
 

 

3. místo – David Vašek – 3.A 

 

Co nás čeká a co nás nemine? 

 

 Dříve, než se pustím do tvorby samotné futuristické předpovědi, považoval bych za žádoucí 

zamyslet se nad tím, zda-li je takový počin vůbec možný, připadně zda může obsahovat nutnost 

toho, co má nastat. 

 Domnívám se totiž, že krom smrti, kterou navíc nemůžeme s naprostou jistotou v čase 

lokalizovat, přestože je jisté, že jednou přijde, se dají všechny ostatní události považovat za více 

či méně neznámé, ačkoliv lze s určitou pravděpodobností předpokládat, že nastanou. Někdo by 

mohl namítnout, že tomu tak není a jako argument by mohl využít tzv. přírodní, tedy kauzální 

zákony, jež jsou formulovány jako nutné, konkretizované kupříkladu v situaci, kdy pustíme na zem 

kámen a víme jistě, že dopadne a při svém pádu se bude pohybovat směrem ke středu Země, jelikož 

na něj bude působit gravitace, proti čemuž by se mohlo jevit nesnadným něco namítat, pravdou 

ovšem je, že za neměnných podmínek kámen sice skutečně bude muset padat ke středu Země, ale 

tato nutnost platí pouze za předpokladu, že bychom jej izolovali od zbytku světa, čímž bychom 

vyloučili interferenci jakýchkoliv jiných vlivů, jež by jeho dráhu mohly změnit, a tím způsobit, že 

by přestalo platit prohlášení o jeho dráze směřující do zemského středu, což ale není reálně možné, 

jelikož se chceme pohybovat na poli zkušenosti, kde se dá těžko dosáhnout jistoty monokauzality, 

která je pro takovou predikci potřebná, a i kdyby šance na to, že změna jeho dráhy nastane byla 

zcela minimální, znamenalo by to, že děj přestává být nutným, tento zákon by tedy sice platil 

(ačkoliv i formulace přírodních zákonů se neustále vyvíjí), ale kámen by přesto nemusel dopadnout  

na zem nebo se při pádu pohybovat do zemského centra. Jiný člověk by se mohl přít, že náš omyl 

by pramenil pouze z nedostatku vědění o aktuálním stavu světa a za předpokladu, že by bylo naše 

vědění absolutní a my mohli vzít v potaz naprosto vše potenciálně participující na předpokládané 

dráze kamene, byla by naše předpověď o tomto aktu dokonale podložená a nutná, jelikož by 

neexistovala příčina, kterou bychom při její tvorbě nevzali v potaz. Reálně ovšem víme, že 

takového vědění nabýt nemůžeme, a to hned z několika důvodů, mezi něž patří kupříkladu limitace 

toho, co můžeme naráz pojmout do vědomí včetně limitace lidského chápání a možností poznání 

vůbec, které absolutní vědění neumožňují, a tedy je i jakési nalezení nutnosti toho, co nás v čase 

jistě nemine, až na jedinou výjimku, vážící se však pouze ke světu zkušenosti, nemožné. 

 Z výše uvedeného tedy vyplývá, že pokud se nechceme omezit ve své předpovědi pouze 

na konstatování nutnosti fyzické smrti, budeme se muset smířit s její nedostatečností a vypuštěním 

nutnosti, což ale neznamená, že bychom se o predikci nemohli alespoň pokusit, pročež bych rád 

zmínil několik faktorů ovlivňujících kvalitu prognózy, které je výhodné vzít na vědomí. 

 Předně je důležité si uvědomit, že budoucnost každého z nás je originální, neopakovatelná 

a jako taková se liší od individua k individuu, což značně znesnadňuje jakousi pro všechny 

jednotlivé subjekty nebo jejich skupinu platnou předpověď, která by souvisela přímo s jejich 

osobním životem. Raději se tomuto vyhneme a pohlédneme na to, co by se dalo nazvat kolektivní 

budoucností lidstva, jelikož její obsah je z velké části závislý, ačkoliv tvořen individuálními 

životními osudy, na událostech, které jsou často popisované a jistým způsobem měřené či sledované 

a nám interpretované v podobě různých informací, na základě nichž si utváříme obraz soudobého 

světa a společnosti. V souvislosti s těmito informacemi bych chtěl upozornit na podstatná rizika 

(jistě však ne všechna), kterým jsme při kontaktu s nimi vystaveni. 

