hostitelské zemi příliš loajální. Nacionalismus se stane určujícím 
trendem 21. století a existuje poměrně reálná možnost, že se Evropa rozpadne 
zpět na regiony, ze kterých vznikla. Stejně tak je významným faktorem ovliv-
ňujícím tzv. „měkkou sílu“ (soft  power) národů vliv cizích občanů žijících 
v zahraničí. O Číně a Indii toho bylo napsáno již mnoho, především o pouhé 
velikosti jejich populace, avšak často je přehlížen fakt, že 60 milionů Číňanů 
a 20 milionů Indů žijících v zahraničí má mírný vliv na své hostitelské národy.

Nestabilita třetího světa vyvolaná destrukcí životního prostředí by mohla 
způsobit další vlny migrace do Evropy nebo možná do Austrálie, které by byly 
podobné hnutím, jež vedly ke kolapsu Římské říše v 5. století. Mezi nejprav-
děpodobnější oblasti, které zažijí masovou migraci, bude patřit Afrika, Střední 
Východ a Střední Asie, které jsou postiženy nedostatkem vody, poklesem vý-
roby potravin, zvyšováním hladiny moře a radikálním islamismem. Migrace 
bude mít nejprve dopad na okrajové části těchto oblastí, ale až hranice zmizí, 
bude stále problematičtější zvládat kontrolu v městských oblastech s obrov-
skou populací.

Vývoj populace bude ovlivňovat politiku také dalšími způsoby. Po celém 
světě mají lidé stále méně dětí. Zřejmým problémem, který z toho vyplývá, je 
fi nancování důchodů, avšak lze odhadnout i další důsledky. Philip Longman, 
který přispívá do časopisu Atlantic Monthly, upozornil na fakt, že má-li gene-
race méně potomků, snižuje se také její genetické dědictví.

To znamená, že přesvědčení, která generace uznávala a kterých se držela, 
budou slábnout. Navíc lidé, kteří se rozhodnou mít děti – zejména větší po-
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čet dětí – jsou většinou konzervativnější než ti, kteří děti nechtějí. Například 
v roce 2004 měly státy, které volily George W. Bushe, porodnost v průměru 
o 12 % vyšší než státy, které volily liberálnějšího Johna Kerryho. Jinými slovy, 
individualistické a volnomyšlenkářské prvky populace budou mizet, zatímco 
prvky tradiční, patriarchální, patriotické a dokonce fundamentalistické se bu-
dou v zemích dědit standardně. 

Současní politici nechtějí pochopit ještě další věc: pro většinu lidí to už 
dávno není o  penězích. Materialismus je v  mnoha zemích pořád v  plném 
rozmachu a k partě z Číny, Indie a kdoví odkud ještě se chystá připojit další 
miliarda nových konzumentů. Avšak pro mnoho lidí, kteří se blíží k vrcholu 
Maslowovy hierarchie potřeb, ztrácejí peníze svůj půvab. Pracujeme pilněji 
a déle než kdy jindy – a tudíž vyděláváme více peněz – ale nezdá se, že bychom 
byli šťastnější. Lidé si také začínají uvědomovat, že identitu a sebevědomí ne-
vytváříme tím, co vlastníme nebo co konzumujeme, ale tím, kým jsme a jak 
žijeme. Do určité míry je fenomén štěstí opravdu o hledání smyslu. Navíc lidé 
mají spoustu času a mohou se tedy nad svým stavem zamyslet. Politika štěstí 
se tedy přesune do středu zájmu a částečně nahradí debaty o rovnováze mezi 
prací a životem.

Důsledky jsou závažné. Tradičně jsou politici voleni v  první řadě podle 
toho, jaké zabezpečení a jistoty nabízejí, ale v nedávné době jsme dali i na je-
jich sliby ohledně zlepšení životních podmínek. Posledních padesát let stačilo 
politikům naslibovat daňové škrty a udrželi se v politice dlouho; to se však 
změní. V budoucnu budou voliči požadovat štěstí. Je to směšný požadavek, 
který zcela jistě znamená přesunutí odpovědnosti ve společnosti, nicméně se 
již blíží.

Štěstí nemůžete koupit v obchodě a nikdy netrvá věčně. Avšak přesně to 
budou obyčejní voliči v budoucnosti požadovat a oportunističtí politici jim 
to slíbí. Z  toho vyplývá, že se politici zaměří na „zelené“ a komunitní zále-
žitosti a budou se soustředit na politiku volného času a politiku přátelskou 
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k rodinám. Tento trend může samozřejmě ztroskotat, pokud dojde k zástupné 
události ve formě pandemie chřipky nebo velké války.

Další takovou zástupnou událostí by mohla být globalizace nebo přesněji 
de-globalizace. Mnoho lidí předpokládá, že tady globalizace zůstane napořád, 
ale dovolil bych si tvrdit, že to není vůbec tak jisté. Globalizace bude jistě trvat 
ještě deset nebo dvacet let, ale můžeme již zaznamenat znepokojující signály 
jejího úpadku. V prvé řadě rozvoj Číny a Indie může vést k protekcionismu 
v oblastech jako Evropa a Spojené státy, čímž by se na cestě k další globalizaci 
vytvořilo pár retardérů. Musím poznamenat zajímavý fakt: v roce 1990 existo-
valo na celém světě padesát regionálních obchodních dohod, ale v roce 2005 
už jich bylo 250. 

Většina mezinárodních institucí je, mírně řečeno, křehká a nacionalismus 
začíná být zcela evidentní v oblastech tak různorodých, jako je např. bývalý 
Sovětský svaz, Evropa, Austrálie a dokonce Velká Británie. Vyšší ceny ropy by 
nakonec mohly vést k vyšší infl aci, vyšším úrokovým sazbám a k ekonomic-
kému zmatku, který by mohl zcela zmrzačit globální ekonomiku. Globalizace 
by se tak mohla náhle zastavit, protože by zboží, především to rychle se ka-
zící jako jídlo, nebylo možné dopravovat za výhodnou cenu po celém světě. 
Průmysl a politika by se tudíž vrátily zpět k modelu před rokem 1914 (nebo 
možná 1950).

