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Knowledge management a knowledge base ako 
súčasť vzdelávania dospelých 

 
Branislav Frk 

 
 Abstrakt: Príspevok pojednáva o problematike knowledge maž-
mentu a tvorby a využitia knowledge base (databázy vedomostí) v pod-
mienkach vzdelávania dospelých. Venuje sa jednak základným formám 
knowledge manažmentu a knowledge base, ale všíma si aj ďalšie andra-
gogické aspekty ako napríklad možnosti implementácie a podobne. 
 
 Abstract: The paper deals with the problems of knowledge manage-
ment and establishing and use of knowledge base in adult education. It 
deals with basic forms of knowledge management and knowledge base 
but also with other andragogic aspects as ability to implementation  
 
 Kľúčové slová: knowledge base, knowledge manažment, e-lear-
ning,vzdelávanie dospelých, podcasting 
 
 Využívanie inovatívnych postupov vo vzdelávaní dospelých má, 
zdá sa, stúpajúcu tendenciu. Tento pozitívny trend prináša jednak 
rastúci význam vzdelávania, ale aj masívnejšie využívanie infor-
mačných a komunikačných technológií. Tieto technológie nepriná-
šajú výraznejšiu zmenu obsahu vzdelávania, ale predovšetkým 
veľmi výrazne inovujú formy vzdelávania. Okrem čoraz populár-
nejších riešení vo  vzdelávaní ako je napríklad e-learning, sa do 
popredia dostávajú aj také inovatívne riešenia akým je napr. 
knowledge manažment, či už konkrétne budovanie knowledge base 
(databázy vedomostí).  
 Doterajšie postupy pri uchovávaní resp. archivácií vedomostí, 
skúseností, postupov a podobne narážali na viaceré obmedzenia. 
Okrem praktických problémov ako boli napríklad nároky na prie-
stor, obtiažne vyhľadávanie, existovali aj zásadnejšie bariéry ako je  
nemožnosť užívateľa podieľať sa na tvorbe obsahu, neinteraktivita, 
a problematická aktualizácia údajov. Signifikantným príkladom 
takýchto v dnešnej dobe už nevyhovujúcich riešení je napr. kniž-
nica vo svojej klasickej podobe. Veď už dnes si ťažko vieme pred-
staviť prácu s akýmikoľvek informáciami bez použitia počítačových 
technológií. Práve rozmach IT technológií, jednoduché možnosti 
digitalizácie informácií, počítačové siete a internet podmienili aj 
zmeny vo vzdelávaní dospelých.  
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  Je pomerne prekvapujúce ako dlho bola problematika zdieľania, 
generovania, prípadne revízie tzv. spoločnej odbornosti, vyslovene 
opomínaná. Zdá sa však, že v súčasnom období sa stávame sved-
kami boomu okolo tejto problematiky. Kým doteraz bola táto téma 
spracovaná mimoriadne skromne, zo súčasných prác dotýkajúcich 
sa hlavne podnikového vzdelávania, kapitoly o knowledge manaž-
mente doslova dominujú (napr. Hroník, 2007). Pritom sa 
v skutočnosti nejedná o žiadnu prekvapujúcu novinku. Odovzdá-
vanie, zdieľanie a uchovávanie vedomostí, zručností pozná ľudstvo 
skutočne v najrôznejších formách počas celej svojej histórie. Po-
pravde však až nástup informačných technológií umožnil zaviesť 
knowledge manažment do napr. podnikovej praxe skutočne efek-
tívne a zmysluplne.    
 Model knowledge manažmentu sa postupne vyprofiloval z pô-
vodnej koncepcie informačného manažmentu aktuálneho v 70. ro-
koch. Táto koncepcia sa však zatiaľ venovala špecifickej problema-
tike distribúcie informácií v organizáciách. Mimoriadny rozmach 
knowledge manažmentu v súčasnosti predznamenali Peter Senge a  
formulácia konceptu knowledge manažmentu od I. Nonaku. Po-
chopiteľne sa už dnes môžeme stretnúť s množstvom definícií, či 
charakteristík knowledge managementu, ktoré akcentujú jednot-
livé prvky. Zarážajúca je však  niekedy skepsa viacerých autorov 
ako napr. Jana Šujanová (2005) uvádza svoj článok vetami: „Vy-
soko odborné informácie, ktoré boli kedysi prístupné len pár jedin-
com, sú dnes prístupné skoro všetkým. Jednoduchosť prístupu de-
valvovala ich hodnotu. V snahe získať to,  čo iní nemajú sme boli 
nútení obrátiť sa k samotnej podstate úspechu – k ľuďom, a 
k tomu, čo vedia – ich znalostiam.” Kladieme si zásadnú otázku, 
nie je práve hodnota informácie v jej využití? Prečo to vnímať ako 
devalváciu?  Z akého dôvodu sú dobré iba  informácie prístupné 
pre akúsi elitu?  
 Zdá sa, že tento zvláštny prístup je už na ústupe, pričom je zre-
teľný v ekonomicky podfarbených štúdiách, kde je ešte stále infor-
mácia vnímaná ako konkurenčná výhoda, ktorú treba utajovať, 
chrániť. Knowledge manažment tieto často oprávnené postoje 
vníma, v rámci neho sú však tieto informácie minoritné, podstatné 
sú vedomosti, zručnosti a ich previazanosť na podnikové procesy. 
Samotná informácia má cenu, iba ak je využitá, pre konkurenciu 
môže mať dokonca nízku hodnotu, ak sú podmienky a procesy 
úplne iné.  Nie náhodou mnohé úspešné podniky otvorene hovoria 
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o svojich postupoch a procesoch, a dokonca to využívajú na odlíše-
nie od konkurencie (príkladom môžu byť novátorské firmy Google, 
Apple a pod.). 
 Je veľmi zaujímavé, že knowledge manažment nielen výrazne 
modifikuje podnikové procesy, mení aj profiláciu HR špecialistov a 
personalistov. Ako uvádza František Hroník: „Je možné tvrdiť, že 
knowledge manažment patrí do oblasti riadenia ľudských zdrojov. 
V ekonomike založenej na vedomostiach hovoríme o ľuďoch dis-
ponujúcich vedomosťami. Nielen informačné systémy a ich správ-
covia, ale aj všetci ľudia sa môžu podieľať na generovaní vedo-
mostí. Aby personalisti a manažéri rozvoja mohli byť efektívni a 
rešpektovaní, potrebujú byť dostatočne pripravení na riadenie ľud-
ských a vedomostných zdrojov. Potrebujú poznať nielen ciele, po-
stupy a metódy knowledge manažmentu, ale aj byť schopní identi-
fikovať kľúčové vedomosti v kľúčových procesoch. To si vyžaduje 
veľmi dobrú orientáciu vo vlastnom predmete podnikania.“ (Hro-
ník,2007,s.84). Je teda evidentné, že knowledge manažment vy-
tvorí aj platformu na významné zmeny v oblasti ľudských zdrojov. 
Pričom zrejme nebude to vždy oddelenie ľudských zdrojov, ktoré 
bude riadiť vedomostné zdroje, pretože napr. v IT oblasti je to 
predsa len mimoriadne špecifická a odborná záležitosť. 
 V rámci ujasnenia knowledge manažmentu sa postupne do 
popredia záujmu dostávajú aj vyslovene prakticky orientované 
témy, ako sú napríklad riešenia správy a používania tzv. knowledge 
base, teda systému správy vedomosti v organizácii.  
 Problematika knowledge base je rovnako ako knowledge 
manažment ako andragogická téma mimoriadne skromne spraco-
vaná. Najčastejšie býva v odbornej literatúre považovaná za súčasť 
e-learningu, resp. za softvérové riešenie. Domnievame sa, že know-
ledge base ako využiteľný nástroj vo vzdelávaní dospelých, vhodne 
didakticky spracovaný môže byť dôležitou súčasťou vzdelávania.  
  Knowledge base ako databáza vedomosti, skúseností má teda 
v súčasnosti prevažne elektronickú podobu. Toto riešenie vytvára 
podmienky pre tieto atribúty: 

