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Abstrakt: 

Povede robotizace k nezaměstnanosti? Jaké budou celospolečenské dopady automatizace? Ovlivní to 

ekonomiku? A jaký je celkový makroekonomický a mikroekonomický kontext takových událostí? Tyto a 

mnohé další otázky si klade za cíl následující práce. Na cca 60 stranách je poskytnut podrobný přehled 

změn spojených s robotickou revolucí, primárním tématem je přitom otázka technologické 

nezaměstnanosti. Na základě studia historické zkušenosti, je vyslovena teze o kvalitativním rozdílu mezi 

současnou technikou a dřívějšími technologickými milníky spočívající ve schopnosti strojů nahrazovat 

nejen rutinní manuální práci ale i činnosti nerutinní kognitivní povahy. Tato hypotéza je následně rozvíjena 

a analyzována prostřednictvím podrobnějšího studia fundamentálních odlišností robotiky a současné 

technologické základny průmyslu a služeb. Součástí práce je i pohled druhých autorů, ježto cílem autora 

není znovu objevovat zavedená fakta, ale obohacovat penzum poznání. Díky tomu bylo možné představit 

působivé výsledky jako např. výčet pravděpodobností automatizovatelnosti širokého spektra povolání 

během následujících několika dekád založený na extrapolaci současného pokroku ve strojovém učení a 

data miningu. Závěr primární části práce tvoří vlastní analýza základních socio-ekonomických ukazatelů, 

která odhaluje některé varované tendence zejména v otázce zaměstnanosti na částečný úvazek. Druhý díl 

textu je věnován rozboru ostatních makroekonomických a mikroekonomických aspektů robotizace mimo 

nezaměstnanost. Pro lepší pochopení primárního tématu nezaměstnanosti jsem jako klíčové doplňující 

oblasti vybral hospodářské cykly, monopolizaci a regulaci ve světle robotizace. 

 

 

 

 

 

 

Klíčová slova: 

robotizace, automatizace, digitální technologie, digitalizace, exponenciální růst, kombinatorická exploze, 

průmysl, služby, internet, kognitivní činnost, pravděpodobnost 
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Abstract: 

Will robotization lead to unemployment? What will be the society-wide impact of automation? Will it 

affect the economy?  And what is the general macroeconomic and microeconomic context of such 

developments? These and many other questions are asked throughout this thesis. On the next 60 or so 

pages, a detailed overview of changes connected with robotics revolution is provided, while the primary 

topic is the issue of technological unemployment. Based on the study of historical evidence, there is a 

proposition pronounced on a qualitative difference between current technology and earlier technological 

milestones consiting in the ability of the machines to substitute not only routine manual work but the non-

routine cognitive tasks as well. This hypothesis is then being developed and analyzed through a more 

detailed examination of the fundamental differences of robotics and the current technological foundation 

of industry and services. Viewpoint of other authors is also included as the objective of this thesis‘s author 

is not to be rediscovering well-known facts but to enrich the stint of knowledge in general. Thanks to this, 

it is possible to present some impressive results such as a list of probabilities of computerization of a wide 

spectrum of jobs for the next decades based on an extrapolation of the current level of progress in machine 

learning and data mining. In the end of the first part, there is an original analysis of basic socio-economic 

indicators which reveals some warning tendencies especially in the domain of part-time employment. The 

second part of the text is devoted to the analysis of other macroeconomic and microeconomic aspects of 

robotization in addition to unemployment. For a better understanding of the primary topic of 

unemployment, I found business cylces, monopolization and regulations in the light of robotics to be the 

crucial complementary issues. 
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1. Úvod 
 

Ať už se jedná o Karla Čapka s jeho RUR, Isaaca Asimova a jeho tři slavné zákony robotiky, anebo 

veleúspěšné seriály Červený trpaslík, Star Trek či filmovou minisérii Star Wars, je zřejmé že společnost zde 

reflektuje svou touhu po vytvoření autonomního stroje schopného myšlení na lidské úrovni a plnění úkolů, 

jež člověk sám považuje za příliš těžké či nevhodné pro sebe a svůj druh. Co víc, lidstvo je fascinováno 

robotikou a schopnostmi hypotetických umělých bytostí, které se v populární kultuře objevují se stále větší 

samozřejmostí, aby zde vykonávaly činnosti dříve přisuzované jen živým organismům a také udivovaly 

schopnostmi, jimiž lidské protějšky dalece přesahují.  Zatímco ve dvacátém století však byla robotizace 

především otázkou kinematografie a literatury, mladí vědci již nepovažují vyobrazované možnosti strojů 

za dílo fikce, nýbrž v nich vidí dosažitelnou metu současného technologického vývoje. Roboti sestoupili 

z filmového plátna a ze stránek knih a komiksů do továren, skladů, nemocnic, ale také do našich 

domácností a v posledních letech jsou nedílným společníkem každého člověka takřka po celý produktivní 

den. Neboť roboti nejsou jen stroje fyzické povahy, ale také inteligentní programy a umělá inteligence 

hojně zastoupené v našich chytrých telefonech, automobilech a pokud se jedná například o inteligentní 

srdeční náhrady tak i v našich tělech.1 

Robotizace je klíčovou technologickou změnou současnosti, která má dalekosáhlý, penetrující potenciál 

transformovat nejen technologické a výrobní uspořádání, ale vzhledem ke své obecnosti a šíři i vychýlit 

společensko-ekonomickou rovnováhu. Jelikož se jedná o dnes vysoce relevantní téma s pravděpodobně 

dalekosáhlými budoucími dopady a to jako v cizině, tak u nás2, rozhodl jsem se ve své bakalářské práci 

věnovat právě robotice a to skrze její makroekonomické a mikroekonomické aspekty. Za nejdůležitější 

přitom považuji otázku nezaměstnanosti, která je primárním řešeným aspektem této práce a také cílem 

mého zkoumání. Důvody které mě vedly k volbě nezaměstnanosti jako hlavního podtématu jsou přitom 

jasné a přesvědčivé. 

Budoucnost pracovního trhu představuje jednu z klíčových otázek společensko-ekonomického vývoje, 

kterým prochází jak ekonomicky nejrozvinutější státy, tak i země s nižší hospodářskou úrovní. Tématem 

které přitom víří vody politických, společenských a v neposlední řadě ekonomicko-technických diskusí je 

masivní nástup robotizace. Ať už je řeč o Průmyslové revoluci 4.0 pocházející z pera německých vládních 

stratégů 3  anebo dílčích inovacích v podobě Tesco automatizovaných pokladen či Google strojovém 

překladači – vskutku, vždyť i tento jednoduchý nástroj může jednou uspokojit velkou část poptávky po 

                                                             
1 World's 1st self-regulating artificial heart transplanted in France — RT News. (23. 12. 2013). Získáno z 
http://www.rt.com/news/france-artificial-heart-transplant-662/ 
2 Šenk, M. (15. 6. 2015). Vsaďte na robotiku, vyzývá průmyslníky uznávaný vědec Mařík. Jeho laboratoř 
spolupracuje i s Airbusem. Získáno z http://byznys.ihned.cz/c1-64173190-vsadte-na-robotiku-vyzyva-prumyslniky-
uznavany-vedec-marik-jeho-laborator-spolupracuje-i-s-airbusem 
3 Korbel, P. (17. 5. 2015). Průmyslová revoluce 4.0: Za 10 let se továrny budou řídit samy a produktivita vzroste o 
třetinu. Získáno z http://byznys.ihned.cz/c1-64009970-prumyslova-revoluce-4-0-za-10-let-se-tovarny-budou-ridit-
samy-a-produktivita-vzroste-o-tretinu 
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profesionálních předkladatelích, čehož odvrácenou stranou je propuštění této části pracovní síly – 

nedílnou součástí diskuse je ohrožení pracovních míst. Nezáleží přitom, zdali se jedná o roboty ve smyslu 

fyzických objektů, strojů anebo o virtuální agenty, počítačové programy, slangově boty (zkratka z robot), 

neboť potenciál nahrazovat lidskou práci je jim všem společný. Provázanost robotizace a nezaměstnanosti 

je očividná, význam nezaměstnanosti z hlediska socio-ekonomického pohledu na svět rovněž. I z těchto 

důvodů jsem se rozhodl věnovat hlavní pozornost nezaměstnanosti - jednomu z makroekonomických 

aspektů robotizace. Ostatní probírané aspekty, kterými jsou hospodářské cykly na straně 

makroekonomické a monopolizace a regulace z hájemství mikroekonomie na straně druhé, pak nejenže 

s primárním tématem souvisí, neboť dopad robotizace na průběh hospodářských cyklů, úspěšnost 

regulace robotů a boj s případnými monopolními struktury vzniklými následkem robotizace budou mít 

všechny společně na nezaměstnanost vliv, zároveň však tvoří smysluplný kontext hlavní řešené otázce. 

Nakonec považuji za neefektivní věnovat veškerým aspektům stejnou pozornost, neboť v takovém případě 

by bylo těžké až nemožné splnit hlavní úkol bakalářské práce, totiž posunout laťku poznání alespoň o 

kousek dál a nezabřednout do povrchního popisu nahodilých skutečností. 

Tím se dostáváme i k výzkumné otázce této práce, která zní takto: stane se robotizace v tomto století 

reálnou hrozbou zaměstnanosti? Tato otázka vede k hledání odpovědi nejen na primární téma práce – 

nezaměstnanost, pro své řádné zodpovězení si vyžaduje analyzovat i související makroekonomická a 

mikroekonomická podtémata. Abych mohl poskytnout na výzkumnou otázku věrohodnou odpověď, je 

třeba téma uchopit v celé své šíři. Tato má snaha se odráží v historické analýze problematiky, které se 

věnuji v úvodu a jež je nutná pro pochopení dějinných souvislostí a vyvarování se opakování chyb. Poučený 

ze studia historického kontextu, jsem považoval za nutné rozebrat hlavní příčiny odlišností současného 

stavu vývoje od předchozích technologických přelomů, kdy se taktéž rojily obavy z technologické 

nezaměstnanosti, které ovšem zůstaly nenaplněny. Jelikož však technologická nezaměstnanost – 

nezaměstnanost způsobená vytěsňováním lidské práce stroji – není jen věcí technologického pokroku, ale 

také otázkou schopnosti lidí se na přicházející změny adaptovat, věnuji kromě analýzy základních 

ekonomických ukazatelů a rozboru prací jiných autorů, nezanedbatelnou část textu také školské soustavě 

a možnostem lidského intelektu. Ani tak samozřejmě nemůžu poskytnout vyčerpávající, všeobjímající 

popis všech stran problému, uchopením tématu v jeho celistvosti se však mohu více přiblížit pravdě. 

Nakonec je třeba už jen dodat, že při zpracování jsem nenarazil na žádné výraznější problémy – tedy kromě 

uvědomění si, jak nesmírně důležité, náročné a fascinující je hledat odpověď na takový typ otázky. Zároveň 

musím zmínit, že jsem při tvorbě závěrů vycházel často z amerických dat (ačkoli jsem se snažil pracovat i 

s českými a evropskými), takový postup však nepovažuji za nikterak závadný, jelikož mnoho fenoménů, 

které se dnes projevují v USA, se zítra budou manifestovat u nás, zejména co se technologického pokroku 

a jeho následků týče. Taktéž věřím, že v globalizovaném světě, lze jen stěží vést izolovanou národní politiku 

ať už zaměstnanosti nebo regulace. Doufám tedy, že tímto moje závěry neutrpěly a v textu se k této 

záležitosti již více nevracím. 
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2. Technologická nezaměstnanost 
 

2.1 Vymezení technologické nezaměstnanosti 
 

Otázkou odkud se berou obavy o pracovní místa běžných a nově taktéž i pozice kvalifikovaných 

zaměstnanců, se nepřímo dostávám k samotné definici ústředního pojmu, se kterým budu v této práci 

operovat. Robot je zde chápán v souladu s běžnou praxí současného průmyslu a vědy, tedy jako zařízení 

fyzické či virtuální podstaty nahrazující lidské úsilí, aniž by nutně připomínalo lidské bytosti nebo 

vykonávalo svou činnost humanoidním způsobem.45 Svým způsobem se však často v praxi uplatňuje určitá 

intuice, neboť jak řekl konstruktér prvního průmyslového robota na světě Joseph Engelberger: ,,Neumím 

robota definovat, ale poznám jej, když ho vidím.6 

Proč se ale tedy robotů vůbec bojíme? První nápovědou je už samotné slovo robot, které skrze první 

uvedenou definici i etymologický původ jasně vytyčuje smysl existence entit, jež označuje. Pokud jsou 

roboti skutečně povoláni k tomu, aby vykonávali lidskou práci a lidi v mnohých úlohách nahrazovali, je 

zřejmé, že ohrožení vyvěrá přímo z účelu jejich implementace na pracovištích a v podnikání. Stav kdy 

dochází k substituci strojů za lidské pracující, přitom nemusí nutně dosahovat čapkovských rozměrů a 

konsekvencí7, abychom tento jev mohli označit za negativní. Nejen že práce často utváří jedincovu identitu, 

dlouhodobá nezaměstnanost má vážné sociální důsledky, je příčinou ztráty sebeúcty a snižuje pocit 

spokojenosti zasažených. 8  9 Robotizace přitom znovu otevírá klasickou otázku technologické 

nezaměstnanosti, která se táhne jako dlouhé vlákno napříč politicko-ekonomickými rozpravami již od časů 

Ludditského hnutí10 a která opět a výrazněji přichází na světlo po první světové válce.11 V tuto chvíli je 

přitom relevantní položit si otázku, zdali dosavadní vývoj nedal již bezpečně za pravdu těm, kteří považují 

každé vyloučení z pracovního procesu pouze za dočasné a tedy zpochybňují možnost existence 

dlouhodobé strukturální nezaměstnanosti jakožto důsledku technologických změn. Ztráta zaměstnání je 

                                                             
4 robot | technology | Britannica.com. V Encyclopedia Britannica. Získáno z 
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/505818/robot 
5 Robot | Definition of robot by Merriam-Webster. V Dictionary and Thesaurus | Merriam-Webster. Získáno z 
http://www.merriam-webster.com/dictionary/robot 
6 Robot - Wikipedia, the free encyclopedia. Získáno 30/6 2015 z http://en.wikipedia.org/wiki/Robot 
7 Čapek, K. (1992). RUR. In Dramata. Praha: Československý spisovatel. 
8 Holman, R. (2011). Nezaměstanost. V Ekonomie (5. vydání). V Praze: C.H. Beck. 
9 Clark, A. E., Georgellis, Y., & Sanfey, P. (2001). Scarring: The Psychological Impact of Past 
Unemployment. Economica, 68(270), 221-241. doi:10.1111/1468-0335.00243 
10 Scheler, M. B. (1931). Technological Unemployment. Annals of The American Academy of Political and Social 
Science, 154, 17-27. doi:10.1177/000271623115400105 
11 Scheler, M. B. (1931). Technological Unemployment. Annals of The American Academy of Political and Social 
Science, 154, 17-27. doi:10.1177/000271623115400105 
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přitom vnímána jako sice nepříjemná – např. z hlediska nutnosti rekvalifikace – zato však nezbytná součást 

ekonomického pokroku.  

Jako odpověď poslouží dvojí: zaprvé neexistuje komplexní, vyčerpávající a nezpochybnitelný popis všech 

determinantů nezaměstnanosti, který by stejně (v případě že by byl k dispozici) neměl obecnou platnost. 

Jinými slovy, nemůžeme spekulovat o budoucím vývoji na základě vývoje dávno minulého, zejména pak ne 

v situaci prudce se měnících ekonomických podmínek. Z toho následně vyplývá druhá část odpovědi, která 

je současně tématem práce. Robotizace sice představuje jakousi nadstavbu automatizace, její nástup, 

všeobecnost a vliv jsou ovšem tak zásadní, že je důvodné reflektovat tezi o kvalitativním rozdílu mezi 

prostou automatizací výrobního procesu a vzestupem robotizace jakožto zcela nové formě výroby zboží a 

zajišťování služeb.  

Zatímco automatizovaná výrobní zařízení sloužila zejména k ulehčení lidské práce a v důsledku byla cestou 

ke zvětšení lidských schopností, tedy plnila podobnou úlohu jako starší nástroje a nářadí12, robotizovaná 

zařízení často pracují natolik autonomně, že nevyžadují ani lidskou obsluhu a tudíž možnosti pro další 

uplatnění propuštěných zaměstnanců jsou signifikantně umenšené. I tomuto tvrzení by se dalo odporovat 

odkazem na rostoucí složitost strojů napříč staletími od průmyslové revoluce a na absenci doprovodného 

růstu nezaměstnanosti. Komplexita moderních robotických zařízení a botů je však natolik velká a přímo 

korelovaná s jejich schopnostmi a mírou autonomie, že dělat jakékoli závěry týkající se robotické revoluce 

na základě historické zkušenosti s tkalcovskými stavy, parními stroji ale i svářecími rameny či jednoduchými 

manipulátory nemá valný smysl. Co je však důležitější, trendy ve vývoji elektrotechniky jsou natolik 

dynamické a nepředvídatelné, že může dost dobře dojít ke zpochybnění základních předpokladů opětovné 

absorpce propuštěných zaměstnanců a neúspěšných podnikatelů do struktur pracovního trhu. Názornou 

ukázkou situace je klasický Moorův zákon13, který dobře ilustruje kontrast mezi rychlostí technologického 

pokroku a lidskými schopnostmi. Nedílnou součástí úvah o potenciální nezaměstnanosti tedy musí být 

meze lidských schopností, pokud je možné je objektivně identifikovat – i o to se v této práci pokusíme.  

 

Robotizaci je možné vnímat jako další vývojový krok v dlouhé řadě vylepšení, která dovedla lidské možnosti 

do nevídaných mezí. V tomto kontextu působí tvrzení o mizejících pracovních místech spolu s jejich 

konsekvencemi pro společenský řád jako poplašná zpráva. Takové stanovisko je přitom v souladu nejen se 

zkušenostmi dvacátého století, ale v podstatě i všech předcházejících období. Nejflagrantněji je situace 

vidět ve starých textech, ať už z meziválečného období, či z konce epochy baby-boomers, tedy Ameriky 60. 

let, kde se pravidelně objevují vymezení problémů nápadně podobná těm našim. Mohlo by se zdát, že 

výzkum jenž utváří cíl této práce, je již překonaný a tudíž zbytečný. Robotizace však představuje víc než 

pouhou ,,automatizaci plus“. Roboti stejně tak jako chytré programy mají v rámci tzv. měkké automatizace 

potenciál nahradit pracovníky i v oblastech, kam dříve unikali propuštění zaměstnanci mizejících sektorů. 

