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Vážení a milí čtenáři, před sedmi lety, když 
se Sklář a keramik stal mým každodenním 
společníkem, doznívala světová fi nanční 
krize, české sklářství, keramika a porcelán 
zažívaly šokovou terapii a nezaměstnanost 
byla vysoká. Dnes je situace zcela opačná 

– fi rmám se daří, práce je dost, leč lidí se 
nedostává. A  tak zaznívá od podnikatelů 
stále hlasitěji volání po změně státního 
vzdělávacího systému, po snazším importu 
zahraničních (nejen) dělníků a  z  rozlič-
ných fór zní stesky, že technicko-techno-
logické obory nejsou u studentů pro svou 
náročnost populární (samozřejmě vyjma 
IT) a rukama nikdo pracovat nechce. 
S tím ale – obávám se – nikdo nic moc „sho-
ra“ nenadělá. Zákon nabídky a  poptávky 
přeci platí nejen v ekonomice, ale i kdeko-
liv jinde. Kdo dnes chce práci, ten si ji najde, 
to je přeci ideální stav. Je na jednotlivých 
fi rmách, aby nabídly takové podmínky, 
které budou pro zaměstnance atraktivní. 
Proč by měla ideologie volného trhu platit 
jen někde? Poroste snad české hospodářství 
do nekonečna? Není snad terciální sféra – 
a  nikoliv průmysl – největším sektorem 
světového hospodářství? Není snad napří-
klad šikovný obchodník pro zdar jakéhoko-
liv podnikání stejně důležitý jako zdatný 
řemeslník či pracovitý dělník?
Dnešní svět je úplně jiný nežli ten, v němž 
jsme byli doma ještě před pár desetiletí-
mi. Měříme jej však stále stejným metrem, 
přestože se naší mantrou – podobně jako 
během průmyslové revoluce 19. století – 
stala slova inovace, věda a výzkum. Pádíme 

„plnou parou vpřed“, neohlížíme se nalevo, 
napravo. Neptáme se „proč“, neboť cílem 
je „proto“. Sofi stikovaně spřádáme dlou-
hodobé vize, aniž bychom se byli schopni 
alespoň na chvilku zastavit, popadnout 
dech, rozhlédnout se kolem sebe a  zjistit, 
co se  kolem nás a  s  námi děje právě teď. 
Důsledkem této krátkozrakosti je neustálá 
snaha mnohé regulovat, škatulkovat, kvan-
tifi kovat a predikovat. A zdaleka nejen ze 
strany státu. Ale život přeci spočítat nejde 
a člověka teprve ne. Naštěstí. Kdo by také 
stál o to být Human 4.0.

Skláři a keramici, prosím,
podporujte svůj časopis.

PhDr. Petr Nový
Šéfredaktor
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