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1 Úvod – metaforický a autobiografický

Tato publikace by měla mít název Znalostní pracovník ve znalostní společnosti. 
Autor této publikace nerad píše úvody. Proto je píše až nakonec. Autor této publikace 
píše úvod v kavárně a v časovém stresu. Právě si objednal černý čaj. Bez citronu, s 
mlékem. Mladá číšnice se zasmála, prý to zní, jako když si James Bond objednává 
martini.

Číšnice teď stojí u baru a objednávku zapisuje do malého elektronického zařízení 
umístěného u pokladny. Autor tohoto úvodu zvažuje, zda by měl znát název a účel 
tohoto zařízení, dokonce ve svém smartphonu už klikl na ikonu vyhledávače Google. 
Pak však celý mobilní internet odkládá do kapsy. Dnes má důležitější práci, nesmí 
se rozptylovat nepodstatnými informacemi. Musí napsat úvod, ve kterém by chtěl 
vysvětlit, co je to znalostní společnost. Chce začít tím, že ve znalostní společnosti 
digitální technologie slouží k produkci, šíření a využívání znalostí, díky čemu 
znalosti zkvalitňují všechny sociální subsystémy a procesy. Autor by prostřednictvím 
několika příkladů chtěl zdůraznit rozdíly mezi současnou a předchozí informační 
společností, jejíž metou bylo duplikování a šíření informací, až jimi byla úplně 
zahlcena.

Autor uvažuje o těchto tématech a nevědomky sleduje číšnici. Ta se houpe v bocích 
spolu s trojicí zpěvaček na obrazovce, která zabírá téměř polovinu jedné ze stěn 
kavárny. Zajímavé je, že číšnice sladila své pohyby s choreografií dívčí skupiny, 
i když hudbu neslyší. Z reproduktorů totiž kavárnu zaplavuje křik rozhlasového 
moderátora, který v tempu alespoň o polovinu převyšujícím běžnou mluvu čte 
zprávy. Autor tohoto úvodu umí zachytit jenom některá slovní spojení: protestují 
proti čipování psů... Julian Assange odmítá obvinění... dolovat bitkoiny... policejní 
radary odhalí i telefonování za jízdy... drony používá k doručování i společnost DHL 
v Německu...

Zprávy skončily, kavárnou teď zní něco jako hudba. Je to remix starého hitu dnes 
již téměř zapomenuté kapely, kterou do života na pár týdnů vrátil šikovný dýdžej. 
Monotónní rytmus elektronické hudby je samplován s nepřetržitě se opakujícím 
refrénem staré písně. Autora tohoto úvodu zaujme, přesněji rozptýlí podivnost této 
komunikační situace. Musí poslouchat hudbu z komerčního rádia a zároveň musí 
koukat na velkou obrazovku, kde v komerční hudební televizi běží videoklip úplně 
jiné skladby. Zvuk a obraz nemají vůbec nic společného, snad kromě komerce. 

Před autora tohoto úvodu postavila číšnice objednaný čaj. Teď už by mohl začít psát 
tento úvod, protože si přesedl tak, aby obrazovka nebyla přímo naproti, ba sebral 
tolik odvahy, aby požádal číšnici o ztlumení hlasitosti rádia, co ona – i když udiveně 
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– udělala. Autor stejně psát nezačal. Vyrušilo ho zvonění mobilu, zvuk, který už 
zvonu není ničím podobný. Volala dcerka, aby autorovi připomněla, že už skutečně 
musí koupit černý toner do tiskárny, protože právě zítřejší úkol se odevzdává paní 
učitelce vytištěn, nesmí ho zaslat mailem, jak tomu bylo doposud. Autor tohoto 
úvodu přislíbil, že nezapomene. 

Konečně by mohl věnovat pozornost svému nedokončenému textu. Ale znovu ho 
něco vyrušilo. Je to výkřik pobouření, kterým dívka u vedlejšího stolu komentuje 
status, který jakási Klára právě zavěsila na Facebook. Kluk, který sedí u stolu s ní, 
jí však nevěnuje pozornost. Řekne jenom „zombie“, aby vysvětlil, s čím ve svém 
smartphonu právě bojuje na život a na smrt. Nebohý zombie je za chvíli zničen 
a mladík už může naslouchat dívce, která mu chce odcitovat sarkasmus, kterým 
ta trapná Klára komentovala fantastickou nejnovější sérii sitcomu, který si dívky 
stahují z internetu.

Autor tohoto úvodu mrkne na obrazovku svého notebooku. Nenapsal ani slovo, pořád 
je na první stránce textu, kde dominuje fontem 18 napsaný nadpis celé publikace: 
Znalostní pracovník ve znalostní společnosti. Autor přeletí pohledem přes kavárnu 
a pak v názvu změní jediné slovo: Znalostní pracovník v informační společnosti.
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2 Informace a znalosti

2.1 Exploze pojmu informace

Dříve než se začneme zabývat informační společností, znalostní ekonomikou 
a znalostními pracovníky, nemůžeme se vyhnout krátké úvaze o tom, co je 
informace a co znalost, respektive jaký je jejich vzájemný vztah. Nepůjde nám 
však o terminologickou analýzu či vytvoření pojmové mapy pro toto poměrně 
komplikované téma, dokonce místo exaktních definic pojmů se spokojíme s 
operativním porovnáním jejich podobností a odlišností1. 

V posledních desetiletích nastala exploze v používání pojmu informace. Patří k 
nejdůležitějším a nejfrekventovanějším termínům v diskurzu vědecko-teoretických 
disciplín i praktických oborů: informatiky, kognitivních věd, znalostního 
managementu, elektroniky, elektrotechnického inženýrství, masmédií, webu a 
sociálních sítí, genetiky, filozofie, ale i psychologie, politiky, reklamní komunikace 
a knihovnictví. Takové nadužívání samozřejmě komplikuje možnost univerzální 
definice, ba zřejmě ji docela znemožňuje. 

Informace a znalosti nepochybně „patří k sobě”. Ve slovníkových definicích 
informace se objevuje slovo znalost, a naopak, ve slovníkových definicích 
znalosti se vyskytuje i slovo informace. Často se také termín informace používá 
jako zastřešující, zahrnující data, informace (v užším smyslu), poznatky a inovace 
(Wilson, Kellerman a Corey 2013, s. 12). M. K. Buckland vycházeje z definic 
Oxfordského slovníku angličtiny (Oxford English Dictionary) říká, že informace má 
tři různé významy: informace jako proces („když je někdo informovaný, mění se to, 
co ví”), informace jako poznatek („komunikovaný poznatek týkající se konkrétního 
faktu, předmětu nebo události”), informace jako předmět, který nese obsah („data 
a dokumenty”) (Buckland 1991, s. 351)2. Ačkoliv tedy znalost a informace bývají 
často považovány za synonyma, na tomto místě se nejdřív pokusíme hledat jejich 
odlišnosti a následně vzájemné vztahy. 

1 Přehlednou analýzu využívání pojmů údaj, informace, znalost udělaly například 
z pohledu managementu znalosti M. Katuščáková (2010, hlavně s. 8-15), nebo z 
pohledu informační vědy J. Stodola (2007, 2011, 2013a, 2013b) a J. Steinerová 
(2011a).
2 D. Bell – když popisuje „beznadějnou situaci“ při pokusech definovat vztah 
pojmů data, informace, znalosti – poukazuje na nejasnost slovníkových definic ve 
Websterově novém akademickém slovníku (Webster´s New Collegiate Dictionary), 
kde data jsou definovaná jako „faktické informace“ a informace jsou definované 
jako „komunikované znalosti“ (Bell 1999,, s. lxi).
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2.2 Od dat k moudrosti

Původní význam latinského informatio souvisel s formováním, vtlačením tvaru 
matérii (hmotě). Hmota dřeva může dostat formu židle nebo poličky. „Forma (tvar) je 
aktivní princip, který dělá věc tím, čím je, tak, že látku podstatně určuje – informuje” 
(Stodola 2007). 

Představme si, že realizujeme výzkum veřejného mínění, přičemž je úplně jedno, 
zda naši anketáři oslovují kolemjdoucí a dělají do formulářů křížky podle jejich 
odpovědí, nebo respondenti sami klikají na alternativní odpovědi v elektronickém 
dotazníku prostřednictvím svých počítačů napojených na internet. Po skončení 
výzkumu máme množství dat v tabulkách a grafech. Jsou to už informace? Zřejmě 
ne, zatím jsou to jen údaje, kterým je třeba dát smysl, zjistit jejich vzájemné vztahy. 
„Data slouží pro reprezentaci faktů, atributů, odrazu dějů a věcí” (Sklenák a kol. 
2001, s. 2). Odhalením vzájemných vztahů mezi daty vznikají informace (data byla 
do informací zformovaná – abychom se vrátili k původnímu latinskému významu 
pojmu). 

Pokud jsme se z dat získaných výzkumem zákaznických preferencí dozvěděli, že 
lidé z měst mají v oblibě nějaký produkt X dvakrát více než lidé z venkova, je 
to už informace (pocházející z dat). Ani to nám však nestačí. Tato informace musí 
být doplněná o interpretaci, musí být zdůvodněná. Znalost je vysvětlení informace 
(Lidé z měst mají v oblibě produkt X, protože díky němu získávají benefit Y. Benefit 
Y lidé z venkova nepotřebují, proto mají produkt X méně v oblibě). Znalost je 
poznatek vyplývající z informace, nebo možná spíše názor na informaci. Informace 
jsou „údaje relativně syrové, specifické“, znalosti jsou „údaje uvařené, myšlenkově 
zpracované a systematizované“ (Burke 2009, s. 23)3. „Znalosti jsou formou abstrakce 
a generalizace“ (Sklenák a kol. 2001, s. 4).

Podobně, jako jsou lidské znalosti potřebné při přeměně dat na informace, jsou 
nezbytné i při přeměně informací na znalosti. Tyto znalosti člověku dávají schopnost 
zasadit informace do kontextu. Poznatky jsou kontextualizované informace. Jak 
říká J. Kelemen, pokud znalec a laik mají stejné informace, rozdíl mezi nimi dělají 
poznatky znalce, který díky nim dokáže s větší vynalézavostí včlenit informace do 
komplikovanějšího celku. „Znalost je v zásadě součástí kognitivních schopností, 
zatímco informace jsou pouze pasivním materiálem” (Kelemen 2012, s. 39). Znalost 
3 Takzvané televizní vědomostní soutěže ve skutečnosti nezjišťují vědomosti nebo 
poznatky účastníků, ale pouze jejich schopnost pamatovat si data. Schopnost 
zapamatovat si hloubku největšího jezera sice vyvolává obdiv, ale nelze to považovat 
za znalost „problematiky“, či dokonce moudrost. Autista z filmového dramatu Rain 
Man by zřejmě v takové soutěži zvítězil.
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je „informace zušlechtěna našimi předchozími zkušenostmi, dovednostmi, vztahy, 
hodnotami, principy, mentálními modely” (Barták 2008, s. 25). 

Určitá soustava znalostí se v mysli jednotlivce mění na moudrost. Kelemen (2012, 
s. 51) vymezuje moudrost „jako kontextualizaci znalostí“4. Svou moudrost člověk 
jinému člověku bezprostředně a kompletně odevzdat nemůže, může mu však 
nepochybně odevzdat informace a data. Informace je možné zapsat do knih, článků 
v časopisech či výzkumných zpráv.

Podle Zeleného nejen data, ale i informace jsou složky (komponenty) a mohou být 
vytvořeny samy o sobě (např. strojově, bez interpretování člověkem), znalosti a 
moudrost jsou vztahy, závisejí na kontextu lidského vyhodnocování a rozhodnutí 
(Zeleny 1987, s. 60). Většina autorů (např. Barták 2008, s. 21; Janišová a Křivánek 
2013, s. 117; Kelemen a kol. 2008, s. 156; Mládková 2005, s. 6; Veber 2000, s. 20; 
Vymětal, Diačiková a Váchová 2010, s. 12) se shoduje se Zeleným, že data mají 
objektivní hodnotu nezávisle na pozorovateli5, stejnou metodou pozorování a měření 
by všichni pozorovatelé získali stejná data. Avšak tito autoři na rozdíl od Zeleného 
tvrdí, že informace vznikají až v procesu, kdy lidský subjekt připisuje datům význam 
na základě svých znalostí. To by znamenalo, že informace už nejsou objektivní, když 
jsou závislé na subjektu.

B. Brookes vyjadřuje proces mezi původní a změněnou znalostní strukturou v 
rovnici:

K(S) + ΔI = K(S + ΔS)

„Znalostní struktura K(S) modifikovala na změněnou znalostní strukturu K(S + ΔS) 
následkem vstupu informace ΔI. ΔS je indikátor vlivu této změny. Stejná informace 
může mít různý vliv na různé znalostní struktury“ (cit. dle Bawden 2011, s. 101-
102)6. Brookes však upozorňuje, že nejde o rovnici v matematickém smyslu slova. 
Rovnice nedává návod, jak měřit kvantitativní nebo kvalitativní rozdíl mezi původní 

4 Takové vymezení lidské moudrosti obstojí i vůči počítačové umělé inteligenci, 
která disponuje znalostmi a jejich korelacemi, ale nikoliv širším kontextem.
5 Vysvětluje to i etymologie slova – data jsou „něco daného“ (Sklenák a kol. 2001, 
s. 2), z čeho vyplývá objektivita a nezávislost subjektu, který „něco daného“, jen 
přejímá.
6 Brookesova rovnice má blízko k Shannonovu vymezení informační entropie. 
„Informační entropie je chápána jako míra neurčitosti, která se po přijetí zprávy 
odstraňuje, takže vyjadřuje množství informace ve zprávě“ (cit. dle Janíček a kol. 
2013, s. 192). K(S) by potom byla původní znalostní struktura s apriorní neurčitostí, 
ΔI by byla zpráva/informace odstraňující neurčitost, K(S + ΔS) by byla konečná 
znalostní struktura s odstraněnou neurčitostí: K(S) + ΔI = K(S + ΔS).
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a modifikovanou znalostní strukturou, ani jak měřit množství či kvalitu zúčastněné 
informace. M. K. Bucklandovi se jako základní vlastnost informace jeví právě to, že 
je nehmotná, „nikdo se jí nemůže dotknout, ani ji nijakým přímým způsobem měřit“ 
(Buckland 1991, s. 351). Pokud hovoříme o bitech či bajtech, měříme pouze objem 
kódovaných dat, ne obsah informace. Podobně i S. Gálik vidí rozdíl mezi daty a 
informacemi v aspektu jejich měření. „Informace uzavřené v počítačovém softwaru 
jsou takříkajíc pro sebe a měli bychom je adekvátně nazývat daty. Data, která se 
transponují do lidských symbolů, a tak mohou vstoupit do lidského významového 
světa, potom můžeme nazývat informací“ (Gálik 2012, s. 16).

Dříve uvedený všeobecný konsenzus autorů, že data jsou objektivní fakta o 
událostech či objektech, které můžeme monitorovat našimi smysly, má však i svou 
slabou stránku. Problémem takové definice dat je totiž právě pojem objektivnosti. 
Ten vyplývá jednak z důvěry v objektivnost lidských smyslů, teda z představy, 
že když se dva lidé dívají na jeden objekt, vnímají jeho vlastnosti (tj. data o něm) 
úplně stejně, jednak z důvěry v dokonalost technologií, kterými realizujeme měření 
objektů. Objekty sice existují nezávisle na vědomí člověka, ale i ta nejelementárnější 
fakta o nich lidé získávají skrze subjektivní prizma svých smyslů7. 

7 Otázka pravdivosti dat, informací a znalostí je další z témat, které na tomto místě 
neotvíráme a neřešíme. Vycházíme z toho, že i nepravdivá data jsou data, i lživé 
informace jsou informace, i neúplné znalosti jsou znalosti. Tedy tvrdíme, že má 
smysl hovořit o moudrosti a znalostech dávných učenců i v případě, pokud se – 
například – domnívali, že Zem je plovoucí deska. Tento přístup volíme s pocitem 
pokory vůči budoucím poznatkům lidstva a s pochybnostmi o finalitě dnešního 
lidského poznání.
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Přechod na ose data – informace – znalosti – moudrost se vyznačuje i postupným 
přechodem od objektivnosti k subjektivnosti:

od objektivnosti...

data (synonymum údaje, fakta)

informace

znalosti (synonymum poznatky, vědomosti)

moudrost

k subjektivnosti...

Obr. 1: Přechod od dat k moudrosti8

Naše synonymní chápání pojmů znalosti, poznatky a vědomosti však není vůbec 
jednoznačné. F. Murgaš poznatky a znalosti důsledně odlišuje: „Kognitivními 
postupy se ze soustavy poznatků tvoří znalosti (Murgaš 2011, s. 2). Podobně B. 
Sedláčková píše o „přeměně vědeckého poznání ve znalosti” (Sedláčková 2011b, 
s. 20). Naopak J. Kelemen upozorňuje na rozdíl pojmů společnost vědomostí a 
společnost vědění na jedné straně, a společnost znalostí na straně druhé, protože 
„společnost vědomostí nebo společnost vědění jsou názvy odkazující k (zřejmě 
lidskému) vědomí” (Kelemen 2012, s. 42), na rozdíl od diskursu souvisejícího se 
znalostními systémy. Na jiném místě tento autor na otázku: „Co vytváří a udržuje 
rozdíl mezi znalcem a laikem v případě, že oba mají stejný přístup k informacím?” 
dává odpověď, že jsou to poznatky (Kelemen 2012, s. 39). Pro Kelemena tedy 
poznatky jsou v lidských mozcích, ale znalosti mohou být i ve znalostních systémech, 
tj. mimo člověka. 

8 M. Zelený coby synonyma znalosti uvádí schopnost a um (Zelený, [s.d.]). Naopak 
F. Murgaš poznatky a znalosti důsledně rozlišuje: „Kognitivními postupy se ze 
soustavy poznatků tvoří znalosti“ (Murgaš 2011, s. 2).
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Informace jsou data zorganizovaná do struktury a podle některých autorů (např. 
Wilson, Kellerman a Corey 2013, s. 12) jejich důležitou vlastností je, že jsou 
komunikovaná, stejně jako důležitou vlastností znalostí je, že musí být aplikované. 
Jsou to produktivní aplikované informace, což vyžaduje porozumění informacím. 
I tento názor má však své odpůrce. K. P. Liesmann se staví proti pragmatickému 
chápání znalostí jako entity, která musí být použitelná. Tvrdí, že takto použitelné 
jsou jen informace, „vědění není jednoznačně účelově orientováno. Na rozdíl od 
informace, která představuje interpretaci dat s ohledem na budoucí jednání, lze 
vědění popsat jako interpretaci dat s ohledem na jejich kauzální souvislosti a vnitřní 
konzistenci“ (Liesmann 2012, s. 23-24). Ale vazba poznání na praktické použití 
je problematická. Opravdu hned po geniálních teoriích či objevech Newtona, 
Mendělejeva, Halleyho či Einsteina následovalo jejich praktické použití? Některé 
vědecké objevy přece mohou čekat i století, než je – pokud vůbec – doběhne praxe. 
Pokud objevy nebyly aplikované, byly to jen informace? Vymezení rozdílu mezi 
informací a znalostí na základě jejich schopnosti odpovídat na základní otázky se 
nám jeví jako nejen srozumitelnější, ale dokonce i přesnější. Informace odpovídají 
na otázky kdo?, kde?, kdy?, co?, zatímco znalosti odpovídají na otázky typu proč?, 
jak? (podle Katuščáková 2009).

P. Ludwig a M. Jonáš hovoří o „tzv. informační propasti”9, co je „rozdíl mezi tím, co 
víme (informacemi), a tím, co víme a reálně používáme (znalostmi)” (Ludwig a Jonáš 
2013, s. 40). Takové vymezení sice oprávněně poukazuje na skutečnost, že znalosti 
jsou informace v aplikaci, v akci10, jenže otvírá problém rozlišení mezi informacemi, 
které používáme, a tedy proměňujeme na znalosti už dnes, a momentálně zdánlivě 
zbytečnými informacemi, které dnes máme, ač je ještě nepotřebujeme, ale budou 
nám užitečné (stanou se znalostmi) v budoucnosti, o čem teď ani nemusíme 
vědět. Nakonec celý systém školního vzdělávání je postavený na optimistickém 
předpokladu, že to, co se dnes žáci a studenti naučí, někdy v budoucnu použijí.

Představme si tentokrát, že cestujeme v kupé s dvěma meteorology, kteří si nahlas 
povídají. Jeden řekne, že ráno dosáhl atmosférický tlak určitou hodnotu. Druhý 
odpoví, že to je vzhledem ke včerejším hodnotám atmosférického tlaku velmi 

9 Pojem informační propast se v diskurzu uvažování o informační společnosti častěji 
používá v odlišném kontextu – v souvislosti s rozdíly mezi informačně chudobnými 
a informačně bohatými, jeho synonymem je částečně pojem digitální propast a 
digitální rozdělení (např. Charbonneau 2007; Compaine 2001; Gerbner, Siefert a 
Fisher 1989; Masuda 1980, hlavně kap. 12).
10 Pro oblast (počítačových) systémů vyhledávání informací a umělé inteligence mají 
termíny jiný obsah, proto platí pro ně i jiný vztah: „informace jsou poznatky v akci” 
(podle Sklenák a kol. 2001, s. 3), přičemž postupnost směřuje po ose data – poznatky 
– informace – znalosti.
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překvapující. Co jsme získali, pokud vůbec nevíme, co je atmosférický tlak? Je 
to pro nás aspoň údaj, pokud ho nijak neumíme přeměnit na informaci? Nebo je 
informací už to, že víme, že dnes ráno byla nějaká tlaková anomálie? Důležitým 
aspektem informací je relevance, tedy nějaký vztah k potřebám jejich potenciálního 
uživatele. Proto L. Mládková definuje informaci jako „data, kterým uživatel při 
interpretaci přisuzuje důležitost a význam“ (2004, s. 25). Relevance sice není 
vysloveně subjektivní kategorie, ale je vysoce individualizovaná.

Pokud bychom byli meteorology a s už zmiňovanými meteorology, kteří si povídají 
o ranním atmosférickém tlaku, bychom cestovali na mezinárodní meteorologický 
kongres, mohla by ještě nastat situace, že sice máme poznatky a moudrost, které nám 
umožňují porozumět tomu, co je atmosférický tlak, ale naši spolucestující hovoří 
jazykem, kterému nerozumíme. Nerozumíme kódu, ač bychom rozuměli obsahu. 
K našim předešlým pojmům (data, informace, znalosti) je zřejmě potřebné připojit 
ještě pojem šum. V sociální komunikaci nejednou dochází k situaci, že vnímáme 
impulsy, které nedokážeme dekódovat. 

2.3 Tacitní a explicitní znalosti

Ve znalostním managementu se používají pojmy implicitní, tacitní a explicitní 
znalosti. Vztah pojmů tacitní znalosti a implicitní znalosti je však opět značně 
nevyjasněný. Proto budeme pro potřeby našeho textu považovat tacitní a implicitní 
znalosti za synonyma (podobně např. Katuščáková 2010, s. 16). Tacitní/implicitní 
znalosti jsou skryté, potenciální, a subjekt je může v pravý čas využít. Jsou výsledkem 
předcházejícího vzdělávání, zkušenosti a rutiny, zároveň však i individuální 
schopnosti kreativity. V tomto smyslu mají tacitní znalosti blízko k tomu, co jsme 
označili jako moudrost. 

Explicitní znalosti jsou znalosti zaznamenané (vyjádřené a vyjádřitelné) v databázích, 
knihách, článcích. Díky tomu je možné je přenášet, sdílet a uchovávat (Havlíčková 
2009, s. 8). M. Katuščáková tvrdí, že „většina autorů označuje explicitní znalost 
jako informaci” (Katuščáková 2010, s. 17). Tak tyto pojmy chápe i K. Megill, když 
jednoduše a přesně vyjadřuje jejich vztah: „moje znalost je pro tebe informace“ 
(Megill 2012, s. 2). Naopak Z. Čechová tvrdí, že „pro popis explicitních znalostí 
používá současná doba především termín znalosti a pro popis tacitních znalostí 
využívá spíše termín kompetence“ (Čechová 2010, s. 27)11.

11 Dělení znalostí na tacitní a implicitní je možnou odpovědí na rozdílné chápání 
pojmů poznání/poznatek vs. znalosti/ znalost, kterému jsme věnovali pozornosti v 
kap. 2.2.
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Tacitní znalosti jsou osobním vlastnictvím člověka, a když je chce zapsat či jinak 
artikulovat, podaří se mu to jen neúplně. Pokud by to udělal, takovou externalizací 
by svoje tacitní znalosti proměnil na explicitní znalosti, které by si někdo jiný potom 
mohl osvojit. Odevzdat tacitní znalosti je možné hlavně v procesech socializace, 
například při bezprostřední spolupráci či odevzdávání zkušeností jako konzultant, 
mentor či mistr (tutor). Proces socializace „nelze plně kontrolovat“ (Kelemen a kol. 
2008, s. 157). I mentor či tutor musejí disponovat určitou schopností jak odevzdávat 
svoje znalosti jiným12.

Explicitní znalosti, pokud se dají zaznamenat, si mohou lidé vyměňovat. V procesech 
kombinace se explicitní znalosti spojují a jejich internalizace do báze tacitních 
znalostí jiného člověka se uskutečňuje při studiu či jiném osvojování si. Procesy 
přeměny tacitních a explicitních znalostí (externalizace, socializace, kombinace, 
internalizace) se nazývají konverze znalostí. Model konverze znalostí vytvořili I. 
Nonaka a H. Takeuchi (1995, cit. dle Kelemen 2008, s. 158, resp. Katuščáková 2010, 
s. 22)13.

tacitní

kombinace

externalizace

internalizace

socializace

explicitní

tacitní

tacitní

tacitní

explicitní

explicitní

explicitní

Obr. 2: Model konverze znalostí

I z tohoto modelu však vyplývá, že explicitní znalosti můžeme zjednodušeně 
považovat za informace (v našem chápání) a jen tacitní znalosti jsou znalosti 
subjektu v pravém smyslu slova. 

Když P. Burke hovoří o různých projevech ztráty vědomostí, upozorňuje i na to, 
že v důsledku emigrační vlny vědců utíkajících před nacismem upadla německá a 
rakouská kultura do provinčnosti (Burke 2013, s. 172). Doplňme, že vědci si zpravidla 
12 V rámci používané terminologie by se dalo říct, že musí mít tacitní znalost jak 
socializovat tacitní znalost.
13 Nazývá se i Model SECI (z angl. socialization – externalization – combination – 
internalization).
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neodnesli knihovny, výzkumné zprávy či dokumentaci (explicitní znalosti), ale vzali 
si „jen” svoje tacitní znalosti, které jim nikdo nemohl zabavit či sebrat na hranicích, 
oni sami je však mohli v hlavách přenášet do jiného prostoru.

Představme si znovu zmiňované meteorology. Jeden z nich informaci o překvapujícím 
vývoji atmosférického tlaku rozpracoval do odborného článku. Publikováním 
vznikla explicitní znalost – jenže nikoliv pro nás. Zbytečně budeme článek číst, když 
ho nepochopíme. A nepochopíme ho, protože nebudeme mít (v mysli) předcházející 
znalosti z oboru meteorologie. 

2.4 Znalostní pyramida

Hierarchie data – informace – znalosti – moudrost14 bývá označovaná a zobrazovaná 
i jako znalostní pyramida.

moudrost

data

informace

znalosti

Obr. 3: Znalostní pyramida

Takovou hierarchii (zřejmě) jako první naznačili v témže čase nezávisle na sobě M. 
Zeleny (cit. dle Weinberger 2011, s. 1) a R. L. Ackoff (1989)15. H. Cleveland (1982) 
používal už před Zelenym a Ackoffem hierarchii trojvrstvovou: informace – znalosti 
– moudrost. Naopak, Ackoff, stejně jako Potůček (Potůček a kol. 2003, s.101), 

14 Anglický DIKW hierarchy (z angl. data – information – knowledge – wisdom).
15 K „prvenství“ Ackoffa nebo Zeleného při vytvoření konceptu znalostní pyramidy 
nebo naopak k zpochybňování tohoto prvenství existuje bohatá literatura (např. 
Bernstein 2009, s. 68; Rowley 2007, s. 166; Bellinger, Durval a Mills 2004; 
Weinberger 2011, s. 1-3).
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„mezi“ úrovní znalostí a moudrosti připouštěl ještě pátou úroveň, a to porozumění. 
To přibližně odpovídá chápání J. Kelemena (2012, s. 39), který používá pojem 
poznatek (v Ackoffově terminologii znalost), a naopak pojem znalost považuje za 
komplexnější, vyšší kategorii (u Ackoffa porozumění). 

R. L. Ackoff říká, že každá vyšší úroveň v sobě obsahuje nejbližší nižší úroveň, 
protože „nemůže být moudrost bez porozumění, ani porozumění bez znalosti” 
(Ackoff, 1989, s. 3). Podobný názor má i M. Zeleny, podle kterého každá vyšší 
úroveň v pyramidě obsahuje všechny nižší úrovně. Aby člověk „konal moudře, je 
vždy nezbytné, aby měl znalosti, informace a data o úloze” (Zeleny 1987, s. 60). 

Jako každá pyramida, i znalostní pyramida se směrem vzhůru zužuje. Můžeme 
to považovat za ilustraci či metaforu toho, jak se s narůstající kvalitou zmenšuje 
kvantita. Dat je podstatně více než informací, informací zase podstatně více než 
znalostí.

Ve filmové komedii L. Smoljaka a Z. Svěráka Jára Cimrman ležící, spící je i scéna, v 
níž Jára Cimrman opakovaně přichází na britský patentový úřad zaregistrovat svoje 
vynálezy. „Vynalezl jsem telefon,“ hlásí už ode dveří Cimrman. „Teď tu byl... Museli 
jste se potkat... Nějaký Graham Bell,“ odpovídá referent patentového úřadu16. A 
stejně pochodí Cimrman později i s dalšími vynálezy. Předběhli ho nejdřív „dva 
bratři z Francie“ (kinematograf), potom Edison (pojistka, žárovka, akumulátor, 
dynamo a elektroměr). Samouk Cimrman byl nepochybně génius, měl kreativitu 
a znalosti, díky nimž přišel na úžasné věci. Co mu chybělo? Nebyl první, a tedy 
inovativní. Chyběl mu včasný přechod od znalosti k inovaci. Na patentový úřad 
přicházel pozdě, protože nevěděl, že ho jiní už předběhli. To znamená, že nebyl 
informovaný. Tak jsme nakonec informaci vrátili zpět do hry: Ze znalostí vznikají 
inovace, a ty se nejen aplikují v praxi, ale šíří se i dále metamorfované do informací 
(tacitních znalostí). Pokud někdo těmito informacemi nedisponuje, může se mu stát, 
že objeví už objevené podobně jako Cimrman.

16 Tato epizoda má však svůj historický základ, ačkoliv Cimrman se v něm neobjevuje. 
Pro „archeologii“ vývoje informačních technologií může být zajímavá skutečnost, 
že Alexandr Graham Bell odevzdal Americkému patentovému úřadu svůj patent 
telefonu 14. února 1876 doslova jen pár hodin před Elishem Grayem, který přišel 
se stejným vynálezem. A o nejasných okolnostech této kauzy se dodnes píšou knihy 
(např. Evenson 2000; Coe 2006; Shulman 2008).

17
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2.5  Moudrost a inovace

A. Bron a M. Schemmann (2003, s. 7) konstatují, že na přelomu 20. a 21. století se 
změnil koncept znalostí, začínají se chápat jako know-how a technické poznatky. 
V souladu s tímto trendem pokud uvažujeme o informacích a znalostech jako 
ekonomických kategoriích (jako o komoditách), budeme místo přece jen vágního 
pojmu moudrost používat ve znalostní pyramidě pojem inovace (porovnej i 
informační posloupnost17 podle Wilson, Kellerman a Corey 2013, s. 12; Gurteen 
1998, s. 6 a násl.). Kategorie inovace je zásadní, zejména pokud uvažujeme o 
současné znalostní ekonomice, která intenzivně využívá výsledky vědy a výzkumu, 
tedy aplikuje a iniciuje inovace (objevy, patenty). Prostřednictvím pojmu inovace je 
možné vidět i rozdíl mezi praktickým poznáním (zjednodušeně označované „vědět 
jak“) a teoretickým poznáním („vědět proč“).
Tím, že jsme kategorii inovace nahradili původní kategorií lidské moudrosti (tacitní 
znalosti), nechtěli jsme tento pojem z našeho uvažování úplně vypudit. Moudrost 
musí být přítomná v každé fázi přechodu od dat k inovacím. „Zručnosti používat, 
měnit a vytvářet znalosti jsou determinované moudrostí“ (Rzepka, 2013, s. 266). 
Moudrost představuje prostředí (nebo z jiného úhlu pohledu katalyzátor) těchto 
procesů18:

data

inovace

znalosti

informace

M
O
U
D
R
O
S
T

M
O
U
D
R
O
S
T

Obr. 4: Přechod od dat k inovacím

Tyto procesy samozřejmě nejsou výhradně jednosměrné. Už dříve jsme řekli, že 
znalosti jsou potřebné pro vznik informací a i inovace se šíří ve formě znalostí a 
informací. 

Čím výš se proces přechodu mezi kategoriemi v hierarchii nachází, tím „větší” 
moudrost, tj. více tacitních znalostí je potřeba (na přechod od dat k informacím 
stačí nižší úroveň moudrosti než na přechod od znalostí k inovacím). Hierarchii 
17 Angl. information sequence.
18 Ponecháváme stranou, zda přeměnit data na informace nebo informace na znalosti 
dokážou kromě člověka i zvířata.
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přechodu od dat k informacím, která by ilustrativně naznačila i některé kvantitativně-
kvalitativní souvislosti, můžeme vyjádřit i takovou DIZI pyramidou:

     
       moudrost      moudrost

inovace

informace - informace - informace

znalosti - znalosti

Obr. 5: DIZI pyramida

Naše (částečně metaforická) DIZI pyramida platí především pro ekonomický a 
vědecko-výzkumný kontext informací a znalostí. Ukazuje, že dat je mnoho a k jejich 
vzniku stačí „málo“ moudrosti. Naopak, inovace jsou zřídkavé a jsou obklopené, 
teda podmíněné „rozsáhlou“ moudrostí. To teda znamená, že stejně jako vede cesta 
od dat, přes informace a znalosti až k moudrosti, na každém stupni bychom mohli 
hovořit i o tom, že moudrost tvoří potřebný mezistupeň: na přechodu mezi daty a 
informacemi je (potřebná) moudrost, analogicky i mezi informacemi a znalostmi 
vystupuje moudrost. 

Celé dění mezi jednotlivými úrovněmi v DIZI pyramidě, teda přeměnu dat na 
informace, informací na znalosti a znalostí na inovace bychom mohli vyjádřit sérií 
jednoduchých „rovnic”:

informace  =  data   +  předcházející moudrost
znalost  =  informace  +  předcházející moudrost
inovace   =  znalosti   +  předcházející moudrost

(Přitom „objem“ nezbytné „předcházející moudrosti“ postupně narůstá19.)

19 Důsledné uvažování o moudrosti, která je prvotní na straně subjektu vůči každé 
nové znalosti, by nás dovedlo do oblasti filozofie, konkrétně k otázce, odkud pochází 
prvotní moudrost, která předchází osvojení první znalosti. Platón a Tomáš Akvinský 
by o lidské duši mluvili jako o nepopsané tabuli, Immanuel Kant by zdůraznil 
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Na tomto místě musíme upozornit, že označení znalostní pyramida se používá 
i v poměrně odlišném významu, a to pro graf zobrazující kódovatelnost a 
„zaznamenatelnost“ poznání. Pomocí takové pyramidy O. Gassmann (1997, cit. dle 
Boutellier, Gassmann a Zedtwitz 2008, s. 278) ukazuje, že značná část lidského 
poznání je nezaznamenaná (a nematerializovaná). Explicitní poznání, které je nejvíc 
materiálně zakódované (uložené ve výrobcích a technologiích), je v horní části 
pyramidy. Směrem dolů je postupně explicitní poznání nahrazeno implicitním, které 
je nematerializované a nezaznamenané.

poznání ve 
výrobcích:

poznání ve společnosti:

poznání ve zkušenostech:

poznání v dokumentech:

technologie, součástky, výrobní linky

zprávy, příručky, koncepty

expertní know-how, pracovní postupy

hodnoty, normy, kultura

Obr. 6: Znalostní pyramida vycházející z O. Gassmanna

Z Gassmannovy pyramidy vyplývá, že reálně aplikované je pouze poznání v nejvyšší 
části, na úrovni nacházející se pod ní je explicitní poznání písemně (obrazově, 
numericky) zaznamenané. Wilson, Kellerman a Corey (2013, s. 78-79) upozorňují, 
že z hlediska firmy je důležité rozlišovat, zda je toto zapsané, kodifikované poznání 
vnitropodnikové, vnitroregionální nebo meziregionální, všeobecně dostupné. Na nižší 
úrovni jsou formy poznání, které jsou nezdokumentované a nezdokumentovatelné 
– individuální tacitní poznání, a v nejspodnější vrstvě se nachází sociálně tacitní 
poznání společenství (konkrétně například i firmy)20. 

přítomnost apriorních pojmů, které jsou u člověka od momentu narození, co by zase 
mohlo vést i k úvahám o geneticky daných předispozicích (viz např. Tretera 2011).
20 O. Gassmann svou pyramidu vytvořil především pro ekonomické či firemní 
prostředí. Pokud bychom ji takto chápali i na tomto místě, potom bychom pod 
poznáním v dokumentech měli na mysli zejména interní firemní informační zdroje, 
jako příručky či databáze, a ty bychom potom spolu s poznáním koncentrovaným v 
pracovních postupech a procedurách (tedy sumář druhé a třetí úrovně pyramidy) 
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2.6  Originalita v umění jako inovace

Úplně specifický diskurs, kde je inovace klíčovou kategorií, představuje umění. Tu se 
inovace označuje zpravidla pojmem originalita21. I pro uměleckou originalitu platí to, 
co pro „kreativní akt“ všeobecně – musí být „v souladu se společenskými, kulturními 
či morálními očekáváními. Toho, kdo tyto hranice očekávatelnosti překročí, bude 
společnost považovat za podivína“ (Kelemen 2012, s. 108). Originalita v umění, 
podobně jako například inovace v průmyslu, vychází ze současného stavu (znalostí) 
a nějak/něčím ho převyšuje nebo prohlubuje.

Je velmi zajímavé hovořit o umění i v souvislosti s konverzí znalostí. Pokud v procesu 
socializace odevzdá svoje tacitní znalosti mladému kolegovi finanční analytik, tak 
optimálním výsledkem tohoto procesu nakonec bude, že mladý kolega udělá (téměř) 
stejnou analýzu trhu jako jeho tutor. Pokud by však mladý malíř vytvořil téměř 
stejný akvarel jako jeho pedagog, bylo by to mistrovo i studentovo selhání, dílo 
by bylo pouze napodobeninou stylu a mladý umělec by byl epigonem22. A proces 
internalizace znalostí v umění nefunguje téměř vůbec – představa, že by se někdo 
stal vynikajícím umělcem hlavně díky tomu, že studuje knihy o umění, je směšná. 

Umění nezmiňujeme náhodou, protože pokud chceme pochopit vztah současného 
člověka k informacím a znalostem, musíme ho zkoumat nejen jako „pracovní sílu“, 
ale jako celistvou osobnost, která má (například i) volný čas vyplněný do značné 
míry mediálními aktivitami. Pokud člověk sleduje televizní zpravodajství, tak 

mohli označit za strukturální kapitál firmy, který zůstane i po odchodu zaměstnanců 
(srovnej např. Kucharčíková a kol. 2011, s. 225).
21 Fenomenální spisovatel J. L. Borges v absurdní povídce s názvem Autor Quijota 
Pierre Menard opisuje okolnosti, za jakých postava povídky Menard ve dvacátém 
století nanovo píše Cervantesův román. „Nemusím ani zdůrazňovat, že mu nikdy 
nešlo o mechanický přepis originálu. Neměl v úmyslu kopírovat. Jeho obdivuhodnou 
ctižádostí bylo napsat stránky, které by se slovo za slovem a řádek za řádkem 
shodovaly s těmi, které napsal Miguel de Cervantes“ (Borges 1989, s. 39). Borges 
(pochopitelně ironicky) tvrdí, že „text Cervantesův a text Menardův se doslovně 
shodují, ale druhý text je téměř nekonečně bohatší“ (Borges 1989, s. 42). Borges 
konfrontoval dva přístupy k hodnocení textu literárního díla: na jedné straně je text 
díla interpretovaný v kontextu doby či okolností svého vzniku a na druhé straně je 
posuzovaná originalita textu vůči jiným textům. V absurdní povídce samozřejmě 
originalita tahala za kratší konec.
22 Ale postmoderní estetika a populární kultura zaútočily i na originalitu uměleckého 
díla. Žánry a metody založené na využívání už existujících děl při produkci nových 
děl, jako jsou remake, remix, koláž, pastiš, parafráze, se staly kritikou všeobecně 
akceptovanými a umělci hojně aplikovanými.
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zřejmě přijímá informace. Pokud po chvíli sleduje film, tak také přijímá informace? 
Jsou to estetické informace23? Procesuálně estetické informaci předcházejí estetická 
data a vyplývá z ní estetická znalost, jak jsme vztahy těchto pojmů popisovali výše?

2.7 Znalosti a emoce

Ačkoliv hovoříme o moudrosti, nemáme na mysli racionalitu v úzkém smyslu slova. 
Součástí moudrosti jednotlivce jsou kromě inteligence24 i jeho emoce či intuice.
Inteligenční kvocient (IQ) je relativně stabilní faktor, přesto nešťastný nebo 
rozrušený člověk podává horší kognitivní výkony. Jak uvádí M. Minsky, „je mýtem 
domnívat se, že existuje něco jako ryze logické, racionální myšlení, protože naše 
mysl je vždy ovlivňována našimi předpoklady, hodnotami a prostředky“ (cit. dle 
Kelemen 2012, s. 88)25.

Pojem emocionální inteligence poprvé použili P. Salovey a J. Mayer před čtvrtstoletím, 
jeho důležitost svědčí o tom, jak rychle se rozšířil i za hranice psychologické 
komunity. Tito autoři emocionální inteligenci definují jako „podmnožinu sociální 
inteligence, která zahrnuje schopnost kontrolovat pocity a emoce u sebe i druhých, 
rozlišovat mezi nimi a používat takové informace při ovládání vlastního myšlení a 
konání“ (Salovey a Mayer 1989/90, s. 189)26. Empatie, sebeovládání, vytrvalost či 
úcta jsou velmi důležité vlastnosti i při odborné práci, při aplikaci specializovaných 
zručností a schopností. Tacitní znalosti přátelského a komunikativního člověka 
jsou určitě vyšší než u toho, kdo je konfliktní a egocentrický. H. Gardner v takové 
souvislosti hovoří o interpersonální a intrapersonální inteligenci (Gardner 1999).

23 Pojem estetická či umělecká informace se v odborné literatuře standardně 
vyskytuje, například u M. Benseho a A. A. Molese (oba cit. dle Klütsch 2012), U. 
Eca (1989, hlavně kapitola III.), S. Šabouka (1989).
24 Když B. Chen popisuje aktuální změny v konceptu inteligence, používá i pojmy 
informace a znalost. V éře nepřetržitého připojení na digitální síť je „inteligentní 
člověk definovaný více než správce informací, než ten, kdo nashromáždil množství 
znalostí“ (Chen 2011, s. 203).
25 Ale Minskeho výhrada by platila i naopak, protože ani intuice není jakési čisté 
„iracionální“ osvícení, které se rodí v mysli nezávisle na pozorovaném předmětu, ale 
naopak, jeho základem je pozorování, vnímání dat či informací o objektu. Původní 
latinské slovo intuitus totiž znamená nejen názor, ale i pohled, podobně sloveso 
intueor můžeme přeložit jako uvažovat, ale i pozorovat, hledět, mít výhled (Špaňar 
a Hrabovský 1969, s. 344; Pražák, Novotný a Sedláček 1955, s. 724).
26 Všimněme si, že už „zakladatelé“ emocionální inteligence používají při jejím 
definování pojem informace!
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Na tomto místě upozorňujeme, že o informacích a znalostech jsme hovořili zatím 
jen „z lidského aspektu”, jako by je produkovali a disponovali jimi výhradně lidské 
bytosti. Jenže při uvažování o informační a znalostní společnosti se nebudeme moci 
vyhnout ani takovým informacím a znalostem, které produkují a zpracovávají stroje 
(počítače). Pojem umělá inteligence mnoho naznačuje (viz i kap. 4.7). 

Určité protiřečení nebo nejednoznačnost v používání některých uvedených pojmů 
se může objevit i tehdy, kdybychom se pokusili je definovat jako individuální, 
skupinové a společenské fenomény. P. Burke například tvrdí, že „moudrost – v 
kontrastu k poznání – hromadit nelze: každý jedinec si ji musí osvojit vlastním 
úsilím” (Burke 2009, s. 24)27. V éře sociálních médií má však nepochybně stále větší 
význam hovořit o kolektivní inteligenci.

Na závěr této terminologické kapitolky, v níž jsme naše klíčové pojmy spíše 
problematizovali, než sjednotili, se ještě zmiňme o několika jazykových 
zajímavostech, či spíše komplikacích28 souvisejících s používanými termíny. 

Na rozdíl od angličtiny je v češtině i slovenštině možné od slov informace/
informácia a znalost/znalosť tvořit i plurál. V angličtině se na vyjádření jednotného 
čísla používá slovní spojení piece of information, piece of knowledge29. Angličtina 
na pojmenování vědomosti často používá i slova understanding, expertise, idea. 

V češtině a slovenštině neexistuje plurál pro slovo poznání/poznanie, což je 
synonymum znalosti. Plurál moudrosti/múdrosti může mít archaické, či dokonce 
hanlivé konotace (moudrosti našich předků, resp. moudrosti našich politiků). Naopak 
jednotné číslo od plurálu data, které by mělo být datum, neznáme (resp. používáme 
ho v úplně jiném smyslu – identifikace dne). 

