
149 

Pojetí pojmu znalost a v teorii a praxi 
podnikového řízení a vzdělávání 

 
Michaela Tureckiová 

 
 Abstrakt: Příspěvek se zabývá významy pojmu znalost v teorii řízení 
a typickými způsoby využívání koncepcí řízení znalostí a učící se organi-
zace v praxi hospodářských organizací. Činí tak zejména s ohledem na 
celkové změny, kterými tyto organizace procházejí a jež se promítají také 
do úprav v systémech, organizaci, metodách a formách podnikového 
vzdělávání. 
 
 Abstract: The article deals with the meanings of the concept of 
knowledge in the theory of management and with  typical  applications 
of the knowledge management and learning organisation theories in the 
practice of companies, taking into account overall changes  within these 
organisations, which have effects on the systems, organizing, and the 
methods and forms of the employee and management education. 
 
 Klíčová slova: znalost, teorie řízení (managementu), znalostní ma-
nagement (řízení znalostí), řetězec D-I-Z, konverze znalostí (SECI), učící 
se organizace, podnikové vzdělávání, rozvojové programy, talent mana-
gement, plány nástupnictví, vůdcovství (leadership), učení založené na 
práci (work based learning)  
 
 Termín znalost našel své uplatnění a výklad nejen v akademic-
kých oborech, ale také v tak praktické disciplíně, jakou je manage-
ment. Pravda, i jeho teorie čerpá svoji poznatkovou (informační) 
základnu právě ze sociologie, psychologie, andragogiky či pedago-
giky, nicméně přístup ke studiu, získávání (sběru a shromažďo-
vání), využití či sdílení znalostí se přeci jenom v uvedených obo-
rech a v teorii a praxi managementu liší. 
 Tak především, měřítkem znalosti v managementu je ús-
pěch provedené akce. Tento úspěch spočívá zejména v prak-
tickém uplatnění a pozitivním, tj. účelném a účinném využívání 
informací. Uvedená teze v podstatě dokládá, že pojmy informace a 
znalost tvoří v teorii znalostního managementu posloupnost, v níž 
jim ještě předchází pojem data. Celé základní kontinuum uvede-
ného teoretického přístupu pak vypadá následovně: 
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Data = soubory symbolů, které mají věcný význam (například statistické 
údaje, demografická data…) 

� VZTAH 

Informace = soubory dat, které jsou uživatelem dat považovány za 
relevantní  

� AKCE 

Znalosti = schopnost adekvátním způsobem využívat informace ke 
zlepšení situace (procesů anebo vztahů) a pro dosažení stanoveného cíle 
Obrázek 1: Řetězec D – I – Z (upraveno mt podle Truneček, 2003) 

