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Velkým tématem současnosti je nedostatek 
technicky a řemeslně vzdělané populace. Hla-
sy o tom, že výrobky není třeba jen invenčně 
navrhovat, ale i  kvalitně vyrábět, aby byly 
na  trhu konkurenceschopné, zní veřejným 
prostorem velmi hlasitě a  často. Nejinak je 
tomu ve skle, bižuterii, keramice a porcelánu. 
Automatická a strojní produkce se neobejdou 
bez mechaniků a kvalifi kované obsluhy, ruční 
výroba bez skutečných mistrů svého řemesla. 
Protože se těchto lidí dlouhodobě nedostává, 
vidí někteří jádro problému v  nastavení vý-
ukových programů uměleckoprůmyslových 
škol, které se dle jejich přesvědčení věnují více 
umění nežli průmyslu. Zejména menší pod-
nikatelé k tomu čas od času dodávají, že by si 
potřebné zaměstnance vychovávali lépe sami, 
dostalo-li by se jim dotace z veřejnoprávního 
sektoru. A  pak tu jsou velké fi rmy, které se 
na  vzdělávacím procesu již dnes přímo podí-
lejí buď fi nanční podporou konkrétních uč-
ňovských, středoškolských a vysokoškolských 
oborů, nebo provozováním vlastní školy.
Řecký fi losof Aristoteles vyzýval k hledání zlaté 
střední cesty. Nemyslel tím kompromis za kaž-
dou cenu, ale vyváženost bránící extrémům, 
z nichž nikdy nic dobrého nevzejde. Bylo by pro-
to na začátek dobré, aby sklářské a další fi rmy 
sdělily, kolik vlastně výše zmíněných odborní-
ků potřebují. A kolik jich budou potřebovat kaž-
dý další rok. Aby se z nedostatku nestal po pár 
letech přebytek. Navíc již dnes působí například 
nemálo českých foukačů skla, kterých je v Čes-
ku nedostatek, v konkurenčních zemích, proto-
že tam za svou práci obdrží vyšší mzdu. Možná 
by stálo za úvahu jakým způsobem je v českých 
fi rmách udržet nebo přivábit zpět domů. 
Veřejné uměleckoprůmyslové a  vysoké školy, 
jejichž počet v  naší zemi je světovým uniká-
tem, rozhodně vnímají, co se kolem nich děje. 
Ale kde nic není, tam ani sebelepší výukový 
plán nepomůže – o  matematice, fyzice, che-
mii či fyzická práci se posledním generacím 
rozhodně nesnívá. A to je problém všech rozvi-
nutých ekonomik demokratických států, nejen 
Česka. K  ničemu proto nepovede, když spolu 
podnikatelé a  školy budou v  trvalém sporu 
o to, co bylo dřív, zda slepice nebo vejce. Pro-
blémy jsou přeci od toho, aby se řešily. Pokud 
tyto zájmové skupiny nedokáží nalézt společ-
nou cestu, budou veškeré snahy státu nebo 
profesních organizací o podporu v této oblasti 
odsouzeny k neúspěchu. 

Skláři a keramici, prosím,
podporujte svůj časopis.

PhDr. Petr Nový
Šéfredaktor
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