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Spoločnost vědení jako společnost nerovností 
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 Abstrakt: S nástupem tzv. společnosti vědění se objevují nové poža-
davky na vzdělávání v průběhu celého života. Jednotlivec musí nést od-
povědnost za průběh svého profesního i soukromého života, aniž by měl 
možnost ovlivňovat podmínky, v nichž se ocitá. Vzdělávání dospělých se 
za těchto podmínek podílí na individualizaci, flexibilizaci trhu práce a 
růstu nerovností. Opouští do značné míry cíle, kvůli nimž ve své moderní 
podobě vzniklo. 
 
 Abstract: New demands for the lifelong education have been arising 
with the birth of the so-called knowledge society. Individuals have to as-
sume the responsibility both for their working and private lives without 
being able to influence the societal conditions they find themselves in. 
Under these circumstances adult education supports the process of indi-
vidualization, the labour market flexibilization and the widening of ine-
qualities. Thus, adult education´s objectives that shaped its modern form 
have been abandoned.  
 
 Klíčová slova: Sociologie vědění, riziko, individualizace, flexibilizace 
trhu práce, politika celoživotního učení, nerovnosti ve vzdělávání. 
 
Úvod 

 Následující poznámky mají upozornit na ambivalenci současné 
sociální změny se zaměřením na její problematické rysy a z toho 
vyplývající nemožnost automaticky spojovat růst poznání vědy, 
soudobou změnu sociálních institucí a života organizací se 
zlepšováním podmínek života lidí – učících se členů vyspělých spo-
lečností. Z tohoto poznatku lze vyvodit závěry týkající se aktuálních 
trendů ve sféře vzdělávání dospělých. Koncept znalostní společ-
nosti je v této souvislosti použitelný jen částečně. Vykazuje totiž 
některé podstatné slabiny. Jeho obsah není zcela přesně definován. 
Navíc je často používán způsobem, kdy v něm není jasně odlišena 
rovina deskripce a rovina normativní (Veselý, 2004), přičemž 
druhá z nich zastiňuje první. Nepřehlédnutelné jsou i tendence 
některých učitelů managementu, propagátorů tzv. nové ekonomiky 
a politiků využít společnost vědění jako módní slogan, který jim 
umožní zvýšit vlastní prestiž nebo uniknout vlastní zodpovědnosti. 



40 

Společnost vědění je podle mého názoru třeba chápat nejenom jako 
ideál, ale i jako problém. 

Možné přístupy k debatě o společnosti vědění 

 Je nepochybným úspěchem moderní společnosti, že prostřed-
nictvím vzdělanostní revoluce1 poskytla svým členům bezpre-ce-
dentní příležitost individualizace ve smyslu možnosti plánovat a 
formovat svobodněji něž kdy v minulosti vlastní životy.2 Moderní a 
dále se modernizující společnost si vždy zakládala na tom, že je 
společností vzdělanou, a tak mj. může směřovat k takovému uspo-
řádání, v němž se stále více uplatňuje princip zásluhovosti. Diskuse 
o vzdělávání dostaly od 60. let 20. století podobu debat o zlepšo-
vání podmínek pro rozvoj lidského potenciálu a v poslední době se 
v nich dostává do popředí pojem znalost. Obsah tohoto pojmu výz-
namně překračuje hranice formálního vzdělání. Pod kategorii zna-
lost jsou zahrnovány kromě výsledků formálního vzdělávání i zna-
losti (explicitní i tacitní, individuální i kolektivní) získané díky po-
bytu ve společnosti (kultuře) či přesněji řečeno díky učení, jež má 
původ v řešení různých problémů souvisejících s profesním, občan-
ským a osobním životem.  
 Jinou důležitou skutečností je, že nejrůznější typy znalostí hrály 
v životě člověka klíčovou roli trvale, nejenom v relativně krátkém 
období existence moderní společnosti Přesvědčivě to ukazuje so-
ciologie vědění (např. Mannheim, 1991; Berger a Luckmann, 1999). 
Vědění (jeho konstrukce a předávání) je pak vždy svázáno se zájmy 
a mocí jednotlivců i skupin, a tím pádem s nerovnostmi. Zacházení 
s ním má své nezamýšlené důsledky. Realistická a obhajitelná 
představa společnosti vědění by měla počítat s touto skutečností a 
neklást automaticky rovnítko mezi růst vědění, které je k dispozici, 
a pokrok, jak tomu bylo nejednou v minulosti.3 Chceme-li kvali-
fikovaně hovořit o konceptu společnosti znalostí (ať už ve smyslu 
reality, kterou popisujeme, nebo ideálu, k němuž je záhodno smě-