Ať už bude globalizace nakonec zásadním megatrendem nebo ne, jisté je, 
že nacionalismus bude charakteristickým rysem příštích padesáti let. Evropa-
né si hromadně stěžovali na George W. Bushe, ale ve skutečnosti v podstatě 
chtěli za svého vůdce jeho místní ekvivalent. Výsledkem je, že globální pro-
vincialismus přebírá štafetu od globální spolupráce a stává se dominantním 
tématem moderní politiky.

Pokud má země obstát na mezinárodním hřišti, musejí prezidenti a premi-
éři umožnit rozmanité sociálně-ekonomické reformy, které od nich vyžaduje 
globalizace. Obyčejní voliči však upřednostňují staré způsoby, zejména když 
jim přinášely mezinárodní prestiž (opět se zde ukazuje vliv historie na  bu-
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doucnost). Politik, pokud chce dosáhnout vysokého postavení a podpory vo-
ličů, tudíž musí mít instinkt na  rozpoznání a  zachování toho, co činí zemi 
nebo oblast speciální. Někomu se to může zdát směšně přízemní a omezené, 
ale přesně toto voliči stále častěji chtějí. Tento pohled objasňuje nejen zvláštní 
formu „mohutného křesťanství“ George W. Bushe, ale také nadšení pro za-
chování německého životního stylu Gerharda Schrödera nebo spojení Johna 
Howarda s australskými hodnotami.

Od ještě bělejší k ještě zelenější 

Další příklad nacionalismu najdeme v Jižní Americe. Mezi strategické zdroje 
zde vždycky patřila energie a stejné to bude i s hrstkou dalších hlavních zdro-
jů v budoucnu. Deset největších světových ropných společností jsou národní 
společnosti – státem řízené ropné podniky. Navíc se majitelé největších zby-
lých ropných nalezišť na světě nacházejí na politické mapě hodně vlevo a te-
oreticky by tak mohli znárodnit veškerou těžbu energie a přírodních surovin 
v rámci svých hranic. O Venezuele se často mluví jako o budoucím místě spo-
ru, protože se tam nachází některá ze zbylých světových nalezišť, ale i Nigérie 
(která má osmé největší naleziště ropy na světě), Libye, Bolívie, Peru, Ekvádor, 
Angola a Súdán jsou další země, které by potenciálně mohly uzavřít své zásoby 
před světem nebo by se mohly stát katalyzátory budoucích konfl iktů.

Všechny tyto poznatky jsou důležité, jelikož se chystáme vstoupit do roz-
hodující historické éry. Všechny zdroje (od ropy přes vodu až po uran a zá-
soby obilí) se tenčí, takže dojde k střemhlavému úprku energeticky závislých 
zemí do  náruče států, které utiší jejich hlad po  těchto zdrojích, dokud jim 
nové technologie neposkytnou náhradní udržitelné řešení. Totéž bude platit 
pro další klíčové materiály, proto bude budoucí rozvoj těžce ovlivněn cenou 
a regulováním zdrojů.

Edward O. Nilson tuto situaci nazývá „hrdlem láhve“. V přeneseném slova 
smyslu se nacházíme v nejužším místě láhve, kdy je na planetu i lidskou rasu 
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kvůli růstu populace, ekonomickému rozvoji a destrukci životního prostředí 
kladena maximální zátěž. Z toho vyplývá, že obchodování s přírodními suro-
vinami bude probíhat na bázi „žádné další otázky“. V dlouhodobém časovém 
horizontu bude, doufám, problém s energiemi (a obecně s nedostatkem pří-
rodních zdrojů) vyřešen pomocí technologie; ale do  té doby bude problém 
energií (společně s  udržitelností a  změnou klimatu) dominovat politickým 
programům. 

Autoři většiny studií předpovídají, že dosáhneme vrcholu těžby ropy 
do roku 2015 nebo nejpozději do roku 2020. Zásoby pak dojdou kolem roku 
2050. Poté dosáhneme maxima také v těžbě plynu a uhlí. Z toho důvodu se 
pak opět vrátí do politických programů téma nukleární energie, což bylo před 
dvaceti lety nepředstavitelné. Taktéž větrná a především solární energie mají 
své pevné místo v rozvojovém a regulačním programu.

Podle Richarda Heinberga, akademika a autora několika knih o konci levné 
ropy, bychom se měli připravit na další ekonomickou krizi podobnou té z 30. 
let 20. století. Další zpráva z US Department of Energy (amerického rezortu 
pro energie) hovoří o tom, že až ropa dosáhne svého maxima, dojde k náhlé 
revoluční změně. S tím však nesouhlasím. Světový hlad po ropě je zcela určitě 
neukojitelný. Mezi zářím 2003 a červencem 2006 se cena ropy zvedla o 300 %, 
ale poptávka vůbec neklesla. Experti předpovídají, že by se poptávka po ropě 
měla zvednout do roku 2025 o 50 %. Je to částečně z toho důvodu, že země 
jako Čína jsou nenasytnými spotřebiteli energie, ale také proto, že rozvinuté 
země jako Spojené státy stále odmítají připustit možnost budoucí nedostup-
nosti energie. A pokud opravdu energie dojde, docela nás to zaskočí. Vyšší 
ceny pohonných hmot budou ovlivňovat změny ve světě, ale s tím se vyrov-
náme.

Konec ropy může vést k  obnovení místní výroby a  spotřeby a  dokonce 
i k ukončení celosvětové epidemie obezity. Pokud si myslíte, že ten druhý bod 
je trochu přitažený za vlasy, zvažte toto. Po roce 1992 shodil na Kubě průměr-
ný dospělý člověk devět kilogramů, protože pád Sovětského svazu zapříčinil 
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zpřísnění embarga na ropu ze Spojených států a země se musela spolehnout 
pouze na 10 % ze svých ropných rezerv z let před rokem 1992. Kubánci tudíž 
začali k transportu hojně využívat kola bez převodů, což zvýšilo fyzickou kon-
dici celého národa.