27 Burkův názor však není všeobecně platný, i když například pojem moudrá 
společnost se v odborné literatuře používá: viz wise society (Gilbert 2006; Goede 
2011), resp. wisdom society (Mitchell a Firmage 2001; Michalska 2012), resp. 
wisdom-based society (Dalal 2008).
28 O komplikacích souvisejících s překladem pojmu knowledge hovoří i Katuščáková 
(2009).
29 O tom, jak intenzivní je potřeba používat v souvislosti s těmito pojmy v angličtině 
jednotné i množné číslo, svědčí skutečnost, že když jsme dne 30. srpna 2014 
zadali do vyhledávače Google uvozovkami ohraničený anglický výraz „piece of 
information”, počet výsledků byl 106 milionů, a pro výraz „piece of knowledge” 
40 milionů.
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3 Informace a znalosti v ekonomice

3.1 Znalostní ekonomika

Ovocnářská farma v Dunajské Lužné nedaleko Bratislavy, která se věnuje pěstování 
jablek, hrušek a třešní, má ve svých sadech nainstalované speciální senzory 
propojené přes mobilní internet s výzkumnými centry v Holandsku. V těchto 
centrech na základě informací ze senzorů vyhodnocují, zda se na ovoci nepřemnožil 
nějaký škůdce. Pokud je zásah škůdcem příliš rozsáhlý, doporučí holandské centrum 
slovenskému farmáři použít příslušné přípravky. Není to však postřik chemikálií, 
ale dravé roztoče nebo mikroskopičtí pavoučci, které do sadů vypustí, aby škůdce 
zkonzumovali. Posbírané ovoce se skladuje v hermeticky uzavřených komorách se 
sníženou teplotou a omezeným množstvím kyslíku, což prodlužuje jeho životnost. 
Když elektronicky přijde objednávka od odběratele, ovoce se umývá ve vodních 
vanách, odkud ho vybírají automatické strojové prsty připomínající lidskou ruku. 
Každé jablko nasnímají kamery. Snímky jsou okamžitě počítačově vyhodnocené a 
podle své velikosti, barvy a kvality je jablko zařazeno do příslušné třídy na zabalení 
(Švorcová 2013, s. 46-47). 

Náš úvodní příklad fungování procesů produkce ve světě znalostní ekonomiky jsme 
nevybrali náhodou. Chtěli jsme poukázat jednak na to, že znalostní ekonomika 
zasahuje všechny sektory (včetně zemědělství30), a nejen informatizovaný třetí sektor, 
ba dokonce jen nějaký bájný nově vzniklý čtvrtý sektor31. Uvažovat o sektorech by 
samozřejmě bylo možné, ale nic by to nevypovídalo o charakteru práce uvnitř těchto 
sektorů. Brigádníci na žebřících, kteří obírají ovoce na zmiňované digitalizované 
farmě, nejsou znalostní pracovníci, ač pracují pro společnost fungující v paradigmatu 
znalostní ekonomiky.
30 USA jsou největší exportér zemědělských produktů na světě, pokrývají asi 11% 
světového exportu (Dicken 2011, s. 41), ale nikdo by neřekl, že to je agrární stát.
31 V sedmdesátých letech M. Porat přišel s modelem šestisektorové ekonomiky, 
v rámci níž rozlišoval primární a sekundární informační sektor. Sekundární 
informační sektor tvoří práce s informacemi uvnitř ostatních sektorů (například v 
průmyslu, službách, zemědělství). Primární informační sektor se skládá z 8 typů 
odvětví pracujících s informacemi: produkce znalostí (výzkum a vývoj), distribuce 
informací a komunikace (vzdělávání, veřejné informační služby, média), řízení 
rizik (pojišťovnictví, finančnictví), koordinační aktivity (reklama, zprostředkování), 
zpracování a šíření informací (databáze, telekomunikační infrastruktura), informační 
produkty (hardware), státní aktivity (pošta, základní a střední školství), podpůrná 
zařízení (kancelářská technika) (Porat 1977, s. 40). Velká většina aktivit, kterou 
Porat zařazuje do informačního sektoru, byla však v hospodářství přítomná už v 
industriální první polovině 20. století, některé ještě dřív.
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Přitom samozřejmě v rámci znalostní ekonomiky prosperuje několik odvětví, které 
produkují informace, znalosti a příslušné technologie či služby. Je to například 
sektor masmédií a elektronické zábavy (televize, film, počítačové hry32), výroba 
počítačového hardwaru a ostatní spotřební elektroniky, produkce softwaru a 
informačních systémů, rezort vědy, vzdělávání a podobně. Takové znalostní odvětví 
sice produkuje znalosti, ale znalostní ekonomika v našem chápání se vyznačuje tím, 
že znalosti jsou nástrojem a surovinou, které se při produkci (čehokoliv, například 
jablek nebo expertních systémů) intenzivně a cíleně využívají. Produkce znalostního 
odvětví je relativně měřitelná jeho výstupy, množství použitých znalostí při produkci 
jablek je úplně neměřitelné, ač se projevuje na jejich ceně. 

A chtěli jsme úvodním příkladem také poukázat na skutečnost, že experti a 
znalostní technologie působí (téměř) neoddělitelně od informačně-komunikačních 
technologií. Pojem informační ekonomika pojmenovává první fázi téhož 
procesu, který se dnes označuje jako znalostní ekonomika. Implikuje, že je to (i) 
ekonomika intenzivních komunikačních interakcí na lokální i mezinárodní úrovni 
prostřednictvím elektronických informačních technologií. A použití biotechnologií 
je cenný „bonus“33. 

Světová banka každoročně zveřejňuje žebříček států z hlediska Indexu znalostní 
ekonomiky34. Tento index měří „schopnost země vytvářet, přijímat a šířit znalosti“, 
„potenciál znalostního růstu dané země“ (Anonym 2012a). Klíčové proměnné 
se nacházejí ve třech pilířích znalostní ekonomiky: vzdělávání a lidské zdroje, 
inovační systém a informačně-komunikační technologie. V roce 2012 byla ze 144 
analyzovaných zemí Česká republika na 26. místě a Slovensko na 33. místě, obě 
země ve srovnání s předchozím měřením postoupily o sedm míst.

3.2 Znalosti v ekonomice v minulosti

„Když mluvíme o ekonomice založené na znalostech, objevuje se otázka, na čem 
byla ekonomika postavená předtím, dokud ještě nebyla znalostní ekonomika. 
Nakonec i v dávných dobách probíhal ekonomický rozvoj na základě znalostí a 
jejich používání“ (Rzepka 2013, s. 268). Koordinované akce lovců velké zvěře35, 
32 U tohoto sektoru je zajímavé, že prostřednictvím vysoce specializovaných znalostí 
produkuje informace, které mohou zasáhnou i emoce publika (je to know-how ke 
katalyzaci citů).
33 K informačním technologiím zařazuje genetické inženýrství M. Castells (2010, s. 
29), protože i v něm se pracuje s kódem – genetickou informací a jejím přepisováním.
34 Angl. Knowledge Economy Index.
35 Např. o významu informací a poznatků pro kromaňonského člověka v konkurenci 
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absolutně sladěné pohyby veslujících otroků na starověkých plavidlech i dohody o 
výměnném obchodě mezi antickými národy potvrzují, že výměna informací byla 
odpradávna podmínkou ekonomických aktivit lidstva. Pluh, kolo, zavlažovací 
systémy, viadukty a trojpolní systém zase dokládají, že součástí hospodářských 
činností byli vždy i znalosti přetavené do inovací a objevů. Každá lidská práce je 
kognitivní výkon, protože člověk je myslící bytost. „Každá éra byla svým vlastním 
způsobem informační érou a komunikační systémy vždy formovaly události doby” 
(Darnton 2000). „Od počátků lidstva bylo poznání natolik vloženou součástí objektů 
spotřeby (potrava, bydlení, léky), nakolik bylo nástrojem výroby” (Sorj 2008, s. 11). 

Rozdíl mezi minulou a současnou ekonomikou není v tom, že by v minulosti informace 
a znalosti v hospodářství absentovaly, ale v poměru (ač exaktně nezměřitelném) 
mezi objemem znalosti a objemem fyzické práce, který je do výrobního procesu 
vkládaný. Po geniálním vynálezu pluhu přišla tisíciletí neměnné manuální dřiny 
prostřednictvím tohoto stroje. Fenomenální přírodovědec, který pochopil výhodu 
trojpolního systému, byl následovaný miliony rolníků, kteří v průběhu staletí beze 
změny opakovali jeho know-how. 

Dnes se životní cyklus od inovace přes aplikaci a rutinní provoz po zastarání 
dramaticky zkracuje36. Tento zrychlený cyklus je právě důsledkem neustálých 
inovací, nepřetržitého nasazování znalostí do produkce. Pro znalostní ekonomiku 
je klíčová produktivní činnost znalostních pracovníků, která „vyžaduje aplikaci 
znalostí na znalosti. Znalostí se dnes systematicky a cílevědomě využívá také při 
určování toho, jaké nové znalosti jsou potřebné, zda jsou přijatelné a co je potřeba 
udělat proto, aby byly efektivní” (Sedláčková 2013, s. 208).

Přece jsou však v historii období a země, kdy se z dnešního pohledu jeví 
propojení informací a znalostí s výrobou a ekonomikou jako obzvlášť extenzivní 
či intenzivní. K. Valaskakis (1982, s. 22) objevuje takové raní (neelektronické) 
informační společnosti v antických Aténách, středověké Florencii či alžbětinské 
Anglii. R. Darnton vidí takovou společnost postavenou na komunikaci, konkrétně 
na rozvinutém systému orální, rukopisné a tištěné komunikace, v Paříži 18. století. 
Orální komunikace probíhala například v desítkách salonů, jeden z nich měl dokonce 
pečlivě připravované a před polednem aktualizované menu témat, o nichž se večer 
bude hovořit (R. Darnton 2000, s. 3-4). Salonní konverzace společně se zahraničními 
časopisy ve francouzštině a pestrou paletou rukopisných žánrů vyplnily informační 
mezeru vzniklou v důsledku absolutistické cenzury tištěných žurnálů a časopisů. 

s neandrtálským píše C. Tudge (1998, s. 25-26) nebo M. DeFleur s S. Ballovou-
Rokeachovou (1996, s. 18-31).
36 „Nejrychlejší mobilní internet v Česku je rychlejší,“ tak zněl headline reklamní 
kampaně českého T-Mobilu HSPA+ v roce 2010.
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P. Burke (2009, s. 81) hovoří o Benátkách v 15. a 16. století, že toto město bylo 
„nejdůležitější informační agenturou raně novověkého světa”. Zprostředkování 
ekonomických a politických kontaktů mezi Východem a Západem přinášelo 
nejnovější zprávy, ty byly zase nutnou podmínkou pro úspěch v mezinárodním 
obchodě. Na získávání informací se v Benátské republice podílel i stát. Úlohou 
diplomatů bylo sbírat informace a zasílat je domů, ale i uvádět v zahraničí do 
oběhu „potřebné” informace (Burke 2009, s. 141). Pro bohaté obchodnické rody 
představovala korespondence se zahraničím databázi rodinného podniku. Vedení 
podrobného účetnictví pomocí abakusu37 bylo samozřejmostí. Giovanni Rucella z 
Florencie v 15. století napsal, že „dobrý obchodník má vždycky prsty od inkoustu“ 
(cit. dle Burke 2009, s. 174). 

V 17. století podobné informační centrum, jako byly italské městské státy, 
představovaly Antverpy, toto město bylo kromě jiného i střediskem výroby map, 
jako nástroje umožňujícího globální námořní dopravu, obchod a komunikaci. 
Důležitým prostředím pro získávání informací a jejich přeměnu na znalosti byla 
státní byrokracie. Benátky měly už v 16. století v tabulkách uspořádány přesné 
statistiky o obyvatelstvu a gondolách ve městě. Sčítání obyvatelstva zorganizovali 
ve Florencii dokonce už v 15. století (Burke 2009, s. 153)38. 

A. Giddens (1987, s. 22) považuje státní byrokracii moderních národních států 
předminulého století, která byla nezbytná pro administrativu, plánování, kontrolu 
a vládu v těchto monarchiích, za základ trendu informatizace moderní společnosti. 
Mapy, tabulky, statistiky, číslice, to jsou situace, kdy člověk fyzické vzdálenosti, 
materiální předměty a existující lidi nahrazuje reprezentacemi, takže o skutečnosti 
uvažuje na úrovni systému symbolů, kterými je možné manipulovat. Z objektů se 
stávají informace a z informací vznikají znalosti o realitě.

Přechod od industriální k postindustriální ekonomice probíhal ve druhé polovině 
20. století v jednotlivých zemích postupně, s různým vztahem k existující 
průmyslové výrobě. Ve východní Evropě je definování tohoto přechodu i z odstupu 
let znejasněné absencí volného trhu, dominancí státního vlastnictví výrobních 
prostředků a ideologickým tlakem na dosahování industriálních ukazovatelů39. To 

37 Abakus je mechanické počitadlo, které umožňuje základní aritmetické operace i s 
velkými čísly (ve starověku se skládal z kamínků, ve středověkých Benátkach místo 
kamínků používali destičky s apices – zobrazenými číslicemi).
38 Obrovská Římská říše nařídila sčítání obyvatelstva už o 1500 let dříve. Ježíš se 
přece narodil v čase, kdy „byl vydán rozkaz císaře Augusta vykonat soupis lidu po 
celém světě“ (Lk 2,1).
39 Komunistická propaganda ještě v polovině osmdesátých let porovnávala země 
z hlediska ukazatelů jako výroba oceli či objem vytěženého uhlí, v nichž Východ 
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však neznamená, že by v Československu nebyli už v šedesátých letech 20. století 
myslitelé, kteří by si neuvědomovali probíhající paradigmatické změny. R. Richta 
postřehl nejdůležitější trendy odklonu od industriální ekonomiky, hlavně „relativní 
zmenšování množství práce v průmyslu při výrazném přesunu do progresivních 
odvětví”, z čeho vyplyne, že „tento přesun lidské práce k tvůrčí činnosti musí přinést 
nedozírné proměny v hodnotách a obrysech lidského života” (Richta 1966). E. Löbl 
považoval národní hospodářství za funkci lidského intelektu a tvrdil, že „efekt práce 
závisí v první řadě na nahromaděných vědomostech, které jsou v daném pracovním 
procesu aplikované” (Löbl 1967, s. 60).

3.3 Postindustrialismus a deindustrializace

Ve druhé třetině 19. století proběhla ve vyspělých západních zemích druhá 
průmyslová či technologická revoluce. Její hnací silou se stala elektřina nahrazující 
parní pohon a využívání chemikálií v průmyslu. Přínosem elektřiny (proti parnímu 
stroji) byla možnost přenosu energie na velké vzdálenosti, vyšší výkon strojů, 
kvalitní osvětlení, ale později i komunikační revoluce vyplývající z rychlého přenosu 
informací na velké vzdálenosti pomocí telegrafu. Přínosem používání chemikálií 
byla materiálová revoluce – nástup syntetických materiálů (podle Castells 2010, 
hl. s. 33-34; Bell 1999, s. 47 a násl.). Tato průmyslová revoluce vytvořila obraz 
industriálního světa, jaký se nám automaticky vybavuje – monotónní práce dělníků 
u pásu ve velké továrenské hale, vysoké kouřící komíny a skládky odpadu40. 

Je třeba však připomenout, že industriální éra nebyla jen taková, začala už podstatně 
dřív, vždyť první průmyslová revoluce se uskutečnila v poslední třetině 18. 
století, jejím hlavním atributem bylo nahrazení ruční práce stroji na parní pohon. 
Technologická změna druhé technologické revoluce neznamenala ústup či zánik, 
ale právě naopak, posílení industrialismu. Hranice nástupu znalostní ekonomiky je 
skrytá, nelze ji datovat aplikací konkrétní technologie či dominantním vynálezem. 
Dokonce i nástup bezprostředního využívání vědeckých poznatků ve výrobě (co je 
dominantní znak znalostní ekonomiky) je spojený už s obdobím druhé průmyslové 
revoluce, když vedle německých chemických fabrik vznikaly první vědecko-
výzkumné laboratoře (Castells 2010, s. 30). 

dominoval nad Západem, protože tam se snažili surovinami a energiemi šetřit už od 
ropných krizí v předcházející dekádě.
40 Filmový obraz této epochy nabízí např. tragikomedie Charlieho Chaplina Moderní 
doba (Modern Times) z roku 1936.
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A. Bron a M. Schemmann definují znalostní ekonomiku jako ekonomiku, kde 
„ekonomický růst a inovace závisejí stále více na myšlenkách, informacích a 
formách znalostí, než na výrobě a distribuci zboží“ (Bron a Schemmann 2003, s. 
8). Tato definice ukazuje, že stejně důležité jako to, čeho ve znalostní ekonomice 
přibývá (znalosti), je i to, čeho v této ekonomice ubývá. Nepojmenovali bychom 
to však všeobecně „výroba“ a „distribuce“, jak se uvádí v definici, ale přesněji – 
materiály, energie, suroviny, manuální práce, ba i rozsáhlé továrenské prostory. To 
všechno jsou projevy deindustrializace. Pojem a koncept deindustrializace není 
přijímaný jednoznačně41.

K. Valaskakis odmítal pojem deindustrializace, protože ten implikuje překonání 
industriální společnosti. Jde však pouze o reindustrializaci, konkrétně automatizaci 
a informatizaci průmyslové infrastruktury (Valaskakis 1982, s. 26). Podobně D. 
Lyon (1988, s. 114) upozorňoval, že deindustrializace neznamená, že by vyspělé 
země produkovaly a konzumovaly méně průmyslového zboží, ale že automatizace 
přinesla změny do výrobního procesu. 

V USA se přechod od industriální ke znalostní ekonomice datuje přibližně obdobím 
od poloviny padesátých let (Toffler a Tofflerová 1996, s. 22), či jejich konce 
(Kucharčíková a kol. 2011, s. 88) až do začátku sedmdesátých let (Castells 2010, s. 59 
a násl.). Deindustrializace, ve smyslu poklesu početnosti pracovní síly v průmyslové 
výrobě, byla podstatně rychlejší v Severní Americe než v Německu a Japonsku. 
Tam elementy a formy znalostní práce podporovaly rozvinutou průmyslovou výrobu 
(Castells 2010, s. 224-225). Přitom deindustrializace je stále jen „západní jev“, 
vždyť počet průmyslových dělníků neklesá globálně, jen Západ se deindustrializuje 
a továrny se posouvají směrem k levnější pracovní síle (Castells 2010, s. 220). V 
procesu deindustrializace například Chicago ztratilo ve starých průmyslových 
čtvrtích 200 tisíc pracovních míst, ale stejný počet pracovních příležitostí spojených 
s nejnovějšími technologiemi se objevil na nových předměstích (Ivanička 2006, s. 
61). 

Pokles početnosti pracovní síly však nemá vliv na produkci zboží. Při komparaci 
s minulým stavem se ukazuje, že sumární (celospolečenská) produkce výrobků se 
nemění, ale díky technologickému vývoji jejich výrobu zabezpečí podstatně méně 
pracujících. „Dnes jsme schopni vyrobit stejné množství výrobků s třetinou pracovní 
síly, než bylo zapotřebí v 50. letech 20. století“ (Greger a Černý 2007, s. 24).

41 Jednoznačně nikdy nebyl příjímaný ani koncept postindustriální společnosti. 
Nedávno se ho dokonce vzdal jeden z jeho spolutvůrců a prvních propagátorů z 
konce šedesátých let A. Touraine, když tvrdí, že „postindustriální společnost, která 
je především společností komunikace, se svojí povahou neliší od ostatních etap 
společnosti průmyslové“ (Touraine 2010, cit. dle Keller 2011b, s. 335).
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Mohli bychom doplnit, že na první pohled snad jediné industriální produkty, které 
se z našeho života vytratily, jsou samy průmyslové továrny, jiných produktů máme 
v porovnání s průmyslovou érou minimálně stejně, ale často podstatně víc – víc 
vysavačů, mixérů, chladniček, automobilů, letadel, nákladních lodí42. Ale součástí 
všech těchto strojů jsou dnes i počítače, čipy či digitální technologie (palubní 
počítače, parkovací asistenti, navigace apod.). 

Vstupem různých předmětů vybavených čipem do internetové sítě vzniká tzv. internet 
věcí43, který umožní přímou komunikaci nejrůznějších zařízení navzájem, respektive 
s jejich majitelem, servisem, obchodem a podobně. „Internet věcí umožní uživatelům 
a sdíleným objektům sdílení informací hladkým, automatizovaným způsobem (...) 
Internet věcí prosazuje rozšíření infrastruktury sítě internet na začlenění objektů nebo 
věcí, včetně např. informací o výrobcích” (Burian 2014, s. 240-241). Automobil 
oznámí svou závadu informačnímu systému autoservisu, exteriérová meteostanice 
oznámí automatickému stahování žaluzií, že prší, chladnička oznámí e-shopu, že 
potřebuje doplnit nějaké zboží44. Člověk prostřednictvím mobilního telefonu spustí 
sekačku, topení nebo robotický vysavač45 v domě vzdáleném i stovky kilometrů. V 
tomto případě se industriálně vyráběné zboží deindustrializuje v tom smyslu, že se 
stává inteligentním a zesíťovaným (informatizuje se).

Každopádně, znalostní ekonomika (ať už je další fází industriální ekonomiky nebo 
jejím úplným nahrazením) se nenápadně zrodila v lůně industrialismu. Přechod 
od industriální k postindustriální ekonomice je možné interpretovat modelem 
vln, který do společenskovědního uvažování přinesl A. Toffler (a H. Tofflerová). 
Starší vlna ještě není úplně vyčerpaná, když přichází nová vlna, která se přežene 
planetou. Jednotlivé země mohou pociťovat vliv dvou vln současně, tyto vlny se 
přelévají, narážejí a působí proti sobě (podle Toffler a Tofflerová 1996, s. 22-23). 
Tak i industriální a znalostní (postindustriální46) ekonomika existují vedle sebe ve 

42 Mechanická síla motorů se dnes běžně využívá dokonce i v přístrojích, jaké byly 
před několika desetiletími unikátní – elektrické zubní kartáčky, mikrovlnné trouby, 
automatická vrata, sběrače golfových míčků.
43 Angl. internet of things.
44 Technologie Botanicalls sleduje vlhkost v květináči, a když je nutné rostliny zalít, 
pošle tweet majiteli.
45 Takovou funkci má např. systém Smart Home Service od LG.
46 Pojmy znalostní a postindustriální ekonomika chápeme jako synonyma. Teoreticky 
by postindustrialismus mohl být i návratem k agrární ekonomice, ale k takovému 
historickému regresu nedošlo nikde s výjimkou kambodžského genocidního režimu 
Rudých Khmérů na konci sedmdesátých let, který budoval zemědělské komunity a 
zvlášť se soustředil na fyzickou likvidaci vzdělaných lidí. Ale částečný deindustriální 
návrat k zemědělskému životu na venkově jako formu útěku před bídou ve městech 
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vzájemné konfrontaci či dočasné symbióze.

Proces deindustrializace na lokální úrovni doprovázejí (minimálně) krátkodobě a 
lokálně negativní průvodní jevy v demografii, ekonomice a urbanismu. Jde hlavně 
o nárůst nezaměstnanosti, vystěhování obyvatelstva47 a urbanistický rozvrat48 v 
důsledku uzavírání průmyslové výroby. Paradoxně v procesu deindustrializace 
odcházejí z lokality mladší vzdělaní lidé, kteří si nejsnáze najdou práci jinde. J. 
Keller upozorňuje na „značné napětí mezi představami o povaze postindustriální 
společnosti a realitou deindustrializace (...) Podle vize postindustriální společnosti 
je celá společnost tažena kupředu rozvojem moderní techniky a technologií, realita 
deindustrializace však naopak způsobuje, že postižená města, regiony a celé země 
jsou tlačeny do nejisté situace v důsledku změn, jež postihují klasický průmysl“ 
(Keller 2011b, s. 324).

3.4 Komodifikace informací

V minulosti jsme mohli spotřebovat jen tolik surovin, kolik se jich vytěžilo 
či vypěstovalo. Dnes je to jinak, informace jsou všude okolo nás, jejich šíření a 
kopírování je téměř bezplatné49, takže nás nic neomezuje ve spotřebě. „Obchod s 
takovým zbožím není výměna, ale téměř zdarma re;alizované kopírování“ (Coyle 
1997, s. 3). D. Coyle to nazývá nekonečnou rozpínavostí. Pokud jeden využívá 
informace, nebrání to jinému, aby je využíval ve stejném čase. Překračují se tak 
hranice nejen prostoru a geografické vzdálenosti obou uživatelů, ale také časové 
hranice, když mohou zboží využívat současně. „Svět zaplavený informacemi je 
takový, v němž informace mají velmi malou tržní hodnotu“ (Coyle 1997, s. 23).

Takové hodnocení informace jako zboží je však značně zjednodušené. Ve světě 
přece prosperuje množství nadnárodních korporací v informačním průmyslu. 

zaznamenaly i ekonomiky Thajska, Indonésie a Filipín po krizi v letech 1997-1998 
(Castells 2010, s. 134). 
47 Například Ostrava ztratila v důsledku deindustrializace „zapříčiněné hromadným 
uzavíráním dolů a provozů těžkého průmyslu“ v letech 1990 až 2010 asi 25 tisíc 
obyvatel (Ivan a Horák, 2010, s. 674-675).
48 Typický je výskyt brownfields, tedy zchátralých opuštěných, nevyužívaných a 
někdy i kontaminovaných továrenských areálů.
49 Snad nejplastičtěji je vidět nevyčerpatelnost informací jako suroviny na televizním 
zpravodajství. Tatáž videosekvence pocházející ze CNN nebo z BBC je v průběhu 
téhož večera použita několika televizemi, v každé z nich dokonce opakovaně 
v reprízách. A přitom je šot připravený na další použití v budoucnosti, vůbec se 
nespotřebuje („pouze” morálně opotřebuje).
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Masmediální, filmové, hudební a vydavatelské společnosti50 generují zisk z prodeje 
informací. Svoje produkty sice téměř zadarmo kopírují, ale to neznamená, že je i 
zadarmo šíří. Informační zboží, které prodávají, má svou cenu závislou na různých 
faktorech, vložený lidský kapitál je jen jedna složka. Tato cena (a zisk producentů) 
klesá v případě, pokud informační produkty začne pirátsky kopírovat a šířit někdo, 
kdo k tomu nemá oprávnění. Dalším specifikem informace jako zboží totiž je, že 
„hodnota informace se může během krátké doby dramaticky změnit“ (Sedláčková 
2011a, s. 94; analogicky Sarvary 2012, s. 19). Pokud cena produktu souvisí s cenou 
surovin, energie či půdy, možnosti jejího snižování (ale do jisté míry i zvyšování) 
jsou limitovány cenami těchto vstupů. Informace je optimálním produktem zejména 
pro ekonomiku volného trhu, cena se rodí výhradně na trhu – dle nabídky konkurence 
a poptávky zákazníků.

Specifikem (elektronické) informace jako zboží je, že její odcizení nezpůsobuje 
odepření informace původnímu majiteli, nadále ji může rozmnožovat a prodávat. 
Informace nepodléhají fyzickému opotřebování, ale o to víc jsou citlivé na zastarávání 
(morální opotřebování)51. Stanovování ceny informace se neřídí obvyklými 
zákonitostmi trhu, tedy nabídkou a poptávkou, protože „firmy produkující znalosti 
často disponují značnou monopolní mocí (Beth 1990, s. 272), co vyplývá například 
z vlastnictví autorských práv. 

Je zajímavé, že jeden z prvních masově vyráběných produktů na úsvitu industriální 
éry v druhé polovině 15. století byl nosičem informací, konkrétně tištěná kniha. Je 
to „produkt založený na vědění – hlavní hodnotou knihy není papír nebo výrobní 
proces, ale vložené vědění“ (Greger a Černý 2007, s. 23). Od poloviny 15. století 
do konce 16. století vytiskli v Benátkách 20 milionů exemplářů prvotisků a starých 
tisků, ve městě působilo asi 500 knihtiskařských dílen. Obdobně významné bylo 
později knihtiskařství v Amsterdamu, které mělo už i prvky globální ekonomiky, ve 
městě se vyráběly knihy pro různé zahraniční trhy a v různých jazycích (například i 
v arménštině a gruzínštině). V 16. století se informace proměňovaly na zboží nejen 
v knihách, ale už i v časopisech a zpravodajích (podle Burke 2009, s. 180-189). 

50 Tyto společnosti jsou typickými reprezentanty znalostní ekonomiky, využívají práci 
vysoce kvalifikovaných expertů, aplikují nejmodernější informačně-komunikační 
technologie apod.
51 P. Štěpánek říká, že už neplatí ani přísloví „nic není starší než včerejší noviny“. 
„Tempu doby nestačí ani běžné TV zpravodajství a vynořil se nový formát čistě 
zpravodajských televizních kanálů, technologicky, obsahově a vizuálně čím dál více 
splývajících s internetovými servery“ (Štěpánek 2012, s. 315). P. Sedláček hovoří o 
„permanentní uzávěrce“ v redakcích, novináři „jsou nuceni pod vlivem podnětů ze 
sociálních sítí zpracovávat témata okamžitě a průběžně je aktualizovat“ (Sedláček 
2012, s. 153).
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Technologie knihtisku vedla ke komodifikaci informací. Technologický rozvoj 
ve 20. století umožnil kromě nosičů textové informace i prodej nosičů zvukové, 
obrazové, audiovizuální či interaktivní informace.

3.5 Informace pro znalostní ekonomiku

Informace jsou v ekonomice přítomné v první řadě jako surovina, z níž vznikají další 
informace nebo znalosti. V tomto kontextu se opět vynořuje potřeba naznačit rozdíl 
mezi informacemi a znalostmi. B. Sedláčková říká, že „rozdíl mezi informacemi a 
znalostmi je podobný rozdílu mezi surovinou a hotovým produktem, ovšem s tím 
rozdílem, že informací jako základní suroviny bude ve společnosti stále více a jejich 
hodnota bude stále menší“ (Sedláčková 2012, s. 208). Doplňme zároveň, že znalost, 
pokud si ji osvojí „nadlimitní“ množství lidí, má tendenci slevnit, což znamená, 
že se mění na informaci (to je například situace prozrazení nějakého tajného 
vnitrofiremního výrobního postupu). A tato informace se stává surovinou pro novou 
znalost (v procesu vzniku inovace)52.

Pohyb komplikovanějších a rozsáhlejších informací byl až do vynálezu telegrafu 
limitovaný pohybem posla, co výrazně zpomalovalo i obchod, nebyl totiž žádný 
výrazný rozdíl mezi rychlostí transportu zboží a rychlostí pohybu informace o tomto 
zboží53. „Informace, která se týká zboží, je sama o sobě zbožím“ (Burke 2009, s. 
175). Na příkladu benátských kupců (v kap. 3.2) jsme si už ukázali, jak důležité 
byly aktuální informace pro raně novověký obchod. Když se rychlost přenosu 
informací zvýšila, stoupla i hodnota informací. P. Burke uvádí příklad chicagských 
balíren masa na konci 19. století, které se mohly stát velkým kombinátem jen díky 
telegrafu. Protože maso rychle podléhá zkáze, potřebovali v balírnách plynulý 
tok nejaktuálnějších informací o nabídce a poptávce. Také potřebovali jako první 
znát informace z komoditní burzy o vývinu cen masa (P. Burke 2013, s. 143). Před 
vynálezem telegrafu by nepochybně výhodnější organizační formou pro prodej 
masa byla menší firma s menšími zásobami, která by operativně uměla reagovat na 
požadavky svého (malého) trhu.

52 O tom hovoří model konverze znalostí v kap. 2.3.
53 J. Gleick (2011, s. 13-18) uvádí některé příklady rychlého přenosu informací na 
velké vzdálenosti v obdobích dávno před telegrafem. Řekové údajně prostřednictvím 
sítě stanic ohňových signálů přenášeli zprávy z Tróje až do Mykén, avšak tyto zprávy 
měly jen binární obsah typu „zvítězili jsme/ nezvítězili jsme“. Naopak v 18. století 
hovořící bubny afrických domorodců přenášely informace na desítky kilometrů s 
využitím obrazného poetického jazyka, v němž dokázali vybubnovat i složité zprávy. 
Redundance informací ve zprávě sloužily jako pojistka proti chybovosti.
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„Technologie nejsou ve firmách jedinou složkou informačního prostředí a často 
nejsou ani nejlepším nástrojem jak vytvářet změnu“ (Davenport a Prusak 1997, 
s. 5). Stejně důležité jsou firemní strategie související s informacemi, informační 
chování pracovníků, přítomnost informačních specialistů, informační procesy a jim 
přizpůsobená firemní informační architektura. Informace jsou „čtvrtý výrobní faktor 
(...) Soubor údajů relevantních pro snižování neurčitosti při rozhodování a řízení 
manažera” (Kucharčíková a kol. 2011, s. 33). 

Působení znalostí odborníka na informace je hlavním zdrojem produktivity (Castells 
2010, s. 17). Taková situace vzniká například tehdy, když expert interpretuje zjištění 
průzkumu trhu54. V tomto kontextu je ekonomická hodnota informace analogická 
k „shannonovské“ definici informace (viz poznámku v kap. 2.2), protože hodnota 
informace nebo informačního produktu vždy souvisí s jeho potenciálem snižovat 
neurčitost, nejistotu nebo alternativní rozhodování na straně uživatele (Sarvary 
2012, s. 9-10). Informace, která obsahuje jen to, co její potenciální uživatel už s 
určitostí ví, má minimální až nulovou hodnotu.

Už v 16. století „burzy reagovaly zvláště citlivě na každou zprávu, která ovlivňovala 
nabídku a poptávku“, a právě proto z důvodu dosažení nárůstu nebo poklesu ceny 
„docházelo k úmyslnému šíření falešných zpráv” (Burke 2009, s. 178-179). A na 
druhé straně, už dlouhá staletí se obchodníci a výrobci snažili získat informace 
o záměrech a možnostech jiných obchodníků či výrobců. Jak tvrdí P. Burke, 
ekonomická špionáž ve 14. století v Evropě nesporně existovala. „V oblastech, 
kde vládla vyhrocená konkurence, mohly i drobné rozdíly v informovanosti vést k 
ohromným ziskům” (Burke 2009, s. 175). 

V současnosti jsou trhy na dezinformace stejně citlivé a reagují ještě rychleji. 23. 
dubna 2013 „twitterový účet americké tiskové agentury AP napadli neznámí hackeři 
a rozeslali přes něj do světa zprávu, že Bílým domem ve Washingtonu otřásly 
dvě exploze, při nichž byl zraněn prezident Barack Obama. AP však okamžitě 
pravost zprávy dementovala (...) Poplašná zpráva se nicméně postarala o rozruch 
na americkém akciovém trhu a hlavní kurz indexu Dow Jones Industrial se podle 
agentur krátkodobě propadl do ztráty“ (ČTK a IDnes.cz, 2013).

I z tohoto příkladu plyne, že atributy hodnoty informace byly a zůstaly - spolehlivost 
a včasnost. Jen zřídkakdy má ten, kdo kupuje stejné informace o zboží, než ten, 
kdo prodává. Z takto asymetrických informací55 vzniká riziko, že špatné zboží může 

54 Viz Brookesova rovnice vyjadřující proces změny mezi původní a změněnou 
znalostní strukturou (kap. 2.2).
55 Angl. asymmetric information. Za ekonomické otázky související s analýzou trhů 
s asymetrickými informacemi získali Nobelovu cenu v roce 1996 W. Vickerey a J. 
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ve svém segmentu získat na trhu převahu. B. Ngwenya (2011, s. 415) na takovou 
situaci uvádí příklady z prodeje ojetých aut a pojišťovnictví. Při prodeji použitých 
automobilů lidé samozřejmě nemohou vědět, v jakém stavu je vozidlo, takže se cena 
průměruje, což je však pro dobrá auta nevýhodné, protože se snižuje jejich cena, a 
tak se stahují z trhu, kde potom převládají špatná auta, která těží ze zprůměrnění 
ceny. 

Pojišťovny zase neumějí odlišit rizikovější klienty od méně rizikových. Pokud 
pojistku uzavírají hlavně nejrizikovější klienti, pojišťovny musí zvyšovat pojistné 
pro všechny klienty, a tak se může stát, že ztratí právě výhodnější klienty, pro které je 
už zvýšené pojistné nezajímavé, protože jsou méně vystavení riziku. L. Wankhade a 
B. Dabade (2010, s. 16) uvádějí analogické příklady informační asymetrie v rezortu 
informačních a komunikačních technologií. Jeho důsledkem je nadhodnocování a 
podhodnocování firem v očích investorů a akciových trhů.

Zatímco před sto lety byla informační asymetrie nutným zlem, dnes, v éře dostupných 
informací, ji lze eliminovat. Každé zboží, materiální nebo informační, má na sebe 
navázáno množství informací. S cílem dosáhnout informační asymetrii ohledně 
zboží vystupuje klasická masmediální reklama. Nemusí klamat, stačí, pokud jedny 
informace zdůrazní a jiné zamlčí. Dnes nástup sociálních sítí dramaticky mění i 
reklamní komunikaci a public relations, zákazníci přestali být jen objektem reklamy 
a stali se spolutvůrci informací o produktech. 

V předešlých desetiletích pocházely reklamní informace z jednoho zdroje (od 
inzerenta) k mase konzumentů, dnes se mapa změnila. Přibyly na ní toky informací 
od samotných zákazníků, kteří používají internet, a hlavně sociální média, aby se 
podělili o své zkušenosti. Zákazníci nehodnotí na internetu výrobky a služby za 
účelem zisku, ale proto, aby pomohli jiným, sdílejí svoje zkušenosti, vědí, že i oni 
sami budou brzy potřebovat radu jiných. Lidé svoje zákaznická rozhodnutí dělají na 
základě informací z různorodých zdrojů, masová reklama je už jen jedním z nich56. 

Pochopitelně, firmy se také snaží reagovat na nové možnosti sociálních médií a 
využít každou možnost, jak zákazníka ovlivnit ve svůj prospěch. Jednou z metod je 

Mirrlees a v roce 2001 G. A. Akerlof, M. A. Spence a J. E. Stiglitz.
56 J. Jarvis (2010, s. 9-16) popisuje svou zkušenost: Na blogu kritizoval chybný 
počítač a špatné servisní služby společnosti Dell, podpořilo ho množství blogerů 
a čtenářů, až se jeho příspěvek díky odkazům dostal na přední místo po zadání 
slova „Dell“ do vyhledávače. Kritika na Dell přicházela ze všech stran, nakonec se 
společnost Dell z této kauzy poučila, principiálně změnila svůj způsob komunikace 
se zákazníky, systematicky teď sleduje příspěvky týkající se značky Dell v sociálních 
médiích a promptně na ně reaguje.
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tzv. astroturfing, klamavá marketingová komunikace, při níž firmy (nebo politické 
subjekty) cíleně a organizovaně vytvářejí zdánlivě spontánní pozitivní ohlasy 
fiktivních zákazníků, hlavně v sociálních médiích (viz např. Mackie 2008)57. Na 
astroturfingu je možné využívat i strojově generované texty.

T. Davenport a J. Beck nazývají současné hospodářství ekonomika pozornosti58. 
Umění získat si pozornost zákazníka v silné konkurenci a v situaci informační 
exploze s následným informačním přetížením je náročnější než samotná produkce 
výrobků a služeb. „Chyby v managementu pozornosti jsou nesporně zodpovědné za 
mnoho podnikatelských katastrof, protože však pozornost je jedno z těch citlivých 
nehmotných aktiv, je těžké dokázat její přítomnost (ačkoliv její nepřítomnost je 
cítit jasně)“. „Největším nebezpečím ekonomiky pozornosti se stane, že lidé budou 
rozptylovat svoji pozornost, že se budou rozptylovat neomezeným multitaskingem“ 
(Davenport a Beck 2002, s. 7 a 9). V průběhu několika let, které od vydání 
Davenportovy a Beckovy knihy uplynuly, se informační lákadla rozptylující 
pozornost ještě více rozšířila o nepřetržitý tok aktuálních osobních informací ze 
sociálních sítí zdánlivě vyžadujících okamžitou reakci. V tomto smyslu teda sociální 
sítě představují i psychologickou překážku vůči toku firemních marketingových 
informací.

Přesné, rychlé a pravdivé informování občanů i podnikatelských subjektů o 
hospodářském fungování veřejných institucí a aktuálních konkurzech, kterých se 
firmy mohou zúčastnit (prvek e-governmentu, který je součástí digitální ekonomiky), 
souvisí s růstem konkurenčního prostředí, protože poskytuje rovnost šancí všem 
subjektům a zvyšuje transparentnost zacházení s veřejnými finančními prostředky.

3.6 Demasifikace výrobků a služeb 

Jak jsme už uvedli, znalostní ekonomika je ekonomika vysoce konkurenční s tendencí 
ke zkracování životních cyklů výrobků a turbulencemi na trzích. „Nedostatkovým 
prvkem nejsou produkty, ale zákazníci. Problémem není nabídka, ale poptávka“ 
(Matúš 2012, s. 47). Proto firmy hledají jakékoliv cesty, jak si získat zákazníky 
a nejpřirozenější z těchto cest je poslouchat hlas svých reálných a potenciálních 
klientů. Toto „poslouchání“, které má často blízko k odposlouchávání, je možné 
především díky novým informačně-komunikačním technologiím.
Tak, jako zákazníci přestali být jen objektem reklamy a stali se spolutvůrci informací 
o produktech, zároveň se prostřednictvím svých aktivit na sociálních sítích stali 
57 V září 2013 proběhl rozsáhlý soudní proces proti firmám uskutečňujícím 
astroturfing (Anonym, 2013b).
58 Angl. attention economy.
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bohatým zdrojem informací o sobě samých (viz i kap. 4.7 – využívání big data 
ze sociálních sítí). Každý uživatel internetu po sobě zanechává elektronickou 
stopu, která je do určité míry sledovatelná, rekonstruovatelná a analyzovatelná. 
Personalizovaná reklama využívá data získaná ze sociálních sítí a jiných aktivit na 
internetu na cílenější propagování výrobků a služeb podle informací zveřejněných v 
profilu59. M. Castells (2004, s. 342) už několik let před nástupem dnešních sociálních 
sítí předpokládal, že vzniká trh s informacemi o občanech.

Zvyšování adresnosti reklamních informací se dosahuje nejrůznějšími metodami. 
Elektronický remarketing odesílá svoje poselství (banery) právě na ty počítače, 
kde rozezná příslušné cookie60 ukazující, že uživatel počítače už o analogický 
produkt projevil v minulosti zájem. „Soukromí se rozplývá v cookies a systémech 
analyzujících osobní údaje“ (Castells 2009, s. 57). Každý uživatel sociální sítě 
Facebook si okamžitě všimne, že reklamy na jeho profilu jsou mnohem adresnější, 
než reklamy, které vidí v televizi. Informace odevzdané sociální síti – osobní 
demografické znaky, práce a zájmy, sdílení, komentování, lajkování, účast ve 
skupinách, diskusích, to všechno se mění na data o potenciálním zákazníkovi 
(podobně jako projevy náklonnosti – followers či hashtag na Twitteru). 

Pro inzerenta i zákazníka personalizace přináší vyšší adresnost reklamy, o co se na 
základě předcházejících aktivit uživatelů technologií snaží i jiné internetové služby 
(například Google61 nebo YouTube). Na druhé straně, u části uživatelů citlivých na 
soukromí vyvolává personalizace odpor. Jak konstatuje C. Tucker, právě v souvislosti 
s personalizovanou reklamou se zřetelněji objevuje reaktance62, teda „motivovaný 
stav konzumenta, který se brání opačným konáním vůči tomu, co mu je vnucované“ 
(Tucker 2014, s. 3).

K dispozici na marketingové účely jsou i technologie rozpoznávání tváří. Společnost 
Tesco na svých britských čerpacích stanicích v roce 2013 nainstalovala reklamní 
obrazovky a kamery spojené s inteligentním digitálním systémem, který v reálném 

59 Sociální média jsou agregáty dnešní informační exploze. Porovnávání sociálních 
sítí s nezávazným klebetěním neobstojí, protože informace ze sociálních sítí vstupují 
do dalších komunikačních, archivačních a analytických procesů, zatímco vyřčená 
slova neformální debaty se ztrácejí v éteru.
60 Cookies jsou informace o uživateli, které webová stránka ukládá na hardisk jeho 
počítače z důvodu využití těchto informací v budoucnu.
61 „Google přiznává, že dokáže rozpoznat více než 50 identifikačních prvků uživatele 
a automaticky mu tak přizpůsobí své služby či podsouvá tu správnou reklamu“ 
(Orgonáš, 2014).
62 Z angl. reactance – odpor. Do výzkumu marketingové komunikace vnesli teorii 
reaktance pravděpodobně M. Mazis, R. Settle a D. Leslie (1973).
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čase identifikuje demografické znaky (věk, pohlaví) přicházejícího zákazníka 
analýzou skenu jeho tváře. Na základě zařazení zákazníka do demografické skupiny 
se na obrazovce před zákazníkem adresně promítne vhodná reklama (podle Anonym, 
2013a). V obchodních domech je v rutinním provozu i technologie EyeSee. Kamera 
zabudovaná v oku figuríny (manekýny) snímá okolojdoucí zákazníky a data odesílá 
softwaru na rekognoskaci tváří, aby určil věk, pohlaví a rasu okolojdoucího. Na 
základě analýzy údajů obchodní dům například v odpoledních hodinách nasazuje 
čínsky hovořící personál, protože tehdy přichází nakupovat nejvíc lidí asijského 
vzhledu (Lee 2012).

Ačkoliv obchodní domy i dodavatelé technologií tvrdí, že neukládají žádná data, obavy 
z propojení na internetové sociální sítě (typu Facebook) jsou celkem pochopitelné. 
Takové propojení by totiž umožnilo zobrazovat opravdu personalizovanou reklamu 
na veřejném místě. Jiní zákazníci nebo personál by na základě přidělené reklamy 
viděli, jak systém konkrétního člověka vyhodnotil podle jeho profilu ze sociálních 
sítí či internetu63.

