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Od informačnej k poznatkovo orientovanej 
spoločnosti 

 
Rozália Čornaničová 

 
 Abstrakt: Budúcnosť tzv. vyspelej spoločnosti sa v dôsledku rýchlo 
prebiehajúceho technologického rozvoja a s ním súvisiacich sociálnych 
zmien predpovedá stále obtiažnejšie. Napriek tomu vznikajú prognózy, 
vízie, koncepty, ktoré majú povahu stratégií ďalšieho vývoja spoločnosti. 
Základné smerovanie takýchto vízií máva obvykle hutné, mobilizačné 
vyjadrenie v heslovitej podobe ako: informatizácia spoločnosti, infor-
mačná spoločnosť, učiaca sa spoločnosť. Za motto súčasnej aktuálnej 
konsenzuálnej vízie vývoja spoločnosti možno považovať smerovanie k 
„spoločnosti založenej na vedomostiach“, ktoré je z andragogického hľa-
diska témou našej konferencie.  
 V príspevku sa zameriame na vzťah koncepcie „spoločnosti založenej 
na vedomostiach“ ku konceptom „informačnej spoločnosti“ a na  charak-
teristiku týchto konceptov. 
 
 Abstract: The future of the so-called developed society is more and 
more difficult to forecast as the result of accelerating technology deve-
lopment with connected social changes. Despite that prognoses, visions 
and concepts are made which have the character of strategies for further 
development od society. The basic direction of visions is usually compact, 
mobilising expression in synopsis form as: informatisation of society, 
information society, learning society. The leitmotif od conte-mporary 
consensual vision of society development is direction to knowledge so-
ciety, which is the topic of our cenference seen from the andragogical 
point of view. We deal in the paper with the relation of concept of 
„knowledge society“ to concepts of „information society“ and the cha-
racteristics of these concepts. 
 
 Kľúčové slová: informatizácia, informačný obsah sveta, infor-
mačný obsah, informačná spoločnosť,  informačná nerovnosť, infor-
mačná diaľnica, knižnično-informačná sústava, masovokomunikačné 
informačné systémy, poznatkovo orientovaná spoločnosť, Memorandum 
o celoživotnom vzdelávaní 
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I. Informatizácia spoločnosti ako základný megatrend 
konca 20. storočia 

 Termíny ako informatizácia spoločnosti, informatizovaná spo-
ločnosť, informačná spoločnosť sa používajú a analyzujú už viac 
než tri desaťročia. Nejde len o teoretický termín, ale o skutočnosť, 
že informatizácia sa v ekonomicky rozvinutých krajinách stala 
najvýznamnejším megatrendom konca 20. storočia. Pritom 
megatrendy predstavujú základné orientačné smery vývoja 
spoločnosti, ktoré ovplyvňujú ľudské rozhodnutia vo všetkých 
oblastiach: voľbu povolania, výber podnikateľských aktivít, miesto 
bydliska. Poznanie megatrendov je vyjadrením úsilia o pochopenie 
vývoja spoločnosti, javov z rozličných oblastí. Ukázalo sa, že trend 
vývoja spoločnosti ako informatizovanej až informačnej, sa stal 
podmienkou rozvoja iných vývojových trendov. Nové megatrendy 
– megatrendy 21. storočia sú v priamej spojitosti s informatizáciou 
spoločnosti (Naisbitt, Aburdenová 1992, Toffler, Toffler 1997). 
 V najširšom chápaní informatizáciu možno charakterizovať ako 
proces spoločenských premien zameraných na vytváranie globál-
neho informačného priestoru. Odohráva sa na troch základných 
úrovniach, ktoré sa týkajú: 

• osvojovania si informačného obrazu sveta, pochopenia 
jednoty zákonov pôsobenia informácie v prírode a spoloč-
nosti, 

• praxe rozvoja a využívania informačného priemyslu, 
• zavádzanie informačného obsahu do rôznych oblastí výroby 
(technológie a výrobkov), riadenia, vedy, služieb, vzdelávania, 
do rozličných oblastí spoločenského života. 

 Užšia definícia informatizácie vychádza z uplatňovania infor-
mačnej techniky, na základe ktorej dochádza k procesom integ-
rácie hmotnoenergetických a informačných procesov vo výrobe, 
k aktivizácii informačných zdrojov a k zvyšovaniu ich úlohy v  
spoločnosti a v živote jednotlivca, v dôsledku čoho dochádza k  
zmenám obsahu práce a štruktúry národného hospodárstva.  