 Získávání znalostí pro ně samotné, pro rozvoj poznání nebo pro 
„kultivaci společnosti“, to není záměrem a už vůbec ne cílem ma-
nagementu. (Jakkoli rozšířené kontinuum obsahuje také moudrost, 
vyjadřující nejen hospodárnost a užitek využívaných znalostí, ale 
také a především „vědomí a vědění“ souvislostí a vlivů – srovnej 
například s Jirásek, 2004). Naproti tomu zajištění co nejúčelněj-
šího získávání specifických znalostí, jejich sdílení a transformace 
uvnitř organizace, vytváření znalostních sítí a především využívání 
a rozvoj znalostí jako kapitálu, to jsou obvykle uváděné důvody pro 
zavádění strategie řízení znalostí (jak bývá znalostní management 
v češtině rovněž označován) do organizací. Takto „obhospodařo-
vané“ či „řízené“ znalosti pak mají organizacím zajistit konkurenční 
výhodu. Jinými slovy řečeno, synonymem pojmu znalost jsou 
v praxi managementu také taková označení jako um (dovednost), 
případně prokázaná schopnost či způsobilost (kompetence) nebo 
expertíza a kritériem jejich využitelnosti je výsledek – dosažení či 
překročení organizačních cílů – a zajištění dalšího úspěšného fun-
gování organizace v konkurenčním prostředí. 
 V krajní a značně zjednodušující formě jsou za přínosné považo-
vány jen takové znalosti, které přinášejí okamžitý či co nejrychlejší 
efekt, jsou dobře strukturované a také přenositelné (v teorii zna-
lostního managementu patří mezi tzv. explicitní znalosti – viz dál). 
Součástí znalostní báze („know-how“) některých společností jsou 
právě takové rychle osvojitelné a použitelné znalosti. Ty se však 
sotva mohou stát prostředkem dlouhodobější konkurenční výhody 
a jsou stejně rychle nahrazovány znalostmi dalšími.  
 Nelze ovšem jednoznačně říci ani to, že organizace, které zvolily 
výše uvedenou kodifikační strategii práce s informacemi a zna-
lostmi, patří mezi neúspěšné. Jako obvykle, i tentokrát záleží na 
tom, jak účelně a smysluplně se bude dařit využívat nashromáž-
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děné znalosti a především na oboru působnosti organizace, na 
zvolené podnikatelské strategii a na vztazích v organizaci. Tedy na 
tom, jak organizace dokáže definovat a využívat klíčové faktory 
svého úspěchu – včetně znalostí strukturovaných v databázích.  
 V souvislosti s přednostním využíváním a rozvíjením explicit-
ních znalostí uvažujme nyní  také o vzdělávací strategii takových 
organizací a o rizicích, která jsou s tímto přístupem spojena. Pokud 
se totiž organizace zaměří výhradně nebo především na dobře 
strukturované a přenositelné explicitní znalosti, pak bude podni-
kové vzdělávání pravděpodobně poměrně málo účinné, zato značně 
drahé. A to zejména tehdy, budou-li „metodici“ a organizátoři 
vzdělávání preferovat takové kurzy a „školení“, na kterých účastníci 
získávají „kuchařky“ postupů, a to nejen pro oblast funkčních (od-
borných) znalostí, ale také ve formě zásobárny technik v tzv. měk-
kých nebo lidských (sociálně-psychologických) dovednostech. Přes 
veškeré případné úsilí a dobře míněnou snahu manažerů vzdělá-
vání v organizacích i některých zodpovědných vzdělávacích insti-
tucí „ušít kurz na míru“ je taková formalizace a standardizace zna-
lostí v mnoha ohledech kontraproduktivní – vede spíše k unifikaci 
znalostí a k jejich zakotvení na současném stupni vývoje, než 
k jejich skutečnému rozvoji. Dá se říci, že v lepším případě odstraní 
deficity ve formálních znalostech, čehož lze ovšem dosáhnout 
účinnějšími formami a metodami vzdělávání. A tak jediné, co se 
v takovém typu vzdělávání mění oproti minulosti, je nosič nebo 
médium přenosu informací. Stále častěji se jím stávají elektronické 
„informační technologie“ a zavádění znalostí do organizační praxe 
a jejich následné rozvíjení se děje skrze formalizaci, racionalizaci a 
normalizaci (standardizaci) znalostí a postupů. Pro koncepci vzdě-
lávání a organizaci vzdělávacích akcí to znamená přednostní uplat-
ňování e-learningové formy vzdělávání. Její boom koncem 20. sto-
letí však nepřinesl skokový nárůst znalostí lidí v organizacích a už 
vůbec nebyl prostředkem pro rozšiřování, sdílení a transformaci 