Personalizovaný je i nový televizor Panasonic Viera. Má zabudovanou 
kameru, takže po vyhodnocení tváře příslušného člena rodiny, který právě před 
televizí sedí, se automaticky přepne vhodný program na základě divákových 
předcházejících preferencí (Prigg 2013)64. Díky této zvláštní technologii, naplňujíc 
postulát personalizace, se televize jako typické jednosměrné médium změnilo na 
pseudodialogické – divák sleduje televizi a televize sleduje diváka.

Personalizace se netýká jen reklamy a médií, ale i výroby produktů. „Aby se 
moderní společnosti přizpůsobily globálním konkurenčním tlakům, musí rozvíjet 
metody a využívat technologie směrem k personalizované, na zákazníka orientované 
a udržitelné produkci“ (Boër 2013, s. 4). Znalostní ekonomika přináší demasifikaci 
výroby – místo staré industriální velkovýroby identických výrobků dnes vyrábějí 
počítačem řízené stroje a výrobní linky, které je možné jednoduše přeprogramovat, 
zboží podle požadavků dealera nebo přímo na míru zákazníka65. Hromadná 
kustomizace66 představuje strategii produkce a marketingu, při níž zákazník nejdříve 
sám individuálně přesně specifikuje produkt, který si chce objednat, a podle jeho 

63 Služby s technologiemi rozpoznávání tváří jsou v rutinním provozu už několik let: 
Google Picasa 3.5, FastAcces Pro, MyHeritage - Family Tree Builder atď.
64 Jiným způsobem jsou personalizovanými výrobky smartphony, které místo hesla 
používají otisk prstu.
65 Např. v evropském textilním průmyslu je takový trend demasifikace a orientace na 
malé série designových výrobků vynucený i příchodem levného masově vyráběného 
čínského textilu.
66 Z angl. customization – přizpůsobení.
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požadavků se spustí výrobní procesy. „Kustomizace je o konkretizací potřeb a přání 
koncového uživatele do konkrétních specifikací výrobku“ (Boër a kol. 2013, s. 8). Je 
to ekonomický model integrující zákazníka do dodavatelského řetězce a částečně až 
do výroby. Některé prvky z tradičního distribučního řetězce, například velkosklad a 
obchod, jsou eliminované. 

„Před průmyslovou revolucí kustomizace byla normou, protože jsme si všechno 
dělali sami“ (...) „Ale dnes kustomizace není udělej si sám, ale vytvoř si sám, na 
zákazníkovi jsou všechny zábavné úlohy spojené s vytvářením něčeho nového“ 
(Flynn a Flynn Vencat 2012, s. 12). Zboží na objednávku se vyrábělo vždy, ale v 
moderní společnosti byla tato možnost až do začátku nového milénia velmi drahá, 
protože do procesů nebylo možné zapojit v dostatečné míře digitální technologie. 
I A. M. Kaplan a M. Haenlein jako podmínku úspěchu hromadné kustomizace 
zdůrazňují konečnou cenu výrobku, která by měla být podobná ceně hromadně 
vyráběných produktů (Kaplan a Haenlein 2006, s. 169, 175-176). 

Díky novým digitálním technologiím už cena vysoká není. Prostřednictvím internetu 
mohou firmy oslovit dostatečně velký počet zákazníků dostatečně podrobnými 
informacemi v katalogu, konfigurační systém umožňuje zákazníkovi z povinných 
a volitelných komponentů designovat „svůj“ výrobek, interaktivní grafické 
systémy mu zboží zobrazí, cestou elektronického bankovnictví realizuje platbu, 
přeprogramovatelná počítačem řízená výrobní linka umožňuje operativně měnit 
výrobu jednotlivých výrobků. A pokud i kontrolu kvality a struktury produktu dělá 
program automaticky, snižuje se riziko vyplývající z lidského faktoru (přehlédnutí, 
nepochopení zákazníkovy specifikace). 

M. Castells považuje názor, že velké firmy se dostávají v důsledku demasifikace do 
problémů a malé adaptabilní firmy se posilují, za mýtus. Někdy se dokonce malé 
firmy musí stát součástí větších, aby přežily (Castells 2010, s. 167). Kustomizace je 
vhodná pro adaptabilní společnosti orientované na zákazníka a otevřené změnám, 
velikost firmy nehraje úlohu. U malých firem může jít spíš o zakázkovou kusovou 
výrobu, a ne o kustomizaci.

A. Flynn a E. Flynn Vencat (2012, s. 4) hromadnou kustomizaci nazývají novou 
průmyslovou revolucí67. Její širší společenské kontexty tvoří nástup postmoderního 

67 Hromadné kustomizacii se daří v různých segmentech - prodej automobilů, 
nábytku, oděvů a obuvi, počítačů, hudebních nosičů. Informační systémy, které 
jsou na pomezí zboží a služby, často ani jinak prodávat není možné, implementace 
je forma kustomizace. C. Boër analyzuje několik úspěšných obchodních projektů 
využívajících model hromadné kustomizace (Boër a kol. 2013, hlavně s. 169-181). 
Jedním z prvních úspěšných projektů byl producent osobních počítačů Dell (Flynn 
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individualismu, rostoucí touha zákazníků po kreativním sebevyjádření a stále 
rozšířenější redefinování svobody jako spotřebitelsko-zákaznické kategorie. Svoboda 
nejdříve souvisela s politickými a náboženskými právy, později s podnikatelskými 
možnostmi a nyní se zákaznickým komfortem. 

Obrázek Obrat ve výrobě ukazuje historický kontext přechodu od řemeslné výroby 
k masové industriální výrobě a „zpět“ ke kustomizované výrobě.
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Obr. 7: Obrat ve výrobě (Boër 2013, s. 3)

3.7 Dematerializace produkce

M. Castells (2010, s. 238) si všiml zdánlivě banální změny – ubývá farmářů, ale 
přibývá zahradníků. Podle našeho názoru tato změna odráží dva trendy nástupu 
znalostní ekonomiky. Prvním je dematerializace – farmář vyprodukuje stovky 
kilogramů úrody, zahradník vyprodukuje estetiku prostředí. Druhým je přechod od 
zboží ke službě. Farmářova jablka nebo kukuřice jsou produkty, péče o zahradu je 
služba. 

a Flynn Vencat 2012, s. 6).
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Jedna z hlavních tezí klasické postindustriální teorie říká, že v této fázi vývoje 
lidské společnosti „se ekonomické aktivity přesouvají od výrobků ke službám” 
(podle Castells 2010, s. 218). M. Castells však tuto poučku zpochybňuje, když 
problematizuje už samotný koncept sektoru služeb, který je negativně vymezený 
jako všechno, co není průmysl ani zemědělství (Castells 2010, s. 221). Samotné 
dělení ekonomiky na primární, sekundární a terciální sektor, se kterým přišel ještě ve 
čtyřicátých letech 20. století C. Clark, je zastaralé a nepřesné. J. Keller (2011b, s. 325) 
upozorňuje na problém vnitřní heterogenity služeb. V jednom sektoru jsou stejně 
staré služby veřejného sektoru s pomalým tempem inovací (školství, zdravotnictví, 
státní správa), i nové služby soukromého sektoru (finančnictví, pojišťovnictví) s 
vysokým znalostním potenciálem68.

Trend „od výrobků k službám” však v současné ekonomice probíhá, a to 
prostřednictvím dematerializace. Zboží se mění na službu. Mnohem víc než před 
desetiletími dnes využívají lidé leasing – nekoupili si auto, ale licenci vozit se v 
autě, které stále patří leasingové společnosti. Koupit si dům na hypotéku znamená de 
facto koupit si a splácet tuto finanční službu, ne dům samotný (jeho cena přece byla 
úplně jiná, než cena hypotéky). M. Castells připomíná, že mnoho služeb navazuje na 
průmyslovou výrobu (Castells 2010, s. 220). V ceně automobilu jsou i dlouhodobé 
servisní či pojišťovací služby. J. Rifkin hovoří o ekonomice založené na přechodu 
od vlastnictví věcí k přístupu prostřednictvím elektronické sítě. „Ideje, myšlenky a 
obrazy – ne věci – jsou skutečné jednotky hodnoty v této nové ekonomice” (Rifkin 
2000, s. 4).

Dematerializací můžeme označit celou skupinu trendů probíhajících v současném 
světě. V první řadě se dematerializuje hodnota zboží, cena už nesouvisí s hmotou. 
Potraviny a další zboží, které mají svůj původ v tisícileté tradici zemědělské výroby, 
se prodávají na váhu, a ačkoliv i u spotřební elektroniky (mobily, tablety, notebooky) 
se udává hmotnost výrobku, význam tohoto parametru je přesně opačný – čím je 
hmotnost nižší, tím může být cena vyšší. Know-how a software nahrazují použitý 
materiál a energii, respektive lehčí materiál vyrobený na základě nějakých nových 
znalostí nahrazuje starší těžší materiál. Dokonce většinou platí, že nové lehčí zařízení 
je výkonnější než staré těžší.

68 „Na jedné straně jsou tu tradiční povolání, která statistici nazývají veřejné, sociální 
a osobní služby: kadeřnictví, úklid, péče o děti, učitelství, ošetřovatelství, státní 
správa a podobně. Na druhé straně jsou služby s vysokou přidanou hodnotou, jako 
je obchodování s měnou, vytváření finančních odvozenin, vývoj softwaru, genetický 
výzkum či vytváření programů satelitních televizí” (Coyle 1997, s. 2).
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V současné společnosti jsou do mnohého zboží vložené vědecké a technologické 
znalosti (Sorj 2008, s. 11; Greger a Černý 2007, s. 23). To znamená, že například 
materiál, z kterého je takový inteligentní produkt vyroben, má svůj původ v 
konkrétním vědeckém objevu nebo patentu, teda ve vložených znalostech experta. 
Ve vyspělých zemích, jako je například USA, je „produkce měřená na tuny stejná 
jako před stoletím, reálný HDP podle cenové hodnoty je však až dvacetkrát vyšší“ 
(Neef 1998, cit podle Veselý 2004, s. 438). Cena výrobků je vyšší, protože kromě 
materiálních vstupů je do nich vložená i přidaná hodnota pocházející ze znalostních 
vstupů. 

Na vrcholu industrialismu v roce 1950 pocházelo 80% ceny výrobku z použitých 
surovin a 20% z vložených poznatků, v roce 1995 se už poměr obrátil, 70% ceny 
výrobku vyplývalo z poznatků a 30% ze surovin (Wilson, Kellerman a Corey 2013, 
s. 78). Pokud jsou některá léčiva drahá, není to zpravidla kvůli drahým materiálům 
nebo technologicky náročné výrobě, ale proto, že výroba léků je omezená na držitele 
licence. Když přijde na trh generikum, prodává se po určitém čase už jen za zlomek 
ceny originálního léku. 

V odvětvích zaměřených na produkci a distribuci informací (znalostí, zábavy, umění) 
už probíhá totální dematerializace. Koupit si knížku znamená koupit si data do 
čtečky, nekupují se gramodesky ani videokazety, ale stahuje se z internetu konkrétní 
obsah ve formě počítačového kódu. Místo knih a filmů na kazetách jako produktů si 
kupujeme přístup do databáze69. 100% ceny zboží pochází z vložené kreativity (jak 
tomu bývalo v minulosti u originálů děl výtvarného umění). 

Pro D. Bella (1999, s. xxxv) je miniaturizace „jednou z nejpozoruhodnějších změn“ 
v hospodářském životě. V důsledku digitalizace dosáhla miniaturizace stupeň, kdy 
materiální entita zaniká, nahrazuje ji virtuální (budík v mobilu je už jen virtuální 
budík). D. Coyle upozorňuje, že „lidé mají hluboko zakořeněný zvyk, uvažovat o 
ekonomické hodnotě jako o něčem fyzickém, co má hmotnost a materiál. To je stále 
méně a méně pravdou“ (Coyle 1997, s. 1). Proto D. Coyle hovoří o beztížném světě70.

69 Když se kulturní obsahy zbavují nosičů, zbavují se i svojí aury, přestávají být 
artefakty. Nikdo si nebuduje sbírku knih ve čtečce, nikoho nefascinuje pohled na 
Monu Lisu na obrazovce počítače, ač může studovat detaily, na něž by v Louvru 
nedohlédl.
70 Angl. weightless world.
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Symbolem dematerializace71 může být například způsob, jakým se v počítači 
postupně mění předcházející technologie a zařízení do podoby ikon. Na ikonu 
amplionu, kalkulačky, lupy, fotoaparátu či malířské palety klikneme, pokud chceme 
využít funkci analogickou s dematerializovaným zařízením. „Jako kdyby počítač 
vysál z desky pracovního stolu fyzické předměty, a ty by žily svůj stínový, magický 
posmrtný život“ (Mitchell 2004, s. 47). Dnes je v menších mobilních zařízeních 
virtuální i klávesnice – elementární složka osobního počítače72.

Pro vznik všeobecného obchodu a rozvoj ekonomiky mělo nepochybně velký význam 
zavedení peněz ve společnosti. Mince z vzácných kovů byly reálně všeobecným 
ekvivalentem, zlatý či stříbrný materiál měl svoji hodnotu. Dematerializace 
ekonomiky má svůj původ v zavedení papírových peněz. Ty vznikly jako směnky, 
tedy jako písemný příkaz obchodníka bance, aby z jeho účtu vyplatila někomu 
konkrétní částku v mincích (Kucharčíková a Tokarčíková 2010, s. 144). Od začátku 
sedmdesátých let 20. století, když ve světovém finančnictví nastoupil tzv. kingstonský 
systém, je už vztah měn ke zlatu vyvázaný. Vznikla situace, kdy díky všeobecnému 
konsenzu vyměňují lidé barevně potištěné papírky za hodnotné produkty a naopak, 
nákup a prodej je vyměňování symbolů za předměty. Používání peněz je založené 
na důvěře mezi účastníky transakcí a jejich důvěře ve vládu (resp. v Evropskou unii 
v případě eura), že za peníze bude i v budoucnosti dávat záruky. Elektronická forma 
peněz se zbavila už i potištěných papírků. „Dnes jsou „vlastní peníze” nezávislé na 
prostředcích, jimiž jsou zastupovány, a nabývají formy čistých informací v podobě 

71 Od počátků rock´n´rollu milovníci této hudby na koncertech a tanečních zábavách 
imitovali pohyby rukou hru hudebníků, hlavně kytaristů. Tak vzniklo pojmenování 
air guitar, označující fiktivní kytaru, na níž fanoušek „hraje“. Později se objevily i 
soutěže ve hře na vzdušnou kytaru, jejich cílem je v rámci pravidel vytvořených 
airguitarovou subkulturou napodobovat hru na kytaru. V internetové aukci eBay 
byla v červnu 2010 prodaná za 5,50 dolaru air guitar, podle inzerátu „použitá 
jednou na koncertě Bon Jovi“. K inzerátu byla připojená i fotografie neviditelné 
air guitar (podle Anonym, [s.d.]). V roce 2005 finští studenti vytvořili počítačový 
software propojený s kamerou a syntezátorem zvuku, který proměňuje nasnímané 
pohyby airguitaristových rukou ve speciálních rukavicích na zvuky elektrické kytary 
(Knight 2005). O rok později australští vývojáři přišli s tričkem, které snímá pohyby 
trupu a rukou a odesílá do reproduktorů příslušné zvuk kytary (Anonym, 2011). 
V roce 2011 se začala prodávat aplikace pro iPhone a iPod s názvem Air Guitar 
Move. Nemateriální air guitar napodobující elektrickou kytaru se tak dočkala svojí 
elektronické virtuální formy!
72 Zařízení AMP-D (angl. ambient mobile pervasive display) dokonce virtualizuje i 
obrazovku počítače, protože obraz z mobilního osobního mikroprojektoru je podle 
potřeby promítaný rovnou na uživatelovu ruku, stůl, stěnu či podlahu (podle Winkler 
a kol. 2014).
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ukazatelů uvedených na počítačových sjetinách“ (Giddens 2003, s. 30). 

Nástup bitcoinu a jiných internetových peněžních měn je přirozeným pokračováním 
této vyvázanosti dematerializovaných peněz vůči světu užitečných hmotných 
objektů73. Avšak stejně zajímavé a důležité je i vyvázání se bitcoinu vůči státu či 
jiné regulující autoritě. Fakt, že státy de facto akceptují tuto měnu, i když o jejím 
původci nic nevědí, je příznačný a nepochopitelný zároveň. Nějaký takový, ale jinak 
designovaný bitcoin by případně mohl převzít i roli budoucí mimovládní nadnárodní 
světové rezervní měny.

3.8 Informační technologie ve znalostní ekonomice 

Informačně-komunikační technologie poskytují infrastrukturu umožňující přenos 
zpráv, a tím i flexibilitu hospodářských vztahů a síťovou logiku ekonomických 
systémů74. „Stejně jako i dálniční systém a rozvodná soustava elektrické energie byli 
infrastrukturou pro industriální ekonomiku, naše informační sítě budou dálnicemi 
pro novou ekonomiku“ (Tapscott 1996, s. 15). P. Lévy říká, že sítě (v Lévyho 
terminologii kyberprostor) „vytváří podmínky potřebné k pokroku v univerzalizaci 
a zajišťuje funkční, organizační a operativní propojenost ostatních systémů“ (Lévy 
2000, s. 99). Tak se internet stává univerzálním metasystémem znalostní ekonomiky 
a celé znalostní společnosti, protože internetové aplikace participují i na státní 
správě, politickém životě, zdravotnictví, školství, vzdělávání, zábavě, mezilidské 
komunikaci.

Technologie snižují „tření“ při přenosu informací mezi ekonomickými subjekty, 
umožňují časoprostorovou kompresi (Wilson, Kellerman a Corey 2013, s. 41). V 
jejím důsledku se stírá rozdíl vzdálenosti mezi komunikujícími partnery, což nejen 
urychluje ekonomické interakce, ale i umožňuje interakce hospodářských partnerů 
na velké vzdálenosti. H. Willke (1999, s. 2) sice upozorňuje, že tímto způsobem se 
firmy dostávají do závislosti na informační infrastruktuře, ale je to závislost čistě 
hypotetická, internet nemá majitele ani řídicí středisko, decentralizovaná síťová 

73 Připomínáme, že svérázný syntetický ekonomický život probíhá i ve virtuálních 
světech on-line rolových her. Za vlastní měnu je tam možné nakupovat pozemky, 
zboží, vstupenky na akce apod. Např. největší virtuální svět Second Life má měnu 
linden. V roce 2006 jeden z obyvatel Second Life zbohatl virtuálními obchody 
natolik, že po převodu lindenů na skutečné dolary získal více než milion (podle Hof 
2006).
74 Networking je pro Castellse (2010) jedno z klíčových slov popisu znalostní 
ekonomiky.
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struktura je zárukou vzájemné zastupitelnosti uzlů75. Pokud by zkolaboval „celý 
internet“, nemělo by už význam uvažovat o ekonomických ztrátách firem, protože 
by to byl kolaps západní civilizace v její dnešní podobě.

Informační technologie jsou také přítomné v integrované formě jako součást 
inteligentních systémů. Právě v souvislosti s takovými systémy M. Castells 
hovoří, že současnou technologickou revoluci necharakterizuje centrální postavení 
poznatků a informací, ale jejich aplikace do technologií generujících poznání a 
zpracovávajících informace (Castells 2010, s. 31). Teda až díky technologiím se 
projevuje síla poznatků, a naopak význam technologií vyplývá z poznatků, které 
jsou do nich vložené. 

Nakonec jsou informačně-komunikační technologie a jejich důsledky přítomné i 
ve společnosti v nejširším smyslu, čím ovlivňují postoje a chování konzumentů. 
Informačně-komunikační technologie svou všudypřítomností komplexně zasahují 
do ekonomického (a celého) života společnosti (i podle Castells 2010, s. 70-72). 
Jsou součástí životního stylu dnešního člověka, jsou jeho životním prostředím.

Z toho můžeme odvodit, že informačně-komunikační technologie jsou výrobní vstup, 
čím víc a lépe se využívají, tím nižší jsou náklady na materiál, energii, transport či 
lidi a vyšší je produktivita práce. Ač nárůst produktivity práce není automatický. 
M. Castells říká, že ve vrcholném období industrialismu byl růst produktivity práce 
vyšší než po nástupu znalostní ekonomiky. Než se projeví dopad technologie na 
produktivitu práce a ekonomický růst společnosti, musí uplynout desetiletí (Castells 
2010, s. 84-85). Samotné nasazení počítačové techniky do starých firemních struktur 
produkci automaticky nezvyšuje, ta naroste, až když se zároveň změní samotná 
firma, zejména směrem k orientaci na zákazníka a decentralizované organizační 
struktuře (Castells 2010, s. 90).

Příkladem by mohlo být skladové hospodářství. Díky komunikaci výrobce s 
prodejcem a zákazníkem postupně ztrácí důležitost mezistupeň velkoskladu, vyrábí 
se racionálněji a operativněji podle reálného prodeje, čím se šetří skladové prostory 
i náklady na dopravu (co má i ekologické dopady). Ale toto všechno je možné až 
tehdy, když se (jak říká Castells) změní firmy, když se vnitrofiremní systémy nastaví 
na intenzivní online komunikaci zákazník – prodej – sklad. Tím se zvyšuje i mobilita 
firem, mohou se stěhovat za zákazníkem nebo za levnější pracovní silou. 
Zvlášť bychom mohli vyzdvihnout hospodářský význam internetu. Internet sám o sobě 
je prostředím, skrze které a v němž se realizují a spotřebovávají různé elektronické 

75 Arpanet, jako komunikační síť amerických ozbrojených složek a předchůdce 
dnešního internetu, vznikal právě takto – jako decentralizovaná síť, kterou nevyřadí 
z provozu ani poškození několika uzlů sovětskými atomovými bombami.
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aplikace a služby. Je to kanál pro neustále rostoucí elektronické obchodování, 
bankovnictví a jiné systémy. Internet mění vztahy prodejců (poskytovatelů) a 
zákazníků, odstraňuje distribuční mezičlánky. Internet zrychlil a slevnil agendu 
business-to-business, například aplikacemi pro vyhledávání obchodních partnerů, 
i agendu business-to-customer, například online obchodováním, rychlejším 
zákaznickým servisem a systémem objednávek (podle Kucharčíková a Tokarčíková 
2010, s. 215). V aplikacích elektronického obchodování vykonává zákazník i část 
činností prodavače. M. Castells (2010, s. 31) připomíná, že uživatel zdokonaluje 
technologii způsobem, jakým ji využívá.

Pojem sociální ekonomika76 označuje všechny aspekty využívání sociálních 
médií a sítí k ekonomickým účelům. Implementací sociálních médií do interní 
firemní komunikace a spolupráce ve firmě ve spojení se změnami managementu a 
organizačního chování se zvyšuje produktivita práce znalostních pracovníků o 20 až 
25%, protože kanály komunikace „od jednoho k jednomu“ (telefon, mail) zpomalují 
vnitrofiremní komunikaci, zatímco kanály „od mnohých k mnohým“ ji urychlují. 
Sociální média dělají dostupnějšími a vyhledatelnějšími i vnitrofiremní znalosti, 
protože usnadňují zpětné vyhledávání poznatků, které jsou jinak uzamknuté v 
mailech. Samotným přechodem od mailové komunikace k sociálním sítím by bylo 
možné ušetřit asi 6% pracovního času znalostního pracovníka (Chui 2012, s. 8). 
Sociální média jsou velmi dobře využitelná i ke komunikaci společností se zákazníky 
o produktech a očekávaných inovacích. Správná aplikace sociálních sítí ve firmě 
umožní zákaznickou spoluúčast při tvorbě produktů (Chui 2012, s. 8), přičemž je 
možné používat i prvky crowdsourcingu. Komunikace v sociální síti může snížit i 
finanční a časové náklady na služební cesty.

Sociální sítě přinášejí do podnikání i určitá rizika. V první řadě je to riziko poškození 
dobrého jména, které pochází nejen od nespokojených zákazníků77 či „zamaskované“ 
konkurence, ale i od samotných zaměstnanců, jejichž negativní výroky o firmě 
se také objevují na sociálních sítích (Chui 2012, s. 56). Dále je tu riziko úniku 
interních informací. Sociální sítě přinášejí i rizika útoků na integritu a identitu firem 
nebo jejich pracovníků (kdokoliv může vytvořit profil podepsaný jménem firmy, 
manažera, pracovníka, aby na něm šířil informace poškozující firmu). 

76 Angl. social economy.
77 K tomu viz i pozn. pod čarou v kap. 3.5, kde popisujeme důsledky toho, když J. 
Jarvis (2010, s. 9-16) na svém blogu kritizoval služby společnosti Dell.
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Vcelku však pozitivní důsledky zesíťování firmy vysoce převládají nad negativními. 
Podle R. Metcalfa (cit. dle Castells 2010,s. 71) hodnota sociální sítě V se vypočítá 
podle vzorce:

V = nn-1

kde n je počet uzlů. Pokud by měl Metcalfe pravdu, potom hodnota sítě s 5 uzly 
je asi jedenáctkrát menší než hodnota sítě s 6 uzly. S připojováním jednotlivých 
pracovníků do síťové struktury firmy geometrickou řadou roste efektivita této sítě.

S digitalizací ekonomiky státu souvisí i e-government, konkrétně přesné, rychlé a 
pravdivé informování občanů a podnikatelských subjektů o hospodářském fungování 
veřejných institucí a aktuálních konkurzech, do nichž se firmy mohou přihlásit. Tak 
e-government zvyšuje transparentnost nakládání s veřejnými finančními prostředky, 
co napomáhá růstu konkurenčního prostředí, protože dává rovnost šancí všem 
subjektům a šíří dobré jméno země.

3.9 Ekonomika inovací

Pokrok není vidět, viditelní jsou pouze jeho hybatelé a důsledky. Dvacáté století 
bylo například epochou několika po sobě následujících informačně-komunikačních 
revolucí. Ve dvacátých letech zmasověl rozhlas, ve čtyřicátých a padesátých 
televize, v devadesátých počítače a mobilní komunikace. Mezitím přicházeli mnohé 
jiné technologie uchovávání, rozmnožování a přenos informací, jako magnetofon, 
gramofon, fax, video přehrávač, CD přehrávač, tiskárna, kopírka, zmasověly i 
fotoaparáty a kamery. O neuvěřitelné dynamice v tomto odvětví svědčí, že většina 
z uvedených technologií už stihla zastarat a vytratila se z trhu78. Nakonec v novém 
miléniu zmasověly technologie spojující mobilní komunikaci s funkcemi počítače. 
Notebooky, smartphony a tablety morálně zastarávají maximálně v průběhu dvou 
tří let. 

Právě na informačních a komunikačních technologiích je nejlépe vidět, jaké je 
tempo inovačních změn v současné ekonomice. Dnes standardně používáme, co 
bylo před rokem novinkou, a víme, že za rok to bude překonané. Ekonomická 
teorie rozlišuje „technický pokrok kontinuální a skokový. Kontinuální pokrok 
znamená proces nepřetržitého využívání poznatků vědy a techniky, skokový pokrok 
představuje využívání technologií na vyšším kvalitativním stupni“ (Kucharčíková 
a kol. 2011, s. 86). V některých odvětvích jako by už toto dělení neplatilo, nastala 
doba kontinuálního skokového pokroku. 
78 Už téměř půl století se mluví o zániku nejstaršího masového komunikačního 
média – knihy. V průběhu debat o konci knihy zanikly floppy disky, VHS kazety, 
magnetofonové kotouče (pásky) a kazety, ale i další nosiče.
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Tento stav nepřetržitého proudění inovací do ekonomiky je v zásadě možný díky 
dvěma hlavním, ač parciálním změnám. První je „kvantitativní“ rozvoj vědy, jako 
poznatkové báze pro aplikovaný výzkum, vědců je dnes víc než kdykoliv předtím79. 
Z toho vyplývá i velká tvořivá (objevitelská a publikační) produkce v dnešní vědě80. 
Druhým důvodem je nástup nových informačně-komunikačních technologií. 
Vědecké a odborné informace jsou neporovnatelně rychleji a snáze dostupné pro 
větší množství odborníků, než byly před čtvrtstoletím. V době tištěných knih a 
vědeckých časopisů uběhlo i několik let od momentu, kdy vědec odevzdal odborný 
text redakci, po moment, kdy byl text publikován. Dlouho trvalo recenzní řízení, 
redakční korektury i tisk.

Dnes jsou všechny tyto procesy mnohem pružnější díky elektronizaci, případně 
jsou i úplně eliminovány, protože paradigma vědecké komunikace se mění a vědci 
publikují na svých webových stránkách nebo se samotný proces bádání děje v čilé 
komunikaci s kolegy na sociálních sítích. Čas od objevu po publikování se dramaticky 
zkracuje. A. Veselý vidí vývoj komplexněji a formuluje „předběžnou hypotézu, 
částečně podloženou dostupnými empirickými daty, že vědomostní procesy mají 
silnou tendenci k sebereprodukci a mají silný multiplikační efekt. Učení plodí učení, 
inovace si vynucuje další a další inovace, nárůst v produkci vědění vede k ještě 
vyššímu nárůstu produkovaných poznatků“ (Veselý 2004, s. 444).

„Dříve docházelo k inovacím postupným zdokonalováním (inkrementální inovace), 
zásadní změny v kvalitě produktů (radikální inovace) byly ojedinělé“ (Kucharčíková 
a kol. 2011, s. 86-87). Objevitel takové radikální inovace se často stal světoznámým81. 
Vynálezci předminulých století byli talentovaní solitéři, zpravidla peníze na svůj 
výzkum dostávali od mecenášů, nikoliv od těch, kteří vynález dokázali později v 
praxi zpeněžit. Dnes nejsou technologické inovace personalizované – veřejnosti 
není známý „vynálezce“ mp3 přehrávače, GPS navigace ani dotykové klávesnice. 
Na rozdíl od minulosti se už inovace nerodí v hlavách izolovaných geniálních 
vizionářů (často i náhodně a se štěstím), ale jsou součástí trvalých a cílených procesů 

79 D. Goodstein (1994) říká, že v současnosti žije 90% všech vědců, kteří kdy žili, 
ale hned dodává, že takové tvrzení by platilo kdykoliv za posledních 300 let, protože 
od té doby se rozvíjí moderní věda a navíc roste i celková populace, tedy i relativní 
podíl vědců v ní.
80 J. Šušol (2003, s. 66-67) popisuje „krizi vědeckého publikování“, způsobenou 
obrovským kvantitativním nárůstem vědeckých informací. Vědec má problém 
sledovat a osvojit si nové poznatky ve své specializaci. Tento jev však trvá už půl 
století.
81 J. Watt – parní stroj, A. Volt – elektrická baterie, S. F. B. Morse – telegraf, W. 
Siemens – dynamo, T. A. Edison – žárovka, A. G. Bell – telefon, A. M. L. a L. J. 
Lumièrovi – kinematograf...
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financovaných z veřejných i privátních zdrojů, ve spolupráci korporátních organizací 
s univerzitami a vědecko-výzkumnými ústavy, za účasti regionální a státní správy. 
„Efektivita procesu inovace závisí na interakci a výměně vědění na sociálních 
sítích, na kterých je navěšena široká paleta aktérů: výzkumných center, univerzit, 
think tanků, soukromých podniků, profesních sdružení či neziskových organizací“ 
(Greger a Černý 2007, s. 25). Inovace se realizují v průniku lidského kapitálu a 
sociálního kapitálu.

Dnes je doslova viditelný tlak praxe na univerzity. Kvalita učebních programů je 
posuzována počtem absolventů zaměstnaných v oboru, manažeři korporací se z 
hlediska vlastních firem vyjadřují ke kvalitě a specializaci absolventů, jako by firma 
byla zřizovatelem či financovatelem vzdělávací instituce. Univerzitní vzdělávání, 
ba dokonce i výzkum, mají sloužit praxi a jsou posuzovány praxí. Ekonomický 
užitek z vědy se nerodí v základním výzkumu, ale až v aplikovaném výzkumu, v 
difuzi výsledků vědy směrem k praxi (Castells 2010, s. 126). Výzkumy ukázaly, 
že velká část inovací nevyplynula z předcházejícího výzkumu, dokonce mu 
výzkumně-vývojové aktivity vůbec nepředcházely, „pouze 10-25% nákladů na 
inovace je spojeno s výzkumem a vývojem“ (Greger a Černý 2007, s. 25). Inovace 
se od vědeckého objevu odlišuje důrazem na praktické využití. „Inovace směřuje k 
aplikaci, jejím cílem není znalost jako taková, ale účinná změna“ (Drucker 1957, s. 
24).

Paradigmatický posun od „akademického“ vědeckého objevování k produkci 
inovací pro praxi popisují například M. Gibbons a kol. (1994, s. 3-9) nebo H. 
Nowotny s P. Scottem a M. Gibbonsem (2003, s. 179-194). Vědecké poznávání v 
akademickém diskurzu (tzv. modus 1) probíhá v prostředí izolovaných vědeckých 
disciplín se silnou vnitřní hierarchií, případný objev předchází aplikaci, protože 
základní a aplikovaný výzkum jsou oddělené, poznatky produkují izolovaní vědci 
jako zaměstnanci akademické instituce. Hegemonistická věda v tomto modu hodnotí 
sama sebe. 

Naopak produkce inovací (tzv. modus 2) probíhá v transdisciplinárním reflexivním 
prostředí82, kde mizí hranice mezi základním a aplikovaným výzkumem, takže 
objevy vznikají v kontextu aplikace, nejsou od něj oddělené v čase, produkce inovací 
je rozptýlená ve společnosti, v týmech vytvořených aliancemi univerzit, privátního 
sektoru a institucí veřejného sektoru, v think-tancích83. Vědu, její výsledky a 

82 Zásadní inovace vznikají právě tehdy, když se podaří „propojení věcí, činností 
a lidí, u nichž by se v minulosti stěží předpokládalo, že mohou k sobě patřit“ 
(Sedláčková 2013, s. 209).
83 Firemní laboratoře, jako centra aplikovaného výzkumu, který není vázaný na 
univerzity, začaly vznikat ve druhé polovině 19. století zejména v Německu a USA 
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důsledky, posuzuje společnost (doplňme, že často jsou to privátní společnosti, 
které subjektivně posuzují efektivitu výsledků výzkumu pro své obchodní cíle). 
Univerzita kapitalizuje svoje poznatky, snaží se chovat jako firma, zatímco soukromé 
společnosti vzdělávají zaměstnance, tzn., že se chovají jako univerzity. A státní 
správa podporuje vzdělávání i aplikovaný výzkum, jako by investovala do pracovní 
síly a inovací.

Z teoretického hlediska vědecko-technický pokrok můžeme rozdělit na ztělesněný, 
to jsou nové stroje, zařízení a technologie, a neztělesněný pokrok, teda nové metody 
práce, její organizace a nové nástroje managementu (Kucharčíková a kol. 2011, 
s. 86)84. Ve znalostní ekonomice za inovaci nepovažujeme jen vynález, patent 
či vědecký objev, ale i racionalizační procesy ve výrobě, efektivnější aplikaci 
existujících materiálů a výrobních postupů. Inovací je i nová služba, která je lépe 
přizpůsobená požadavkům a potřebám zákazníků. Inovace je někdy „jen“ nalezení 
chybějícího prvku nebo spojení v systému, který se pak dostává na vyšší stupeň. 

A. D. Amar rozlišuje tvrdou inovaci, kterou reprezentují nové produkty nebo 
stroje, a měkkou inovaci85, co jsou například změny managementu či motivování 
pracovníků (Amar 2002, s. 9-10). „Konkurenceschopnost ve znalostní ekonomice 
závisí na rychlosti vytvářet inovativní myšlenky týkající se produktů a služeb, ale 
také na podnikatelských procesech (inovativní spojení mezi lidmi a technologiemi), 
organizačních modelech (inovativní vztahy mezi strukturou organizace a jejím 
řídicím systémem) a prostředí, ve kterém organizace působí (inovativní spojení 
podnikání, vědy a politiky)“ (Rzepka 2013, s. 267). 

Uváděný příklad s rozdílnou cenou originálního a generického léčiva (viz kap. 3.7) 
vypovídá o tom, že držitel inovativního know-how se snaží vydělat na svojí inovaci 
co nejvíc. Privátní sektor vstupuje do inovačních procesů s představou vlastního 
zisku, na čem v principu není nic zlého ani překvapujícího. V kontrastu k paradigmatu 
vědeckých objevů není inovace zaměřená na rozvoj lidského poznání (vědec se 
snaží svůj poznatek co nejrychleji publikovat), ale na korporátní zisk, jehož zdroje 
je třeba co nejdéle před konkurencí tajit. Když může stejně inovovat i konkurence, 
výhoda prvního inovátora se ztrácí. K. P. Liesmann je k této tržní logice nakládání s 
poznatky kritický, říká, že dnes žijeme dobu, „v níž se s konečnou platností završuje 
podřízenost vědění parametrům kapitalistické ekonomiky“ (Liesmann 2012, s. 36). 
Odborné poznatky skryté jako firemní tajemství existovaly však i ve středověku, 
vždyť cechy86 „chápaly své speciální dovednosti jako mystéria, jež lze odhalit jedině 

(Burke 2013, s. 142).
84 K tomu viz Gassmannovu znalostní pyramidu v kap. 2.5.
85 Angl. hard innovation, resp. soft innovation.
86 Lat. misteria.
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zasvěcencům“ (Burke 2013, s. 173). 

„Popis moderních znalostních ekonomik, v nichž práva intelektuálního vlastnictví 
hrají ústřední úlohu,“ může znít i jako „informační feudalismus“ (Drahos a 
Braithwaite 2002, s. 1-2). Pojem informační feudalismus používá i P. Burke, cílem 
je „zprivatizování poznání“ (Burke 2013, s. 143). Takový přístup firem sice není 
překvapující (smyslem jejich činnosti je dosahovat zisk), ale je v rozporu s fungováním 
lidské kultury a pospolitosti. Napodobování a opakování je přirozená forma lidského 
chování, je to základ učení se a socializace87. I tvůrci inovace si vždy něco půjčují od 
svých předchůdců, ale tento fakt vědomě či nevědomě ignorují. A zapomínají na to 
i legislativní předpisy týkající se práv průmyslového a intelektuálního vlastnictví88.
„Většina intelektuálních inovací představuje – podobně jako technické novinky – 
tvořivé adaptace starších myšlenek či artefaktů, a takzvaná originalita je relativní” 
(Burke 2013, s. 135). „Inovace přidává, nenahrazuje“ (Drucker 1957, s. 31).

Pokud bychom naši společnost definovali jako dobu kontinuálního skokového 
pokroku s vysoce konkurenční znalostní ekonomikou, kde úspěch služeb a produktů 
je závislý na neustálých inovacích, stává se významnou úlohou producentů nejen 
řešení problémů zákazníků, ale doslova jejich vyhledávání, objevování „děr” na 
trhu. Odhalení potenciálního problému zákazníka je východiskem pro nabídnutí 
nové služby nebo zboží. Inovace je i pochopení nových možnosti, správný odhad 
budoucích zákaznických přání. 

Marketingoví inovátoři využívají svoje znalosti, aby zaútočili na emoce zákazníků. 
„Dráždí chuťové buňky spotřebitele” (Hargreaves 2003, s. 17). Tradiční vztah 
mezi potřebami a jejich uspokojením je převrácený, příslib a naděje uspokojení 
předcházejí potřebě, která se má uspokojit (Bauman 2000, s. 79). Neustálý přísun 
inovací má někdy suicidální efekt na výrobce – produkty a služby bez ohledu 
na jejich účel a kvalitu jsou lákavé, jen dokud mají image novinky89. To naopak 

87 Logiku komunitního vzniku, šíření a sdílení znalostí respektují projekty wiki 
a open source. Míra participace jednotlivých účastníků ve wiki projektech je 
různá, podstatná je však práce na společném díle, přístupném dokonce i těm, kteří 
neparticipují vůbec. Open source projekty sice respektují individuálního autora, ale 
ten odevzdává výsledky svojí práce k volnému šíŕení či použití členům společnosti.
88 Jak jsme už dřív uvedli (kap. 2.6), postmoderní umění se ve vztahu k inovativnosti 
a originalitě autora chová přesně opačně. Rozvíjejí se žánry založené na permutacích 
starších děl. R. Barthes (2006) a M. Foucault (1994) v této souvislosti hovoří o smrti 
autora a anonymitě díla, i když víme, kdo ho vytvořil.
89 Trend přinášet novinky za každou cenu reflektují i v takových sférách společnosti, 
kde bychom to neočekávali. Na otázku: „Jak se za dvanáct let proměnil modeling,“ 
odpovídá topmodelka L. Vojtová: „Je mnohemrychlejší. To, že má modelka jednu 
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využívají (zneužívají) ti výrobci, kteří inovují jen reklamní komunikaci, protože 
nabízejí novinky bez inovativního obsahu a bez přidané hodnoty90. Proto se v teorii 
reklamní komunikace nehovoří o přidané hodnotě, ale o emocionální nadhodnotě.

3.10 Nestabilita znalostní ekonomiky

Nepřetržité inovace produktů a služeb znamenají dynamiku na trhu. Zítřejší inovace 
může úplně „zruinovat“ dnešního lídra v segmentu91. „Současná ekonomika je čím 
dál víc nestabilní a riziková“ (...) „komplexnost, nestabilita a nejistota jsou její 
nové normy” (McEwan 2013, s. 13-14). Ekonomika založená na vlastnictví půdy 
musela být statická podobně jako její základní zdroj. Naopak nestabilita znalostní 
ekonomiky vyplývá už z jejích základních surovin – informací a znalostí, které se 
také dynamicky mění, přibývají nové a zastarávají předcházející. 

Reakcí firem a managementu na nestabilitu současných trhů se zabývá i M. Castells. 
Nový typ managementu pro znalostní ekonomiku by podle něho měl být založený na 
nepřetržité adaptabilitě a koordinaci (Castells 2000, s. 372). Kooperativní struktury 
uvnitř podniku i širší aliance mezi organizacemi vznikají s každým novým projektem 
na bázi kolaborace na konkrétním produktu. „Jednotkou výrobního procesu není 
podnik, ale podnikatelský projekt“ (Castells 2009, s. 32). Mohli bychom teda hovořit 
o potřebě dialektické jednoty mezi nestabilitou tržního prostředí a adaptabilitou 
firemního managementu. 

Analogická jednota je mezi komplexností prostředí a plytkými hierarchiemi firem. 
Management v industriální korporaci mohl představovat vertikální byrokracii, ve 
znalostní ekonomice je to horizontální síťová struktura s autonomními pracovištěmi 
(Castells 2010, s. 169, 176). M. Castells hovoří o síťové firmě92, jejíž výkon závisí 
na propojenosti, kde jsou interní interakce zbavené šumů, a na soudržnosti, kde se 
shodují zájmy celku a uzlů, tj. složek firmy (Castells 2010, s. 187). Síťová struktura 
je nejefektivnější organizační formou, protože je flexibilní, tedy může se měnit podle 
změn v okolním prostředí, může se plynule a bez dramatických zlomů zvětšovat i 

sezonu úspěch, neznamená, že to bude i tu další“ (Mazánková a Vojtová 2014, s. 22).
90 Ale i jejich reklamně-komunikační chování je možné pochopit: Vždyť na jaké 
inovaci může být postavená novinka například v segmentu kolových nápojů, které se 
skládají z vody, oxidu uhličitého a chemikálií, jež tekutině dodávají barvu, příchuť 
a trvanlivost?
91 Například internetové vyhledávače devadesátých let jako AltaVista, Yahoo!, 
Lycos po nástupu Google dramaticky propadly v průběhu několika měsíců. Sociální 
síť Myspace silně utrpěla po nástupu Facebook-u.
92 Angl. network enterprise.
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zmenšovat, nakonec je i vitální v tom smyslu, že jednotlivé uzly se mohou nahradit, 
doplňovat, podporovat a vytvářet nová spojení, ale přitom síť je „dominantní vůči 
tomu, co se nachází mimo sítě“ (Castells 2009, s. 23).

Ideálem organizační struktury ve znalostní ekonomice je TPS (Toyota Production 
System). Toyotismus je nástupce či spíše překonání industriálního fordismu a 
taylorismu. Jeho zásadou je neustálý procesní tok, který umožňuje okamžitě 
odhalit problém, principiální vyhýbání se nadvýrobě prostřednictvím systému 
řízení tahem (vyrábí se jen na základě objednávky). Další zásadou je eliminace 
plýtvání prostřednictvím dodávek přesně včas (japonsky kanban93), „tah polotovarů 
a součástek výrobním procesem tak, jak to požaduje montáž, a to bez zbytečné 
rozpracovanosti a zbytečných meziskladů“ (Kucharčíková a kol. 2011, s. 249). 
Toyotismus je systém na potlačení nepředvídatelných událostí“ (Castells 2010, s. 
170). Vzhledem k těmto charakteristikám přesnější označení než znalostní firma je 
označení firma s intenzivními znalostními procesy (porovnej Veselý 2004, s. 443).

V posledních desetiletích se investice přesouvaly z klasické výroby zboží do 
oblasti nejziskovějších služeb, tedy finančnictví, co mělo podobu „financializace 
ekonomiky. Ta vede k radikálnímu odpoutání světa finančních transakcí od 
financování výroby zboží a poskytování běžných služeb do oblasti spekulací se 
stále virtuálnějšími finančními produkty“ (Keller 2011b, s. 331). Navíc v důsledku 
příchodu informačně-komunikačních technologií je na burzy možný přímý on-line 
přístup, což otevřelo dveře k podnikání mase individuálních amatérských investorů. 
Ti investují bez dostatku hlubších poznatků, zato však reagují rychle (Castells 2010, 
s. 155). Tito drobní investoři změnili finanční trhy na hru, analogii však nevidíme 
v počítačové hře, kde hráč postupuje do vyššího levelu podle svého zdokonalování, 
ale burzy se změnily na kasino založené na náhodě94. 

