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Dva pohledy na realitu znalostní společnosti 
 

Michal Šerák 
 
 Abstrakt: Jedním z nejvýraznějších znaků společnosti znalostí je ši-
roce rozšířená distribuce informací pomocí kontinuálně probíhajícího 
procesu učení. Globalizační vlivy permanentně narušují stabilitu stávají-
cích států a právě široce aplikované učení je jedním z nástrojů, jak těmto 
změnám čelit. Rychlost a intenzita zmíněných procesů vyžaduje, aby 
společnost akceptovala i ty znalosti a dovednosti, které byly získány ne-
formálním a informálním způsobem. Společnost znalostí je především 
společnost vzdělaná, založená na principech aktivního občanství, libe-
rální demokracie a rovnocenných příležitostí. 
 
 Abstract: In the knowledge society we can locate learning as a qua-
lity not just of individuals but also as an element of system. The loss of 
the stable state means that society is in continuous process of transof-
mation and learning should be at the heart of change. The rapidity of 
change requires continuous education which take on a more non-formal 
and informal character. The knowledge society is and educated society, 
committed to active citizenship, liberal democracy and equal oppor-tu-
nities. 
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stmaterialismus 
 
 Koncept znalostní společnosti je jedním z nejrozšířenějších 
problémů současnosti. Pojem je široce diskutován nejen na od-
borné úrovni, jako vděčné a atraktivní téma se stává ústředním bo-
dem i politických diskusí a mediálních zpráv. Je nicméně velmi 
těžké určit, kde má tento pojmem své kořeny. Často se uvádí jméno 
Petera Druckera, který začal počátkem devadesátých let používat 
výraz znalostní pracovníci. Ovšem již v průběhu let předcházejících 
se kontinuálně objevovaly vize hovořící o novém pojetí společnosti 
a ekonomiky založených na znalostech (např. Kenich Ohmae nebo 
dokonce i Fridrich von Hayek), či úvahy zaměřené na tzv. znalostí 
management (Karl Wiig). A nezapomeňme, že sociolog Daniel Bell 
analyzoval celospolečenský posun od výroby zboží k produkci in-
formací již v 70 letech. 
 Východiska všech výše uvedených vizí mají mnoho společného. 
Stále více lidí bude podle nich žít ve společnosti, jejíž existence 
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bude založena na získávání a distribuci znalostí. Při popisu pohybů 
v rámci současného západního světa se proto často používá termín 
„znalostí exploze“. Právě vlastnictví a přístup k informacím se v 
moderní společnosti stává tou hlavní konkurenční výhodou a uni-
verzálním zaklínadlem. Obecně lze říci, že společnost znalostí je 
založena na vzdělání, internetu, globálních trzích, inovacích a indi-
viduální aktivitě. Převažující ekonomizující pojetí je zcela jedno-
značné. Znalosti jsou chápány jako strategicky nejdůležitější zdroj 
a učení jako strategicky nejdůležitější schopnost jedinců, organizací 
i celé společnosti. Zatímco ještě na konci minulého století obsaho-
val průměrný výrobek na trhu cca 20 % živé práce, dnes jsou to 
podle některých odhadů pouhá 4 %. Industriální zaměření ekono-
miky se tak již jeví jako překonané. Pouze ty státy, které se přetran-
sformují do znalostní společnosti, umožněnou obecným rozšířením 
konceptu celoživotního učení, budou konkurenceschopné. V tomto 
typu společnosti se právě  participace na celoživotním učení stává 
nutností a vzdělávání tak vlastně nikdy nekončí (na rozdíl od tra-
dičních společností, kde je učební proces většinou ohraničen ná-
stupem do zaměstnání).  
 Učení tak není pouze kvalitativním aspektem významný pro 
individuum, ale stává se základním elementem života celé společ-
nosti. Naše společnost a všechny její instituce se nacházejí 
v procesu neustálé změny. Úkolem občanů je porozumět těmto 
změnám a aktivně se do nich zapojit. Stávající vzdělaností systémy 
nicméně nejsou schopny vytyčeným požadavkům dostát. V tomto 
konceptu je tedy kladen důraz na všechny způsoby získávání do-
vedností a kompetencí, včetně neformálních a dokonce i informál-
ních. Hutchins (1970) poukazuje na skutečnost, že moderní spo-
lečnost je typická nárůstem volného času a akcelerací změn. Tyto 
změny vyžadují odpovídající a skutečně celoživotní učení. Jeho 
realizace je umožněna právě dostatkem disponibilního času. Jako 
nadále neúnosné se ukazuje tvrzení, že každý člověk by měl mít 
možnost vzdělávat se jakýmkoliv způsobem a dle svých potřeb. 