                                                             
12 Ayres, R. U., & Miller, S. (1983). Robotic Realities: Near Term Prospects and Problems.Annals of The 
American Academy of Political and Social Science, 470, 28-55. doi:10.1177/0002716283470001004 
13 Moore's law - Wikipedia, the free encyclopedia. Získáno 30. 6. 2015 z 
http://en.wikipedia.org/wiki/Moore%27s_law 
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Není dost dobře možné představit si, jaká všechna povolání budou existovat za několik desítek let stejně 

tak jako by nikdo v minulosti nedovedl uhádnout, že činnosti které dnes generují významné zisky, by vůbec 

někdy mohly být zdrojem stabilních příjmů. Přesto však zaznamenáváme mnohé varovné tendence, které 

potvrzují naše obavy. Změna struktury pracovního trhu, kterou pozorujeme, představuje něco víc, než jen 

redistribuci zaměstnanců napříč sektory, nýbrž má i velký polarizující efekt. Podobně redistribuce samotná 

není prostým přesunem zaměstnanců a podnikatelů z nižšího sektoru do vyššího, konkrétně ze zemědělství 

a průmyslu do služeb, ale naopak mnohem složitějším pohybem, ve kterém dochází k posunu v rámci 

sektorů a to často z dimenze kvalifikovanějších modrých límečků mezi nekvalifikované a ze středu směrem 

k velmi kvalifikovaným a specializovaným profesím.14 Krom toho, pokud jsou stroje schopny nahradit i 

vysoce školené pracovníky, oprávněně vzniká obava, kam se právě oni budou moci přesunout v případě, 

že jejich povolání zanikne. Humanoidní roboti mají přímo ve vínku napodobovat a nahrazovat lidskou 

činnost a tedy i v případě, že absorpce propuštěných jedinců skrze tvorbu nových pracovních pozic bude 

dostatečná, jaký bude mít smysl? Jedině čas ukáže, zdali dokážeme s technikou držet krok, anebo se naplní 

vize technologické nezaměstnanosti, tak jak o ní mluvil už John Maynard Keynes15, protože pokud krize 

ještě nepřišla, může to být celkem dobře proto, že pro ni dosud nenastaly vhodné podmínky. 

 

2.2 Dějiny technologické nezaměstnanosti 
 

Otázka technologické nezaměstnanosti je v běhu dějin sotva novým jevem. Principiálně se jedná o tentýž 

proces (kreativní) destrukce následující technologické inovace, který přinesl nezměrné bohatství o rozkvět. 
16Destrukce neboli nezaměstnanost se manifestuje ve formě ztráty jedné výdělečné činnosti, tedy řemesla, 

povolání či služby, kreativní neboli tvůrčí složku naopak představuje nahrazení této ztráty nějakou novou 

rentabilní aktivitou.  Vskutku: ,,Není nic nového nebo záhadného ohledně nahrazování lidské práce 

mechanickou energií. Je to základ rostoucí produktivity, ekonomického růstu a zlepšujících se životních 

standardů. Vždy to tu bylo a vždy i bude. Lidská energie osvobozená technologickými úspěchy, je tedy dána 

k dispozici produktivní práci a dějinná zkušenost přitom ukazuje, že výsledkem není méně práce, nýbrž více 

uspokojující práce.“17 Tak zní svědectví ze 60. let 20. století. Abychom však lépe pochopili souvislosti a 

mohli zodpovědně přistoupit k analýze současných problémů, učiníme menší exkurz ještě hlouběji do 

                                                             
14 Frey, C. B., & Osborne, M. A. (2013). The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to 
Computerisation. Získáno z 
http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf 
15 Keynes, J. M. (1930). Získáno z http://www.econ.yale.edu/smith/econ116a/keynes1.pdf 
16 Frey, C. B., & Osborne, M. A. (2013). The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to 
Computerisation. Získáno z 
http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf 
17 Denise, M. L. (1962). Automation and Unemployment: A Management Viewpoint. Annals of The American 
Academy of Political and Social Science, 340, 90-99. doi:10.1177/000271626234000112 
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historie. 

 

Zajímavý a celkem symptomatický je příběh o anglickém vynálezci Williamu Lee, kterému se už v roce 1589 

po vynálezu pletacího stroje dostalo následující reakce od královny Alžběty I: ,,Míříš vysoko, mistře Lee. 

Uvaž, co by vynález mohl udělat mým ubohým poddaným. Jistě by je ztráta práce přivedla ke zhoubě a 

učinila z nich tak žebráky.“ Ať už královně šlo skutečně o blaho svých poddaných nebo se pouze obávala 

moci punčochářských cechů, faktem je, že cechy se coby sdružovatelé systematicky snažily oslabovat tržní 

síly, aby udržely status quo. Zavádění inovací do praxe nebylo tedy ani tak věcí technologických možností 

jako spíš rovnováhy politických sil. Jinými slovy – závislost mezi uchováváním pracovních pozic a 

technologickým pokrokem, do velké míry odráží poměry sil ve společnosti a míru do jaké jsou zisky 

z technologického pokroku distribuovány. 18 

Novějším příkladem který vhodně ilustruje tuto skutečnost je dobře známý příběh luditského hnutí .  

Ned Ludd byl mladý tkadlec z vesnice v okolí Leicesteru, který sám nevěděl, že jednou bude psát dějiny. 

 

,,Je těžký, loptný den roku 1779 a Ludd je učněm u mechanického stavu. Chová však odpor vůči připoutání 

k práci and odmítá se činit. Jeho mistr je rozhořčený a stěžuje si u policejního soudce, který nakáže 

vyšlehání. V odpověď Ludd popadne kladivo a zničí nenáviděný stav. Tento čin se pak vypráví i budoucím 

generacím a Ludd opravdu píše dějiny. Anebo aspoň tak se to říká.“19 

 

Existuje více variant tohoto příběhu, ať už je však pravda jakákoli, hnutí které Ludd inspiroval, ztělesňuje 

snad nejznámější bojovníky proti strojům, odpůrce mechanizace a zpátečníky, které novější dějiny poznaly. 

Nebyl to tedy ani tak nedostatek kreativních myšlenek, který bránil pokroku, ale silné ekonomické a 

sociální zájmy, jež podporovaly stagnaci. 

 

Ludditské hnutí je dokladem tohoto principu a jako takové zahrnuje protesty z období mezi lety 1811 a 

1816, organizované částečně ze strachu před zaváděním pokroku ve zpracování vlny. Tato inovace však 

zdaleka nebyla výsledkem soudobého vývoje, avšak produktem zákonných změn, při kterých parlament 

zrušil zákaz používání česadel platný od roku 1551. Vláda však nedala protestujícím žádnou šanci a nasadila 

proti nim více než 12 000 mužů. Oficiální postoj je přitom formulován v rezoluci z roku 1779, která říká, že: 

,,Jedinou příčinou velkých bouří byla nová zařízení využitá v bavlnářství; země přesto velmi profitovala 

z jejich zavedení [a] zničit je v této zemi by tak bylo jen prostředkem k jejich přenosu do jiné […] ke škodě 

britského obchodu“20 

                                                             
18 Frey, C. B., & Osborne, M. A. (2013). The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to 
Computerisation. Získáno z 
http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf 
19 Pistono, F. (2012). The Luddite Fallacy. In Robots will steal your job but that's ok: How to survive the 
economic collapse and be happy. Lexington, KY: Createspace. 
20 Frey, C. B., & Osborne, M. A. (2013). The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to 
Computerisation. Získáno z 
http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf 
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Jaké bylo přitom to rozložení sil, které nakonec vedlo k potlačení protestů? Jednak třída vlastníků, jejíž 

členové buď nebyly na probíhajících změnách příliš zainteresováni, anebo naopak z nich těžily, získaly 

převahu nad královskou mocí, dále však ani odhodlání protestujících nemuselo být tak velké, neboť 

navzdory obavám z nezaměstnanosti, plody pokroku spotřebovával stále větší část pracovní síly. 

 

Podstatným rysem technologií výroby 19. a také větší části 20. století je jejich mechanizující, tedy nároky 

na odbornost snižující charakter. Nejznámější je přitom asi příklad z Pojednání o podstatě a původu 

bohatství národů, ve kterém Adam Smith popisuje výrobu špendlíků. Člověk který pracuje sám, vyrobí za 

den špendlíků 20. Pakliže pracuje ve skupině, jeho podíl se může zvýšit podle Smithových výpočtů na 4800. 

Podobně byl princip dělby práce součástí technologických inovací devatenáctého a dvacátého století. Ať 

už máme na mysli taylorismus a fordismus jakožto pokrokové metody organizace práce nebo samotné 

technologické inovace, spojení strojního kapitálu a fragmentarizace výrobního procesu nově tvoří základ 

výroby. Cesta od první výrobní linky z roku 1804 až ke slavnému Fordovu závodu na výrobu modelu T v roce 

1913 znázorňuje dráhu, kterou urazil průmysl v 19. století a jejíž rysy jsou v něm patrné dodnes navzdory 

prvkům flexibilní výroby a customizace.21 

 

To hlavní pro naše úvahy je však kontrast mezi podmínkami v minulosti a nyní. Zatímco dřívější výroba byla 

postavená na zaměstnávání nekvalifikovaných dělníků na úkor zručných a kvalifikovanějších řemeslníků, 

pro které sice nová práce představovala zhoršení pracovních podmínek, jichž však bylo ale celkem málo, 

myšlenka komplementarity kapitálu a vzdělání, neboli růst příležitostí pro vzdělané pracovníky je ve větší 

míře otázkou až současného a minulého století. 

 

Kořeny tohoto trendu je však samozřejmě třeba hledat hlouběji, zhruba v období přechodu z parní  

energie na elektřinu. Tento přerod spolu s nástupem kontinuální (cotinuous-process) a dávkové (batch) 

výroby snížil poptávku po nekvalifikovaných dělnících a naopak vedl k větší potřebě zaměstnávat vyškolené 

pracovníky. Jinými slovy, zatímco tovární montážní linky se svou extrémní dělbou práce, vyžadovaly 

početnou lidskou obsluhu, elektrifikace umožnila automatizaci mnoha částí výrobního procesu, což 

následně dovolilo firmám zaměstnat relativně školené modré límečky. Spolu s tím probíhala navíc dopravní 

revoluce, která zvýšila konkurenční tlak a složitost rozhodovacích procesů a vyžádala si tak i větší počet 

kvalifikovaných bílých límečků – úředníků a manažerů a samozřejmě také techniků a inženýrů, to však 

souvisí spíše ještě s elektrifikací samotnou.  

 

Dalo by se tedy říct, že ve dvacátém století, v době elektřiny, se veškeré dění točí kolem závodu mezi 

vzděláním a technikou. Inovace ve zpracování informací zvýšily poptávku po vzdělaných kancelářských 

zaměstnancích, neboli tzv. kancelářskou revoluci, která však přišla ve stejné době jako americké 

středoškolské hnutí, což mělo nečekaný následek ve faktickém poklesu platových diferenciálů mezi 

úředníky, ač žádanými, a dělníky, neboť velkou poptávku doprovázela ještě větší nabídka. Situace se však 

postupně měnila a tak mezi lety 1915 a 1980 docházelo k uzavírání těchto diferenciálů. Nic však netrvá 

věčně – osmdesátá léta značí začátek nové éry, éry rozevírání sociálních nůžek. Důležité přitom je, že 

panuje široký konsensus ohledně příčin tohoto vývoje, přičemž jako hlavní důvod se uvádí nárůst 

komplementarity kapitálu a vzdělání podmíněný masovým zaváděním počítačů a informační techniky 

                                                             
21 Giddens, A., & Sutton, P. W. (2013). Work and Economic Life. In Sociology. Cambridge: Polity. 
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v inkriminovaném období. Kancelářská činnost která představovala nový sektor pracovního trhu začátku 

století reprezentovaný nárůstem počtu pracovníků v odvětví se stala často automatizovatelnou a tedy 

nahraditelnou počítači. Dříve dobře placení dělníci se často přesouvali do hůř placených pozic ve službách. 

Naproti tomu ti kteří s počítači pracovali, měli platy o 10-15% vyšší než ti, kdo jej nepoužívali. Četnost 

pracovníků v jednotlivých vzdělanostních kategoriích se transformovala do nové podoby s tím, že nové 

uspořádání má tvar U, kde okrajové kategorie narostly, zatímco střed se vylidňuje, viz také konec předchozí 

části. 22 

 

Cenný je rovněž pohled na technologickou nezaměstnanost jako na jistou třetí formu nezaměstnanosti, 

která se v dějinách vyskytuje. První představuje sezónní nezaměstnanost, která je charakteristická pro 

předprůmyslové období. Lidé v té době měli málo tužeb a dopřávali si ještě méně přepychu. Vše co vyrobili, 

takřka hned opět zkonzumovali a většinou vyráběli jen, co bylo nezbytně potřebné. V časném létě se 

připravovali na zimu, v zimě vyráběli náčiní a vše ostatní, co potřebovali na jaro a léto. Výroba byla většinou 

ruční, řemeslníci tudíž měli dost práce po většinu roku. I tak ale už znali sezónní nezaměstnanost. Jelikož 

v létě chodila většina lidí bosa, obuvníci v létě měli daleko méně zakázek než na podzim a v zimě. Tesaři a 

zedníci naopak nemohli dost dobře pracovat v zimě a stejně tak rolníci, venkované a jejich čeledíni byly 

v zasněžených měsících skryti ve svých hliněných domcích.  

 

Avšak teprve rozvoj měst, obchodu přinesl skutečné trápení spojené s cyklickou nezaměstnaností. 

Manufaktury a továrničky lákaly řemeslníky ze všech koutů, lidé bohatli, zároveň však získávali nové 

potřeby, vznikaly nepoznané touhy. Celý systém se tak postupně zesložiťoval. Řemeslník znal dobře své 

okolí a věděl, co je kdy třeba vyrábět. Nové továrny však v létě chrlily zimní oděvy, v zimě zas chystaly 

výrobky pro teplejší měsíce. Neznaly však míru a vyráběly bez rozmyslu, bez plánu. Ve dvacátém století se 

vše zintenzivnilo, výroba mnohonásobně rostla, lidská touha přestávala znát mezí, stroje pracovaly na plné 

obrátky a ekonomika chrlila výrobky radostně dál. Dokud se kola najednou nepřestala otáčet. Vše se začalo 

náhle hroutit, průmysl vyráběl příliš, přišla deprese, cyklická nezaměstnanost řádila plnou silou. Nastala 

chudoba, hroziví nezaměstnaní dělníci plnily ulice i vězení. Na rozdíl od sezónní nezaměstnanosti její 

cyklická obdoba přitom zasáhla celou ekonomiku naráz. Sklady byly přitom plné věcí, které se nikam 

neposouvaly. Propad trval, dokud trhy opět nepopadly ztracený dech a poptávka se nesrovnala s nabídkou. 

 

Poslední etapou – tou která je předmětem našeho zájmu – je technologická nezaměstnanost. Není sice 

stejně jednoznačně prokázaná a zdokumentovaná jako předcházející dvě formy nezaměstnanosti, 

v poslední době se však o ní diskutuje stále častěji. Jelikož již bylo řečeno dost o vývoji této otázky průběhu 

dějin, je nevyšší čas pustit se do rozboru současného stavu, analyzovat předpovědi a ověřit hypotézy. 

 

2.3 Současný stav 
 

                                                             
22 Frey, C. B., & Osborne, M. A. (2013). The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to 
Computerisation. Získáno z 
http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf 
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Není snadné dát změti informací, událostí a faktů nějaký hlubší smysl, je to však právě úkolem ekonomů a 

sociologů, aby na sebe tento nelehký úkol vzali a objevili skryté souvislosti, identifikovali trendy a vůbec 

objasnili smysl pohybů v socio-ekonomickém prostoru. Základem takových úvah přitom musí být vymezení 

problému, z něhož následující rozbory vycházejí. V otázce technologické nezaměstnanosti na prahu 21. 

století mají přitom výchozí body celkem konsenzuální charakter. V prvé řadě panuje široká ohledně inovací 

jakožto základu ekonomická růstu. Nejenže většina lidí preferuje staré před novým a takřka každý někdy 

v životě touží po novém výrobku, službě či produktu obecně, inovace jsou nejdůležitějším stavebním 

kamenem růstu bohatství společnosti. Jen málokterá země může dlouhodobě profitovat z rostoucího 

objemu těžby či cen nerostného bohatství či příjmů ze zahraničí a tak jediným způsobem, jak rozšiřovat 

blahobyt je růst produktivity práce.23 Pokud HDP představuje tok zboží a služeb vyrobených v určité zemi 

za určité období,24 pak jeho růst může spočívat pouze ve zrychlování tohoto toku, které je zase možné jen 

díky inovacím ve výrobě, službách a organizaci práce. 

Vrátíme-li se tedy k první antecedenci zmíněné na začátku předchozího odstavce, je jasné, že inovace jsou 

inherentní součástí světového ekonomického řádu. Nejsou sice nikterak garantovány, nelze si však bez 

nich představit svět takový, jak jej známe. Inovace přinášejí nezměrné bohatství, stejně tak s sebou nesou 

přinejmenším průvodní negativní jevy a často vedou k novým problémům. Pointou přitom však je, že 

pokud si nelze svět představit bez inovací a ekonomického růstu, problém technologické nezaměstnanosti 

je reálným scénářem, s nímž je třeba počítat a pokud možno se i pokusit vyrovnat. 

Proč existuje důvodné podezření, že právě nyní nastává v technologickém vývoji přelomové období 

s potenciálně dalekosáhlými dopady? 

Argumenty existují v zásadě tři a dají se stručně shrnout jako exponenciální, digitální a kombinatorický 

charakter technologického pokroku, jehož jsme svědky. 25 

                                                             
23 Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). Innovation: Declining or Recombining. In The second machine age: 
Work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies. 
24 Holman, R. (2011). Domácí produkt. V Ekonomie (5. vydání). V Praze: C.H. Beck. 
25 Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). The Skills of the New Machines: Technology Races Ahead. In The 
second machine age: Work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies. 
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2.3.1 Odlišnosti současné techniky 

 
Exponenciální růst 

Slovo exponenciální získalo v intelektuálním diskurzu zvláštní oblibu a používá se při mnoha příležitostech, 
kdy chceme zdůraznit neobvykle rychlý růst nějaké proměnné. Jelikož zde usilujeme o rozpletení otázky 
týkající se světa techniky, nelze se s takovouto vágností spokojit. Exponenciální nárůst intuitivně 
představuje situaci, kdy proměnná roste ,,zpočátku pomalu a poté nesmírně rychle“, tempo růstu je však 
po celou dobu stejné. 26V našem případě se jedná zejména o již dříve zmíněný Moorův zákon, který se 
podle některých právě nyní začíná projevovat v plné síle. Samotná formulace přitom pochází z roku 1965, 
kdy inženýr Gordon Moore ve slavném článku ,,Nacpat víc součástek na integrované obvody“ uvedl: 
,,Složitost vztažená k minimální ceně komponentů se každý rok zdvojnásobovala. Takový ba přímo rychlejší 
růst se dá jistě předpokládat i v blízké budoucnosti. Z dlouhodobého hlediska je trochu méně jistý, není 
však žádný důvod pochybovat, že nezůstane více méně konstantní během následujících deseti let.“ Moore 
nakonec roční interval revidoval na dvouletý, zatímco dnes se běžně užívá 18-ti měsíční období jako doba 
nutná pro zdvojnásobení výpočetního výkonu. I tak ale není pochyb, že Moorův zákon platí již půl století.  
Není přitom ani tak důležité, že zákon není zákonem v klasickém smyslu přírodních věd a přísně řečeno se 
neopírá o žádnou fyzikální danost. Protože i kdyby byl jen výsledkem lidské vynalézavosti a manažerského 
přístupu, který se snaží realizovat dané vývojové cíle, je jeho trvalost neobyčejná. 
 