Při formování ceny akcií profitabilitu nahradila očekávání, touhy a panika. Finanční 
trhy „jsou ovlivňované informačními turbulencemi“ (Castells 2010, s. xx).M. 
Castells hovoří o neskutečné ekonomice95, protože zisky a ztráty nejsou závislé 
na skutečných výkonech, ale rodí se ve spekulativních investicích, respektive „to, 
co vytváří zisk nebo ztrátu, je rychlost transakcí někdy realizovaných automaticky 
předprogramovanými počítači“ (Castells 2010, s. 466 a 503). Přitom tyto nestabilní, 
laiky a softwary ovlivňované finanční trhy jsou pro dnešní ekonomiku důležitější, než 
bývaly v minulosti. „Globální finanční trhy jsou nervová centra informatizovaného 
kapitalismu“96 (Castells 2000, s. 374). U. Beck (2011, s. 402) říká, že po rozpadu 

93 Jap. kanban znamená nástěnka, tedy místo, kde jsou aktuální informace.
94 M. Castells (2010 s. xxi)hovoří o globálním automatu (angl. global automaton).
95 Angl. unreal economy.
96 Pojem informatizovaný kapitalismus (ang. informational capitalism).
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bretton-woodskeho systému jsou instituce určené k řešení globálních ekonomických 
problémů nahrazované ad hoc řešeními. Trhy se globalizovaly, ale globální kontrolní 
instituce se oslabovaly, v důsledku čeho stoupá nepředvídatelnost celého světového 
investičně-finančního systému, který má dopad na ekonomiky států, včetně těch 
nejbohatších.

3.11 Globální znalostní ekonomika 

Mezinárodní obchod má dlouhou tradici sahající až do starověku. Napříč kontinenty 
procházeli po svých cestách obchodníci se solí, kořením, kožešinami, jantarem 
či hedvábím. Už v tom čase se mezinárodní obchod spojoval s vysokými zisky a 
ekonomickou mocí, ale i vysokou mírou rizika a nepředvídatelnosti. Tyto atributy 
mu v různé míře zůstaly dodnes, ač spojovat globální ekonomiku jen s mezinárodním 
obchodem by bylo velmi zjednodušující. 

Ještě před čtyřmi dekádami převládala v mezinárodní ekonomice plytká integrace 
založená na výměně zboží a jednoduchém přímém investování. O hluboké integraci 
můžeme dnes hovořit ne z důvodu kvantitativního nárůstu97, ale kvůli strukturální 
změně v mezinárodních ekonomických vztazích. „Proběhla zásadní transformace v 
povaze a šířce vzájemných propojení ve světové ekonomice, především v rychlosti, 
s jakou taková propojení vznikají“ (Dicken 2011, s. 6). Současná ekonomika je 
globální, „protože hlavní aktivity produkce, spotřeby a oběhu jejích složek (zboží, 
pracovní síly, kapitálu, surovin, trhů) jsou organizované v globálním rozsahu“ 
(Castells 2010, s. 77).

„Globální finanční trhy a sítě jejich managementu jsou skutečným kolektivním 
kapitalistou, matkou vší akumulace“ (Castells 2000, s. 374). M. Castells také říká, 
že novum současné doby je v tom, že „globální finanční trhy fungují v reálném čase“ 
a „propojená kapitalistická ekonomika zahrnuje celou planetu, nejen některé z jejích 
částí“ (Castells 2000, s. 367). Fungování globálního finančnictví a komunikační 
sítě pro jeho řízení je důsledkem rozvoje rychlých a spolehlivých informačních 
technologií, které poskytují infrastrukturu pro finanční operace98. „Technologická 
97 Přitom i kvantitativní ukazovatele mezinárodní ekonomické integrace jsou 
impozantní: například globální vývoz stoupl z 58 miliard dolarů v roce 1950 na 5,3 
trilionu dolarů v roce 2010 (Spilsbury 2012, s. 8). Za „krátké“ období 12 let (1980 a 
1992) zaznamenaly zahraniční investice do cenných papírů nárůst 72% v Japonsku, 
109% v USA a 122% ve Francii (Castells 2010, s. 96).
98 Informační technologie poskytují dnes infrastrukturu pro fungování většiny 
společenských systémů, využívá je nejen ekonomika a finančnictví, ale i politika a 
armáda, stejně jako školství a zábava.



transformace finančnictví poskytuje základ pro konstituování globálního finančního 
trhu okolo globálních počítačových sítí“ (Castells 2010, s. xx). 

Způsob, jakým se ekonomika deteritorializovala, tedy zbavila závislosti na území, 
je dalším z projevů dematerializace. Fyzický prostor ztratil význam, respektive se 
virtualizoval do prostředí počítačové sítě. Informační technologie jsou také hlavním 
agentem ostatních vrstev globalizace, zejména globalizace kultury99. Výrazně 
ovlivňují i globalizaci politického života. Globalizace v jejím současném rozsahu100 
je nepředstavitelná bez elektronické komunikace. Technologie jsou komunikační 
a znalostní infrastrukturou globalizace, důležité jsou však i politicko-ekonomické 
podmínky, které ji umožnily. V zásadě jde o tři klíčové procesy, které proběhly koncem 
milénia - deregulace domácích ekonomických aktivit, liberalizace mezinárodního 
obchodu a privatizace velkých, původně státních, respektive veřejných společností 
(Castells 2010, s. 137).

Ve vyspělých zemích už národní trhy a národní ekonomiky v pravém smyslu 
slova ani neexistují. Jsou to jen výseky jednotné globální ekonomiky, které se 
řídí podle směsice národních a mezinárodních předpisů a pravidel. De facto to 
znamená snížení nejen ekonomické, ale i politické suverenity států. U. Beck (2011, 
s. 411) však dodává, že tento proces na druhé straně vede i ke zvýšení suverenity 
jednotlivých států, protože ty prostřednictvím mezinárodních institucí (typu OSN, 
EU, NATO, OECD a pod.) spolurozhodují i o globálních problémech a vstupují do 
mezinárodních projektů101.

Ekonomickou úlohou národního státu je spojovat národ s globální ekonomikou, 
tvořit domácí ekonomickou politiku zohledňující globální konkurenční tlak (Castells 
2004, s. 316). Nadnárodní pravidla směřují k liberalizaci a deregulaci národních 
ekonomik, a tato větší otevřenost zvyšuje i vzájemnou závislost zemí102. Případné 

99 D. Bell (1999, s. 51-52) se už před několika desetiletími ptal, zda vůbec můžeme 
mít národní kultury, pokud máme globální televize, sport, volnočasové aktivity, 
jídlo, oblékání a zábavu.
100 Globalizace měla různé formy a projevy i v minulosti. Když Ježíš řekl svým 
učedníkům: „Jděte a učte všechny národy“ (Mt 28, 19), nastartoval tím vznik 
globální církve. A řekl to na území Římské říše, která byla globální velmocí a o 
územích za svými hranicemi arogantně prohlašovala, že tam už nic kromě lvů není 
(his sunt leones).
101 Dnes považujeme za normální, že jedna země mluví druhé do toho, zda může na 
svém území postavit jaderné elektrárny, mýtit dešťové pralesy, znečišťovat životní 
prostředí nebo lovit delfíny ve svých výsostných vodách. Je to zásah do suverenity 
země, ale takové zásahy jsou dnes běžné.
102 Při přípravě státních rozpočtů zemí jako Česká republika a Slovensko se jako 
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ekonomické problémy se potom velmi rychle šíří mezi zeměmi (Kucharčíková a 
Tokarčíková 2010, s. 202). Státy se oslabují i decentralizací, přesunem pravomocí 
na menší celky, regiony. Státy suverenitu ztrácejí103 a velké nadnárodní společnosti ji 
získávají. Největší ekonomickou moc však v současnosti mají globálně ekonomické 
instituce, jako Světová banka a Mezinárodní měnový fond, které podmiňují svou 
ekonomickou pomoc státům konkrétními zásahy do jejich národních ekonomik104. 

Ačkoliv se hodně mluví o mobilitě pracovní síly, mobilita kapitálu je ve skutečnosti 
neporovnatelně větší. Investiční kapitál se chová jako nomád, prochází zeměmi a 
opouští je bez jakéhokoliv sentimentu a zodpovědnosti. „Na současném globálním 
trhu se kapitál neřídí zásadou alokace, podle níž je třeba dosáhnout nejvyšší 
tvořivou produkci, ale migruje do zemí, v nichž není třeba respektovat ekologii a 
platit za sociální služby. Ignoruje dlouhodobou produktivitu, náklady na rekultivaci, 
růst počtu nezaměstnaných“ (Ivanička 2006, s. 69). U. Beck hovoří, že globální 
ekonomika produkuje i nekontrolovatelná ekologická rizika, jejichž dopad je též 
globální. „Klimatické změny, znečištění vzduchu a ozonová díra se dotýkají všech (i 
když ne všech ve stejné míře)“ (Beck 2011, s. 400).

jeden ze základních parametrů zohledňuje vývoj hospodářství a spotřeby v jiných 
zemích, například v Německu.
103 Castells (2004, s. 304) dodává, že suverenitu státu oslabuje i globální zločin a 
globální terorismus, protože vůči oběma je možné bojovat jen na nadnárodní úrovni.
104 Velkou politickou moc mají zase například OSN či Mezinárodní soudní dvůr.
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4 Znalostní pracovník

4.1 Profesionální tvůrci informací a znalostí

Pojem znalostní pracovník105 použil pravděpodobně jako první P. Drucker v roce 
1954 (podle Kelemen 2008, s. 142)106 a pojem znalostní práce107 tento autor v 
relevantním smyslu a kontextu používal v roce 1957 (Drucker 1957, s. 69 a 122). 
Pojmy hned v úvodu záměrně nedefinujeme, definice a charakteristiky by měly 
vyplynout z následujícího textu108.

Ale lidé, kteří se živili tím, že sbírali, uchovávali, vytvářeli, šířili, zpracovávali či 
interpretovali informace, znalosti a texty, existovali vždy. Byli to kněží, kazatelé, 
písaři, ale i potulní zpěváci a vypravěči. P. Burke například ukazuje, jak nové 
médium knihtisku dalo v 15. a 16. století možnost pro profesionální uplatnění 
tehdejších učenců. Stali se z nich vydavatelé, korektoři, překladatelé. Z autorů knih 
na objednávku a tzv. mnohopisců – polygrafů se později vyvinula profese žurnalistů 
(Burke 2009, s. 36-44), profesionálních tvůrců informací. 

V tom období se však začala prosazovat ještě jedna profese založená na získávání, 
vyhodnocování a distribuci informací prostřednictvím jedinečných poznatků, a to 
tzv. tajemníci. Burke (2009, s. 38) upozorňuje, že v některých evropských zemích 
jejich vliv stoupl natolik, až se hovořilo o vládě tajemníků. Dnes bychom tyto lidi 
na základě obsahu jejich práce zřejmě nazývali znalostní manažéři, odborní poradci 
nebo konzultanti (případně lobbisti). Rozdíl od minulosti však není v terminologii, 
ale v početnosti výskytu. Znalostních pracovníků je dnes mnohem víc než mohlo být 
v minulosti polygrafů a tajemníků. Tento nárůst v porovnání se skupinou manuálně 
105 Angl. knowledge worker. K. Megill (2012) používá pojem knowledgeable worker, 
což bychom mohli přeložit nejen jako informovaný a vzdělaný, ale i zasvěcený 
pracovník.
106 G. Kayakutlu a E. Mercier Laurent (2012, s. 1149) datují první Druckerovo 
použití pojmu znalostní pracovník rokem 1959 a F. Murgaš (2011, s. 2) ho posouvá 
až do roku 1966.
107 Angl. knowledge work.
108 V. Mosco a C. McKercher používají pojmy znalostní pracovník a informační 
pracovník jako synonyma. „Když stejný nástroj, který pracovník používá, a produkt, 
který pracovník dodává, jsou založené na informacích, potom je těžké polemizovat 
s názorem, že pracovník je informační pracovník“ (Mosco a McKercher 2009, s. 
25). Pokud bychom v tomto lakonickém tvrzení stejně lakonicky zaměnili slova 
informace a informační za slova znalosti a znalostní, dostali bychom jakousi 
nejvšeobecnější definici znalostního pracovníka: znalostní pracovník používá jako 
pracovní nástroj znalosti a produktem jeho práce jsou znalosti.
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pracujících byl způsobený prudkým rozvojem technologií a všeobecným zvýšením 
vzdělanostní úrovně obyvatelstva po druhé světové válce (Kelemen a kol. 2008, 
s. 146)109. Nárůst počtu znalostních pracovníků je strukturální změna. Člověk, 
původně a minimálně v pracovním procesu považovaný za nositele manuálních 
schopností, za jakýsi zručný nástroj či stroj na vykonávání jednoduchých úkonů, na 
něž stačí krátké zaučení nebo odpozorování, začíná být považován za primární zdroj 
jedinečných znalostí.

4.2 Samoprogramovatelná práce znalostního pracovníka

M. Castells v zásadě rozděluje práci a zaměstnání naší doby na generické (všeobecné) 
a samoprogramovatelné (autonomní). Samoprogramovatelná práce vyžaduje nejen 
zručnosti, ale i znalosti pocházející z odborného vzdělání. Pracovník, který takový 
typ činností vykonává, je do značné míry autonomní, soustředěný na cíl práce, 
nikoliv na její průběh (Castells 2009, s. 372). To znamená, že jeho nadřízeného nebo 
zadavatele práce zajímá především nebo výhradně výsledný produkt práce, a ne 
způsob, jakým ho vytvořil. „Znalostní pracovníky nelze řídit klasickými metodami 
vyvinutými pro řízení manuálních pracovníků“ (Kelemen a kol. 2008, s. 143). 

Naopak generická práce je monotónní a nemění se, zůstává stejná i po delší časové 
období. Jejím příkladem by mohla být práce u pracovní linky v továrně. „Průmyslová 
revoluce reprodukovala dělbu práce ve společnosti tak, že (…) nivelizovala masu 
práce v dílně v jednotvárné elementární úkony” (Richta a kol. 1966). Obslužný 
pracovník jen přijímá příkazy a reaguje na ně. Produkty této práce jsou sice pro 
společnost nezbytné, ale lidé, kteří tuto práci vykonávají, jsou potřební jen jako 
masa, ne jako jednotlivci (Castells 2000, s. 372). Zaměstnání spadající do generické 
práce mohou náhle zastarat a pracovní místa zaniknout, pokud konkrétní lidskou 
činnost dokáže rychleji, přesněji a levněji vykonávat nějaká technologie110. I podle 
Baumana představují právě obslužní zaměstnanci „nejsnáze nahraditelnou část 
ekonomického systému“ (Bauman 2004, s. 38). 

109 P. Pyöriä, H. Melin a R. Blom (2005, s. 63) vidí rané znalostní pracovníky mezi 
státními úředníky a inženýry ve službách byrokracie moderních národních států, 
analogicky A. Giddens (1987, s. 22) považuje tyto státy v 18. a 19. století za rané 
informační společnosti.
110 Někdy i technologie na počátku okrajová dokáže zatřást celými odvětvími. 
Zajímavé bude například sledovat, jaké budou důsledky technologie 3D tisku, 
která už dnes dokáže kromě plastů tisknout i objekty z některých potravinářských 
materiálů (např. z čokolády či těsta).
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Proces nahrazování člověka strojem však postupuje napříč různými sektory a 
profesemi, takže nezáleží, zda pracující generickou práci vykonává jako „modrý 
límeček“ v průmyslovém parku na předměstí nebo jako „bílý límeček“ ve skleněném 
mrakodrapu, pokud je to série opakujících se úkonů či činností, ty mohou být 
jednoho dne přesunuty do země s levnější pracovní silou nebo automatizované111. 
Bresnahan například uvádí jak technologie nahradily práci účetních, pokladníků a 
telefonistek (Bresnahan 1999, cit. dle Frey a Osborne 2013, s. 2). „Každou duševní 
práci, na kterou existuje algoritmus, jak ji vykonat, počítač udělá rozhodně rychleji, 
levněji, neomylněji a úplně ve shodě s daným algoritmem“ (Cellary 2003, s. 38). 
Technologická nezaměstnanost, projevující se jako snížení zaměstnanosti v rutinních 
zaměstnáních v důsledku informatizace, je i dobře statisticky zdokumentovaná (Frey 
a Osborne 2013, s. 2). 

„Automatizace samotná nezměnila nekvalifikovanou práci na znalostní, ale odstranila 
jeden typ práce, který může být vykonávaný strojově, a nahradila ho jiným typem 
práce, který vyžaduje znalosti a vědomosti” (Megill 2012, s. 12). A to znamená, že 
automatizace samotná ještě není řešením sociálního problému, naopak, vyžaduje 
další celoplošná opatření, zejména ve formě celoživotního vzdělávání.

M. Castells říká, že lidé, kteří vykonávali generickou práci, ale ztratili ji, se stávají 
zbytečnými a nerelevantními, co není totéž jako nezaměstnaní. Nerelevantní lidé 
si nacházejí už jen dočasné a sezonní zaměstnání, co je může vytlačovat i směrem 
k nezákonné práci a kriminální ekonomice (Castells 2000, s. 375). Na příkladu 
kvalifikovaných afro-amerických dělníků s (původně) stabilními místy v průmyslu, 
zejména strojírenství, zmíněný autor ukazuje, jak tuto skupinu populace vývoj 
typický pro znalostní ekonomiku připravil o práci, následkem čeho zchudobněla 
a kriminalizovala se (Castells 2004, s. 57). „Mnozí dělníci po odchodu z průmyslu 
sice nějakou práci najdou, už nikdy si však nenajdou práci srovnatelně jistou a se 
srovnatelnými výdělky” (Keller 2011b, s. 329). Nově vznikající pracovní místa jsou 
sice zpravidla nadprůměrně placená, ale vyžadují vzdělání (Castells 2010, s. 269), 
ale takovým vzděláním zmiňovaní propuštění kvalifikovaní dělníci nedisponují, 
takže trend ekonomického rozvoje směrem ke znalostní ekonomice jim už nedává 
velké šance, pokud se zásadně nerekvalifikují.

111 Díky přesunu práce do regionu s levnější pracovní silou se před několika lety 
Slovensko a Česko staly mocnostmi automobilového průmyslu. Země se dostaly do 
jakéhosi mezičasu, aby nastartovaly vlastní rozvoj. Když firmy v automobilovém 
průmyslu zavedou do své výroby nejmodernější technologie, zlevní výroba natolik, 
že produkty dnes už mohou být (ze Slovenska) vyvážené i do regionů s nejlevnější 
pracovní silou na světě. Plně automatizované linky „nedokáže amortizovat ani 
levnější pracovní síla v Číně“ (Toma 2013).
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Když D. Bell popisoval průběh přechodu od práce řemeslníka k industriální práci v 
minulých stoletích, napsal, že řemeslníka nahradí inženýr zodpovědný za projekt a 
částečně vyškolený dělník. Ten je však potřebný jen tehdy, dokud inženýr nevytvoří 
stroj nahrazující dělníka (Bell 1996, s. 147). Znalosti uložené v hlavách řemeslníků 
se v průběhu industrializace postupně koncentrovaly u manažerů, ale ve znalostní 
ekonomice se znovu obnovuje decentralizovanější (a demokratičtější) charakter 
distribuce znalostí ve společnosti, protože jimi disponují širší vrstvy znalostních 
pracovníků. 

Paradoxem ekonomiky, jež se nazývá znalostní a využívá expertní systémy a umělou 
inteligenci, nepochybně je, že úroveň odborných vědomostí potřebných na obslužné 
dělnické práce a profese se neustále snižuje. Před půl stoletím musel mít dělník 
praktické zkušenosti (tacitní znalosti), aby dokázal posoudit, zda jsou chemikálie už 
dostatečně promíchané nebo zda je hmota přiměřeně tvárná, takže je možné s těmito 
materiály začít následující pracovní úkon, ale teď je toto jedinečné praktické know-
how pocházející z předcházející práce zbytečné. Naprogramované technologie 
všechna množství a poměry látek, časy, teploty či tlaky dodržují s přesností na 
tisíciny. Místo jedinečných odborných zkušeností postačí „mačkání tlačítek“112. 
Dělníkovo know-how převzal stroj.

Znalostní ekonomika industriální trend nahrazování dělníka strojem znásobila. 
Robotizace postupně proměňuje lidi bez kvalifikace nebo s nízkou kvalifikací na 
trvale nezaměstnané. Pojmenování „lidské terminály“, kterým Castells (2000, s. 372) 
označuje genericky pracující, je sice zdánlivě elitářské a cynické, ale v konečném 
důsledku, bohužel, přesné. „Nikdy nebyl lepší čas pro pracující s odbornými 
zručnostmi nebo správným vzděláním, protože tito lidé mohou používat technologii 
na vytváření a uchovávání hodnot. Avšak nikdy nebyl horší čas pro pracující, 
kteří nabízejí „obyčejné“ zručnosti a schopnosti, protože počítače, roboti a další 
digitální technologie získávají tyto zručnosti a schopnosti v nebývalém rozsahu“ 
(Brynjolfsson a McAfee 2014, s. 11).

D. Coyle upozorňuje, že mezi tradičními hodnotami, které se v současném beztížném 
světě ztrácejí, je i hodnota těžké fyzické práce (Coyle 1997, s. 23). Fyzická námaha a 
výkon si už zaslouží uznání, jen tehdy, pokud je vykonávají profesionální sportovci. 

112 Když R. Sennett (1998, s. 66-74) popisuje analogický proces automatizace 
původní řecké pekárny v americkém velkoměstě a zařazení této pekárny do 
korporátního řetězce, nachází v tomto procesu kromě negativ (zánik jedinečných 
znalostí, oslabení profesionální identity, fluktuace zaměstnanců), i mnohá pozitiva, 
a to nejen ekonomická (zvýšení produktivity a flexibility výroby vůči poptávce), ale 
i sociální (zaměstnání pro lidi bez příslušné kvalifikace, možnost zkráceného úvazku 
pro ženy).
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Jiný trend související s ústupem fyzické práce je všeobecný pokles manuálních 
zručností, protože ty nejjemnější práce (podobně jako těžké práce) postupně přebírají 
počítači řízené technologie113.

Samoprogramovatelná práce znalostních pracovníků obsahuje procesy vyhledávání 
informací, jejich propojování do znalostí, využívání dostupných zdrojů poznání a 
jejich aplikaci při řešení úloh souvisejících s cíli výrobního procesu. To vyžaduje 
přiměřené vzdělání nejen ve formě zručností, ale i ve smyslu schopností kreativně 
se zapojit do procesů změny – organizační, technologické či poznatkové (Castells 
2009, s. 30). Ale ani tato práce není výhradně či nepřetržitě kreativní. V. Mosco 
a C. McKercher upozorňují, že znalostní pracovníci stráví dlouhé hodiny v práci, 
která je simultánně kreativní i úmorně se opakující (Mosco a McKercher 2009, s. 
12). Repetitivní složku mohou postupně v mnoha činnostech ulehčit nebo nahradit 
technologie.

Castells zdůrazňuje odlišnosti mezi zručnostmi a vzděláním. Zručnosti mohou v 
důsledku technologických změn zastarat, naopak vzdělání je proces, v němž lidé 
získávají schopnost svoje zručnosti měnit (Castells 2000, s. 372). Produktivita 
znalostního pracovníka tedy pochází z jeho inovativnosti a konkurenceschopnost 
z jeho flexibility. Z nezbytnosti participovat na procesech změn však zákonitě 
vyplývá, že znalostní pracovník musí i svoje vzdělání neustále inovovat, protože 
jinak mohou znalosti zastarat stejně rychle, jako zručnosti genericky pracujících. 
Práce znalostního pracovníka je tedy v tomto kontextu samoprogramovatelná ve 
dvou smyslech – pracovník si sám „programuje“, jaké pracovní postupy zvolí, a v 
procesu inovace kvalifikace si „přeprogramuje“ svoje „vědění“ (aparát poznatků a 
zručností).

Znalostní pracovník má znalosti, „které v mnoha případech jeho manažer nemá“ 
(Kelemen a kol. 2008, s. 144), co potvrzuje i K. Megill (2012, s. 11), když dodává, 
že manažer je odkázaný respektovat názory znalostního pracovníka, protože ten je 
hluboce zasvěcený do své specializace114. Znalostní pracovníci jako úzce zaměření 
specialisté musejí mít větší pravomoci při rozhodování a jsou na manažerech 
méně závislí, než tomu bylo v hierarchických strukturách industriálních podniků 
(Felin, Zenger a Tomsik 2009, s. 560). Důležitou psychosociální změnou vztahů v 
současných podnicích je tedy přeměna zaměstnance „z objektu na subjekt řízení“ 
(Frk 2002, s. 167).

113 Nejrozšířenější formou poklesu manuálních zručností je zřejmě regres rukopisu 
(krasopisu) u většiny lidí, kteří dlouhodobě používají na psaní především počítač.
114 Zřejmě i proto se neporovnatelně více hovoří a publikuje o managementu znalostí 
než o managementu znalostních pracovníků. J. Kelemen (2012, s. 44) říká, že v 
kolektivu znalostních pracovníků jde o umění vést, ne o umění řídit.
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4.3 Znalostní pracovník jako symbolický analytik

R. Reich také vytvořil kategorizaci skupin pracujících (Reich 1995, s. 196). 
Kritériem rozdělení byli pro něj především pracovní náplň, riziko a prestiž spojené 
s výkonem práce. První širokou skupinu tvoří pracovníci v tzv. rutinních výrobních 
službách115. Vykonávají „běžnou“, monotónní, opakující se práci a produkují hotové 
výrobky. Dělník u továrenského pásu by byl typickým příslušníkem této kategorie, 
ale může sem být zařazen i zaměstnanec v administrativě nebo zemědělství. Do této 
skupiny mohou patřit i manažeři nižší a střední úrovně, kteří řídí a kontrolují takový 
typ práce. Práce této kategorie zaměstnanců se vyznačuje nutností dodržovat normy 
a příkazy, nepotřebuje zvláštní vzdělání, postačuje zaškolení. V rutinních výrobních 
službách je obvyklé odměňovat lidi podle hodin nebo kvantitativně měřitelného 
výkonu. 

Reichova kategorie výrobních služeb do značné míry zodpovídá Castellsově 
kategorii generické práce, proto pro ni platí i všechna výše uváděná rizika, hlavně 
však skutečnost, že takové rutinní činnosti mohou ve výrobě přebírat automatizované 
stroje, ale v administrativě částečně i zákazníci (například při elektronickém 
vyplňování objednávek zákazníci de facto nahrazují práci prodavačů). Počet 
pracovníků v rutinních výrobních službách klesá.

Druhou kategorii tvoří pracovníci v tzv. osobních službách116. Letuška, číšník nebo 
ošetřovatelka nahradili kategorii služebnictva a počet pracujících v této kategorii 
narůstá. Neobsluhují zpravidla složitější stroje, ale jsou v bezprostředním kontaktu 
se zákazníkem. Proto je důležité (i) jejich příjemné vystupování. Vykonávají typ 
práce, kterou je buď poměrně komplikované nahradit stroji, nebo by to i možné bylo, 
ale zákazníkům by mohl chybět osobní kontakt117. Přitom od těchto pracovníků „se 
očekává, že budou stejně dochvilní, spolehliví a manipulovatelní jako dělníci ve 
výrobě“ (Reich 1995, s. 198), když svými službami uspokojují především potřeby 
hierarchicky nejvýznamnější skupiny populace – symbolických analytiků.

115 Angl. routine production services. Důležité je upozornit, že Reichův pojem služby 
není kompatibilní s používáním pojmu služby v trojčlence sektorů zemědělství 
– průmysl – služby, v podstatě znamená přibližně to, co pojmy práce, činnost či 
zaměstnání.
116 Angl. in-person services.
117 Uklízečka zřejmě do této kategorie „chráněných“ následovníků služebnictva 
nepatří, protože část její práce spolehlivě nahrazují relativně levné robotické 
vysavače pohybující se i v nestrukturovaných a neznámých prostorách.
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V Reichově třetí kategorii jsou tzv. symbolické a analytické služby118. Vykonávají 
je lidé, kteří ve své práci přeměňují realitu na symboly a potom pracují se 
„symbolickými komoditami“, jako jsou slova, data, reprezentace119. „Symboličtí 
analytikové řeší, identifikují a zprostředkovávají problémy“ (Reich 1995, s. 
200). Symboličtí analytikové rozhodují o osudu předcházejících dvou skupin 
(hlavně však první skupiny rutinních výrobních služeb) v tom smyslu, že svými 
analýzami určují, jak se bude vyvíjet budoucnost, kam budou směřovat investice. 
Skupinu symbolických analytiků netvoří jen nejbohatší investoři (ačkoliv i oni), ale 
především znalostní pracovníci, kteří pro ně pracují (inženýři, ekonomové, návrháři, 
právníci). Do skupiny symbolických analytiků patří i pracovníci médií a reklamy, 
kteří také produkty své práce ovlivňují názory a chování příslušníků předcházejících 
dvou skupin. 

Reich chápe skupinu symbolických analytiků poměrně úzce – řadí do ní výzkumníky, 
návrháře, softwarové, biotechnologické a stavební inženýry, pracovníky médií, 
bankéře, právníky a podobné profese. A M. Peeters, J. de Jonge a T. Taris (2013) 
dokonce vidí množinu znalostních pracovníků ještě úžeji než Reich – jsou to lidé, 
kteří navrhují nové produkty, pracují v oblasti informačních systémů nebo jako 
konzultanti. Takový výčet se nám zdá být příliš limitovaný, nedostatečně zohledňuje 
probíhající změny. Bankéři, právníci a inženýři (ačkoliv ne inženýři biotechnologií a 
elektroniky) byli klíčovými hráči i před sto lety, ve zlaté éře industriální ekonomiky. 
Reich jako by nebral v úvahu aktuální „hromadnou“ informatizaci starších 
zaměstnání, ale hlavně nástup nových profesí, kde podstatnou část pracovního 
výkonu tvoří dematerializovaná práce se symbolickými entitami. 

„Termín znalostní pracovník je spojený s novými profesemi“ (Bologna 2004). 
Znalostní práce prorůstá všemi sektory od zemědělství po strojírenství a od 
energetiky po showbyznys. Z toho vyplývá, že i způsoby a formy vykonávání této 
práce jsou u různých znalostních pracovníků velmi rozdílné. Znalostní pracovník je 
každý „vysoce vzdělaný zaměstnanec, který využívá teoretické a analytické znalosti 
k tvorbě nových produktů a služeb“ (Peeters, Jonge a Taris 2013, s. 18). A to i tehdy, 
pokud se nenachází na horních příčkách firemní hierarchie.

118 Angl. symbolic-analytic services.
119 V tomto kontextu by pojmy informace nebo znalosti mohly vystupovat jako 
synonyma pro Reichovy symbolické komodity.
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4.4 Znalostní pracovník jako expert a profesionál

Renesance ve své lásce k poznání prosazovala ideál univerzálního člověka, který 
má rozumět mnoha vědám a zároveň se věnovat i umění. Malíř, sochař, architekt, 
hudebník a vynálezce Leonardo da Vinci odpovídal ideálu své doby nejen estetikou, 
ale i eklektikou. Později, v polovině 17. století, J. A. Komenský hovořil o pansofii, 
ucelené komplexní vědě o jednotném světě, jehož poznání by vedlo člověka k 
univerzální moudrosti (Komenský 2007). Pojem polyhistor zavedl D. Morhof na 
konci 17. století (podle Burke 2009, s. 106), tehdy byl ještě stále ideálem všestranný 
mudrc jako Francis Bacon nebo Thomas Browne. Snad posledním takovým na 
všechny strany rozhleděným a úspěšným člověkem byl Alexander von Humboldt, 
který dosáhl úspěchů stejně v přírodních i humanitních vědách – v geologii, 
astronomii, meteorologii, botanice, fyziologii, archeologii, etnografii i politické 
ekonomii (Burke 2013, s. 199). 

Už industriální společnost postupně přinášela stále větší specializaci věd a oborů, 
odborníci fokusovali svou pozornost na tematicky pořád užší a užší část problematiky, 
co je nakonec pochopitelné, z kapacitních důvodů nelze jít zároveň do hloubky i do 
šířky. „Znalostní exploze většinu badatelů donutila omezit své intelektuální ambice” 
(Burke 2013, s. 202). Vědci se začali specializovat na užší oblasti, tento trend trvá 
od 19. století až doteď, a to nejen ve vědě, ale i v praxi – v technice, ekonomice, 
elektronice, všude jsou odborníci stále více specializovaní.

P. Drucker (2004, s. 260) říká, že vědomosti znalostního pracovníka jsou o to 
efektivnější, oč jsou specializovanější. Znalostní pracovníci jsou experti a být 
expertem znamená být expertem na něco konkrétního. Úspěšní lidé znalostní 
ekonomiky nejen hodně vědí, ale vědí „právě to, co neví nikdo jiný“ (Kelemen 
a kol. 2008, s. 16). Lidský kapitál znalostního pracovníka je nepřenosný a 
individualizovaný, „je soustředěn na konkrétní osobu” (Kucharčíková a kol. 2011, 
s. 34), a to znamená, že je jedinečný svou specializací. Konkrétně – vzdělání, 
znalosti a zručnosti znalostních pracovníků jsou (vysoce) specializované. Ačkoliv 
„specialistům se vyčítalo, že toho o stále menší oblasti vědí stále více, až nakonec 
vědí všechno o ničem”, z celospolečenského hlediska „specializace umožňuje, aby 
lidstvo jakožto celek vědělo více” (Burke 2013, s. 197 a 218)120.

U. Beck považuje současný trend stále větší specializace odborníků za sociální 
problém. Tato „nadměrná specializace“ a „do krajnosti dovedená dělba práce“ (Beck 
2011, s. 296) produkuje rizika. Experti mají hluboké znalosti ze své specializace, 

120 P. Burke ukazuje, jak ve 20. století „poptávka po odbornosti jen dále rostla“ 
(Burke 2013, s. 213), experty a znalce si přivolávaly soudy, ministerstva, armáda a 
jiné státní či veřejné instituce.
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ale nerozumějí vedlejším efektům, důsledkům svých rozhodnutí121. Paradoxně právě 
nová rizika prohlubují závislost společnosti (a jednotlivců) na poznatcích expertů 
(Beck 1997, s. 123). Například ekologickým katastrofám konce dvacátého a začátku 
dvacátého prvního století122 nemohla zabránit ani veřejnost, ani politici, ale právě 
experti, kteří je „měli“ předvídat. 

Takové katastrofy (nejde však výhradně jen o ekologické katastrofy, ale i o finanční, 
ekonomické, sociální a osobnostní krize) jsou důsledkem úzkých specializací v tom 
smyslu, že problémy pronikají sítem mezi odborností jednotlivých expertů, z nichž 
si každý dělá svoje a nikdo nemyslí na souvislosti. „Zvládání rizik vyžaduje celkový 
přehled” (Beck 2011, s. 93). Řešením rizik nadměrné specializace a absence znalosti 
kontextu u jednotlivců je nepochybně vyšší komunikace, zesíťování práce expertů, 
které by vedlo ke kolektivnímu poznání. Informační technologie tedy i v tomto 
případě představují účinný nástroj potenciálního řešení. 

Experti na sebe vzali úlohu jakési postmoderní věrouky, o níž se nepochybuje a 
nepolemizuje. Problémy a rizika se začínají brát vážně, až když jsou vědecky uznané, 
předtím „neexistují“, věda má v současné společnosti monopol na pravdu (Beck 
2011, s. 95). I A. Bron a M. Schemmann (2003, s. 9) upozorňují, že od přelomu 20. a 
21. století jsou i politici a jejich rozhodnutí stále více závislé na expertech, expertních 
komisích a think-tancích. Důvěra v experty (vědce a technické specialisty) je však 
pochopitelná a přirozená, protože, jak říká Giddens (2003, s. 83), důvěra je jen 
„tam, kde je nevědomost“. Nevědomost laika produkuje jeho nejistotu a důvěra tuto 
nejistotu odstraňuje, dává pocit existenciální jistoty ve světě, pocit „ontologického 
bezpečí“, jak to nazývá Giddens (2003, s. 85).

V civilizaci s tak vysokou mírou dělby práce, jaká se projevuje v současném světě, 
je každý úplně závislý na společnosti, na jejím zásobování, zdravotnictví, sociálních 
službách, trhu práce, vzdělávání (Beck 2011, s. 119). Dodejme snad, že na „velké“ 
společnosti byl sice relativně nezávislý středověký zemědělec (měl svou studnu, 
topil nasbíraným dřevem, konzumoval vypěstované a posbírané potraviny, zboží 
získával i výměnným obchodem), avšak už industriální dělník byl hluboce závislý 
na technických a odborných systémech vytvořených společností.

Tyto systémy jsou důsledkem narůstající společenské dělby práce. Giddens (2003, 
s. 103 a násl.) je nazývá abstraktní, případně expertní systémy. Člověk je s nimi 
konfrontován neustále – když otočí vodovodním kohoutkem, vybírá si peníze z 

121 Příkladem by mohl být lékař, který vyléčí nemoc, na níž je specialistou, ale vyvolá 
jiné zdravotní problémy. Taková situace je, bohužel, v současnosti téměř typická, lék 
pomáhající jednomu orgánu zpravidla škodí jinému.
122 Černobyl, Fukušima, Exxon Valdez, Bhópál, Seveso...
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bankomatu, letí letadlem, vždy „implicitně uznává rozsáhlé oblasti bezpečných 
koordinovaných jednání a událostí, které umožňují moderní sociální život“ a „onen 
samozřejmý způsob, jak každodenní jednání zapadá do abstraktních systémů, svědčí 
o účinnosti jejich fungování” (Giddens 2003, s. 103-104). V předmoderní společnosti 
byl člověk závislý na lidech v bezprostředním okolí, v rodině a sousedství, dnes 
je závislý na systémech, jejichž chod udržuje množství neznámých expertů. Dnes, 
abychom přežili, jsme závislí na „nekonečném množství lidí“ (Deuze 2006, s. 
70). S individuálním expertem laik komunikuje sporadicky, ale rámec služeb 
giddensovských expertních systémů využívá nepřetržitě.

Zmiňovaná Beckova kritika diktátu expertů není přijímaná jednoznačně123. S. Cottle 
analyzuje celou řadu výzkumů, které ukazují, že interakce mezi expertním poznáním 
a společností jsou obousměrné, odborníci při svých expertizách berou například v 
úvahu i místní tradice a kulturu, jsou pod vlivem novinářů a tlakem médií (Cottle 
1998, s. 17). „Expertní a neodborné poznatky jsou ve vzájemném průniku“ (Hanlon 
2010, s. 217). Expertní autoritu sice lidé potřebují, ale to neznamená, že každý expert 
je autoritou, protože lidé si podle vlastních postojů vybírají z názorově různorodých 
expertů (Andersen a Morch 2005, s. 273). Díky elektronické informační síti jsou 
dnes znalosti dostupné všeobecně, nejen pro experty, což zvyšuje možnosti občanské 
participace (Bron a Schemmann 2003, s. 10). 

Ale v konečném důsledku i tak platí, že laici (co je veřejnost, ba v podstatě i společnost 
jako celek) jsou v komplikované postmoderní společnosti na experty odkázaní, 
protože konkrétním tématům a problémům nerozumějí a znalosti produkují experti. 
Z hlediska veřejnosti vakuum mezi potřebou něco vědět a poznáním reality vyplňují 
experti. Doktoři říkají lidem, že jsou nemocní, právníci jim říkají, co je správné, 
vědci, co je ekologicky bezpečné, politologové, co je demokratické. 

(Post)moderní lidé experty přijímají a potřebují v každé sféře svého života, 
„expertiza je součástí intimity, jak o tom svědčí rozmanité dostupné formy 
psychoterapie a poradenství, ale také množství knih, článků a televizních programů, 
které poskytují odborné informace o vztazích” (Giddens 2003, s. 128-129). Právě 
různé typy poradenství jsou profesemi, které jsou neautomatizovatelné, systémy na 
bázi umělé inteligence nenahraditelné, protože v nich se kombinuje to nejdůležitější 
z Reichových osobních služeb a symbolicko-analytických služeb.

123 Úzce zaměření experti nejsou jediným typem znalostních pracovníků. M. Castells 
(2010, s. 171) říká, že toyotismus (znalostní protiklad industriálního fordismu či 
taylorismu) je založený nikoliv na úzké specializaci, ale na „multifunkčních 
specialistech“.
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Pro znalostní ekonomiku je typický proces přechodu od obslužného pracovníka 
k profesionálovi (Megill 2012, s. 12). Pojem profesionál se dlouho vázal jen na 
společensky etablované profese, jako právník nebo lékař, dnes však trh práce „uživí“ 
množství profesionálů z nových oborů, jejichž názvy obsahují nic neříkající podstatné 
jméno typu analytik, konzultant či návrhář a upřesňující přídavné jméno. Profesní 
identita v těchto nových oborech je různorodá, někdy se specialista soustředí jen na 
konkrétní úzkou oblast bez pocitu příslušnosti k nějaké profesi124.

Jednou z charakteristik dělby práce ve společnosti je i „zadávání úkolů podle pohlaví, 
věku, získaného diplomu” (Brabec 2013, s. 36). Diplom je institucionalizovaná 
garance expertizy a mnohé profese – dokonce s pomocí legislativy – podmiňují 
profesionální výkon právě ukončeným odborným vzděláním. V diskurzu šíření 
informací a poznatků, jaký panuje v informační společnosti, je však možná i 
kariéra založená na reálných výsledcích práce bez ohledu na formální vzdělání a 
podmínkách vstupu do profese. Příkladem by mohl být bloger E. Higgins, který nic 
nevystudoval, nemluví arabsky, nikdy nebyl na Blízkém Východě, nemá přístup k 
tajným dokumentům, ale přesto se stal popředním expertem na zbraně používané v 
občanské válce v Libyi a Sýrii. Jeho blog a analýzy používají nejen světová média, 
ale i tajné služby a vlády. Přitom „jen” sedí doma a v podstatě intuitivně analyzuje 
internetové televize, videa a facebookové stránky skupin zúčastněných ve válce 
(podle Lindtner 2014; M. Ingram 2014)125.

Opis profesionála, který by se mohl shodovat i s charakteristikami znalostních 
pracovníků, podává například S. Kosová. „Pravý profesionál pracuje bez vnější 
kontroly a má velkou autonomii v rozhodování, protože má hluboké znalosti, dobře 
pozná potřeby klienta a využívá svoje expertní schopnosti v jeho zájmu nezávisle 
na osobních pocitech. Při posuzování vlastních výkonů vyžaduje autonomii nebo 
posouzení kolegy“ (Kosová 2005, s. 102). Tato autorka tvrdí, že profesionálové mají 
ve společnosti zvláštní mandát, a zdůvodňuje to „ideálem služby“ (pro společnost). 
Podle nás však vysvětlení může být jiné: zvláštní mandát profesionálů vyplývá z 
jejich specializované expertizy. To potvrzuje i další charakteristika expertů podle 

124 J. Hauger (2000, s. 231-232) používá pojem znalostní profesionál (angl. 
knowledge professional) – identifikuje, řeší a odstraňuje problémy, ale i pojem 
inovační profesionál (angl. innovation professional) – adaptuje novinky, zejména 
technologické.
125 M. Ingram (2014) považuje tohoto blogera za příklad občanské žurnalistiky (angl. 
citizen journalism), co však není přesné, protože participativní občanští žurnalisté 
jsou přímo na místě události a odesílají odtud aktuální videa, fotografie či textové 
informace, zatímco E. Higgins je na opačné straně komunikačního řetězce – zprávy, 
videa a selfie od bojovníků analyzuje. Je ukázkovým expertem v paradigmatu 
občanské vědy (angl. citizen science), a ne občanské žurnalistiky.
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stejné autorky: „Profesionálové jsou lidé, kteří ve své činnosti využívají poznatky, 
které nejsou dostupné každému a zároveň jsou účinné. Uznávaní profesionálové se 
opírají o hluboké teoretické, tj. formalizované a systematické poznatky, ale zároveň 
(...) iniciují produkci poznání, tvoří nové poznatky“ (Kosová 2005, s. 103).

4.5 Znalostní pracovníci jako lidský kapitál

Se znalostní prací velmi úzce souvisí lidský kapitál. Lidské zdroje dominují ve 
znalostní ekonomice, podobně jako v agrární ekonomice rozhodujícím zdrojem byla 
půda a v industriální éře rozhodujícím zdrojem byly suroviny a finance126. „Tradiční 
zdroje jako jsou suroviny, práce a kapitál nezmizí, ale stanou se druhotnými a mohou 
být získávány, a to navíc snadno, jen pokud máme potřebné znalosti” (Sedláčková 
2013, s. 208). Půda, suroviny a finance jsou nezbytné i dnes, ale dominantní je 
lidský kapitál, vždyť dokáže zvýšit úrodnost půdy nebo nepřímo nahradit vyčerpané 
suroviny. 

„Poprvé v historii je lidská mysl přímá výrobní síla, a ne pouze rozhodovací prvek 
ve výrobním systému“ (Castells 2010, s. 31). Podle M. Petruska (2006, s. 409) a A. 
Veselého (2004, s. 434) nová pojmenování lidské společnosti podle atributu znalostí, 
vědění souvisí právě s proměnou klíčového kapitálu a nejdůležitějšího faktoru 
produkce. Už to není materiální kapitál, ale kapitál sociální, kulturní, lidský.

Lidský kapitál je „souhrn vrozených a získaných schopností, vědomostí, zručností i 
zkušeností jednotlivců, také jejich tvořivosti, talentu a invence při vytváření nových 
hodnot” (Kucharčíková a Tokarčíková 2010, s. 53). „Znalostní pracovník je pro 
podnik aktivem, a ne nákladem, jako je tomu u manuálního pracovníka“ (Kelemen 
a kol. 2008, s. 123). Je to kapitálové nehmotné (nematerializovatelné) a situační 
aktivum firmy (lidský kapitál má hodnotu jen tu a teď). Co je z hlediska lidského 
kapitálu pro jednu společnost významné, je pro jinou bezvýznamné (Kucharčíková 
a kol. 2011, s. 228). O lidském kapitálu má smysl hovořit nejen v souvislosti s 
jednotlivcem jako jeho nositelem (hlavně znalostním pracovníkem) či firmou, ale i v 
souvislosti s regionem, státem a společenstvím států (např. Evropskou unií). 