V novějších tezích je akcentována nutnost neustálého rozvoje je-
dince a individuální aktivity v rámci celoživotního učení tak nabý-
vají charakteru nutnosti. Vzhledem k dynamickému rozvoji společ-
nosti je nezbytné stejně dynamicky rozvíjet i znalosti a schopnosti. 
Důraz již není kladen na produktivitu, ale především kreativitu. 
Vzdělávání by mělo stát v centru probíhajících změn, případně být 
přímo jejich iniciátorem. 
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 Většina provedených analýz prokazuje vysokou pozitivní kore-
laci mezi ekonomickou úrovní společnosti a její úrovní vzděla-
nostní. Na základě všech získaných důkazů je možno tvrdit, že zá-
kladním zdrojem rozvoje společnosti je její zvyšující se materiální 
bohatství, tedy že ekonomický růst je velmi důležitým hmotným 
činitelem vzdělanostního rozmachu ve vyspělých společnostech. 
V těchto podmínkách vzdělávání vystupuje jako součást společen-
ské spotřeby, jako jedna z cílových hodnot prosperujícího hospo-
dářství. Vzdělání se tedy v současné době stalo významnou ekono-
mickou veličinou a je s ním nakládáno jako s rovnocennou formou 
kapitálu, jako se sice dlouhodobou, zato velice význam-
nou investicí, která podléhá standardní finanční kalkulaci a u které 
je posuzována jeho kvalita, efektivita i návratnost. 
 Andragogika může zaujmout k těmto měnícím se společenským 
faktorům v podstatě dva odlišné přístupy. První z nich bychom 
mohli nazvat přístupem souhlasně optimistickým. Pravděpodobně 
nikdy v historii lidstva nebylo vzdělávání přisuzována tak výrazná 
hodnota. Odvěká idea rozvoje společnosti pomocí všeobecného, 
všeprostupujícího a permanentního vzdělávání (starověké Řecko, 
Komenský, osvícenství) zde dosahuje své totální realizace. Jeho 
chápání jako strategického bodu rozvoje společnosti se projektuje 
do nárůstu objemu finančních prostředků, které jsou na realizaci 
vzdělávacích aktivit poskytovány, jakož i do překotného rozvoje 
nových učebních metod a forem. Rozvíjejí se institucionální i nein-
stitucionální formy učení, mohutní příliv peněžních prostředků, 
realizují se konkrétních opatření ze strany státu i národní a nadná-
rodních organizací, která jsou navíc zastřešena celou řadou legisla-
tivních norem na regionální i mezinárodní úrovni. Andragogika tak 
získává prostor pro své bádání, rozšiřuje se sféra jejího zájmu. Do-
pady všech těchto změn se projevují i jinými způsoby. Zatímco ještě 
poměrně nedávno měla andragogika problémy vyprofilovat se jako 
samostatný obor a její postavení mezi ostatními společenskými vě-
dami bylo příčinou mnohých diskusí, dnes, když se koncept celoži-
votního učení stává hlavním heslem a modlou takřka všech oblastí 
společenského života, nabývá na významu i věda zabývající se 
právě principy a podmínkami tohoto procesu. Tedy andragogika. 
Té se tak otvírá široký prostor pro výzkum i praxi. 