Opravdu se toto vše stane? Odpověď závisí na lidské vynalézavosti a na tom, 
zda nové technologie přijdou s alternativou surové naft y. Osobně si myslím, že 
přijdou kruté časy a že si budeme muset zvyknout na omezení spotřeby, což 
však nemusí být špatné. Převrácená globalizace zaktivizuje místní komunity, 
lidé se začnou více spoléhat sami na sebe a budou se (stejně jako lidé během 
Druhé světové války a těsně po ní) více snažit věci si opravovat a zachovat, než 
je hned nahrazovat novými. Skutečně existuje možnost, že si budeme muset 
projít nesnázemi s energií, ale věřím tomu, že příští generace to nakonec usto-
jí, až jednou ropa dojde.

Touha „být zelený“ bude ovládat činnost vlád stejně jako korporací. Vlády 
však budou čím dál častěji házet odpovědnost na obyčejné občany a využívat 
„zelené“ koncerny ke zvyšování svých příjmů. Touha „být zelený“ měla pů-
vod na úrovni států (Kjótský protokol je ukázkovým příkladem), pokračovala 
na úrovni společností a organizací, až nakonec dospěla do domácností jednot-
livců. Životní prostředí nám vytvoří různé regulace, na druhou stranu to však 
uspíší změny.

Široké koalice politiků, environmentalistů a ekonomů například věří tomu, 
že „zelené“ daně (a zejména daně z uhlíku) mohou vyřešit rostoucí problém 
s nedostatkem energie na celém světě. Jelikož mnoho vlád musí čelit rozpoč-
tovému dluhu, nabízejí tyto daně způsob, jak zlepšit životní prostředí (anebo 
uchlácholit environmentalisty, pokud patříte mezi cyniky). Z toho vyplývají 
nadstandardní příjmy z daní, na což si voliči nechtějí příliš stěžovat, aby nevy-
padali sobecky. Podle Dietera Helma z New College v Oxfordu budou zelené 
daně využívat všechny demokraticky zvolené vlády během příštích pěti let. 
Podle New Labour (ideologie britské Labouristické strany – pozn. redakce) to 
znamená, že nastane posun od zdanění zboží ke zdanění „škodlivosti“.
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Pravděpodobně také nastane posun od zelených daní za energii a dopra-
vu k daním za znečištění, použití chemikálií a produkování odpadu, zejména 
obalů. Jak říkám, mnoho těchto daní bude zaměřeno na jedince a malé podni-
ky navzdory faktu, že většinu znečištění způsobuje hrstka velkých společností 
a zemí. Výzkum provedený ve Velké Británii deníkem Th e Guardian ukazuje, 
že šest velkých společností zde produkuje více CO2 než všichni automobilo-
ví řidiči dohromady. Australané jsou nabádáni k vypínání světel, avšak jejich 
vláda současně prodává miliony tun uhlí do  Číny a  odmítá uznat Kjótský 
protokol.

Zdá se, že problém změny klimatu je skutečně naléhavý. Devatenáct z dva-
ceti nejteplejších let jsme zaznamenali od roku 1980 a počet tornád čtvrtého 
a pátého stupně se na celém světě od roku 1970 zdvojnásobil. My přesto dále 
vypouštíme o 300 % více CO2, než mohou oceány pohltit. Emise CO2 v Indii 
pravděpodobně do roku 2025 ještě o 70 % stoupnou a odhaduje se, že v období 
od současnosti do roku 2030 budou emise Číny stejnostejně vysoké jako emise 
zbytku světa. Vypadá to, že ztrácíme smysl pro perspektivu. Věda zabývající se 
změnou klimatu je složitá a její závěry jsou stále nejisté.

Proč planeta nepotřebuje ochranu

Je však možné, že něco z  toho, co se děje, je součástí přírodního koloběhu. 
Kdybyste to však řekli ve  slušnějších kruzích, zřejmě byste byli zlynčováni. 
Přesně totéž se nedávno stalo Andymu Revkinovi z Th e New York Times, když 
měl tu drzost prohlásit, že planeta není v nebezpečí. Stále více vědců (i když 
zdaleka ne mnoho) věří, že za zvyšováním teploty Země stojí činnost slunce, 
což by vysvětlovalo zhruba 30 % globálního oteplování. Navíc jsou periodicky 
opakující se environmentální krize součástí historie Země po celou dobu její 
existence. Ve skutečnosti existuje i několik lidí, kteří si myslí, že masové vy-
mírání jednotlivých rostlinných a živočišných druhů je v pořádku, protože tak 
může opět dojít k novému evolučnímu procesu.
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Zapomínáme však na to, že z pohledu Země nepotřebujeme ledovce, bra-
zilské deštné pralesy ani určitou hladinu moře. Tyto věci přicházejí a odchá-
zejí s časem, a je tudíž arogantní si myslet, že nám Země patří a že bychom ji 
měli chránit. Země se ochrání sama a nakonec se vzpamatuje i ze všeho, co 
bychom jí my lidé mohli provést. Jinými slovy, představa, že Země je nějakým 
způsobem v naší péči, je naprosto mylná.

V  současné době však žije na  planetě 6,4 miliard lidí (v roce 2012 měla 
světová populace přes sedm miliard obyvatel – pozn. redakce). Přestože nemá 
masové vymírání zřejmě žádné důsledky v případě, že se týká ostatních dru-
hů, pokud to vypadá, že se může přihodit i nám, začne nabývat na důležitosti. 
Debaty o klimatu/uhlíku/vodě se týkají budoucích změn a jejich vlivu na lidi, 
kteří jsou příliš chudí na  to, aby se přizpůsobili. Hlavním důsledkem změ-
ny klimatu, který by měl politiky především zajímat, je ohrožení zabezpečení 
potravin pro miliony a možná i stovky milionů lidí kvůli zvyšujícím se teplo-
tám a hladinám moří a čím dál bouřlivějšímu a nepředvídatelnějšímu počasí. 
A  pamatujte si, nejedná se o  nějakou mou altruistickou poznámku. Pokud 
miliony lidí ztratí přístup k zásobám vody a jídla, udělají to, co by udělal každý 
rozumný člověk – přesunou se na místo s dostatkem zásob. Takové migrace 
budou mít obrovský dopad na stabilitu celého světa.