126 Relativně vyšší odměna znalostního pracovníka ve srovnání s pracovníkem v 
rutinní práci odráží skutečnost, že zatímco rutinně pracující disponuje jen jedním 
typem kapitálu – svou prací, znalostní pracovník disponuje dvěma typy kapitálu – 
prací a znalostmi. Odměna za jeho práci tedy zohledňuje nejen „námahu” spojenou 
s odevzdáním pracovní síly (analogicky jako u rutinně pracujícího), ale i „výnosy z 
lidského kapitálu“ (Holman 2011, s. 319).
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Na jednotlivých úrovních uvažování o lidském kapitálu jsou však odlišná očekávání. 
Pracovníci od své investice do (vlastního) lidského kapitálu očekávají zvýšení příjmů 
a sociálního statusu, podniky investice do lidského kapitálu spojují se zvýšenou 
produktivitou práce, růstem kvality produkce a zvýšením konkurenceschopnosti, 
pokud investuje do lidského kapitálu stát, očekává zvýšení kulturní a životní 
úrovně (Kucharčíková a Tokarčíková 2010, s. 54). Pozitivní je, že tato očekávání 
se mohou doplňovat, nevylučují se, a naopak, nevýhodou je, že není celkem jasné, 
kdo by měl primárně do lidského kapitálu investovat, zda majitelé, domácnosti 
nebo stát127. Základními investicemi do lidského kapitálu jsou investice do různých 
forem vzdělávání, ale i do zdravotní péče a sociální obnovy, aby se předčasně 
neopotřeboval. 

Vymezit rozdíl mezi lidským kapitálem a znalostmi (obzvlášť tacitními znalostmi) 
by bylo poměrně komplikované, protože pojmy se používají vágně a někdy i 
synonymicky128. V předešlém textu (v kap. 2.7) jsme už zdůraznili, že z našeho 
pohledu do množiny znalostí (a moudrosti) patří i emoce či komunikační zručnosti, 
na tomto místě upozorníme, že lidský kapitál je tvořený nejen intelektem, ale 
například i vztahovým, sociálním či síťovým kapitálem129, kterým disponuje 
znalostní pracovník či firma (jde o vztahy mezi pracovníky, vztahy ke klientům, 
dodavatelům). Lidský kapitál opravdu v dobrém i zlém souvisí s člověkem, je 
potřeba vzít v úvahu i jeho lidské „slabosti”. G. Becker například definuje lidský 
kapitál nejen schopnostmi a zručnostmi, ale i motivacemi tyto schopnosti uplatnit 
(Becker 1993, cit. dle Čechová 2010, s. 18). Znalostní pracovník (na rozdíl od stroje) 
nemusí do svého výkonu vložit všechno, čeho je schopný, respektive vloží do něj, 
čeho je schopný v dobrém i zlém. 

127 Při mírné simplifikaci bychom však mohli tvrdit, že pokud stát pomáhá podnikům 
(např. daňovými prázdninami), nepomáhá lidem, pokud platí nezaměstnanecké 
dávky lidem, nepomáhá firmám. Pokud však investuje do vzdělávání, pomáhá všem 
aktérům ekonomického života.
128 Z. Čechová tvrdí, že „lidský kapitál je souborem získaných schopností, 
dovedností, znalostí, které jsou ztělesněné v člověku, resp. pracovníkovi. Z této 
podstaty je tedy lidský kapitál konkurenční a výlučný. Tento kapitál může používat 
pouze osoba, která jej vlastní, a to vždy v rámci pouze jedné aktivity, které se v ten 
moment věnuje. Znalost je v tomto smyslu nekonkurenční a nevylučitelná, může ji 
používat více lidí ve stejný okamžik k různým účelům“ (Čechová 2010, s. 23). V 
této definici jsou však znalosti chápané jako explicitní znalosti. Pokud pro tacitní 
znalosti platí, že jsou jedinečné a neopakovatelné, nemůže je používat více lidí, 
ač samozřejmě, odborníci v téže specializaci mohou disponovat velmi podobnými 
tacitními znalostmi.
129 Naopak J. Barták tvrdí, že „intelektuální kapitál kromě lidského kapitálu zahrnuje 
ještě společenský kapitál a organizační kapitál” (Barták 2008, s. 85).
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Nejednoznačný je i vztah pojmů lidské zdroje a lidský kapitál. Lidské zdroje 
představují lidé v pracovním procesu, zatímco lidským kapitálem disponují i lidé, 
kteří nepracují (Kucharčíková a kol. 2011, s. 228). Takové odlišování potvrzuje 
náš záměr považovat lidský kapitál zejména za osobnostní, a až sekundárně i za 
firemní charakteristiku. Firma se teda může „pyšnit” jen lidským kapitálem, 
který pro ni aktuálně pracuje. Na příkladu firem poskytujících internetové služby 
však M. Castells (2010, s. 152) ukazuje, že jejich tržní hodnota je vzhledem k 
počtu zaměstnanců a velikost obratu podstatně vyšší než tržní hodnota velkých 
industriálních společností130. Je to možné díky vysoké úrovni lidských zdrojů, 
kterými firmy zaměřené na internetové služby disponují.

Ale platí i opak, lidský kapitál jednotlivce se může realizovat zpravidla ve firmě 
nebo prostřednictvím firmy. U lidského kapitálu firmy nejde jen o sumu jednotlivých 
zaměstnanců, ale i o smluvně propojené dodavatele a spolupracovníky, kterých lidský 
kapitál se podílí na produkci zboží a služeb, které firma prodává. Pochopitelně, tento 
externí lidský kapitál firmy je tekutý v tom smyslu, že není vázaný zaměstnaneckou 
smlouvou, takže firma ho může snáze ztratit. Například v případě reklamní agentury 
by šlo i o vztahy směrem k mediálním agenturám, grafickým studiím, filmovým 
produkcím, které mohou zabezpečit i lepší ceny, nejen lepší kooperaci.

Lidský kapitál firmy je tak či tak dynamická kategorie, jsou to „znalosti, které si 
zaměstnanci berou s sebou, když odcházejí“ (Kucharčíková a kol. 2011, s. 227), co 
platí bez ohledu na to, zda zaměstnanec odchází jen po práci domů nebo přechází 
k jinému zaměstnavateli. „Expert je člověk. Organizace jej nemůže koupit, může si 
však pronajmou jeho práci” (Machalová 2007, s. 45). 

Zajímavá je v porovnání s jinými druhy aktiv i otázka likvidity a amortizace131 
lidského kapitálu. Lidský kapitál jako takový je neprodejný, člověk jako jeho držitel 
ho de facto firmě pronajímá. Firma lidský kapitál znalostního pracovníka používá, 
přičemž tento kapitál se paralelně dále rozvíjí, když pracovník získává zkušenosti. 
„Používáním se neznehodnocuje, naopak se obohacuje, roste, nabaluje na sebe další 
znalosti (...) Přitahuje další a další znalosti“ (Barták 2008, s. 149). Takže následně 

130 Pokud firmu tvoří „jen“ know-how zaměstnanců, neznamená to, že její prodejní 
cena by byla nízká: např. společnost Facebook koupila WhatsApp za 19 miliard 
dolarů a Instagram za 1 miliardu, společnost Google koupila YouTube za 1,65 
miliardy dolarů, AdMob za 750 milionů, Postini za 625 milionů a DeepMind za 400 
milionů. Ale M. Castells (2010, s. 152) považuje nadhodnocování tržní hodnoty IT 
firem ve srovnání s velkými průmyslovými firmami za bublinu, ač to podle něho 
podporuje ekonomický růst.
131 Pod likviditou máme na mysli schopnost aktiva proměnit se na peněžní prostředky. 
Pod amortizací máme na mysli postupné snižování hodnoty v důsledku používání.
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může znalostní pracovník svůj lidský kapitál nabízet znovu, může „tytéž” schopnosti 
pronajmout jiné firmě. Znalosti (na rozdíl od hmotného majetku) nepodléhají 
amortizaci v důsledku používání.

Životnost lidského kapitálu je zároveň dlouhá i krátká. „Je ohraničena životním 
cyklem ekonomického subjektu“ (Kucharčíková 2011, s. 34), co obzvlášť platí pro 
nejhodnotnější typ lidského kapitálu, který je navázaný na znalostní pracovníky. 
„Vnitropodnikové tacitní znalosti pocházejí od vzdělaných zkušených pracovníků 
(Wilson, Kellerman a Corey 2013, s. 78). Proto je pro firmu i celospolečensky 
efektivní, aby znalostní pracovníci pracovali i ve zralém věku, kdy se zúročují jejich 
bohaté zkušenosti. Ale přesně opačným specifikem lidského kapitálu oproti jiným 
druhům kapitálu je jeho rychlé zastarávání, proto vyžaduje nepřetržité obnovování132. 
V současné ekonomice zaměřené na inovace je riziko zastarávání lidského kapitálu 
extrémně vysoké. Zkušenost, respektive její použitelnost trvá kratčeji. Pokud je však 
lidský kapitál průběžným vzděláváním a zkušenostmi z praxe obnovovaný, jeho 
hodnota se v čase zvyšuje. „Tento druh kapitálu se tvoří a formuje po celý lidský 
život a jeho akumulace je kontinuálním procesem. K prvnímu přenosu naprosto 
základních dovedností dochází obvykle v rámci rodiny“ (Čechová 2010, s. 19). 

B. Bernstein už před půl stoletím zkoumal způsoby, jakými rodiny z různých 
sociálních prostředí komunikují se svými dětmi. Objevil, že děti a mládež z vyšších a 
nižších vrstev komunikují různými formami či strukturami jazyka, které nazval kódy. 
Dítě si svůj kód nevybírá, ani k němu neinklinuje náhodně či podle své inteligence, 
ale kódy jednotlivce „jsou vytvářeny konkrétními formami sociálních vztahů“ 
(Bernstein 1964, s. 58). Děti z vyšších vrstev používají propracovaný jazykový kód, 
zatímco řeč dítěte z nižších vrstev se vyznačuje omezeným kódem, který si osvojilo 
v rodině. V nižších vrstvách převládají komunikační vzorce, v nichž „rodiče nemají 
potřebu vysvětlovat dětem hodnoty a normy – spíše pouze přikazují. Děti jsou 
pak méně zvídavé, protože nedostávají plné odpovědi“ (Brabec 2013, s. 37). Pro 
omezený kód nižších tříd je typická zúžená slovní zásoba, krátké, jednoduché, často 
i neukončené věty, nerozvinutá syntax, zřídkavé využívání příslovcí a přídavných 
jmen. Pro takové dítě se řeč „nestává objektem speciální percepční aktivity”, co 
následně vede i k „relativně nízké úrovni konceptualizace” (Bernstein 1964, s. 66). 

Dítě s omezeným jazykovým kódem má velmi ohraničenou šanci stát se později 
znalostním pracovníkem, vždyť jeho přirozená řeč se už na základní škole ukáže 
jako nekompatibilní s jazykem vzdělávacího systému. Ačkoliv Bernsteinova 
teorie má už půl století, pochází z dob před nástupem znalostní ekonomiky, přece 

132 Těžbu v dole, která byla 10 let přerušená, je možné po určitých revizích a 
úpravách obnovit, ale webový designér, který 10 let nedělal svou práci, je absolutně 
nepoužitelný.
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jen zpochybňuje naivní představu, že každý má stejné šance, aby získal znalostní 
kapitál a stal se tak „znalostním kapitalistou”. Dítě vyrůstající v málo podnětném 
prostředí má obrovský handicap, v omezeném kódu není možné realizovat složité 
symbolicko-analytické operace133.

4.6 Znalostní pracovník jako informační specialista

Lidská kultura si postupným vývojem stále komplexnějších technologií a metod 
přenosu informací vytvářela nové profese zaměřené na práci s informacemi a 
dokumenty. K písařům přibyli knihovníci, kteří produkci písařů ukládali, knihtisk 
přinesl tiskaře, vydavatele a editory, další kvantitativní nárůst písemné produkce 
ve společnosti si vyžadoval její reflexi ve formě soupisů a indexů tvořených 
bibliografy, mnohem později se objevili rešeršéři a dokumentaristé. V informační 
společnosti však vůči trendu specializací v rámci knihovnicko-informačních 
profesí přistoupil zvláštní protitlak – svého vlastního informačního specialistu by 
potřeboval mít nepřetržitě k dispozici každý znalostní pracovník, a tak se každý 
znalostní pracovník musí stát i specialistou na informace. Informační společnost je 
informační hypermarket se samoobsluhou. 

Znalostní pracovník používá a vytváří znalosti, proto jsou pro něj informace 
surovinou134. Je to odborník, který vytváří (přidanou) hodnotu na základě svojí 
schopnosti informace shromažďovat (přesněji: vybírat relevantní) a zpracovat 
(přesněji: analyzovat), aby z těchto informací následně produkoval (přesněji: 
interpretoval) nové znalosti a inovace. Na to je nezbytné, aby disponoval 
informačními kompetencemi, díky nimž dokáže rozeznat, jaké informace potřebuje, 
jak je může získat, vyhodnotit a použít. Svoje pracovní úlohy chápe též jako zadání 
pro informační průzkum. Musí mít informační gramotnost a kompetence, aby věděl, 
jak se učit, teda jak proměňovat informace na znalosti. 

Takoví pracovníci se nacházejí napříč všemi rezorty znalostní ekonomiky, jsou ve 
finančnictví a médiích, ale stejně i v dopravě či zemědělství135. Podstatná část jejich 
133 Vycházíme-li z Bernsteinovy teorie, můžeme považovat mezinárodní komparativní 
studie čtenářské gramotnosti dětí typu PIRLS a PISA za výzkumy připravenosti mladé 
generace na zaujmutí pozic v sociální stratifikaci globální znalostní ekonomiky.
134 Znalostní pracovník má k informacím stejný vztah, jaký má řezbář ke dřevu: je to 
nezbytná surovina, kterou musí znát, aby ji dokázal opracovat, (in)formovat.
135 Dnes už „klasický“ výzkum lidského kapitálu T. Schultze, který provedl před 
60 lety, se týká právě zemědělství. Schultz dokazuje, že rapidní zvýšení produkce 
amerického zemědělství v průběhu první poloviny 20. století vůbec nesouvisí s 
extenzivním nárůstem výměry obráběné půdy, zvětšením pracovní síly nebo investic, 
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výkonu pramení v jejich jedinečných znalostech a schopnostech, ale důležité je i 
to, že všechny tyto sektory a činnosti v nich jsou informatizované a digitalizované. 
Využívání digitálních informačních a komunikačních technologií je v současném 
světě zásadní součástí a podmínkou znalostní práce. 

„Znalostní zručnosti musejí obsahovat schopnost pracovat v symbióze s 
inteligentním asistentem (počítačem) a umění vybrat správnou technologii na 
řešení problému“ (Kayakutlu a Marcier Laurent 2012, s. 1150). Každý znalostní 
pracovník je dnes nezbytně i informačním specialistou nejen proto, že musí mít 
schopnosti proměňovat externí informace na svoje (tacitní) poznání, ale i proto, že 
při práci nepřetržitě používá informační technologie. „Lidský kapitál je do určité 
míry komplementární s technologií, protože spojení s existujícími zařízeními jej (...) 
podmiňuje” (Kucharčíková a kol. 2011, s. 34).

Digitální technologie zkvalitňují množství procesů – objednávání, placení, 
koordinaci s kolegy a spolupracovníky, komunikaci se zákazníky a dodavateli, 
odesílání symbolických produktů a výsledků práce. V důsledku toho znalostní 
pracovník pracuje efektivně, pořád větší část svého pracovního času věnuje svojí 
specializované práci, zkracuje se a odpadá čas věnovaný rutinním činnostem a tzv. 
prostojům. „Čas prostojů v podmínkách světa on-line elektronické komunikace 
mizí“ (Roubal 2013a, s. 242). Vykonávání nenáročných nezbytných doplňkových 
činností a vynucené přestávky v práci by však poskytovaly pracovníkovi i možnost 
oddychu, nepřetržitá vysoce efektivní práce je mnohem namáhavější, intenzivnější 
svým vysokým tempem136. 

Nejde však o používání počítačů jako „strojů“ (např. psacích strojů), ale o ovládání 
sofistikovaných aplikací, které práci znalostního pracovníka dodávají větší přesnost 
a rychlost, a o aplikace, které část jejich práce nahrazují. „Znalostní pracovník je 
neoddělitelný od specifické technologie“ (Bologna 2004, s. 11). S technologiemi se 
prostě pracuje nejen lépe, ale jinak137.

ale s intenzivním nárůstem znalostí, zkušeností a zručností, tedy s růstem lidského 
kapitálu v zemědělství (Schultz 1956, cit podle Jun 2012, s. 238).
136 Hypoteticky můžeme předpokládat, že pokud prostoje přinášely nezbytný čas 
na oddych, pro intelektuální práci takto nezbytný čas na oddych si dnes znalostní 
pracovníci vytvořili prostřednictvím multitaskingu (více o multitaskingu v kap. 
4.13).
137 V tomto smyslu například M. Pastier vysvětluje, jak se ve firmách musejí změnit 
marketéři. „Z filozoficko-ekonomické se stala technologická pozice“ (Pastier a 
Bella, 2014).
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4.7 Digitální technologie jako znalostní pracovníci

Klasické teorie postindustriální společnosti počítaly s postupným přesunem pracovní 
síly ze zemědělství a průmyslu do služeb. Současný trend však ukazuje, že tomu tak 
není. Všechny sektory se digitalizují a „absorpční kapacita trhu práce klesá“ (Greger 
a Černý 2007, s. 24). Pokud jsme v předcházejících částech textu v souvislosti s 
rutinní generickou prací konstatovali, že ji postupně přebírají stroje, musíme 
konstatovat, že podobný trend se týká (nebo začíná týkat) už i práce využívající a 
vytvářející znalosti a informace138. 

D. Autor, L. Katz a A. Krueger (2003, cit. dle Frey a Osborne 2013, s. 4) dokonce 
práci rozdělují na manuální a kognitivní na jedné straně, ta je počítačem nahraditelná, 
a nerutinní139, která není počítačem nahraditelná. Na tomto místě je potřebné zároveň 
upozornit, jak rychle se mění i rozsah toho, co je možné považovat za rutinní, resp. 
nerutinní činnost. Citovaní autoři ještě začátkem milénia uváděli jako příklad 
nerutinních činností řízení automobilu v městském provozu140 a rozpoznávání 
naškrábaného rukopisu. Už o pár let později se obě tyto činnosti staly rutinními, 
tedy algoritmizovanými a automatizovatelnými. 

Činnosti, které lze těžko popsat algoritmem (a tedy těžko digitalizovat), jsou například 
ty, které souvisejí s identifikací a řešením nově vzniklých problémů (např. krizový 
management), ale i takové, které jsou závislé na detailech používání přirozeného 
lidského jazyka v souvislosti s emocemi. Podle analýzy Freye a Osborna k profesím, 
které bude nejsnazší nahradit počítačem, patří například telemarketéři, hodináři, 
daňoví účetní nebo pojišťovací agenti141, naopak, hůře bude možné počítači nahradit 
například jednotlivé specializace terapeutů a lékařů (včetně záchranářů)142 nebo 
sociálních pracovníků a psychologů (Frey a Osborne 2013, s. 59, 72)143. 

138 Dnes například už velkou většinu návštěv webových stránek uskutečňují nikoliv 
lidé, ale boty, hlavně vyhledávače, ale případně i škodlivé softwary (Zeifman 2013). 
Mimochodem, i tento průzkum, který sledoval 1,5 miliardy návštěv na 20 tisících 
stránkách, byl možný pouze díky pokročilým softwarovým aplikacím.
139 Angl. non-routine task.
140 Nástup robotických aut se dotkne i dalších profesí, např. dopravních a městských 
policajtů. Je vysoce pravděpodobné, že tyto automobily budou naprogramovány tak, 
že nebudou porušovat předpisy, možná dokonce ani na přímý pokyn cestujícího.
141 V této situaci už považujeme tvrzení M. Castellse (2010, s. 270), že není statistické 
souvislosti mezi automatizací a nezaměstnaností za neudržitelné.
142 I když A. D. Mane s S. M. Arifem a W. A. Rahimanem (2013) popisují (polského) 
robota Robin Heart určeného pro operace srdce. Příznačný je esejistický podnázev 
jejich odborného článku – „chirurg, kterému sa netřesou ruce“.
143 V tokijském butiku experimentálně androidní robot nahrazoval půvabnou 
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K těmto předpovědím musíme dodat, že pokud trh práce není schopen absorbovat 
další pracující a zároveň marginalizované skupiny – starší lidé, handicapovaní, 
děti – potřebují pomoc a nedostává se jim přiměřené péče, pak východiskem je 
restrukturalizace trhu práce. Stát, místní správa, případně pojišťovny či třetí sektor 
se musí stát silným zaměstnavatelem pomáhajících profesí, které jsou nezastupitelné 
digitálními zařízeními, a to i těmi, které mají ve svých technických parametrech 
uvedeny nějaké formy inteligence či expertizy.  

Už samy pojmy jako umělá inteligence, či expertní a znalostní systémy144 jsou 
výmluvné. V ideálním případě je úkolem těchto zařízení opravdu nahradit odborníky. 
Podle J. Kelemena (2012, s. 41) znalostní systémy umožňují zachovat určité znalosti 
v organizaci nezávislé na lidech, kteří byli do té doby jejich nositeli. S. Gosman 
definoval expertní systém jako „počítačový program simulující rozhodovací činnost 
lidského experta při řešení složitých úloh a využívající vhodně zakódovaných 
speciálních znalostí převzatých od experta s cílem dosáhnout ve zvolené problémové 
oblasti kvality rozhodování na úrovni experta (Gosman a kol. 1990, cit. dle Sklenák 
a kol. 2001, s. 94). Podobná je například i definice J. Machalové. „Expertní systémy 
jsou programové prostředky určené k řešení takových úloh, které jsou považovány 
za obtížné a jejichž uspokojivé řešení může provést pouze specialista v daném oboru 
– expert” (Machalová 2007, s. 44). 

Tyto systémy se používají zejména v oblastech, které jsou doménou vysoce 
kvalifikovaných znalostních pracovníků, jako jsou predikce, plánování, diagnostika 
či řízení145. „Inteligence” expertního systému se projevuje i ve způsobu, jakým 
komunikuje s použivatelem – klade pouze otázky relevantní pro daný úkol, ale klade 
je v pořadí, jež vyplývá z předešlých odpovědí použivatele (podobně jako znalostní 
pracovník teda svoje služby poskytuje na základě komunikace se zákazníkem).

Expertní systémy hledají řešení úkolu (odpovědi) na bázi znalostí získaných od 
expertů, ale pracují spolehlivěji než oni, protože mají k dispozici větší masu poznatků 
než jednotliví experti. „Pro expertní systémy je charakteristické, že problémy neřeší 
deterministickými či stochastickými přístupy s využitím algoritmů analytických 
či numerických metod”, ale používají produktivní metody, při nichž „není určena 
posloupnost jednotlivých kroků algoritmu, takže výběr následného kroku je 
podmíněn výsledkem testovací podmínky, o níž je možné s určitostí rozhodnout, zda 

brigádující hostesku, i když zatím jen interaktivním sezením ve výkladu. Androidova 
(androidina) „dívčí“ tvář dokáže vyjádřit až 60 emocí. Tato aplikace „může 
naznačovat, kam se ubírá vizuální reklama” (Trew 2012), tedy k nahrazení člověka 
strojem.
144 Tady pojem expertní systémy už nepoužíváme v Giddensově významu.
145 I nejlepší šachisté jsou počítačové systémy – Zappa, Rybka, Deep Fritz.
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je, nebo není splněna” (Janíček 2013, s. 188-189). 

Paralelně se zdokonalováním expertních systémů dochází k určitému vystřízlivění 
ohledně jejich reálných možností, takže dnes se o expertním systému uvažuje víc 
jako o asistentovi pro (lidského) experta, a ne jako o jeho šéfovi, i když výhody 
expertních systémů v porovnání s člověkem jsou zřejmé. Expertní systém může 
pracovat bez přestávky a stále poskytuje stejné výsledky (nepodléhá stresu ani 
emocím), dokáže svůj formalizovaný výstup jednoznačně vyargumentovat daty, je 
kopírovatelný, jeho báze znalostí146 může být nepřetržitě aktualizovaná, mohou se v 
ní integrovat znalosti několika reálných expertů (distribuovaná databáze). „Expertní 
systémy se používají při řešení problémů v podmínkách neurčitosti” (Janíček 2013, 
s. 189), například když je formulování problémů zamlžené nebo jsou vstupní údaje 
vágní. V takové situaci se mohou projevit nevýhody expertních systémů, které 
vyplývají právě z toho, že to nejsou lidé – chybí jim všeobecný rozhled, „zdravý” 
rozum a životní zkušenost, intuice, schopnost okamžitě se přizpůsobit ve změněné 
situaci, takže dělají pořád tytéž chyby147.

Pojem big data označuje obrovské objemy různorodých dat (strukturovaných 
i nestrukturovaných) v různých formátech, které by rozhodně nebylo možné 
zpracovat člověkem ani za pomoci počítače, ale je možné je zpracovat vyspělými 
technologiemi148. Také velké množství suroviny, tedy dat má zpravidla velký 
potenciál poskytnout výstupy ve formě zajímavých informací, ač na začátku se 
ani nepředpokládá, jaké to budou informace. Big data se od vědeckého výzkumu 
odlišují tak, že výstupem analýzy dat nemusí být sofistikované explikace získaných 
zjištění, ale „jen“ exaktní zjištění či pravdy o skutečnosti.

Počítačový výstup z big data řekne jen tolik, že „lidé z měst mají v oblibě produkt X”, 
a to už je informace použitelná v marketingu, ač počítač nepochopil příčinu. Jak říká 
M. Andrejevic (2013, s. 26 a 142), získané informace přinášejí ekonomický užitek, i 
když počítač neobjevil jejich smysl, dodal jen „poznatek bez porozumění“149. Víme, 
jak to je, ale nevíme proč, takže z „poznatku” neplyne žádné poučení (vědění). 

146 Expertní systém se skládá z řídicího/inferenčního mechanismu a báze znalostí s 
dočasnou bází údajů.
147 Samozřejmě není nutné vytvářet počítače s city, pocity a intuicí, postačilo by, 
pokud by počítač dokázal „racionálně” vyhodnotit, jak by v dané situaci člověk svou 
intuici uplatnil. Například Sensum je technologie vhodná pro neuromarketing, která 
dokáže vyhodnocovat lidské emoce na základě fyziologických projevů člověka 
(Sensum 2014).
148 Pojem big data se používá i k označení těchto technologií.
149 Angl. knowing without understanding.
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S. Gálik (když kritizuje Druckerovu koncepci znalostní ekonomiky) hovoří, že 
lidskou tvořivost, „která je podmínkou vzniku novosti, nemůžeme ovládat tak jako 
abstraktní racionalitu. Pokud bychom ji ovládali, tak kdykoliv bychom byli schopní 
vymyslet něco nového” (Gálik 2012, s. 20). Paradoxně počítačové analýzy big data 
cosi podobného dokážou – kdykoliv nám umějí něco nového o realitě říct (ačkoliv 
to samozřejmě nevymysleli v tvůrčím procesu v psychologicko-filozofickém smyslu 
slova).

U big data „prvotní myšlenkou bylo, že objem informací narostl natolik, že toto 
kvantum, pokud by mělo být prozkoumané, nevešlo by se do paměti počítačů, takže 
technici museli vylepšit nástroje, které by se na takovou analýzu použily“ (Mayer-
Schönberger a Cukier 2013, s. 6). Analytik150, kterému se výstupy z big data (např. 
ve formátu prediktivních analýz zákaznického sentimentu) dostanou do rukou, 
posuzuje, která ze získaných dat a korelací mezi nimi mohou být pro daný účel 
důležité. Postup je opačný než u standardního vědeckého výzkumu – ne od hypotézy 
k datům, ale od dat k předpokladům. 

Novátory ve využívání těchto aplikací byly internetové společnosti, které uměly 
sesbírat, analyzovat a prodat rozsáhlá data. Protože dnes je vysoce pravděpodobné, 
že každý mladý člověk, který je připojený na internet, je zároveň připojený i na 
svůj profil na sociální síti, společnosti jako Facebook by uměly podat velmi přesné 
a aktuální informace o vývoji preferencí ve vztahu k různým produktům. Facebook 
a Twitter „jsou největší fokusové skupiny na světě“ (Andrejevic 2013, s. 42). 
Někdejší nedbalé konverzace, které se rozplynuly v éteru, jsou teď zachycené ve 
zkoumatelné a tříditelné formě, marketingový (či jiný151) průzkum je možný už ne 
na reprezentativním vzorku, ale rovnou na celé populaci.

Dobrý příklad pro pochopení smyslu a funkčnosti big data ukázala v roce 2009 
společnost Google. Ve světě se tehdy šířila chřipka H1N1 a americké úřady 
nedokázaly vytvořit aktuální mapu šíření nákazy v zemi. Bylo známo, že většina 
nakažených po projevení prvních příznaků nejde hned k doktorovi, takže hlášení 
lékařů z terénu zaostávají v čase za reálným šířením choroby. Google analyzoval 
50 milionů dotazů, které psali lidé do vyhledávače v časech pandemií chřipky v 
předcházejících letech, čím odhalil v takové situaci nejčastěji používaná klíčová 

150 Tzv. data scientist.
151 Jeden program OSN například analyzuje sociální sítě s cílem zjišťovat postoje 
malajzijské veřejnosti k očkování. Manažeři podle výsledků mohou v reálném čase 
navrhovat a modifikovat podpůrné kampaně (podle United 2013). Analogickou 
analýzu příspěvků na Twitteru si dala udělat americká vláda, „aby zjistila, jak se 
před volbami šíří informace o geneticky modifikovaných potravinách či zvyšování 
daní“ (Podstupka 2014).

79

To
to

 je
 ná

hľ
ad

. C
elk

ov
ý p

oč
et 

zo
br

az
en

ýc
h s

trá
no

k j
e o

bm
ed

ze
ný

.



80

slova (například „bolest hlavy“, „horečka“). Analýzou aktuálního zadávání těchto 
klíčových slov uživateli vyhledávače vznikla přesná mapa (dodatečně potvrzená), 
která v reálném čase dynamicky ukazovala šíření chřipky v čase a prostoru (podle 
Tvardzík 2013). Později Bollen, Mao a Zeng (2011) ukázali, že sociální média 
dokážou ukázat i změny na finančních trzích. Analyzovali obsah tweetů a zjistili, že 
nálady v Twitteru asi o tři-čtyři dny předbíhají dění na akciové burze.

Fascinující na big data je, že masy dat vznikají jako vedlejší produkty jiných, 
nevýzkumných a „nevědeckých” činností. Celá zdlouhavá práce související s 
vkládáním dat do klasické databáze odpadá. Nikdo nepíše statusy na Facebook 
proto, aby je analyzovali marketingoví pracovníci nějaké firmy, ale výsledkem je, že 
„pokročilé analýzy pomáhají prodejcům, aby věděli, co chtějí jejich zákazníci koupit 
ještě dřív, než to vědí samotní zákazníci“ (Andrejevic 2013, s. 28).

Frey a Osborne (2013, s. 17) uvádějí zajímavé aplikace big data. V jedné z nemocnic 
počítač diagnostikuje onkologické pacienty na základě údajů ze statisíců lékařských 
zpráv, z milionů chorobopisů a milionů stránek odborných medicínských časopisů, 
které komparuje s údaji o konkrétním pacientovi. Jiným příkladem je analýza dat 
z monitorování prostorů průmyslovými kamerami a senzory s cílem identifikovat 
v reálném čase lidi s nepřirozeným a podezřelým chováním (například zlodějů v 
supermarketech nebo teroristů na letištích)152. Takové pokročilé analýzy bychom 
mohli považovat za typickou doménu vysoce specializovaných znalostních 
pracovníků (v daných případech onkologů a psychologů)153. „Filozofickým“ 
paradoxem těchto nových znalostních technologií je fakt, že lidé jako by žili v 
masové informační společnosti, chrlí množství triviálních dat, ale stroje umělé 
inteligence už přináleží ke znalostní společnosti a spolehlivě proměňují tato triviální 
data na použitelné znalosti.

Jinou situací, kde inteligence počítače nahrazuje dokonce tvůrce informací, je 
strojové generování textů, psaní (předběžně krátkých) článků počítačovými 
programy. Novináři považovali za samozřejmou robotizaci v továrnách, ale vůbec 
neočekávali, že by se dotkla jejich profese – „koneckonců jsme znalostní pracovníci” 
(Roose 2014). V březnu 2014 deník Los Angeles Times informoval o zemětřesení tři 

152 Sledování průmyslových kamer je v současnosti většinou ještě doménou vzdáleného 
teleworkingu, Obrazy z bezpečnostních kamer v amerických supermarketech sledují 
„levní” pracovníci v rozvojových zemích, ale software bude brzy určitě levnější 
(porovnej i kap. 4.11).
153 Zpracování údajů ze sčítání obyvatelstva v raném novověku – např. ve Florencii 
v 15. století, v Benátkách v 16. století, ve Švédsku, Španělsku a Dánsko-norském 
království v 18. století (podle Burke 2009, s. 152-153) – považujeme za obdivuhodné 
dobové analogie big data, a to zejména s ohledem na využitelné technologie.
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minuty po prvních otřesech. Zprávu obsahující několik vět o čase, intenzitě, lokalitě 
zemětřesení a původu naměřených hodnot napsal algoritmus. Stejný algoritmus píše 
pro deník i zprávy o zločinnosti. „Lidský editor rozhoduje, které z nich si zaslouží 
větší pozornost“ (Anonym, 2014). Profesionální novinář tedy nemusí kontrolovat 
smysl a formu textu, ale vybírá si, na které z „robotových“ textů naváže vlastním 
článkem. I v Associated Press je používaný „software – ve skutečnosti robot” (Roose 
2014) na psaní agenturních zpráv, které jsou vytvořené s milisekundovým odstupem 
od přijetí podkladů pro zprávu154.

4.8 Individualizace a zesíťování práce znalostních pracovníků

Člověk je sociální bytost. Znalosti tvoří, distribuuje a využívá v rámci sociálních 
systémů jako výsledek a důsledek interakcí a vztahů s jinými lidmi. Znalosti ve 
své komplexnosti ani nemohou být vytvořené izolovanými jedinci. Když P. Burke 
popisuje étos příslušníků předmoderní evropské učené obce155 v 15. až 18. století, 
upozorňuje, že se vyznačoval například i překračováním národních hranic, čilou 
vzájemnou komunikací a návštěvami (Burke 2009, s. 33), co jsou charakteristiky, 
které by platily taktéž pro dnešní znalostní pracovníky. Práce znalostních pracovníků 
je ve všeobecnosti založená na interakci a výměně informací, a to i přes ostrou 
vzájemnou konkurenci.

Protipohybem přirozeně sociálního charakteru vzniku a využívání poznatků je v 
dnešní společnosti všeobecně viditelný trend individualizace práce. Předcházející 
industriální éra vyžadovala socializaci práce. Továrenský dělník u montážní 
linky fyzicky (manuálně) pracoval dennodenně v témže pracovním kolektivu, byl 
vázaný dokonce na přesné místo ve výrobní hale, když vykonával činnosti, na 
které bezprostředně navazovaly činnosti jiných dělníků. Naopak, práce „řízená 
elektronicky, může být organizována decentrálně, difuzně“, tím končí „přímá 
kooperace“, chápaná jako kooperace na jednom místě a v jednom čase (Beck 
2011, s. 226). Individualizovaný znalostní pracovník má z hlediska prostoru a času 
výkonu práce větší volnost. Tato individualizace znalostního pracovníka156 je však 
154 Pro milovníky klasické vědecko-fantastické literatury může být znepokojující, že 
dnes počítačový program posuzuje, zda člověk s atypickým chováním představuje 
potenciální hrozbu, jiný algoritmus rozhoduje o diagnóze a léčbě, robot tvoří text, 
který poučuje čtenáře. Situace se od temných vizí autorů sci-fi odlišuje jen tak, že to 
počítače dělají dobře (a možná i tím, že tyto počítačové programy nejsou ukryté v 
pochromovaných hranatých hlavách humanoidních robotů).
155 Lat. respublica litteraria.
156 J. Keller připomíná, že je to „vynucená individualizace“, „přísně individuální 
životní strategie je tím jediným, co člověku zbývá“ (Keller 2011a,  s. 426).
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do značné míry jen iluzorní, protože z hlediska práce je závislý na svých klientech, 
zaměstnavatelech, dodavatelech a v širších životních kontextech je závislý na jiných 
expertech a systémech, které vytvářejí. 

M. Castells (2010, s. 282) uvádí, že individualizaci práce způsobil zejména nástup 
informačně-komunikačních technologií do pracovně-ekonomického života. 
Individualizace práce se projevuje vysokou specializací. Ve znalostní ekonomice je 
princip industriální dělby práce „nahrazován principem spojování dílčích úkolů na 
vyšší úrovni“ (Beck 2011, s. 233). Místo velkého počtu nekvalifikovaných pracujících 
nastupuje menší počet kvalifikovaných. „Kooperativní práce je dokazatelně mnohem 
efektivnější způsob organizace výroby než montážní linka” (Megill, 2012, s. 12). 

Kooperativní práce znalostního pracovníka je sociálním procesem, ve kterém se 
spojuje individualizovaná práce s nezbytností spolupráce vyplývající z pokročilé 
dělby práce. G. Kayakutlu a E. Mercier Laurent říkají, že popřední znalostní 
pracovníci se stávají znalostními kultivátory157, „schopnými definovat svoje vize 
budoucnosti, správné cíle na správném místě a ve správném čase s cílem přinášet 
inovativnost do spolupráce. Očekává se od nich, že se budou dělit o zpětnou vazbu 
plynoucí ze zkušenosti, transformovat spojení sociálních sítí do hodnot a uvažovat 
bez ohraničení (mezi obory)“ (Kayakutlu a Mercier Laurent 2012, s. 1150).

Pro tento nový typ pracovních úloh je optimálním pracovním seskupením projektový 
tým samostatných specialistů. Kooperace v ad hoc projektovém týmu158 není jako 
každodenní práce v kolektivu. Znalostní pracovník pracující na konkrétním projektu 
(např. formou teleworkingu) přestává být formálním zaměstnancem, má jen částečný 
úvazek, je externista nebo dodavatel (offshoring, outsourcing, subcontracting)159. 
Práce na dálku mění pracovní kolektiv na agregát osamocených profesionálů, kteří 
pracují pro sebe a za sebe. Týmy se po skončení projektu přeskupují, nevznikají v 
nich pevnější interpersonální vztahy a vazby. Absentují neformální rozhovory, které 
by takové vztahy utužovaly. Jednotliví pracovníci si uvědomují, že se nacházejí na 
pracovním trhu jako individua a úspěch závisí hlavně na nich samých. 

157 Angl. knowledge cultivator.
158 Z hlediska organizace je práce v týmu typická castellsovská samoprogramovatelná 
autonomní práce v první řadě už tím, že znalostní pracovník se na začátku (případně 
i v průběhu) rozhoduje, zda se do ní zapojí.
159 S tímto trendem jsou plně kompatibilní i očekávání příslušníků mileniální generace 
(narození 1980-1999) vstupující v těchto letech do aktivního života. Je těžké je 
získat do zaměstnaneckého poměru, a i tak v něm dlouho nevydrží, protože chtějí 
pracovat pro sebe, ne pro firmu, vždyť mezi nimi je v USA dvakrát více podnikatelů 
(nebo živnostníků) než v rodičovské generaci baby-boomu (podle Sujansky a Ferri-
Reed 2009, s. 4).
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Napětí mezi interakčním a individuálním charakterem znalostní práce je nepřetržité. 
Pro znalostní pracovníky „jsou nutné časté a neformální konverzace, které zajišťují, 
aby poznání a objevy byly co nejlépe využity a aby byly podrobeny rychlému 
kritickému hodnocení“ (Reich 1995, s. 201), ale nejdůležitější znalosti se často 
zdráhají sdílet, protože vědí, že to je základ jejich konkurenční výhody právě vůči 
tomu, kdo s nimi konzultuje. Ze čtyř tříd Davenportovy klasifikace znalostních 
pracovníků až dvě třídy mají tendenci snažit se o vytvoření znalostního monopolu 
nebo znalosti skrývat160 (podle Kelemen a kol. 2008, s. 149-150). V interakcích mezi 
znalostními pracovníky se nehovoří jednak o věcech, které automaticky každý ví, 
respektive o věcech, které pořádně neví nikdo, ale stejně se nehovoří ani o věcech, 
které nikdo nechce říct zadarmo (Boisot 1999, cit. dle Katuščáková 2010, s. 107).

M. Castells (2010, s. 260) vytvořil socio-funkční hierarchii aktérů ve vztahu k práci 
v síti. „Síťový pracovník“161 svými aktivitami vytváří spojení a rozhoduje o spojeních 
v rámci firem a mezi firmami. Od něho se odlišuje „zesíťovaný pracovník“162, který 
také pracuje online v rámci sítě, ale o svých spojeních, ani o spojeních jiných lidí 
či firem, sám nerozhoduje, jen je realizuje. Nakonec na nejnižší příčce je „odpojený 
pracovník“163, který v rámci sítě představuje koncový bod, který pouze přijímá 
jednosměrné instrukce pro svou obslužnou práci, ale na komunikaci v síti interaktivně 
neparticipuje. Přitom participovat na síti je čím dál nutnější. Nevýhody toho, pokud 
je aktér mimo sítí, rostou rychleji než výhody z toho, že je v síti (Castells 2009, s. 
42).

Industriální pracovní kolektiv v síťové společnosti modifikuje i do jiného 
společenského „novotvaru” – do komunity164. Katuščáková (2010, s. 102 a násl.) 
zdůrazňuje zejména význam vnitrofiremních komunit, ale silným trendem je v 
současnosti i působení „nadfiremních“ komunit, zejména virtuálních na internetu. 
Jejich vznik je možný hlavně díky informačním technologiím a novým způsobem 
komunikace v sociálních sítích. Výměna znalostí ve virtuálních komunitách 
znalostních pracovníků má samozřejmě i svá omezení. Pokud si komunikační 
partneři vyměňují zkušenosti, rady a příběhy v globálním virtuálním prostředí 
zejména proto, že žijí v odlišných koutech světa, je tu riziko, že znalosti se přenášejí 
do odlišné kultury (firemní kultury, zákaznické kultury, legislativy apod.), kde 

160 Konkrétně jde o znalostní pracovníky podle modelu spolupráce a expertního 
modelu. Další dva modely podle Davenporta jsou model integrace a transakční 
model.
161 Angl. networker.
162 Angl. networked worker.
163 Angl. switched-off worker.
164 Ang. community of practice. Pojem zavedli J. Lave a E. Wenger v roce 1991 (cit. 
dle Katuščáková 2010, s. 101).
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získávají v odlišném kontextu odlišný význam. 

Komunita je založená na dobrovolné participaci (a teda vysoké motivaci). Je to 
skupina lidí se společným zájmem o určitý obor (doménu), v rámci níž jsou ochotní 
a kompetentní vyměňovat si znalosti a učit se navzájem165. Společná doména vytváří 
silné interpersonální vazby (Kelemen a kol. 2008, s. 166). Komunity v některých 
aspektech plní funkci starších profesních sdružení jako uzavřených stavovských 
organizací. Životnost komunity je sice podřízená motivacím a potřebám jejích členů, 
ale i po jejím zániku zůstává „efekt v podobě kontaktů a propojení“ (Katuščáková 
2010, s. 105). Příslušnost ke komunitě se může zužitkovat jako svérázný sociální 
(síťový) kapitál, díky němuž si znalostní pracovník může nacházet novou práci nebo 
kontrakty. I výzkumy lidí, kteří si hledají práci, potvrzují, že jsou z tohoto důvodu 
mimořádně aktivní na sociálních sítích (Smith 2013).

Sdílení a výměna informací v síti mohou ohrozit i některé rutinní činnosti znalostních 
pracovníků. Například méně kreativní právníci, kteří se specializovali na vytváření 
(de facto replikování) kupních smluv souvisejících s prodejem nemovitostí či 
automobilů, jsou ohroženi vzorovými smlouvami, které jsou na internetu volně 
dostupné. V tomto případě informační technologie nahradila znalostního pracovníka 
svou diseminační schopností, ne expertní umělou inteligencí.

Komunity a sítě se týkají nejenom práce, ale celého života znalostního pracovníka. 
M. Granovetter (1983, cit. dle Keller 2010) rozděloval sociální sítě na základě 
vnitřních vazeb na silné a slabé. Silné vazby jsou v sítích analogických ke vztahům 
v tradičních svazujících společenstvích (rodina, přátelství), naopak slabé vazby 
jsou typické pro moderní sítě. Granovetter tvrdí, že právě tyto moderní vazby jsou 
dnes užitečnější než tradiční pouta. „Při hledání pracovního místa nám náhodní a 
vzdálenější známí (kolegové z bývalé práce, spolužáci apod.) dodávají četnější a 
cennější informace, než jaké jsou schopni nám poskytnout naši blízcí příbuzní a 
dobří přátelé. Dokážou nás propojit se vzdálenějším a různorodějším prostředím“ 
(Keller 2010, s. 22).

4.9 Znalostní pracovníci jako kognitariát

Znalostní pracovníci reprezentují trend intelektualizace práce, ale určitě to nejsou 
teoretici, ani vzdělanci či učenci v obvyklém významu těchto slov. V minulých 
epochách „vzdělaní lidé byli nositeli kultury“, zatímco „znalostní pracovníci budou 
pouze nositeli technicky prozatím nenahraditelných speciálních znalostí“ (Kelemen 
2012, s. 47). Zároveň jsou však i nositeli ekonomické síly společnosti, a to není 
165 Dnes už klasickou formou virtuální komunity jsou odborná diskusní fóra.
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málo. Jsou to „obyčejní“ pracující, a proto není potřeba v souvislosti s nimi mít 
nepřiměřené kulturně-osvětová očekávání. Znalostní pracovník stejně jako učenec 
minulých století disponuje kvantem poznatků, ale rozdíl je ve struktuře a zaměření 
těchto poznatků. Znalostní pracovník je orientovaný na praxi. Proto i část jeho výkonu 
může představovat manuální práce, které se vzdělanci minulosti raději vyhýbali. 
I manuální práce znalostního pracovníka však doplňuje aktivity vycházející ze 
specializovaných profesionálních znalostí a získávaných informací166. 