                                                 
1 Její první vlna probíhá během druhé poloviny 19. století, kdy se demokratizuje 
všeobecné vzdělání. Po druhé světové válce je demokratizováno školství vysoké. 
2  Dané tvrzení rozpracovávám v přespříští části příspěvku. 
3 Viz tradice osvícenství, pozitivismu, evolucionismu a z poslední doby různé 
technokratické teorie postindustriální společnosti. Bez povšimnutí nesmí zůstat 
otázka, k čemu má směřovat využívání znalostí, jimiž disponují jednotlivci a 
skupiny. Čí zájmy mají být především zohledněny? Organizací či jednotlivců? 
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řovat), je správné využít právě poznatky sociologie vědění, která 
zkoumá sociální, kulturní a mocenské souvislosti toho, jak lidé 
uvažují a jak uvažovat mohou. Pro relevantní popis je také nutné 
uplatnit analýzy proměny trhu práce, vzdělávacího systému a ži-
votního stylu příslušníků současných moderních společností. Jen 
tak lze nahlédnout souvislosti produkce a předávání vědění jako 
důležitého činitele sociální změny. 

Věda jako zdroj nejistoty 

 Dnešní společnost je bezesporu vysoce závislá na činnosti vědy. 
Věda a aplikace jejích poznatků jsou pro ni na jedné straně zdrojem 
užitku a vodítkem pro orientaci, na straně druhé příčinou jejích 
obtíží a nejistoty. Každodenní rozhodování organizací i jednotlivců 
je různými způsoby ovlivněno vědou, přičemž nejjistější dostupný 
typ poznání není poznáním zcela spolehlivým, naopak (Giddens, 
1998). S rostoucím tempem produkce vědeckých poznatků je spo-
jena i dezorientace a úzkost. Společnost vědění není společností 
jistoty, ale společností, v níž nás drtivá většina problémů, s nimiž 
se setkáváme, staví do pozice laiků, v lepším případě poučených 
laiků, kteří jsou odkázáni na důvěru ke všem rozhodujícím aspek-
tům světa, v němž žijí, a kterému nemohou rozumět, natož aby ho 
měli pod kontrolou. S množstvím dostupných informací se otevírají 
nové a nové otázky. Dále je stále očividnější, že na mnohé tyto 
otázky neumí věda sama odpovídat, jedná se totiž o problémy 
etické a politické. Poznatky vědy nejenom rychle zastarávají, často 
nejsou jednoznačné (a tedy bez problémů využitelné) ani v době 
jejich vzniku. Obory vědy jsou rozrůzněny do konkurenčních a 
vzájemně si protiřečících směrů (Mannheim, 1991). V zásadě proti 
každé expertíze je možné postavit opoziční expertízu. To znamená, 
že vědu je třeba brát jako jednu z lidských aktivit, která se nemůže 
vyvléci ze své odpovědnosti vůči veřejnosti. Té by měla skládat účty 
za své výsledky a dopady jejich aplikace v podobě tzv. vedlejších 
důsledků  (Beck, 2004). 