Termín informačná spoločnosť môže vyjadrovať dve stránky:  

a) spôsob pohľadu na spoločnosť,  
b) indikátor podstaty a smerovania spoločenských  pre- 
 mien, smerom k vytváraniu globálneho informačného  pries-
 toru. 
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Za základné črty informačnej spoločnosti sa obvykle pova-
žuje: 

- vysoký stupeň kompjuterizácie (rozšírenia počítačov),  
- veľké možnosti prenosu informácií a dostupnosti internetu,  
- vysoký vplyv informačného priemyslu a informačného trhu na 
ekonomický profil spoločnosti,  

- vznik nových profesií, nových možností zamestnania v dôs-
ledku rozvoja informačného sektoru, 

- zmeny charakteru tradičných zamestnaní v prospech podielu 
informačných činností v nich zahrnutých. 

 V procese informatizácie sa mení industriálna (priemyselná) 
spoločnosť na spoločnosť informačnú. Výsledkom týchto zmien je 
uznanie informácie za strategický zdroj rozvoja spoloč-
nosti. Informácie popri základnom (informačnom) poslaní získa-
vajú ekonomický a kultúrny význam – spoluformujú kultúrnu úro-
veň spoločnosti.  
 Informatizácia spoločnosti sa stala súčasťou štátnych informač-
ných politík od polovice 70. rokov 20. storočia. Rozvoj informačnej 
spoločnosti sa stal politickým programom všetkých ekonomicky  
vyspelých krajín a zoskupení (Japonsko, USA, EÚ, OECD). Súčasné 
stratégie informatizácie jednotlivých štátov sú súčasťou vládnych 
projektov a sú uverejnené na internetových stránkach vlád jednot-
livých štátov, Európskej únie venovaných štátnej informačnej poli-
tike (pre Slovenskú republiku pozri Stratégia 2004, Akčný 2004). 
Informačná spoločnosť sa v nich definuje ako „vízia novej spo-
ločnosti, v ktorej informácie majú prioritný význam“ (E-
Európa). 
 Na základe lisabonskej iniciatívy e-Europe  z marca 2000 sa 
realizuje akčný plán, ktorého cieľom je koordinovať národné akti-
vity a výrazne urýchliť proces informatizácie krajín EÚ (E-Europa 
2000). Politické dokumenty sa stali východiskom na stanovenie 
dlhodobých strategických programov na stimulovanie procesov 
rozvoja informačnej spoločnosti.  
 Programy informatizácie spoločnosti vyspelých krajín vytyčujú 
strategické zámery a ciele štátu a stanovujú konkrétne kroky pre 
rozvoj informačnej spoločnosti. Tieto programy sa orientujú najmä 
na podporu budovania informačno-komunikačnej infraštruktúry, 
na vytvorenie potrebnej legislatívy, na pilotné projekty informati-
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zácie verejnej správy, na rozvoj digitálnej (informačnej) gramot-
nosti a na podporu informatického výskumu.  
 Spoločným cieľom strategických programov je podporiť eko-no-
mický rozvoj, uľahčiť prácu a spríjemniť život, sprístupniť a skva-
litniť vzdelávanie a efektívne využitie voľného času každému člo-
veku. Význam štátnej strategickej vízie spočíva aj v tom, že vytvára 
priestor pre investície podnikateľského sektoru, pre rozvoj elektro-
nického podnikania, informatizáciu zdravotníctva, dopravy, škol-
stva, verejnej správy, kultúry atď.  
 Vplyv informatizácie prebieha relatívne veľkou rýchlosťou a stá-
le prináša nové výzvy pre spoločnosť. Reflektoval to aj svetový 
summit o informačnej spoločnosti, ktorý sa zaoberal výzvami sú-
časnej spoločnosti a prebiehal v dvoch fázach. Na prvom stretnutí 
v roku 2003 v Ženeve sa prijali dva významné koncepčné programy 
rozvoja informačnej spoločnosti: Deklarácia princípov (stavebných 
blokov informačnej spoločnosti) a plán aktivít pre jednotlivé sta-
vebné bloky. Druhé stretnutie sa uskutočnilo v roku 2005 v Tu-
nisku a zaoberalo sa hodnotením vývoja informačnej spoločnosti. 
Informatizácia spoločnosti nie je len technologickým problémom - 
svojím záberom a dôsledkami sa stáva najmä ekonomickým, legis-
latívnym, regulačným, sociálnym, politickým a etickým problé-
mom. Analýza týchto materiálov (World 2005) ukazuje, že samotní 
informatici si uvedomujú, že informatizácia sama o sebe nerieši 
veľké problémy polarity v súčasnej spoločnosti, naopak, tieto sa 
v mnohom sa prehlbujú.  