 Prvním z nich je úmyslná či neúmyslná selekce informací podle toho, co zapadá do našeho  

obrazu světa stejně jako posuzování jejich důležitosti, ať už ze strany nás jako akceptujících či 

médií jako jejich poskytovatelů, která se odráží na výsledné podobě soudu a dává nám dobrý důvod 

k ostražitosti, jelikož tato subjektivita je něco, čemu se nikdo z nás při pobybu mimo oblasti čistého 

rozumu nevyhne a míra, jakou ovlivňuje jeho výslednou podobu není rozhodně zanedbatelná, 



ačkoliv bychom se měli její hodnotu snažit zredukovat na nejnižší možnou mez. 

 Dalšími důležitými faktory jsou jednak množství informací, jež máme k dispozici a které 

nedosahuje kvantity potřebné k tomu, abychom se mohli opovážit tvrdit, že jich je dostatek; ale 

zejména jejich pravdivost, která je pro nás při manipulaci s nimi jako výchozími předpoklady soudů 

nesmírně důležitá. Vzpomeňme si na případ nedávné finační krize a s ní souvisejícím, vlastně 

ji vyvolávajícím, přestože i tento bankrot byl determinován mnoha jinými příčinami, krachem 

amerických bankovních kolosů. Na krachu samotném nic udivujícího není, vždyť s odstupem času 

se jeví jako logický, ale zajímavá je doba těsně před ním, kdy byla většina z těchto bankovních 

domů hodnocena ratingovými agenturami velmi pozitivně. Většinou dosahovaly ratingu AAA 

(nejlepší možný), což mělo vypovídat o úrovni jejich schopnosti dostát svým závazkům, tedy 

o jejich finační stabilitě a kvalitě, skutečnost však byla zcela jiná a banky, nehledíc na exceletní 

ohodnocení, stejně zkrachovaly, čímž vážně poškodily mnohé ze svých klientů, kteří se do té doby 

mohli spoléhat (nebo si to alespoň mysleli) na informace o důvěryhodnosti bank jako na solidní 

indikátor bezpečnosti, jakousi záruku, že nepřijdou o své peníze, pokud je bankám svěří. Tento 

případ je možná až příliš ojedinělý a přehnaný, ale nám má posloužit pouze pro ilustraci toho, kam 

až může zajít rozdíl mezi informacemi a realitou, které spolu nemusí příliš korespondovat, 

a je téměř jisté, že v mnoha případech se k nám dostávájí informace, jejichž obsah může být 

nepravdivý buď zcela , nebo alespoň částečně. Jak se tomu můžeme vyvarovat? Ideálně dostatečnou 

verifikací, ale kdybychom měli ověřovat pravdivost všech výpovědí, s nimiž příjdeme do styku, 

nedělali bychom nejspíše nic jiného, a tak se musíme často spoléhat na to, že svět existuje tak, jak 

je nám předkládán. Že to tak být nemusí je patrné při zaměření pozornosti na praktiky totalitních 

režimů, nebo zájmových skupin, jejichž propaganda záměrně využívá různých dezinformací, aby 

jimi ovlivnila obyvatele ve svůj prospěch, na což však oni sami nikdy nemusí přijít. 

 Přes všechny komplikace, které předvídání budoucnosti doprovázejí, se však stejně této 

činnosti často a zcela běžně věnujeme, je totiž pravdou, že samotný akt predikce je pro nás v mnoha 

směrech důležitý, když pro nic jiného, tak alespoň kvůli vnímání časové kontinuity a smyslnosti 

světa, pro což je nejen potřebné soustředit se na to, co bylo a co je, ale též na to, co bude, jelikož 

bez toho bychom se cítili už v tak komplikovaném prostředí ještě více ztraceni a alespoň iluze jasné 

budoucnosti nám pomáhá lépe se v něm orientovat, případně anticipovat potenciální nebezpečné 

situace a vypořádat se s nimi. Naštěstí není obvykle až tak složité předvídat, co se bude dít v našem 

osobním životě, který důvěrně známe, za podmínek, s nimiž se často setkáváme, ale i tak 

se nezřídka stává, že nás něco překvapí. Na globální úrovni, v níž figuruje mnohonásobně větší 

množství příčin a neznámých je proto předpověď spíše hádáním, než seriózní prognózou a její 

správnost vždy zčásti závisí na náhodě. Kdybych měl vyjádřit svůj postoj k budoucnosti a tomu, 

co nám přinese já sám, byl bych proto velice opatrný. 