znalostí uvnitř organizace. 
 Dalším charakteristickým rysem aplikace koncepce řízení zna-
lostí v hospodářských organizacích je postupný, avšak stabilní a 
explicitně vyjádřený odklon od metafory člověka jako zdroje 
k metafoře člověka-znalosti, nebo alespoň zdroje, který dokáže 
„oživit“ (lépe využívat) zdroje ostatní. Jakkoli se tento posun ještě 
plně neprojevuje v jednání většiny manažerů, je zřetelný v prog-
ramech péče o lidi v organizaci, iniciovaných převážně vrcholovým 
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vedením a odborníky v personální práci. Ti také poukazují na 
nutnost zahrnout do programů rozvoje nejen vybrané skupiny 
zaměstnanců, ale zaměřit se na individualizovaný rozvoj všech lidí 
v organizaci. (Širší pohled na programy rozvoje v organizacích 
přináší například Palán, 2002.) 
 Svět podnikání se postupně přestává dělit na manažery (dříve 
nositele informační a znalostní moci v organizaci) a podřízené. Na 
významu nabývají pojmy jako znalostní pracovník, talent manage-
ment a „plánování úspěchu“, jež je umožňováno nejen skrze prog-
ramy nástupnictví ve funkcích – a tím vlastně i ve znalostech, ale 
především rozvojem pracovníků s vysokou produktivitou a efekti-
vitou práce, vůdčími a manažerskými schopnostmi a s vyhod-
noceným (či spíše odhadnutým) rozvojovým potenciálem.  
 V souvislosti s uvedenými změnami ztrácejí svůj smysl tra-
diční formální organizační struktury tak, jak je stále ještě 
známe z praxe a jak jsou uváděny v učebnicích managementu. 
„Konzervují“ totiž především hierarchizované mocenské vztahy a 
oficiální informační toky. To oboje vychází z „klasického“, funkčně-
procesního managementu, který nalézal recept na výkonnost a ús-
pěšnost organizací ve stále vyšší funkční specializaci. Současné or-
ganizace – zatím ovšem namnoze při zachování problematických 
organizačních schémat – se začínají vnitřně členit na „zaměstnance 
A-B-C“, na „hvězdy, zlatý střed a rizikové skupiny“ apod. Rozhodu-
jícími kritérii členění do uvedených skupin přitom není pozice pra-
covníka v hierarchické struktuře, ale mnohem spíše jím prokázané 
schopnosti (kompetence, jejichž složkou jsou i znalosti), rozvojový 
potenciál a chování, jež v sobě zahrnuje také ochotu ke spolupráci, 
ke sdílení informací a znalostí a ke změnám v myšlení a jednání. 
Uvedené požadavky na lidi v organizaci v sobě ovšem nesou jeden 
z paradoxů znalostního managementu: Jsou-li znalosti považovány 
za rozhodující konkurenční výhodu, pak je „v lidské přirozenosti“ 
tuto svoji výhodu posilovat nikoli skrze sdílení, nýbrž prostřednic-
tvím utajování před konkurencí, v tomto případě také před ostat-
ními lidmi ve vlastní organizaci. Sdílení znalostí je fakticky stále 
ještě posuzováno spíše jako riziko či ohrožení a nikoli jako před-
nost nebo silná stránka.  
 Z uvedené skutečnosti vyplývá přinejmenším ještě jeden proble-
matický bod zavádění konceptu znalostního managementu do 
praxe – nejen organizační struktury tak, jak je známe dnes, ale 
především kultura organizace často brání rozvoji učení na-
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příč organizací či dokonce mezi organizacemi. Přitom nemám na 
mysli jen možnost „učit se od nejlepších“ (prostřednictvím ben-
chmarkingu), ale faktické předávání znalostí a zkušeností uvnitř 
organizace i mezi organizacemi (interorganizační učení je považo-
váno rovněž za charakteristiku učící se organizace – Tichá,1999). I 
když právě v tomto ohledu došlo v posledních několika letech 
k posunu – díky propojování jednotlivých vedoucích pracovníků 
různých organizací se začínají uskutečňovat výměny osvědčených 
postupů a nacházejí se i způsoby nové, dosud nevyzkoušené, které 
jsou výsledkem diskusí mezi těmito pracovníky. Možnost iniciovat 
a organizovat taková faktická i virtuální setkání mezi nositeli zna-
lostí se ukazuje být jedním z nejúčinnějších nástrojů podnikového 
vzdělávání. Ovšem pouze v tom případě, že vyvolá další změny 
v systému podnikového vzdělávání jednotlivých zúčastněných fi-
rem. 
 Zastavme se nyní na chvíli u toho, odkud se všechny uvedené 
pojmy a změny v managementu objevily a proč stále „roste po-
