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Společnost vědení jako inspirace andragogiky 
a výzva pro praxi vzdělávání dospělých 

 
Milan Beneš 

 
 Abstrakt: Diskuze o společnosti vědění upozorňuje na určité 
společenské a ekonomické procesy, které jsou i pro andragogickou vědu 
a praxi zásadní. Společnost vědění je v podstatě učící se společnost, při-
čemž vyžadované učení překračuje tradiční pojetí učení se v procesu 
vzdělávání. Jedinec má získávat vědění a kompetence jako předpoklad 
úspěšného jednání. Andragogika by mu měla při tomto učení pomáhat, 
přitom ale neopomíjet i jeho osobnostní rozvoj a věnovat se i těm, kteří 
z nejrůznějších důvodů tempu rozvoje společnosti nestačí.  
 
 Abstract: The discussion on the knowledge society draws attention 
to certain social and economic processes, which are fundamental also for 
the science and practice of andragogy. The knowledge society is essen-
tially a learning society where the required learning goes beyond the 
traditional concept of learning in the process of education. An individual 
is to obtain knowledge and competences as a precondition for successful 
action. Andragogy should help such individuals in this learning while not 
omitting also their personal development and should pay attention also 
to those who for various reasons can not keep up with the pace of the 
society’s development. 
 
 Klíčová slova: normativní a analytické pojetí společnosti vědění, 
vědění jako vlastnictví osobnosti a předpoklad úspěšného jednání, učení 
se ve společnosti vědění, tradiční pojetí vzdělávání, výzva pro andrago-
gické vědy, dopad na praxi vzdělávání dospělých  
 
 Představa, že vědění1 je důležitým faktorem společenského a 
ekonomického rozvoje není úplně nová. Nakonec již Karl Marx ve 
svých Ekonomických rukopisech (Grundrisse zur Kritik der politis-
chen Ökonomie, které vznikly v letech 1857-59) psal, že všeobecné 
společenské vědění, knowledge, se stalo bezprostřední produktivní 
silou. Od padesátých, ale především v šedesátých letech minulého 
století vznikají různé teorie, které lze považovat za předchůdce  
současných koncepcí společnosti vědění. Jedná se např. o teorie 
vědecko-technické revoluce (které se částečně na Marxe odvolávají, 
jako práce kolektivu okolo Radovana Richty „Civilizace na rozcestí“ 

                                                 
1 V tomto příspěvku používám pojem vědění, ne znalost, i když oboje je legitimní.  
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z roku 1966). Jmenovat dále můžeme Daniela Bella s jeho teorií 
postindustriální společnosti a samozřejmě také Petera Druckera a 
jeho rozsáhlé teoretické práce a na manažerskou praxi orientovaná 
díla. Ani pedagogika a andragogika nezůstávaly stranou, připo-
meňme práci Torstena Huséna z roku 1974, zaměřenou na učící se 
společnost. Zde nemluví Husén jen o celoživotním učení nebo po-
třebě nových kvalifikací, ale i o znalostních pracovnících a jiných 
problémech, spojených se společností vědění.  
 Jednotná definice společnosti vědění neexistuje. Jiné priority a 
jinou argumentační strategii nalézáme např. u OECD, Světové 
banky, zaměstnavatelských svazů, odborů nebo u UNESCA. 
V zásadě se dají názory na společnost vědění dělit na normativní, 
zastoupené především v politice a v dokumentech nejrůznějších 
organizací, a na analytické, které nalézáme spíše v odborné a vě-
decké diskuzi. Ale ani ve vědě, v sociologie, ekonomii, filozofii, an-
dragogice ad., nenacházíme jednotný pohled. S Umbertem Ecem 
můžeme identifikovat pozici těch „integrovaných“ a kulturně kri-
tický přístup „apokalyptiků“ (Eco). Pro první je společnost vědění 
stimulem pro tvorbu nových hodnot a identit, druzí upozorňují na 
přetíženost, záplavu informací, znehodnocení osobní zkušenosti, 
digitalizaci myšlení ad. Vedle kulturní kritiky je rozšířený i sociálně 
kritický pohled. Upozorňuje se na to, že společnost vědění není jen 
šance a výzva pro rozvoj jednotlivce a společnosti, ale že existují 
skupiny, která na možnostech společnosti vědění neparticipují 
(„user“ a „looser“).           
 Zároveň si musíme uvědomit, že k představě společnosti vědění 
existují konkurující modely diagnostiky charakteru dnešní doby. 
Některé jí jsou velice blízké, jako třeba představa informační spo-
lečnosti, některé s ní nekolidují, např. úvahy o dopadu globalizace. 
Existují ovšem i představy, které s ideou společnosti vědění úplně 
kompatibilní nejsou. 
 Diskuze o společnosti vědění není, jak již bylo řečeno, úplně 
nová, dostává ale v dnešní době nové akcenty a impulsy. Důležité 
je, že si rétoriku společnosti vědění osvojila politika a hospodářské 
elity. Společnost vědění se stává součástí politických a hospodář-
ských strategií a částečně i všelékem na různé neduhy společnosti.2 