II.  Informačná nerovnosť v informačnej spoločnosti 

 Súčasťou vízie budovania informačnej spoločnosti bolo, aby 
každému bola ponúknutá možnosť prístupu k primeraným komu-
nikačným službám tak, aby sa zabránilo prípadnému vylúčeniu 
niektorých skupín obyvateľstva z prístupu k informáciám (info-
exclusion). Na druhej strane motto „Informácie sú bohatstvom“ je 
známe okrídlené heslo posledných desaťročí. Za informácie 
a informačno-komunikačné technológie treba platiť. Súčasná in-
formačná spoločnosť je etapou v rozvoji kapitalistickej spoločnosti. 
Už z toho vyplýva, že majetková nerovnosť patrí k jej podstate a 
informačnú nerovnosť z takéhoto aspektu možno pokladať za jej 
súčasť. Informačná nerovnosť sa stáva sociálnym problémom 
vtedy, keď prerastá do „informačnej chudoby“ (information poor), 
keď sa otvára informačná priepasť (information gap).  
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 Informačná nerovnosť (nazývaná tiež ako digitálne rozdele-
nie, digital divide) býva definovaná ako rozdiely v prístupe 
k informáciám, internetu a ostatným informačným tech-
nológiám a informačným službám. Na informačnú nerovnosť 
možno v zásade nazerať v polohe troch rovín: 

a) informačná nerovnosť až priepasť medzi informačne chudob-
nými a informačne bohatými štátmi,  

b) informačná nerovnosť vo vnútri krajín, týka sa skupín obyva-
teľstva a rozdiely sú založené na rase, rode, mieste, ekono-
mickom statuse, celkovom vzdelaní obyvateľstva, 

c) informačná nerovnosť medzi jednotlivcami, ktorá vyplýva 
z rozdielov v zručnostiach, poznatkoch a schopnostiach ako 
informácie, internet a ostatné informačné technológie využívať 
(informačná gramotnosť). 

 Krajiny OECD, ktoré majú 17 % svetového obyvateľstva, pokrý-
vajú  93 %  trhu s informačno-komunikačnou technikou, zatiaľ čo 
zvyšok sveta s 83 %  obyvateľstva sa na ňom podieľa iba 7 % (Stra-
tégia 2004).V rámci Svetového summitu o informačnej spoločnosti 
v roku 2005 bolo uvedené, že internet používa 3 % Afričanov, ale 
v priemere asi polovica obyvateľov siedmych krajín G8 (Japonsko, 
Francúzsko, Kanada, Nemecko, Taliansko, USA, Veľká Británia), 
okrem Ruska (The Digital 2005).  
 Nedostatok skúseností s informačno-komunikačnou technikou 
vytvára bariéru pre úplné využívanie zamestnaneckého potenciálu 
jednotlivca. Každý pracovník potrebuje informačnú gramotnosť, 
aby bol schopný efektívne sa zapojiť do toku odborných informácií 
a v procese celoživotného učenia sa adaptovať na meniace sa kvali-
fikačné požiadavky.  
 Oba aspekty problematiky – sociálny a individuálny – nachá-
dzame aj v programoch informatizácie jednotlivých štátov a  štát-
nych zoskupení. Cieľavedomá politika informatizácie pred-
stavuje v súčasnosti jednu zo základných vízií rozvoja kra-
jiny. Ak sa proces informatizácie spoločnosti realizuje nedôsledne, 
povrchne alebo oneskorene, môže to mať aj politické, ekonomické, 
sociálne a etické dôsledky. A to tak v zaostávaní krajiny ako celku 
(polarizácii krajín na informačne vyspelé a informačne chudobné), 
ale i v polarizácii spoločnosti (t. j. vznik dvoch kategórií občanov, 
digitálne gramotných a digitálne negramotných).  
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III.  Informačný problém súčasnosti 