V příštích letech to bude především voda, která bude znamenat vážný pro-
blém, i  když v  tom ohledu, jak mnozí očekávají. Při výrobě jednoho ham-
burgeru se spotřebuje 11 tisíc litrů vody a  výroba jednoho středně velkého 
rodinného auta spolkne 83 tisíc litrů vody, zatímco každý člověk v průměru 
použije 135 litrů denně (většinu zbytečně vyplýtvá). Voda, nebo přesněji její 
nedostatek, bude v budoucnu velkým problémem z důvodu rostoucí populace 
a urbanizace.

Možná se tyto problémy vypaří, ale pochybuji. Už jsme viděli, jak byla Co-
ca-Cola obviněna z krádeže vody v Indii, a provincie v Číně se neustále na-
vzájem obviňují, že si berou větší příděl uměle vytvořeného deště, než jaký je 
jejich spravedlivý nárok. Krádež vody se tedy stane hlavním zločinem 21. sto-
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letí. Pokud bude vodní krize pokračovat, bude do roku 2025 žít v oblastech 
„zatížených“ vodou polovina světové populace a země jako Austrálie budou 
ve velkých nesnázích.

Jaké jsou důsledky? Balená voda bude považována za eticky nesprávnou, 
protože dochází k odebírání vody z jedné oblasti a jejímu prodeji do oblasti 
druhé – a v případě Austrálie to většinou znamená 10 tisíc kilometrů dlouhou 
dopravu lodí, a tudíž i další emise CO2. V Kanadě už některé církve nabádají 
k bojkotu balené vody a citují etické a sociálně-právní důvody.

V  budoucnu by mohla být i  konzumace salátu společensky nepřijatelná, 
protože jeho pěstování není environmentálně udržitelné – je zapotřebí spous-
ta vody a v některých případech i tepla – a výsledná nutriční hodnota je téměř 
nulová. Zemědělské zavlažování spotřebuje 60 % veškeré vody z řek a hydro-
geologických kolektorů, a ačkoli svět pěstuje dvakrát tolik potravin než před-
chozí generace, potřebuje k tomu třikrát více vody.

Jediný kilogram rýže vyžaduje 2 tisíce až 3 tisíce litrů vody, zatímco kilo-
gramová plechovka kávy 20 tisíc litrů. Dokonce i litr mléka potřebuje 4 tisíce 
litrů vody. Postoj lidí k vodě se tudíž v některých oblastech markantně změní 
a politici žádostivě čekající na další módní záležitost budou poblíž. Do centra 
zájmu se dostane znečištění řek a jezer spolu s výstavbou hrází a vlastnictvím 
vodovodních sítí a vodohospodářských společností. Spotřeba vody ve všech 
průmyslových odvětvích od potravinářského po módní bude přísně sledována 
a vědci budou mít za úkol vymyslet nové druhy obilnin snášejících sucho.

Nakonec je třeba zmínit také propojenost vody a ekonomické produkce. 
Voda by se potenciálně mohla stát pro Čínu Achillovou patou. V  současné 
době trpí nedostatkem vody 400 z 600 čínských největších měst a země má 
podprůměrné rezervy vody na jednoho obyvatele, což by časem mohlo způ-
sobit omezení rozvoje.

Do  roku 2010 dosáhne světová populace 6,8 miliardy lidí (v  porovnání 
s šesti miliardami v roce 1999), ale 95 % růstu světové populace se bude týkat 
rozvojových zemí, především východu. Indie se stane supervelmocí (přede-
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vším ve službách), ale nejvíce pozornosti bude stále zaměřeno na jejího riva-
la ze zpracovatelského průmyslu, tedy na Čínu. Čína je politicky významnou 
zemí z řady důvodů, hlavně díky své neskutečné velikosti (z hlediska geografi e 
i počtu obyvatel), ekonomickému růstu i územním právům. Díky těmto fak-
torům je Čína důležitým hráčem na poli zahraniční politiky a nakonec i svě-
tovou supervelmocí číslo jedna.

Nicméně nesmíme zapomenout, že v současné době je Čína totalitním stá-
tem, a i když možná někteří nesouhlasí, semínka její vlastní destrukce jsou již 
zasazená. Konfl ikty mezi městy a venkovem, přebujelá korupce, zkrachova-
lý bankovní systém podporovaný státem, příliš velká závislost na ekonomice 
Spojených států a environmentální problémy mohou srazit Čínu na kolena. 
Podobně na tom je i Rusko.

Jaké jsou tedy nejpravděpodobnější scénáře pro Čínu v příštích letech? Jed-
nou z možností, se kterou se ztotožňuje i Global Business Network, je, že by 
Čína hrála podle stanovených pravidel a časem se přiblížila k západnímu mo-
delu. To by znamenalo, že by přijala zákony o duševním vlastnictví a otevřela 
dveře zahraničním společnostem se zcela rovnocennými podmínkami podni-
kání. Problémem by možná mohl být nedostatek pracovní síly, pak by ale Čína 
mohla jednoduše uzavřít pracovní dohody s regiony např. v Africe.

Ve druhém scénáři pro Čínu korupce i nepokoje ve městech pokračují, čímž 
se rozvoj země zpomalí. Třetí možností je, že Čína bude pokračovat v ekono-
mickém i politickém růstu, ale jen tak rychle jako její asijští rivalové. To by 
znamenalo urputný závod o zdroje a trhy, nebo by to mohlo vést k uzavření 
regionálních paktů a obchodních dohod znevýhodňujících západ, čímž by se 
na druhou stranu zintenzivnila spolupráce mezi Spojenými státy a Evropou 
nebo Severní a Jižní Amerikou. Ať tak, nebo tak, globalizace – nebo alespoň 
volný pohyb zboží, služeb a lidí – by byla v nesnázích.