Hranice se dnes nenachází mezi manuálně a nemanuálně pracujícími, ale v úrovni 
požadované kvalifikace, respektive požadovaných kompetencí167. Znalostní 
pracovníci mají znalosti (kompetence), které nejen umějí, ale i musí prakticky 
využívat. Jejich dobovou analogií není středověký učenec, ale spíš tehdejší 
řemeslník. Právě na rozdílech mezi znalostním pracovníkem a učencem bazíruje 
i P. Drucker, když říká, že jeho uvažování o znalostech v kontextu ekonomiky je 
něco úplně jiného, než když o znalostech uvažují intelektuálové. Proto ani znalostní 
ekonomika není součástí intelektuální historie, ale je součástí dějin technologie, tedy 
dějin, které se zabývají pracovními nástroji člověka (Drucker 1994b, s. 268).

I řemeslníci disponovali (ač omezeným) cechovým know-how, které jim zaručovalo 
určitou výhodu na rozdíl od okolí, které takovými znalostmi nedisponovalo. Jenže 
zatímco znalostní pracovníci vyhledávají inovace, řemeslníci a jejich cechy byly 
vůči novinkám konzervativní. „Cechy ochraňovaly zájmy svých členů proti nově 
příchozím, k nimž patřili i vynálezci, kteří svými novými zařízeními ohrožovali 
ekonomický status členů cechu“ (Kellenbenz 1974, s. 243).

I když R. Reich zdůrazňuje manažerské a vlastnické postavení symbolických 
analytiků, vypočítává konkrétní pozice jako „vedoucí pracovníci reklamních agentur 
a marketingoví stratégové“ nebo „televizní a filmoví producenti“ (Reich 1995, s. 
200), domníváme se, že příslušnost ke skupině symbolicko-analytických služeb je 

166 Typický znalostní pracovník je například servisní technik počítačového hardwaru. 
Hodně jezdí svým pick-upem do skladů a k zákazníkům, ale zároveň vykonává 
vysoce odbornou a úzce specializovanou práci, která vyžaduje neustálé studium 
příruček či manuálů, jako i časté operativní konzultace s kolegy. Geodet zaměřuje 
celé dny v terénu na horkém slunci nebo v mraze, ale výstupy jeho práce jsou pomocí 
drahých digitálních přístrojů a specializovaných softwarových aplikací vytvořené 
účelové mapy vysoké přesnosti či digitální mapové podklady ve 3D nebo řezy 
budov či terénu, které jsou nezbytné pro práci jiných. Zajímavý příklad znalostní 
profese uvádí K. Megill (2012, s. 22-23), podle kterého současní vojáci musejí být 
samoorganizující se znalostní pracovníci kolektivně pracující v rámci svojí jednotky 
jako zesíťované komunity.
167 Koreluje tedy více s lidským, kulturním a sociálním kapitálem, a ne s financemi.
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vhodné rozšířit na (téměř) všechny pracovníky v těchto oblastech, a to minimálně 
z důvodu, že režiséry, kameramany, programátory, textaře a grafiky v reklamních 
agenturách celkem evidentně není možné zařadit do skupiny rutinních výrobních ani 
osobních služeb. Přitom jejich počet samozřejmě několikanásobně převyšuje počet 
manažerů stojících nad nimi168. 

Když A. Toffler a H. Tofflerová vysvětlují, proč zařazují finanční analytiky, počítačové 
programátory a „obyčejné úředníky“ do téže skupiny pracujících, zdůvodňují to tím, 
že „ačkoliv se jejich funkce zřetelně odlišují a každý z nich pracuje na úplně jiné 
úrovni abstrakce, nedělají nic jiného, jen přenášejí nebo vytvářejí další informace. 
Jejich práce je skrz-naskrz symbolická“ (Toffler a Tofflerová 1996, s. 55). Klíčovou 
charakteristikou symbolických analytiků teda nemůže být manažerská pozice, ale 
to, že jejich pracovní postupy netvoří primárně manipulace s předměty (surovinami, 
energií, půdou), ale jsou pozorovateli skryté, jejich dematerializovaná práce je 
zdánlivě neviditelná a virtualizovaná (porovnej i kap. 3.6 o dematerializaci169).

T. Davenport (2005, cit. dle Kelemen a kol. 2008, s. 147-149) rozděluje znalostní 
pracovníky do čtyř modelů podle způsobu vykonávané práce. Dva z těchto modelů 
(tzv. transakční a interakční) zahrnují znalostní pracovníky, kteří vykonávají 
rutinní nebo opakující se práce založené na formálních postupech, což jsou 
charakteristiky typické pro pracující v Reichových rutinních výrobních službách 
či Castellsových generických zaměstnáních (až na to, že obsahem práce jsou v 
tomto případě informace a symboly). Takové znalostní pracovníky konkrétně 
popisuje D. Jemielniak ve své typologii informačně-technologických zaměstnání. 
Rozlišuje v typologii bílé a modré límečky, avšak i mezi bílými límečky vidí „nižší“ 
podmnožinu těch, kteří se zabývají zejména kódováním (případně i programováním) 
a jejich práce se vyznačuje vysokou mírou opakovatelnosti a reproduktivnosti 
(Jemeliak 2012, s. 38). Ačkoliv tito lidé pracují s počítačovými programy a kódy, 
teda jejich práce je symbolicko-analytická, z hlediska tvořivosti a samostatnosti 
odpovídají zřejmě Castellsově kategorii generické práce a Reichovým rutinním 
službám (monotónnost, přímé plnění příkazů). Tito znalostní pracovníci však mají 
na rozdíl od Castellsových genericky pracujících jedno specifikum – jejich pracovní 
pozice jsou relativně stabilní, dokonce stabilnější než pozice specialistů v sektoru 

168 Znalostní pracovník v našem chápání je tedy totožný s Reichovým symbolickým 
analytikem z hlediska obsahu, nástrojů a forem práce, ale nesdílíme Reichovo 
elitářské chápání této skupiny. Znalostní pracovníci patří z větší části mezi „pracující” 
(představují lidský kapitál, a nikoliv kapitalisty). V dalším textu pojem znalostní 
pracovník budeme považovat za synonymum pojmu symbolický analytik.
169 Dematerializace se týká už i pracovních úrazů – různé zlomeniny či pohmožděniny 
industriálních dělníků nahradily u znalostních pracovníků poruchy vyplývající ze 
stresu a vyhoření.
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informačních technologií, jako jsou například systémoví analytici a projektanti 
(Barley a Kunda 2004, cit. dle Jemeliak 2012, s. 38).

Na tomto místě musíme dodat, že platí Reichova teze o symbolických analyticích, 
kteří rozhodují o osudu zbytku lidstva (uváděli jsme v kap. 4.3)170. I „řadoví“ 
symboličtí analytici produkty svojí práce zprostředkovaně rozhodují o osudu 
ostatních společenských vrstev. Když se velcí investoři rozhodují, kam a jak 
investovat svoje peníze, přijímají rozhodnutí na základě analýz svých podřízených 
– znalostních pracovníků171.

Jako jedna z charakteristik lidského kapitálu znalostních pracovníků platí, že „jeho 
hodnota je těžko měřitelná“ (Kucharčíková a kol. 2011, s. 34), z čeho analogicky 
vyplývá, že při aplikování tohoto kapitálu do znalostní práce vzniká problém 
„komplikovaného hodnocení pracovního výkonu” (Xiang a Liu 2012, s. 1272). 
Mzda či honorář jen málokdy odrážejí skutečný výkon či reálné znalosti. I když A. 
Fumagalli a S. Lucarelli říkají, že to je důsledkem „slabé dohody mezi kapitálem 
a pracujícími“ (Fumagalli a Lucarelli, 2011, s. 6), nemusí vždy jít vysloveně o 
vědomou nespravedlnost, ale spíše o neměřitelnost, což však neznamená, že by s 
takovou polarizací příjmů nesouvisely i negativní sociální a psychologické důsledky. 

D. Coyle upozorňuje, že dnes je „rozdělení práce, stejně jako rozdělení příjmů, 
mimořádně nerovnoměrné. Nové technologie přinášejí nové politické problémy“ 
(Coyle 1997, s. 23). M. Castells (2000, s. 375) říká, že nový systém podporuje 
nerovnost a sociální polarizaci172. Při zdůrazňování nerovností ve znalostní 
ekonomice V. Mosco a C. McKercher konstatují, že „informační společnost je v 
první řadě a především kapitalistická společnost“ (Mosco a McKercher 2009, 
s. 28). C. Vercellone upozorňuje, že „znalostní ekonomika je rámcována zákony 
kapitalistické akumulace” (Vercellone 2007, s. 15). Na jiném místě Vercellone 
ostře vystupuje vůči samotnému pojmu znalostní ekonomika (přesněji ekonomika 

170 A platila stejně i v časech, kdy faraon Amanemhet se svými hodnostáři uvažoval, 
kdy a jak masa otroků postaví pyramidu, nebo když generalissimus Stalin rozhodoval 
o přesídlení celých národů. Přeměna velkých sociálních skupin (celých národů či 
tříd) na manipulovatelné symbolické entity je dokonce základní pracovní metodou a 
podmínkou logiky takových „velkých rozhodnutí“.
171 Pokud bychom rigidně dodržovali Reichovy pojmy, tak bychom museli dokonce 
konstatovat, že výkony a rozhodnutí nejvyšších manažerů ani nemají charakter 
analýz, ale zřejmě více syntéz.
172 Nůžky příjmové nerovnosti se otevírají v rozvinutých zemích, kde v posledních 
dekádách bohatí se stávají ještě bohatšími a chudí chudnou. V celosvětovém měřítku 
je situace jiná, protože bezprecedentně rostou příjmy v rozvojovém světě. Počet 
chudých ve světě poklesl za poslední desetiletí na polovinu (Roháč 2014).
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postavená na znalostech173) a používá pojmenování kognitivní kapitalismus174, v 
němž je nadále evidentní rozpor „zisku ve vztahu ke mzdě“, jako i snaha kapitalistů 
„přeměnit poznání pracujících na zboží” (Vercellone 2005, s. 2).

Pokud bychom z množiny znalostních pracovníků vyřadili nejvyšší třídu majitelů, 
manažerů a „premium workers“175, potom o znalostních pracovnících platí 
Liesmannovo „dělník nepovyšuje na vědce, nýbrž vědec se stává dělníkem“, a to 
podle principu průmyslové, nikoliv vědecké práce (Liesmann 2012, s. 32). Znalostní 
pracovníci176 se nestanou vládnoucí třídou, ačkoliv z hlediska významu své produkce 
pro společnost „již dnes jsou však její vedoucí třídou“ (Drucker 1994a, s. 1). Dnes 
tvoří kognitariát, stejně, jako továrenští dělníci byli proletariátem industriální 
společnosti, přesněji, „s rozvojem super-symbolické ekonomiky se proletariát 
stává kognitariátem“ (Toffler a Tofflerová 1996, s. 56)177. Proletariát je nahrazen 
kognitariátem v tom smyslu, že relativní početnost dělnictva v rámci populace klesá, 
zatímco procentuální zastoupení znalostních pracovníků stoupá. 

Ale početnost průmyslových dělníků nikdy nebyla až tak vysoká. P. Drucker tvrdí, 
že ještě před 100 lety i v nejindustrializovanějších zemích nejpočetnější sociální 
třídou byli zemědělci a druhou nejpočetnější třídou bylo domácí služebnictvo178, 
zatímco průmysloví dělníci tvořili jen asi šestinu pracovní síly (Drucker 1994a, s. 
1). I jiní autoři tvrdí, že v industriální éře v žádné zemi s výjimkou Anglie netvořili 
průmysloví dělníci většinu pracovní síly (Pyöriä, Melin a Blom 2005, s. 62). S 
výjimkou válečných let nedosáhli průmysloví dělníci nikdy takový podíl na celkovém 
počtu pracovní síly, jaký dosáhli znalostní pracovníci už začátkem devadesátých let 
(Drucker 2004, s. 256-257).

S trendem masivní přeměny práce na symbolickou práci zřejmě i pro část nových 
pracujících bude platit Reichovo označení „manipulativní dělníci“ a Castellsovo 
označení „lidské terminály“ (viz kap. 4.2)179. Například P. Cappelli říká, že když 

173 Angl. knowledge-based economy.
174 Pojem kognitivní kapitalismus (angl. cognitive capitalism) používají i A. 
Fumagalli a S. Lucarelli (2011), resp. autoři ve sborníku (Anonym, 2010).
175 Pojem v relevantním kontextu použil Castells (2000, s. 138).
176 Anglické knowledge worker přece můžeme přeložit i jako znalostní dělník!
177 Angl. cognitariat. Pojem zavedl zřejmě A. Toffler jako označení „skupiny založené 
na vědění, využívající více mysl než svaly“ (Toffler 1983, s. 112). Aktuálně pojem 
používají např. i F. Berardi (2007), G. Caffentzis (2013, s. 114 a nasl.), A. Dawson 
(2012, s. 265 a nasl.), A. Negri (2008, s. 183 a 211-212), T. Miller s P. Ahluwalia 
(2012). M. Petrusek (2002, s. 9) ironicky používá označení intelektuariát.
178 Služebnictvo v následujících dekádách prakticky zaniklo.
179 K. Krzysztofek rozděluje lidi používající informačně-komunikační technologie 
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odhlédneme od výšky příjmů, mnoho zaměstnání v oblasti informačních technologií, 
ale obzvlášť programátorská zaměstnání jsou „mizerná práce“180 (cit. dle Jemelniak 
2012, s. 37). Výška příjmů by při hodnocení nové sociální stratifikace neměla být 
klíčovým kritériem, důležitý je i sociální status, obzvlášť, pokud si připomeneme 
Beckův „eskalátorový efekt“, který pojmenovává skutečnost, že v současnosti 
se celá společnost „posunula o patro výše“ (Beck 2011, s. 122). Na zařazení do 
příslušné sociální vrstvy či třídy „nestačí příjmy, profese, a dokonce ani rodový 
vklad měřený nejčastěji vzděláním rodičů, nýbrž patří k němu také životní styl, a 
především životní šance či perspektivy” (Sedláčková 2013, s. 208).

Různorodost práce a vzdělání, jako i nedostatek silnějších interpersonálních vazeb 
a sociální solidarity mezi znalostními pracovníky je znakem celospolečenských 
změn. Když U. Beck nazývá současnou společnost přívlastkem riziková společnost, 
vysvětluje, že tato rizikovost je způsobená kromě jiných faktorů i rozpadem 
sociálních tříd (Beck 2011, s. 115 a násl.). Individualizace práce rozkládá třídní 
strukturu společnosti (Castells 2000, s. 377). Znalostní pracovníci se ani nepovažují 
za třídu a třídní či jiná kolektivní solidarita mezi nimi vůbec neexistuje. Dokonce 
ani existovat nemůže, protože podle Becka už žijeme v kapitalismu bez tříd, v 
„poměrech za hranicí třídní společnosti“ (Beck 2011, s. 117 a 121). Nerovnost mezi 
lidmi zůstala, ale už nemá vazbu na sociální třídy či vrstvy181. Pokud je kognitariát 
třídou, je to tekutá, různorodá a rozptýlená třída bez identity příslušnosti.

Proletářský třídní kolektivismus by bylo možné vysvětlit i psychologicky tak, 
že „kolektivismus byl strategií první volby pro lidi, kteří byli nejvíc vystaveni 
nepříjemným důsledkům individualizace, pro ty, kteří ještě nebyli schopni 
individuálního sebeuplatnění“ (Bauman 2002, s. 57). Jenže dnešní kognitáři díky 

(tedy dnes už prakticky celou populaci) na informační lumpenproletariát, který 
používá informační technologie pasivním způsobem a na jednoduchou zábavu, na 
kognitariát, který aplikuje technologie aktivně a uvědoměle, ale nevytváří obsah, a na 
digitariát, který používá technologie fluentně a vytváří znalostní obsah (Krzysztofek 
2007, cit. dle Jemelniak 2012, s. 37).
180 Angl. lousy work.
181 Pokud v souvislosti s kognitariátem chceme hovořit o vykořisťování, můžeme 
použít např. marxistickou definici A. Negriho, která zohledňuje i individuální 
charakter znalostní práce: „Z teoretického hlediska dnes může být vykořisťování 
definováno v podstatě jako kapitalistické vyvlastnění kolektivního výkonu, jež 
individuální subjekty znalostní práce vykonávají v sociálním procesu (Negri 2008, 
s. 213). V tomto kontextu je zajímavé i konstatování D. Bella, že K. Marx se mýlil, 
když předpovídal, jak nižší střední třída, drobní obchodníci, zemědělci a řemeslníci 
splynou s třídou proletariátu. Vývoj šel opačným směrem, proletářů ubývá a posilují 
se odborná, technická a administrativní zaměstnání (Bell 1999, s. xxix).
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vzdělání a práci jsou schopní sebeuplatnění, jsou teda v situaci, která nahrává spíše 
individualismu, a ne kolektivismu. U. Beck (2011, s. 157) říká, že spolu se zánikem 
tříd a mizením třídní identity se rozpadá i idea sociální mobility, jako v podstatě 
motivující možnost přechodu jednotlivce do vyšší třídy. Individualizace sociálních 
rizik zároveň mění společenské problémy na psychické, na neurózy a úzkosti. 

Pro takový individualismus či individualizaci používá G. Lipovetsky pojem 
personalizace (pojem v jiném významu používáme v kap. 3.6) spíše v pozitivním 
smyslu. Od padesátých let 20. století182 „prožíváme druhou individualistickou 
revoluci, která se vyznačuje dalším rozšiřováním soukromého prostoru, narušováním 
sociálních identit, odklonem od ideologií i od politiky (...) Proces personalizace vede 
k zániku socializace založené na disciplíně. V pozitivním smyslu vede ke vzniku 
pružné společnosti založené na informacích a na stimulování potřeb (...) Proces 
personalizace postavil do popředí osobní realizaci“ (Lipovetsky 2008, s. 8-13). 

Znalostní pracovník je autonomní na trhu práce i v životě183. T. Miller o takové 
autonomii ironicky říká, že kognitáři pociťují hrdost podobnou „zchudlým 
šlechticům věnujícím se duchovnímu životu, který je údajně naplňuje“, „zdánlivě 
přesahují institucionální moc, protože mají relativně levný a jednoduchý přístup k 
produkci a distribuci myšlenek“ (Miller 2013, s. 76). Kognitariát – bohužel nebo 
naštěstí – nezdědil revoluční uvědomělost proletariátu, což je paradoxní, protože 
právě větší vzájemnou solidaritu by potřebovali znalostní pracovníci jako externí 
subdodavatelé, kteří nedostávají pravidelnou mzdu, z čeho pramení jejich vysoké 
existenční ohrožení184. V. Mosco a C. McKercher navíc upozorňují, že právě v 
odvětvích, kde probíhá nejintenzivnější změna směrem ke znalostní a komunikačně 
intenzivní práci probíhá nejvyšší koncentrace a konvergence korporací, takže právě 
tu nejintenzivněji „čelí pracující globálním společnostem“ (Mosco a McKercher 
2009, s. 4 a 6). 

Znalostní pracovníci nejsou organizovaní ani v zaměstnaneckých odborech. V. 
Mosco a C. McKercher ukazují, jak spolu s nástupem znalostní práce souvisle klesá 
význam odborářských organizací. V roce 1983 bylo v amerických zaměstnaneckých 
odborech 20,1% pracujících, v roce 2007 jen 12,1%. Zaměstnanci jsou členy odborů 
hlavně ve veřejném sektoru, v privátním sektoru počet odborářů klesl, například 
v USA už jen asi na 7% zaměstnanců (Mosco a McKercher 2009, s. 1-2). Přitom 

182 Právě toto období bývá považováno za nástup znalostní společnosti.
183 Významnou část kognitářů tvoří živnostníci (co je – podle klasických marxistů – 
maloburžoazie).
184 Někteří autoři (Negri 2008, s. 211 a násl.; Mosco a McKercher 2009, s. 6) 
používají v této souvislosti i pojem precariat (z angl. precarious workers – nejistí 
pracující), když snášejí rizika externistů a nemají výhody zaměstnanců.
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elektronickou sítí spojení znalostní pracovníci by měli ve srovnání s proletariátem 
mnohem lepší možnosti vzájemné komunikace a koordinace případně „revoluční 
akce“185.

Protiklad teorií o zániku společenských tříd představuje koncepce R. Floridy, který 
právě v souvislosti se znalostními pracovníky zavádí nový pojem – kreativní třída186. 
„Její členové jsou zapojení do práce, jejímž smyslem je vytvářet (kreovat) smysluplné 
nové tvary“ (Florida 2002, s. 4). Superkreativní jádro tvoří vědci, technici, univerzitní 
učitelé, umělci, architekti, novináři, výzkumníci a ostatní názoroví vůdci187. Okolo 
jádra jsou kreativní profesionálové z high-tech sektoru, finančnictví, zdravotnictví 
a managementu. Florida dělí ekonomiku na tři sektory – výroba, služby, kreativní 
sektor, přičemž růst kreativního sektoru prohlubuje sociální nerovnost, protože 
příjmy v tomto sektoru jsou výrazně vyšší než v ostatních dvou (Florida 2004, s. 
xiv). Ve znalostní ekonomice se znalosti staly instrumentem sociální stratifikace.

4.10 Sociální nejistota znalostních pracovníků

Znalostní pracovník se pohybuje v prostředí globální ekonomiky. Tak, jako je tato 
ekonomika extrémně dynamická a nestabilní pro firmy, je i pro jednotlivce, obzvlášť 
pokud tito jednotlivci často vystupují jako samostatně hospodařící entity. Pokud jsou 
silné konkurenci vystaveny firmy, jsou jí vystaveni i jednotliví znalostní pracovníci. 
Ekonomická globalizace se posouvá od odvětví a firem k jednotlivcům, takže ti o 
svou práci musí soutěžit s konkurujícími pracovníky z jiných zemí (Sedláčková 
2013, s. 209). 

Jeden z negativních důsledků globalizace, teleworkingu a nástupu aplikací umělé 
inteligence je riziko nezaměstnanosti i vysoce kvalifikovaných lidí. Když znalostní 
pracovník mimo pracovního poměru ztratí práci, není to spojeno s jeho oficiálním 
185 Dělníci se sdružovali v odborech, pro znalostní pracovníky jsou to profesní 
spolky. Takové sdružení nevyjednává se zaměstnavateli a neorganizuje stávky, ale 
vydává odborný časopis a vyhlašuje nejlepší experty roku. Jak přiznává i S. Bologna 
(2004), ve společnosti, kde se pracuje „na volné noze“, je představa odborářských 
organizací nepřiměřená.
186 Angl. creative class. Pojmy kreativní průmysl (angl. creative industry), kreativní 
ekonomika (angl. creative economy) však v literatuře zpravidla označují jen odvětví 
související s uměním, médii a zábavou – hlavně reklamu, architekturu, řemesla, 
design, módu, hudbu, film, divadlo, počítačové hry, televizi, rozhlas, vydavatelskou 
činnost, případně i sport a turismus (analýzu definic pojmu viz v Peters a Araya, 
2010, s. xiii a násl.).
187 Angl. opinion leaders.
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propuštěním ze zaměstnání (a souvisejícími kompenzacemi), protože formálně 
zaměstnancem nebyl. Skončil projekt či kontrakt a nový se nepodařilo (zatím) najít. 
Znalostní pracovníci jsou trvale zaměstnaní jen na dočasný úvazek, ačkoliv rozsah 
jejich práce se vyrovná celému úvazku (Mosco a McKercher 2009, s. 12188).

Systémová flexibilita, která dala znalostním pracovníkům větší mobilitu, zároveň 
znamená systémové riziko, protože „nezaměstnanost je integrována do systému 
zaměstnání“ (Beck 2011, s. 228). Lidská společnost byla vždy rozdělená na chudé a 
bohaté, ale na rozdíl od minulosti je v současnosti málo pravidel jak lze zbohatnout či 
zchudobnět, tyto situace přicházejí nepředvídatelně, když rychlé inovace technologií 
přinášejí neustálou změnu požadovaného vzdělání a zručností (Castells 2010, s. 
302).

„Následkem rostoucí produktivity méně lidí vykonává stále více práce“ (Sedláčková 
2011, s. 92). V ekonomice neustálých inovací modifikují odvětví a zanikají celé 
profese. Tato nestálost se týká mnohem více znalostních pracovníků než lidí v 
Reichových osobních službách. Jak jsme uvedli výše, Castells tvrdí, že genericky 
pracujícímu po ztrátě zaměstnání hrozí propad mezi nerelevantní lidi, kteří si 
nacházejí už jen dočasná a sezonní zaměstnání. Ale v konečném důsledku něco 
velmi podobného hrozí i znalostnímu pracovníkovi vyvázanému z pevných pout 
pracovních smluv a svazků se zaměstnavatelem. 

Znalostním pracovníkům hrozí skrytá, plíživá strukturální nezaměstnanost189, která 
vstupuje do života „tichým krokem něčeho přechodného a přichází a odchází..., až 
se jednoho dne usadí“ (Beck 2011, s. 146). Takový definitivní zánik pracovního 
místa v důsledku technologické inovace sice může být osobní tragédií znalostního 
pracovníka, ale z celospolečenského hlediska může být i formou progresu – za 
předpokladu, že nástup progresivní technologie budeme v principu považovat za 
společenský pokrok. Jak upozorňuje D. Coyle (1997, s. 34), je to součást procesu 
kreativní destrukce. 

Důsledky strukturální technologické nezaměstnanosti mohou být úplně zásadní 
pro podstatu lidské kultury a civilizace. Podle některých autorů totiž přichází 
„konec práce“190, nastupuje typ „ekonomiky, která už nevrací lidi zpět do práce“ 
(Brynjolfsson a McAfee 2011). Jak říká J. Rifkin, „vstupujeme do nové fáze světové 

188 Tito autoři používají označení permatemps (z angl. permanent temporary workers 
– trvale dočasní pracovníci).
189 „Strukturální nezaměstnanost je důsledkem nesouladu mezi nabídkou a poptávkou 
v kvalifikační a profesní struktuře pracovní aktivity. Vyžaduje od lidí získání či 
doplnění nové kvalifikace, rekvalifikace“ (Kucharčíková 2011, s. 61).
190 Angl. the end of work.
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historie, kde bude potřeba stále méně a méně pracujících na výrobu zboží a služeb 
pro globální populaci“ (Rifkin 1995, cit. dle Brynjolfsson a McAfee 2011). Tak 
jako důsledkem industriální revoluce byl smog a nelidské využívání dětské práce, 
důsledkem digitální revoluce bude vyřazení lidí z pracovního procesu a jejich 
nahrazení automatizovanými stroji191. 

Toto vyřazování lidí z procesu ekonomické produkce se v první fázi týká generické 
práce (jak jsme uváděli v kap. 4.2), ale časem by zřejmě mohlo zasahovat i 
znalostní práci. Nejen ze sociálně-psychologického, ale i z politického hlediska jde 
o bezprecedentně novou situaci. „Práce a zaměstnání jsou tak důležitou součástí 
života, že si zasluhují zvláštní pozornost nejen z hlediska základních lidských práv, 
ale i z hlediska psychické stability občanů a trvale udržitelného života (Ivanička 
2006, s. 67). D. Greger a K. Černý otvírají otázku, do jaké míry „by škola měla 
vytvářet také například kompetence pro společnost bez práce“ (...) „pro vynucený 
volný čas a schopnost s ním smysluplně a společensky nedestruktivně nakládat“ 
(Greger a Černý 2007, s. 29). 

Když nezaměstnanost a následná chudoba zasáhne lépe situované, nejsou na ni 
připravení, protože nemají zažité strategie chudobných. Tato nová chudoba se raději 
ukrývá v soukromí, protože „je skandální“ (Beck 2011, s. 148). V demasifikované 
společnosti se nezaměstnanost nepovažuje za selhání systému, ale za individuální 
neschopnost. Je údělem jednotlivce. Společnost produkuje rizika a rozpory, ale 
„individualizuje se povinnost a nutnost nějak se s nimi vyrovnat“ (Bauman 2002, 
s. 59)192. 

Pokud by byli průměrní všichni dělníci u pásu ve Fordově továrně, byl by to 
optimální stav. Mezi znalostními pracovníky se však průměrnost už považuje za 
neúspěch. Znalostní pracovníci se pohybují ve vysoce konkurenčním prostředí. 
Aby byli zařazeni do budoucího projektu, musí se neustále snažit o prvotřídní 
výkon. Nepřetržitá nejistota směrem do budoucnosti vede k tomu, že mají sklon k 

191 Spisovatel J. G. Ballard už začátkem osmdesátých let napsal fikci, ve které 
popisuje, jak britská vláda, aby se zbavila ekonomicky nadbytečných občanů, brání 
jim v návratu z dovolené v přímořských letoviscích. Lidi nekonečnou dovolenou 
využívají hlavně na „minirenesanci umění“ (Ballard 1994, s. 55).
192 V podobném duchu K. P. Liesmann hovoří o „ideologii celoživotního vzdělávání“, 
která se týká hlavně znalostních pracovníků. Je to podle něho „nástroj, s nímž lze 
kdykoli vyžadovat schopnost přizpůsobit se“, „slouží také, možná především tomu, 
aby se rizika vývojových zvratů jednostranně přenesla na jednotlivce“ (Liesmann 
2012, s. 26-27). I Ľ. Kobová připomíná, že celoživotní vzdělávání znamená, že 
„jsme připravené a připravení modelovat se do podob, v nichž budeme zvyšovat 
šance naší zaměstnanosti“ (Kobová 2014, s. 86).
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workoholismu. Chtějí a musejí usilovně pracovat. Castells tvrdí, že lidé dnes pracují 
více než kdykoliv předtím (Castells 2009, s. 29) a tento nepřetržitý boj o přežití 
zvyšuje frekvenci životních a osobních krizí (Castells 2000, s. 376).

J. Howkins a R. Valantin vysvětlují ze socio-ekonomického hlediska, proč je 
tak mnoho znalostních pracovníků zasažených přepracovaností. Oscilují mezi 
prostředími, kde je buď příliš mnoho práce, nebo naopak nastane nějaká dramatická 
změna a najednou práce vůbec není (Howkins a Valantin 1997, s. 31). „Nejenže 
práci věnují více času, ale také pracují intenzivněji“ (Reich 2003, s. 193). I malá 
úleva může vést ke ztrátě práce nebo snížení příjmů. Znalostní pracovník „musí 
sám sebe přímo vykořisťovat“ (Beck 2011, s. 173). Tato pracovní (sociální) situace 
znalostních pracovníků pochopitelně vede k jejich individualismu, a to i v soukromí 
(viz např. Beck 2007, s. 136-137; Bauman 2004, s. 59-61).

4.11 Prostor (a čas) v práci znalostních pracovníků

Důsledkem nedávných technologických změn, které vyvrcholily v současnosti, je 
tzv. časoprostorová komprese světa – „čas a prostor se stávají irelevantním omezením 
lidských aktivit“ (Greger a Černý 2007, s. 23). Výkony, které v minulém století 
muselo dělat mnoho lidí dlouhý čas, jsou dnes hotové okamžitě, přenos informací na 
velké vzdálenosti je stejně okamžitý jako jejich přenos do vedlejší místnosti. Čas a 
prostor teď hrají v životě společnosti (včetně ekonomiky) nové úlohy.
 
Pro Z. Baumana „kritérium, podle kterého se v konzumní společnosti vyčleňují „ti 
nahoře“ od „těch dole“, je jejich stupeň mobility“ (Bauman 2000, s. 83)193. Vazba či 
nezávislost na konkrétní lokalitě je jedním ze znaků sociální stratifikace každé, nejen 
současné společnosti. Pokud se nebudeme zabývat „cestováním“ v historických 
epochách stěhování národů, můžeme tvrdit, že až do druhé poloviny 19. století byli 
možnosti cestování limitované jen na vybrané, zejména elitní skupiny populace. Jiné 
země navštěvovali obchodníci, diplomati, kněží, vojáci, umělci, učenci a studenti. 
Cestování formou masové turistiky se až dnes stalo součástí volného času a životního 
stylu. 

Kromě turistiky se však rozvíjí i jiný, komplexnější typ pohybu v prostoru, který je 
typický pro postmoderní elitu. Dnešní „nomádská a exteritoriální elita“ (Bauman 
2002, s. 27) se z vazby k místu a času práce už vyvázala194. Na nadnárodní úrovni 
193 Z. Bauman používá metaforu turisty a tuláka (Bauman 2000, hlavně s. 89 a násl.). 
Oba jsou mobilní, ale jejich postavení a status ve společnosti jsou přesně opačné, 
jeden je pozývaný, druhý vyháněný, jeden jde, kam chce, druhý jde, kam musí.
194 Vyvázání je Giddensův koncept označující vytržení sociálních vazeb z místa 
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probíhá proces globalizace práce. Špičkoví znalostní pracovníci, jako manažéři, 
konzultanti, vědci, umělci, jsou globální pracovníci, na něž neplatí pravidla pro 
imigranty ani pracovní povolení (Castells 2010, s. 130)195. Odstranění překážek 
pro maximální mobilitu této elity, teda budování cest a odstraňování hraničních 
kontrol, se stalo „meta-důvodem politiky“ (Bauman 2002, s. 28). Pochopitelně, i 
tato znalostní elita musí někde bydlet. Grupuje se v uzavřených zónách předměstí, z 
hlediska prostoru se teda segreguje a „opevňuje“ (Keller 2011b, s. 329).

Z výše uváděných profesí symbolických analytiků (podle R. Reicha) většina není 
v principu připoutaná ke konkrétnímu pracovnímu místu. Návrháři, softwaroví 
inženýři, pracovníci reklamy a public relations, investiční bankéři, právníci, 
marketingoví stratégové, novináři, architekti, filmaři – ti všichni si mohou práci nosit 
s sebou. Jejich mobilita se dokonce z možnosti mění na povinnost, protože mnozí z 
nich jsou kvůli svým obchodním povinnostem nuceni mnoho cestovat. Celosvětový 
pohyb znalostní pracovní síly jen přirozeně následuje globální pohyb kapitálu (Mosco 
2005, s. 53). Znalostní pracovníci, protože komunikují prostřednictvím globální 
informační sítě a jejich práce zpravidla není vázaná na lokalizované pracoviště, mají 
potenciálně globální záběr při získávání pracovních příležitostí. Mají však i globální 
konkurenci – znalostní pracovníky kdekoliv na světě, kteří disponují analogickou 
specializací.

Ač původní představy hovořily o tom, že díky informačním technologiím se znalostní 
pracovníci úplně zbaví vazeb na lokalitu196, novější studie ukazují, že mobilita 
znalostních pracovníků se nezvýšila až tak, jak se předpokládalo. E. Miguélez a R. 
Moreno (2012, s. 32-33) se domnívají, že ve všeobecnosti je pro města mnohem 
efektivnější soustředit se na udržení vlastní znalostní pracovní síly, než by se měly 
ucházet o příliv takových pracovníků odjinud, či dokonce ze zahraničí. I M. Castells 
(2010, s. 247) upozorňuje, že existuje volný tok finančního kapitálu, ale neexistuje 
analogický pohyb pracovní síly. Teleworking je pro firmy i pracovníky alternativa, 
nikoliv všeobecně platná zásada.

Znalostní pracovníci žijí zpravidla tam, kde je hlavní zdroj jejich příjmů. Lokalita je 
pro znalostního pracovníka nadále důležitá kategorie, jednak jsou možnosti znalostní 
práce koncentrované do určitých oblastí, jednak znalostní pracovníci chtějí žít na 

jejich přirozeného ukotvení a jejich opětovného navázání v odlišném čase a prostoru 
(např. Giddens 2003, s. 26 a násl.).
195 I A. Giddens (2003, s. 62) hovoří o časoprostorovém rozpojení, v němž se 
uvolnily a rozplynuly vztahy mezi místními a vzdálenými společenskými formami 
a událostmi.
196 Např. F. Cairncross (1999) hovořila o „konci vzdálenosti”, S. Graham (1998) a P. 
Virilio (2000, s. 26) o „konci geografie”.
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místech, která splňují určitá kritéria. V. Mosco v této souvislosti říká, že „na místě 
záleží a kultura je stále důležitá“ (Mosco 2005, s. 47)197. I Castells (2010, s. xxiii) 
si všiml, že populace v metropolích se zvětšují, takže se nepotvrdily předpovědi 
o zanikání měst v důsledku nárůstu informačních komunikací a teleworkingu. 
Na příkladu Silicon Valley a San Francisca ukazuje, jak pro růst firem v sektoru 
informačních technologií bylo důležité prostředí příznivě nakloněné inovacím, které 
poskytovalo clustery vědecko-technického poznání, univerzit, firem a vzdělané 
pracovní síly (Castells 2010 s. 66). Podle R. Floridy jsou města bohatá a chudobná 
na množství kreativní práce (a to znamená i chudobu nebo bohatství z hlediska 
finančních příjmů obyvatelstva). Lokalita přebírá některé úkoly, jaké měly v 
minulosti firmy a organizace, „Město se stalo ústřední organizační jednotkou našich 
dob“ (Florida 2004, s. 6). 

E. Miguélez a R. Moreno zjistili velký význam interpersonálních sítí pro prostorovou 
mobilitu znalostních pracovníků. Stahují se do těch měst, kde mají (bývalé) kolegy a 
přátele, protože ti jsou zdrojem informací o pracovních a obchodních příležitostech 
(Miguélez – Moreno 2012, s. 32). To zřejmě svědčí o provázanosti informačních 
a prostorových interakcí prostřednictvím elektronických sociálních sítí. Pohyb v 
prostoru kopíruje (následuje) výměnu informací v digitálním prostoru. 

K budování prostorové mobility ve smyslu odpoutání se od pracoviště přispívá 
teleworking (Kucharčíková 2011, s. 90), nebo, jak upřesňuje Z. Bauman, rozhodující 
úlohu u dnešního nárůstu mobility sehrály nové komunikační možnosti, oddělení 
informací od jejich hmotných nosičů, takže okamžitá rychlost pohybu informací 
se už nevyznačuje „jakýmikoliv známkami přesunu“ (Bauman 2000, s. 19)198. 
Informace jsou prostě k dispozici okamžitě, jako by byly uložené někde v počítači, a 
nepřicházely z opačné strany zeměkoule. Pohyb informací je neviditelný. 

Díky malým mobilním digitálním zařízením dělají znalostní pracovníci svou práci 
i na dálku – doma, na letišti či v kavárně. Když se zvyšuje mobilita znalostních 
pracovníků v prostoru, zvyšuje se i jejich mobilita na trhu práce a služeb. Nebo 
naopak, díky teleworkingu mohou pracovat pro tutéž firmu, i když se přestěhovali 
do jiného města.

197 To předpokládal před 40 lety i D. Bell, když porovnával industriální a 
postindustriální město. Důležitým lokálním faktorem už není blízkost řeky a 
přírodních zdrojů, ale blízkost univerzit a center výzkumu (Bell 1999, s. 46).
198 Teleworking, nová mobilita a vyvázání elity jsou důsledky dematerializace práce 
a projevy virtualizace práce.
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Pro lidi je stále více problematické nepracovat, protože díky informačním a 
komunikačním technologiím je jejich práce doběhne doma i na dovolené. V 
pracovním, ale už i společenském životě se předpokládá a vyžaduje okamžitá 
reakce, totální dostupnost v jakémkoliv čase na jakémkoliv místě199. Znalostní 
pracovník musí být viditelný a komunikačně aktivní, musí na přicházející informace 
promptně reagovat a vysílat zpětnou vazbu směrem k zákazníkům, manažerům i 
spolupracovníkům. V dynamickém prostředí všeobecné mobility je riskantní zůstat 
stát nebo být off-line200. 

Pracovní povinnosti „ukryté“ v digitálních technologiích řídí a manipulují celý 
život znalostního pracovníka. Moderní technologie a komunikace způsobují, že 
se narušuje vazba mezi prací a pracovištěm (Coyle 1997, s. 23). V industriálním 
světě se práce spojovala s konkrétním zaměstnavatelem a konkrétním pracovištěm, 
dnes se práce digitalizuje, vztah se zaměstnavatelem se uvolňuje a pracoviště se 
virtualizuje. Teleworking a práce z domu šetří znalostnímu pracovníkovi čas a 
finance na dopravu, snižuje problémy s parkováním. „Každodenní lokální mobilita 
je delegována na elektroniku“ (Beck 2011, s. 164). 

Infrastruktury druhého řádu (informační, datové a počítačové sítě) v porovnání s 
infrastrukturami prvního řádu (cestní a železniční sítě) „umožňují neskonale rychlejší, 
rozsáhlejší a levnější výměnu informací a produkci vědění” (Greger a Černý 2007, 
s. 23). Náklady na telekomunikování se stoupající frekvencí mezilidských interakcí 
samozřejmě neustále rostou, ale když cestují informace, je to nepochybně levnější, 
než když se pohybují lidé po cestních komunikacích201. Zároveň firma šetří náklady 
na prostory a jejich vybavení. Všechny tyto změny jsou vysoce ekologické – méně 
pohonných hmot, méně urbánních prostorů, méně materiálů na výstavbu a zařízení. 
Končí éra, kdy „jedna budova – domov – často bývá během dne prázdná, jiná budova 
– kancelář – často nákladně vybavená, obvykle bývá prázdná celou noc“ (Cairncross 
1999, s. 229). 

W. Mitchell (2004, s. 74), S. Campbell Clark (2000, s. 748) a F. Cairncross 
(1999, s. 226 a násl.) připomínají, že změněná úloha domova v důsledku nových 
komunikačních možností je návratem k funkcím, jaké v předindustriálních časech 

199 24/7 je přece numerická zkratka pro 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.
200 Pokud by znalostní pracovníci měli svoje odbory, tak by jistě bojovaly za právo 
být off-line mimo pracovní doby.
201 P. Mokhtarian (1997) definuje nejčastější vztahy dvou způsobů a významů 
pojmu komunikace – tedy cestování a telekomunikace: substituce (telekomunikace 
slouží místo cestování), stimulace (telekomunikace podporují následné cestování) 
modifikace (technologie mění cestování, například GPS, augmentovaná realita ve 
městě apod.) (podle Kellerman a Corey 2013, s. 46).
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původně plnil. „Lidská práce se před vznikem velkovýroby spojovala s malými 
komunitami – rodinou, rody, obcemi, zavedení velkovýroby způsobilo velké přesuny 
obyvatelstva a ztrátu sociálního zabezpečení pracovní síly“ (Ivanička 2006, s. 131). 
Domov se teď znovu „stane nejen dílnou, ale i místem, kde lidé získávají základy 
vzdělání, školení, zdravotní péči“ (Cairncross 1999, s. 226). Naopak, kancelář se 
stane místem společenských kontaktů znalostních pracovníků s manažery, zákazníky 
či mezi sebou. 

Pokud by se taková forma teleworkingu prosadila202, převrátilo by to chápání kanceláře 
a domova, protože doma by se pracovalo a v kanceláři debatovalo. Teleworking 
totiž nemůže být úplnou náhradou za sociální interakci spolupracovníků, jako každá 
forma elektronické komunikace je to jen komunikace zprostředkovaná, které chybějí 
víceré atributy bezprostředního mezilidského styku (porovnej Šušol 2003, s. 38)203. 
Každopádně teleworking zvyšuje mobilitu znalostního pracovníka, protože se může 
rychle (virtuálně) přesouvat mezi kanceláří a domovem.

Průzkumy a statistiky ukazují, že teleworking není sociálně neutrální. Touto formou 
pracují zejména starší, vzdělanější a lépe placení zaměstnanci (Parke 2013, s. 230). 
Přechod od industriální ke znalostní ekonomice byl spojený i s masivním vstupem 
žen do zaměstnání (Castells 2010, s. 269)204. Současně jedním z nových rizik tohoto 
období je i nárůst počtu neúplných rodin (Keller 2011b, s. 334), tvořených zpravidla 
matkou samoživitelkou s dítětem. Z těchto důvodů by se dalo předpokládat, že 
teleworking bude víc ženská forma práce. Opak je pravdou, teleworking není v 
tomto ohledu návrat k „tradičnímu“ status quo. V západních zemích „dvě třetiny ze 
všech teleworkerů jsou muži“ (Harris 2003, s. 423). I v současné společnosti platí, že 
takové rozdíly v pracovních podmínkách mezi ženami a muži jsou poměrně stabilní, 

202 R. Parke (2013, s. 229) shrnul několik statistických zdrojů, které potvrzují prudký 
nárůst teleworkingu (autor ho nazývá telecommuting, tedy teledocházka), a to 
zejména od druhé dekády nového milénia.
203 Právě proto jako protitlak vůči teleworkingu vznikají svobodné enklávy pro 
coworking, a to prakticky výhradně pro znalostní pracovníky. Bratislavský prostor 
Connect nacházející se v postindustriální zóně bývalé továrny na nitě má slogan 
„Prostor. Lidé. Inovace.“ (Connect 2014). Podobný open space pro coworking The 
Spot, v bývalém obchodním domě Dunaj dává prostor pro startupy „kreativních a 
inovativních lidí s podnikavým duchem“ (The Spot 2014).
204 To mimochodem problematizuje glorifikaci bezprecedentně vysoké životní 
úrovně ve znalostní éře, kdy v industriální ekonomice „vydělávali“ jen manželé, ale 
dnes i manželky. I M. Castells říká, že většina rodin si udržuje životní standard na 
předešlé úrovni jen díky feminizaci práce, druhému příjmu od manželky (Castells 
2010, s. xxii). O zabrždění mzdového růstu v USA už od sedmdesátých let 20. století 
a trvajícím i v současnosti píše i R. Reich (2011, s. 60-63).
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když se jeví jako kulturně podmíněné a málo závislé na aktuálních institucionálních 
opatřeních (Kinnunen a kol. 2013, s. 284).