ptávka“ po pracovnících „hvězdných“ charakteristik? V praxi orga-
nizací poměrně velmi dlouho platilo, že výkonnosti a konkurences-
chopnosti je možno dosáhnou prostřednictvím finančního kapitálu, 
materiálního zajištění či technologických změn. Všechny tyto mož-
nosti (zdroje) jsou pochopitelně významné i v současné době, nic-
méně určujícím faktorem úspěšnosti se vlivem nejrůznějších změn 
(srovnej například s Kotter, 2004) konečně opravdu a nikoli jen 
proklamativně stává člověk, který je schopný vytvářet a prosazovat 
nové myšlenky či možnosti (příležitosti). To znamená, že se organi-
zace snaží vyhledat, rozvinout a udržet takové lidi, kteří dokáží 
prostřednictvím aktivně získávaných informací rychle a správně 
vyhodnocovat situaci a jednat na základě svých specifických sou-
borů znalostí. Většina organizací však přitom dosud nemá zpraco-
vánu strategii rozvoje takových lidí a problémy narůstají také 
v oblasti tréninkových (výcvikových) aktivit. Zřetelný je přitom 
přesun od externího k internímu vzdělávání, ke vzdělávání na pra-
covním místě („on-job-training“) a k aktivnímu učení („action le-
arning“) za využití metod jako je koučing, mentoring nebo coun-
selling (Petříková a kol., 2002, Tureckiová, 2004 aj.). 
 Myšlenka práce se znalostmi v konkurenčním prostředí výroby 
a služeb ovšem není zdaleka tak nová, jak by se mohlo zdát 
z datování vzniku a rozvoje koncepce znalostního managementu 
(oficiálně jako disciplína uznán v 90. letech 20. století). Ani tak 
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známé a často uváděné vyobrazení modelu SECI (Nonaka, Takeu-
chi, 1995, in Truneček, 2003) – tedy kombinace vzájemné přeměny 
znalostí vyjádřených (dobře strukturovaných, explicitních) a skry-
tých v hlavách jednotlivců (tichých, tacitních) – nepřináší v od-
kazech na používané nástroje konverze zase tolik nového a už vů-
bec ne převratného.   
 Proč je tedy tento přístup stále znovu zmiňován a rozvíjen? 
K odpovědi nepostačí jen to, že jeho přijetí odbornou veřejností 
není jednoznačné, a proto je iritující. Jeho význam není možno 
bezvýhradně spojovat ani s rozvojem zde již uvedených ICT. 
Ostatně, to bychom mohli místo pojetí znalostního použít přinej-
menším stejně a možná dokonce lépe rozpracovanou koncepci in-
formačního managementu. Mnohem spíše je možné hledat zdroj 
zájmu o znalosti a jejich nositele v organizacích ve změně pohledu 
na uspořádání a kritéria úspěšnosti podnikatelských organizací. 
Pravdu mají nejspíše také ti, kteří tvrdí, že jsme svědky změny pa-
radigmatu (nejen) managementu (srovnej například s Truneček, 
2003, Drucker, 2002, Tofflerovi, 2001 a mnozí další). Součástí zde 
naznačených společenských a organizačních změn se pochopitelně 
stávají také změny v poslání a strategii podnikového vzdělávání. Ve 
zkratce tak lze koncepci znalostního managementu považovat za 
prostředek prosazení systémového přístupu k tomuto typu vzdělá-
vání a za možnost, jak do organizační praxe vnést nové pohledy na 
cíle, obsahy a s tím související metody a formy vzdělávání pracov-
níků, včetně efektivního využívání různých typů rozvojových prog-
ramů. 
 Zkušenosti některých organizací naznačují také to, že koncept 
znalostního managementu lze s výhodou uplatnit nejen jako ná-
stroj zefektivnění systému podnikového vzdělávání, ale také jako 
katalyzátor transformace organizace „běžné“ v organizaci 
učící se. Podle názoru příznivců tohoto přístupu z řad teoretiků 
managementu neexistuje mezi aplikací systému podnikového 
vzdělávání a učící se organizací ostrá hranice a už sám fakt, že or-
ganizace prostřednictvím vytvoření a využívání fungujícího sys-
tému podnikového vzdělávání vede své pracovníky k rozvoji jejich 
znalostí a že vytváří podmínky pro jejich aktivní učení (včetně roz-
voje schopnosti učit se), napomáhá její postupné transformaci 
v učící se organizaci (Jones,  Henry, 1992, in Kalenda, 2002).  
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Obrázek 2: Vazba systému podnikového vzdělávání a koncepce učící se 
organizaci (fáze přeměny – zpracováno mt podle Kalenda, 2002) 

