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Abstrakt 

Príspevok zdôrazňuje potrebu renesancie osvietenského modelu vzdelanosti, t. j. 

kritického a rozumového vzťahu ku skutočnosti, vrátane jeho humanistického 

aspektu. V postindustriálnej ére hlavným zdrojom progresu (bohatstva) sú znalosti, 

vynaliezavosť a odvaha myslieť inak; tieto vlastnosti by mali vytvárať a šíriť 

univerzity. Je potrebné zjednocovať modernou rozštiepený protiklad ľudského 

prístupu ku svetu na hodnotový, ľudský, mravný a racionálny, odborný, prísne 

vedecký, t. j. pýtať sa na miesto a poslanie istej špecializácie v celku vzdelanosti. 

Škola má poskytovať základy všeobecného verejného vzdelávania so spoločným 

vedomostným základom. Súkromné a flexibilné formy vzdelávania pripravujú 

absolventov na dočasné a neisté zamestnanie; stojí za tým – poväčšine – zámer 

a záujem globálneho kapitálu. 

Kľúčové slová: Trh práce. Vzdelanie. Mladá generácia. Moderna. 

Postindustriálna éra. Kapitál. 

 

Abstract  

The study emphasizes the need for the return of the Enlightenment model of 

education, i.e. of the critical and rational relationship with reality, including its 

humanistic aspect. Knowledge and the ability and courage to think innovatively and 

differently are the principal sources of progress (wealth) in the post-industrial age; 

universities should encourage the formation and expansion of such qualities. The 

modern age has created a division between the world of values, humanity and morals 

on the one hand, and the rational, knowledge-based and strictly scientific world on the 

other hand, which must be brought together, i.e. questions need to be raised regarding 

the place and purpose of a certain specialization within instruction. Instruction should 

provide the foundations of a general public education sharing a common knowledge 

base. Private and flexible forms of instruction prepare students for temporary and 

uncertain employment; this phenomenon is usually the result of the global capital’s 

intentions and interests. 

Keywords: Labor market. Education. Young generation. Modern age. Post-

industrial age. Capital.  
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Úvod 
„V 28 členských štátoch Európskej únie dnes žije asi 23 miliónov osôb, 

ktoré si nedokážu nájsť zamestnanie. A takmer 5 miliónov z nich je vo veku 

25 rokov,“ konštatuje P. Daubner v Dialógoch s ľavicovými intelektuálmi 

(2017, s. 31). A tak problém uplatnenia sa mladej generácie na trhu práce je 

súčasťou viacerých premenných, kde primárne je potrebné zarátať 

postindustriálnu éru Západu s posunom k postmoderne, t. j. tekutej 

modernite; nemožno sa vyhnúť ani otázkam spojených so zlyhaním 

globálneho kapitalizmu, kde patrí kolonizácia verejného priestoru 

súkromnými korporáciami, kríza sociálneho štátu, úpadok stredných vrstiev, 

regres modelu sociálnej trhovej ekonomiky, potreby zladiť hospodársku 

prosperitu s určitou mierou sociálnej spravodlivosti. Aktuálne 

socioekonomické a kultúrne pohyby český sociológ J. Keller pomenúva ako 

prechod od „spoločnosti nerovnosti“ k „spoločnosti nesúmerateľnosti“ (2017, 

s. 58). V nadväznosti na vyššie uvedené hodno sa pristaviť pri istej 

disproporcii, ktorá spočíva – na jednej strane – v nespochybniteľne vysokých 

nárokoch na vzdelanie mladej generácie, ak mieni uspieť na trhu práce. Na 

druhej strane „mentalita“ či celková atmosféra ako dôsledok zjednodušenej 

interpretácie cieľov a zámerov postmoderny nadbieha (komu?) tomu, čo sa 

dá pomenovať ako strata „viery“ v prirodzenú autoritu, absenciu rozumu, 

zodpovednosti, cieľavedomosti; v krajnej podobe mieri ku spochybňovaniu 

vzdelania ako takého. Prototypom vzdelania a vzdelanosti, resp. kultúrnosti 

samej sa potom stáva „polovzdelaná“, nanajvýš ohybná a manipulovateľná 

pracovná sila, bez zázemia všeobecnej vzdelanosti s jej eticko-humanistickou 

funkciou a poslaním. 