Samotní pracující považují napětí mezi časem na práci a časem pro rodinu za hlavní 
problém teleworkingu, obzvlášť pokud je v domácnosti malé dítě či nepracující 
partner (Harris 2003, s. 428). Z toho vyplývá, že vykonávání práce v domácnosti 
vůbec nemusí přispět ke zkvalitnění rodinného života, ale může, naopak, vést i ke 
krizím a konfliktům. Práce a domov jsou dvě odlišné domény s odlišnými pravidly 
a chováním, jedna zaměřená na výkon a výdělek (zisk), druhá na mezilidské vztahy 
a osobní štěstí. Přenášet emoce mezi nimi může být obousměrně problematické 
(Campbell Clark 2000, s. 753). Y. Baruch a N. Nicholson (1997, cit. dle Harris 
2003, s. 429) dokonce tvrdí, že teleworking způsobuje přenášení pracovního stresu 
do domácího prostředí. Jiné výzkumy však ukazují opak – kromě vyšší pracovní 
spokojenosti a nezávislosti teleworkeři oceňují i snížení vnitřních konfliktů ve 
vztahu mezi prací a rodinou (Parke 2013, s. 229). Problémy se mohou objevovat 
v pracovních kolektivech, kde se v důsledku omezené neformální komunikace 
rozpadají interpersonální vazby, komplikuje se koordinace a snižuje vzájemná 
solidarita.

Teleworking tedy zřejmě vyžaduje určité rituální či prostorové oddělení rodiny a práce 
v domácnosti205. Architekti budou zřejmě muset vytvořit pro znalostní pracovníky 
nový typ domu na způsob dnešních výtvarnických ateliérů nebo minulých malých 
rodinných obchůdků (Mitchell 2004, s. 75). 

Někdy by znalostní pracovník formou teleworkingu pracovat i mohl, ale firma ho 
nutí chodit do kanceláře hlavně proto, aby byl pod kontrolou206. Když je placený 
podle konečného produktu, a ne podle hodin vykonané práce, bylo by možné, že si v 
domácí kanceláři svoje povinnosti splní rychle (a dobře), takže by zvládal pracovat 
i na projektech jiného zadavatele207. Opakem teleworkingu je tedy zaměstnanec 
pod neustálým dohledem – firma elektronicky kontroluje pohyb jeho auta, prohlíží 

205 Hrozí tu dvě rizika: neustálá dostupnost pracovních úloh může vést k workoholismu, 
a naopak, neustálý pobyt v prostředí domácnosti může vést k odkládání pracovních 
úkolů a upřednostňování „jednodušších“ domácích povinností.
206 Například ve Velké Británii má formu teleworkingu především příležitostná 
práce, nikoliv zaměstnanecká práce (Wilson, Kellerman a Corey 2013, s. 47).
207 Typickým příkladem takových firem jsou reklamní agentury, které si na některé 
kampaně najímají externí textaře a grafiky, nebo architektonické ateliéry využívající 
služby externích architektů. Výstupy práce externistů jsou z hlediska použití 
identické s výstupy interních zaměstnanců, z čeho evidentně vyplývá, že i internisti 
by mohli pracovat v režimu teleworkingu, ale z konkurenčních důvodů tomu tak 
není.

99

To
to

 je
 ná

hľ
ad

. C
elk

ov
ý p

oč
et 

zo
br

az
en

ýc
h s

trá
no

k j
e o

bm
ed

ze
ný

.



obrazovku jeho počítače a navštívené webové stránky, pomocí čipu v zaměstnanecké 
kartě je dokonce možné vyhodnocovat pohyb zaměstnance v budově208. Big Boss 
hlídá čas a prostor mnohem pozorněji než Big Brother.

Jiný typ teleworkingu probíhá na mezinárodní úrovni. Pracovní síla z méně 
rozvinutých zemí než skutečný globální kognitariát může participovat na online 
službách, které poskytují call centra či hot-line střediska pomoci zákazníkům, 
nebo sledovat obrazovky bezpečnostních okruhů ve vyspělých zemích. D. Coyle 
(1997, s. 163 a násl.; 2000, s. 86 a násl.) označuje takový způsob vývozu práce 
prostřednictvím „vzdáleného“ teleworkingu za virtuální přistěhovalectví209. Tak se i 
v zemích s nízkým stupněm industrializace mohou vyskytovat „ostrovy“ kompletně 
informatizované znalostní práce210. Ve skutečnosti však rozvojové země neodjídají 
významnou část koláče znalostní práce. Výzkumy totiž ukázaly, že offshoring a 
outsourcing znalostní práce se odehrává zejména mezi vyspělými zeměmi navzájem, 
nejvíc práce na dálku přijímají Irsko a Kanada (Mosco 2005, s. 44-45) a zároveň 
se některé velké společnosti přestěhovaly z Indie do Severní Ameriky, protože 
potřebovaly být americkými firmami (Mosco 2005, s. 47).

Přitom „reálné“ přistěhovalectví do rozvinutých zemí je sociálně ještě 
problematičtější, protože nechává emigrační stát bez kvalifikované pracovní síly 
(tzv. odliv mozků211), ačkoliv tato chudá země na jejich vzdělávání už vynaložila 
investice, a naopak „v imigrační zemi vede příchod levné pracovní síly k poklesu 
mezd“ (Kucharčíková 2011, s. 79).

4.12 Čas (a prostor) v práci znalostních pracovníků

Podle T. H. Eriksena zachvátila koncem minulého milénia naši společnost 
atmosféra tyranie okamžiku. V důsledku dramatického nástupu nových informačně-
komunikačních technologií se změnilo tempo sociálního pohybu, životní styl i 
vnímání času212. Nepřetržitý proud nových informací vyplňuje životní prostor 
člověka a vede ho k boji o každý okamžik (Eriksen 2009, hl. s. 11, 29). Vycházejíce z 
208 Přehled o formách a metodách takového elektronického dozoru a dohledu dává 
D. Lyon (2007).
209 Angl. virtual immigration.
210 T. Miller (2013, s. 78) uvádí příklad společnosti Mindwork Global Media v Dillí, 
která zaměstnává indické žurnalisty a editory na psaní textů do novin vydávaných v 
USA a Evropě. Na mzdách se tak ušetří asi 40%.
211 Angl. brain drain.
212 Velmi přesnou metaforu této změny dává O. Roubal (2013a, s. 242): „Věk dýmek 
a dopisů ustoupil věku cigaret a emailů. Ale už i cigarety jsou elektronické...“
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Eriksena se domníváme, že tyranie okamžiku určuje i způsob práce, sebevzdělávání 
a získávání odborných informací znalostního pracovníka. Při získávání informací 
upřednostňuje jejich aktuálnost před seriózností a odborností, protože tyto atributy 
informace vyžadují delší čas, takže informace je zdánlivě zastaralá (srovnej Roubal 
2013a, s. 243-244). 

„Lidé už v prvopočátcích internetové revoluce dali jasně najevo, že ve většině 
případů upřednostní informace, které jsou pro ně okamžitě dostupné, ač by na 
rozdíl od zdrojů získaných z knihovny nebyly natolik kvalitní ani konzistentní” 
(Regec, 2006). Dokonce i doktorandi, budoucí popřední znalostní pracovníci, při 
vyhledávání informací kladou důraz na rychlý přístup na úkor kvality a relevance 
informací. V jejich informačním chování převládá pragmatický styl, orientovaný 
na rychlost a nízké náklady při vyhledávání informací. Informační „relevanci 
ovlivňuje nedostatek času, časový tlak a informační přetížení” (Steinerová 2011b). 
Mezi uživateli akademických knihoven, co jsou zejména vysokoškoláci, jejich 
učitelé a vědci, takto pragmaticky uvažuje až 57%, typická pro ně je „snaha ukončit 
průzkumový proces co nejdřív a rozhodování na základě prvních informací“ 
(Steinerová 2005, s. 122).

To však musí mít vliv i na kvalitu výstupů práce, protože „se maximálně zhustil čas 
na rozvahu a rozmýšlení“ (Roubal 2013a, s. 242). B. Sedláčková v tomto kontextu 
hovoří o tom, jak „zvládat tzv. informační dilema. Jedná se o určitou hranici, od níž 
se rozhodování začne zhoršovat, jakmile jedinec přijímá ještě více informací“ (...) 
„Pro každé rozhodnutí je k dispozici omezený časový prostor, čím více informací, 
tím méně času na příjem, zpracování, pochopení a vyhodnocení“ (Sedláčková 
2011a, s. 94).

Z toho pro nás vyplývá, že ač informačně-komunikační technologie jsou pro 
znalostní pracovníky (a v rámci toho i pro zmiňované doktorandské studenty) 
nezbytným univerzálním pracovním nástrojem a informace jsou pro ně surovinou, 
kterou proměňují na poznatky, jsou technologie a informace i bariérou produkující 
šum (časový stres, kognitivní zahlcení), který může zhoršovat výsledky jejich 
znalostní práce. „Přemíra informací může vytvářet i bloky, které nedovolují projevit 
tvůrčí a originální myšlenky“ (Sedláčková 2011a, s. 97).

Finanční příjem znalostních pracovníků nezávisí na množství práce, ale na její 
originalitě a kvalitě, co naznačuje, že kdo je dobrý, může pracovat málo a krátce. 
Opak je však pravdou. Tito lidé zpravidla pracují tvrdě a hodně a jsou tomu rádi. 
„Příslušníci vzdělané třídy často považují práci za výraz celého svého bytí, takže se 
jí pochopitelně věnují s fenomenální energií. Pro mnohé z nich neexistuje okamžik, 
kdy by nebyli v práci; přemýšlejí neustále“ (Brooks 2001, s. 140). „Pro mnoho lidí 
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není práce jen nástrojem obživy, ale má svou vlastní hodnotu, stává se symbolem 
smysluplné lidské činnosti“ (Frk 2002, s. 166). Projektům obětují každý okamžik 
svého času, a když na žádném projektu participovat nemohou, tak se v neočekávaně 
vzniklém volném čase vzdělávají, teda svůj čas – tu vzácnou komoditu – investují 
do budoucí práce.

Dělník v továrně svoje pracovní tempo přizpůsobuje tempu výrobní linky a po 
skončení směny může do následujícího dne na práci zapomenout, u znalostního 
pracovníka je to úplně jinak. Znalostní pracovníci, kteří často pracují na úkolech 
formou projektů, mají práci v dlouhodobém horizontu časově ohraničenou (trváním 
projektu) a zároveň v krátkodobém horizontu časově neohraničenou (projektu se v 
průběhu jeho trvání věnují nepřetržitě). V industriální éře dělník pracoval nadčas, 
protože byl loajální k zaměstnavateli a dostal za to zaplaceno, znalostní pracovník 
tak pracuje, aby si zabezpečil zakázky. I Bauman (2000, s. 85) upozorňuje, že na 
jedné straně jsou lidé neustále zaneprázdnění, protože čas se nedá natáhnout, a na 
opačné straně jsou lidé drceni břemenem nadbytečného času, který nemají čím 
vyplnit. M. Castells (2010, s. 472) zase upozorňuje, že nejdelší pracovní čas mají 
vysoce kvalifikovaní specialisti, protože tvoří přidanou hodnotu, jejich čas je tedy 
velmi drahý, ale dlouhý pracovní čas mají i nekvalifikovaní pracovníci, protože jsou 
na to odkázaní.

Středověký řemeslník po úspěšném absolvování cyklu učeň – tovaryš – mistr získal 
zručnosti, z nichž mohl čerpat až do konce aktivního života. Ještě i v industriální 
éře „každý, kdo jako mladý učeň začal pracovat u Forda, si mohl být téměř jist, že 
na stejném místě svůj pracovní život také zakončí. Časové horizonty v éře „pevné 
modernity“ byly dlouhodobé.“ (Bauman 2004. s. 32). Totéž platilo i pro kariérní 
postup industriálních manažerů, který také podléhal kritériu určité předvídatelnosti. 
Přiměřená kvalifikace a uspokojivý výkon byly v minulosti relativně dobrou zárukou 
postupu na vyšší pozici (viz Reich 1995, s. 206). 

Dnes už nikdo spojovat svůj život s jednou firmou nemůže i proto, že životnost firem 
se zkracuje. P. Drucker (2004, s. 237) říká, že poprvé v dějinách většina lidí přežije 
organizace, pro něž pracuje. Práce pro novou organizaci zpravidla vyžaduje větší či 
menší rekvalifikaci. „Málokdo může počítat s tím, že jednou získanou kvalifikaci 
bude využívat do konce svého života – povolání vznikají a zanikají a dovednosti 
včera nabyté se dnes stávají neužitečnými“ (Bauman 2006, s. 34). Znalostní 
pracovník, pokud se mu podaří předvídat vývoj a adekvátně zareagovat na inovace, 
může mnohem snáze zaznamenat raketový kariérní start či postup. Ve znalostní 
ekonomice se lidem rozpadají dlouhodobé kariérní horizonty. 
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I koncept uzavřených biologicky podmíněných etap lidského života se v dnešní 
společnosti narušuje. Už neexistuje „přiměřený“ čas svatby, prvního těhotenství 
nástupu do zaměstnání (Castells 2010, s. 476). Tradiční představa o lineárním vývoji 
pracovního života, podle níž se v mladosti člověk vyučil nebo vystudoval a potom 
svou profesi po celý život vykonával, přestává platit. Znalostní pracovníci jednak 
musí studovat celý život v důsledku neustálých inovací, jednak musí i ve zralém věku 
měnit profesi (například proto, že zanikla). Tento trend souvisí i s prodlužováním 
lidského života a demografickým trendem stárnutí populace a poklesu porodnosti213, 
a to zejména ve vyspělých zemích se znalostní ekonomikou. Do nejvyspělejších z 
těchto zemí nepřetržitě proudí tok imigrantů, kteří mohou nabídnout svou pracovní 
sílu, ale země pro imigranty „méně lukrativní“ (např. Česko, Slovensko) se i v 
důsledku své strnulé imigrační politiky mohou dostat do vážných problémů.

Prodlužováním života se neprodlužuje penzijní věk, ale posouvá se aktivní věk. 
Industriální dělník byl zaměstnaný dávno před dvacítkou, znalostní pracovník začíná 
pracovat až po ukončení univerzitního vzdělávání. Ani to ne okamžitě, protože se 
zjevila nová etapa v životě člověka mezi 18 a 30 lety nazývaná předběžná dospělost 
(Šimová 2002, s. 87). Ve skutečnosti však takoví dvacetiletí mají blíže k adolescentům 
bez zodpovědnosti za svůj život. Nepracují, chodí do školy, nezakládají si rodiny, 
ale podporují je rodiče. Je to paradoxní i z toho důvodu, že hranice se posouvá i na 
opačné straně, teda mezi dětstvím, které se zkracuje, a dospíváním, které přichází 
dřív. „Puberta nastupuje dřív, než u předcházející generace a dřív se rozvíjejí i 
vyspělejší kognitivní funkce, díky nimž rodiče ztrácejí u pubescentů svoji převahu 
zejména v aktivitách, spojených se stále vyspělejší a neustále se měnící technikou” 
(Šimová 2002, s. 86)214. 

213 Angl. population ageing nebo metafora Silver Tsunami označující nástup vlny 
pracovníků se stříbrnými vlasy. Lidé musí pracovat ve vyšším věku, protože státy 
trpí nedostatkem mladé pracovní síly, která by svými odvody do sociálního systému 
státu dostatečně saturovala pojišťovací systém starobních penzí. Ale zasažený je i 
systém nemocenských dávek, kdy je celkem zřejmé, že u pracujících seniorů se dá 
předpokládat vyšší chorobnost. Podle P. Buchanana (2004, hlavně s. 51 a násl.) takové 
stárnutí populace – spojené s poklesem porodnosti – je symptomem komplexnějšího 
procesu vymírání kultury a národa. „Z 20 národů světa s nejnižší porodností je 18 
v Evropě“ (Ivanička 2006, s. 132). Demografická křivka klesá ve stejném čase, kdy 
stoupá křivka informatizace společnosti, objasnění jejich možných souvislostí však 
není cílem této práce.
214 Rozpad uzavřených etap v lidském životě má vliv i na vnitrospolečenskou 
mezigenerační soudržnost a vztahy. „Staří mudrci“ (rada starších) už nedávají 
poznatky mladým, protože poznatky rychle zastarávají. Naopak, staří se mohou 
stát zastaralými, protože jejich technologická gramotnost zaostává za aktuálními 
digitálními technologiemi. Mladí díky technologiím získávají nejnovější explicitní 
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Znalostní pracovník pracuje na digitálních zařízeních, která zároveň lze využívat i pro 
zábavu, čas pro tyto dvě činnosti už nemusí být v kontrastu, ale v kontaktu. I v tomto 
smyslu se volný a pracovní čas znalostního pracovníka mohou prolínat. „Slučování 
zábavy a práce může znamenat prolínání pracovních povinností a oddechového 
času, avšak práce je prostě nadřazenější (Cairncross 1999, s. 230). Jak upozorňuje i 
M. Castells (2010, s. xli), zrušení hranice mezi volným a pracovním časem vede k 
neustálému shonu a stresu. Současný člověk musí naplňovat život v mnoha časových 
režimech (práce, rodina, vzdělávání, hobby), co vede k multitaskingu215 a multi-
livingu. I U. G. Foehr na základě svých výzkumů tvrdí přesně totéž – „multitasking 
se jednoduše stal životním stylem“ (Foehr 2006, s. 1).

4.13 Multitasking – prolínání práce a zábavy

Prolínání pracovního a volného času je přirozeně spojené s prolínáním práce 
a zábavy. První úrovní, kde se práce a zábava potkávají, je technologie. Totéž 
počítačové zařízení (notebook, laptop, tablet, smartphone apod.) se zpravidla používá 
v pracovním i volném čase, teda jako pracovní nástroj i jako nástroj a prostor pro 
zábavu. V tomto smyslu přerušování práce zábavou zprostředkovanou počítačem je 
paritní vůči teleworkingu. Tak jako mobilní digitální zařízení umožňuje kdekoliv 
pracovat, umožňuje i bavit se kdekoliv (například na pracovišti)216. Ač méně striktně 
než práce, ale přece jen i zábava mívala svoje společensky vyčleněné prostory – 
herny, kluby, taneční sály, stadiony a samozřejmě domácnosti. Dnes jsou všechny 
virtualizované v počítači.

Druhá úroveň, kde se práce a zábava potkávají, je činnostní – už zmiňovaný (kap. 
4.12) mediální multitasking. Trend k multitaskingu začíná už v dětství. V průběhu 
dělání domácích úkolů američtí pubescenti a adolescenti stále více rozptylují svou 
pozornost různými mediálními aktivitami. V roce 2009 při psaní domácích úkolů 
40% z nich používalo i počítač na mimoškolní činnosti a 39% se dívalo na televizi 
(pro srovnání: v roce 2004 to bylo podstatně méně – 33% a 24%) (Rideout, Foehr 
a Roberts 2010, s. 34). I jiné výzkumy (Ellis, Daniels a Jauregui 2010, s. 2–3; Lim 
2009) zaznamenaly, že studenti, kteří si píšou domácí úkoly s pomocí internetu, jsou 
paralelně aktivní i na sociálních sítích. 

znalosti, ale chybějí jim tacitní zkušenosti, staří by i měli tacitní znalosti, ale 
nemohou je spojit s nedostupnými explicitními znalostmi ze sítě. Ztrácejí obě strany. 
Pokud autorita vyplývá i z kontroly znalostí a informačních toků, staří ji dnes ztratili.
215 Pod mediálním multitaskingem rozumíme současné, paralelní vykonávání dvou 
nebo více činností prostřednictvím médií.
216 Je překvapující, jak moc se mluví o důsledcích teleworkingu a jak málo o důsledcích 
fenoménu, který by se mohl nazývat „tele-entertaining“ či „tele-amusing“.
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To platí dokonce stejně i pro zaměstnance, kteří používají na pracovišti chat, Twitter 
nebo Facebook nejen přes přestávku, ale přímo v průběhu svých odborných činností 
(Lim 2009). G. Mark (cit. dle Chen 2011, s. 148-149) zjistila v longitudinálním 
výzkumu znalostních pracovníků, že v průměru se soustředí na své hlavní téma jen 
11 minut, potom dělají jiné věci na webu a k hlavní práci se vrátí až po 25 minutách, 
a to znovu jen na dalších 11 minut. J. B. Spira a J. B. Feintuch (cit. dle Chen 2011, 
s. 149) zjistili ve svém výzkumu znalostních pracovníků, že rozptylující činnosti na 
webu jim zaberou až 28% pracovního času v kanceláři. Z těchto výzkumů můžeme 
zevšeobecnit, že čas na práci s médiem a čas na zábavu s médiem se nedoplňují, ale 
překrývají. Z hlediska informační gramotnosti a informačního chování tedy není 
možné vyčleňovat a oddělovat práci, studium a zábavu. Probíhají v témže čase, na 
tomtéž místě a na tomtéž počítači.

E. Ophir, C. Nass a A. D. Wagner na základě analýzy výsledků mnoha studií 
multitaskingu konstatují, že „lidská mysl není uzpůsobená ani na paralelní přijímání 
vícerých podnětů na vstupech, ani na simultánní vykonávání vícerých úkolů“ 
(Ophir, Nass a Wagner 2009). Tito autoři na základě vlastního výzkumu tvrdí, že 
těžcí mediální multitaskeři hůře selektují vstupní informace, hůře filtrují a ignorují 
irelevantní podněty, proto takové lidi každé vyrušení více rozptýlí a cítí potřebu na 
něj reagovat. Přitom problém se zhoršuje se zvyšující se náročností úloh, na které se 
musí koncentrovat, a stejně i s přibývajícím počtem vnějších stimulů.
 
Těžcí mediální multitaskeři jsou nepřetržitě vystavovaní proudu různorodých 
informací z různorodých zdrojů, ale jejich koncentrace se tím netrénuje. Paradoxní 
zjištění, že těžcí multitaskeři jsou slabší právě při koncentraci na různorodé podněty, 
podle L. Lin (2009) ukazuje, že multitasking vede recipienta k návyku věnovat 
všem informacím „jedné za druhou“ stejnou nebo skoro stejnou pozornost, místo 
koncentrování se vždy jen na konkrétní úlohu. 

S. Jeong a Y. Hwang zjistili, že v experimentální skupině, která byla vystavená vícerým 
mediálním podnětům, lidé sami konstatovali zhoršené porozumění a potvrdily to i 
výsledky testů. Tento výzkum ukázal, že v situaci intenzivnějšího multitaskingu klesá 
schopnost kritického myšlení. Rozsah a úroveň kritických argumentů vůči přijatým 
zprávám byla signifikantně nižší, pokud byli respondenti vystavení intenzivnějšímu 
multitaskingu (Jeong a Hwang 2012, s. 581). Kromě těžkých multitaskerů sice 
existují i supertaskeři, teda lidé, kteří při multitaskingových aktivitách neprojevují 
žádné zhoršení výkonu a koncentrace, ale těch jsou podle výzkumu, který realizovali 
J. Watson a D. Strayer, v lidské populaci jen 2,5% (cit podle Chen 2011, s. 123).
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Multitasking je způsob interakce s médii, při němž jednotlivec chaoticky sbírá 
informace, nepodrobuje je však kritickému hodnocení, takže je ani neproměňuje 
na tacitní znalosti, informace se ztrácejí v krátkodobé paměti. Různorodost podnětů 
oslabuje schopnost informace interpretovat (Carr 2010, s. 122). Znepokojující není 
přidělování pozornosti všem informacím, ale přidělování stejné pozornosti, co už 
souvisí s kompetencí filtrovat a priorizovat informace, tedy hodnotit jejich váhu 
a důležitost. Pokud uvažujeme o multitaskingu jako o prolínání volnočasových a 
pracovních aktivit, nejsou tyto aktivity „rovnocenné“. Není znepokojující, pokud 
někdo přerušuje chat nebo počítačovou hru prací, je však znepokojující, pokud 
přerušuje chatem či počítačovou hrou svou práci (tak přerušují domácí úkoly děti a 
zaměstnanecké povinnosti dospělí). 

Ve společenském a pracovním životě se předpokládá a vyžaduje okamžitá reakce, 
být vždy dostupný on-line, protože život běží live v přímém přenosu217. V tomto 
smyslu je multitasking proces se zpětnou vazbou – člověk paralelně přijímá 
informace z různých zdrojů, ale i paralelně na ně musí reagovat směrem k různým 
komunikačním partnerům. Twitter a Facebook jsou možné pouze v prostředí 
okamžité reakce218. V takovém komunikačním paradigmatu není divné, pokud 
student při psaní seminární práce sleduje sitkom, vždyť i tak na pozadí nepřetržitě 
klebetí na sociální síti. A k seminárce, sitkomu, statusům a tweetům přistupuje se 
stejnou vážností či lehkovážností. S takovým informačním chováním se už za pár let 
zařadí mezi znalostní pracovníky.

Prolínání pracovního a volného času prostřednictvím multitaskingu je časté, ale 
riskantní, protože snižuje pracovní výkon. Znalostní pracovník, který na rozdíl od 
manuálně pracujícího tráví velkou část svého pracovního času s digitální technologií, 
je vystavený riziku znehodnocování vlastního pracovního výkonu prostřednictvím 
multitaskingového rozptylování. Pracovní sebedisciplina dnes může být definovaná 
jako schopnost oddělit čas na práci od času na rodinu či zábavu. V současnosti je 
rozptýlená „částečná“ pozornost standardem. Samotná struktura znalostní práce 

217 Tento „always-on“ tlak informační společnosti platí všude a pro každého. Kardinál 
D. Duka objasňoval rezignaci papeže Benedikta XVI tím, že se „podstatně změnila 
práce papežů. Před padesáti lety také vyřizoval rozsáhlou korespondenci, dnes se 
ale od něj a jeho spolupracovníků očekává, aby reagoval ihned a na všechno. Vše je 
zrychlené, náročnější, pracujete pod větším stresem. Kdyby si člověk měl možnost v 
klidu sednout, napsat něco s rozmyslem, tak by neexistovala polovina dnes známých 
problémů. Všude je heslo: teď a hned! To zanechává na lidech následky“ (Duka 
2013).
218 Naopak, Chui a kol. (2012, s. 8) se přimlouvá za přesunutí vnitrofiremní 
komunikace i komunikace se zákazníkem na jednotnou platformu sociálníych sítí, 
čím by se šetřil čas znalostních pracovníků a zvýšila by se jejich produktivita práce.
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vyžaduje multitasking, pracovník má kumulované funkce a souběžně řeší několik 
projektů219, vedle kterých musí okamžitě reagovat na podněty z okolí, právě proto je 
nutné vyhýbat se mimopracovnímu multitaskingu. Tato kompetence úzce souvisí s 
kompetencí filtrování informací.

4.14  Gamifikace – prolínání práce a zábavy

Znalostní pracovníci potřebují pro svou práci (kromě jiného i) digitální technologie. 
Počítač je však zařízení, které umožňuje širokou paletu různorodých forem zábavy, 
a značná část znalostních pracovníků (například prakticky všichni narození po 
roce 1980) se s počítačem seznámili právě takto – jako s hrací konzolou. Zábava je 
neodmyslitelnou součástí používání počítače.

I e-learningové vzdělávací programy pro školy zpravidla obsahují množství prvků 
připomínajících počítačové hry nebo animované filmy. Výukovým programem 
žáka například provádí animovaná postavička, za správné odpovědi je odměněný 
zvukovým či vizuálním efektem nebo odznáčkem, po splnění úlohy postupuje 
do vyššího levelu a podobně. Pro takové odchovance počítačové zábavy jsou v 
pozdějším věku připravené tzv. manažerské hry220. Jde o hry, které simulují nějaká 
konkrétní podnikatelská prostředí, kde „ekonomicky“ působí jednotliví hráči. Cílem 
hry je (sebe)vzdělávání nebo výuka hráčů221. Jde tedy o další formu průniku zábavy 
a práce, přesněji odborného vzdělávání.

Už jsme uvedli, že znalostní pracovníci pracují hodně a intenzivně. Tvořivá práce 
je namáhavá, ale i tak může být příjemná. V tom je znalostní práce podobná 
dětské hře nebo sportu. R. Caillois (1998, s. 11) definuje hru jako svobodný a 
neproduktivní protiklad vážnosti skutečného života a práce, ale takové definování 
ztrácí v současnosti svou oprávněnost. Nová práce je hravá. „Myšlenka, že hra a 
práce se v on-line prostředí propadly do sebe navzájem, vedla k diskusím o playbor, 
podobně jako práce a zábava mohou být zkombinované do weisure“222 (Jungerson 
a Ritzer 2012, s. 642). A nejpoužívanější pojem v tomto kontextu je gamifikace, 
tedy využívání principů a designu hry do neherního kontextu. Pojem se většinou 
219 Dokonce i v inzerátech na znalostní pozice se dnes někdy explicitně vyžaduje 
schopnost multitaskingu.
220 Angl. business games.
221 Svou vazbou na jméno konkrétního velkopodnikatele je kuriozní například 
hra Donald Trump´s Real Estate Tycoon. Hráč se v pěti levelech zdokonaluje v 
obchodování s nemovitostmi.
222 Složeniny z angl. playbor = play (hra) + labor (práce), weisure = work (práce) + 
leisure (volno).
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používá v souvislosti s internetovými aplikacemi, ale chtěli bychom upozornit, že 
gamifikační jsou i mnohé spotřebitelské soutěže a věrnostní programy. 

Cílem gamifikačních technik je „pozitivně ovlivňovat chování zákazníků, zvýšit 
motivaci a zvětšit účast” (Marczewski 2013). Zákazníci podobně jako hráči v 
počítačové hře dostávají za svoje výkony virtuální odměny, zpravidla posilňující 
jejich status nebo zvýhodňující je na rozdíl od jiných uživatelů223. Privátní 
společnosti i neziskové organizace zjistily, že jejich silnou stránkou může být, pokud 
dokážou usměrnit aktivity uživatelské komunity tak, aby „dobrovolně” napomohla 
k dosažení podnikatelských záměrů. „Konkurenci je možné porazit zábavností” 
(Zichermann a Linder 2013). V mediálně a informačně přesaturovaném prostředí, 
kde nový návštěvník webové stránky na ní zůstává v průměru méně než 10 sekund 
a jen čtvrtina uživatelů mobilních zařízení se vrátí do 90 dní na novou aplikaci, 
kterou si stáhli (Zichermann a Linder 2013), je nezbytné zaujmout okamžitě něčím 
veselým, hravým, kreativním a hlavně interaktivním, zaangažovat uživatele.

Pojem playbor v podstatě vyjadřuje cosi velmi podobného jako gamifikace. Je to 
„metoda, jak afektivní prvky hry zapojit do produktivních ekonomických úloh“ 
(Williamson 2013, s. 52), respektive „práce na webu designovaná jako zábava“ 
(Crysler 2014, s. 281). Aktivity v paradigmatu gamifikace a playboru jsou tedy další 
rovinou, kde se prolíná práce a zábava v životě dnešního člověka.

J. Sujansky a J. Ferri-Reed (2009, s. 20 a násl.) z vlastní personalistické zkušenosti 
říkají, že dnešní mileniální generace třicátníků a dvacátníků na rozdíl od jejich 
rodičů očekává, že na pracovišti má být zábava. Práce má nejen bavit, ale zabavit. 
Domníváme se, že to je výsledek návyků z dětství a dospívání prožitého ve světě 
nepřetržité mediální zábavy, vždyť i třicátníci už vyrůstali v dětském pokoji s televizí 
a množstvím dětských kanálů, ale především s počítačovými hrami či gameboyem. 
Mladí znalostní pracovníci sice mohou být vysoce kvalifikovaní experti ve svém 
oboru, ale zároveň jsou ve všeobecnosti produktem společnosti, která prosazuje 
„infantilismus jako svou dominantní ideologii“ (porovnej Kelemen 2012, s. 52). 
Nový homo informaticus je i homo ludens. Proto je právě v dnešní společnosti 
otázka vzdělávání velmi důležitá.

223 Foursquare je geolokační sociální síť využívající principy gamifikace. Základní 
princip spočívá v tom, že zaregistrovaný uživatel navštěvuje restaurace a obchody, 
a když se v nich prostřednictvím mobilního telefonu zaregistruje (check-in), 
dostává body potřebné k získání odznáčků. Může například i sdílet fotografie lokalit 
nebo se stát jejich starostou. Služba využívá principu odměny za výkon a princip 
soutěživosti. Stack Overflow je webová stránka otázek a odpovědí zaměřených na 
řešení praktických problémů programování. Účastníci za nejlepší odpovědi dostávají 
jako odměnu virtuální odznáčky (angl. badges), které jim „pouze“ zvyšují reputaci.
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Už jsme připomínali trend dematerializace ve znalostní ekonomice (viz kap. 3.7). 
Tento trend naplno zasáhl i práci a zábavu znalostního pracovníka. Symbolický 
analytik manipuloval symboly zastupujícími materiály, energie, zboží či pracovní 
síly i v minulosti, teď se však pohybuje navíc v bezpapírové společnosti. Pokud by 
přišel účetní z před několika desetiletí do dnešní firmy, zjistil by, že ubylo šanonů 
a spisů protože účetnictví se dělá v počítačovém systému. Stejně tak i manažer z 
minulosti by obdivoval bezpapírovou komunikaci dnešního manažera. Stále větší 
dematerializace je však podstatným atributem komunikace, odnepaměti slova jazyka 
jsou reference objektů reálného světa, ohňové a dýmové signály nahradily pohyb 
poslů, telegram vystřídal dopis. V našem kontextu je však důležité, že „komunikace 
se už v počátcích vývoje výpočtové techniky profilovala jako jedna ze základních 
počítačových funkcí“ (Šušol 2003, s. 23). A tím se dematerializovala, zbavila se 
nosiče.

Stejný trend dematerializace se týká i zábavy. Postmoderní člověk se umí nejlépe 
zabavit se strojem (elektronická hra), před strojem (film jako elektronicky 
reprodukovaný příběh na obrazovce) nebo prostřednictvím stroje224 (interakce 
v sociální síti nebo ve virtuální hře pro několik hráčů). Dnešní mladí znalostní 
pracovníci se v dětství starali o svoje virtuální zvířátko Tamagochi, pěstovali 
zeleninu a květiny v počítačové hře FarmVille. Prostředí, kde se bavíme, tvoří 
virtuální realita225 nebo augmentovaná, tedy rozšířená realita226. Videohry typu 
PlayStation Move využívají spojení fyzického prostoru, v němž se hráč nachází, a 
světa hry zobrazované na obrazovce. Kamera, která přesně snímá pohyby hráče a 
ovladače v jeho rukách, promítá tyto pohyby na obrazovku, tedy do virtuálního světa 
hry. Hráč má plnohodnotný senzomotorický zážitek, vždyť dělá skutečné pohyby a 
na obrazovce vidí, co tyto pohyby způsobily. Pokoj, kde stojí hráč, je sekundárním 
doplňkovým prostorem, to, co je na obrazovce, je realita, kde dění opravdu probíhá. 

224 Přístroje umožňující líbání na dálku vymysleli v Japonsku už dva – Kiss 
Transmission Device a Kissenger. Humanoidní roboty v jihokorejských hotelích 
však nabízejí i mnohem komplexnější erotické služby a zážitky. J. Kelemen (2012, 
s. 102) upozorňuje, že když byly hotely obviněny na základě zákona zakazujícího 
prostituci, nastal „zvláštní moment ve vývoji právního vědomí, kdy se zákony 
určené na ochranu lidí začínají aplikovat i na stroje“. V kontextu našeho tématu 
zase musíme upozornit, že při těchto aplikacích nejde o dematerializaci, ale spíše o 
procesy jakési posthumánní rematerializace.
225 Ve virtuálních světech her jako World of Warcraft, Dungeons & Dragons či Star 
Wars: The Old Republic, hrají svoje životní role miliony lidí.
226 V interaktivní aplikaci Zombies everywhere pro iPhone a iPad vidí hráč na displeji 
mobilního zařízení kamerou snímaný realistický obraz svého okolí, ale i útočících 
zombie, které do tohoto obrazu generuje software. Mediální obraz kolonizuje reálný 
svět.
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Materiální a nemateriální svět si vyměnili pozice (a nadřazenost). Reálný svět se 
dnes informatizuje a stává se součástí elektronického prostředí například i v zábavní 
aktivitě, jakou je geocaching. Hráč skrývá v přírodě či v urbánním prostoru předměty, 
tzv. kešky, pak uvede jejich GPS souřadnice na webovou stránku (např. geocaching.
cz), aby je jiní hráči mohli objevit227.

B. Chen (2011, s. 133) uvádí extrémní příklad virtualizace a dematerializace života 
jihokorejského manželského páru, který se seznámil v chat roomu. Později manželé 
úplně podlehli svým virtuálním rolím ve fantazijním světě multiplayerové hry Prius 
Online. Naplno se ponořili do virtuálního světa hry, starali se tam o svou virtuální 
dceru, ale zatím jejich skutečná dcera v kojeneckém věku zemřela na podvýživu, 
když rodiče úplně zanedbali péči. Chenův příklad je dobrý jako ilustrace určitého 
sociálně-psychologického trendu, který z jiného úhlu popisuje U. Beck (2011, s. 155). 
Donedávna cílem (mladých) lidí bylo dosáhnout určité materiální hodnoty, například 
dům, auto, dnes je to seberealizace a hledání vlastní identity. Přesun životních cílů 
se tedy dematerializoval228. Zdá se nám, že život ve virtuálním prostoru výrazně 
pomáhá (i) budování vlastní identity a poskytuje všemožné formy seberealizace.

G. Schulze (cit. dle Roubal 2013a, s. 237-238) říká, že ve společnosti nedostatku 
lidskými prioritami jsou materiální statky spojené s co nejlepšími možnostmi 
přežití. V dnešní společnosti hojnosti lidé sledují spíše uspokojování subjektivních 
emocionálních potřeb, hledání subjektivního štěstí změnilo život na „projekt 
prožitku“ (Schulze 2000, dle Roubal 2013a, s. 238). „Usilovné vyhledávání zážitků 
je významným motivačním faktorem provozování řady činností“ (Roubal 2013a, 
s. 238). Dematerializace volného času dnešního člověka se zrodila na průsečíku 
ekonomického blahobytu, nabídky bohatých virtuálních zážitků a nebývalé touhy 
po seberealizaci.

227 V reklamních tiskovinách značky Garmin jsou GPS zařízení propagovány právě v 
souvislosti s geocachingem a se sloganem Jak dostat děti do přírody. Tato strategie 
je přesná, lákadlem do přírody může být už jenom technologie.
228 Tento trend potvrdil i průzkum studentů. „Podle průzkumu společnosti Cisco až 
64 procent studentů považuje internetové připojení za důležitější než mít auto a 50 
procent by raději ztratilo peněženku než smartphone” (Anonym, 2012b). 
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5 Vzdělávání pro znalostní ekonomiku

5.1 Vzdělání v agrární, industriální a znalostní společnosti

V tradiční agrární společnosti byl přístup k vyššímu vzdělání omezený jen na elitu, 
široké vrstvy populace získávaly potřebné zručnosti doma, děti dědily poznatky a 
vědomosti od rodičů. Lidská kultura je založená právě na tomto principu, dědí se po 
předcích a odevzdává se potomkům. Ve společnosti dynamických informačních toků 
však poznatky velmi rychle stárnou, a tak se mění nejen způsob jejich získávání, ale 
i samotný koncept lidské kultury, která roste v prostoru, vždyť se stává globální, ale 
ruší se vazby v čase. 

V moderní industriální společnosti se společenským imperativem stala úplná 
gramotnost a stejné všeobecné vzdělání pro všechny děti jako praktické východisko 
pro masovou práci a masovou spotřebu. I v informační společnosti „pracovník 
disponující znalostmi získává přístup k práci, zaměstnání a společenskému 
postavení prostřednictvím formálního vzdělání“ (Sedláčková 2013, s. 211). Protože 
se však práce, výroba i spotřeba demasifikují, přeměna koncepce vzdělávání se stává 
nezbytnou. 

S prodlužováním průměrné délky života a růstem produktivity práce se prodlužoval 
i čas, který je celospolečensky přijatelné vyčlenit na vzdělávání. V současnosti tento 
čas věnovaný učení a studiu se už blíží ke dvěma dekádám života. Je nepochybně 
zajímavé, že stát zkracuje období pobírání starobního důchodu (tak, že posouvá 
hranici nástupu do penze), ale tendence prodlužování studentské mladosti není nijak 
sankcionovaná ani limitovaná. Zřejmě tu přece jen sehrává svou roli celospolečenská 
potřeba vzdělané pracovní síly. Nárůst počtu vysokoškolských studentů naráží na 
otázky ohledně kvality absolventů. P. Burke (2013, s. 325) konstatuje „masový 
nárůst počtu studentů”, analogicky E. Višňovský (2014, s. 39) hovoří o celosvětovém 
trendu „masifikace“ projevujícím se v počtu univerzit i studentů, takže celkem 
pochopitelně může vyvstat otázka, zda je v lidské populaci opravdu tak vysoký 
počet jedinců s intelektuálními schopnostmi pro univerzitní vzdělání, a to bez ohledu 
na společenskou potřebu vysokoškolsky vzdělané pracovní síly.

Jak jsme už v našem textu upozornili, znalostní pracovník se musí nepřetržitě 
vzdělávat, protože mít znalosti znamená získávat znalosti vzděláváním. M. McLuhan 
před půlstoletím předvídal, že „v době elektrické technologie se celá činnost člověka 
stává učením a poznáváním. Z hlediska toho, co stále považujeme za ekonomii, 
se proto všechny formy zaměstnání stávají placeným učením“ (McLuhan 1991, s. 
64). Základním kontextem je překonání představy, že vzdělávání je spojené jen se 
školou. Člověk se vzdělává stále a všechno, s čím je konfrontovaný, ho vzdělává. 
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Protože znalostní pracovníci tvoří stále větší část populace, imperativ vzdělávání 
platí pro celou společnost. 

R. M. Hutchins (také už před půl stoletím) představil koncept nové učící se 
společnosti229. Vzorem jsou pro něj antické Atény, kde celoživotní vzdělávání 
občanů bylo také společenským ideálem, probíhalo stále a všude. To však mělo svou 
specifickou materiální základnu v otrokářství, masa otroků materiálně zabezpečovala 
aténskou společnost, co dovolovalo občanům, aby se věnovali například vzdělávání. 
Podle Hutchinse takovou materiální základnu pro současnou učící se společnost 
mohou poskytnout moderní stroje, které přebírají pracovní povinnosti lidí a ti se 
mohou věnovat svému vzdělávání (Hutchins 1968, s. 133). 

Hutchinsova představa je vznešená utopie, která nepočítá s tím, že dnešní lidé se 
vzdělávají hlavně z toho důvodu, aby uměli vyrábět stále lepší stroje a aby uměli tyto 
lepší stroje stále lépe používat. Hutchins sní o znalostech, které jsou samy o sobě 
účelem a směřují k harmonické moudrosti, znalostní ekonomika vyžaduje znalosti 
aplikovatelné do inovací. Pro současné vzdělávací instituce platí Lyotardovo 
tvrzení, že „někdejší princip, podle kterého vědění je neodlučitelné od výchovy 
(Bildung) ducha, a dokonce i od výchovy osobnosti, se stává a bude stále více stávat 
přežitkem“ (Lyotard 1993, s. 156). Současné školství nenavazuje na antický ideál 
a humanistické chápání vzdělání, neboť to bylo zaměřené na rozvoj individuality, 
sebevědomé účasti občana na životě obce a její kultury (Liesmann 2012, s. 39-40). 

Ale tento odklon nedefinuje jen současný stav, trend přeměny vzdělanosti jako 
chrámu na vzdělání jako užitečné schopnosti pro život spadá už do druhé poloviny 
18. století, tedy do nástupu industriální moderny (Keller a Tvrdý 2008, s. 28). 
Paradoxem současného školství a vzdělávání však – podle jeho mnohých kritiků 
– je, že nevyhovuje ani ekonomické praxi, ani někdejšímu humanistickému ideálu.

A. Toffler už před desetiletími označil školství za dědictví industriální éry, která 
„potřebovala masové vzdělávání napodobující továrnu“ (Toffler 1992, s. 193). 
Škola je paralelou fabriky, zvonění podobné továrenské siréně ohlašuje začátek a 
konec vyučování, žáci zaujímají svoje místa ve třídě jako dělníci u pásu, neměnný 
rozvrh s přesnými přestávkami připomíná pracovní čas, autorita učitele je analogií 
instrukcí mistra či inženýra v továrně. I J. Gilberová přirovnává školní systém 
industriální společnosti k pásové výrobě, jejímž cílem je výroba standardizovaných 
produktů. „Žáci procházejí procesem výroby ve skupinách (třídách). Předem 
stanovené curriculum v podobě obsahů vzdělávání je žakům „dodáváno“ v předem 

229 Ang. learning society. Další koncepce učící se společnosti analyzují např. A. Bron 
a M Schemmann (2003, hlavně s. 12-14) nebo J. Keller a L. Tvrdý (2008, hlavně 1. 
kap.).
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stanovených dávkách a ve správném pořadí lidmi, kteří jsou speciálně vyškoleni 
pro danou fázi „výrobního procesu“. V průběhu „výrobního procesu“ jsou žáci 
podrobováni různým výstupním kontrolám kvality produktu, jejichž cílem je zjistit, 
zda odpovídají požadovaným standardům. Takto koncipované vzdělávání podobné 
výrobní lince je velmi výkonný způsob zacházení s velkým množstvím produktů“ 
(Gilbertová 2006, cit. dle Greger a Černý 2007, s. 34). Gilbertová dodává, že většina 
žáků dosáhla požadovanou kvalitu a jiní byli ze systému vyřazení, ale v industriální 
společnosti si i vyřazení našli celkem slušně placenou práci. Problém takového 
způsobu vzdělávání se objevuje až v postindustriální společnosti, když si už lidé, 
kteří byli ze vzdělávacího systému předčasně vyřazení, práci najít neumějí. 