 

                                                             
26 Pistono, F. (2012). Exponential Growth. In Robots will steal your job but that's ok: How to survive the 
economic collapse and be happy. Lexington, KY: Createspace. 
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Klasickou ilustrací exponenciálního růstu je příklad šachovnice, který pro lepší pochopení uvedeme i zde. 

Podle staré indické báje si vynálezce šachů po předvedení své novinky císaři vyžádal následující odměnu: 

za první políčko 1 zrnko rýže, za druhé dvojnásobek, tedy dvě zrnka, za další opět dvojnásobek, neboli čtyři 

zrníčka a tak dále až na konec šachovnice. Zatímco v první polovině šachovnice je počet zrnek ještě více 

méně rozumný, druhá část je již svědkem nezměrného růstu a celková odměna čítá 264-1 zrnek, tedy více 

než bylo na vypěstovaný za celou historii lidstva. Podle některých verzí příběhů nechal tedy císař vynálezce 

raději popravit, než aby si přiznal, že byl oklamán.27 

 

 

 

 

Jak ale souvisí starověká Indie s robotizací? Spojitost je nabíledni – pokud si dáme dohromady oba předešlé 

body, totiž exponenciální nárůst a Moorův zákon, musíme dojít k závěru, že je to právě nyní, kdy již ležíme 

                                                             
27 Pistono, F. (2012). Exponential Growth. V Robots will steal your job but that's ok: How to survive the 
economic collapse and be happy. Lexington, KY: Createspace. 
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v druhé polovině pomyslné šachovnice. Přesněji, statistické úřady ve Spojených státech začali chápat 

informační technologie jako samostatnou kategorii v roce 1958. Vezeme-li 18-ti měsíční interval jako 

zdvojovací periodu, pak jsme vstoupili do druhé poloviny už v roce 2006. Je samozřejmě snadné takový 

výpočet zpochybnit, neboť rozpory panují jak ohledně periody, tak ani počáteční rok není nutně přesný. 

Základní myšlenka je však jasná – technologie které obrazně řečeno hýbou světem podléhají zákonu 

exponenciální růstu a s nebývalou pravidelností zdvojnásobují svoje schopnosti již pět desítek let. Má-li 

takové tempo pokračovat, budeme v dohledné době svědky obrovského rozmachu technologií, co se týče 

jejich sofistikovanosti i dostupnosti.  

Jelikož Moorův zákon platí pro procesory, paměti, senzory a mnohé další součástky jsou jeho důsledky 

mohutné a dalekosáhlé. Inovační tempo setrvale roste a množství nových vynálezů i zlepšení starých 

technologií je nesmírné. Skok který lidstvo udělalo na poli digitálních technologií za posledních deset, 

patnáct let, je větší než k jakému došlo u počítačů od doby jejich vzniku až do devadesátých let 20. století. 

Technologický pokrok zjevně zrychluje. Proč se však takový vývoj dlouho odmítal promítnout do statistik 

produktivity práce? Odpověď je nasnadě: digitální technologie jsou stejně jako elektrická či parní energie 

tzv. „general purpose technology(GPT)“, tedy ,,zásadní nové myšlenky nebo techniky, které mají potenciál 

velkého dopadu na mnoho sektorů hospodářství“, jak GPTs definoval ekonomický historik Gavin Wright.28 

Pro tyto technologie je přitom charakteristické, že se jejich dopad projeví až po více letech, po čase nutném 

k zaučení zaměstnanců, nákupu technologie firmami, ale zejména po reorganizaci pracovního procesu a 

přestavbě provozů, tedy po celkovém přizpůsobení se ekonomiky novým podmínkám. Známý je příklad 

zavádění elektřiny v dříve parních provozech, kde zpočátku došlo pouze k výměně parního stroje za 

elektrické, všechna související pracoviště však byly stále namačkána v co nejmenší vzdálenosti od stroje, 

která byla nutná pro zachování co nejmenší délky hnací hřídele (dlouhá by mohla prasknout). Teprve po 

reorganizace provozů s využitím většího množství menších elektrických motorů (tedy ne po pouhé 

substituce jednoho za druhé) došlo k výraznějšímu růstu produktivity. Stejně důležité byly i doprovodné 

změny firemních procesů. Podobně u počítačů nejprve nedocházelo k růstu výkonu na zaměstnance, po 

určité době však produktivita začala stoupat a silná korelace mezi zavádění IT a produktivitou se postupně 

propsala i do celkových čísel.29 

My však již víme, že ludditský klam spočívající v substituci produktivity za pracovní sílu se dosud neprojevil. 

Co tedy vede k obavám o pracovní místa nyní? Kromě exponenciálního růstu technických kapacit, který je 

tak masivní, že dost dobře může vyvrátit dosud platnou teorii o ludditském klamu, spočívá odpověď 

v dalších dvou přísadách inovačního koktejlu, který jsme zmínili již na začátku kapitoly – digitalizaci a 

kombinatorické explozi. 

                                                             
28 Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). Innovation: Declining or Recombining. V The second machine age: 
Work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies. 
29 Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). Computing Bounty. V The second machine age: Work, progress, and 
prosperity in a time of brilliant technologies. 
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Digitalizace 

Digitalizace neboli převod analogových, tištěných a dalších zdrojů do číslicového formátu je dalším 

stavebním kamenem současné proměny. Ekonomie bitů je odlišná od ekonomie starého světa a to 

především ve dvou následujících ohledech. Digitální informace jsou statky nevýlučné povahy mající téměř 

nulové mezní náklady reprodukce. Jinými slovy, digitální statky se nespotřebovávají a pořízení kopie 

neobnáší žádné výraznější přidané náklady.30 Jaké to má důsledky? 

V prvé řadě se jedná o velký přínos pro blaho lidstva, který je buď zahrnutý v HDP skrze placené produkty, 

často však digitalizace umožnila i vznik služeb, které dokonce ani nejsou zaznamenány standardními 

nástroji. Obsah internetové encyklopedie Wikipedia, Facebooku, Twitteru, Instagramu a další volně 

dostupný materiál na internetu nepochybně má ekonomickou hodnotu, přestože není vyčíslená a 

evidovaná. Nulové náklady reprodukce přinesly snížení cen mnoha zboží a služeb a v některých koutech 

světa nepřímo vedly i k větší demokratičnosti skrze dostupné nezávislé noviny či informace o férových 

cenách, jež jsou nyní dostupné takřka všem a okamžitě. 

Nás ovšem zajímá dopad na nezaměstnanost, který nutně spadá do kategorie negativ. Logika věci je přitom 

jednoduchá. Pakliže je produkce výrobku či služby stále relativně drahá, avšak její šíření nestojí téměř nic, 

je podnikatel motivován šířit svůj produkt mezi co nejvíce potenciálních kupců. Stejně tak je v zájmu 

spotřebitele, aby maximalizoval svůj užitek koupí nejlepšího dostupného produktu. Taková praxe je 

výhodná jak pro úspěšného podnikatele s nejlepším výrobkem, tak pro kupujícího, který obdrží lacinou a 

kvalitní věci či službu. Problém je, že taková situace představuje de facto ekonomiku, kde vítěz bere vše. 

Zatímco dříve byl i průměrný umělec předurčen k úspěchu alespoň na lokální úrovni, kde byl geografickými 

vzdálenostmi více méně chráněný před konkurencí, dnes všichni bojují na stejném poli i s těmi nejlepšími 

v obory, kteří logicky získají silně většinový podíl trhu. Nejlépe je situace pozorovatelná na trhu, který nese 

všechny vlastnosti digitální ekonomie, tedy trhu mobilních aplikací. Vývojáři těchto produktů mohou přijít 

s řekněme deseti výbornými satelitními navigacemi pro mobilní telefony, kupující však přesto může mezi 

nimi nuancovat a v drtivé většině případů zvolí jedinou z nich, kterou si už a) pořídilo mnoho jiných 

spotřebitelů a jež b) je jen minimálně lepší než konkurenční produkty. Taková situace opět nahrává 

,,nejlepšímu“ vývojáři, které získá celý trh pro sebe, přivede však na mizinu nebo aspoň nezajistí více než 

průměrné příjmy zbytku. Takový příklad je možná lehce nadsazený, zdaleka se však nerozchází s realitou a 

je dobrou ilustrací procesů, kterých jsme v globálním digitálním ekonomickém systému svědky. 

Taková situace se samozřejmě nerovná nezaměstnanosti, má k ní však hodně nakročeno. Celková 

produktivita práce roste i za výše popsané situace, stejně tak jako celkové HDP, a to i bez započtení všech 

benefitů, které jsou těžko měřitelné (Wikipedia, Facebook, viz výše). Dochází však zároveň k jevu, který ve 

dvacátém století částečně vymizel z běžného slovníku. Vzniká stav společenské nesouměřitelnost 31 , 

                                                             
30 Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). The Digitization of Just About Anything. In The second machine age: 
Work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies. 
31 Keller, J. (2009). Tři sociální světy: Sociální struktura postindustriální společnosti. Praha: Sociologické 
nakladatelství (SLON). 
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situace ve které přírůstky HDP, jak uvidíme dále, končí v kapsách jen určité části populace, přičemž většina 

dokonce ztrácí. V našem pojednání nás bude zajímat jen ta část populace, které kvůli tomu hrozí existenční 

problémy či nezaměstnanost, byť dopady jsou obecně širší a to je i vysvětlení tohoto druhého bodu ve 

vztahu k tématu. Digitalizace dost dobře možná představuje další díl mozaiky budoucí nezaměstnanosti a 

současná digitální ekonomie její předvoj. 

Kombinatorická exploze 

Třetím důvodem k obavám o budoucnost zaměstnanosti je kombinatorická exploze inovací. Na inovacích 

jako takových samozřejmě není nic zlého, logika je nicméně velmi blízká té v předcházejících odstavcích. 

Kombinatorická exploze je termín popisující dění v současném inovačním procesu, který má velký 

potenciál přispět jako třetí stavební kámen spolu s exponenciálním nárůstem kapacit čipů a digitalizací 

k radikální proměně technologického sektoru v ještě silnější a mohutnější sektor ekonomiky. Spolu s tím 

zvyšuje šance na nalezení takových technologií, které by mohly vyřadit lidskou sílu z pracovního procesu. 

 

Nyní je však nejvyšší čas definovat samotnou kombinatorickou explozi. V zásadě se nejedná o nic jiného 

než o náhlé vynoření se obrovského množství stavebních kamenů, které se dají použít jako základ dalších 

inovací. Takový pohled přitom vychází z předpokladu, že inovační proces spočívá především v 

(re)kombinaci existujících poznatků, technologií a objevů, spíše než ve velkých zásadních objevech. 32 

Osobně se přitom domnívám, že oba procesy jsou přibližně stejně důležité, větší ekonomickou relevanci 

má však právě rekombinační schéma. Důvod je prostý a to, že právě až spojením existujících základních 

ingrediencí vzniká to, co se počítá. Ilustrací je objev polymerázové řetězové reakce (PCR), dnes 

všudypřítomné metody replikace DNA. Teprve když si Kary Mullins poprvé uvědomil, jak správně využít už 

známé a ověřené biochemické postupy, byl nalezen klíč k lepší práci s deoxyribonukleovou kyselinou. 

Stejný příběh je možné pozorovat i blíže oblasti našeho zájmu – ve světě digitálních technologií. Jak 

internet, tak Facebook v zásadě nepředstavují žádný dramatický inovátorský počin jako spíš jsou 

výsledkem chytrého spojení dostupných technologií. Podobně a mnohem nápadněji je to však vidět u 

většiny technologií, které nás obklopují přímo v našich domovech. Pračka plná senzorů, řízená 

inteligentním algoritmem nahraném na ovládacím počítači je efektivnější než starší, jednodušší stroje. 

Podobně stará technologie spalovacího motoru (která také patří mezi GPTs, viz výše) jakoby dostala nový 

život s příchodem podobné výbavy, která zlepšuje výkonnost domácích praček. K tomu však navíc přibývá 

mapový software, GPS navigační systém a nakonec i mobilní aplikace typu Waze, které vylepšuje navigace 

o aktuální dopravní informace. Výsledkem takového tuningu je pak stroj, který spíš než Benzův (první auto 

název) připomíná vozidlo ze světa science-fiction, jež umožňuje řidiči jezdit bezpečněji, hospodárněji a 

s dokonalým přehledem o aktuální dopravní situaci (bezpilotní provoz je za dveřmi). 

Vrátíme-li se k rozlišení v chápání inovačních procesů, je možné vymezit kombinatorickou explozi a s ní 
související inovační proces vůči onomu druhému pojetí. Zatímco kombinatorický proces můžeme přezdívat 

                                                             
32 Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). Innovation: Declining or Recombining. In The second machine age: 
Work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies. 
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slovy ,,inovování skrze stavební kameny“, oponující pojetí bývá nazýváno ,,inovování jako ovoce“.33 Tento 
komický název je poctou Tyleru Cowenovi, slavnému ekonomovi, a jeho metafoře o nízko ležícím ovoci. 
On i další slavný ekonom, Bob Gordon, totiž dospěli k názoru, že produktivita klesá a takový vývoj je 
důsledkem vyčerpání snadno dostupných zdrojů (,,nízko ležícího ovoce“), resp. potenciálu internetu 
jakožto GPT. Nacházíme se totiž prý v době, kdy si sice užíváme laciné internetové zábavy, státy, občané i 
podnikatelé však čelí problémům se splácením svých dluhů. ICT ve dvacátém prvním století prý tedy 
selhává v testu ekonomické důležitosti.  
 
Inovace jako ovoce neboli vynález nějaké důležité technologie (GPT) a následné sbírání plodů tohoto 
vynálezu skrze množství komplementárních objevů a novátorských postupů náležitě doceňuje důležitost 
prvotního výzkumu a jeho výsledků. Z ekonomického hlediska se však jeví relevantnější druhý pohled – 
tedy kombinatorické schéma. ,,Digitální inovace přitom představuje kombinatorickou inovaci v její nejčistší 
podobě. Každý vynález se stává stavebním kamenem dalšího pokroku. Pokrok se nevyčerpává, akumuluje 
se. A digitální svět neuznává žádné hranice. Rozšiřuje se do fyzického, vedouc k autům a letadlům, jež se 
řídí sama, tiskárnám, které vyrábějí součástky, atp. Moorův zákon činí výpočetní techniku a senzory časem 
exponenciálně levnějšími a umožňuje, aby byly výhodně zabudovány do dalších a dalších zařízení, od klik 
po vizitky. Digitalizace uvolňuje obrovské množství informací relevantních pro téměř jakýkoli případ, a tyto 
informace mohou být nekonečněkrát rozmnoženy a recyklovány, protože jsou non-rival. Výsledkem těchto 
dvou sil je, že počet potenciálně cenných stavebních kamenů ve světě letí vzhůru a možnosti se násobí jako 
nikdy předtím.“34 
 
Je tedy odůvodněné chápat současnou inovační vlnu prizmatem kombinatorické exploze spíš než jako 
jednorázovou zásadní inovaci, jejíž plody byly již sesbírány. V souvislosti s ohromným množstvím 
dostupných informací nakonec vzniká už je jedna, zato však zásadní obava, totiž jak naložit s tak velkým 
množstvím informací a pokud možno je využít ke všeobecnému dobru. I zde se však ukazuje, že síla 
internetu umožňuje spojit tisíce a miliony lidí, kteří každý svým dílem mohou přispět k pokroku. NASA 
úspěšně získala řešení jednoho technického úskalí s využitím webové platformy a rady od inženýra, který 
však vůbec nebyl z oboru. Laboratoře, univerzity, výzkumné agentury postují složité problémy na internet 
ve víře, že se najde někdo, kdo svým čerstvým pohledem pomůže věci přijít na kloub a setkávají se 
s úspěchem. Podobný přístup se uplatňuje rovněž v marketingu, kde společnosti jako Quirky využívají sílu 
a vědomosti davů k návrhu produktových specifikací, hledaní názvu a následným zlepšením. Quirky 
následně produkt vyvine a vyrobí a rozdělí odměny mezi autory vítězného návrhu a akcionáře. Podobně 
firma jménem Affinova pomáhá hledat mezi miliardami stavebních kamenů ty správné kombinace skrz 
masové sbírání zákaznických podnětů a jejich následné třídění algoritmy výběrové matematiky. 35 
 
Nás však jako obvykle zajímává nejvíce souvislost s nezaměstnaností. Logika je přitom shodná s tou 
z předchozích dvou případů. Jelikož teorie kombinatorické exploze popírá tvrzení o vyčerpání růstového 
potenciálu digitálních technologií jakožto GPT, ba předpovídá nevídaný rozkvět těchto inovací a s tím 
související rozvoj technologického potenciálu jako takového, je za platnosti premisy o technologické 
substituci, souvislost zřejmá. 

                                                             
33 Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). Innovation: Declining or Recombining. In The second machine age: 
Work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies. 
34 Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). Innovation: Declining or Recombining. In The second machine age: 
Work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies. 
35 Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). Innovation: Declining or Recombining. In The second machine age: 
Work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies. 



23 
 

 

2.3.2 Pohled na riziko technologické nezaměstnanosti očima druhých 
 

Předchozí tři kapitoly sloužily jako ilustrace toho, proč bychom se měli obávat možného výskytu 

nezaměstnanosti způsobené technologickým pokrokem. Jednotlivé body argumentace představovaly 

shrnutí odlišností současného vývoje oproti dřívějším pohybům světa techniky a to sice bez záměru 

poskytnout vyčerpávající popis těchto diferencí, jako spíš s úmyslem identifikovat nejvýznamnější rozdíly. 