 Termín spoločenský informačný problém bol veľkou témou 
informačných vied druhej polovice minulého storočia. Spoločenské 
bohatstvo poznania nadobudlo už dávno v minulosti také kvantita-
tívne a kvalitatívne parametre, že jeho uchovávanie, utriedenie a 
sprístupňovanie (tok informácií) sa stalo závažným informač-
ným problémom. Informačný problém historicky súvisel s rozší-
reným kníhtlače, nárastom tlačenej literatúry, rozvojom poznania, 
rastom odborných periodík, vedeckej literatúry.  
 Nové rozmery informačného problému súvisia s možnosťami, 
ktoré prinášajú moderné informačno-komunikačné prostriedky. 
Počítače samy osebe by bezpochyby zmenili mnohé procesy v 
priemyselnej spoločnosti, no to, čo robí postindustriálnu spoloč-
nosť informačnou je spojenie počítačov s telekomunikáciou. Toto 
spojenie dnes symbolizuje a priam stelesňuje internet.  
 Internet je obrovská celosvetová počítačová informačno-ko-
munikačná megasieť, nazývaná tiež informačná diaľnica. Vďa-
ka tomu, že počítače na celom svete dokážu spolu komunikovať, 
umožňujú prenos dát, zvuku i obrazu. Internet sa stal známym 
najmä vďaka webovým stránkam, kde sa dajú zobraziť informácie 
takmer o všetkom. Web (pavučina) sa hovorí tomuto systému aj 
preto, že jej hypertextové odkazy sa podobne ako pavučina napá-
jajú na informácie z jedného miesta na iné a sú navzájom popre-
pájané.  
 Obsahovo internet ponúka rýchlo rastúcu zbierku informácií na 
rôznorodé témy vedy, techniky, a spoločenskej praxe. Ale tiež 
predkladá vyčerpávajúci materiál o umení, pokrýva oblasť rekreá-
cie, zábavy, športu, nákupov a ponuky pracovných príležitostí.  
 Zo širokého spektra možností uvedieme využívanie internetu 
ako komunikačno-informačnej služby v oblastiach ako elektronická 
pošta (e-mail) a databanka informácií (web stránky, www); sú-
časne ho možno pokladať za virtuálnu najväčšiu knižnicu a školu 
sveta, obchodný dom, banku, diskusný klub (chat), ale aj herňu 
sveta; umožňuje elektronické konferencie, prenos televízneho a 
rádiového vysielania, telefonovanie a mnoho ďalších služieb. 
 Charakteristikou „informačného“ človeka súčasnosti je, skôr 
nadmiera informácií ako ich nedostatok a s tým súvisiaci „infor-
mačný stres“. Indivíduum je nútené neustále byť pod informačným 
tlakom a orientovať sa často v protichodných informáciách týkajú-
cich sa rôznych oblastí života, nielen odborného poznania. Infor-
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mačný tlak sa na jednotlivca sa rozšíril aj na oblasti každodenného 
„rutinného“ života. 
 Ak  sme spomínali, že informačný problém bol veľkou témou 
nedávnych desaťročí, treba si uvedomiť, že sa riešil v iných kon-
textoch: 
a) primárne ako spoločenský informačný problém, na úrov-

ni celkovej (celospoločenskej) organizácie komunikovania od-
borných a vedeckých poznatkov (budovanie veľkých kniž-
nično-informačných inštitúcií) s cieľom usmerňovať tok in-
formácií v spoločnosti, organizovať a sprístupňovať spo-
ločenské poznatkové bohatstvo, 

b) v kontexte odovzdávania poznania v spoločnosti: nastupujú-
cim generáciám ako aj s ideou celoživotného vzdelávania, kto-
ré sprevádzal rozvoj výchovno-vzdelávacích sústav a re-
formy vzdelávania. 

 So širokým nástupom informatizácie, s vytváraním reálnej in-
formačnej spoločnosti, s nástupom internetu sa formovali nové 
koncepty informatizácie s väčším dôrazom na širokú individu-
álnu dostupnosť informácií. Informačným problémom súčas-
nosti už nie je nedostatok informácií a možností ich získať, ale v ére 
informačnej presýtenosti je náročné vyberať podľa svojich infor-
mačných potrieb, udržiavať hranice primeranej, pre profesijný 
a súkromný život potrebnej informovanosti a účasne sa vyhýbať 
informačnému stresu z nadbytku informácií. Nepretržitá interakcia 
s informáciami sa stáva životným štýlom, ba až životným údelom 
človeka informačnej éry. 