Kríza osvietenského modelu vzdelania verzus postindustriálna societa 

„Každá generácia má svojich vydedencov. V každej generácii sú ľudia, 

ktorým je status vydedenca pridelený, pretože ´výmena generácií´ vyvoláva 

zásadnú zmenu v životných podmienkach a požiadavkách, ktoré s veľkou 

pravdepodobnosťou odchýlia realitu od očakávaní navodeného statusom quo 

ante a znehodnotí naučené a presadzované zručnosti (...). Ale nestáva sa 

často, že by neblahý osud vydedenia postretol generáciu ako celok (podč. Z. 

B.). Čo sa možno deje práve teraz,“ mieni Z. Bauman (2015, s. 121-122). 

Ako ďalej poznamenáva, povojnové dejiny Európy zaznamenali hneď 

niekoľko generačných výmen. Ako prvá prišla na rad populačná vlna 

nazvaná „baby-boomers“, nasledovala ju generácia X a po nej prišla 

generácia Y. Zatiaľ poslednou ohlásenou (...) je generácia Z, ktorá čelí 

vyhliadke klesajúcej sociálnej mobility. Nikto ju nepripravil na príchod 

tvrdého, odpudivého a nehostinného sveta znevážených titulov, 

znehodnocovaných zásluh, pribuchnutých dverí i nestáleho zamestnania. 

Sumárne vzaté – tvárou v tvár – žijeme v spoločnosti, kde automatizácia 

znižuje potrebu v jednom odvetví bez toho, aby ju nevyhnutne vytvorila 

v inom, teda v spoločnosti, kde práca v istom zmysle mizne. „Primárnymi 
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´nedostatkovými zdrojmi´, z ktorých sa vyrába kapitál a ktorých vlastníctvo 

a riadenie predstavuje hlavný zdroj bohatstva a moci, sú dnes, 

v postindustriálnej ére, znalosti, vynaliezavosť, predstavivosť, schopnosť 

myslieť a odvaha myslieť inak – teda vlastnosti, ktoré mali vytvárať, šíriť 

a vštepovať univerzity“ (Bauman 2015, s. 125).  

Znalosti, vynaliezavosť, predstavivosť, schopnosť myslieť a odvaha 

myslieť inak – to sú všetko ambície i potreby sveta moderny, resp. 

postmoderny. A čo teda naozaj chce postmoderné myslenie? A. Fienkielkraut 

odpovedá: „To isté, čo osvietenci: urobiť človeka nezávislým, zaobchádzať 

s ním ako s dospelým, skrátka, aby sme hovorili ako Kant, vyviesť ho zo 

situácie nedospelosti, za ktorú je sám zodpovedný. Len s tým drobným 

rozdielom, že kultúra už nie je chápaná ako nástroj emancipácie, ale ako 

jedna z poručníckych inštancií, ktoré sa jej stavajú do cesty. V tejto optike 

urobia ľudia rozhodujúci krok k svojej plnoletosti vo chvíli, keď myslenie 

prestane byť najvyššou hodnotou a stane sa práve tak fakultatívnym (a tiež 

legitímnym) ako terno alebo rokenrol: aby sme skutočne vstúpili do éry 

autonómie, musíme všetky povinnosti autoritárskej doby zmeniť vo voľby“ 

(podč. A. F.) (1993, s. 85). Ten istý autor nepochopené či „zdevastované“ 

zacielenie postmoderny ironicky komentoval ako zámer kultúry, „kde pár 

topánok má rovnakú cenu ako Shakespeare“ (1993, s. 81). 

V rovine politického, ekonomického, sociálneho i sociologického 

postmoderný vek znamená rast svetového trhu – z hľadiska národných trhov 

došlo ku de-koncentrácii kapitálu, pokračuje expanzia „bielych golierov“ 

a zvlášť triedy služieb, resp. nástup spoločnosti služieb (manažéri, 

profesionáli, pracovníci vo vzdelávaní, vedci),
11

 rozvoj stratifikačného 

systému založeného na vzdelaní a podporujúceho individuálnu úspešnosť 

a mobilitu. Je tu aj rast „nových sociálnych hnutí“ (študentských, 

protijadrových, antiglobalizačných, ekologických, ženských, hnutí 

sexuálnych menšín), ktoré stále viac odvádzajú energiu a osoby z triednej 

politiky. Nastupujú trendy de-industrializácie ekonomík, „úpadok“ 

národných a sociálnych štátov. Evidujeme nárast kultúrnej fragmentácie 

a pluralizmu, spojený s komodifikáciou voľného času, dekodifikáciou 

existujúcich kultúrnych foriem atď. 