K. P. Liesmann přichází se svou kritikou evropského a západního školství půl 
století po Tofflerovi, hovoří tedy už o školství současné znalostní éry, ale školu i 
tak označuje za „továrnu na vzdělání“, v níž se projevují principy industrializace – 
normalizace při hodnocení či moduly studia jako analogie výrobních hal (Liesmann 
2012, s. 31-32). I obsah základního a středoškolského vzdělávání se rozvíjel v 19. 
a 20. století, aby splňoval potřeby tehdejší (průmyslové) společnosti. Naplňování 
jednotných celonárodních školních osnov je zřejmě nejmasovější formou produkce. 

Lidská kultura (a to i v éře důrazu na diverzitu) vyžaduje od participujících členů 
určité penzum společných vědomostí a hodnot, kultura je společný diskurz, proto 
masovost vzdělávání má svůj civilizační a sociální význam230. V tomto smyslu je 
„škola nástrojem mezigenerační kulturní transmise” (Kukal 2007, s. 15). Je dokonce 
možné hovořit o „právu na stejnost” ve vzdělání, což umožňuje poznat kulturu a 
participovat na ní (Kukal 2007, s. 16). Nakonec sama myšlenka příjímacích pohovorů 
na školy různých stupňů automaticky počítá s takovým nezbytným společným 
základem. Zajímavé z tohoto pohledu je, že novější evropské iniciativy se snaží 
harmonizovat (ač hlavně strukturálně) vysokoškolské studium. V globálním světě je 
to pochopitelné a oprávněné.

5.2 Vzdělání jako investice 

J.-F. Lyotard říká, že otázka, kterou si dnešní student explicitně nebo implicitně 
klade v souvislosti se studiem, už nezní: je to pravdivé?, ale zní: k čemu to slouží? 
A „v kontextu merkantilizace vědění tato poslední otázka nejčastěji znamená: Dá 
se to prodat?“ (Lyotard 1993, s. 158). Tento požadavek na praktické aplikování 
230 Naopak, U. Eco společný rámec kultury zpochybňuje, když tvrdí, že „neexistuje 
univerzální kompetence, vlastní společenství neboli kulturnímu areálu. Jsou jen 
miliardy dílčích kompetencí, utvářejících fragmentární, dynamicky proměnlivé 
komunikační univerzum“ (Eco 2004, s. 257).
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poznatků symbolizuje změnu statusu a kontextu vzdělávání. Kulturní kapitál vědění 
v pedagogicko-sociologickém smyslu se změnil na lidský kapitál v ekonomickém 
smyslu. 

Studenti o univerzitním vzdělávání „uvažují jako o časové a finanční investici, při níž 
je třeba maximalizovat pravděpodobnost její návratnosti. A od školy očekávají, že jim 
výměnou za tuto časovou a finanční investici poskytne (jen relativně) vzácné zboží, 
vzdělání, které bude možné v podobě získaných konkurenceschopných zručností a 
schopností proměnit v zaměstnání a výdělek“ (Kobová 2014, s. 85-86)231. Znalostní 
hospodářství, v němž se úspěch jednotlivce i firmy na trhu nepřímo odvozuje od 
aplikace znalostí v ekonomických procesech, vyvolalo tendenci „chápat vzdělání 
jen jako komoditu, produkt, nikoli jako způsob osvojování si znalostí a dovedností“ 
(Kreuzzieger 2013, s. 75). 

U. Beck chválí současnou společnost, že díky její vysoké mobilitě mají i děti z 
chudobnějších rodin reálnou možnost získat dobré vzdělání. Ve vzdělávání funguje 
selekce na principu individuálního filtru, a ne výběr podle třídního původu (Beck 
2011, s. 125, 128). I J. Keller a L. Tvrdý (2008, s. 23) tvrdí, že od konce druhé 
světové války vzdělávání začalo sloužit jako společenský výtah, který může 
pozvednout nižší vrstvy. Proti těmto názorům zdůrazňujícím demokratičnost 
současného vzdělávacího systému stojí R. Reich, který o symbolických analyticích 
(v našem chápání jsou to prominentní znalostní pracovníci) říká, že spolu s jinými 
prominentními dětmi navštěvovali elitní střední školy a potom kvalitní vysoké školy. 
Pokud by zaostávali, rodiče by jim zaplatili soukromého učitele na doučování (Reich 
1995, hl. s. 253). „Systém vzdělávání Reich považuje za nespravedlivý a zásadně 
prohlubující sociální nerovnosti. Není ani tak prostředkem sociální mobility jako 
spíše zdrojem fosilizace rozdílů mezi bohatými a chudými“ (Roubal 2013b, s. 64). 

Když se symboličtí analytici stanou rodiči, dětem opět zaručí elitní vzdělávání, 
protože určitě vědí, že z hlediska sociálního a kulturního kapitálu je dnes vzdělání 
důležitější než materiální dědictví. M. Castells si zase všímá přístupu ke vzdělání na 
opačné straně sociálně-stratifikačního žebříčku. Říká, že skupiny s nižšími příjmy 
mají signifikantně nižší šanci dosáhnout kvalitního vzdělání (Castells 2000, s. 
136)232. Beck i Reich mají pravdu – veřejné vzdělávací instituce se demokratizovaly, 
čím demokratizovaly celou společnost, a zároveň elita nadále dává svoje děti do 

231 Ľ. Kobová (2014, s. 85) tento studentský pragmatismus přípravy na život 
ve znalostní ekonomice kritizuje jako modelové uvažování podle neoliberální 
racionality.
232 K tomu viz i Bernsteinem definované komunikační omezení dětí z nižších vrstev 
v kap. 4.5.
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soukromých škol233, protože investici do vzdělání považuje za dobrou investici. 
V novém miléniu však v evropském diskurzu univerzitního vzdělávání došlo k 
důležitému kulturně-společenskému zvratu. Vrátil se do něj pojem elity (například 
excelentní univerzity, špičkoví vědci apod.), který se od konce druhé světové války 
nevyskytoval (Liesmann 2012, s. 86)234. 

M. Castells (2000, s. 136) ukazuje, jak ve dvacetiletém rozpětí na konci minulého 
milénia v USA dramaticky stoupl rozdíl mezi průměrnou mzdou absolventů střední 
školy a vysoké školy. V roce 1979 byl rozdíl 38% (ve prospěch vysokoškolsky 
vzdělaného), v roce 1999 až 71%235. Vzdělání se stalo rozhodujícím zdrojem přidané 
hodnoty lidské práce. Investice do vzdělání je opravdu investicí do budoucnosti. 
Prodlužování aktivního věku a princip celoživotního vzdělávání, který zdůrazňuje 
potřebu kontinuálního osvojování si znalostí, však otvírá otázku, kdo má tuto 
investici do budoucnosti primárně financovat – znalostní pracovník, firma nebo 
společnost. 

Státní a regionální programy vzdělávání a rekvalifikace patří mezi „aktivní opatření 
na trhu práce“ (Kucharčíková 2011, s. 71). Pro společnost je ekonomicky výhodnější 
investovat do (re)kvalifikace než vyplácet sociální dávky. Vzdělaný nezaměstnaný 
se rychleji a lépe zaměstná, takže začne odvádět státu daně a jiné dávky. I z hlediska 
firmy se investice do vzdělávání vyplatí, je to „nástroj inovačních procesů“ (Barták 
2008, s. 35). Z. Čechová náklady do vzdělávání rozděluje na přímé a nepřímé. 
„Přímé náklady tvoří poplatky za studium, studijní materiály“. „Nepřímé náklady 
tvoří náklady ušlé příležitosti. Pokud někdo navštěvuje kurz nebo chodí do školy, 
na univerzitu apod., investuje čas, který by mohl využít k vydělávání peněz v práci. 
Tyto náklady se obvykle berou v úvahu v případě pracovních školení a univerzitního 
vzdělání, které se absolvuje ve věku, kdy již může vykonávat placené zaměstnání“. 
Autorka dodává, že „je obvyklé investovat do lidského kapitálu v mladším věku. 
Nepřímé náklady investice do lidského kapitálu jsou u mladých lidí relativně nízké, 
protože cena času má tendenci se zvyšovat s odpracovanými roky“ (Čechová 2010, 
s. 45). Avšak firemní investice do vzdělávání mladého pracovníka je rizikovější v 
tom smyslu, že mladí jsou méně loajální, takže se může stát, že firma – v případě 
špatně zasmluvněného způsobu úhrady za školení – financuje lidský kapitál pro svou 
konkurenci.

233 Na tomto stavu není nic překvapujícího, elita má „všechno“ lepší – jezdí na lepší 
dovolené, kupuje si lepší auta, umírá v lepších nemocnicích.
234 U. Beck (2011) psal svou knihu ještě před touto změnou, první vydání vyšlo v 
polovině osmdesátých let 20. století.
235 Jsou to starší údaje, ale domníváme se, že aktuální údaje by neukázaly snížení 
rozdílu mezi mzdou absolventa střední a vysoké školy.
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5.3 Univerzitní a doplňkové vzdělávání 

Vzdělávání pro informační společnost a její znalostní ekonomiku se netýká jen 
univerzit, na univerzity přicházejí odchovanci středních škol a ty zase pracují s 
dětmi ze základních škol. Kromě toho univerzitou vzdělávání nekončí, ona je „jen“ 
amplitudou vzdělávací křivky. Pro industriální (a v ještě větší míře pro agrární) 
společnost platilo, že „samotné získání diplomu je dostatečným důvodem k zaujetí 
exkluzivní pozice“ (Sak a Kolesárová 2012, s. 78). Dnes, v ekonomice, která vyžaduje 
vzdělání, a ve společnosti s narůstajícím počtem vysokoškolsky vzdělaných lidí, se 
situace musela změnit. Univerzitní diplom je „stále méně postačující, zároveň ale 
stále nutnější“ (Beck 2011, s. 245). 

Diplom se stal podmínkou, ale ne zárukou. Je to pro firmy i držitele často jen 
osvědčení o určitých vyšších mentálních schopnostech a zručnostech. J. Keller a 
L. Tvrdý hovoří o „poklesu váhy diplomu“ v jiném smyslu. Úroveň kvalifikace 
požadované v praxi je nižší než úroveň vzdělání (Keller a Tvrdý 2008, s. 54). 
Absolvent má tedy vyšší kvalifikaci, než třeba na práci, kterou bude vykonávat. 
Přesnější by však zřejmě bylo tvrdit, že absolvent má jinou (ne vyšší, případně nižší) 
kvalifikaci, než vyžaduje praxe. V paradigmatu stále větší specializace práce je to 
celkem pochopitelné.

Konflikt mezi univerzitním vzděláváním orientovaným na „čistou“ vědu a na praxi 
má dlouhou historii. P. Burke říká, že nejen ve středověku, ale i v renesanci bylo 
klasické vzdělání zaměřené výhradně na svobodná umění236, striktně oddělené od 
užitečného a praktického poznání. Až v 17. století se objevily pokusy integrovat 
do univerzitního vzdělávání i „doposud opomíjené způsoby poznání” řemeslníků, 
zahradníků nebo léčitelů (Burke 2009, s. 57 a 105). Spor o orientaci vzdělání 
existuje i v dnešní společnosti. Pokud si znalostního pracovníka představíme jako 
specialistu, musíme se ptát, jaká instituce by ho měla a mohla vzdělávat237. 

Univerzita může spolupracovat s praxí, ale z hlediska vzdělávacího procesu je to 
vždy jen pars pro toto, přinejlepším reprezentativní ukázka, jak to funguje v jedné 
konkrétní z množství různých praxí. Studenti se nemohou v průběhu univerzitního 
studia připravit na všechny specifické situace, které přináší praxe. Úzká specializace 

236 Svobodná umění: gramatika, rétorika, dialektika, aritmetika, geometrie, 
astronomie, hudba.
237 České a slovenské univerzity zřejmě své absolventy připravují na praxi celkem 
dobře, protože počet nezaměstnaných absolventů první dva roky po získání diplomu 
je v ČR 7%, v SR 4,5%, ale např. v USA 35% a ve Francii 28% (Matúš 2012, s. 51 
– údaje jsou ke konci roku 2010).
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vzdělávání navíc vede k rizikům fachidiocie238, které jsme uváděli výše v návaznosti 
na U. Becka (v kap. 4.4). Vzdělání zaměřené na aktuální praxi poskytuje absolventům 
jen relativně krátkodobou výhodu na trhu práce, protože praxe se mění s každou 
inovací. 

Z nepřetržitých inovací a s nimi spojeného nepřetržitého zastarávání však 
nevyplývá, že v univerzitním či mimouniverzitním vzdělávání je možné zmenšovat 
množinu osvojovaných poznatků (které i tak zastarají). Jednak „je nepoměrně snazší 
informace upgradovat”, a ne vytvářet nové, jednak znalosti jsou východiskem pro 
kreativitu, aby studenti mohli tvořit, „musí mít z čeho” (Kukal 2008, s. 14 a 18). 
Učení a vzdělávání může probíhat pouze v kontextu, v návaznosti na existující 
znalosti.

Orientace na praxi zpravidla také znamená zužování (a prohlubování) specializace 
ve vzdělávání. Ekonomický redukcionismus, jenž považuje vzdělávání za komoditu, 
je zpravidla spojený s důrazem „na technicistní a úzce oborové zaměření vzdělávání“ 
(Kreuzzieger 2013, s. 75). Z. Bauman sice nepovažuje za správné, ale za samozřejmé, 
že lidé hodnotí krátkodobé profesionální zaškolení u zaměstnavatele, flexibilní 
kurzy a sebevzdělávání za lepší volbu než univerzitní vzdělávání, protože „úplné 
univerzitní vzdělání již není s to přislíbit, natožpak zaručit celoživotní kariéru“ 
(Bauman 2004, s. 156). 

Není to však tak, univerzitní vzdělání je nezbytným předpokladem a základnou, 
na níž stavějí kurzy a školení. Tak, jako stále více univerzit přijímá své budoucí 
studenty na základě všeobecných testů způsobilosti, je i univerzitní vzdělání 
sice relativně všeobecným, ale nezbytným východiskem239 nejen pro praxi, ale 
i mikrospecializované doplňkové vzdělávání. Tak to formuluje i M. Castells, 
„ekonomika založená na poznatcích vyžaduje všeobecné analytické schopnosti a 
kapacitu porozumět a inovovat, které je možné získat jen ve vyšších vzdělávacích 
institucích“ (Castells 2000, s. 136). 

Univerzita by měla studentovi otvírat univerzální kontexty oboru, měla by ukazovat 
studovanou problematiku v souvislostech a komplexnosti, až potom doplňkové 
specializované vzdělávání může být „zaměřené na řešení problémů, učení se 
simplifikacím, na potlačování komplexnosti“ (Bologna 2004). Univerzitní vzdělání 

238 Fachidiocie se projevuje i v trendu přibývání poznatků a tematických okruhů, 
které si žáci základních a středních škol mají osvojit v jednotlivých předmětech. O 
tom, co má maturant ovládat z chemie, by totiž vůbec neměli rozhodovat chemici, 
což samozřejmě stejně platí pro biologii, dějepis a všechny ostatní předměty.
239 V tomto smyslu je univerzita cosi jako životní pojišťovna a vzdělání jako pojistka 
na trhu práce (porovnej Keller a Tvrdý 2008, s. 61-62; Keller 2011b, s. 328).
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by mělo pěstovat kontinuitu, přispívat k uchovávání kulturní paměti společenství, 
menší (privátní) vzdělávací instituce by se měly zaměřovat spíše na diskontinuitu, 
revolučnost inovací, ad hoc témata a bezprostředně aplikovatelné poznatky. V 
dnešním vzdělávání aktuálnost znamená specializaci. Nejdůležitějším agentem, 
který přináší vzdělávání znalostnímu pracovníkovi, je však sám znalostní pracovník 
v procesu sebevzdělávání.

J. Gleerup a M. Horsdal (2003, s. 122) konstatují jako jeden ze současných trendů 
přechod od kvalifikace ke kompetenci. Kompetence je dynamická, vázaná na výkon, 
mít kompetenci znamená mít způsobilost, umět se rozhodnout, porozumět, použít, 
najít, vytvořit, zatímco kvalifikace je statická, spíše spojená se sumou osvojených 
poznatků a formálním osvědčením. Kompetence je orientovaná na výkon a činnost. 
S ohledem na zvyšující se specializaci je však paradoxní, že kompetence, o nichž se 
v poslední době nejvíce mluví, jsou univerzální.

5.4 Komunikační kompetence, informační gramotnost 
 a měkké zručnosti 

Pojem kompetence „se považuje za nadřazený pojmu gramotnost a ve smyslu 
souhrnu vědomostí, schopností, kvalifikace, zručností, odborné způsobilosti, 
kompetence vytvářejí základní předpoklad pro výkon určité profese“ (Sedláčková 
2011b, s. 19). J. Barták v souvislosti se vzděláním, znalostmi a kompetencemi 
používá pojem gramotnost. „Znalostní pracovník musí disponovat třemi stupni 
gramotnosti: 1. stupeň představuje gramotnost v oblasti reálií (znalostí), 2. stupeň je 
gramotnost v oblasti technologií a 3. stupeň gramotnosti v oblasti soft skills (sociální 
gramotnost související s komunikací a mezilidskými vztahy)” (Barták 2008, s. 40). 
Musíme však doplnit ještě jeden, nultý stupeň gramotnosti, v souladu s Bartákovou 
terminologií bychom ho mohli nazvat „gramotnost v oblasti gramotnosti“, teda 
schopnost percepce a produkce symbolů v textové, obrazové a jiné podobě. Přitom 
však v současnosti velká většina odborných, vědeckých a technických informací je 
i nadále v textové alfabetické formě, numerická forma je jejím zásadním doplňkem, 
zatímco obrazová a zvuková (resp. audiovizuální či animovaná) forma zatím plní 
převážně ilustrativní funkce v odborné komunikaci.

Tato schopnost se nazývá funkční gramotnost, „lze ji charakterizovat jako schopnost 
orientovat se v expandujícím světě informací a samozřejmě i schopnost těchto 
informací využívat způsobem umožňujícím plnou integraci člověka do společnosti. 
V podstatě se jedná o schopnost správně porozumět sdělované zprávě, vyjmout z 
ní relevantní informace, porovnat a odlišit je od podobných, ale přesto odlišných, 
a relevantní informace pak vhodným způsobem použít“ (Sedláčková 2011b, s. 19). 
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Ľ. Hrdináková chápe funkční gramotnost úžeji, jako „schopnost aktivně využívat 
kompetence čtenářské gramotnosti ve svém studijním, profesionálním či osobním 
životě“ (Hrdináková 2007a, s. 41). M. Castells upozorňuje, že asi čtvrtina Američanů 
nedokáže písemně naformulovat ani reklamaci za špatné vyúčtování kreditní karty. 
„Funkční negramotnost je základní překážka při integraci na trhu legální práce“ 
(Castells 2000, s. 166). Pochopitelně funkčně negramotný člověk se v žádném 
případě nemůže stát znalostním pracovníkem.

Pojem měkké zručnosti240 zahrnuje celou paletu schopností souvisejících s interakcí 
člověka s okolím, mezilidskou komunikaci, řešení konfliktů, překonávání stresu, 
pracovní kreativitu, prezentování výsledků práce či time management. „Pokud 
hovoříme o znalostní společnosti, klíčovým úkolem je rozvoj těch schopností a 
předpokladů, které umožňují člověku pracovat se znalostmi, tedy poznávacích a 
intelektuálních kompetencí lidí. Kompetencí nové poznatky absorbovat, rozumět 
jim, analyzovat je, hodnotit a kombinovat, kompetencí vhodně spojovat informace z 
různých zdrojů, uvažovat o různých interpretacích, indukovat a dedukovat na jejich 
základě, kvalifikovaně komunikovat. A v konečném důsledku ze známých informací 
vytvářet úplně nové informace a inovativní řešení” (Hrdináková 2007b). 

Někteří autoři v rámci množiny znalostních pracovníků vyčleňují zvláštní skupinu 
interakčních pracovníků241. „Interakční pracovníci – zaměstnanci, jejichž práce 
vyžaduje komplexní interakce s jinými lidmi a nezávislá rozhodnutí“ (Chui a kol. 
2012, s. 45). Ačkoliv definice interakčních pracovníků se zdá být aplikovatelná na 
většinu znalostních pracovníků, samotné zavedení pojmu poukazuje na výraznou 
potřebu nových interakčních kompetencí.

Opravdu odborné, specifické oborové znalosti tvoří jen první stupeň v uváděné škále 
J. Bartáka. Celkem logicky to vyplývá ze skutečnosti, že v informační společnosti 
jsou odborné informace snadno dostupné prostřednictvím technologií242, takže 
pozornost je třeba věnovat kompetencím, které jsou samostudiem hůře dostupné. 
V této souvislosti připomínáme tezi J. Kelemena, že pokud znalec a laik mají 
stejné informace, rozdíl mezi nimi dělají poznatky znalce, který umí tvořivě včlenit 
informace do komplikovanějšího celku. „Znalost je v zásadě součástí kognitivních 
schopností, zatímco informace jsou pouze pasivním materiálem, abychom ze znalosti 
mohli těžit, musí být interpretována právě použitím poznatků (Kelemen 2012, s. 39).

240 Angl. soft skills.
241 Angl. interaction worker.
242 Liesmann přílišné spoléhání se na externí zdroje informací označuje jako 
externalizaci poznání, která se děje v důsledku exploze informací. „Vědění je ve 
společnosti vědění vyčleněné, externalizované vědění“ (...) „Není důležité něco 
vědět, ale vědět, kde vědomosti najdeme“ (Liesmann 2012, s. 24).
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Nejdůležitější skupinou univerzálních kompetencí znalostního pracovníka jsou 
kompetence spojené s komunikováním v nejširším smyslu tohoto slova. I B. 
Sedláčková v souvislosti s novými kompetencemi upozorňuje na perspektivu pro 
komunikačně zručné, kteří „souvislosti dokážou vysvětlit, protože je umí vidět v 
úplnosti a zároveň co nejjednodušeji popsat“ (Sedláčková 2013, s. 210).

Hovoříme o schopnosti efektivní mezilidské komunikace, týmové práce a kooperace, 
koordinování spolupracovníků, iniciativě a motivaci, jako i široké škále kompetencí 
vyplývající z emocionální inteligence243, práci v časovém stresu a sebedisciplině. 
Potom následují tvůrčí kompetence související s metodikou řešení pracovních úloh, 
jako identifikace a konceptualizace problémů244, abstrakce, systémové myšlení a 
interdisciplinární uvažování. Na ně navazuje způsobilost inovovat, která „se skládá 
ze schopnosti vytvářet nové ideje a nepřetržitě navrhovat změny“ (Kayakutlu a 
Mercier Laurent 2012, s. 1152).

I znalost jazyků patří do skupiny komunikačních kompetencí. Domníváme se, 
že primární není znalost cizích jazyků, ale dokonalá znalost rodného jazyka v 
jeho mluvené i psané podobě (to souvisí s primární gramotností). Na ní můžeme 
stavět znalost cizích jazyků. Zvláštní postavení má znalost angličtiny, která se v 
průběhu půl století stala globálním jazykem. K. P. Liesmann (2012, s. 92) dokonce 
ostatním evropským jazykům dává pouze statut regionálních dialektů pro situace 
každodenního života, ale když se přechází na vyšší úroveň komunikace, používá se 
angličtina. Tuto situaci bychom mohli porovnat s postavením latiny ve středověké 
Evropě, rozdíl je však v tom, že evropské národní kultury se snažily navázat a těžit z 
bohaté latinské kultury, zatímco současné národy svou bohatou kulturu vytvořenou 
už mají a hegemonie angličtiny má kořeny v politice, pop kultuře a ekonomice. V 
této oblasti se však v posledních letech začaly rychle rozvíjet technologie. Strojový 
překlad mezi jazyky je spolehlivější, což může ovlivnit postavení angličtiny245.

V souhrnu se zmiňované kompetence, jejichž význam roste v situaci informační 
exploze a v ekonomice inovací, označují pojmem klíčové kompetence. „Jsou to 
integrované schopnosti a dovednosti, které lze uplatňovat v rozmanitých profesích 
i v osobním životě. Usnadňují člověku proces celoživotního učení a pomáhají 
mu přizpůsobovat se novým podmínkám“ (Sedláčková 2011b, s. 20). Klíčové 

243 J. Barták od EQ odvozuje „smysl pro integritu, férovost, silné vztahy s partnery a 
klienty, podpora učení, inovací a změn, volná, zainteresovaná a čestná komunikace, 
vzájemná důvěra” (Barták 2008, s. 101).
244 P. Drucker říká, že definování problému (organizování neznalosti) je možné více 
než jeho řešení (podle Sedláčková 2013, s. 208).
245 Mimochodem strojový překlad mezi jazyky je další z oblastí, kde počítač 
nahrazuje vysoce kvalifikované specialisty – překladatele.
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kompetence nejsou ve školním vzdělávání vázány na jednotlivé předměty a mohou 
být využity či přeneseny do různých životních situací. „Jsou to jisté univerzální 
způsobilosti“ (Hučínová a kol. 2007, s. 7). Proto klíčové kompetence můžeme 
považovat i za „průřezové“ nebo „obecné“ kompetence. 

B. Sedláčková ke klíčovým kompetencím zařazuje schopnost komunikovat ústně, 
písemně, neverbálně, „schopnost využívat matematických postupů“, „schopnost řešit 
problémy“, „dovednost pracovat v týmu“, stanovovat si přiměřené cíle, „schopnost 
využívat informační technologie a pracovat s informacemi“ (Sedláčková 2011b, s. 
20). V širším smyslu klíčové kompetence zahrnují kompetence k učení, k řešení 
problémů, kompetence komunikativní, sociální a personální, občanská a pracovní 
(Hučínová a kol. 2007).

Velmi specifickou schopností, které se nevěnuje téměř žádná pozornost ve 
vzdělávacích programech znalostních pracovníků, jsou poznatky z estetiky. Na 
trhu s mimořádně silnou konkurencí o úspěchu (jakéhokoliv/každého) produktu 
nebo služby spolurozhoduje i jeho estetická či emocionální nadhodnota, design, 
prezentace, reklama. Dnes každý předmět, prostor, informace, služba musí mít i svůj 
estetický rozměr, estetickou (nad)hodnotu. Tato všeobecná estetizace je sice terčem 
kritického hodnocení myslitelů246, avšak zároveň je stavem světa na přelomu tisíciletí. 
I estetická gramotnost (podobně jako všechny dříve uváděné) patří mezi všeobecně 
přenosné kompetence, které je možné uplatnit ve většině oborů a rezortů247.

Do široce koncipované kategorie komunikačních kompetencí patří i množina 
schopností práce s informacemi a informačně-komunikačními technologiemi 
(technologická a informační gramotnost). Primární mezi nimi je zřejmě schopnost 
vyhledat informace z obrovské množiny dostupného poznání na síti, efektivní práce 
s těmito informacemi (ve smyslu výběru informací, které přinesou konkurenční 
výhodu), hodnocení, kombinování, ale i schopnost učit se pomocí informací ze sítě. 
Důležité je chápat „učení jako aktivní konstruktivní proces“ (Greger a Černý 2007, 
s. 31), v němž student nejen vybírá a přejímá poznatky ze sítě, ale sám je i vytváří 

246 W. Welsch (1993, s. 12 a 27) tento boom estetiky, vytváření „estetického státu“, 
estetizaci všech složek života nazývá „an-estetizací“, protože působí jako anestetikum, 
které umrtvuje a znecitlivuje schopnost vnímat krásu. J. Baudrillard (1993, hl. s. 16) 
obdobně tvrdí, že když je všechno podrobené estetizaci a muzeumifikaci, všechno 
chce být krásné, potom ztrácejí nezbytně svou estetickou hodnotu tradiční díla a 
umělecké objekty.
247 (Bohužel) v této souvislosti bychom dokonce mohli hovořit i o významu 
jakési osobní estetiky pro pracovní úspěch. C. Hakim (2011) to pojmenovala 
nekompromisně – erotický kapitál.
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a odevzdává248. S tím souvisí schopnost prezentovat výsledky své práce pomocí 
informačně-komunikačních technologií.

I v soudobém učení a vzdělávání jsou důležitým „hráčem“ technologie. Elektronické 
učení s využíváním informačně-komunikačních technologií má několik specifik. 
Technologie představují nejen nástroj, ale i kontext vzdělávání, studium tedy 
probíhá v síťovém prostředí, kde jsou dostupné informační zdroje obrovského 
rozsahu a různorodé kvality. Technologie umožňují i studium formou nácviku 
v prostředí virtuální reality, resp. formou vzdálené přítomnosti (teleprezentace). 
Takové vzdělávání se uskutečňuje prostřednictvím nových metod, forem a 
způsobů pedagogické komunikace mezi lidmi, ale i komunikace člověk – stroj. 
Studium budoucnosti se bude vyvíjet mezi samostudiem a kolaborativním studiem, 
každopádně to dává a vyžaduje od studenta vysokou samostatnost, tedy to „je učení, 
v němž se propojuje vnější řízení jedince s jeho autoregulací“ (Mareš 2007, s. 173). 

Studium a vzdělávání prostřednictvím technologií bourá hranice přednášky 
či cvičení uzavřeného v čase a prostoru. Mění se i postavení učitele. Z autority, 
která přináší (přednáší) poznatky, se stává animátorem, který moderuje aktivní 
komunikaci kolaborujících studentů a pomáhá jim se sebevzděláváním na bázi 
poznatků získávaných prostřednictvím informačně-komunikačních technologií. J. 
Kelemen říká, že učitel se stává poradcem, „kterého úkolem je dohlížet na priměřený 
a smysluplný průběh výučby“ (...) „Učiteli v původním smyslu slova jsou zkušenější 
a bystřejší spolužáci“ (Kelemen a kol. 2008, s. 235). V tomto smyslu je nové 
vzdělávání zároveň individualizované i komunitní.

Některé interaktivní e-learningové programy dokonce mohou vylučovat pasivního 
učitele i z takového postavení. Vzdělávací algoritmus je nepochybně spravedlivější 
než učitel, hodnotí reálné výkony a jednoznačné výpovědi, nemusí být však 
schopný brát ohled na specifika a potřeby jednotlivých studentů, což lze považovat 
za odklon od požadavků na individualizaci studijních plánů. Hromadné zavedení 
e-learningových programů (zpravidla vytvořených mimo vzdělávacích institucí) 
může znamenat, že malé privátní instituce se budou podílet na vzdělávání, doučování, 
cvičeních, seminářích, organizování praxe a podobně, a univerzity převezmou úlohu 
certifikační instituce, která bude kontrolovat průběh a úroveň vzdělávacího procesu 
(i dnes univerzity akceptují certifikáty jazykové způsobilosti uchazečů a studentů).

248 „Skutečný profesionál je typický tím, že produkuje ono zkušenostní poznání v 
činnosti, které prostřednictvím reflexe může převést do teoretické podoby a které 
kromě něj nikdo jiný nezná“ (Kosová 2005, s. 103).
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5.5 Učící se organizace

Koncepce celoživotního vzdělávání a kolaborativního studia jde daleko za hranice 
vzdělávacích institucí i rezortu školství. Učení se dnes týká i organizací a institucí 
– od firem přes regiony po státy. Společnost může být znalostní, pouze pokud 
bude současně i učící se společností. Tehdy bude tvořit prostředí, v němž mohou 
prosperovat organizace jako učící se organizace. 

Pojem učící se organizace rozpracoval P. Senge. Učící se organizace nepřetržitě 
zvětšuje své kapacity pro budování budoucnosti. Takovou organizaci od byrokratické 
odlišuje ovládání souboru pěti „disciplín“: systémového myšlení, mentálních 
modelů, sdílení vize, osobního mistrovství a týmového učení. Tyto disciplíny se 
musí ve firmě rozvíjet a aplikovat paralelně. 

Systémové myšlení je „soubor znalostí a nástrojů, jenž byl vytvořen, aby projasňoval 
celkové strukturní vzorce a pomáhal nám chápat, jak je měnit“ (Senge 2007, s. 
24). Je to vidění souvislostí uvnitř podniku i mimo pracovních úkolů jednotlivce. 
Osobní mistrovství je proces „nepřetržitého projasňování a prohlubování osobní 
vize“ (Senge 2007, s. 25). Pracovník si v jeho rámci uvědomuje své schopnosti a 
svou jedinečnou expertizu ve firmě. „Systémové myšlení dává schopnost vidět větší 
obraz, než když se díváme jen na mezičlánky systému“ (Katuščáková 2010, s. 121).

Mentální modely jsou zakořeněné představy o světě, v případě učící se organizace 
mají blízko k postojům pracovníků, k firmě. Klíčové je, aby požadované mentální 
modely byly zakořeněny u manažerů. V mentálních modelech by pracovníci měli 
„rozpoznat své úzkoprsé předsudky a nefunkční zaběhané rutiny“ (Katuščáková 2010, 
s. 119). Firma musí vytvořit atmosféru, ve které se vize přenášejí z managementu 
na zaměstnance, přičemž je zapotřebí překonat i individuální vize jednotlivců ve 
prospěch firemní vize.

Rozvíjení disciplíny označované jako osobní mistrovství vyžaduje od manažerů 
učící se organizace akceptaci, toleranci a citlivost, cílem je kontinuální osobní a 
profesionální rozvoj. Týmové učení vychází dle Sengeho z faktu, že „rozumové 
schopnosti týmu převyšují rozumové schopnosti členů (...) Když se týmy učí, také 
jejich jednotliví členové dosahují rychlejšího růstu“ (Senge 2007, s. 27). 

V ekonomice nepřetržitých inovací firma musí být schopná přijímat informace a 
poznatky z okolí (od zákazníků, konkurence, partnerů, vědeckého výzkumu), ale 
i nepřetržitě zpracovávat a využívat znalosti vznikající uvnitř firemního prostředí, 
reagovat na informace o sobě samé. „Efektivní učení se jednotlivců je důležitým 
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východiskem a základem pro kolektivní učení podniku“ (Kucharčíková 2011, s. 
225).

I. Nonaka (cit. dle Castells 2010, Kapoun 2010) používá pojem společnost vytvářející 
znalosti249. Jeho základem je vztah mezi tacitním a explicitním poznáním ve firmě. 
Znalosti shromážděné ve firmách vyplývají hlavně ze zkušeností, a proto se nedají 
jednoduše komunikovat formálními manažerskými kanály. Inovativnost se dosahuje 
propojením tacitních a explicitních poznatků, a to tak, že znalosti pracovníků 
se formalizují a stávají explicitními, a naopak, poznatky zvenku se přenášejí k 
pracovníkům do jejich tacitního poznání. Na to je potřebná participace a stabilita 
pracovníků ve firmě. Tento cyklus je základem pro vznik inovací ve firmách.

Protože jsme dnešní znalostní ekonomiku označili i za ekonomiku inovací, platí, 
že „organizace, které selhávají při adaptovaní se, pravděpodobně zaniknou“250 
(Crossan, Maurer a White 2013, s. 4). Organizační učení je schopnost instituce 
učit se ze zkušeností – pozorováním, analýzami, experimentováním, a to na úrovni 
pracovníka, managementu, týmů i organizace jako celku. „Poučení se z minulých 
zkušeností, procesů a činností vede k tvorbě znalostí a generování nových myšlenek 
a nových konceptů, které potom lze aplikovat na zvýšení produktivity organizace a 
na tvorbu inovativních produktů“ (Katuščáková 2010, s. 113-114). 

Single-loop251 učení je základní úroveň organizačního učení se, při němž se hledá a 
odstraňuje aktuální a akutní problém. Nesměřuje ke hledání nových a lepších metod 
či forem, ale pouze k obnovení bezproblémového chodu. Operativně je takové učení 
se nezbytné, ale představuje s ohledem na budoucnost „past“, protože organizace 
se zacykluje, nehledá alternativní řešení (Levitt a March 1988, cit. dle Katuščáková 
2010, s. 117). Double-loop252 učení je spojené s interním či externím průzkumem, 
slouží k odhalení podstatných příčin problémů (nebo i úspěchů) a může směrovat 
až k zásadním strukturálním a procesuálním změnám v organizaci. Double-loop 
učení se participujícím pracovníkům umožňuje, ba dokonce od nich vyžaduje vyšší 
kreativitu, „například i ve formě deviantního uvažování a konání“ (Crossan, Maurer 
a White 2013, s. 16).

Znalosti organizace nejsou v rukou managementu firmy, jsou rozptýlené v 
celé organizaci mezi jednotlivými pracovníky. Proto je důležitá vysoká vnitřní 
informovanost a výměna znalostí, která buduje na angažovaných pracovnících 

249 Angl. knowledge-creating company.
250 Domyšlení této teze je obzvlášť hrozivé, pokud uvažujeme o celých zemích jako 
o (potenciálně) učících se společenstvích.
251 Angl. s jedním okruhem, jednosmyčkové.
252 Angl. se dvěma okruhy, dvousmyčkové.
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učících se navzájem v týmech, ve styku se zákazníky, obchodními partnery, 
konkurencí, ale samozřejmě i v procesech sebevzdělávání. M. Katuščáková (2009) 
zvlášť zdůrazňuje i úlohu technologií při budování učící se organizace – báze 
znalostí, znalostní portál, kolaborativní nástroje, e-learningové systémy, text mining 
apod.

Člověk však není ekonomický živočich, není jen pracovník, ale v první řadě 
osobnost. Mimoprofesionální vzdělanost by měla dělat život hlubším a plnějším. 
„To, co se naučíme, by nám nemělo přispět pouze k profesionálnímu uplatnění a k 
eventuálnímu pracovnímu úspěchu. Mělo by nás to i přibližovat k plnohodnotnému 
lidskému životu a k pocitu osobního lidského štěstí a spokojenosti“ (Kelemen 2012, 
s. 48). 

Tak, jak firmy musí mít zájem o rozvoj vzdělání a informační toky, musí ho mít 
i společnost. V informační společnosti je vzdělání potřeba nejen pro uplatnění se 
na pracovním trhu znalostní ekonomiky, ale i pro informovaný kritický občanský 
život. Vzdělanost a informovanost se doplňují a překrývají, obě se stávají životním 
stylem. Informovanost veřejnosti a poznatky rozptýlené v občanském sektoru jsou 
protiváhou moci úzce specializovaných expertů. T. Stöckelová (2012, cit. dle Tižík 
2014, s. 170) hovoří o dvou konceptech znalostní společnosti. Jeden se opírá o malou 
skupinu expertů s pasivní většinou uživatelů technologií, druhý koncept je založený 
na tvořivé účasti občanů při vytváření a využívání znalostí, tento model podporuje i 
spolupráci mezi akademickými a neakademickými institucemi.

Znalostní společnost by pochopitelně měla podporovat právě rozvoj komunikačních 
prostředí typu agory, řeckého veřejného prostoru, kde by dnešní výzkumníci, 
příslušné instituce a zaangažovaná veřejnost spolu formulovali a řešili problémy 
(Nowotny, Scott a Gibbons 2003, s. 191). Znalostní společnost je také a především 
občanská společnost. Problémem nedostatečné občanské e-participace dnes není 
nedostatek informací či nedostatečné digitální připojení, ale pasivita253 a nedostatečné 
kompetence pro selektivní a kritický přístup k informacím. Občanská participace v 
síťové společnosti tedy souvisí a závisí na vzdělávání.

253 R. Kyška (2012, s. 59) tuto občanskou pasivitu zdůvodňuje tím, že žijeme v 
konzumní společnosti a společenská angažovanost – e-participace, e-aktivismus – 
nepatří mezi její ideály.
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6 Závěry

• Ve vyspělých zemích v současnosti znalostní práce postupně přerůstá všechny 
odvětví a sektory ekonomiky. Ekonomika se stává znalostní, co znamená, že znalosti 
jsou využívané jako pracovní nástroje a suroviny při výrobě nejrůznějších produktů. 

• Znalostní ekonomika by nebyla možná bez vyspělých digitálních technologií, 
které jsou přítomné v každé fázi ekonomických procesů. Komunikační technologie 
usnadňují a bezprecedentně urychlují komunikaci uvnitř firem, mezi firmami, 
se zákazníky, se státní správou. Informační systémy zpřehledňují a urychlují 
vnitrofiremní procesy. Počítači řízené automatizované výrobní linky umožňují 
operativně měnit výrobní postupy. Znalostní a expertní systémy, dolování a 
zpracování velkých objemů dat umožňují vyhodnocovat chování trhů. Sociální a 
masová média zabezpečují marketingovou komunikaci vůči zákazníkům. Informační 
technologie globalizovaly investiční a finanční operace. Informatizace je nezbytnou 
podmínkou znalostní ekonomiky.

• Nejpokročilejší z hlediska implementace znalostí do výroby jsou zřejmě sektory, 
které se zabývají produkcí znalostí a informací. Je to například tvorba počítačového 
softwaru a informačních systémů, ale i produkce masmediálních obsahů, jako jsou 
televizní programy, populární kultura nebo počítačové hry. V tomto smyslu bychom 
mohli hovořit o znalostním a informačním sektoru v rámci znalostní ekonomiky. V 
těchto odvětvích značnou část pracovní síly tvoří znalostní pracovníci.

• Znalostní pracovníci jsou vysoce kvalifikovaní experti, kteří využívají svoje 
specializované poznatky, zkušenosti a schopnosti k produkci výrobků nebo služeb 
s přidanou hodnotou. Znalostní pracovníci jsou stejně manažeři, jako i jejich 
podřízení. Vzhledem ke specializované odborné práci mají znalostní pracovníci 
vysokou autonomii při výkonu své práce.

• Znalostní firmy se vyznačují zpravidla plytkou horizontální hierarchii založenou 
na projektových týmech. Plytké síťové struktury si mohou osvojit firmy jakékoliv 
velikosti, včetně nadnárodních korporací, díky vhodnému informačnímu a 
komunikačnímu systému. Síťové organizační struktury umožňují operativně reagovat 
a adaptovat se v nestabilním a rizikovém tržním prostředí globální ekonomiky. 

• Nestabilita znalostní ekonomiky vyplývá z jejich základních nástrojů a surovin 
– informací a znalostí, které se také dynamicky mění, přibývají nové a zastarávají 
předešlé. Nárůst nových informací je exponenciální a příliv nových poznatků je 
bezprecedentní. Znalostní ekonomika je ekonomikou inovací.
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• Východiskem pro vznik ekonomických inovací jsou znalosti vznikající v 
aplikovaném výzkumu. Inovace si vynucují další inovace. V současné společnosti 
probíhá intenzivní výměna vědeckých informací v rámci sítí složených z veřejných 
a privátních institucí, jako jsou korporátní výzkumná centra, univerzity, vědecké 
ústavy, neziskové organizace, think-tanky. Inovace nejsou jen vynálezy a patenty, 
ale i racionalizační procesy ve výrobě, efektivnější aplikace existujících materiálů 
a výrobních postupů, které vedou k výrobkům s přidanou hodnotou a službám 
přizpůsobeným požadavkům zákazníků.

• Intelektuální kapitál znalostních pracovníků je komplementární s technologií. 
Znalostní pracovník při práci nepřetržitě používá digitální technologie. Na druhé 
straně, pokročilé technologie umělé inteligence postupně přebírají některé úlohy 
znalostních pracovníků. 

• V životě znalostního pracovníka se čas na práci s technologií a čas na zábavu 
s technologií nedoplňují, ale překrývají. Z hlediska informační gramotnosti a 
informačního chování není možné oddělovat práci, studium a zábavu. Probíhají v 
témže čase, na tomtéž místě a na tomtéž počítačovém zařízení.

• Univerzitní vzdělání je pro znalostního pracovníka nezbytná podmínka vstupu 
do praxe, mělo by mu ukazovat univerzální kontexty oboru, jejich souvislosti 
a komplexnost. Znalostní pracovník potřebuje i specializované bezprostředně 
aplikovatelné vzdělávání poskytované nejrůznějšími typy institucí. Nejdůležitějším 
agentem, který přináší nové poznatky znalostnímu pracovníkovi, je však on sám v 
procesu sebevzdělávání.

• Nepřetržitě se učí nejen znalostní pracovník, ale i znalostní organizace – 
pozorováním, analýzami, experimentováním. Poučení se ze zkušeností vede ke 
generování nových konceptů, které lze aplikovat při vytváření inovací.
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RESUMÉ

The Knowledge Worker in the Information Society

The principles of knowledge economy have become dominant in all sectors of 
contemporary economy, from engineering to transport and from education to 
investment banking. Transmission process from industrial to post-industrial economy 
can be interpreted through the model of changing and replacing waves (A. Toffler).

Information serves as a raw material in knowledge creation process. Information 
and communication technologies give infrastructure for the knowledge economy 
and allow its flexible business relations and the network logic of relations between 
businesses and clients. New digital technologies support the growth of highly 
effective customized and personalized production.

In the knowledge economy, an important part of product´s value is based on its 
knowledge inputs. Research and science development gave birth to new materials 
and technologies, so the knowledge economy subjects and participant institutions 
are in the state of permanent innovation.

Dominant working forces in the knowledge economy are knowledge workers. Their 
activities are autonomous (M. Castells), special education and lifelong learning are 
needed. Their knowledge is effective, when it is specialized, knowledge workers 
are experts. But the trend of growing specialization brings social, psychological 
and ecological risks (U. Beck). Knowledge workers are symbolic analysts as they 
manipulate with symbolic commodities like data and representations (R. Reich). 

Products and production processes are becoming dematerialized (e.g. product is 
replaced by service). Product´s value depends on used materials just in an inverted 
way – the lower the weight and amount of material is, the higher is prize of the 
product, thisphenomenon applies to ICT products. 

Telework can be understood as another form of dematerialization of space and 
compression of time. The knowledge work is not limited to a particular place, but 
the knowledge worker should perform a high level of permanent communication 
activities (through ICT), being always online and under control. In teleworking, the 
time for work and the time for family or leisure are mixed. Multitasking has become 
the living strategy of knowledge workers. Other form of work and leisure unification 
is gamification that means game principles used in non-game contexts. The time for 
work and free time are not in symbiosis, they recover and disturb each other.
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