Exponenciální, kombinatorický a digitální charakter moderních technologií přitom sám o sobě nutně 

neznamená, že tyto přinesou v budoucnosti dlouhodobou technologickou nezaměstnanost. Argumentace 

je však natolik pádná, že zavdává příčinu k novému přezkoumání problematiky v kontextu soudobého 

pokroku techniky a její široké implementace. Následující kapitola přinese shrnutí názorů dalších 

výzkumníků a bude představovat v jistém smyslu druhotnou analýzu jejich postojů. Poté se již mohu 

naplno pustit do vlastního bádání. 

 

Čtvrtá singularita 

Singularita je volně řečeno situace, kdy dochází k jistému zlomu technologického výzkumu, situace ve které 

umělá inteligence dosahuje tak pokročilého stádia, že lidstvo prochází dramatickou a nevratnou změnou, 

bodem za nímž svět nikdy nebude, jaký jsme jej dosud znali.36 Taková situace přitom může přicházet 

postupně, aniž by si to lidé uvědomovali, ale i náhle, zlomově. Singularity se přitom dále dělí, jako první se 

obecně považuje chvíle, kdy roboti dosáhnou stejné inteligence jako lidé. Ačkoli je mnoho pohledů na 

inteligenci jak robotů, tak lidí, výrazným milníkem v tomto bodě byl rok 2011, kdy robot Watson porazil ve 

slavné americké vědomostní televizní soutěži ,,Jeopardy“ své lidské soupeře. Schopnost odpovědět na 

takřka každou vědomostní otázku díky nezměrné databázi údajů spolu s mechanismem, jak je třídit, má 

jistě potenciálně rozvrtaný potenciál, např. na zaměstnanost ve vzdělávání, jak uvidíme dále. Druhou 

singularitou je poněkud vědecko-fantastičtější situace, kdy roboti seznají, že lidi již dále nepotřebují a 

eliminují je. Třetí singularita je fyzikálního charakteru a pojmenovává oblast časoprostorového kontinua, 

kde přestávají platit standardní fyzikální zákony a projevují se obrovské gravitační síly, jako např. v černých 

dírách. Oblastí našeho zájmu je poté čtvrtá, poslední singularita, kdy roboti vezmou lide práci. 37 

 

Jak tedy vidí riziko této čtvrté singularity jiní současní autoři? Technologická nezaměstnanost je vnímána 

jako situace, která pomalu nastává, zejména v souvislosti s pákovými efekty moderních technologií. 

Rostoucí nerovnost mezi občany, současná nezaměstnanosti i vylidňování střední třídy jsou vnímány jako 

                                                             
36 singularity - definition of singularity in English from the Oxford dictionary. V Oxford Dictionaries - Dictionary, 
Thesaurus, & Grammar. Získáno z http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/singularity 
37 Higgins, J. M. (2013). The Fourth Singularity and the Future of Jobs. World Future Review, 5, 11-23. 
doi:10.1177/1946756712473437 
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předzvěst budoucích vážnějších problémů. Zatímco společenské blaho jako agregátní veličina roste, poměr 

bohatství který připadá na nejbohatší skupinu společnosti roste rychleji a tak široké vrstvy de facto 

chudnou, příjmový medián stagnuje. 

 

Spolu s rostoucí nerovností se však projevuje také trend započatý již před sto lety (ověřit) a tím je 

komplementarita kapitálu a vzdělání. Vzdělanější vrstvy jednoznačně ze zavádění technologických inovací 

těží, zatímco méně vzdělaní jedinci spíš chudnou. I zde je však důležité podotknout, že je třeba mít ten 

správný mix dovedností, aby člověk mohl z technologické revoluce těžit. 
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Celkově však podíl práce na HDP (v USA), což je způsobeno jednak menším počtem zaměstnanců a poté 

jejich nižšími mzdami.38  Stav klesajících mezd se samozřejmě nerovná situaci kdy nastává technologická 

nezaměstnanost. Dost dobře by mohlo platit, že technologie sice stlačili některé mzdy dolů, právě díky 

tomu se však trh ustálil v novém rovnovážném bodě a hrozba je tudíž zažehnána. Reálnější se však bohužel 

jeví opačný scénář a to ten, že klesající příjmy zaměstnanců jsou jen průvodním jevem, kdy se pracovní síla 

přizpůsobuje konkurenčnímu tlaku sebe samé v reakci na zvýšené požadavky na efektivitu. Ta je přitom 

často spojená s globalizací, kdy firmy v honbě za dalšími zisky přenášejí svou výrobu do zahraničí, aby snížili 

výrobní náklady. Pro zaměstnance ve firmách které přitom zemi ještě neopustili však nezbývá nic jiného 

                                                             
38 Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). The Spread. In The second machine age: Work, progress, and 
prosperity in a time of brilliant technologies. 
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než snížit své mzdové nároky, anebo práci ztratit – zahraničních dělníků, anebo robotů. Druhý zmíněný 

postup sice zaměstnavateli umožní ponechat si některé zaměstnance za současného udržení 

konkurenceschopnosti, mnozí však o práci nenávratně přijdou. Mezi těmi kteří se ji snaží udržet naopak 

vzniká závod ne v oblasti komplementarity, tedy s cílem tvořit mezi robotem a člověk funkční pár, ale spíš 

v otázce nahraditelnosti. Situace je přitom nelehká. Roboti většinou vyrábějí zboží kvalitněji a za nižší 

náklady, není třeba jim hradit zdravotní ani sociální pojištění, nevstupují do odborů a vydrží pracovat i celý 

den téměř po celý rok. 39 

 

 

Nově se formující ekonomika samozřejmě vytváří i nové příležitosti, ty však podle kritiků nejsou 

dostatečné, aby nahradili mizející zaměstnání. Slibná odvětví současnosti – big data, smart manufacturing 

                                                             
39 Higgins, J. M. (2013). The Fourth Singularity and the Future of Jobs. World Future Review, 5, 11-23. 
doi:10.1177/1946756712473437 
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a bezdrátová revoluce přinesou větší obchodní příležitosti, umožní dělat informovanější manažerská 

rozhodnutí a zajistí větší efektivitu, zkrátka budou velkou vzpruhou pro byznys. Většinu ,,prací“ které takto 

vzniknou, však neobsadí lidé, nýbrž počítačové programy, boty či jiné formy umělé inteligence. Nástup 

robotizace se přitom nedá srovnat ani s na první pohled podobným jevem – offshoringem. Zatímco 

v takovém případě dochází k přemístění výroby či vývoji do země, kde jsou momentálně výhodnější 

nákladové podmínky, a tudíž práce fakticky nemizí, jen se přesouvá a navíc s perspektivou, že tomu tak 

nemusí být navěky, robotizace znamená trvalé zmizení práce. Nelze si přitom představovat, že bude moct 

docházet ke stejný sektorovým posunům jako v minulosti, kdy masivní vlna dělnictva povstala 

z uvolněných zemědělských kapacit a podobně velká část zaměstnanců ve službách přišla z dělnických 

profesí. Krom toho služby často vynášejí zaměstnancům méně než pozici v průmyslu, což je jev, ke kterému 

docházelo v devadesátých letech v USA při přechodu zaměstnanců ze zanikajících průmyslových odvětví 

do odvětví služeb, jen aby i tyto začala o dvě desítky let později také mizet z povrchu světa. 

 

Fakta z předchozích odstavců jsou přesvědčivá, je však třeba uznat, že popisují více méně současnou 

situaci, která přeci jen tak chmurný scénář zatím nezobrazuje. Dohady o budoucím vývoji jsou naopak často 

velmi obecné a založené těžko testovatelných předpokladech. Není třeba samozřejmé, že absence další 

sektorů v ekonomice (kvartérní nemůže pojmout všechny propuštěné zaměstnance) znamená, že lidé 

ztrácejí perspektivu, protože v minulosti byl mechanismus nastavený tak, že zaměstnanci mizejících sektor 

se přesouvali ,,o sektor výše“. Pohyb je možný oběma směry a je například představitelné, že zatímco 

budou jedny služby masivně ubývat, jiné se budou objevovat, což zneplatňuje tvrzení o tom, že ,,lidé 

nemají kam utéct“. Zajímavější a pro naši práci relevantnější je studovat dopady technologických změn 

přímo na jednotlivé profese. Jednak to dovolí přesnější odhadnutí situace, možností a vývoje, dále tak lépe 

nahlédneme podstatu problému. Zejména však skrze studium perspektivy jednotlivých významný profesí 

můžeme lépe odpovědět na výchozí otázku celé práce – povede-li robotizace v nezaměstnanosti. 

Povolání která jsou v očím jednoho z autorů nejohroženější jsou následující: dělníci ve výrobě, střední 

zdravotní personál, pracovníci v úklidu, údržbáři, vrtání, sluhové a pomocníci v domácnosti, řidiči kamionů 

a taxi služby, knihovníci a obchodní agenti autopůjčoven. Každé z těchto povolání přitom odpovídá nějaké 

kritické oblasti technologie, v níž probíhá bouřlivý vývoj. V případě dělníků se jedná o 3-D tisk a možnosti 

které přináší, řidiče naopak ohrožují automaticky řízené vozy, knihovníky počítačové systémy. Povoláním 

které však dle mého názoru realisticky a vůbec nejlépe vystihuje potenciál a sílu umělé inteligence a 

robotiky je pedagogika, bez ohledu na úroveň.  

V současné době vyučuje v USA 1 756 000 vysokoškolských učitelů, cena vzdělání ovšem neustále stoupá 

a tak vzniká velká poptávka po alternativách. Internetové kurzy jako coursera.org, edX či dokonce Khanova 

akademie sice nenabízejí plnohodnotný univerzitní titul, přístup k přednáškám špičkových učitelů je však 

díky nim realitou na dosah ruky pro téměř každého s aspoň trochu kvalitním připojením na web. Výhody 

se zdají být na první pohled jediným výstupem nových, netušených možností. Spolu s nástroji na sdílení 

obsahu přednášek, studijních materiálů a dokonce i automatizovaným hodnocením však vzniká nebývale 
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silná konkurence pro průměrné učitele na většině škol. Zatímco prvotřídní přednášející z bohatých niv 

soukromých univerzit si mohou mnout ruce, neboť jejich věhlas a odměny mohou dále růst, vyučující na 

méně exkluzivních pracovištích ztrácejí v očích mnoha studentů opodstatnění. Vždyť proč se obtěžovat 

s docházkou na nudnou přednášku, mohu-li se zdarma zapsat do online kurzu a virtuálně docházet na 

hodiny nejlepších pedagogů a zároveň odborníků na slovo vzatých ve svém oboru? Nadto univerzity ve své 

nejhlubší podstatě jsou místy, která usilují o vzestup vědy a znalostí, ne o udržování nadbytečných 

pedagogických kapacit. Stejně tak studenti ve své většině žádají především dostupné vzdělání, tudíž není 

nutné dělat si iluze, že neefektivita se právě zde dlouhodobě udrží. 40 

Podobná budoucnost však zřejmě čeká i střední a základní školství, neboť technologický vývoj se 

neomezuje na digitalizované přednášky a online kurzy.41 Téměř 4 miliony amerických, ale i další miliony 

evropských a asijských učitelů se mohou právem cítit ohroženy nástroji na automatickou opravu esejí, 

online kurzy i digitální výukou. Anebo je snad tak nepředstavitelná situace, kdy děti které s trochou 

nadsázky dostávají jako první hračku tablet, budou dosahovat lepších výsledků během interakce se svým 

nejoblíbenějším společníkem než s učitelem? Nebude vzdělání kvalitnější, pokud se podaří skrz displeje a 

jednou snad i trojrozměrnou virtuální realitu dostat k dětem ty nejlepší učitele (třeba i za cenu toho, že 

nebudou moct klást tolik otázek)? A co když jednou přijde i interaktivní výukový program, který se bez 

učitele obejde úplně – Wolphram Alpha přeci už dnes umí zodpovědět základní vědomostní dotazy. 

 

Pohled na budoucnost zaměstnanosti skrze ohrožená odvětví je jistě přínosný, pokud však chceme získat 

celistvější a hlavně přesnější obrázek o perspektivách pracovního trhu, je třeba sáhnout po metodičtějším 

zpracování této problematiky. Přínosný v tomto ohledu je článek oxfordských autorů Carla B. Freye a 

Michaela A. Osbornea s názvem ,,The Future of Employment: How susceptible are jobs to 

computerisation?“. Text vychází z nedávného pokroku ve strojovém učení, data miningu, strojovém vidění, 

výpočetní statistice a mobilní robotice. Kontrast s předchozím článkem přitom není tak ostrý, jak by se na 

první pohled mohlo zdát, neboť autoři ani zdaleka nepostulují, že tyto technologie budou mít spásný dopad 

na pracovní trh. Naopak pracují s myšlenkou, že pokrok právě v těchto oblastech povede k dramatickým 

změnám pracovního trhu a na tomto základě budují i svůj působivý model. Než však uvedu závěry jejich 

bádání, kterými není nic menšího soupis 702 povolání z databáze amerického ministerstva práce 

(Department of Labor) spolu s pravděpodobností, že budou v následujících dekádách automatizovány, 

popíšu model samotný a jeho východiska. 

Technika použitá k nalezení pravděpodobností se nazývá gausovský procesuální klasifikátor a řečeno ve 

zkratce funguje na základě ručního přiřazení pravděpodobností automatizace vybrané podmnožině 

profesí, u níž si autoři spolu s týmem vědců z oboru umělé inteligenci byli dostatečně jistí svým úsudkem. 

                                                             
40 Higgins, J. M. (2013). The Fourth Singularity and the Future of Jobs. World Future Review, 5, 11-23. 
doi:10.1177/1946756712473437 
41 Higgins, J. M. (2013). The Fourth Singularity and the Future of Jobs. World Future Review, 5, 11-23. 
doi:10.1177/1946756712473437 
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Takto vzniklý soubor se následně použil jako trénovací množina klasifikátoru, který se podle hodnot 

příznakového vektoru klíčových atributů jednotlivých povolání naučil klasifikovat tak jako autoři, díky 

výpočetní síle počítače však mohl být aplikován na všechny profese obsažené v seznamu a poskytnout 

numerického hodnoty odpovídají pravděpodobnosti automatizace jednotlivých povolání. 42 

 

Profese se dle svého obsahu klasicky dělí ve dvou dimenzích a to na to rutinní a nerutinní činnosti v jedné 

a manuální a kognitivní činnosti v druhé. Zatímco dříve nacházela automatizace a robotizace největší 

uplatnění v rutinních manuálních a kognitivních oblastech, v poslední době nabývá čím dál většího 

významu i v nerutinní sféře. Takový vývoj, ba úspěch umožnil především rozvoj ve výše zmíněných 

odvětvích umělé inteligence, na jehož základě je přitom postaven i probíraný model. Co je však důležitější, 

tento zlom představuje i důležitý pilíř našich úvah o budoucnosti práce, neboť právě výzva kterou 

robotizace představuje pro široké spektrum kognitivních činností, by v budoucna mohla být základem 

stejně široké nezaměstnanosti. Přes nesporný pokrok si však musíme být vědomi i omezení, která se 

doposud nepodařilo překonat a jež budou klást odpor další automatizaci. Je to totiž právě otázka 

úspěšnosti, se kterou budeme překonávat tato omezení, která z velké části určí rozsah komputerizace ve 

21. století.43 Jelikož tato omezení jsou skrze úsudek odborníků součástí trénovací množiny algoritmu a 

zároveň abychom si byli těchto omezení dobře vědomi, uvedu dále jejich stručný výčet podle hlavních 

kategorií činností. 

 

Úlohy náročné na vnímání a manipulaci 

Navzdory pokrokům v senzorech, laserech a jiných výpočetních algoritmech, roboti stále nejsou schopní 

dokonalého vidění a identifikace objektů, zejména při zastřeném zorné poli. Uklízení a práce v domácnosti 

jsou tedy vhodným příkladem činností, kde roboti musí stále překonávat velké překážky. Podobně na 

pracovištích, kde dochází k interakci stoje s člověkem, roboti nedosahují úrovně citu, vnímání a dynamiky, 

které jsou lidem vlastní. Robotické končetiny nedisponují stejnou obratností a stejně dokonalým vnímáním 

jako ty lidské. Přestože se tato omezení dají v některých oblastech obejít, pro mnoho dalších to představuje 

překážku v šíření automatické technologie. Závěrem tedy lze říct, že nedostatky ve vnímání a manipulaci 

jsou hlavními slabinami současných robotů a tak tomu zůstane i v následujících jednom či dvou 

desetiletích. 

 

Úlohy náročné na kreativní inteligenci 

                                                             
42 Frey, C. B., & Osborne, M. A. (2013). The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to 
Computerisation. Získáno z 
http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf 
43 Frey, C. B., & Osborne, M. A. (2013). The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to 
Computerisation. Získáno z 
http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf 
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Kreativitu je možné definovat jako: ,,Schopnost přicházet s novými myšlenkami (idejemi) či výtvory, které 

jsou originální a hodnotné. Ideje v širším smyslu přitom představují koncepty, básně, hudební skladby, 

vědecké teorie, kuchařské návody a vtipy, zatímco výtvory jsou předměty jako např. malby, sochy, stroje 

či keramika.“44 Je však možné, aby počítač vykonával kreativní činnost, sám tvořil kreativní hodnoty?  

 

Odpověď je dvojznačná. Stroje v zásadě jsou schopny generovat nový obsah, existují programy, které 

vytvářejí malby, jiné skládají hudbu, další vytvářejí modely ke statistickému zpracování dat. Jelikož však 

skutečná kreativita neznamená pouze vytvářet nové materiály, ale především vtělit do nich určité hodnoty, 

které jsou variabilními výtvory lidského ducha, odrážející aktuální či naopak trvalé, avšak dočasně 

upozaděné vzorce chování, je kreativita jedním z velkých výzev pro umělou inteligenci, výzva možná 

z podstaty nedostižnou. 

 

Úlohy náročné na sociální inteligenci 

Sociální inteligence jakožto součást sociálních kompetencí je další náročný úkol pro zařízení složená 

z integrovaných obvodů a senzorů. Důležitý aspekt mezilidské komunikace, vyjednávání, přesvědčování a 

péče o lidi, přesto velmi těžko dosažitelný cíl současné robotiky, to je sociální inteligence i navzdory úsilí 

vyvíjenému na poli afektivního programování. Přestože algoritmy dnes dokáží emulovat některé aspekty 

mezilidských interakcí, rozpoznávání emocí v reálné čase zůstává nevyřešeným oříškem a to i tehdy, pokud 

se jedná o čistě textové vstupy. Náležitá reakce na takové podněty je pak ještě problematičtější. Například 

v Loebnorově ceně, soutěži spočívající v emulaci mezilidské konverzace, zatím žádný algoritmus neprošel 

Turingovým testem, jinými slovy nepřesvědčil lidského soudce o tom, že je člověk.  