Je nutné zdôrazniť, že v objektívnom zmysle podnetom filozofie 

postmoderny boli vedecké inovácie v 20. st., ktoré preukázali, že skutočnosť 

nie je v istom zmysle uchopiteľná z hľadiska jednoty, ale mnohosti. Reálne 

problémy dneška (ekologická kríza, génové inžinierstvo, jadrová bezpečnosť, 

terorizmus, chudoba, klimatické zmeny, budúcnosť ľudstva) stali sa však 

témami diskurzu, konštrukcií vzájomne sa negujúcich expertov, a nie 

odrazom skutočného sveta a reálneho bytia. Pluralizmus svetonázorov 

                                                           
11 Sektorová štruktúra slovenskej ekonomiky pozostáva z 61,2% služieb, 35% 

priemyslu a 3,8% ekonomiky zaberá agrokomplex. 



 

34 

 

a individuálnych životných foriem vyústil do uznania legitímnosti 

(pravdivosti) každej narácie, t. j. úsilie definovať všeobecné, univerzálne 

a záväzné vzory zlyhali: už viac niet jednej viery, jednej pravdy, jedného 

dobra, jednej krásy. Dôraz sa kladie na individualitu každého jedinca, na 

rozmanitosť hľadísk, z ktorých posudzujeme svet, dôraz na slobodu 

rozhodovania. A tak nezmerateľným problémom ľudského sveta je nájsť 

minimálny súbor hodnôt akceptovateľný bez ohľadu na svetonázorovú, 

náboženskú a ideologickú pozíciu. 

„Ukazuje sa, že v podmienkach devalvácie starých hodnôt, ktoré sa 

relatívne dlhý čas pokladali za nespochybniteľné a stali sa prvkami tradícií 

a hodnotovo-normatívnych systémov a autorít, ktoré stratili, resp. strácajú 

dôveru, východiskom a cestou do oázy (kvázi)istoty sa stala orientácia na 

dionýzovský živel. V podmienkach masovej kultúry, nových technológií, 

všadeprítomného zábavného priemyslu a za aktívnej pomoci médií dochádza 

k zásadnej inflácii herného (podč. G. G.) prvku. Sťaby všeliekom sa stáva 

stimulovanie herných foriem správania ako univerzálnych prejavov správania 

človeka“ (Dudinský 2008, s. 198). A tak konštatujeme, že zo života 

spoločnosti a človeka stále viac sa vytráca prvok agon, t. j. zápas, úsilie, 

zodpovednosť, cieľavedomosť na úkor posilňovania aley fakticky 

vylučujúcej vôľu, zodpovednosť, ratio, prácu, trpezlivosť, kvalifikáciu. 

Postmoderna dokáže artikulovať aktuálne otázky filozoficky, eticky, 

esteticky, politicky či všeobecne kultúrne. Usiluje o legitimizáciu nových 

spôsobov rozprávania o svete, spôsobe žitia, komunikácie. Súčasne však 

odmieta hľadať pravdu, kritizuje racionalitu, ruší zrejmosť pôvodných cieľov 

filozofického poznania, t. j. každá forma rozumu pozná svoje medze, teda 

rozlišuje otázky, ktoré (ne)prináležia do jej oblasti a formulované problémy 

rieši adekvátnym vecným a pojmovým aparátom. Problém však nastáva, keď 

určitá forma rozumu chce ovládnuť iné formy, svoje poznanie absolutizuje, 

rozum však funguje iba vďaka pluralite svojich foriem, ako jednota 

v mnohosti. 

„Pluralita je ohromná vec. Zviditeľňuje myšlienkové stereotypy, 

predpojatosti a predsudky. Umožňuje konfrontáciu názorov, nabáda 

posudzovať fakty v širšom kontexte. Ale iba u človeka, ktorý vidí súvislosti, 

má nadhľad, je vzdelaný: chápe a rozumie odkrývaniu podstaty v pojmoch. 

Jeho pojmotvorná inteligencia ako diskurzívne ratio vytvára sieť symbolov 

na odhalenie a následné popísanie zachytenej reality. Kvalitou vzdelania 

prekračuje hranice biologického a vytvára priestor intelektuálna. Vnáša do 

sveta otázku hodnôt a s tým súvisiaceho poznania – teda práce v tom 

najširšom zmysle slova“ (Behúnová 2008, s. 447). Čo však vidíme dnes? 