• neobmedzená kapacita dát 
• interaktivita 
• možnosť aktívne sa podieľať na tvorbe obsahu (editácia) 
• využitie hypertextu, hyperlink a pod. 
• neobmedzená dostupnosť vzdelávacieho obsahu 
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• vyhľadávanie informácií, fulltext 
• bezproblémová aktualizácia 

 Zo spomínaných atribútov považujeme za mimoriadne dôležitú 
možnosť užívateľa podieľať sa na obsahu knowledge base. Týmto 
prirodzene dochádza k zdieľaniu vedomostí, skúseností medzi 
užívateľmi. Je teda zrejmé, že dochádza k výraznému posunu od 
pasívneho prijímania obsahu k jeho aktívnej tvorbe.  Tento princíp, 
mimo iné uplatnený napr. aj na známom projekte otvorenej 
elektronickej  encyklopédie http://www.wikipedia.org, celosvetový 
úspech tohto projektu, dáva tušiť obrovské možnosti týchto 
postupov aj vo vzdelávaní.  
 Na základe uvedeného je zrejmé, že použitie knowledge base 
v podnikovom vzdelávaní, predovšetkým v elektornickej podobe je 
len takpovediac prirodzeným evolučným pokračovaním klasických 
príručiek, manuálov, noriem a pod. V súčasných trendoch podni-
kového vzdelávania je najmä vďaka rozmachu e-learningu tvorba a 
využívanie knowledge base vysoko aktuálnou témou. Záujem pod-
nikového sektora o tieto riešenia je prirodzený, vzhľadom na to, že 
sa nám tak otvára možnosť užšej spolupráce s objektom podniko-
vého vzdelávania, a to so zamestnancom. 
 Okrem týchto aspektov je možné výhody využitia knowledge 
base v podmienkach podnikového vzdelávania zhrnúť nasledovne: 