 Z úhlu výše zmíněného optimistického pohledu si všimněme 
ještě jedné věci. Všeobecné zpřístupnění zdrojů informací by se 
mělo odrazit ve všech aspektech života společnosti. Machonin (Ml-
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čoch, Machonin, Sojka, 2000) proti sobě staví pojmy informační 
společnost a společnost založená na vědění. Zatímco první z nich 
chápe v technickém smyslu jako vytvoření a rozšíření technických 
prostředků a vybudování komunikačních sítí, termín společnost 
založená na vědění vychází z naprosto rozdílné perspektivy. Před-
stavuje odklon od materiálního významu a zaměření se na du-
chovní (především poznávací) aktivity. Jedná se tak vlastně o prak-
tickou realizaci teorie postmaterialismu. Její tvůrce R. Inglehart ve 
svých úvahách vycházel z předpokladu, že společnost prochází díky 
svému dynamickému rozvoji výraznými proměnami. Ty se proje-
vují v oblasti sociální, kulturní i ekonomické. Společnost pak na 
tyto měnící se podmínky reaguje změnami hodnot a životního 
stylu. Především občané prosperujících zemí západního světa, pro 
který je charakteristická dlouhodobě vysoká životní úroveň, se stále 
častěji orientují na tzv. vyšší životní potřeby (podle Maslowovy hie-
rarchie potřeb), jakými jsou např. zvýšená politická participace, 
orientace na životní prostředí nebo duchovní hodnoty, emancipace, 
nezávislost a seberalizace. Tento rozvoj postmateriálních hodnot 
má samozřejmě přímou souvislost i s narůstáním zájmu o mnohé 
oblasti tradičního, tzv. liberálního vzdělávání, které slouží k předá-
vání a rozvoji uznávaných kulturních hodnot. 
 Vedle výše uvedeného, čistě optimistického, pohledu se ovšem 
stále výrazněji prosazuje i pohled zcela opačný, pesimisticko kri-
tický. Jeho zastánci upozorňují především na totální ekonomizaci 
celé sféry edukačních aktivit. Omezovat rozhodovací mechanismy 
ve sféře vzdělávání pouze na kritéria ekonomické efektivnosti ov-
šem není jasnozřivé. (Potůček, 1997) Vzdělanostní politiku nelze 
odvozovat pouze z aktuálních ekonomických potřeb společnosti a 
představy o rozvoji vzdělávání nemohou jednoduše vycházet z pro-
jekce existující kvalifikační a profesionální struktury do budoucna. 
Trh sám o sobě není schopen určit, jaké vzdělání bude potřebné 
pro příští generace. Je třeba vytvořit dlouhodobou koncepci roz-
voje vzdělanosti, která by zahrnovala také předpokládané budoucí 
změny nároků na vzdělání. Mělo by se přitom vycházet ze skuteč-
nosti, že intelektuální hodnoty kumulované ve fondech vzdělání se 
ekonomicky projeví teprve v budoucnu. Bylo by tak iluzorní vyža-
dovat od rozvoje vzdělávací soustavy okamžité ekonomické efekty, 
jak k tomu často dochází.  
 Vzdělávání je všeobecně chápáno především jako nástroj indivi-
duálního, ale i celospolečenského rozvoje a prosperity. Cílem to-
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hoto vzdělávání je co nejlepší, nejvýkonnější a nejschopnější jedi-
nec, organizace, společnost. Právě výkonnost a pragmatičnost je 
v dnešní době adorována. Vědomosti již nemají ten tradiční, uni-
verzální charakter, jako tomu bylo dříve. Dnes je měřítkem jejich 
hodnoty praktičnost, možnost aplikace. Vědomosti tedy reálně 
existují pouze prostřednictvím svého praktického využití. Není ná-
hodou, že  ústřední pojem znalosti je Americkým centrem pro pro-
duktivitu a kvalitu definován jako „informace v akci“. Není-li totiž 
možné informaci prakticky použít, je vlastně nehodnotná a nemůže 
být považována za znalost. Do popředí zájmů se tedy dostává pri-
márně kvalifikační funkce vzdělávání, která proto v celém systému 
zaujala dominantní postavení. Tím se také zvyšují nároky na prak-
tickou efektivitu učební látky. Objevuje se proto reálné nebezpečí 
zúžení pojmu vzdělání pouze na oblast kvalifikace a chápání role 
vzdělávacích institucí jako pouhého prostředku na vytváření záso-
bárny kvalifikované pracovní síly. Přímo se nabízí otázka, zda by-
chom namísto pojmu „společnost znalostí“ neměli používat adek-
vátnější „společnost dovedností“ nebo „společnost odborností“. 
Stále větši důraz je totiž kladen na specializace, požadovány jsou 
vědomosti z relativně úzce vymezeného oboru. V tomto pohledu se 
asi nejvíce projevují rozpory mezi ekonomickými (instrumentál-
ními) a sociálními (kulturními) přístupy ke vzdělávání. Někteří 
kritici (např. Jansen) poukazují na narůstající význam oficiálních 
certifikátů jako výstupů z procesu vzdělávání (tzv. credentialismus) 
a upozorňují v této souvislosti na skutečnost, že kvalifikačně zamě-
řené vzdělávání není samo schopno dostát všem požadavkům ak-
tuálně probíhajících společenských změn.   