Poznanie je nahradzované hromadením informácií. Viera v ukladanie dát na 

počítačové disky nahrádza myslenie, všadeprítomnosť informačných databáz 

sugeruje demokratizáciu vedenia/poznania, i keď je to fakticky len jeho 

veľkoplošná nivelizácia. Žiadna koncepcia, tobôž kompetencia. Všetko je 
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náhoda. Pokus a omyl. Vládnu frázy, slová bez myšlienok. Prázdno. 

Malicherná samoľúbosť, divadlo, imitácia. Stotožnenie s hrdinom 

(celebritou) bez porozumenia. Obmedzená ľahostajnosť, rezignácia alebo – 

na druhej strane – exhibícia. Nemorálny subjektivizmus. Polopravdy fungujú 

ako bežné prostriedky na dosiahnutie cieľa. Vedomie slušnosti stagnuje. 

Kultúra? Potom! „Myslenie sa zaseklo na verbálnej úrovni: jazykových 

hier!“ (podč. G. G.) (Behúnová 2008, s. 447). 

Vyššie opísaný „scenár“ prezentácie filozofovania, tvorby svetonázoru, 

výchovy a vzdelávania tak zapadá do obrovského metateoretického posunu 

postmoderny s jej priorizovaním akoby estetického (hravého) v reflexii 

skutočnosti; miestami je to takmer estetická halucinácia reality. Moderna 

a postmoderna sa líšia (aj) v estetike jej reprezentácie či zobrazovania. Kým 

apolónsky modernizmus je (bol) blízky vedomej mysli, gramotnosti, 

logocentrizmu „Gutenbergovej galaxie“ (M. McLuhan), dionýzovský 

postmodernizmus má blízko ku freudovskému „id“. V organizovanom 

kapitalizme – svete moderny – prebieha komunikácia cez tlačené slovo, 

postmoderna, dezorganizovaný kapitalizmus, komunikuje prostredníctvom 

obrazov, zvukov, impulzov. Umenie, teraz už bez povedomia, vedomého 

rozhraničenia kultúry vysokej a nízkej, konzumná alias masová kultúra, 

erotično sú však vnímané – dokedy a kým? – ako hrozba pre morálnu 

integráciu, lebo prispievajú ku kríze ľudského sveta, jeho vzdelanosti 

a dôstojnosti. „Žijeme v dobe feelings (pocitov): už neexistuje ani pravda, ani 

lož, ani stereotyp, ani invencia, ani krása, ani ohavnosť, ale nekonečná paleta 

zábav, rozdielnych i rovnakých. Demokracia, ktorá v sebe zahŕňa prístup 

všetkých ku kultúre, definuje sa teraz právom každého na kultúru podľa jeho 

voľby (alebo na to nazývať kultúrou svoj okamžitý impulz),“ takmer cynicky, 

ale pravdivo, vyznieva výpoveď A. Fienkielkrauta na adresu tekutej 

modernosti a jej pudovo-cynickej impulzívnosti (1993, s. 85).  

Poľský autor J. Sztumski onú krízu ľudského sveta popisuje ako 

„diagnózu“ týchto symptómov: narastanie postojov nepriateľstva a agresie 

voči iným ľuďom, dokonca najbližším (konanie ľudí sa podriaďuje príkazom 

ekonomického racionalizmu – honbe za ziskom ako najdôležitejším životným 

cieľom), prevaha individuálnych a imperiálnych záujmov cez programové 

klamstvo a pokrytectvo, vrátane vedomého a aj umelého vyostrovania 

konfliktov, dezintegrácia spoločenských systémov, prevaha expertov nad 

filozofmi, poradcovia bez duchovných horizontov, polarizácia spoločnosti na 

rôznych úrovniach /miestnych, regionálnych.../, arogancia moci na všetkých 

stupňoch riadenia – bezmocnosť jednotlivca, takže všetky úvahy o 

„demokracii“ či „samospráve spoločnosti“ vyznievajú ako prázdne slová, 

nefunkčnosť a kríza vzdelávacích, právnych a etických systémov, degradácia 

jazyka, narastajúca psychická záťaž atď. (1998, s. 48 - 53). 

Ale škola by mala akceptovať krízu a usilovať o formovanie novej 

mentality – o nový spôsob myslenia. Tvorivo a kriticky pristúpiť k realite 
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zmeny hierarchie hodnôt súbežne s koncipovaním nového modelu 

humanisticky orientovaného školstva a človeka, žiaka/študenta budúceho 

občana novej – občianskej – spoločnosti. Pripravovať žiakov/študentov na 

dospelosť a zaradenie sa do života, nielen vzdelávať, ale aj vychovávať. 