                                                 
2 Např. teorie vědecko technické revoluce byla v bývalých socialistických státech 
velice populární. Vládnoucí garnitury s ní měly ovšem určité potíže, v bývalé NDR 
proti ní dokonce prosadily opatrnější  přístup, vycházející z vědecko technického 
pokroku. 
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 Podstatné ale je, že se mění definice vědění a představa o roli 
vědění ve společnosti.  
 V 17. až 19. století sloužilo vědění k osvětě, jako nástroj 
prosazení nového světového názoru a k potírání různých „bludů“. 
 V 19. století se vědění stává produktivní silou, ale hlavně 
v zhmotnělé podobě, tedy ve strojích a technologiích. Člověk byl 
převážně konfrontován s věděním, které mu bylo vnější, tedy 
v podobě osvěty nebo v materializované podobě (de Haan). (Tomu 
odpovídala mimo jiné i při výuce používaná didaktika, zaměřená 
na předávaní uzavřeného korpusu znalostí a na pasivní roli vyučo-
vaného.) 
 Během 20. století se začíná chápání vědění měnit. Posouvá se 
význam Baconova výroku „scientia est potencia“. Vědění je nadále 
moc, ale pojem vědění získává širší obsah. Vedle racionálního, zdů-
vodnitelného, dokazatelného a podloženého vědění, tedy předev-
ším vědy nebo kolem vědy centrovaného explicitního, metodického 
a inovativního vědění (Bell)3, narůstá uznání zkušenostního, skry-
tého vědění a měkkých dovedností (tacit knowledge; soft skills).  
 Z toho se dá odvodit, že vědění je v dnešní době chápáno jako 
vlastnictví individua. Vědění tedy není informace, která je jedinci 
externí a víceméně všem přístupná. Vědění je naopak nějakým 
způsobem vstřebaná, zpracovaná, využitelná a významem obsazená 
informace. Pojem vědění vyjadřuje schopnost jednání, řešení 
problémů a situací a způsobilost něco iniciovat. Takto viděno je 
znalostní společnost učící se společnost, přičemž učení znamená 
získávání kompetencí k jednání, rozhodování a řešení problémů. 
Toto učení se nekryje s tradičně pojatým vzděláváním. Učení se 
jednotlivců je napojeno na obecné trendy rozvoje společnosti, eko-
nomické sféry, vědy a technologií, kultury ad., ale také na plurali-
zované a diferencující se životní cesty jednotlivců, kteří přebírají 
zodpovědnost sami za sebe.4  
 Proto je problematické charakterizovat společnost vědění jen 
pomocí kvantitativních ukazatelů, např., kolik procent hospodář-
ského růstu vzniká prostřednictvím nových nebo inovovaných 
znalostí, jaký podíl na ceně mikročipu má výzkum, vývoj, kontrola 

                                                 
3 Ještě v roce 1995 vydala Evropská komise dokument „Vyučování a učení se na 
cestě ke kognitivní společnosti“. Představa o vědění jako racionální znalosti 
přetrvávala tedy dosti dlouho (Europäische Kommission). 
4 S tímto vývojem souvisí i preferování konstruktivistických přístupů ve vzdělávání 
dospělých. 
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kvality a vlastní výroba, o růstu významu různých high-tech pro-
duktů nebo kolik lidí jaký čas tráví učením se a vzděláváním nebo 
prací. Společnost vědění není nějaká daná realita ale proces, a vše-
chna čísla zastarávají tempem, jakým se společenské vědění vyvíjí. 
Tím samozřejmě není zpochybňováno, že objem znalostí i jejich 
vliv na ekonomický rozvoj a život jednotlivce roste.  
 Úvahám o společnosti vědění je často vyčítána určitá jedno-
strannost, především: 

− Zaměření na vědění jakožto předpokladu pracovního jednání 
ve smyslu humánního kapitálu, které preferují především eko-
nomické a politické debaty; dle kritiků je nutné obohatit úvahy 
o společnosti vědění o jiné koncepce, např. občanské společ-
nosti. 