IV. Získavanie, uchovávanie a odovzdávanie 
spoločenského poznania 

 Dokázali by sme si predstaviť celok ľudského poznania, spolo-
čenské poznanie ako súhrn všetkého, k čomu ľudstvo dospelo? To-
to nesmierne bohatstvo, ktoré je výsledkom poznávacej činnosti 
nespočetného množstva ľudí mnohých generácií, spoločenských 
skupín a inštitúcií?  
 Nové poznanie vyrastá a stavia na predchádzajúcom poznaní 
a naň nadväzuje. Poznanie nadobudlo už dávno v minulosti také 
kvantitatívne a kvalitatívne parametre, že jeho uchovávanie, utrie-
denie a sprístupňovanie v spoločenskej praxi, vrátane odovzdáva-
nia poznatkov ďalším generáciám, sa stalo závažným spoločen-
ským problémom.  
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 Poznanie v celej šírke je výsledkom činnosti spoločnosti v nes-
početných generáciách. Avšak spoločnosť v každom aktuálnom ob-
dobí svojho vývinu predstavuje súhrn jednotlivcov. Činnosťou 
jednotlivcov sa realizujú procesy ďalšieho poznávania, teda roz-
voj spoločenského poznania závisí od činnosti jednotlivcov. Spo-
ločnosť, ľudstvo ako také, nemá vymedzené hranice poznávania, 
ale schopnosti a možnosti jednotlivcov osvojiť si toto poznanie 
a ďalej ho rozvíjať, majú svoje obmedzenia rôzneho druhu. 
 Preto neprekvapuje, že v historickom vývine spoločnosti sa v 
postupujúcom procese deľby práce diferencovali špecifické ob-
lasti ľudskej činnosti a v rámci nich špecifické postupy a  
podporné nástroje, ktoré boli a sú zamerané na získavanie, 
uchovávanie a odovzdávanie spoločenského poznania tak, aby bolo 
prístupné v generačnom slede nastupujúcim generáciám, iným ľu-
dom v rámci žijúcej spoločnosti ako celku, v historickom slede pri 
prekonávaní historicky vzdialeného času nespojeného generačnou 
výmenou alebo vo vzdialených lokalitách priestorovo oddelených 
civilizačných centier a lokalít. 
 Veľmi schematicky môžeme vyčleniť štyri základné nástroje 
zamerané na prekonávanie problému uchovávania, triedenia a ší-
renia spoločenského poznania: výchovno-vzdelávaciu sústavu, 
vedu ako špecializovanú oblasť ľudskej činnosti, knižnično-infor-
mačnú sústavu a masovokomunikačné informačné systémy. 

 Výchovno-vzdelávacia činnosť sa formovala už v starove-
kých civilizačných centrách ako špecifická oblasť spoločenskej 
praxe. Už v tomto období vytvárala sústavu nadväzných inštitúcií, 
ktoré by sa v dnešnej terminológii dali vyjadriť ako základné, 
stredné a vysoké školstvo a nachádzame tu aj prvky vzdelávania 
dospelých a celoživotného vzdelávania človeka. Primárnym cieľom 
formujúcej sa výchovno-vzdelávacej sústavy bolo odovzdávanie po-
znatkov z pokladnice ľudského poznania nastupujúcim gene-rá-
ciám a rozširovanie poznania súčasníkom. 
 Výchovno-vzdelávacia sústava budovala svoje poznatkové sys-
témy z hľadiska možnosti jednotlivca (dieťaťa, mladého človeka, 
dospelého, seniora) osvojiť si pre daný vek to najdôležitejšie pre 
život človeka v danej etape historického vývinu spoločnosti, ako i z 
hľadiska mnohostranného vzťahu k cieľu, úlohám, obsahu a orga-
nizácii vzdelávania v jednotlivých stupňoch škôl, s rešpektovaním 
pedagogicko-psychologických zásad výchovno-vzdelávacieho pro-
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cesu, "časového limitu" vyučovania a ďalších aspektov významných 
pre výchovno-vzdelávacie pôsobenie. 
 Odovzdávanie poznatkov učiacemu sa jednotlivcovi už pred 
vlastnou činnosťou naráža na dva mimoriadne náročné problémy, 
ktoré predstavujú výber poznatkov z nesmiernej šírky spoločen-
ského poznania a následne didaktická transformácia vybraných 
poznatkov do podoby učiva. Oba kroky musia zohľadňovať ciele 
daného stupňa výchovno-vzdelávacej sústavy v súlade s potrebami 
a možnosťami žiaka, študenta, poslucháča.  
 Na vedu ako nástroj tvorby, uchovávania a šírenia spoločen-
ského poznania môžeme pozerať z dvoch základných aspektov: na 
vedu ako činnosť, ktorá je primárne zameraná na tvorbu nových 
poznatkov, na obohacovanie fondu spoločenského poznania a na 
vedu ako systém poznatkov. 
 Vedecké poznatky v súčasnosti už nevznikajú náhodným pozna-
ním odborne disponovaných jednotlivcov. V posledných storočiach 
sa veda diferencovala ako špecializovaná oblasť ľudskej činnosti. 
Veda v súčasnosti predstavuje zložitý systém, v ktorom za relatívne 
samostatné oblasti vedy možno považovať vlastnú teoretickú a ex-
perimentálnu vedecko-výskumnú činnosť, vedecko-organizač-nú 
činnosť, vedecko-popularizačnú činnosť, vedecko-informač-nú čin-
nosť ako aj ďalšie oblasti. 
 Veda buduje svoju poznatkovú sústavu predovšetkým z hľadiska 
rozvoja vedy ako systému poznatkov. Veda si relatívne samostatne 
vytvárala pre ňu charakteristické nástroje, cesty, metódy a pro-
striedky, ktorými riešila a rieši problémy uchovávania, triedenia a 
šírenia poznania z hľadiska dominantného cieľa svojej činnosti. 
Vedná klasifikácia predstavuje rozčleňovanie vied podľa určitých 
podstatných klasifikačných znakov, podľa koordinovaných a sub-
koordinovaných vied tak, že každá vedná disciplína nachádza 
v systéme vied svoje významné a jednoznačné miesto. Klasifikácia 
vied má metodologický význam a vo svojej makroštruktúre sa stáva 
východiskom pre vytvorenie vedného odboru. 
 Vedný odbor (vedná disciplína) predstavuje relatívne stálu teo-
reticky a empiricky zdôvodnenú, historicky generovanú štruktu-
rálnu jednotku vedy. Vedný odbor predstavuje vyvíjajúci sa systém 
vedeckých poznatkov o určitej oblasti skutočnosti. Vedný odbor 
zároveň predstavuje základnú formu organizácie vedeckej práce. 
 Podľa vedných odborov sa budujú vedecké školy a spoločnosti, 
katedry a iné pracoviská, budujú sa systémy vedeckých informácií, 
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knižnično-informačné pracoviská a sústavy, vydávajú sa vedecké / 
odborné knihy a časopisy, organizujú sa vedecké konferencie a 
 sympózia, vychovávajú sa vedeckí a odborní pracovníci, vedné od-
bory sú východiskom pri zostavovaní systému vyučovacích pred-
metov na školách. 