Proměna vzdělání, trhu práce a životního stylu – 
individualizace a růst rozdílů 

 Jedním z paradoxů současnosti je růst požadavků, které jsou 
kladeny na účastníky vzdělávání, a úpadek formální váhy dosaže-
ného vzdělání doprovázený proměnou trhu práce, jenž ruší spojnici 
mezi vysokým stupněm vzdělání a jistotou adekvátní (z hlediska 
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typu práce, jistoty místa i výše odměňování) pracovní pozice. Jak 
přesvědčivě ukazují Beck a Beck-Gersheimová (2003), dosažené 
vzdělání přestává plnit roli záruky vzestupné sociální mobility. 
Místo toho je spíše pouhou zárukou před mobilitou sestupnou. 
Stalo se nutnou, avšak nikoli dostačující podmínkou úspěchu. Při-
tom každá reforma vzdělávacího systému přináší růst požadavků 
na vzdělání a závislosti na něm. Jednotlivci jsou hnáni za novými a 
novými tituly, certifikáty. Nutí je k tomu rychle se měnící trh práce. 
Trh, který touto cestou i jinými způsoby vytváří nové nerovnosti. 
 Proměna systému vzdělávání je nepochybně do značné míry 
určována změnou trhu práce spojenou se změnou podoby organi-
zací, resp. restrukturalizací podniků. Nástup informačních tech-
nologií a rostoucí konkurence přiměly podniky k novému typu ří-
zení. Klíčovým cílem se stává flexibilizace. Ta je spojena s decentra-
lizací a vytvářením sítí jako jedním z nejdůležitějších rysů globali-
zace. Logika sítí je podle Castellse (2004) binární. Rozhoduje ne-
účast v nich. Mezi účastníky sítí a vyloučenými existuje ostrá hra-
nice. I podoba zařazení v síti se člení mezi pozice jejích tvůrců a 
zbytku účastníků. Polarizace je rysem, s nímž nepočítaly starší teo-
rie postindustriální společnosti, které je také z tohoto důvodu po-
třeba revidovat. Původně očekávaný růst významu znalostí pro trh 
práce se naplňuje jen částečně. Kromě kvalifikovaných pozic roste 
počet pracovních míst, která stojí na výkonu rutinních činností op-
řených o minimální kvalifikaci. Tím dochází k polarizaci sociální 
struktury. Trh práce se jako podoba práce samotné dualizuje a in-
dividualizuje. Zpružňování trhu práce je spojeno s růstem částeč-
ných a dočasných úvazků. Značná část pracovníků se ocitá v roli 
snadno nahraditelných subdodavatelů. Castells tvrdí, že současné 
bezprecedentní rozdělení společnosti na vítěze a poražené nemá 
obdoby také v tom, že nejsou k dispozici žádné jisté recepty, jak se 
stát členem tábora těch šťastnějších. Přesto je zřejmé, že na dobře 
placených a stabilních pozicích se ocitají vysoce kvalifikovaní lidé 
pracující s informacemi (Reich).  
 Není těžké dovodit, že kvalifikovaní lidé na adekvátních pozicích 
mají nesrovnatelně výhodnější přístup k dalšímu vzdělávání, něž je 
tomu v případě lidí na opačném konci sociální struktury. Nejenom 
úplné vylučování z trhu práce, ale i posouvání na jeho periferii 
představuje vylučování z možnosti učit se. Tak může vznikat ne-
bezpečný bludný kruh vzájemně se posilujících znevýhodnění. 
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 Stále zřetelnější individualizace způsobu života může i nemusí 
být chtěná. Nicméně o ní nerozhodují individuální preference, jed-
ná se o strukturální záležitost. Jinými slovy vyjádřeno, individu-
alizace nepřichází dominantně na základě voleb (jinou věcí je, že se 
stala ústřední hodnotou), jsme k ní odsouzeni. Stejně tak jsme lo-
gicky odsouzeni k aktivitě, k nutnosti samostatně řešit složité prob-
lémy (Beck, Beck-Gernsheimová, 2003). Individualizace se obje-
vuje v důsledku slábnutí tradičních a klasicky moderních institucí, 
jako je rodina, sociální třída nebo klasicky pojatý podnik (zaměs-
tnání). Ustupující vazby jsou nahrazovány vazbami novými, ne-
jčastěji do hry vstupuje mechanismus trhu. Odvrácenou stránku 
individualizace reprezentuje přesouvání veškeré odpovědnosti za 
průběh života na bedra jednotlivců. Potíže spojené se strukturál-
ními problémy jsou chápány jako důsledky individuální neschop-
nosti a selhání. Jejich kontexty jsou přehlíženy. V této souvislosti 
se automaticky nabízí příklad problematiky nezaměstnanosti a po-
žadavku celoživotního učení. Je člověk bez zaměstnání vždy bezez-
bytku odpovědný za svou obtížnou situaci? Jistěže ne. Přesto mu 
lze tuto představu poměrně snadno vsugerovat s odůvodněním, že 
se v minulosti málo učil a teď na sobě musí usilovně pracovat místo 
toho, aby něco požadoval od svého okolí.  
 S individualizací se dále otevírá nebývalý prostor pro nejrůz-
nější poradenské služby. Individualizaci doprovází mj. touha ro-
zumět sám sobě, rozvíjet vlastní já, projevit se ve své jedinečnosti. 
K tomu má sloužit sbírání rozličných zkušeností a zážitků. Jednot-
livci ve snaze budovat vlastní individualitu konzumují nabízené 
životní styly. Daří se individualizovanému a sebeřízenému učení 
(Jarvis, 2004). Vzdělávání nemá odpovídat jen na praktické prob-
lémy, má také svou složku prestiže. Je vázáno na ekonomický a so-
ciální kapitál. Zajišťuje rovněž kapitál  symbolický. Je prostředkem 
sloužícím k odlišení se i k sebezařazení. Objevuje se nová vlna zá-
jmu o psychologii, která má pomoci nalézat vnitřní rovnováhu 
v období nejistoty v pracovním i osobním životě. Ať už vědomě 
nebo nevědomě jsou lidé motivováni touhou vypořádávat se 
s úzkostí. I vysoce individualizované osobnosti se různými způsoby 
snaží začlenit do skupin, nacházet druhé s podobnými problémy a 
potřebami. Je to však obtížné, s rozkladem sdílených hodnot se ne-
nabízí žádná snadno identifikovatelná cesta k vytváření pocitu 
„my“ (Beck, Beck-Gernsheimová). V reakci na konkrétní problémy 
(např. týkajících se ochrany zdraví spotřebitelů) se vytvářejí do-
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časné a účelové koalice. I takové aktivity jsou významným podně-
tem k učení. Potíž ovšem nastává, když se podíváme na to, kdo je 
v současné době schopný stát se aktivním občanem. Opět jsou ci-
telně zvýhodněni vzdělanější (a současně mladší). Dnešní společ-
nost se tedy ocitá mezi modely společnosti občanské, konzumní, 
terapeutické a rizikové (tamtéž). 