 Čím dál tím významnějšího vlivu nabývá oblast moderních in-
formačních technologií. Zaměření ekonomických kalkulací se pře-
souvá z industriální sféry na informační a komunikační sítě. Prak-
ticky všechna nová data a informace produkované společností se 
vytvářejí a distribuují elektronicky. Informační technologie se ne-
ustále rychlým tempem vyvíjejí, k jejich zvládnutí je proto zapo-
třebí nepřetržitě se učit a inovovat své znalosti. A nepostačuje již 
pouze jejich inovace. Nastupující vlnou je intensifikace kreativity, 
kdy nejžádanějším zbožím již nejsou samotné informace, ale myš-
lenky. Důraz je tak kladen na tvorbu nových hodnot, technologií, 
produktů a systémů. Probíhající změny lze pozorovat i v oblasti so-
ciální a kulturní. Že se informace stávají tou nejvyšší hodnotou, na 
tom se většina autorit shoduje. Konkrétní dopad těchto změn na 
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společenské systémy už nicméně konsensuálním tématem zdaleka 
nejsou. Jediné, co můžeme stoprocentně tvrdit, je skutečnost, že se 
náš svět podstatným způsobem mění. Je to svět, kde jsou infor-
mace snadno k dosažení; kde jsou změny natolik překotné, že se 
tradiční metody vzdělávání stávají neadekvátními, a učení se ome-
zuje na praktické a potřebné dovednosti. (Hase, Kenyon, 2001) 
Ekonomice a celé společnosti dominují především rapidní změny, 
které se již vymkly veškeré kontrole. Svět se stal místem pro flexi-
bilní, kvalifikované, schopné, mobilní a především konkurences-
chopné jedince, zatímco ti ostatní jsou stále více odsouváni na ok-
raj společnosti. Vzhledem k tomu, že informace jsou formálně 
volně přístupné komukoliv, neexistuje v nové společnosti omluva 
pro nedostatečnou výkonnost. Již obyčejná průměrnost je považo-
vána za neúspěch.  
 Společnost znalostí je charakterizována jako společnost vzdě-
laná, založená na principu aktivního občanství, liberální demokra-
cii a rovných příležitostech. (Edwards, 1997). John R. Saul (1997) 
nicméně upozorňuje na to, že místo abychom skutečně rozšiřovali 
přístup k informacím, znalostem a vzdělání, ve skutečnosti pouze 
ztrácíme zájem o svobodu individua, o demokracii. Koncept spo-
lečnosti znalostí se tak stává moderním mýtem, založeným na dří-
vější mýtech produktivity a změny (Edwards, 1997). Je to mýtus, 
který v první řadě vyhovuje velkým korporacím a globalizovaným 
finančním institucím. V tomto světě jsou znalosti distribuovány 
značně nerovnoměrně, takže ve skutečnosti nejenže nenaplňují in-
dividuální schopnosti a svobodu, ale navíc poškozují rozvoj celé 
společnosti (Strain, Field, 1998). Snadná dosažitelnost informací 
klade vysoké nároky na jejich zpracování, tj. na schopnost kritic-
kého myšlení a samostatného úsudku. Tato schopnost musí záko-
nitě být založena na nezbytné základně znalostí a dovedností, které 
jsou dostupné pouze omezené skupině obyvatel. Již dnes můžeme 
spatřovat prohlubující se rozdíly mezi různými sociálními skupi-
nami, společnostmi, státy. A skutečný nástup „kapitalismu zna-
lostí“ bude tyto tendence ještě výrazněji akcelerovat. Do popřední 
se dostává zcela nová sociální skupina – tzv. znalostní pracovníci. 
Na rozdíl od proletariátu Marxovy doby má nicméně tento kognita-
riát své výrobní nástroje neustále při sobě a k dispozici. A jsou to 
právě oni, kteří budou do budoucna určovat (nebo spíše již určují) 
směřování společnosti, její charakter, profil, hodnoty a životní styl. 