Čtvrtý a  poslední scénář počítá s  tím, že Čína bude pokračovat v  růstu. 
Nepokoje budou potlačeny (nebo mírumilovně vyřešeny) a země se stane svě-
tovou dominantní supervelmocí. Pak možná Čína přestane odkupovat dluhy 
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Spojených států, což způsobí zhroucení americké ekonomiky a oslavovanou 
globální měnou se stane juan, který nahradí dolar i euro. Myslím si, že je to 
trochu nepravděpodobné – i když ne nemožné – jelikož Čína a Spojené státy 
jsou země navzájem ekonomicky nezávislé. Proto není v zájmu žádné z těchto 
zemí, aby připustila ekonomický úpadek té druhé. Nicméně Čína by nakonec 
mohla dopadnout tak, že zničí globální ekonomiku, na které je také závislá.

Očekával bych tedy, že se moc bude i nadále přesouvat k východu, i když 
základní otázkou zůstává, zdali je Čína schopná strhnout to, co tak úspěšně 
strhli Japonci po skončení 2. světové války. Jinými slovy, umí se Čína posunout 
od zpracovatelského systému hospodářství, který v podstatě kopíruje to, co již 
bylo navrženo a vyrobeno na západě, k ekonomickému systému založenému 
na inovaci? Je navíc takový posun k inovativní, podnikatelsky vedené kultuře 
možný bez úplné politické svobody? Uvidíme.

Vzdělání nefunguje

Vzdělání je spolu s kriminalitou, prací a dopravou dalším faktorem ovlivňu-
jícím politiku. V budoucnu bude seznam odvětví, o která se budou voliči čím 
dál více zajímat, ještě doplněn o zdraví, imigraci a životní prostředí, vzdělání 
však pořád bude stát v čele priorit – což je důležité, protože je třeba vzdělávání 
od základů změnit, pokud mají být země konkurenceschopné v nové globálně 
propojené ekonomice.

Vzdělání se také radikálně změní díky novým objevům a poznatkům týka-
jícím se fungování mozku. Vzhledem k pokrokům ve vývoji umělé inteligence 
se vzdělávání zaměří na ty oblasti lidského myšlení a činností, které počítače 
a technologie nejsou schopny účinně přenést – totiž rozvíjení nových myšle-
nek a empatické interakce s ostatními lidmi.

Před dvaceti lety znamenaly brány školy přesnou hranici oddělující vliv 
rodičů od vlivu učitelů. Spolehlivost a důvěra byly bezvýhradné a transparent-
nost nebyla nutná. Navíc hodnoty a vliv byznysu do školství stěží nakoukly. 
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Dnes je tomu jinak. Kvůli zvýšenému zájmu o univerzitní místa a zaměstnání 
(vliv globalizace) a kvůli demografi i (větší tlak na děti kvůli menšímu počtu 
členů v rodině) jsou rodiče více vtahováni do vzdělávání svých dětí.

V  některých případech to vedlo k  obnovení domácího vyučování (také 
kvůli navýšení disponibilních příjmů), ale i  na  státních školách se objevují 
rodiče, kteří chtějí být vpuštěni dovnitř a  rozhodovat o  tom, co se děti bu-
dou učit a  jak. Rodiče tedy dostávají e-mailové adresy učitelů a v některých 
případech se se školou soudí, pokud nejsou jejich očekávání (výsledky zkou-
šek nebo kariéra dítěte) splněna. Například ve Spojených státech se mezi roky 
2000 a 2005 zvýšil počet učitelů sjednávajících si pojištění rizik o 25 %.

Dobrou ukázkou tlaku vyvíjeného na studenty – od učitelů i rodičů – je 
citát ředitelky jedné mateřské školy ve Spojených státech. Andi je toho názoru, 
že spánek čtyřletých dětí po obědě by měl být zrušen, protože „pokud budou 
děti mrhat časem a spát, budou pozadu a v šesti letech budou mít potíže to 
dohnat“. Co na tom, že čtyř- až pětileté děti potřebují deset až dvanáct hodin 
spánku denně, a že potřebují pár hodin na to, aby mohly být dětmi a hrát si 
a rozvíjet svou přirozenou zvědavost. Jakmile se dítě narodí, hned je nuceno 
podávat výkony.

Zázemí pro zatvrzelý talent

Problémem některých rodičů je, že potřebují mít vzdělání spojené se „sku-
tečným“ světem. Předměty tak musejí být zaměřené na kariéru a všeobecné 
znalosti ustupují odborným školením. Skutečně, sázky jsou dnes tak vysoko, 
že rodiče nechtějí nic ponechat náhodě a píší většinu domácích úkolů (někdy 
všechny) a přijímací testy na školy sami. To samozřejmě nebude trvat dlouho, 
protože již nyní lze díky technologiím odhalit totožnost pisatele.

Dalším problémem je tzv. vzdělávání formou Ctrl + C a Ctrl + V. Výzkum 
v  Education Week ukázal, že 54 % amerických studentů kopíruje materiá-
ly z  internetu. Ve Velké Británii existuje poradenská služba při plagiátorství 
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(Plagiarism Advisory Service) (opravdu!) a ta uvádí, že 25 % studentů pravi-
delně vydává materiál stažený z internetu za svůj. Existují dokonce i stránky, 
které pomáhají studentům při plagiátorství, jako např. Cheathouse.com (Dům 
podvádění). 

Samozřejmě, kde je hrozba, je i možné řešení, takže učitelé mohou pode-
zřelý materiál nahrát na  Turnitin.com (na  této adrese je dostupný soft ware 
k odhalování plagiátů – pozn. redakce). Důležité však je, aby ještě před tím 
jejich studenti nezveřejnili své hodnocení profesorů. Stránky jako Ratemy-
professors.com (Ohodnoť své profesory) totiž umožňují studentům veřejně 
hodnotit své profesory. Teoreticky by mohlo jít o vítanou invenci, ale kdoví, 
kde až tato posedlost okamžitým hodnocením skončí. Mohly by v budoucnu 
děti hodnotit online své rodiče, nebo se bude denní platba za školné odvíjet 
od hodnocení učitele rodiči a žáky za předchozí den?