Závěr – vzdělávání dospělých řízené trhem 

 Lidé zabývající se vzděláváním dospělých mohou ke konceptu 
společnosti vědění jen těžko nalézt jednoznačný postoj. Jestliže se 
debata o takové podobě společnosti stává součástí obecného pově-
domí, je to pro ně z několika důvodů jistě povzbudivé. Předně se 
eliminuje problém s legitimizací vzdělávání dospělých, o danou 
oblast se intenzivněji zajímá stát i podniky a roste prestiž celé ob-
lasti, stejně jako jejich aktérů. Pokud jde o přesnou podobu cíle 
(otázka odpovědností, financování, a hlavně obsahů vzdělávání 
apod.), lze podobně snadnou shodu očekávat jen těžko. Společnost 
vědění je i proto třeba brát rovněž jako politikum.  
 Současně není možné ignorovat fakt, že společnost vzdělání jako 
deskripce dnešních trendů neodpovídá ideálům, které stály u po-
čátku moderního vzdělávání dospělých (Jarvis, 2001). Vzdělávání 
dospělých se sice v mnoha ohledech úspěšně etablovalo, nicméně 
za cenu výrazných posunů od starších představ o něm. Místo před-
stavy emancipace je řídicím činitelem potřeba pěstovat především 
zužitkovatelné znalosti a o zužitkovatelnosti rozhoduje na prvním 
místě trh, z toho na prvním místě trh práce. Lidský potenciál je 
rozvíjen jako oblast lidských zdrojů. Původní představy o celoži-
votním vzdělávání jsou „přetaveny“ do výrazně odlišných podob. 
Sledujeme posuny od zájmu o skupiny k jednotlivcům, od osobní 
účasti k distančním formám, prosazují se vzdělávací projekty jako 
reakce na okamžité potřeby, vzdělávají se nejvíce vzdělanější (tam-
též). 
 Důraz na jednotlivce a jeho odpovědnost pak vede k větším ná-
rokům na motivaci a výkon za nejistých okolností, které jsou mimo 
kontrolu jednajících. Povaha daného typu autonomie je dosti 
sporná. Mizí schopnost vnímat problémy jinak než jako ryze sou-
časné a osobní. Estetizace životních stylů rovněž přináší důraz na 
řešení problémů individuálních a nikoli kolektivních (Bauman). 
Vzdělávací potřeby jsou nalézány a uspokojovány za pomoci rozlič-



45 

ných expertů. To jsou základní rozdíly mezi minulostí vzdělávání 
dospělých a jeho současnými trendy.  
 Podoba aktuálního vývoje, který je rozhodující pro nastupující 
podobu společnosti, ukazuje, že přispívá k nerovnostem a nestabi-
litě. Jinou věcí je přijmout tuto nestabilitu za danou a učit se s ní 
zacházet. Takový úkol, který se úzce týká i andragogiky, je pak 
předmětem pro další úvahy. 
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