Neúspěch počítačů ve snaze napodobit lidský mozek a dosáhnout lidské kvality vyjadřování a myšlení je 

zčásti způsobený absencí ,,zdravého rozumu“, jež však odolává přesnému popisu a tedy i algoritmizaci. 

Emulace lidského mozku je tak otázkou spíše dlouhého výzkumu a vývoje a neočekává se v následujících 

deseti či dvaceti letech.  

V zásadě lze tedy říct, že úlohy náročné na vnímání, manipulaci, kreativní a sociální inteligenci představují 

z hlediska robotizace/automatizace největší výzvu a problémy s nimi spojené se v následujících dvou 

dekádách nepodaří zcela eliminovat. Rovněž je patrný rozpor s předchozím článkem, podle kterého je 

čtvrtá singularita již za dveřmi. Úspěchy robotů jako je Watson, jsou sice fenomenální, nelze je však 

zaměnit za plnohodnotnou emulaci lidských kognitivních schopností. Co je však podstatné z hlediska 

našich úvah, je to, že pravděpodobnost že daná profese bude automatizována lze chápat jako funkci výše 

                                                             
44 Frey, C. B., & Osborne, M. A. (2013). The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to 
Computerisation. Získáno z 
http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf 
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zmíněných charakteristik, čímž se dostáváme ke klíčovým závěrům práce ,,The Future of Employment“.45 

 

Ačkoli je jakákoli snaha o predikci budoucích jevů odsouzena k chybám, jinými slovy je nemožné dosáhnout 

v současné době (a asi i ve všech budoucích časech) deterministické přesnosti, upřímný pokus autorů 

podává vzhledem ke svým solidním východiskům kredibilní závěry. Takové výsledky samozřejmě 

nezohledňují fakt, že lidé se mohou mezi sektory přesouvat, opustit svou stávající (zanikající) práci, aby 

našli jinou, rekvalifikovat se. Není tedy možné na jejich základě vyřknout jednoznačný soud nad osudem 

budoucí zaměstnanosti, jako vodítko jsou však užitečné. V souladu s intuicí vychází, že kreativní, 

myšlenkově náročné pozice jako je sociologie má nízkou pravděpodobnost automatizace (0,059), podobně 

ekonomie (0,43) a fyzika (0,1). Stejně tak učitelé a lékaři spadají do oblasti velmi nízké pravděpodobnosti 

se skórem nižším než 0,1 a to i přes zářné vyhlídky nových technologií v oblast výuky. Na opačném konci 

naopak stojí řidiči (0,98), knihovničtí technici (0,99) a např. pokladníci (0.98) stejně tak ale i opraváři 

hodinek (0,99), u nichž se výsledek nezdá být natolik očekáváný. 46 

2.3.3 Analýza základních socio-ekonomických ukazatelů 

Téma technologické nezaměstnanosti není pouze věcí minulosti (mj. Luddité) ani záležitostí budoucnosti 

(průmyslová revoluce 4.0), jak by se z předcházejícího výkladu mohlo zdát. Relevantní vzhledem 

k výzkumné otázce je totiž i současnost a tedy nynější stav nezaměstnanosti a ekonomické výkonnosti 

spolu s jejich vývojem. Proč? Je to jednoduché – jednak k robotizaci dochází již posledních několik desítek 

let a vývoj technologií zažil svůj dosud největší boom právě v posledních dvaceti letech (viz výše). Pokud 

tedy existuje silná souvislost mezi rozvojem technologických možností a nezaměstnaností, mělo by být 

možné pozorovat negativní dopady již nyní, přičemž hypotetická platnost výše popsaných charakteristik 

budoucího vývoje může takový vývoj pouze urychlit. Lze se samozřejmě také domnívat, že se současný stav 

technického pokroku do statistik ještě nepromítl, což se v budoucnu změní. Právě to je však druhý důvod, 

proč je vhodné podívat se základní socio-ekonomické ukazatele během posledních let. Jako každá 

analytická technika je i tato z výše uvedeného důvodu nedokonalá a neumožní nám vyloučit nástup 

technologické nezaměstnanosti v budoucnu, jen proto že dnes nemusí být patrný. Pokud však budeme 

svědky rozvíjejících se nových trendů, máme další důvod odpovědět na výzkumnou otázku kladně. 

                                                             
45 Frey, C. B., & Osborne, M. A. (2013). The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to 
Computerisation. Získáno z 
http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf 
46 Frey, C. B., & Osborne, M. A. (2013). The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to 
Computerisation. Získáno z 
http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf 
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Obr.č. 8 Míra registrované nezaměstnanosti USA United States Unemployment Rate [1948-2014]. Získáno 

z http://www.tradingeconomics.com/united-states/unemployment-rate 

Míra nezaměstnanosti v USA je odrazem vývoje americké ekonomiky s patrnými obdobími vzrůstu a 

poklesu počtu lidí bez práce, který více méně kopíruje období recesí a expanzí – střídání hospodářského 

cyklu. Růst nezaměstnanosti můžeme během poloviny sedmdesátých let, v důsledku první ropné krize v 

roce 1973, dále na začátku let osmdesátých, tentokrát v období těsně po druhém ropném šoku z roku 

1979. Nakonec vidíme významný nárůst během velké recese, kdy nezaměstnanost dosahuje vrcholu v roce 

2009 na hladině 10%. Ačkoli nezaměstnanost v posledním předkrizovém období na první pohled osciluje 

kolem 6-ti procentní hranice podobně jako v období mezi druhou světovou válkou a první ropnou krizí, 

trend zahrnující veškerá data včetně expanzí a recesí ukazuje na rostoucí tendenci americké 

nezaměstnanosti v rozmezí 2 procentních bodů. Čísla se ovšem nezdají alarmující a z hlediska výzkumné 

otázky bude klíčové, nakolik bude pokles nezaměstnanosti po poslední krizi trvalý. I kdyby však byl, 

nemůžeme vyloučit opětovné vzedmutí nezaměstnanosti v budoucnu způsobené technologickým 

pokrokem. Zatím ale data nenasvědčují výraznému rozmáhání se technologické nezaměstnanosti, což je 

vidět i na následujících dvou grafech. Zatímco trend nezaměstnanosti v posledních letech (tedy během 

období největší rozmachu technologií) má derivace cca 0,086, letech 1948 a 1991 je jen o desetinu nižší. 

Nedá se tedy říct, že by nezaměstnanost dnes rostla rychleji než dříve. 
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Obr.č.9 Míra registrované nezaměstnanosti USA United States Unemployment Rate [1992-2014]. Získáno 

z http://www.tradingeconomics.com/united-states/unemployment-rate 

 

 

Obr. č. 10 Míra registrované nezaměstnanosti USA United States Unemployment Rate [1952-1991]. 

Získáno z http://www.tradingeconomics.com/united-states/unemployment-rate 
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Obr. č. 11 Míra registrované nezaměstnanosti v ČR (stav k 31.12.) [1990-2012]. Získáno z 

https://www.czso.cz/csu/czso/cr_od_roku_1989_nezamestnanost_ 

I v České republice vidíme podobný příběh. Nezaměstnanost nejprve dosahuje poměrně nízkých hodnot, 

v druhé polovině devadesátých let začíná růst a neklesá až do roku 2004. Vývoj mezi lety 1995 a 1999 je 

však jednoznačně důsledkem krize způsobené příliš rychlým růstem mezd ve vztahu k produktivitě a volnou 

fiskální politikou, které vedly k deficitu běžného účtu platební bilance, odlivu investorů a oslabení koruny, 

což zase způsobilo nárůst inflace, růst úroků a zpomalení dynamiky úvěrů. 47  Jelikož další nárůst 

nezaměstnanosti přinesla až hospodářská krize a situaci během krátkého období výrazné hospodářské 

konjunktury roku 2005 a 2006, kdy růst HDP překračoval sedmiprocentní hranici ani období nízké 

nezaměstnanosti let 2007 a 2008 nelze dost dobře porovnávat se specifickou transformující se 

ekonomikou první půlky devadesátých roků, ani zde nemůže dojít ke směrodatným závěrům ohledně 

teoretického nástupu technologické nezaměstnanosti. 

 

                                                             
47 Ekonomický vývoj na území České republiky - Historie ČNB. Získáno z 
http://www.historie.cnb.cz/cs/menova_politika/prurezova_temata_menova_politika/1_ekonomicky_vyvoj_na_uze
mi_ceske_republiky.html 
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Obr. č. 12 Míra registrované nezaměstnanosti EU-17 Total Unemployment Rate EU-17 [1995-2014]. 

Získáno z 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdec450&plugin=1 

 

Data za Evropskou unii jsou ze zřejmých důvodů relativně sporá, za posledních dvacet let v zemích EU-1748 

nepozorujeme signifikantní nárůst nezaměstnanosti. 

 

 

 

                                                             
48 Glossary:Euro area enlargements - Statistics Explained. Získáno z http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Glossary:Euro_area_enlargements 
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Obr. č. 13 Míra registrované nezaměstnanosti Německa Germany Unemployment Rate [1950-2014]. 

Získáno z http://www.tradingeconomics.com/germany/unemployment-rate 

I v Německu můžeme pozorovat rostoucí trend nezaměstnanosti během poslední více než 60 let. Takový 

trend by samozřejmě mohl být způsobený nástupem technologických inovací, podíváme-li se však na grafy 

za roky 1950-1991 a 1992 až 2014, vidíme, že ve dvou posledních dekádách, které pro nás mají ústřední 

význam, je derivace trendu záporná, neboli, obecně vzato, dochází k poklesu nezaměstnanosti. Tento stav 

je přitom výsledkem ambiciózních Hartzových reforem z let 2002-2005, které vedly k razantnímu poklesu 

nezaměstnanosti v Německu a zemi zařadily mezi státy s nejvyšší mírou zaměstnanosti v Evropě. 49 

Závěrem by tedy mohlo být, že technologická nezaměstnanost v Německu není na pořadu dne či 

přinejmenším, že je nevýznamná. Odvrácenou a z našeho pohledu velmi relevantní stranou však jsou mini 

práce, tzv. minijobs ci kurzarbeit, kterým země vděčí za svůj velmi nízký index nezaměstnanosti.50 Takové 

formy zaměstnání spolu s prací na zkrácený úvazek, totiž mohou lépe předpovídat očekávané změny na 

trhu práce než celková nezaměstnanost jako taková, přičemž jejich pohledem nevypadá situace až tak 

růžově, neboť zkrácené pracovní poměry mohou dost dobře být předvojem technologické 

nezaměstnanosti v tom smyslu, že zaměstnavatelé čím dál méně potřebují lidskou pracovní sílu, která je 

ve stále větší míře substituována výkonem robotů. 

                                                             
49 Kotrusová, M. (15. 5. 2007). MPSV: Reforma politiky zaměstnanosti v Německu. Získáno z 
http://www.mpsv.cz/cs/4148 
50 Německý pracovní zázrak má svojí odvrácenou tvář. (8. 2. 2012). Získáno z 
http://zpravy.e15.cz/zahranicni/ekonomika/nemecky-pracovni-zazrak-ma-svoji-odvracenou-tvar-741535 
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Obr. č. 14 Míra registrované nezaměstnanosti Německa Germany Unemployment Rate [1950-1991]. 

Získáno z http://www.tradingeconomics.com/germany/unemployment-rate 

 

0,026 

 

Obr. č. 15 Míra registrované nezaměstnanosti Německa Germany Unemployment Rate [1992-2014]. 

Získáno z http://www.tradingeconomics.com/germany/unemployment-rate 
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Obr. č. 16 Podíl osob pracujících na částečný úvazek k celkovém počtu zaměstnaných USA 1976-2014 

Valletta, R., & Bengali, L. (2013). Part-time Employment as a Share of Total Employment. Získáno z 

http://www.frbsf.org/economic-research/publications/economic-letter/2013/august/part-time-work-

employment-increase-recession/ 

 

Obr. č. 17 Podíl osob pracujících na částečný úvazek k celkovém počtu zaměstnaných ČR 2003-2014 

Persons Employed Part-time Czech Republic [2003-2014]. Získáno z 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00159&plugin=1 
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Obr. č. 18 Podíl osob pracujících na částečný úvazek k celkovém počtu zaměstnaných EU-17 2003-2014 

Persons Employed Part-time EU-17 [2003-2014]. Získáno z 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00159&plugin=1 

 

 

 

Obr. č. 19. Podíl osob pracujících na částečný úvazek k celkovém počtu zaměstnaných Německo 2003-

2014 
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Persons Employed Part-time Germany [2003-2014]. Získáno z 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00159&plugin=1 

 

Přestože data z amerických a německých statistik vypovídají pokud jde o výzkumnou otázku buď o spíše 

nevýznamném anebo dokonce negativní trendu růstu nezaměstnanosti a česká data jsou vzhledem ke 

transformaci ekonomiky relativně málo vypovídající, hlubší pohled na nezaměstnanost optikou podílu 

prací na částečný úvazek na celkové zaměstnanosti nabádá k odlišným závěrům. Až na americká data, která 

kvůli změně metodiky pravděpodobně podhodnocují podíl prací na částečný úvazek před rokem 1994, 

pročež byly údaje přepočteny a jsou v grafe zobrazeny červenou čárou, čísla jsou jednoznačná. Za poslední 

dekádu dochází jak v EU-17, tak v Německu, České republice, ale i v ostatních zemích EU51, k jasnému 

nárůstu povolání na zkrácený pracovní úvazek a s výjimkou Česka tomu tak bylo již před začátkem 

hospodářské krize. 

Takový vývoj nemusí nutně předznamenávat budoucí nástup technologické nezaměstnanosti, stejně tak 

ale jako jsme výše považovali údaje o rostoucí produktivitě/HDP a stagnujících příjmových mediánech za 

pouhý způsob, jak dočasně udržet přijatelnou úroveň zaměstnanosti, který je však nutně předvojem 

budoucí nezaměstnanosti, tak i v tomto případě věřím, že data o plošně rostoucí zaměstnanosti na 

částečný pracovní úvazek jsou dalším kamínkem do mozaiky důvodů, proč je nutné vidět hrozbu 

technologické nezaměstnanosti jako reálnou.  

2.3.4 Vzdělání jako hráz proti technologické nezaměstnanosti? 

Posledními dvěma determinanty, které vezmeme do úvahy při hledání odpovědi na otázku budoucí 

technologické nezaměstnanosti, jsou připravenost vzdělávací soustavy na měnící se požadavky pracovního 

trhu a podnikání a také možnosti lidského intelektu. Na předešlých stranách jsme již ukázali, že 

technologický pokrok čeká zářná budoucnost stejně tak jako jsme popsali varovná stanoviska jiných 

badatelů k tomuto problému. Nakonec jsme i analyzovali socio-ekonomická data ve snaze nalézt prvotní 

projevy budoucích problémů. Abychom však poskytli kompletní odpověď (nebo se jí aspoň více přiblížili) 

na pravděpodobnost budoucí robotizace práce, musíme jít dál. Technika se může vyvíjet horečným 

tempem, jednotlivé profese jak je známe, mohou mizet z nabídky volných míst a současná nezaměstnanost 

může stoupat, nic z toho však se vší jistotou neimplikuje budoucí masivní technologickou nezaměstnanost 

– lidé mohou držet s technikou krok, současná povolání nahradí nová, statistiky mohou ukazovat na pouze 

dočasné jevy. Jako rozhodující se tak nejspíš ukáže právě naše schopnost adaptovat se na nové podmínky, 

která přitom úzce souvisí s oběma zmíněnými determinanty. Skutečně nás nic neopravňuje předpokládat, 

že se profese nebudou měnit, lidé nezvýší svou kvalifikaci, ani že hektický vývoj strojů nebudeme schopni 

                                                             
51 Persons Employed Part-Time. Získáno z Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/main-
tables?p_p_id=NavTreeportletprod_WAR_NavTreeportletprod_INSTANCE_OcfOHw1NaFWr&p_p_lifecycle=0
&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1 



41 
 

využívat ke svému prospěchu díky lepší technické gramotnosti. Takový závěr (a s tím související závěr o 

budoucí případné nezaměstnanosti) můžeme učinit až po studiu vzdělávacích strategií jednotlivých zemí a 

s přihlédnutím k možnostem lidského potenciálu. 

Rozbor vzdělávacích strategií zakládám na třech fundamentálních dokumentech. První dva jsou české: 

Strategie vzdělávací politicky České republiky do roku 2020 a jeho implementační text Dlouhodobý záměr 

vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020. Třetím strategickým 

dokumentem je americký U.S. Department of Education Strategic Plan for Fiscal Years 2014-2018. 

Je sporné, nakolik jsou dokumenty věnující se několika následujícím létům schopné nastavit cíle vzdělávací 

politiky a jejich implementaci, aby v budoucnu nedocházelo k rozšiřování nesouladu mezi kvalifikací 

pracovní síly a požadavky trhu, což je základní předpoklad zamezení masivní nezaměstnanosti v budoucnu. 

Vždyť pokud má být vývoj skutečně tak překotný, jak naznačují teze o kombinatorické explozi a 

exponenciálním charakteru inovací, nelze vyloučit, že vzdělávací systém bude muset být přebudován od 

základu, což nelze realizovat v horizontu několika let. Stejně tak je však nutné podotknout, že dokumenty 

evidentně vycházejí z dlouhodobější vize, což je patrné zejména u současného amerického plánu, neboť 

ten se co do cílů překrývá s předchozím plánem, přičemž tyto cíle nejen rozvíjí, ale dbá na jejich aktuálnost. 