− Pohled na vědění jakožto zdroje ekonomické prosperity, život-
ních šancí a zaměstnavatelnosti; osobnostní rozvoj, seberefle-
xivita, seberealizace, sebezdokonalování nebo smysl života stojí 
podle názoru oponentů ve většině pokusů o vymezení proble-
matiky společnosti vědění na okraji zájmu. 

− Společnost vědění sice vychází z většího uplatnění principu me-
ritokracie, tak. např. již zmiňovaný Husén. Na druhou stranu 
nelze zpochybňovat výrok Druckera, který lapidárně tvrdí, že ve 
společnosti vědění má každý šanci, ale ne každý může patřit na 
stranu vítězů. Společnost vědění neeliminuje sociální otázku a 
nerovnosti. Někdo relevantní vědění a informace produkuje a 
usměrňuje jejich komunikaci; někdo se na tomto procesu podílí 
jen okrajově nebo vůbec. A není to jen v důsledku schopností a 
vůle. 

 Společnost vědění jako teoretická koncepce i jako pozorovatelná 
realita nemůže být andragogikou a praxí vzdělávání dospělých ig-
norována. Nutno přiznat, že andragogická věda recipuje úvahy o 
společnosti vědění jako teorie přicházející zvenku. Přitom využívá 
především poznatky sociologie, výsledky ostatních věd jen v menší 
míře. Přepracování do vlastních vzdělávacích koncepcí je teprve na 
počátku. Samozřejmě se dají odvodit určité prognózy, např. že:  

− nutnost neustálého rozhodování, individualizace a diferenciace  
společnosti zjevně zvýší na úkor faktických znalostí potřebu po  
znalostech orientačních, o pravidlech, o smyslu 
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− vzroste role poradců, zprostředkovatelů a facilitátorů vědění,  
expertů, tedy i andragogů (jakožto pravých znalostních pracov-
níků  - Drucker);  s tím je spojena i otázka profesionalizace a 
deprofesionalizace andragogické práce a andragogických  kom-
petencí 

− je nutné znovu diskutovat otázku všeobecného vzdělání jako  
vstupního předpokladu a komunikačního zázemí aktivní účasti 
na společnosti vědění (de Haan, s. 23)  

 Andragogická věda se ale hlavně musí rozhodnout, zda jsou 
koncepce společnosti vědění jediným výchozím bodem jejích úvah 
nebo jen jednou z možných inspirací. Zároveň si musí ujasnit, jestli 
jsou pro ni přínosnější spíše analytické práce nebo jestli stačí opřít 
se o normativní pohledy a jen hledat cesty k jejich realizaci. Přitom 
by andragogika neměla zapomínat na vlastní tradice a poznatky. 
 Z pohledu andragogické praxe se dá říct, že popisované změny 
mají dopad na celou oblast vzdělávání dospělých, tedy na obsahy, 
metody, instituce, profesi i účastníky. Z mého pohledu ovšem nemá 
andragogická praxe žádné velké problémy se s nároky společnosti 
vědění vyrovnat. Některé dnes vysoce aktuální přístupy vzdělávání 
dospělých do určité míry vždy preferovalo, to se týká např. pojetí 
účastníka, propojení s praxí, využívání různorodých metod, jiné 
mu nečiní žádné potíže, např. využívání e-learningu, modularita 
programů nebo uznávání informálního učení. I v andragogické 
praxi je nejdůležitější otázkou, čemu má tato praxe sloužit. Stačí 
zajišťovat jen funkční přizpůsobování se dospělého na společenské 
trendy nebo je třeba hledat i prostor pro rozvoj osobnosti a spole-
čenských forem spolužití a kultury? Obojí ale vzdělávání dospělých 
zajišťuje.  
 Na závěr bych rád uvedl jeden příklad. Koncem roku 2005 pro-
vedla Německá průmyslová a obchodní komora anketu, ve které  
zástupci více než 900 podniků různých odvětví hospodářství vyjád-
řili svůj názor na další profesní vzdělávání ve společnosti vědění. 
Výsledky nejsou nikterak překvapivé. Nalézáme zde realistický 
pohled podnikatelské sféry, které je patos některých odborných a 
programových výpovědí naprosto cizí. V podstatě je viděna nutnost 
více vzdělávat, ale jen za určitých podmínek: 