Ve Spojených státech je hodnota „trhu“ se vzděláváním již 750 miliard do-
larů, ačkoli jen 10 % z této sumy vytváří zisky. Ve Švédsku tvoří nyní soukromé 
školy třetina všech škol a tento trend se rychle rozvíjí ve Velké Británii, Aus-
trálii, Brazílii a Jižní Africe. 

Existuje mnoho argumentů proti privatizaci základních služeb, jako je 
vzdělávání, ale ten, který v budoucnu zaujme, kritizuje dlouhodobé sociální 
důsledky systému, ve kterém jsou ty nejlepší mozky polapeny hned v nízkém 
věku – pravděpodobně sponzory, kteří se nestarají o širší společenské dopady 
svých činů. Když například dojde k přílišné polarizaci vzdělávání na veřejnou 
a soukromou sféru, vytvoří se na jednom pólu nové vládnoucí elity a na dru-
hém nejnižší sociální třídy a obě skupiny budou žít, učit se a vydělávat v od-
dělených bublinách.

Předpokládám však, že budou školy více vypadat a  fungovat jako nějaké 
podniky nebo hotely. Budou se otevírat dříve a zavírat později, aby lépe vy-
hovovaly rozvrhům zaneprázdněných rodičů. Budou se zde nabízet snídaně 
a  obědy a  v  některých případech bude možné ve  školách i  přespat. Učitelé 
budou vyučovat disciplínu a životní hodnoty, jelikož rodiče budou mít čím dál 
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méně času, aby to stihli sami. Naneštěstí se v těchto školách zřídkakdy objeví 
nějaký talent, který by vyčníval z předepsaných osnov či programu. O obchod, 
nauku o médiích, základy účetnictví a práva zde bude postaráno, ale kdokoli 
se vztahem ke studiu antické historie bude jen těžko hledat zázemí pro svůj 
talent.

Rozdílnost výuky chlapců a  dívek bude dalším problémem vzdělávání. 
Před třiceti lety bylo hlavním problémem, jak učit dívky, když 58 % absolven-
tů ve Spojených státech byli chlapci. Nyní chlapci tvoří sotva 44 % a propadají 
téměř u všech srovnávacích testů.

Pro tento jev existuje několik vysvětlení včetně obecné feminizace společ-
nosti, ale pravděpodobnějším viníkem je neustálé testování a následkem toho 
příliš úzké defi nování závěrů. Také0020menší míra tělesné výchovy a sportů 
má vliv na chlapce. Viníkem je zčásti urbanizace a rostoucí hodnota majetku 
(k  dispozici je méně místa, protože pozemky jsou příliš drahé) a  také fakt, 
že rodiče často své děti odhlašují ze soutěživých sportů, protože je považují 
za nebezpečné, nebo nesnesou pocit, že by jejich dítě v něčem prohrálo.

Před třiceti lety vědci prokázali, že rozdíly mezi chlapci a dívkami jsou vý-
sledkem výchovy (socializace). Dnes si většina vědců myslí pravý opak. Jinými 
slovy, chování je pevně dané a z velké míry je výsledkem chemie. Takže když 
se v budoucnu ukáže, že chlapci se biologicky od dívek značně liší, možná uvi-
díme, jak se stará myšlenka učit chlapce a dívky odděleně vrací opět do módy. 
Tento nápad by se mohl stát populárním také kvůli nedostatku mužských uči-
telů na základních školách, což by znamenalo, že by chlapci měli ve svém ži-
votě čím dál méně mužských vzorů. Ve Spojených státech žije v současné době 
40 % chlapců bez svého biologického otce, a to z důvodu vysoké rozvodovosti 
a vysokého procenta matek-samoživitelek.
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A už se blíží daňový úředník

Říkávalo se, že nic na světě není jisté kromě smrti a daní. V budoucnu bude 
viset nad smrtí otazník, ale daně zůstanou, i když v jiné formě.

Estonsko se v roce 1994 stalo první zemí, která přijala tzv. systém rovné 
daně, tedy jednu daňovou sazbu – v případě Estonska 26 % pro všechny jedin-
ce i společnosti. Neexistuje žádný rozvrh daní a neudělují se výjimky. Ukázalo 
se, že tato myšlenka byla úspěšná, a řada dalších zemí tento systém přejala. 
Kritici, kteří na začátku říkali, že jednotná sazba daně nebude proveditelná, 
nyní přecházejí na další argument – že není spravedlivá, jelikož není progre-
sivní (všichni platí stejně). I když je však sazba daná, neexistuje nic, co by vlá-
dě zabránilo stanovit určitý strop (výjimečný obnos). Výhodou systému rovné 
daně je jeho jednoduchost. Ve Spojených státech se výdaje za řízení a regulo-
vání daňového systému odhadují na 10 až 20 % z celkových obdržených pří-
jmů. Je to částka srovnatelná se sumou v rozsahu od 25 do 50 % rozpočtového 
dluhu Spojených států. Tudíž bych předpokládal, že systém rovné daně přijme 
čím dál více zemí a nakonec se jedna daňová sazba bude aplikovat po celém 
světě. Ale do té doby budeme směřovat k nepřímé a „utajené“ dani.

Ty budou zahrnovat daňové úlevy pro lidi stěhující se do nepříliš oblíbe-
ných nebo vylidňujících se oblastí, málo zdaněné nebo nezdaněné příjmy pro 
lidi pracující v určitých odvětvích nebo profesích (například učitelství nebo 
péče o seniory) nebo pacifi stické daně pro lidi, kteří nechtějí dotovat ze svých 
daní obranné složky nebo jiné eticky pochybné „investice“. Nulová daň pro 
vládní zaměstnance může znít jako „nedůležitý úkol“, ale má také svou logiku. 
Jaký by to mělo smysl, kdyby vláda (v podstatě největší zaměstnavatel ve větši-
ně zemí) platila svým zaměstnancům a pak marnila čas a úsilí na vybírání daní 
od těch stejných lidí? Nebylo by prostě jednodušší nabídnout jim od začátku 
nižší platy bez daní?