 Co nás tedy dle mého úsudku možná čeká a nemine? Asi nejtrefnějím pojmenovím se mi zdá 

velice komplikovaná doba, komplikovanější, než je dnes. 

 Jak jsem k tomu dospěl a kterak si tyto komplikace představuji? Pokud sledujete alespoň 

sporadicky zprávy hodnotící aktuální dění ve světě, jistě vám neuniklo, že převážná část oplývá 

negativním obsahem, což by nebylo níc zvláštního, jelikož lidé inklinují k zaměřování své 

pozornosti spíše na to, co není v pořádku, než na to, co je správně, možná proto, že dobré podmínky 

jim neublíží, zatímco špatné ano, či proto, že při pohledu na cizí neštěstí se sami mohou cítit lépe, 

každopádně ale obsah těchto negativních zpráv začíná být čím dál závažnější, zejména pokud 

se zaměříme na zprávy nejglobálnějšího rázu. Za všechny jmenujme pokles růstu hospodářství 

(někde i úpadek) ve většině vyspělého světa, dluhové, finanční, duchovní a kdo-ví, jaké ještě krize, 

rostoucí sociální napětí a nespokojenost obyvatelstva se stavem současných věcí, větší a větší 

prohlubování rozdílů mezi chudými a bohatými, z dlouhodobějších potom stárnutí populace a její 

neustálý růst, znečišťování planety a zmenšování zásob strategických surovin atd. Problémů 

podobného charakteru (ačkoliv mnohé z nich existují již dlouho) je velké množství a co víc, jejich 

závažnost hlavně v poslední době rychle roste, přičemž se zdá, že si s nimi zatím nedovedeme 

efektivně poradit. Co ve mně vzbuzuje obavy není ale představa, že bychom si museli sáhnout 

do svědomí a uskromnit se, ale spíše to, že jako již několikrát při nakumulování tenzí, jimž 



je společnost vystavena, a k této kumulaci dochází, by mohlo dojít k regresi ve způsobu, jakým 

se s nimi vypořádáváme, a propadnutí těm, kteří vždy budou slibovat jednoduchá a prostá, byť často 

násilnická či neetická řešení, samožřejmě náležitě skrytá za množstvím libě znějících slov,  o čemž 

svědčí, alespoň u nás, rostoucí obliba extremismu v podobě podpory komunistických, případně 

neonacistických hnutí. 

 Rád bych věřil tomu, že podobný vývoj nemůže nastat, že jsme se již mnohokrát přesvědčili 

o tom, že takovým způsobem se ničeho konstruktivního dosáhnout nedá, a že jsme se poučili 

z našich neveselých dějin, nastává však doba, kdy ti, kteří se z nich mohli poučit bezprostředně 

začínají přecházet do ústranní a ke slovu se dostávají lidé bez obdobných zkušeností, pro které to, 

co se zde ještě v nedávné minulosti dělo, nehraje příliš podstatnou roli (nehledě na to, že některým 

se dokonce zamlouvá) nebo připadá absurdní a znovu neuskutečnitelné. 

 S přihlédnutím ke všemu výše zmíněnému se tedy odvažuji tvrdit, že nastanou složité 

a krušné časy, ale přes všechny obavy budu raději doufat, že se s nimi lidé dokáží adekvátně 

vypořádat i za cenu případné ztráty části pohodlí a prosperity, kterým se, byť by mnozí věčně 

nespokojení občané nesouhlasili, můžeme alespoň v Evropě, minimálně na materiální úrovni, 

v současnosti těšit, více si však odhadovat netroufám. 

 Samozřejmě, že je možné s mou předpovědí nesouhlasit, vždyť si ani nečiním nárok na její 

pravdivost, na to toho vím příliš málo, ale tak, jak vnímám svět, jeví se mi podobný vývoj 

v budoucnu nejpravděpodobnější, ačkoliv je docela dobře možné, že se bude ubírat naprosto jinou 

cestou, neboť i zítřejší den může vše, co si doposud myslíme, převrátit naruby. Co nás čeká a co nás 

nemine je zkrátka vždy do určité míry záhadou, kterou s jistotou poznáme až ve chvíli, kdy 

ji prožijeme a myslím si, že přestože se nám to občas nemusí zamlouvat, je to tak pro nás lepší. 