 Knižnično-informačná sústava sa historicky formovala ako 
súčasť predchádzajúcich dvoch sústav. Iba postupne sa inštitucio-
nálne relatívne osamostatňovala. Knižnično-informačná sústava 
vychádza z tézy, že všetko známe ľudské poznanie je zaznamenané, 
teda primárne je zameraná na uchovávanie, organizáciu, triedenie 
a sprístupňovanie zaznamenaných informácií, t.j. sprístupňovanie 
informačných prameňov.  
 Celkové množstvo informačných prameňov, hoci len z jedného 
vedného odboru, nie je možné zhromaždiť a sprístupniť priamo 
v ich producentsky originálnej podobe (kniha, časopis, film atď.). 
Pre takéto ciele je potrebné informačné pramene rozčleniť do mno-
hých zbierok, dať ich do istého poriadku, organizovať podľa urče-
ných zásad a pravidiel, identifikačne a obsahovo ich popísať. Získa-
ný bibliografický popis zastupuje informačný prameň v rozma-ni-
tých procesoch vedecko-informačnej a študijno-tvorivej podoby. 
Umožňuje spätné vyhľadanie pôvodného použitého informačného 
prameňa. 
 Masovokomunikačné informačné systémy možno taktiež 
zaradiť medzi spoločenské nástroje šírenia, uchovávania a triedenia 
spoločenského poznania. Majú zložité a mnohostranné vplyvy na 
tieto procesy. Z hľadiska vedeckého/odborného poznania je neza-
nedbateľný ich vplyv pri popularizácii tohto poznania, vzhľadom 
na ich masovosť ako šírku vplyvu a vzhľadom na rýchlosť, aktuál-
nosť informovania.  

 Povedali sme, že nové poznanie vyrastá, stavia a nadväzuje na 
predchádzajúce poznanie. Aj z tohto hľadiska má poznanie už v 
svojej podstate spoločenský charakter a vychádza zo spoločenského 
fondu poznania. Každý vedec stavia na výsledkoch predchádzajú-
ceho poznania. Avšak aj každý nový poznatok, ak sa má do tohto 
spoločenského fondu poznania dostať, musí sa doň i explicitne za-
radiť, musí formálne vstúpiť do procesov komunikácie poznania v 
spoločnosti. Komunikácia, zverejnenie poznatku, vstup do ko-
munikačno-informačných procesov, sú nevyhnutné pre spo-
ločenskú dostupnosť vznikajúceho poznania. 
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 Z uvedeného vyplýva aj odlišnosť pojmov poznatok a infor-
mácia, ktoré možno charakterizovať takto: pojem poznatok cha-
rakterizuje výsledok poznávania predovšetkým z gnozeologického 
aspektu a pojem informácia charakterizuje výsledok poznávania 
prevažne z komunikačno-informačného aspektu. 
 Informatizácia priniesla revolučný zvrat do všetkých oblastí 
a fáz získavania, uchovávania a odovzdávania spoločenského po-
znania, najmä do jeho komunikačno-informačnej zložky. Súčasne 
však, v istej etape rozvoja informačnej spoločnosti nanovo otvorila 
stály problém vývoja spoločnosti – vzdelávanie človeka. 