Ačkoliv svým počtem tvoří prozatím minoritu společnosti, jejich 
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vliv je zcela zásadní. Jsou to znalostní pracovníci, kteří „… nevlád-
nou, ale vedou.“ (Drucker, 1994) 
 Výhodu mají především lidé disponující pokročilými a co možná 
nejspecifičtějšími znalostmi. Takoví jedinci se na trhu práce platí 
zlatem. Opět se tedy vracíme k tomu, že vlastní investice do vědo-
mostí se vyplatí tím více, čím specifičtější tyto vědomosti jsou. Vě-
domosti totiž nejsou univerzální, jde v podstatě o pracovní nástroj, 
jehož podoba a využití přímo závisí na oblasti použití, pracovní po-
zici, na cíli a obsahu.  Další důvod k tomu, aby tradiční idea široce 
pojatého humanitního vzdělání mohla být považována za překona-
nou. 
 Můžeme sledovat i určité paralely se situací ve starověkém 
Řecku, kdy vzdělávání nebylo separovanou aktivitou konanou na 
určitém místě, v určité hodině a v určitém věku, ale bylo cílem celé 
společnosti a probíhalo doslova neustále. (Hutchins, 1970) Zatímco 
v tehdejší době byla tato situace umožněna osvobozením občanů 
díky realitě otrocké práce, dnes nacházíme určité paralely v exis-
tenci moderních komunikačních technologií. Ale stejně tak, jako i 
ve starověkém Řecku byla participace na vzdělávání rezervována 
pouze svobodným občanům (kteří v prostředí tehdejších městských 
států tvořili výraznou menšinu), tak i dnes jsou informace, zcela 
„volně a svobodně“ šířeny pomocí komunikačních prostředků, re-
álně dostupné pouze některým skupinám obyvatel. Tolik očeká-
vaný neomezený přístup k informacím a z toho vyplývající snadná 
vertikální mobilita se prozatím nekoná. Keller (2005) hovoří v této 
souvislosti o selhání principu meritokracie. Například v ČR má 
z domova přístup k internetu pouhých 19 % domácností (v EU je 
průměr 43 %) a internet pravidelně využívá čtvrtina obyvatel (v EU 
38 %). (Eurostat, 2005) Zcela reálné je nebezpečí vypuknutí no-
vého sociálního konfliktu, v jehož průběhu bude dělící čára vedena 
mezi těmi, kteří mají a nemají přístup k požadovanému vzdělání. 
Již dnes se objevuje problém, jak do budoucna zajistit důstojnost, 
postavení a uznání neznalostních (převážně manuálních) pracov-
níků. 
 Jedním z důsledků snah o co největší dostupnost vzdělání bude 
paradoxně i inflace jeho hodnoty. Vysokoškolský diplom nebo do-
konce jenom maturita bude na trhu práce znamenat stále méně a 
bude zapotřebí stále vyšších vzdělanostních stupňů k získání šance 
na alespoň dočasné uplatnění. Tyto myšlenky se v modifikované 
podobě objevily již u Nietzscheho, později je rozvíjel např. Bour-
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dieu („podvedená generace“) nebo U. Beck. Samozřejmě, vzdělání 
má hodnotu samo o sobě. Alespoň pokud je vnímáno jako nástroj 
rozvoje osobnosti a její kultivace. Bylo by ale tragédií, kdyby mělo 
být vnímáno pouze jako něco, co je třeba formálně vykázat, 
chceme-li obsadit volné místo na trhu práce. 
  Postupně je tak opouštěna klasická představa lepšího světa 
budovaného za pomoci vzdělávání a výchovy. Tato idea byla pří-
tomna prakticky ve všech vzdělávacích konceptech od starověku až 
do nedávné současnosti. Znakem výchovy byla v těchto ideálních 
představách především trvanlivost, nikoliv okamžitá funkčnost. 
Výchova byla chápána jako prodlužování a navazování kulturní a 
společenské tradice, jako prvek zkvalitňování života, uvolňování ke 
svobodě a oproštění od současné situace. Většina z těchto predikcí 
je v současném světě beznadějně překonaná. 
 Jedním z cílů andragogiky jako vědy o výchově a vzdělávání (ne 
pouze profesní kvalifikaci) dospělých by tedy měla být podpora 
těch edukačních snah a přístupů, jejichž cílem budou osoby proak-
tivní, spíše než jednoduše reaktivní. Může toho být dosaženo změ-
nou způsobů, jak se lidé učí učit se, a zároveň podporou nárůstu 
možnosti učení. Překonání nastíněných stereotypů je možné mimo 
jiné i intenzivnější zkoumáním a realizací neutilitárních sfér edu-
kace dospělých (jakými jsou např. vzdělávání občanské a zájmové), 
které dosud stojí stranou zájmu většiny realizovaných procesů. 
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