 

Zatímco česká strategie odráží celoevropské priority jako je celoživotní vzdělávání, kvalita výuky, sociální 

koheze a podpora kreativity52, americké dokumenty se konkrétněji zaměřují na z našeho pohledu důležité 

body, totiž na podporu přístupu a úspěšného zakončení oborů STEM (science, technology, engineering and 

mathematics) na univerzitní úrovni a zlepšení kvality výuky a motivace na úrovni středního a základního 

vzdělávání.53 

I tak je však třeba vyzdvihnout významnou a relevantní stránku českých materiálů, zejména jejich důraz na 

středoškolské odborné vzdělávání: 

,,V první řadě bude třeba zajistit, aby všichni žáci v programech středního odborného vzdělávání získávali 
dovednosti na takové úrovni, která jim umožní pokračovat v následném profesním rozvoji a celoživotním 
učení. Konkrétně je žádoucí zlepšit především úroveň základních gramotností a obecných znalostí, 
dovedností a schopností, neboť jejich význam pro další život absolventů je značný, ať už se jedná o jejich 
postavení na trhu práce, zapojení do dalšího vzdělávání či schopnosti řešit běžné životní situace. To je 
důležité i z hlediska efektivity systému: je třeba zajistit, aby nebyly finanční prostředky vynakládány na 
předčasnou profesní specializaci žáků, která v dlouhodobé perspektivě není a nemůže být smysluplně 
využitelná.”54 
 
a celoživotní vzdělávání: 

                                                             
52 Strategic framework – Education & Training 2020 - European Commission. (30. 7. 2015). Získáno z 
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/index_en.htm 
53 U.S. Department of Education Strategic Plan for Fiscal Years 2014-2018. (2013). Získáno z U.S. Department 
of Education website: http://www2.ed.gov/about/reports/strat/plan2014-18/strategic-plan.pdf 
54 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020. Získáno z webu Ministerstva školství ČR : 
http://www.msmt.cz/uploads/Strategie_2020_web.pdf 
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,,…rozvoj technologií, ale rovněž obtížně předvídatelný ekonomický vývoj jednotlivých odvětví rychle a 
významně proměňuje požadavky kladené na schopnosti zaměstnanců a přináší značné nároky na 
schopnost se těmto změnám přizpůsobovat. Stále častěji se stává, že člověk během svého produktivního 
života několikrát změní nejen pracovní zařazení, ale i obor své činnosti. Mezi znalostmi, dovednostmi a 
schopnostmi, s nimiž na pracovní trh přicházejí absolventi, a těmi, jež jsou poptávány zaměstnavateli, 
vznikají často disparity, jejichž snižování lze jen částečně řešit intervencemi v oblasti formálního vzdělávání. 
Další vzdělávání může významně přispívat k osobnostnímu rozvoji jednotlivce, zvyšovat jeho lepší 
uplatnitelnost na trhu práce, ale rovněž podporovat aktivní občanství a sociální soudržnost.”55 
 
Na rozdíl od amerických materiálů a celoevropské agendy je zřejmé větší zaměření na účňovské školství, 
které v našem prostředí představuje dlouhodobě palčivou otázku. Není přitom jisté, že je to krok správným 
směrem, protože dost dobře možná odsuzuje naši zemi k nadále druhořadé pozici ve světové ekonomie 
(neboť učni nejsou inženýři a průmysl není znalostní ekonomika), jako krok ke snížení nezaměstnanosti 
absolventů a v jistém smyslu i technologické nezaměstnanosti je však účelný. Poněkud větší shoda panuje 
ohledně celoživotního vzdělávání, které je jistě efektivním opatřením v časech zvýšeného rizika 
nezaměstnanosti způsobeného nesouladem dovedností a požadavků.  
 
Smysluplný je nakonec i krok směrem k větší inkluzi znevýhodněných skupin, který je oběma materiálům 
společný, neboť integrovaní a tedy vzdělaní jedinci mají nižší pravděpodobnost, že se ocitnou 
nezaměstnaní.56 
 
Celkem radikálním, avšak pro budoucí zaměstnanost pravděpodobně důležitým krokem, je záměr 
nepovolovat zvyšování středoškolských kapacit s výjimkou oborů přírodovědného a technického 
zaměření 57  a povinné zařazení matematiky mezi maturitní předměty. 58  Pokud jde o vysokoškolské 
studium, české materiály zdůrazňují zachování otevřenosti terciárního vzdělávání a jeho konsolidaci po 
období rapidního nárůstu kapacit s cílem zvýšit kvalitu. Americký dokument je konkrétnější – píše se v něm 
o snaze systému vyprodukovat milion dodatečných absolventů oborů STEM, snížení počtu studentů, kteří 
neuspějí a zlepšení přístupu k těmto oborům.59 Podobný směrem se vydává např. i Spojené Království (a 
dříve také Izrael), byť v oblasti základního vzdělávání. Důvod je však totožný a tím je projektovaný 
nedostatek absolventů těchto oborů. Pokud se podaří zvrátit tento trend, riziko technologické 
nezaměstnanosti se může výrazně zmenšit.60 

                                                             
55 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020. Získáno z webu Ministerstva školství ČR : 
http://www.msmt.cz/uploads/Strategie_2020_web.pdf 
56 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020. Získáno z webu Ministerstva školství ČR : 
http://www.msmt.cz/uploads/Strategie_2020_web.pdf 
57 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020, MŠMT 
ČR. Získáno z webu Ministerstva školství ČR: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/dlouhodoby-
zamer-vzdelavani-a-rozvoje-vzdelavaci-soustavy-3 
58 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020, MŠMT 
ČR. Získáno z webu Ministerstva školství ČR: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/dlouhodoby-
zamer-vzdelavani-a-rozvoje-vzdelavaci-soustavy-3 
59 U.S. Department of Education Strategic Plan for Fiscal Years 2014-2018. (2013). Získáno z U.S. Department 
of Education website: http://www2.ed.gov/about/reports/strat/plan2014-18/strategic-plan.pdf 
60 Chambers, S. (15. 10. 2014). Why Schools in England Are Teaching 5-Year-Olds How to Code - Bloomberg. Získáno 
z http://www.bloomberg.com/news/2014-10-15/why-schools-in-england-are-teaching-5-year-olds-how-to-
code.html 
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2.4 Závěr první části 
 
Analýza nezaměstnanosti je klíčovým tématem budoucího ekonomického vývoje a proto tvoří i podstatnou 
část této práce. Na předcházejících stranách jsem se pokusil jmenovat hlavní důvody, proč nezaměstnanost 
představuje potenciální hrozbu a to jak z pohledu nedávného technologického pokroku, tak vzhledem k 
míře připravenosti na hypotetické prohlubování již započatých změn a příchod zcela nových nečekaných 
výzev. Takový postup odrážel logiku spočívající jak v potřebě definovat objektivní faktory potenciálně 
vedoucí k tak velkému pokroku technologií, že hrozí rozvrátit současnou podobu pracovního trhu, tak v 
nutnosti vzít v potaz i adaptabilitu lidského konání. Zejména tato poslední část by si případně zasloužila i 
větší pozornost, protože právě v ní spočívá druhá polovina odpovědi na otázku hrozby technologické 
nezaměstnanosti. Mohou totiž sice existovat síly s rozvratným potenciálem pro pracovní trh, nemůžeme 
však nahlížet ekonomiku a společnost staticky, nýbrž je třeba počítat s její dynamikou a schopností se 
změnám přizpůsobit. Na konci první části jsme se zabývali právě takovou schopností představovanou 
vzdělávacím systémem. Nejen že proměna školské soustavy odrážející se v její strategii je sama o sobě 
jistou formou adaptace, výsledky které takový systém produkuje, jsou předpokladem trvalejšího souladu 
mezi nároky pracovního trhu a kvalifikací pracovní síly. Ani z toho však není možné definitivně usuzovat, 
že všechny problémy jsou takto zažehnány, neboť jejich jádro netkví ve vůli měnit zaběhnuté způsoby tak, 
aby lépe vyhovovaly novým nárokům, nýbrž v samotné způsobilosti lidského rodu takové změny realizovat. 
Tím se ovšem otázka posouvá již do zcela nové roviny týkající se možností lidského intelektu a na něm 
závislé přizpůsobivosti. Neboť je skutečně možné si představit, že se syn každého současného učně nebo 
absolventa průmyslové školy stane inženýrem? Rozhodně nechci tvrdit, že k takovým transformacím dříve 
nedocházelo a nedochází, ba naopak. Podobně nemám v úmyslu podceňovat schopnosti kteréhokoli 
člověka, stejně tak je ale logické se domnívat, že meze lidského růstu existují. V takovém případě by 
exponenciální nárůst technologických kapacit skutečně mohl vést k bezprecedentnímu nesouladu v 
poptávce a nabídce na pracovním trhu. Lidské schopnosti ovšem možná skutečně procházejí svým vlastním 
vývojem a nejsou tak neměnné, jak by se na první pohled mohlo zdát. Podnětné v tomto ohledu může být 
například studium Flynnova efektu, který se manifestuje rostoucí úspěšností řešitelů standardizovaných 
IQ testů napříč časem. Konkrétně jde o to, že pokud si člověk vyplní deset let starý test, jeho skóre bude v 
průměru o 3 body vyšší než u současného testu.61 Podobně je otázkou, zdali budou vyspělé technologie 
v masovém měřítku vyžadovat i kvalifikovanější zaměstnance – vždyť čím sofistikovanější počítačový 
program, tím snazší obsluha a menší nároky na uživatelovu počítačovou či dokonce technologickou 
gramotnost. Anebo snad nové nástroje jako např. program Matlab, který je inženýrským průmyslovým 
standardem neulehčuje návrhářům práci takřka na každém kroku? Jsou schopnosti potřebné k získání 
inženýrského či jiného titulu stejné jako před padesáti lety? A pokud nejsou, není to nakonec nižšími 
průměrnými požadavky na dnešního inženýra či ekonoma oproti minulosti? V neposlední řadě nelze 
mávnout rukou nad kognitivními vylepšení62, které nabízí moderní technologie. Ponecháme-li stranou 
veškeré etické konsekvence takových zákroků, analýza biotechnologií, konkrétně neurotechnologií, 
genetického inženýrství, nanomedicíny či rozhraní mozek-počítač je další oblastí, která má významný 
explanační potenciál, pokud jde o budoucí hrozbu technologické nezaměstnanosti. Vždyť veškeré naše 
konvenční ekonomické, sociologické a strategické úvahy mohou být správné a přesto odpověď z nich 
vyplývající se může dramaticky rozcházet s realitou, právě proto že jediný zásah do lidského organismu s 

                                                             
61 Trahan, L., Stuebing, K. K., Hiscock, M. K., & Fletcher, J. M. (2014). The Flynn Effect: A Meta-analysis. Získáno 
z Psycho Bull. website: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4152423/#R251 
62 human enhancement | Technoprogressive Wiki. Získáno July 31, 2015 z 
http://ieet.org/index.php/tpwiki/human_enhancement 
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účelem zlepšit jeho kognitivního schopnosti, který navíc bude v budoucnu tak normální a široce přijímaný 
jako jsou v dnešní době kloubní náhrady, právě takový jeden zákrok může kompletně anulovat hrozbu 
nezaměstnanosti vyplývající z lidské nedostatečnosti. 
 
Takové úvahy jsou však již příliš divoké (ačkoli vůbec ne irelevantní) a komplexní, jinými slovy přesahují 
rámec této bakalářské práce. Souvislosti které je naopak třeba ještě doplnit se týkají zejména dalších 
makro a mikroekonomických aspektů robotizace, jež jsem ještě neuvedl. Tyto, konkrétně hospodářské 
cykly na straně makroekonomické a monopolizaci a regulaci na straně mikroekonomické, je třeba uvést 
jednak proto, že představují kontext sociologicky nejrelevantnějšího a tedy i hlavního podtématu práce, 
kterým je právě nezaměstnanost, zároveň ale také kvůli své vlastní, svébytné důležitosti při studiu dopadů 
robotizace.  

 
3. Ostatní makroekonomické a mikroekonomické aspekty 
robotizace 

 
3.1 Hospodářské cykly  
 
Hospodářské cykly jsou druhým makroekonomickým aspektem, kterému v této práci budu věnovat 
pozornost. Ačkoli existuje mnoho dalších oblastí makroekonomické analýzy, jmenovitě inflace, 
hospodářský růst, a jiné, hospodářské cykly jsou přirozenou volbou, protože se přímo dotýkají primárního 
tématu – nezaměstnanosti a zároveň jsou potenciálně silně spřaženy s robotizací. První souvislost je 
celkem zřejmá, neboť pakliže hospodářské cykly jsou fluktuace reálného HDP okolo svého trendu63, který 
většinou volíme jako vhodné proložení dat, vrcholy a dna ekonomického výkonu korelují s obdobími 
vysoké a nízké nezaměstnanosti. Takový výklad je samozřejmě zjednodušený, protože např. v USA jsme 
byli během posledních recesí svědky tzv. ,,jobless recoveries“, tedy hospodářského zotavení které není 
doprovázeno zotavením pracovního trhu, v zásadě však lze s tímto zjednodušením pracovat, pokud je 
naším cílem poukázat na souvislost s předchozím podtématem práce. Kromě této přirozené spojitosti, 
máme i druhý důvod pro analýzu hospodářských cyklů a tím je provázanost s robotizací. Zatímco jev jako 
např. inflace je v dlouhodobém horizontu určován růstem nabídky peněz64 a krátkodobé fluktuace jsou 
mimo rámec našeho zájmu, hospodářské cykly mají hned několik vysvětlení - zejména proto že jednotlivé 
recese a konjunktury mají často jiné příčiny. Významné místo mezi snahami o jejich popis má přitom teorie 
reálného hospodářského cyklu zakládající fluktuace HDP na reálných faktorech jako jsou změny 
produktivity a tedy právě o tuto teorii hodlám opřít následující zamyšlení nad tímto aspektem robotizace. 
Uvážíme-li přitom, že změny celkové faktorové produktivity nejsou ničím jiným než technologickými 
změnami, výkyvy počasí, úpravami vládní regulace či změnami energetické cenové hladiny, tedy vším co 
ovlivňuje naši schopnost využít konkrétně alokované zdroje, pak je souvislost s robotizací zřejmá. 
Robotizace dle našich předpokladů reprezentuje fundamentální technologickou proměnu, což přináší dvojí 
dopad. Jednak pokud skutečně dojde k mohutné technologické expanzi ať už vlivem exponenciálního růstu 
či kombinatorické exploze, bude nepochybně následovat i podobně významná hospodářská expanze. 
Z pohledu hospodářských cyklů je však důležitější onen druhý dopad spočívající v provázání ekonomických 
výkyvů s technologickými inovacemi. 

                                                             
63 Williamson, S. D. (2014). Business Cycle Measurement. V Macroeconomics. Boston: Pearson. 
64 Williamson, S. D. (2014). Introduction. V Macroeconomics. Boston: Pearson. 
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3.1.1 Teorie reálného hospodářského cyklu 
 
Jak již bylo uvedeno, existuje vícero přístupů k popisu makroekonomických výkyvů - výkyvů hospodářského 
výkonu, které se v zásadě dají rozdělit na keynesiánské a nekeynesiánské. Zatímco v první skupině jsou 
zastánci vládních zásahů do ekonomiky, kterým pokud jsou náležitě realizovány, přisuzují reálné a příznivé 
dopady na hospodářství (ačkoli existují spory o tom, jestli jsou důležitější monetární anebo fiskální 
stimuly), druhou názorovou rovinu zastupují představitelé teorií vzešlých z revoluce racionálních 
očekávání, mezi něž patří právě teorie reálného hospodářského cyklu. Coby reflexe této revoluce pak 
vznikly i další přístupy jako např. modernizovaná keynesiánská teorie v podobě koordinačních selhání a 
modely nové keynesiánské ekonomie. Z našeho hlediska je však relevantní právě teorie reálného 
hospodářského cyklu vytvořená Finnem Kydlandem a Edwardem Prescottem v raných osmdesátých 
letech. 65  Tato relevance přitom spočívá v reálné podstatě fluktuačních determinantů, tedy v tom že 
ekonomické šoky, které podmiňují výkyvy hospodářského výkonu, jsou faktické rázu a souvisí 
s produktivitou spíš než že by se jednalo o výsledky monetární či fiskální intervence. Díváme-li se totiž na 
expanze a kontrakce ekonomického výkonu pohledem reálné teorie, musíme konstatovat, že výkyvy HDP 
odrážejí změny celkové faktorové produktivity*66, neboli že tyto pohyby jsou důsledkem reálných změn 
efektivity využívání výrobních faktorů v celoekonomickém měřítku. 
 

 

 

 

                                                             
65 Williamson, S. D. (2014). Introduction & Business Cycle Models with Flexible Prices and Wages. 
V Macroeconomics. Boston: Pearson. 
66 *celkovou faktorovou produktivitu (z) chápu jako člen ve vztahu Y = zF(K,L), který je možné 

určit jako Solowovo residuum a vycházím přitom z klasických modelů ekonomického růstu jako 

je např. Solowův model 
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Obr. č. 20 Fluktuace HDP a Solowova rezidua Williamson, S. D. (2014). A Closed-Economy One-Period 
Macroeconomic Model. V Macroeconomics. Boston: Pearson. 
 
I z toho důvodu teoretici reálného hospodářského cyklu považují zásahy vlády usilující o vyhlazení odchylek 
od trendu za přinejlepším neefektivní a v nejhorším škodlivé pro hospodářství, neboť představují optimální 
reakci ekonomiky na tržní podmínky. 67 

                                                             
67 Williamson, S. D. (2014). Introduction. V Macroeconomics. Boston: Pearson. 
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3.1.2 Robotizace a hospodářské cykly 

Výkyvy faktorové produktivity byly v minulosti připisovány hlavně výkyvům cen energií, které nakonec 
předcházely všem třem nejvýznamnější krizím posledních 40 let (recese 1973-1975, začátek 80. let, velká 
recese), ačkoli nebyly nutně jejich primární příčinou (poslední dvě z jmenovaných). Určitá stabilizace 
těchto cenových výkyvů přitom provázela i období tzv. ,,great moderation“, které trvalo od konce recese 
z let 1981-1982 až do začátku krize roku 2008 a během něhož došlo k zmírnění náhlých vzrůstů i propadů 
HDP i inflace. Důležité přitom je, že tato poměrně klidná epocha, nejspíš ani tak nesouvisela se 
sofistikovanějším řízením ekonomiky centrálními bankéři, jak se domníval bývalý guvernér americké 
centrální banky (Fed) Ben Bernanke68nebo vnitřně odolnější ekonomickou strukturou, ale s především se 
štěstím v podobě nízkého počtu externích šoků. 69  Tato absence šoků byla jak cenového rázu 
(nevýznamnost energetických krizí), tak monetárního charakteru (poučení z příliš radikálních zásahů proti 
inflaci), stejně tak ale můžeme v duchu teorie reálného hospodářského cyklu uvažovat i stabilizaci růstu 
produktivity USA, která od konce osmdesátých let po překonání zpomalení z padesátých a šedesátých let 
nejen znovu začala růst, ale byla také znatelně stálejší. 

 

 

                                                             
68 Bernanke, B. S. (20. 2. 2014). Remarks by Governor Ben S. Bernanke. At the meetings of the Eastern Economic 
Association, Washington, DC. Získáno z 
http://www.federalreserve.gov/BOARDDOCS/speechES/2004/20040220/default.htm 
69 Williamson, S. D. (2014). Business Cycle Measurement. V Macroeconomics. Boston: Pearson. 
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Obr. č. 21 Přirozený logaritmus Solowova rezidua Williamson, S. D. (2014). Economic Growth: Malthus 
and Solow. V Macroeconomics. Boston: Pearson. 
 