Posledním faktorem změny je zločin. Ministerstvo spravedlnosti Spojených 
států fi nancuje výzkum, který má pomoci identifi kovat a  vysledovat hlavní 
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ukazatele bezpráví, aby bylo možné sestavit model předpovídající zločiny. My-
šlenka je založena na tom, že pokud supermarkety umí odhadnout tržby v zá-
vislosti na měsíci, části dne či počasí, proč by policie nemohla dokázat totéž? 
Někteří experti například věří, že počasí má vliv na kriminální chování. Pokud 
by to byla pravda, pak by se v budoucnu mohlo předcházet vlnám zločinnosti, 
stále tu však zůstává problém, koho hledat a kde. Otázka „kdo“ by mohla být 
v  budoucnu vyřešena pomocí testů DNA (ale mohly by také být sledovány 
děti známých zločinců na základě předpokladu, že z kriminálního hlediska se 
historie po generace opakuje). Je to velice kontroverzní téma, někteří experti 
dokonce naznačují, že hříchy otců se ještě násobí působením environmen-
tálních faktorů. Představte si ty důsledky, pokud se u někoho prokážou geny 
kriminálního chování. 

Oddělení budoucích zločinů

Ve vládě Velké Británie je nyní velmi populární myšlenka vytvoření národní 
databáze dětí. Chybí jen kousek k tomu, aby nakonec každé dítě v zemi (v sou-
časnosti 11 milionů) bylo označeno přívěškem, díky němuž by bylo možné 
kontrolovat jejich přesnou pozici a  interakce se známými delikventy – ti by 
také byli označeni. Pokud si myslíte, že je to trochu přitažené za vlasy, uvažte 
následující.

Pokud jste v  Británii obviněni z  nějakého kriminálního činu, vezmou 
vám vzorek DNA, který se vloží do národní databáze, kde už zůstane, i když 
jste následně osvobozeni. Již nyní obsahuje databáze Velké Británie profi ly 
3 130 429 lidí neboli 5,23 % celkové populace Spojeného království. Napro-
ti tomu databáze Spojených států obsahuje pouze 0,99 % populace a většina 
dalších národních databází má jména méně než 100 tisíc lidí. Teoreticky je 
toto snímání a porovnávání vzorků DNA dobrým nápadem, technologie totiž 
umožňuje policii vytvořit profi l DNA z jedné lidské buňky (odebrané z otisku 
na rozbitém okně, například). V budoucnu budou mít policisté u sebe přenos-
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né zařízení, díky kterému mohou okamžitě sejmout tyto vzorky a otestovat je 
v databázi. Vzorky budou dále použity na vytvoření 3D fotografi e podezřelých 
a policisté budou mít jasnou představu o pravděpodobné výšce, barvě kůže 
a vlasů a dokonce i typu osobnosti.

Bojovníci za soukromí samozřejmě mají trochu obavy, ale databáze a s ní 
spojená technologie bude natolik úspěšná, že dojde k  rozšíření databáze 
na  úroveň národního systému biometrických identifi kačních karet (ob-
čanských průkazů). Nakonec bude každý člověk v zemi na  seznamu kvůli 
„vlastní bezpečnosti“ a pak už  budeme jen krok od toho, aby každý vlastnil 
nějaký čip s  GPS nebo podobným vyhledávacím systémem. Pochopitelně 
z toho vyplývá problém – když jednou vláda začne na všechny své občany 
nahlížet jako na potenciální podezřelé, nastanou změny ve všem od policie 
po zákonodárství.

To však předpokládá, že v budoucnu budou lidé páchat trestné činy osob-
ně. Ve Velké Británii klesl počet vloupání do domů o 45 % za posledních deset 
let, zatímco krádeží identit a internetových podvodů se lidé již obávají stejně 
jako krádeží aut a přepadení. Bude jen otázkou času, kdy zlý avatar spáchá 
trestný čin na ulici, kterou bude střežit hodný avatar z tohoto či jiného virtu-
álního světa.

Globalizace je důležitým faktorem také v tom smyslu, že některé produkty 
jsou nyní tak levné, že se nevyplatí je krást. To znamená, že si zloději vybírají 
peníze v hotovosti (věčný oblíbenec), šekové knížky, laptopy a mobilní tele-
fony. Další důvod takového posunu má spojitost s  drogovými trendy. Exis-
tuje vzájemný vztah mezi drogami, které člověk bere, a zločinem, který pá-
chá. Nyní patří k oblíbeným crack a kokain a uživatelé těchto drog se uchylují 
k pouličním zločinům, které nevyžadují takové dovednosti a plánování jako 
vloupání do domů.

Takže čeho ještě budeme v budoucnu svědky, co se týká zločinu? Nejvíce 
ze všeho vzroste kybernetická zločinnost, včetně kybernetického terorismu. 
První zasáhne především jedince-smolaře, druhé čím dál častěji podniky 
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a důležitou infrastrukturu. Poroste počet států neúspěšných v boji s krimi-
nalitou, především v  Africe, na  Středním Východě a  v  Asii, což se stane 
největší hrozbou pro občanské uspořádání. V Sao Paulu například policie 
přestala vyhánět favelas (pouliční gangy) a začala se soustředit na geogra-
fi cké omezení problému. Bohatí ze Sao Paula se nad tento problém doslo-
va pozvedli, protože začali používat helikoptéry, aby se těmto nevyhovují-
cím oblastem vyhnuli (ve městě je 240 přistávacích ploch pro helikoptéry 
ve srovnání s New Yorkem, kde je jich jen 10). Mezi další města, která by 
potenciálně mohla patřit mezi „divoká“, patří Johannesburg, Mexico City 
a Karachi, ale bude záležet na úspěchu či neúspěchu národní a globální eko-
nomiky. Stručně řečeno, pokud bude ekonomika vzkvétat, mnoho míst zů-
stane relativně bezpečných a zajištěných, když se však ekonomika zhroutí, 
nastane obrovská mela, především v oblastech, kde velice bohatí žijí v těsné 
blízkosti velice chudých.