(Post)moderná spoločnosť potrebuje renesanciu hodnotových rozmerov 

ľudskosti, ako aj oživenia kritického myslenia v jeho sokratovsko-

filozofických súradniciach; postmoderná societa prezentuje totiž na jednej 

strane vysoko rozvinutú civilizáciu s nesmiernym bohatstvom, na strane 

druhej neúmerne nízku kultúrnosť a duchovnosť s prevahou egoizmu, 

autoritárstva či fanatizmu, xenofóbie, rasizmu jazykového, kultúrneho 

i biologického, o fundamentalizme (osobitne náboženskom) ani nehovoriac. 

Toľko proklamovaná sloboda subjektu so všetkými jej atribútmi 

v neskorej moderne alias tekutej modernite (Z. Bauman) deštruuje, prerastá 

do individualizmu, t. j. oslabenia schopnosti myslieť a konať v záujme 

väčších celkov. Na druhej strane slogan o bezmedznej slobode subjektu je 

„planým“, zneužívaným mýtom, ilúziou slobody, pseudoslobodou, ktorý(á) 

má sociálne problémy individualizovať, príčiny spoločenských problémov 

zbaviť spoločenského rozmeru a previesť do podoby individuálnej viny. 

Jedinečne to vyjadril U. Beck, že „život sa v týchto podmienkach stáva 

biografickým riešením rozporov systému“ (2004, s. 218). Jeho generačný 

druh Z. Bauman mieni rovnako: „Dnes sú to ´jednotlivci nariadením´, ktorí 

majú vymýšľať a poskytovať, prostredníctvom svojich vlastných, 

individuálne získavaných schopností a zdrojov, svoje individuálne riešenia 

spoločensky vytváraných problémov (to je v kocke význam súčasnej 

´individualizácie´ – procesu, v ktorom je prehlbujúca sa závislosť maskovaná 

a vydávaná za postupujúcu autonómiu)“ (2015, s. 31). Na ústupe je „viera“ 

v jeden rozum, mizne spoločný svet ľudí, svet spoločných, všeobecne 

akceptovaných (nielen deklarovaných) a rešpektovaných hodnôt, mizne agora 

ako miesto dialógu, kritickej otvorenosti a súčasne priestor humánnosti a 

solidárnosti, miesto postulovania všeobecne akceptovateľných, objektívne 

existujúcich právd a „monistického“ obrazu sveta, lebo „planetárny ohlas, 

dosah, význam a apel má hlas manažérov, analytikov, technokratov a 

špecialistov najrôznejšieho druhu“, povie Václav Bělohradský (2007). 

Možno argumentovať aj ináč, a teda tak, že je potrebné zjednocovať 

modernou rozštiepený protiklad ľudského prístupu ku svetu na hodnotový, 

ľudský, humánny, mravný a racionálny, odborne prísne vedecký, t. j. je 

potrebné sa pýtať na miesto a poslanie istej špecializácie v celku vzdelanosti, 

vrátane jeho humánno-etického rozmeru či mravnej zodpovednosti. 

V situácii, teda v potrebe filozofie a „filozofovania“, istého odstupu od mora 

správ, informácií, jednotlivostí, v potrebe všeobecnejšieho, hodnotiaceho 

hľadiska, ktoré za týmito správami „stoja“, stojí i súčasník. Ibaže ten už, na 

rozdiel od aténskej agory, žije vo svete, ktorý adoruje konzumu, podlieha či 

nadbieha (?) diktátu trhu, kapitálu, peňazí, solitérstva, mravného 
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„žonglérstva“ a morálnej exhibície nie raz vydávanej za charitu; niet 

spoločnej budúcnosti, pravdy ani vízie. Rakúsky filozof K. P. Liessmann 

aktuálnu spoločnosť služieb = spoločnosť konzumu komentuje týmito 

slovami: „Všetko je tu. Ako doposiaľ nikdy na tomto svete sa pred človekom 

rozprestierajú veci, sú mu k dispozícii, čakajú, až si ich privlastní, spotrebuje 

a zlikviduje. (...) Stará metafyzická otázka o pôvode a poslaní človeka sa 

presunula. Teraz to sú veci, artefakty, predmety, tovar všetkého druhu, 

o ktorom nedokážeme povedať, odkiaľ vlastne pochádza a k akej budúcnosti 

po spotrebe, využití a upotrebení smeruje. Z abstraktného pohľadu sú veci 

rezultátom a produktom ľudskej práce. Ale práca samotná akoby zo sveta 

zmizla. Prítomnosť vecí je naopak neprehliadnuteľná a všadeprítomná“ 

(podč. G. G.) (2012, s. 12). 