• knowledge base nám pomôže efektívne uchovávať a následne 
využívať intelektuálny kapitál firmy. To znamená efektívne vy-
užívať vedomosti, poznatky a skúsenosti zamestnancov v  
prospech celého podniku. Týmto riešením navyše získava aj 
podobu akéhosi firemného „know-how“ 

• knowledge base vytvára platformu pre zdieľanie overených ve-
domostí a poznatkov a vytvára vhodné podmienky pre spolu-
prácu medzi nimi. Vlastné poznatky a skúsenosti jednotlivcov 
sa tak stávajú akýmsi pomyselným vkladom do spoločnej data-
bázy. Reciprocita, teda vzájomné zdieľanie poznatkov zabez-
pečí súčasne aj inšpiráciu k zmene neefektívnych pracovných 
postupov a pod. Problematická však v tomto bode je ochota 
zamestnancov zdieľať vlastné skúsenosti, postupy. Na mieste je 
teda úvaha o možnostiach motivácie zamestnancov k takejto 
aktivite. 

• elektronická podoba knowledge base nám umožňuje aj zber dát 
ako podkladov pre analýzu vzdelávacích a tréningových potrieb 
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zamestnancov. Na tieto účely je možné použiť napríklad údaje 
o najčastejšie vyhľadávaných témach, diskusné príspevky, akti-
vity užívateľov.  

• podniková knowledge base môže byť zároveň elektorickým 
vzdelávacím materiálom pre samostatné vzdelávanie sa za-
mestnancov. Mimoriadne použiteľné je toto riešenie pre no-
vých zamestnancov, ktorí sa aj takýmto spôsob rýchlejšie 
adaptujú na nové pracovné postupy a pod. 

• na rozhodne nie na poslednom mieste je možné uviesť náklady 
na budovanie a prevádzku knowledge base. Náklady sú 
v porovnaní s možnosťami využitia knowledge base zanedba-
teľné. Nemenej dôležitým je fakt, že zamestnanci sa môžu ke-
dykoľvek k obsahu knowledge base dostať, čo sa v porovnaní 
s klasickými formami podnikového vzdelávanie rozhodne po-
vedať nedá.  

 Problematika resp. možnosti knowledge base všeobecne vo 
vzdelávaní (podnikovom vzdelávaní) je veľmi aktuálna aj pre čin-
nosť vzdelávacích inštitúcií resp. firiem, ktoré toto vzdelávanie po-
skytujú. Je možné vnímať implementáciu knowledge base ako ví-
taný benefit pri poskytovaní štandardných služieb.  V súčasnosti je 
knowledge base zvyčajne ponúkané ako súčasť e-learningových rie-
šení. Takéto riešenia sú pochopiteľné a všeobecne aj efektívne, ne-
znamená to však, že knowledge base nie je možné ponúkať aj ako 
doplnok v rámci klasických foriem podnikového,  či iného vzdelá-
vania.  
 Pokrok v informačných technológiách už v súčasnosti poskytuje 
tak sofistikované a pritom užívateľsky komfortné riešenia, že je 
možné vytvárať knowledge base, ale aj napríklad samotný vzdelá-
vací obsah v elektronickej podobe, mimoriadne jednoducho. Jed-
ným z typických príkladov využitia týchto technológií bežnými uží-
vateľmi je napríklad podcasting či video podcasting. Podcasting je 
jednoduchá distribúcia multimédií (zvuk, video) komukoľvek 
v rámci internetovej siete. Rozmach a využívanie tohto riešenia je 
ohromujúci. Pôvodne technológia určená pre internetové rozhla-
sové vysielanie sa stala nástrojom pre kohokoľvek. Stávame sa 
týmto svedkami zotierania rozdielov medzi subjektami a objektami 
vzdelávania, keďže tvorcom vzdelávania sa stáva aj samotný uží-
vateľ.   
 Je mimoriadne zaujímavé sledovať, ako informačné technológie 
menia podobu vzdelávania, ale predovšetkým zvyšujú atraktivitu 
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vzdelávania a dokonca umožňujú užívateľom aktívne  sa podieľať 
na tvorbe vzdelávacieho obsahu. 

 Text je výstupom grantovej úlohy VEGA č.1/3649/06 Úloha 
vzdelávania dospelých a sociálnej práce v spoločnosti založenej na 
vedomostiach a v štáte verejného blaha. 
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