Den posledního soudu nastane zcela jistě tehdy, když dojde ke spojení kri-
minálních gangů a teroristických skupin a armáda nahradí policii. Nakonec 
by se mohlo stát, že budou celá města oddělena zdí, podobně jako ve fi lmu 
Útěk z New Yorku, kde byl celý Manhattan obehnán plotem. I když mluvíme 
o velice vzdálené možnosti z budoucnosti, již nyní mají ve Spojených státech 
soukromé gardy početnou převahu nad policisty 3 : 1, takže do jisté míry se to 
už děje – a bohatí jedinci i domácnosti si ohrazují své nemovitosti vysokými 
ploty.

Posledním tématem, které stojí za zmínku, je hlasování. Podle Morrise Re-
ida (politický konzultant ve Spojených státech) se hlasování v soutěži Ameri-
can Idol (v České republice byla vysílána pod názvem Česko hledá Superstar – 
pozn. překl.) zúčastnilo více lidí starších osmnácti let než voleb ve  stejném 
roce. Ve Velké Británii si 50 % Britů není jisto, zda půjdou k příštím volbám, 
ale Royal Society for the Protection of Birds (královská společnost pro ochranu 
ptáků) má nyní více členů než všechny tři hlavní politické strany dohromady. 
Z toho vyplývá, že politici jsou pravidelně zvoleni nevětšinovým počtem voličů 
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(Tony Blair byl zvolen pouhými 25 % ze všech voličů v roce 2001) a kdyby to 
šlo, tak by většina voličů pravděpodobně raději volila Barta Simpsona.

Problém lhostejnosti voličů je opravdu velký a  je to hlavně chyba opor-
tunistických politiků, kteří si myslí, že politika nepotřebuje velké myšlenky 
a že politici mohou pravdou šetřit. Úspěchu lze dosáhnout jednoduše pomocí 
výzkumu, díky němuž politik zjistí, co většina lidí chce, a pak je přinutí, aby 
věřili, že chce totéž.

Je to také naše chyba. Průměrný volič je nyní téměř oproštěný od národní-
ho programu. Je po uši v dluzích a plně pohlcen svými materiálními starostmi. 
Je sobecký, sebestředný a chamtivý a bude volit každého, kdo vypadá optimi-
sticky nebo vlastenecky nebo tak i  tak dohromady. A pokud je jeho obličej 
známý, tím lépe.

Z historického hlediska byla politika vždy o slibování budoucího bohatství, 
ale podle nedávných výzkumů už nezáleží na  osobní úrovni příjmu, nýbrž 
spíše na srovnání našeho příjmu s příjmy známých a zejména také na úrovni 
nestability příjmů. Jinými slovy, zatímco lidé pořád dychtí po něčem, co ne-
mají, volby nakonec rozhodne strach ze ztráty.

Před 25 lety bylo vše jinak. Existovaly dva protikladné pohledy na svět (trž-
ní kapitalismus versus národní socialismus) a to posílilo rozdělení tříd a pocit 
úzkosti. Výsledkem bylo, že lidé byli rozpolceni mezi různými idejemi. Nyní 
existuje téměř jednotný světový pohled. Tedy alespoň na západě.

Jsem při pohledu do budoucnosti optimistický? V zásadě ano. Nukleární 
válka – použití taktických nukleárních zbraní v rámci regionálního konfl iktu 
nebo teroristický útok na hlavní město pomocí bomb – je vzdálenou hrozbou.

Na celém světě se začíná řešit problém s vážnou chudobou a nerovností, 
a ačkoliv dochází k čím dál větší polarizaci na velmi bohaté a velmi chudé lidi, 
situace většiny lidí na světě se zlepšuje. Závěrečnou otázkou tedy pro mne zů-
stává, zda budeme pokračovat s centristickým systémem založeným na jedinci 
a volném trhu, jehož se účastní všichni, nebo zda se přesuneme k myšlence 
nadvlády kolektivní skupiny. Jak se říká, události určí, co se stane dále, i když 
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bych se odvážil tvrdit, že naše nově nalezená propojenost bude mít zásadní 
dopad na fungování politiky a politického rozhodování v budoucnu.

Aktualizace

Co se to děje s těmi Italy? Chápal bych Putina. Působí na ruský nacionalismus, 
čímž by se dalo vysvětlit, proč se pořád skrývá v pozadí ruské politiky. Ale 
Berlusconi? Dejte pokoj. Voliči v Americe a Austrálii mají alespoň rozum se 
svých lídrů čas od času zbavit (ve funkci předsedy vlády skončil Berlusconi 
na podzim 2011 – pozn. redakce).

Takže, co ještě se děje ve ztřeštěném světě politiky? Vypadá to, že se antia-
merické smýšlení pomalu vypařuje, za což patří veliké díky jistému panu Oba-
movi. (Proč nemůžeme mít všichni jednoho takového?) S výjimkou Itálie jsou 
opravdoví politici zpět a tím pádem i opravdové politiky. (Umřel jsem a ocitl 
se v nebi?) Je to velice významné, avšak je velice nejasné, jak to nakonec vše 
dopadne. Budou vlády v budoucnu větší, nebo menší? Předpokládám, že větší, 
především kvůli problémům s bezpečností a se zdroji. V budoucnu navíc bude 
existovat mnohem více informací o všem a o všech, což bude mít za následek 
větší byrokracii.

Děje se však spousta divných věcí. Před dvěma lety bylo nemyslitelné, aby 
se vláda vměšovala do záležitostí, jako je bankovnictví. Západní vlády se vzda-
ly takových myšlenek už před desetiletími. Sovětský svaz takový nápad zkusil 
prosadit a působivě v něm propadl a Čína se od státem řízeného bankovnictví 
také odvracela. Co se tedy stane dále? To nikdo neví, ale existuje šance, že se 
takové myšlenky jako veřejné vlastnictví a vyšší daňové sazby pomstychtivě 
vrátí.

Nějaké další změny? Jedna věc, na kterou začínám měnit názor, jsou národ-
ní státy a jejich irelevantnost. Tohle bude pravda možná za padesát nebo sto 
let, ale dle mého názoru budou mít národy v blízké budoucnosti větší význam, 
nikoli menší. Pomalu také měním názor na  Čínu. Ta bude pravděpodobně 
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