Ak spoločnosť rezignuje na hľadanie pravdy, ak odmieta za záľahou 

informácií a jednotlivostí hľadať jednotiaci princíp, aký program, koncepciu, 

stratégiu spoločenského a sociálneho rozvoja pripraví svojim členom? 

„Informácie nemajú ešte s vedením a poznávaním nič spoločného. (...). 

Vedenie je viac než informácia. Vedenie umožňuje nielen odfiltrovať 

z množstva dát tie, ktoré majú informačnú hodnotu, vedenie je celkovou 

formou preskúmavania sveta – jeho poznávania, chápania, porozumenia,“ 

poznamenáva K. P. Liessmann (2010, s. 23); ten istý autor si dokonca dovolí 

tvrdiť, že nie raz „kvantitatívne možnosti vedenia sú nepriamo úmerné tomu, 

čo ľudia skutočne vedia“ (2010, s. 24). Škola však nemôže byť miestom 

aktuálne „módnych“ trendov, (pa)ideí či kompromisov; mocensko-

politického koalično-opozičného zápasu strán, hnutí, ideí, názorov a 

„manifestov“ najrôznejšej svetonázorovej proveniencie, predostierať 

spoločnosti nanajvýš subjektívne, stranícko-voluntaristické (parciálne), 

nekoncepčné, nepremyslené a nedomyslené stratégie vzdelávania bez 

aplikovania reálnych súvislostí, súc si vedomí (?) výdobytkov 

i jednostranností či hrozieb postindustriálneho veku. 

Najvlastnejším zámerom výchovy a vzdelania je formovať objekty 

výchovy v duchu všeľudských ideálov poriadku, rozumu, demokracie, 

humanizmu, porozumenia a tolerancie. Humanizmus sám o sebe je výrazne 

intelektuálny, opiera sa o kritický a rozumový vzťah ku skutočnosti a jeho 

„akútna“ potreba sa objavuje vždy medzi miznúcim starým a prichádzajúcim 

novým. Túto skúsenosť a toto poznanie nám odkázala klasická renesancia a 

umožňuje vo vzťahu k aktuálnym potrebám výchovy a vzdelávania 

sformulovať jej „archetypálne“ potreby a východiská: apelovať na objav 

poznania ako moci, nástroja vzdelanosti v zmysle návodu F. Bacona, nie 

poznania zneužitého na zištné, koristnícke ciele, t. j. plniaceho nie raz 

funkciu finančného kapitálu a sveta finančnej oligarchie. Usilujme sa obnoviť 

dôstojnosť človeka a jeho nezávislosť o to viac, že individuálnu a sociálnu 

bezmocnosť, beznádej zaodievame do mýtu, ilúzie nekonečnej slobody, 

mnohosť právd a plurality diskurzov vydávame za mieru úspechu 
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demokracie. Usilujme o znovuzrodenie svetskej na osvietenských základoch 

postavenej vzdelanosti, lebo vzdelávanie je kľúčovým momentom 

humanizmu a intelektu ako takého. Človek potrebuje rozumieť sebe a svetu, 

v ktorom môže produkovať tak ľudské, ako aj neľudské skutky a počiny.  

 

Záver 

V predchádzajúcich riadkoch sme dokumentovali potrebu vzdelania 

odkazujúceho sa na jeho osvietenské základy s rešpektom k hľadaniu 

objektívnej pravdy, zodpovednosti, úcty k rozumu a ľudskému talentu. Je 

paradoxom, že postindustriálna doba na jednej strane vykazuje vysokú 

potrebu a „spotrebu“ týchto „cností“, na druhej strane v istom zmysle nimi 

opovrhuje, a to na pozadí zjednodušujúceho výkladu filozofie (teórie) 

postmoderny. Podľa zglajchšaltovaného „odkazu“ postmoderných filozofov 

heslom doby je zábava, radostný feeling, kunderovsky povedané takmer 

„neznesiteľná ľahkosť bytia“. Aj preto „...škola a vzdelávanie majú slúžiť 

ako nástroj formovania ohybnej, flexibilnej pracovnej sily pre potreby 

výroby, a teda zisku. (...) Zdravý rozum pre istotu vyradili (ľavicoví liberáli – 

pozn. G. G.) z hry sťaby nástroj neprípustnej represie. Sloboda pre všetkých 

bude údajne časom nasledovať“ (Keller 2018, s. 4). 
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