Je tedy zřejmé, že produktivita má nezpochybnitelný vliv na hospodářský cyklus, otázka však zní, jak se na 
tomto vztahu projeví nástup robotizace, tak jak jej můžeme očekávat na základě výše zmíněných faktů. Je 
přitom samozřejmé, že následující úvahy budou z větší části spekulacemi, jejich základ však je teoreticky 
podložený. 
 

3.1.3 Energetická cenová hladina a robotizace jako determinant fluktuace 

 

 
 
Obr. č. 22 Relativní cena energie Williamson, S. D. (2014). A Closed-Economy One-Period Macroeconomic 
Model. V Macroeconomics. Boston: Pearson. 
 
Zatímco v druhé polovině dvacátého století se relativní cena energií ukázala být významným činitelem 
makroekonomického kolísání (kvůli vlivu na celkovou faktorovou produktivitu, jež při růstu cen komodit 
fakticky klesá), existuje několik důvodů, proč robotizace tuto situaci změní. Jestliže firmy shledávají roboty 
levnějšími z hlediska celkových pořizovacích a provozních nákladů než jejich lidské protějšky, můžeme se 
domnívat, že i celková energetická náročnost na provoz robota je nižší70, než je množství energií potřebné 
k udržení lidské bytosti při životě (kam uvažujeme i výdaje nutné na duševní obnovu člověka, tedy např. 
cestování a dovolenou). Pakliže je tato úvaha správná, má dalekosáhlé implikace, neboť jakékoli snížení 
                                                             
70 Pindyck, R. S., & Rubinfeld, D. L. (2013). The Cost of Production. V Microeconomics. Boston: Pearson. 
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energetické náročnosti hospodářství relativně zmenšuje jeho závislost na výkyvech cenové hladiny 
energetických komodit, což by v konečné důsledku snížilo míru fluktuace HDP skrz snížení dopadu 
takovýchto šoků. Takový vývoj přitom nestojí pouze na prvotní úvaze o energetické náročnosti robotů a 
lidí. Stejně tak je zřejmé, že automatizované a robotizované procesy sníží energetickou náročnost i tam, 
kde budou lidské práci pouhými komplementy. Inteligentní algoritmy umožní lépe řídit výrobu energie ze 
solárních a jiných obnovitelných zdrojů energie. V takové situaci nejen že vzroste energetická suverenita 
euroamerické i východoasijské civilizace a tím i stálost zásobování energiemi, samotné obnovitelné 
technologie, které tvoří stále podstatnější část energetického mixu (min 20% v EU do r. 202071) se stanou 
stabilnějším zdrojem a tím dále přispějí ke zkrocení makroekonomického kolísání. 
 
Protistojným efektem by naopak mohl být návrat výroby do vyspělých zemí, který se bude čím dál tím víc 
stávat realitou díky jednak vyrovnávajícím se produkčním nákladům napříč zeměmi, zejména však 
v důsledku robotizace, která možná ještě efektivněji vyrovná cenu produkce u nás a např. v Číně. 
Mechanismus je přitom stejný jako výše. Pokud se zčásti vrátí výroba do Evropy a Ameriky a nová se 
nebude v tak velké míře stěhovat do ciziny, energetická závislost na nestabilních regionech přeci jen může 
vzrůst, neboť přechod na obnovitelné zdroje nemusí být zdaleka tak rychlý, a tak s přihlédnutím k teorii 
reálného hospodářského cyklu, dojde opět k větším výkyvům HDP prostřednictvím dalších energetických 
šoků. 
 

3.1.4 Robotizace samotná hlavním determinantem fluktuací 
 
Pokud skutečně dojde k omezení vlivu energetické cenové hladiny na kolísání hospodářského výkonu, 
hlavním motorem výkyvů se může stát právě robotizace, konkrétně postup inovací a změn v této oblasti. 
Skutečně, pokud většina výroby i velká část služeb budou automatizovány, technologické šoky se stanou 
klíčovou součástí množiny determinantů hospodářských cyklů. V takovém případě je přitom 
pravděpodobné, že tyto šoky by mohly být menší než jejich předchůdci (ať už také technologické, anebo 
cenové či dokonce měnové) a to ze dvou důvodů. Jednak jak je uvedeno v části o nezaměstnanosti, vývoj 
elektrotechnických kapacit a potažmo robotů odpovídá exponenciální funkci s dvojkovým základem, což 
sice představuje v čase nezměrný růst, je to však zároveň růst vysoce stabilní a předvídatelný, a to již půl 
století. Krom toho pokud přijmeme teorii kombinatorického růstu spočívající v shromažďování 
jednotlivých stavebních kamenů za účelem nalezení inovativních řešení spíš než dřívější představu o 
průlomovém objevu, následném sbírání jeho plodů a nakonec zpomalení a čekání novou zásadní inovaci, 
argument půjde zcela stejným směrem. Kombinatorická exploze, významný rys nejen robotického 
pokroku, vytváří ohromné množství materiálu, jež se skrz tradiční vědecké působení i nové přístupy jako 
je crowdsourcing72, stává součástí dalších a dalších inovací. Jejich tok přitom neustále nabírá na síle, 
teoreticky se však dá čekat, že bude stálejší a vyrovnanější, neboť díky masovosti se dnes pokrok stává 
jakousi společenskou konstantou spíš než zázrakem přicházejícím shůry. Anebo snad nepočítají dnes 
všichni tak trochu s tím, že ta robotizovaná auta prostě dřív nebo později stejně přijdou, což se nakonec 
stává sebenaplňujícím se proroctvím skrz důvěru investorů v novou technologii a následně i něčím, co je 
již zabudováno do ekonomických očekávání a politik? Není dnes pokrok mnohem rychlejší a 
předvídatelnější i v krátkodobém měřítku? Vždyť kdo by se nevsadil, že za 2 roky mobilní telefonu budou 
zas o tolik a tolik lepší a výkonnější. A to vše souvisí se stabilitou hospodářských cyklů tažených inovacemi. 

                                                             
71 The 2020 climate and energy package - European Commission. (14. 7. 2015). Získáno z 
http://ec.europa.eu/clima/policies/package/ 
72 Crowdsourcing | Definition of crowdsourcing by Merriam-Webster. V Dictionary and Thesaurus | Merriam-
Webster. Získáno z http://www.merriam-webster.com/dictionary/crowdsourcing 
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Obr. č. 23 U.S. Patent Statistics Summary Table, Calendar Years 1963 to 2014, 06/2015 update. (2014). Získáno 
z http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/us_stat.htm 
 

3.1.5 Pokračování fluktuací, ovšem při nižší míře zaměstnanosti 
 
Energetická nezávislost ani masové rozšíření robotických a počítačových technologií, které podléhají 
exponenciálnímu, tedy předvídatelnému růstu kapacit, samozřejmě neznamenají konec hospodářských 
cyklů. Jednak se náš výklad opíral o teorii reálného hospodářského cyklu, která přes veškerou svou 
přesvědčivost nedokáže vysvětlit veškerou variabilitu HDP a i kdyby, změny ve struktuře ekonomiky 
nepřinesou absolutní vyhlazení cyklů, ani kdyby odhady v odstavcích výše byly absolutně přesné. Ať už se 
bude situace vyvíjet jakkoli, s největší pravděpodobností HDP dále poroste, neboť produktivita jakožto 
hlavní faktor růstu domácího produktu dlouhodobě roste a předchozí argumentace tomu také nasvědčuje. 
Stejně tak bude i v budoucnu docházet k hospodářským výkyvům, které v případě expanzí povedu 
pravděpodobně k růstu zaměstnanosti a naopak během poklesů hospodářské výkonnosti přinesou 
rostoucí nezaměstnanost. Takový výklad je sice v souladu s běžným chápáním hospodářských turbulencí, 
v kontextu této práce by však na první pohled nemusely dávat smysl. Jestliže totiž považujeme technologie, 
zejména pak robotizaci a automatizaci, za nástroj substituce lidské pracovní síly za sílu strojů, pak by 
hospodářský vzestup vyvolaný externím technologickým šokem produktivity měl vést k dalšímu úbytku 
zaměstnanosti. Realita je však taková, že pokud budoucí vývoj skutečně přinese větší nezaměstnanost, 
konkrétně pak technologickou, ekonomika včetně pracovního a dalších trhů si najdou nové rovnováhy, byť 
na jiných hladinám než dříve. Hospodářské cykly, třebaže podle předešlých odstavců pravděpodobně 
mírnější než v minulosti, s sebou ponesou podobné důsledky jako dnes, avšak s tím, že např. 
nezaměstnanost, která je primárním objektem našeho zájmu, bude oscilovat kolem nové, vyšší úrovně, 
avšak stejným způsobem jako nyní. Technologický šok totiž bude působit již na novou podobu pracovního 
trhu, kde budou zastoupení lidé, kteří dokázali udržet krok se stroji, tedy ti pro něž představuje zlepšení 
jim komplementárních technologií novou příležitost, zatímco lidé, již neobstáli budou tou dobou 
z pracovního procesu trvale vyloučeni (pokud se nenaplní např. představy kognitivního vylepšování). 
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3.2 Monopolizace 
 
Třetím aspektem kterým je třeba se v souvislosti s robotizací zabývat je potenciál pro vznik monopolů a 
firem s významnou monopolní silou. Z předchozího výkladu je zřejmé, že robotizace s vysokou 
pravděpodobností přinese radikální změny výrobního procesu, pracovního trhu i ekonomické a sociální 
struktury jako takové. Povede však takový vývoj i ke změnám tržních struktur? A pokud ano, jaké to bude 
mít následky? Otázka je relevantní hned ze dvou důvodů. V prvé řadě je monopolizace tržního prostředí 
jevem, který nelze přehlížet, protože vede ke vzniku významných společenských nákladů ve formě 
nedobytného dluhu.73 Firmy s monopolní silou si mohou za své výrobky účtovat vyšší cenu, než je hodnota, 
na níž by se cena ustálila v dokonale konkurenčním prostředí a přitom dodávat menší množství výrobků. 
Zároveň existuje těsný vztah mezi monopolizací a primárním tématem této práce – nezaměstnaností. 
Digitální ekonomika totiž umožňuje díky takřka nulovým mezním nákladům reprodukce a nevýlučné 
povaze statků šířit výrobky a služby po celém světě a získat drtivou většinu tržního podílu. Pokud však 
takovou činnost obstará více méně jediná firma s relativně malým počtem zaměstnanců, je souvislost 
dobře viditelná. Z těchto důvodů je otázka monopolizace prvním mikroekonomickým aspektem, jímž se 
budu zabývat.  
 

3.2.1 Hrozba vzniku struktur s monopolní silou ve světle robotizace 

 
Hlavním determinantem monopolní síly konkrétního podniku je jeho poptávková elasticita. Ptáme-li se 
tedy po zdrojích této elasticity, existují základní tři faktory. Prvním je elasticita tržní poptávky, která 
představuje dolní mez firemní elasticity. Jednotlivý podnik totiž disponuje určitou schopností udržet si 
zákazníky i při zvýšení ceny, tato je však nižší než je schopnost celého tržního sektoru zachovat si přízeň 
spotřebitele. Výrobce zubní pasty například může po zdražení svých výrobků očekávat větší odliv svých 
zákazníků, než k jakému dojde v případě nárůstu cen všech výrobců v rámci celého sektoru. Zákazník totiž 
může mnohem snáz přejít od jedné firmy ke druhé, zcela si však zuby pravděpodobně čistit nepřestane 
(pokud zdraží všichni zároveň). Z hlediska robotizace jsou však důležitější další dva faktory, kterými jsou 
počet firem na trhu a vzájemná interakce mezi firmami. 
Na jednu stranu platí to, co již bylo zmíněno dříve. Digitální charakter ekonomiky vede k polarizaci 
hospodářského prostředí, s tím že na jedné straně vznikají megaspolečnosti (megabusinesses) a na druhé 
se hromadí množství relativně neúspěšných podnikatelů. Ať už se jedná o mediální průmysl s jeho 
hudebními vydavatelstvími, filmovými studii anebo počítačové giganty jako jsou Microsoft, Google či 
Facebook, trend je všude stejný. Z maličkých podniků vznikají v rámci let obrovské skupiny, které pohlcují 
velkou většinu často zcela nově vzniklého, jimi definovaného odvětví. V tom jim často pomáhají výrazné 
síťové efekty/externality74, které mají za následek masovou podporu jednoho uživatelského prostředí, 
služby či aplikace, neboť uživatelé získávají velkou část hodnoty výrobku či služby právě skrze další 
uživatele. Umělci či softwaroví vývojáři šíří své úspěšné produkty po celém světě s minimálními náklady, 
čímž sice přispívají k růstu blahobytu, nechávají však zároveň stranou obrovské množství talentovaných a 
nadšených konkurentů, kteří však mají tu nevýhodu, že jsou přeci jen o špetku horší. Kdežto dříve měl 
matematický genius či hudební virtuos jistý takový úspěch, který byl více méně úměrný jeho kvalitám, dnes 
může celkem snadno ovládnout celý byznys. Podobně stále sofistikovanější a kapitálově náročnější výroba 
si žádá velkou koncentraci výrobních faktorů, které nemůže být dosaženo bez vytváření rozsáhlých 

                                                             
73 Pindyck, R. S., & Rubinfeld, D. L. (2013). Market Power: Monopoly and Monopsony. V Microeconomics. 
Boston: Pearson. 
74 Pindyck, R. S., & Rubinfeld, D. L. (2013). Individual and Market Demand. V Microeconomics. Boston: 
Pearson. 
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podniků. Již prvotní dělba práce při výrobě špendlíků znamenala sjednocení několika samostatných 
řemeslníků, kteří zatímco dříve zhotovili celý výrobek sami, po vytvoření manufaktury vystupovali jako 
jeden ekonomický celek. Ve stejném duchu i pokračující fragmentarizace výrobního procesu vede 
k nutnosti vytváření stále větších firem a rozdělování tržního koláče mezi menší počet hráčů. Nakonec hrají 
významnou roli i úspory z rozsahu a šíře produkce (economies of scale and scope), které podle všeho 
nebyly ještě vyčerpány a např. v internetovém průmyslu či v mnohých kapitálově náročných soudobých 
projektech (soukromé lety do vesmíru, hyperloop75) je otázka, zdali se nejedná o přirozené monopoly. 
Jednak každý produkt který je úspěšně a plnohodnotně digitalizován může být příkladem extrémních úspor 
z rozsahu (zvyšování outputu má za následek silně podproporční zvyšování nákladů), dále například trendy 
v autoprůmyslu dokládají, že lze stále realizovat úspory prostřednictvím sdílení produkce, užitím 
modulárních platforem či sjednocováním vývojového úsilí. Nakonec pokud se některé firmě podaří výrazný 
vývojový průlom vedoucí ke snížení nákladů produkce či zlepšení kvality výrobku (situace která v duchu 
teorie kombinatorické exploze čeká za dveřmi), může tato firma snadno uchvátit významnou část trhu mj. 
proto, že robotická výroba bude mnohem pružnější a škálovatelnější než současná, na lidském kapitálu 
stále ještě významně spočívající produkce. 
 
Takový výhled však není rozhodně samozřejmým vyústěním probíhajícího pokroku. Jelikož sektory v nichž 
společnosti internetové revoluce podnikají, často vznikly spolu s těmito firmami, otázka monopolizace 
budoucí ekonomiky je především otázkou, zdali ostatní odvětví naberou podobný kurz. V automobilovém 
průmyslu sice pozorujeme koncentraci výrobních kapacit mezi několik málo firem za současného ztížení 
vstupu nových hráčů, tedy formaci tržní struktury známé jako oligopol76, monopolní síla je však omezená 
v důsledku agresivní konkurence mezi značkami. Podobně např. školství přispěje svým dílem 
k monopolizaci teprve tehdy, pokud se podaří kvalitně digitalizovat výukový obsah i pedagogické metody. 
V neposlední řadě nelze říct, že robotizace a automatizace spolu s umělou inteligencí jsou jedno a to samé 
jako internetové firmy typu Google či Facebook. Robotizace je komplexnějším tématem, protože přesahuje 
do světa hmotné výroby, obdobně dynamiku moderní ekonomiky, ke které robotizace spolu s umělou 
inteligencí přispívají, charakterizují jevy jako horečný nárůst start-upů 7778, které kdykoli mohou domnělou 
stabilitu narušit a tak možná spíš než svědky dlouhotrvajících monopolů, budeme zažívat období rychlých 
vzestupů na samotný vrchol a ještě rychlejší pádů na hluboké dno, během něhož sice firma krátkodobě 
pohltí většinu tržního podílu, nebude však ještě schopná realizovat nadstandardní zisky prostřednictvím 
cen vyšších než mezní náklady a tedy ani způsobovat významnější společenskou ztrátu. 
 
Nakonec je vhodné se podívat na dostupná data týkající se podílu malých podniků na tvorbě HDP.79 Větší 
podíl malých firem (definovány jako podniky čítající méně než 500 zaměstnanců) sice nutně neznamená 
menší tlak na monopolizaci ekonomiky, protože k tomu přispívá spolu s nižším počtem podniků také 
charakter podnikatelské konkurence, u níž je přitom těžké odhadnout budoucí vývoj. Zdali bude mít 
soupeření agresivnější ráz v důsledku všeobecně dynamičtějšího hospodářství a tudíž vytvoří větší tlak na 
cenu a menší prostor pro monopolizaci, anebo naopak determinističtější popis obchodní reality umožněný 
pokrokem v umělé inteligenci a plánování a sloužící coby základ manažerskému rozhodování, povede 
                                                             
75 Hyperloop | SpaceX. Získáno z http://www.spacex.com/hyperloop 
76 Pindyck, R. S., & Rubinfeld, D. L. (2013). Monopolistic Competition and Oligopoly. V Microeconomics. 
Boston: Pearson. 
77 Start-up | Definition of start-up by Merriam-Webster. V Dictionary and Thesaurus | Merriam-Webster. 
Retrieved from http://www.merriam-webster.com/dictionary/start-up 
78 Robehmed, N. (16. 12. 2013). What Is A Startup? Získáno z 
http://www.forbes.com/sites/natalierobehmed/2013/12/16/what-is-a-startup 
79 Kobe, K. (2012). Small Business GDP: Update 2002-2010 (390). Získáno z U.S. Small Business Administration 
website: https://www.sba.gov/content/small-business-gdp-update-2002-2010 
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k stabilnější a vyšší cenové hladině, neboť podrývání implicitních koluzí se nevyplatí, protože následky 
budou lépe odhadnutelné, to vše je otazné. Podobně lze namítnout, že hranice pěti set zaměstnanců může 
realitu některých sektorů podstřelit (měřítko je příliš malé), anebo přestřelit (všechny podniky se vejdou 
pod 500 vč. těch s monopolní silou). I tak je však pohled na vývoj podílu malých podniků v USA za leta 1998 
– 2010 zajímavý. Navzdory od roku 2002 pozměněné metodice lze udělat závěr, že existuje pouze jedno 
období poklesu procentního podílu malých firem a to mezi roky 2002 a 2005(období velké recese neberu 
v potaz). Vzhledem k úpravě metodiky nelze dost interpretovat celkový pokles, který není nominálně až 
tak velký (cca 6 procentní bodů), pro nás zajímavý však může být již podstatně výraznější propad 
v informačním sektoru z 24,3% v roce 1998 na 11,7% o cca desetiletí později, resp. 13,7% před velkou 
recesí. 
 