− zvýšený objem vzdělávání je vázán především na ochotu zaměs-
tnanců vzdělávat se více ve volném čase nebo při zkrácení do-
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volených - 58,8 % (toto praktikuje např. Daimler Chrysler Ser-
vises AG) 

− na druhém místě je jmenována amortizace vzdělávacích akcí, 
čili především otázka transferu získaných kompetencí – 49 % 

− dalším významným faktorem je zaměření vzdělávání na speci-
fické potřeby organizace, tedy ne např. na týmovou spolupráci, 
ale na spolupráci v určitém týmu či na konkrétní technologie – 
47,1 % 

 Další faktory převážně ekonomického charakteru, např. fi-
nanční spoluúčast zaměstnanců nebo aktuální hospodářské vý-
sledky, nehrají, s výjimkou nových spolkových zemí, velkou roli. 
Jen 11,3 % organizací nepovažuje rozšíření dalšího vzdělávání za 
nutné.  
 Při otázce, co se mají zaměstnanci učit, stojí v popředí, v soula-
du s koncepcemi společnosti vědění, získávání kompetencí. Zají-
mavý je ale obsah těchto kompetencí. 

Ohodnocení nutných kompetencí zaměstnanců 
(1 – velmi důležité, 6 – velmi nedůležité) 

ochota se učit       1,5 
dochvilnost, spolehlivost   1,7 
sociální kompetence     1,7 
kompetence k sebeučení    2,0 
odborné znalosti      2,2 
základní dovednosti     2,5 

 Důraz na ochotu se učit souvisí především s faktem, že jen ne-
celá pětina zaměstnanců je se svou prací spokojena a velká část 
z nich žije ve vnitřní emigraci. Sociální kompetence jsou vyzdviho-
vány v důsledku nových metod řízení a nutnosti týmové spolupráce 
a motivování pracovníků. Pod kompetencí k sebeučení se rozumí 
schopnost zaměstnance se informovat, zajistit si poradenství, vy-
brat si správné školení, disciplinovaně se vzdělávání zúčastnit a 
ohodnotit výsledky a přínos. Lapidární poznámka k tomu zní: „Za 
základ kompetencí k sebeučení zodpovídá škola, za jejich rozvoj 
výdělečně činná osoba sama“ (Weiterbildung für die Wissensgese-
llschaft, s. 3). Odborné znalosti se předpokládají, jejich význam je 
v nových spolkových zemích a v průmyslu a stavebnictví vyšší než 
v ostatních odvětvích. Dalším důležitým výsledkem je odmítnutí 
jakýchkoliv zásahů státu do dalšího podnikového vzdělávání, a to i 
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za cenu pasivní rezistence, např. omezením se jen na školení ze 
zákona nebo přeložení výroby do jiných zemí. (Zde je zjevný rozpor 
s politikou mezinárodních organizací, jako např. OECD). 
 V zásadě nejsou výpovědi německých zaměstnavatelů s předs-
tavami o společnosti vědění v rozporu. Ovšem nehierarchické, he-
terogenní a přechodné formy organizace, produkci vědění jako 
kolektivní záležitost a výsledek husté komunikace mezi aktéry, 
společnou definici problémů apod. v nich nenalézáme (Veselý, s. 
441). Naopak, požadované kompetence vyjadřují hodnoty in-
dustriální společnosti: ochota, dochvilnost, spolehlivost, discipli-
novanost, odříkání se - alespoň volného času. Realita společnosti 
vědění je zjevně mnohem prozaičtější než ji různé bestsellery jejích 
protagonistů líčí. To ukazují i mnohé jiné práce, které analyzují 
skutečné obsahy a formy práce v dnešní společnosti (např. Bystři-
čan). A to platí nejenom pro pracovní náplň, ale i pro jiné oblasti 
života. 
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