V. Poznatkovo orientovaná spoločnosť 

 Koncepcie informatizácie spoločnosti, budovania informačnej 
spoločnosti, kladú dôraz na komunikačno-informačnú stránku vý-
voja spoločnosti a postavenie jednotlivca v nej. Na druhej strane 
v tom istom období sa v širších spoločenskovedných prístupoch 
a vo výchovno-vzdelávacom prostredí vypracúvali nové koncepty 
vízie edukácie spoločnosti v ére informatizácie.  
 Od začiatku osemdesiatych rokov 20. storočia  tieto koncepty 
spája chápanie spoločnosti ako učiacej sa a chápanie ekonomiky 
ako založenej na vedomostiach (knowledge society). Pripomeňme 
len Delorsovú správu (Delors 1997), kde sa v zmysle princípov 
UNESCO – učiť sa poznávať, učiť sa konať, učiť sa žiť spoločne, učiť 
sa byť – nevyzdvihujú čiastkové vedomosti istého druhu, ale kom-
plexné ľudské schopnosti a hodnoty, ktoré predstavujú záruku ak-
tívneho sebarozvoja a pozitívnych sociálnych činov. 
 Zásadnejším zavŕšením edukačných vízií vývoja spoločnosti no-
vého milénia bolo Memorandum o celoživotnom vzdelávaní, 
prijaté komisiou Európskych spoločenstiev v roku 2000. Memo-
randum sa stalo základným dokumentom pre nasmerovanie poli-
tiky a aktivít Európskej únie v oblasti vzdelávania v tomto desať-
ročí. Reaguje na závery zasadnutia Európskej rady v Lisabone (ma-
rec 2000), v ktorých sa konštatovalo, že „Európa sa úspešne 
posunula do éry vedomostí so všetkými dôsledkami, ktoré 
z toho plynú pre kultúrny, hospodársky a sociálny život“ (Memo-
randum 2001, s.9). Program celoživotného vzdelávania, vytýčený 
v memorande, má poskytnúť nové iniciatívy pre snahu Európskej 
únie stať sa dynamickou, poznatkovo orientovanou ekonomikou.  

 Od zúčastnených krajín žiada prostredníctvom šiestich kľúčo-
vých posolstiev zabezpečiť podmienky pre celoživotné, perma-
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nentné učenie sa človeka (nové základné zručnosti pre všetkých, 
viac investícií do ľudských zdrojov, inovácie vo vyučovaní a vzdelá-
vaní sa, oceňovanie vzdelávania sa, nový prístup k profesijnej 
orientácii a poradenstvu a priblíženie vzdelávania k domovom). 
 Prvé kľúčové posolstvo memoranda vymedzuje nové základné 
zručnosti, ktoré si vyžaduje aktívna účasť v spoločnosti 
a ekonomike založenej na vedomostiach. Iste nie náhodou 
medzi týmito zručnosťami na prvom mieste nachádzame zručnosti 
týkajúce sa informačných technológií, informačnú (digitálnu) gra-
motnosť. Nachádzame ju v kontexte ďalších zručností tech-nolo-
gickej kultúry (Memorandum, 2001, s. 17) ako sa učiť, ako sa pri-
spôsobovať zmenám, ako sa orientovať v záplave infor-mácií. 
Toto všetko sú všeobecne využiteľné zručnosti, ktoré by mal získať 
každý (pre úplnosť - ďalšie zručnosti sa týkajú cudzích jazykov, 
podnikania a sociálnych zručností). Informačné poznatky, dostup-
nosť informácií v informačnej spoločnosti je v týchto materiáloch 
ponímaná v širšom sociálnom a kultúrnom kontexte ako súčasť 
a podmienka budovania poznatkovo orientovanej spoločnosti. 
 Rozdiel medzi chápaním poznatkovej a informačnej spoločnosti 
sa ozrejmuje aj v Správe UNESCO „Nemýľte si poznatkovú a infor-
mačnú spoločnosť“ (UNESCO 2005). Zdôrazňuje sa, že informačná 
spoločnosť sa zakladá na technických inováciách. Avšak pre tých, 
ktorí nemajú dostatočné vedomosti na zvládnutie informácií,  tech-
nika nemusí poskytnúť viac ako „množstvo informácií“, „masu ne-
spojiteľných dát“.  
 Centrálnym ohniskom poznatkovo orientovanej spoločnosti je 
vzdelanie a zdieľanie poznatkov (účasť, participácia na poznat-
koch). V poznatkovo orientovanej spoločnosti má byť vzdelanie 
verejným bohatstvom, vzdelávanie má byť prístupné kaž-
dému jednotlivcovi, nikto nemá byť vylúčený z prístupu k vzde-
laniu. Požiadavka prístupu každého jednotlivca k poznatkom sa 
chápe ako súčasť kultúry, nová forma solidarity, schopná integro-
vať všetkých členov spoločnosti v procesoch celoživotného učenia. 
 Chápanie poznatkovo orientovanej spoločnosti, ako vidno, vy-
chádza zo širšieho základu ako chápanie informačnej spoločnosti: 
okrem užšej vzdelávacej a komunikačno-informačnej dimenzie ví-
zia poznatkovo orientovanej spoločnosti obsahuje sociálnu, etickú 
i politickú dimenziu solidarity v prístupe k vzdelávaniu a poznaniu.  
 Autori Správy UNESCO sa nazdávajú, že je to predovšetkým 
priepasť vo vzdelávaní, ktorá dnes viac ako kedykoľvek pred-
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tým oddeľuje krajiny obdarené potenciálom výskumu a vývoja, vy-
soko efektívnym vzdelávacím systémom a širokým spektrom zaria-
dení verejného vzdelávania a kultúry od krajín s nedostatočnými 
vzdelávacími systémami a výskumnými inštitúciami trpiacimi ne-
dostatkom zdrojov a následkom toho „únikom mozgov“. Infor-
mačná nerovnosť v takomto prístupe sa javí ako dôsledok predo-
všetkým nerovnosti vo vzdelaní a v súvislosti s tým v prístupe k 
informáciám. 
 Informačná (digitálna) gramotnosť, ktorá zahŕňa „poznanie 
vlastných informačných potrieb, schopnosť identifikovať, vyhľadá-
vať, hodnotiť, usporiadať a efektívne vytvárať, používať a odo-vzdá-
vať informácie“ (Pražská 2004) môže plniť svoj cieľ iba v na zá-
klade istého množstva a istej kvality už existujúcich znalostí jed-
notlivca, komplexu jeho osobného poznania, kognitívnej štruktúry. 
Až zaradenie nových informácií do už existujúceho poznatkového 
(znalostného) fondu jednotlivca je podmienkou ich vyžitia jednot-
livcom. 
 Ak na jednej strane je skutočnosť, že len niektoré informácie 
majú potenciál stať sa poznatkami a znalosťami na druhej strane 
platí, že hodnota informácie závisí od konkrétneho používateľa 
a situácie, v akej chce informáciu použiť.  
 