 
Obr. č. 24 Podíl malých podniků na HDP Kobe, K. (2012). Small Business GDP: Update 2002-2010 (390). 
Získáno z U.S. Small Business Administration website: https://www.sba.gov/content/small-business-gdp-
update-2002-2010 

 
3.3 Regulace 

 
Posledním tématem, které zde hodlám otevřít je regulace, poněvadž je přirozené, že pokud se naplní vize 
z první části, tedy že robotická revoluce začne způsobovat masivní technologickou nezaměstnanost, tlaky 
na vládní nápravu takové situace budou sílit. V zásadě přitom existují tři základní regulační nástroje, které 
může vláda použít. Zaprvé je možné uvalit na roboty a chytrý software daně. Zadruhé lze omezit produkci 
či dovoz robotů kvótami a cly a nakonec je možné si představit situaci, kdy vláda nechá situaci volně se 
vyvíjet a lidem nezbyde nic než snižovat cenu, za níž jsou ochotni pracovat. Takto se jim alespoň dočasně 
podaří konkurovat robotické síle, jelikož však není možné umenšovat životní nároky donekonečna, může 
vláda v takovém případě přistoupit například k důslednějšímu vymáhání minimální mzdy. Jaký by měla 
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jednotlivá opatření dopad? Která představují větší a která menší zátěž pro společnost a jak dobré řešení 
představují? Jednotlivé situace nyní postupně rozeberu.  
 
Jednoduché řešení spočívá ve zdanění nových, práci vytěsňujících technologií. Pokud si firmy budou chtít 
udržet stejnou hladinu produkce jako před regulací, budou nuceny v rámci snižování nákladů na vstupy 
substituovat lidskou práci za kapitál (roboty a software). Platí přitom, že čím snazší pro ně taková 
substituce bude, tím efektivnější bude zavedená daň v redukci kapitálové náročnosti výroby a tím méně 
podnik na dani odvede. Nevýhodou naopak je, že s pokračujícím technologickým pokrokem bude 
substituce stále náročnější (výrobní proces bude méně a méně odpovídat potřebám lidských pracovníků) 
a cena kapitálu bude přirozeně klesat i nadále. Pokud má být regulace efektivní, bude tedy třeba neustále 
zlevňující stroje zdaňovat stále vyšší sazbou, ani ta však kvůli zhoršující se míře technické substituce 
nedokáže zabránit poklesu účinnosti nápravného opatření. 80  Pokud navíc půjde o firmu v dokonale 
konkurenčním prostředí, která se nebude nutně snažit zachovat stávající hladinu outputu, tato zareaguje 
snížením produkce na úroveň, kde se její mezní náklady rovnají tržní ceně její produkce. 81  V obou 
případech tedy dochází k poklesu poptávky po kapitálu a tedy zhoršení ekonomické situace firem jej 
produkujících. Ve druhé hypotetické situaci se navíc snižuje poptávka po obou výrobních faktorech, tedy i 
po lidské práci, čímž se opatření stává de facto kontraproduktivním. 
 
Jelikož žijeme v prostředí bezcelní unie a jedním z možných dopadů robotizace je návrat výroby do Evropy 
a USA, je otázka cel a dovozních kvót bezpředmětná. Stále však existuje varianta domácích výrobních 
omezení. Pakliže vláda stanoví maximální možný počet robotů či softwarových aplikací, které smí být 
vyrobeny, resp. zakoupeny, dojde k zdražení těchto výrobků za současného snížení jejich výroby, 
v důsledku čehož se stanou vzácnějšími a dražšími podobně jako technologicky předcházejícím období. 
Lidská práce tedy posílí své postavení, protože bude hůře nahraditelná a tedy i lépe ohodnocená a méně 
nejistá. Na rozdíl od daňového zatížení nebude potíž s klesající cenou kapitálu, neboť jeho produkce bude 
jednoduše fixně stanovena a problémem pak nebude ani zhoršující se substituovatelnost vstupů, protože 
firmy nebudou moci stavět provozy, které budou nekompatibilní s lidskou pracovní silou. Dopad na 
výrobce regulované techniky je naopak nejednoznačný, protože sice dojde k jejímu zdražení, zároveň však 
klesne prodané množství. Srovnatelné jsou tedy hlavně celospolečenské náklady obou druhů regulace, 
které odpovídají ztrátě přebytku spotřebitelů a výrobců.82 
 
Jako poslední možnost se nabízí již zmíněná hypotetická situace, kdy jediným způsobem, jak si zachovat 
práci bude pro zaměstnance ustupovat tlaku firem a snižovat nároky na vlastní odměny. Vždyť jsou to 
právě nižší náklady na výrobu, které motivují firmy k většímu zavádění robotů a to i v zemích, kde je cena 
práce stále relativně nízká.83 Pokud tedy nastane situace, kdy i lidé na dnes kvalifikovaných pozicích budou 
ochotni pracovat za minimální mzdu, která se dříve vztahovala jen na okrajové části společnosti, je možné, 
že za hlavní problém vyžadující řešení bude označena nízká úroveň odměn. Zvýšení minimální mzdy by 
však bylo vcelku katastrofickým řešením nastalé situace, neboť zatímco dnes se na hranici minimální mzdy 

                                                             
80 Pindyck, R. S., & Rubinfeld, D. L. (2013). The Cost of Production. V Microeconomics. Boston: Pearson. 
81 Pindyck, R. S., & Rubinfeld, D. L. (2013). Profit Maximization and Competitive Supply. V Microeconomics. 
Boston: Pearson. 
82 Pindyck, R. S., & Rubinfeld, D. L. (2013). The Analysis of Competitive Markets. V Microeconomics. Boston: 
Pearson. 
83 Kan, M. (27. 2. 2015). Foxconn expects robots to take over more factory work | PCWorld. Získáno z 
http://www.pcworld.com/article/2890032/foxconn-expects-robots-to-take-over-more-factory-work.html 
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pohybuje relativně malé procentu zaměstnanců (např. v USA pod 10% nepřetržitě od r. 198584) a tak 
případné zvýšení odměn může vést jen k drobnému zvýšení nezaměstnanosti, což se může jevit jako malá 
cena za lepší podmínky pro ostatní zaměstnané. V případě že se však na této hranici pohybují široké vrstvy 
společnosti, případné ztráty z porušení tržní rovnováhy by mohly být citelné. Zapomenout nesmíme ani na 
potenciálně větší dynamiku robotického hospodářství (a tedy větší elasticitu poptávky po pracovní síle), ve 
kterém nebude problém nahradit výpadky lidské práce, zvláště v situaci kdy tato přetrvává jen proto, že 
lidé jsou ochotní přijmout menší plat. 
 
Monopolizace a regulace jsou poslední dvě témata, kterými se tato práce zabývala. Obě spadají do oblasti 
mikroekonomie a tvoří vhodný doplněk ke dříve probíraným aspektům robotizace. Jak monopolizace, tak 
regulace jsou složité a komplexní otázky, jejichž detaily podléhají vývoji mnoha neznámých parametrů 
budoucího světa techniky, ale také změnám politického a společenského řádu. Nakonec je možné, že 
hlavní otázkou regulace budoucího hospodářství se stanou monopoly a tržní struktury s dominantními 
firmami, které v mnohém připomínají model nastavený podnikáním v IT průmyslu, kde jedna úspěšná 
firma okupuje převážnou většinu trhu a ostatní se přizpůsobují její cenové politice. Stejně tak je reálná 
představa diverzifikovaného trhu, na němž se nachází množství drobných kreativních firem dodávajících 
většinu výrobků a služeb přesně na míru svým zákazníkům či nakonec už dnes převažující oligopolní 
struktura85 čím dál tím dravějších firem, které svou agresivní konkurencí přispívají k rostoucímu užitku 
spotřebitelů. Ať už nastane jakákoli ze zmíněných variant, úvahy předložené na předcházejících stranách 
by měli napomoci se na takové scénáře lépe připravit a nastalou situaci adekvátně řešit. 

 

4. Diskuse 

 
Robotizace je nesmírně obsáhlé a složité téma, které lze uchopit mnoha různými způsoby, z nichž každý 
má svou vlastní relevanci. Hledání spojitosti mezi masivním nástupem robotů a nezaměstnaností je 
v jistém smyslu remakem starších disputací na téma vztahu zaměstnanosti a strojů. Ačkoli je tato moje 
otázka analogická, není však stejná. Robotizace skutečně představuje kvalitativně novou situaci, neboť 
ohrožené začínají dnes být i pozice náročné na kognitivní inteligenci. Je však přístup zvolený v mé práci 
jediný možný a prostý všech nedostatků? Jistěže ne. Teze o odlišnosti robotiky od předchozích 
technologických vynálezů z velké části stojí na extrapolaci jejích kapacit, která vychází z předpokládané 
povinnosti vývoje pohybovat se ve stejných kolejích jako dosud či dokonce své tempo zrychlovat. Přitom 
je zřejmé, že Moorův zákon, na němž stojí celá úvaha o exponenciálně mohutnosti vývoje, skutečně není 
nic víc než indukcí dost dobře možná nahodilého vývoje, který nemusí v budoucnu pokračovat tak, jako 
tomu je dnes. Teze o kombinatorické explozi stojí na předpokladu, že inovace probíhají jistým konkrétním 
způsobem a je v rozporu se závěry významný ekonomů jako je např. Bob Gordon, kteří se domnívají, že 
inovace docházejí, spíš než že by nekontrolovatelně přibývaly. Nakonec je nejisté, zdali se podaří většině 
služeb vtělit digitální charakter, aby pro ně začaly naplno platit zákonitosti digitální ekonomiky.  
 
Kromě výhrad k dělání závěrů ohledně budoucího vývoje na základně toho současného, které tvoří jádro 
části věnované základním socio-ekonomickým ukazatelům, je zpochybnitelná i explanační síla analýzy 
založené na pokroku ve strojovém učení a data miningu, jež je základem působivé tabulky 

                                                             
84 Characteristics of Minimum Wage Workers (1048). (2014). Získáno z webu U.S. Bureau of Labor Statistics: 
http://www.bls.gov/cps/minwage2013.pdf 
85 Pindyck, R. S., & Rubinfeld, D. L. (2013). Monopolistic Competition and Oligopoly. V Microeconomics. 
Boston: Pearson. 
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pravděpodobností automatizace jednotlivých profesí a to ze stejného důvodu jako je sporná analýza 
základních ukazatelů. Ani zde totiž nemůžeme predikovat nastávající pokrok a závěry o budoucnosti 
vycházející ze současných předpokladů o směru vývoje pak mohou oprávněně znít v dynamickém prostředí 
digitálních technologií jako oxymóron, nehledě na zanedbání adaptability lidského rodu. Podobně existuje 
jen čistě hypotetická souvislost mezi současným rozevíráním sociálních nůžek a budoucí nezaměstnaností 
širokých vrstev populace, k níž by měly být ony narůstající sociální rozdíly předvojem. 
 
Poslední část úvah o nezaměstnanosti jsem věnoval schopnosti lidí se přizpůsobit, kterou jsem se zabýval 
nepřímo, totiž prostřednictvím studia strategií vzdělávacích soustav jednotlivých zemí. Budeme-li však 
dobře připraveni na dnes nejpravděpodobnější směr budoucího ubírání se techniky, ani v takovém případě 
nemáme garanci, že naše dovednosti budou stačit. Je totiž otázkou, jakou kvalifikaci si zítřejší technika 
bude žádat (vyšší, techničtější, či dokonce nižší ježto budou stroje autonomnější) i jaká bude povaha 
dalšího technologického pokroku. Podobně pak existují oblasti, které jsem neotevřel vůbec navzdory jejich 
určité nezpochybnitelné relevanci, a těmi jsou hlubší cost-benefit analýza ekonomické návratnosti robotů 
v jednotlivých provozech a firmách jakožto základ úvahám o substituci kapitálu za lidskou práci či 
podrobnější studium možností lidské adaptace a rozvoje oproti hranicím umělé inteligence. 
 
V neposlední řadě i kontext, který jsem zpracoval formou další makro a mikroekonomických aspektů má 
své mezery. Teorie reálného hospodářského cyklu, která slouží jako základ rozboru vlivu robotizace na 
fluktuace HDP není v žádném případě samozřejmým předpokladem, ani jediným determinantem těchto 
výkyvů. Pakliže mají na vznik propadů a vrcholů hospodářského výkonu větší vliv měnové než reálné šoky, 
závěry formulované v příslušné kapitole jsou co do významu podstatně oslabeny. Výhrady je možné vznést 
i k tématu monopolizace a regulace. Zatímco první z nich obsahuje většinu pochybností už v odpovídající 
části textu, regulace je třeba ještě rozvést. Hlavní námitky jsou dvě. Zaprvé nelze jednoznačně tvrdit, že 
jelikož současné ekonomické uspořádání světa vede k eliminaci celních bariér, nebude možné tyto 
v budoucnu obnovit, zejména pokud se situace ukáže být kritickou a zákonodárci budou považovat takové 
řešení za optimální odpověď na aktuální problémy. Podobně je možné, že celá otázka regulace se stane 
vysoce irelevantní, neboť společnost dojde všeobecného konsensu spočívajícího v nalezení způsobu 
distribuce vzniklého bohatství způsobem, který učiní lidskou práci zbytnou záležitostí a zabezpečí 
všeobecný sociální smír. Anebo snad ještě někdo neslyšel o nepodmíněném základním příjmu?86 
 

5. Závěr 
 
K technologické nezaměstnanosti docházelo v minulosti, dochází k ní dnes a bude předmětem socio-
ekonomického vývoje i v budoucnu. Zásadní otázkou tedy není její přítomnost či nepřítomnost, nýbrž 
rychlost, s níž dochází k substituci strojního a počítačového výkonu za lidskou práci. Pokud prokážeme, že 
nezaměstnanost způsobená vědeckotechnickým pokrokem přesáhla míru nezbytně nutnou pro 
implementaci plodů nejnovějšího vývoje, tedy ztratila svůj funkční charakter tvořící základ ekonomického 
růstu a stala se metlou lidské zaměstnanosti, pak očividně čelíme jednomu z největších problémů 
v dějinách lidstva. Závěry které jsem v textu odvozoval, stály místy na nejistých předpokladech, mnohé 
postupy je možné zpochybnit a odhady budoucího vývoje jako takové nemohou nikdy garantovat 
stoprocentní platnost. I tak si troufám na základě svého studia problematiky tvrdit, že technologická 
nezaměstnanost je reálnou hrozbou zaměstnanosti ve 21. století a pokud nebudou přijata důsledná 
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opatření k vyrovnání se s nově vzniklou situací, robotizace se z obrovské příležitosti pro lidstvo promění 
v postrach naší civilizace. Důsledky Moorova zákona, všeobecné digitalizace i kombinatorického 
charakteru inovačního procesu budou dalekosáhlé a to navzdory absenci projevů takového vývoje 
v současných údajích o nezaměstnanosti. První varovné signály představované rostoucím podílem 
zaměstnanců na částečný úvazek či klesajícím příjmovým mediánem vzhledem k růstu celkového HDP a 
produktivity práce nelze brát na lehkou váhu, neboť velmi pravděpodobně jsou produktem mechanismu, 
kde nižší příjmy a kratší pracovní doba vyplývají z nutnosti snižovat cenu lidské práce, aby byla 
konkurenceschopná vůči práci strojů. Pokud však platí předchozí hypotézy o vlastnostech technickém 
pokroku, taková řešení nemohou mít než krátkodobý charakter, nehledě na jejich nežádoucí parametry. 
 
Ignorovat nelze ani závěry jiných autorů, kteří taktéž varují před hrozbou technologické nezaměstnanosti 
a hovoří o blížící se čtvrté singularitě. Obzvlášť děsivě v takovém kontextu působí výčet pravděpodobností 
automatizace jednotlivých profesí, v němž celých 47% profesí spadá do nejvýše ohrožené kategorie.87 
Tento dojem dále umocní skutečnost, že vědci braly v potaz současná omezení robotů v oblasti vnímání, 
manipulace, kreativní i sociální intelligence. 
 
Stejně tak ale nelze opomenout působivou lidskou schopnost adaptace ani podcenit nezdolnou sílu pudu 
sebezáchovy. Politici a vládní stratégové jsou si vědomi rýsujícího se nebezpečí a prostřednictvím 
vzdělávací soustavy se snaží připravit budoucí generaci na očekávané těžkosti. V tomto kontextu bych 
přitom chtěl vyzdvihnout zejména snahu o zkvalitnění a diverzifikaci vysokoškolského studia, tak jak se 
odráží v materiálech českého Ministerstva školství, neboť se mi jeví, že klíčem k úspěchu bude spíš než 
jednostranné technické zaměření společnosti, všeobecné zvýšení kvality jejího lidského kapitálu. Takový 
vývoj pochopitelně nedokáže zaručit příznivý výsledek tváří v tvář hrozbám, kterým budeme muset čelit, 
spolu s kognitivními vylepšeními lidského těla a jen těžko postřehnutelným géniem neviditelné ruky trhy 
vedoucí jendotlivce k hledání stále nových a nových příležitostí (možná nás čeká budoucnost osobních 
trenérů, digitálních podnikatelů či sběratelů minijobs) však může skutečně udělat z robotiky to, čím by 
měla být – výhodou a příležitostí spíš než noční můrou. Vždyť nakonec sen o čtvrtém sektoru je vzhledem 
k setrvale rostoucímu počtu studentů čím dál tím víc na dosah ruky a čtyřdenní pracovní týden či 
nepodmíněný příjem zmíněný v předchozí kapitole by též nebyly žádnou tragédií. 
 
Ano, robotizace kvůli svému charakteru, který ji činí fundamentálně odlišnou od předchozích 
technologických revolucí reálnou hrozbou zaměstnanosti 21. století, je však povinností nás všech se jí 
nezaleknout a vyřešit tento převážně socio-ekonomický problém tak, aby mohl být uvolněn nezměrný 
pozitivní potenciál těchto inovací ve prospěch člověka ve světě, kde mezi stroji a lidmi vládne symbióza. 
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