 
 Uvážlivá aplikace vzdělávací strategie a koncepce, podporující 
sdílení znalostí a vedoucí k jejich využívání při rozhodovacích pro-
cesech napříč organizační strukturou, ovlivňuje jednání členů or-
ganizace a vede nejen ke zlepšení výkonů, ale také k rozvoji pozi-
tivních vztahů uvnitř organizace i vztahů organizace s vnějším oko-
lím. Tak učení v organizaci napomáhá uplatňovat principy 
organizačního vůdcovství (leadershipu), jež je na průběžném 
zdokonalování a přeměně znalostí lidí v organizaci a na jejich par-
ticipaci na rozhodování „životně“ závislé (srovnej například 
s Baldoni, 2001 a 2005). Dalšími průvodními znaky takové změny 
v učení a vedení lidí v organizaci jsou rovněž zvýšení sociální odpo-
vědnosti organizací a jejich aktivní zapojení do života místního 
společenství. O tom, zda jde skutečně o výhradní efekty změn 
v podnikovém vzdělávání bychom však mohli zatím jen spekulovat. 
 Předpokladem a podmínkou dalšího úspěšného fungování pod-
nikatelských organizací (bez ohledu na to, zda jsou v současné době 
označovány jako podniky nebo neziskové organizace) se stává 
strategický přístup k rozvoji personálních procesů, které 
poskytují podporu zejména klíčovým, to je vysoce výkonným nosi-
telům specifických znalostí, a talentovaným pracovníkům organi-
zací. Zatímco podpora prvé skupiny je podporou stability a efekti-
vity fungování organizace, je péče o druhou skupinu zdůvodněna 
budoucností organizace. Vzhledem k tomu, že odhady budoucího 
vývoje jsou přes veškeré používané analytické nástroje značně spe-
kulativní, je poměrně náročné definovat požadavky na budoucí 
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znalosti. Také proto se práce „s bazénem talentů“ soustřeďuje pře-
devším na rozvoj jejich koncepčních způsobilostí, schopností efek-
tivní spolupráce a účinného leadershipu. Tak se různé manažerské 
přístupy a koncepce pracující s pojmem znalost propojují s kon-
cepty leadershipu a plánováním nástupnictví ve funkcích. To se 
v současné době – navzdory svému českému označení – mnohem 
více zaměřuje na dynamiku rozvoje a na nasměrování organizač-
ních procesů, které povede k „plánovanému úspěchu“. Je jasné, že 
takovému zadání nemohou vyhovovat dosavadní způsoby podniko-
vého vzdělávání. Úkolem mnohých odborníků – andragogů a per-
sonalistů – zodpovědných v organizacích za co nejsmysluplnější a 
zároveň co nejlevnější způsob organizace vzdělávacích aktivit je 
tudíž to, co nejvíce je přiblížit organizační praxi a vytvořit pod-
mínky pro rozvíjení „organizační znalosti“. Jednou z možností, jak 
v organizacích zefektivnit práci se znalostmi, je učení založené na 
práci („work based learning“) a jeho propojení se systémem for-
málního vzdělávání. V České republice se tak zatím děje spíše for-
mou individuální spolupráce jednotlivých akademických pracov-
níků či pracovišť s podnikatelskými organizacemi. Bude-li i u nás 
do budoucna možné a vhodné přenést část vysokoškolského studia 
přímo do praxe, případně kredity oceňovat předchozí praktickou 
zkušenost, jak se to děje například ve Velké Británii, se zatím vede 
pouze nesmělá diskuse.  
 Bylo by jistě nadsázkou tvrdit, že již dnes žijeme ve společnosti 
založené na znalostech, dokonce i tolik oblíbené označení současné 
společnosti jako informační se mi zdá nadnesené, nebudeme-li ov-
šem za její dostatečnou charakteristiku považovat výhradně množ-
ství informací a možnost získávat je z nejrůznějších zdrojů. Rozvoj 
ICT paradoxně do značné míry znehodnotil „moc informací“. Pro 
většinu lidí v zemích s rozvinutou ekonomikou již dnes není prob-
lém získat informace volně (bez finančních či technických omezení) 
a rychle. Pro část z nich je ovšem mnohem obtížnější dále 
s informacemi pracovat – vyhodnocovat je,  srovnávat a „zhodno-
covat“ je při zdokonalování vlastních činností (uplatňování zna-
lostí). Odstranění tohoto deficitu v přeměně informací ve znalosti 
(viz kontinuum D – I – Z) je rovněž jedním z možných budoucích 
úkolů podnikových andragogů. 
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