Závery 

 Bezpochyby možno súhlasiť s tézou, že cieľavedomá politika in-
formatizácie predstavuje v súčasnosti jednu zo základných rozvojo-
vých vízií každej krajiny. Prístup k informačno-komunikačnej tech-
nológii, k on-line informáciám a službám je nevyhnutnou pod-
mienkou na zabezpečenie otvorenosti informačnej spoločnosti pre 
všetkých. 
 Nové rozmery informačného problému, na ktoré by sme chceli 
poukázať v súvislosti s témou konferencie, súvisia podľa nášho ná-
zoru: 

- s nebývalými možnosťami individuálneho prístupu k infor-
máciám na úrovni sietí, ktoré prinášajú moderné informačno-
komunikačné prostriedky (bez výberovej hierarchickej organi-
zácie z hľadiska rozvoja spoločenského a individuálneho poz-
nania), 

- s prvotným nadšením z nových informačných možností, kedy 
sa „informácia“ (ktorá je vo svojej podstate prostriedkom in-
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formovanosti) často zamieňala s cieľom, so schopnosťou využiť 
prístupnú informáciu (či už vôbec alebo takým spôsobom, aby 
bola „užitočná“ v živote jednotlivca, znížila mieru jeho entro-
pie), 

- s chápaním informačnej gramotnosti (zručností, poznatkov 
a schopností ako získavať a využívať informácie, internet 
a ostatné informačné technológie) takmer ako výlučnej pod-
mienky využitia informácií jednotlivcom, 

- s „bezbrehými“ očakávaniami spojenými s informatizáciu spo-
ločnosti. 

 Od informatizácie sa očakávalo riešenie inej permanentnej pro-
blémovej oblasti vývoja spoločnosti a života človeka, a to problému, 
ktorý sprevádza a bude sprevádzať celý vývoj spoločnosti: edukácie 
človeka. Edukácia je vo svojej podstate problematika úplne iného 
„kvalitatívneho“ charakteru, aj keď prístup k infor-máciám je 
podmienkou jej efektívneho riešenia.  
 Nazdávame sa, že koncepcia poznatkovo orientovanej spoloč-
nosti vo svojich prístupoch integruje výdobytky informačnej spo-
ločnosti a pritom nezjednodušovala zložitosť individuálnych i spo-
ločenských edukačných procesov.  

 Text vznikol v rámci riešenia výskumnej úlohy MŠ SR VEGA V-
436-06-00 Systemizácia druhov a foriem andragogického pôsobe-
nia a ich výklad. 
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